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السالح  فحملت  جمتمعها؛  تراث  على  وحافظت  استمرت..  املقاومة  بلون 
والقلم.. وخاضت نضااًل لتسرتد قداستها الكومينالية.. إنها املرأة صانعة 

الثوة واحلياة... تتألق ليس يف عيدها فقط، بل يف كل حني...
أسرة صحيفة روناهي تهنئ مجيع نساء العامل بيوم املرأة العاملي املصادف 
احلياة  حتقيق  حتى  النضال  مواصلة  النساء  جلميع  وتتمنى  آذار،  من  للثامن 

احلّرة املنشودة.. 

المرأة في شمال وشرق سوريا صانعة الثورة8 آذار
أصبحت ثورة روج آفا ومشال 
وشرق سوريا قندياًل للنساء 

احلرائر اللواتي يبحثن عن قدوة 
هلن، فقاتلن ودافعن وتطورن 

وطورن وأبدعن وتألقن يف جماالت 
احلياة كافة، فها هن يستقبلن 

يومهن العاملي بروح شهيدات 
مقاومة هذه الثورة املباركة اليت 

أصبحت مثااًل للمرأة املناضلة 
احلرة يف العامل أمجع..
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قامشلو ـ ككل سنة تحتفل المرأة بيومها العالمي 
بينها  المساواة  وحققت  الظلم  قيود  كسر  الذي 
وبين الرجل، وها قد أتى عيد المرأة من جديد 
حاماًل معه الكثير من النجاحات واآلمال، وبهذه 
المناسبة العظيمة؛ نظم »مؤتمر ستار ـ الهالل 
من  السادس  في  فنية  ثقافية  فعاليات  الذهبي« 
الشهر الجاري، وذلك في حديقة أفيستا بقامشلو، 
وتنوعت الفعاليات بين الرقص والفلكلور الكردي 
والعربي والسرياني واإليزيدي، وُعرضت في 
ثالث خيٍم تراثية لكل شعب، اجتمع حشٌد كبير 
من األهالي إلى جانب العديد من الفرق الفنية، 
فُعرضت الكثير من اللوحات الفنية التراثية، إلى 
جانب عرض لوحاٍت تشكيلية والصور لمقاتلي 
عبد  والقائد  الشعب  حماية  وحدات  ومقاتالت 
به،  تتميز  شيئًا  خيمة  كل  وقدمت  أوجالن،  اهلل 
فحضرت الخيمة الكردية على سبيل المثال خبز 

الكردي  الفلكلور  من  أكلة  إلى  إضافة  الصاج، 
»مير«، أما الخيمة العربية فقدمت القهوة المرة 
التي يشتهر بها العرب. وفي هذا الصدد؛ حدثتنا 
عضوة اللجنة التحضيرية في االحتفال ومنسقة 
قائلة:  محمد؛  روكن  الذهبي  الهالل  حركة 
اليوم الجميل أن نجمع كل شعوب  »أردنا بهذا 
المجتمع،  إلى  وفنهم  تراثهم  ليقدموا  المنطقة 
كل  من  هدفنا  العروض.  من  الكثير  ونظمنا 
والثقافات؛  بالفلكلور  التمسك  الفعاليات هو  هذه 
بالتقدم  للنسوة  وأتوجه  وهويتنا،  تاريخنا  ألنها 
فعاليات  وشملت  كما  وأكثر«.  أكثر  والعمل 
حركة الهالل الذهبي تقديم مسرحية قدمتها فرقة 
»ساريا باران« باسم »صرخة« تحاكي الواقع 
المرير الذي كانت تعيشه المرأة وكيفية تخلصها 

من هذه المعاناة.

ديرك - أكدت أمهات الشهداء في منطقة ديرك, 
إلشعال  خبات  الشهيد  مزار  إلى  زيارة  خالل 
المرأة  بيوم  شهدائهن  مع  واالحتفال  الشموع 
ومقاومة  ونضال  تضحيات  لوال  بأنه  العالمي, 
المناسبة  بهذه  احتفال  هناك  كان  لما  الشهداء 

العظيمة.
المصادف  العالمي  المرأة  يوم  فعاليات  ضمن 
شمال  لنساء  عام  كل  من  آذار  من  للثامن 
أمهات  من  العشرات  زارت  سوريا  وشرق 
خبات  الشهيد  مزار  ديرك  منطقة  في  الشهداء 
وأشعلن الشموع على أضرحة أبنائهن الشهداء 
وبهذا  العظيم.  اليوم  بهذا  الفرحة  ليشاركوهن 
أمهات  بعض  مع  لقاء  لصحيفتنا  كانت  الصدد 
على  بالسير  عاهدن  بدورهن  اللواتي  الشهداء, 

درب أبنائهن الشهداء.

بروح شهداء مقاومة الكرامة 
نستقبل يومنا العاملي

الشهيد  والدة  »روناهي«  لصحيفتنا  وتحدثت 
الشهيدة هفرين خلف  مع  استشهد  الذي  فرهاد؛ 
من  وهي  عائشة  األم  الكرامة  مقاومة  خالل 

أهالي مدينة ديرك, في البداية هنأت األم عائشة 
العالم  نساء  وجميع  سوريا  وشرق  شمال  نساء 
المقاتالت والمناضالت  والقائد أوجالن وجميع 

وعوائل الشهداء بيوم المرأة العالمي.
هذا  العالمي  المرأة  يوم  يستقبلن  بأنهن  وأكدت 
وجميع  الكرامة  شهداء  مقاومة  بروح  العام 

شهداء شمال وشرق سوريا األبرار.
نستمر  الشهداء  كأمهات  »نحن  أيضًا:  وقالت 
التركي  االحتالل  في حربنا ضد  أبنائنا  بنضال 
والمرتزقة الفاشية, هذه القوى الهمجية التي ُتهدد 
الشرق األوسط والعالم منذ سنوات, فقد اكتسبنا 
قوانا ومعنوياتنا من شهدائنا ونعاهد بالسير على 
حتى  والثبات  النضال  في  واالستمرار  دربهم 

دحر االحتالل من كافة أراضينا«.

ّثل الصمود احتفالنا يمُ
 واإلرادة الحرة

من ناحيتها, أوضحت والدة الشهيد محمد الذي 
قيامه  خالل  الشهادة  مرتبة  إلى  أيضًا  ارتقى 
بأن  صبري  فرحة  األم  الذاتي  الدفاع  بواجب 

يوم المرأة العالمي يحمل معاني عدة للمرأة في 
شمال وشرق سوريا, وبأن احتفالهن بهذا اليوم 
يمثل الصمود والمقاومة والصبر والتي تتضمن 

زيارة أضرحة الشهداء.
وأضافت:« نحن أينما تواجدنا أخترنا أن نحتفل 
ننسى تضحياتهم ونضالهم  مع شهدائنا حتى ال 
لوال  بأنه  اليوم«, مشيرة  إلى هذا  أوصلنا  الذي 
كان  لما  الشهداء  ومقاومة  ونضال  تضحيات 

هناك احتفال بها اليوم القّيم«.
وشددت بالقول: »من الممكن أن نصبح جميعًا 
فجر  ولكن  موجود  االحتالل  طالما  شهداء 
وبدون  دماء  فبدون  بالتأكيد،  سيشرق  الحرية 
تتحرر  أن  يمكن  ال  صمود  وبدون  مقاومة 
المرأة, ومقتنعين تمامًا أن حرية أرضنا هي في 
مقدمة أهدافنا ألن المرأة لن تتحرر بدون حرية 

أرضها ووطنها«.
وأكدت والدة الشهيد محمد األم فرحة صبري في 
ختام حديثها بأن المرأة في شمال وشرق سوريا 
منغمسة في نضالها وعلى كافة األصعدة, ألنها 
المنشود  الهدف  هي  حريتها  أن  تمامًا  تدرك 
لجميع النساء«, داعية كل نساء العالم بااللتفاف 
حول المرأة في شمال وشرق سوريا والتضامن 

معها ودعمها.

تراث المرأة في شمال 
سوريا يعرض في فعالية 

لحركة الهالل الذهبي

أمهات الشهداء:

 »لوال تضحيات ومقاومة الشهداء؛ لما 
كان هناك احتفال بيوم المرأة العالمي«

مذكرة دعوى 
رقم األساس /427/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: تهاني الحاج بنت مبارك. 
المطلوب تبليغه: هويدي العبد اهلل بن أحمد.  

الموضوع: تفريق لعلة الشقاق.
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم األربعاء 
12\3\2020م.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة إخطار 
رقم األساس /285/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: فطومة العثمان بنت محمد 
المطلوب تبليغه: صالح العثمان بن أحمد

الموضوع: إرث 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا 
من يوم الخميس بتاريخ 12\3\2020م.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة إخطار 
رقم األساس /1065/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: فاطمة عبد الرزاق النهار 
المطلوب تبليغه: فيصل عبد الزاق النهار

الموضوع: تصفية تركة  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم األربعاء بتاريخ 

1\4\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

سند تبليغ حكم
تقرر لدينا نحن هيئة ديوان العدالة 

االجتماعية في الطبقة
رقم األساس /276/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: زهرة الخلف 
المطلوب تبليغه: محمد أحمد العبيد 

الموضوع: تفريق ونفقة وأشياء جهازية
المقرر جلستها يوم األثنين 16\3\2020م 

تقرر إخطار المدعى عليه عن طريق 
جريدتكم الموقرة شاكرين تعاونكم 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى 
رقم األساس /227/ لعام 2020م.
طالب التبليغ: خالد أحمد النعسان 

المطلوب تبليغه: حمود عيسى الشيخ صوف 
الموضوع: حجز احتياطي

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم 

الخميس 12\3\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى  
رقم األساس /239/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: فوزي األحمد بن أحمد    
المطلوب تبليغه: عبير األحمد بنت أحمد   

الموضوع: حصة إرث 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من 
يوم األحد بتاريخ 22\3\2020م.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة إخطار 
رقم األساس /993/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: حمد الحمود بن محمد. 
المطلوب تبليغه: محمد مطر ذويب.

الموضوع: تصفية تركة. 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم األربعاء بتاريخ 

1\4\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

رقم األساس /178/ لعام 2020م.
الجهة المنفذة: فضة العكرش بنت عيسى
الجهة المنفذ عليها: فاضل حمدان بن 

حسين 
والمحسوم بالقرار رقم \354\لعالم 
2020م والقاضي من حيث النتيجة :
تسليم المدعية مساحة\ 5821\م2 

من األرض الواقعة في قرية جب الثور 
وتجنيب حصة المنفذة من أرض الحزاونة  

والبالغة خمسين مترًا أو دفع قيمتها 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
إخطار تنفيذ حكم صادر عن الغرفة 

التنفيذية بديوان العدالة االجتماعية في 
منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /328/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: طه الطه بن إبراهيم  
المطلوب تبليغه: رضوان حمود عقيل 

الموضوع: تثبيت بيع سيارة
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا 

من يوم األثنين بتاريخ 9\3\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى 
رقم األساس /415/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: خديجة األعرج بنت علي. 
المطلوب تبليغه: يوسف العيسى بن عبد عزيز

الموضوع: طالق 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم 
األربعاء بتاريخ 11\3\2020م.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

سند تبليغ حكم 
رقم األساس /427/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: خديجة الكعود الخلف الغاتم 
بنت محمد 

المطلوب تبليغه: موسى كعيد الكعيد 
والمحسومة بالقرار رقم \242\2020م 

والقاضي من حيث النتيجة:
التفريق بين المّدعية والمّدعي عليه 

وإلزام المدعى عليه مبلغ \212500\ ل 
.س مئتان واثنا عشر ألف وخمسمئة ليرة 

سورية للمدعي 
ولك حق االستئناف خالل \15\ يومًا من 

اليوم التالي بعد تبليغك الحكم 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة إخطار 
رقم األساس /342/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: هيفاء البرهو بنت إبراهيم   
المطلوب تبليغه: عبد الكريم الشيخ حسين 

بن محمد عيد  
الموضوع: تثبيت زواج 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا 
من يوم الثالثاء بتاريخ 10\3\2020م.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى 
رقم األساس /99/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: محمد نور 
المطلوب تبليغه: أكابر السبيع + رياض 

السبيع
الموضوع: حصة إرثيه 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة \10\ صباحًا 

من يوم األثنين بتاريخ 9\3\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة إخطار 
رقم األساس /334/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: فيصل جاسم بن محمد 
المطلوب تبليغه: إبراهيم صالح الجعفر 

الموضوع: تثبيت بيع سيارة
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم األثنين بتاريخ 

9\3\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

عربيات: »نبارك يوم المرأة العالمي من خالل 
تصعيد المقاومة«

طرق عالج مرض عرق النسا     

شمال  نساء  باركت   - علي  هيلين  ديرك/ 
العالم  نساء  جميع  العربيات  سوريا  وشرق 
وكذلك العالم برمته حلول يوم المرأة العالمي 
أنهن  آذار, مؤكدات  الثامن من  لـ  المصادف 
سيباركن يوم المرأة العالمي من خالل تصعيد 

المقاومة ضد االحتالل والذهنية الذكورية.

على الرغم من اإلنجازات التي حققتها المرأة 
الذي  العربية والتطور  المجتمعات  في بعض 
وصلت إليه، إال أنها حتى تاريخ ثورة شمال 
وشرق سوريا؛ عانت كثيرًا من انعدام التكافؤ 
مع الرجل على مختلف المستويات, كما كانت 
تعاني من اإلهمال والقيود في مجتمعات قبلية 
تمارس أعراف وتقاليد خاصة، إال أن الجهود 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  بذلتها  التي 
السورية في  المرأة  النهوض بمكانة  من أجل 
المجتمع، واعتمادها سياسات رامية إلى تحقيق 
المساواة بين الجنسين في ميادين الحياة كافة؛ 

مرض عرق النسا هو مجموعة من اآلالم يشعر 
جسمه،  من  السفلى  األطراف  في  اإلنسان  بها 
بحيث يشعر المصاب بألم في منطقة الظهر وفي 
وأسفل  الفخذ  خلف  الموجودة  القطنّية  المناطق 
الركبة، وقد قيل بأّنه سّمي بعرق النسا ألّن ألمه 
المشكلة  وهذه  ما سواه،  المصاب  وُينسي  شديد 

تصيب الرجال بشكل أكبر من النساء.
حدوث  إلى  النسا  بعرق  اإلصابة  سبب  ويرجع 
فتق في القرص القطنّي، مّما يجعله يضغط بشكل 
مباشر على العصب، ومن الممكن أن يكون تهّيجا 
العصب  وهو  الوركّي  العصب  في  التهابًا  أو 
وُيعتبر  القدم،  كعب  وحّتى  الورك  من  الممتّد 
أكبر األعصاب في الجسم أو حدوث التهّيج في 
الوركّي،  للعصب  المجاورة  العظام  أعصاب 
كما يمكن اإلصابة به بسبب حدوث تضييق في 
أو  الوركّي،  العصب  منها  التي يخرج  الفتحات 
أو  والعضالت،  العصب  في  بأورام  اإلصابة 

إلى صدمة  التعّرض  أو  داخلّي،  نزيف  حدوث 
معّينة على العصب الوركّي، وقد يكون السبب 
الحمل  أثناء  الوركّي  للعصب  تهّيجات  حدوث 
لدى النساء، أو بروزات عظمية تنتج لدى كبار 

السن بسبب خشونة العظام.
أعراض اإلصابة بعرق النسا: 

السفلى مع  ألم شديد وحرقان في األطراف   -1
فقدان اإلحساس بها أحيانًا بما يسمى الخدر. 

وفي  الظهر  أسفل  في  بوخز  الشعور   -2
من  الخلفّية  المنطقة  إلى  يمتّد  بحيث  األرداف، 

الفخذ، والجزء الخلفّي من الساق. 
3- الشعور بألم في الورك وأسفل الظهر، إال أّن 

هذا األلم يخّف بعد االستلقاء على الظهر. 
األلم  بسبب  والحركة  المشي  في  صعوبة   -4
الشديد الذي يحصل عند الضغط على العصب, 
خالل  من  النسا  عرق  تشخيص  يتّم  ما  وعادًة 

األعراض التي ذكرناها سابقًا، كما يقوم الطبيب 
باالطالع على تاريخ المريض الصّحّي، وإجراء 
المغناطيسّي،  والرنين  السينّية  األشّعة  صور 

وتخطيط العضالت. 
ال بد من التنويه ان عرق النسا ال يصيب النساء 

فقط وإّنما يصيب كال الجنسين بنفس النسبة.
طرق عالج عرق النسا: 

1- االبتعاد عن كّل ما يسّبب التعب واإلرهاق، 
وأخذ قسط كاٍف من الراحة. 

الزنجبيل،  من  بخليط  األلم  منطقة  تدليك   -2
وزيت السمسم، وعصير الليمون. 

3- شرب عصير الّليمون فهو يعمل على تهدئة 
األعصاب في الجسم بشكل عام. 

أكياس  أو  باردة،  كّمادات  استخدام  يمكن   -4
وضعها  يتّم  بحيث  األلم،  لتخفيف  بالثلج  معّبأة 
ويتّم  دقيقة,  عشرين  لمّدة  األلم  مواضع  على 

الباردة  الكّمادات  بعد  ساخنة  كّمادات  استخدام 
الباردة  الكّمادات  بين  التناُوب  ثّم  ومن  بيومين، 

والساخنة. 
االيبو  مثل:  المسّكنات،  تناول  إلى  الّلجوء   -5

بروفين والنابرو كسين. 
من  للتخلص  االلتهابات  مضاّدات  تناول   -6

الماء باستمرار يحافظ  االلتهاب، كما أّن شرب 
من  الشفاء  سرعة  وعلى  الجسم  رطوبة  على 
االلتهابات المسّببة للمرض. تناول بعض أنواع 
استخدام  ويمكن  للعضالت،  المرخية  األدوية 
بخاخ المخدر الموضعّي يرّش على مكان األلم, 
في حال عدم التحّسن والشفاء من هذا المرض ال 

بّد من التدخل الجراحّي.

إعالنات

المرأة  نضال  مسيرة  في  كبيرًا  ميراثًا  خلقت 
وزرعت  حريتها  لنيل  سوريا؛  وشرق  بشمال 

ثقافة المقاومة التي تكبر عامًا تلو اآلخر.
تزامنًا مع قدوم يوم المرأة العالمي المصادف 
الـثامن من آذار كل عام، والذي يحتفل فيه  لـ 
والسياسية  االقتصادية،  إلنجازاتها  تقديرًا 
المرأة  آراء  هي  ما  والعسكرية؛  واالجتماعية 

العربية في هذا الصدد؟!

»نهج األمة الديقراطية سيوصلنا 
إىل الحرية«

أكدت عضوة إدارة المرأة بدير الزور شهرزاد 
»اليوم  بالقول:  »روناهي«  لصحيفتنا  الجاسم 
هناك قوٌة للمرأة العربية، قوة تقول ال في وجه 
سبيل  في  التضحيات  وتقدم  الذكورية  الذهنية 

تقودها  التي  المرأة  ثورة  هناك   كما  الحرية. 
والمناضالت،  والمتعلمات  المنظمات  النسوة 
وهو النهج الذي سيوصلنا إلى  تحقيق النصر 

والحرية والمساواة«. 
ظلم  من  العربية  المرأة  »عانت  وأضافت: 
حيث  الماضية,  العصور  خالل  واضطهاد 
والقيود  والعنصرية  للتمييز  تخضع  كانت 
على  بها  حظيت  منها  بعض  حريتها,  على 
من  اآلخر  وبعضها  الديني  المعتقد  أساس 
وشرق  شمال  ثورة  ومع  والتقاليد.  العادات 
الديمقراطية  سوريا, وظهور فكر ونهج األمة 
المرأة  منها  الحياة,  نواحي  جميع  شمل  الذي 
بقضاياها  االهتمام  ازداد  كافة؛  الشعوب  من 
المرأة  أمام  المجال  فتح  حين  في  وحقوقها, 
العربية للنضال من أجل الحصول على حقوقها 
الحياة  مجاالت  جميع  فدخلت  ذاتها؛  وإثبات 
كبيرًا  تفوقًا  منها, وحققت  العسكري  وبخاصة 

تجسد ذلك في تضحياتها.

النساء  كل  على  اليوم  هذا  »نبارك  وأكدت: 
في  أرواحهن  وقدمن  وناضلن  قاتلن  اللواتي 
سبيل حريتنا أمثال الشهيدة هفرين خلف واألم 
عقيدة, كما بدورنا نجدد عهدنا للحفاظ على هذه 
من  العالمي  المرأة  يوم  وسنبارك  المكتسبات 
خالل تصعيد المقاومة ضد االحتالل والذهنية 

الذكورية«.
تضحياتها  بمقدار  يرقى  تكريمًا  استحقت 

ونضالها
في  ستار  مؤتمر  عضوة  هنأت  جانبها؛  ومن 
الشعب  من  أيضًا  وهي  البرهو  سامية  ديرك 
نساء  سائر  على  العالمي  المرأة  يوم  العربي, 
السورية ومن  المرأة  العالم, وقالت: »اعتادت 
على  الماضية  العصور  خالل  كافة  الشعوب 
اعتيادية  كعطلة  العالمي  المرأة  بيوم  االحتفال 
ورسمية للدوائر الحكومية فقط, دون أن يعلمن 
أن أحدًا ما يجب عليهم االحتفال بهن في هذا 

اليوم بالتحديد«.

المنشغلة  العربية  للمرأة  تكن  »لم  وأضافت: 
إال  للثورة,  الكافية  الخلفية  العائلية  بالتزاماتها 
أنه مع اندالع ثورة شمال وشرق سوريا, وما 
شاركت  والتحرر؛  الحرية  آمال  من  حملته 
ويطالبن  أيديهن  ليشبكن  كافة؛  المجاالت  في 
المقاومة  على  الضوء  تسليط  وتم  بحقوقهن, 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  أبدتها  التي 
حماية  وحدات  صفوت  في  المقاتلة  وبخاصة 
المرأة؛ لتصبح بذلك رمزًا للشجاعة والبطولة 
والذهنيات  التنظيمات  أعتى  مواجهة  في 

السلطوية«.
واختتمت عضوة مؤتمر ستار في ديرك سامية 
في  المرأة  »استحقت  بالقول:  حديثها  البرهو 
بمقدار  يرقى  تكريمًا  سوريا  وشرق  شمال 
حرب  مواجهة  في  ومقاومتهن  تضحياتهن 
واالحتالل  المرتزقة  خاللها  من  استهدف 
مالمح  وكل  المرأة  ثورة  مكتسبات  التركي 

التقيؤ الصباحي وغثيان احلملالحياة«.
المعروف  الحمل،  فترة  خالل  واالقياء  الغثيان 
أيضًا باسم الغثيان الصباحي، هو أمر شائع جدًا 
الغثيان ال  الحمل, هذا  األولى من  األسابيع  في 
من  عادة  ويختفي  خطر،  أي  في  طفلك  يضع 

تلقاء نفسه بين األسابيع 12 و 14 من الحمل.
أكثر  من  واحدا  الحمل  غثيان  يكون  أن  يمكن 
من  المبكرة  المراحل  في  المتعبة  المشاكل 
الحمل, ويأتي في وقت قد تشعرين فيه بالتعب 
ممن  الكثير  يكون  وعندما  العاطفي،  واالنفعال 
حولك غير مدركين أنك حامل، و يتوقعون منك 

أن تكوني بحالتك الطبيعية.
غثيان  أعراض  فإن  النساء،  لمعظم  بالنسبة 
من  التاسع  األسبوع  قبل  تبدأ  ما  عادة  الحمل 
الحيض  فترة  أسابيع من  بعد نحو ستة  الحمل، 
بالغثيان  بالشعور  األعراض  تتمثل  األخيرة. 

وفي بعض األحيان بالتقيؤ.
عالج غثيان الحمل: 

إذا كنت تعانين من غثيان الحمل، فإن طبيبك أو 
من  تجري عدد  أن  البداية  في  القابلة ستوصي 
اليومية  وحياتك  الغذائي  نظامك  في  التغييرات 
للمساعدة في تقليل األعراض التي تعانين منها, 

وتشمل هذه التغييرات:
1- الحصول على قسط من الراحة ألن التعب 

يمكن أن يجعل الغثيان أسوأ.
استيقاظك،  فور  بالغثيان  تشعرين  كنت  إذا   -2

حاولي إعطاء نفسك الوقت للنهوض ببطء.
الماء،  مثل  السوائل،  من  الكثير  شرب   -3
تناولها  عن  عوضًا  قليلة  بكميات  واحتساؤها 
منع  في  يساعد  قد  هذا  ألن  كبيرة،  بكميات 

اإلقياء.
تحتوي  منتظمة،  صغيرة  وجبات  تناول   -4
على نسبة عالية من الكربوهيدرات )مثل الخبز 

واألرز والمعكرونة(، ومنخفضة الدهون.
5- تناول كميات صغيرة من الطعام عدة مرات 
ال  ولكن  كبيرة،  وجبات  عدة  من  بداًل  يوميًا، 

تتوقفي عن األكل تمامًا.
الحارة  تلك  من  بداًل  باردة  وجبات  تناول   -6
ألنها ال تعطي رائحة مثل الوجبات الساخنة، و 

التي قد تجعلك تشعرين بالغثيان.
تجعلك  التي  الروائح  أو  األطعمة  تجنب   -7

تشعرين بالغثيان.
8- تجنب المشروبات الباردة، الالذعة )الحادة( 

أو الحلوة.
المقربين  من  ومساعدة  إضافي  دعم  طلب   -9

منك.
المستطاع, في كثير من  قدر  نفسك  إلهاء   -10
األحيان يزداد الغثيان سوءًا كلما فكرت به أكثر.
11- ارتداء مالبس مريحة دون أحزمة ضيقة، 

و التي يمكن أن تشعرك بعدم الراحة.
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

 نضال المرأة
 مازال

 مستمرًا

املقاتلة  وبابتسامة  خلف  هفرين  بروح 
أمارة  الرفيقة  املرأة  حماية  بوحدات 
الثامن  نستقبل  عقيدة،  األم  وجسارة 
من آذار اليوم العاملي للمرأة، ونحن على 
أبواب الربيع، أنه شهر املقاومة والنضال 
وجميع  ديارنا  في  احلرية  سبيل  في 
وخاصة  األوسط  الشرق  منطقة  أنحاء 

بالنسبة للمرأة املناضلة. 

أمل  إلى  حتّول  الذي  العاملي،  املرأة  يوم 
هذا  في  بالعالم.  النساء  جلميع  كبير 
النساء على فكرة  اليوم يجتمع جميع 
أجل خالص  من  النضال  وهي  أال  واحدة 
يتعرض  مازلن  اللواتي  وخاصة  النساء 
املرأة  العالم.  أنحاء  شتى  في  للعنف 
املعنفة،  املشردة،  الالجئة،  النازحة، 
من  محرومة  مازالت  التي  الضعيفة 

أبسط حقوقها في هذه احلياة.

املرأة  تصبح  كيف  عيننا  بأم  اليوم  نرى 
سوريا  في  والصفقات  للحروب  ضحية 
وتصبح  تنزح  وكيف  وإلخ  العراق  وفي 
اخمليمات  وفي  الدول  حدود  على  الجئة 
رم من أطفالها وتبقى هزيلة ال  وكيف حتحُ

حوة وال قوة لها. 

آخر،  بعد  يوماً  تزداد  املرأة  معاناة 
ذاته  املشهد  أن  إال  تتغير  اجلغرافية 
يتكرر يومياً، ويتكرر معه املعاناة واآلالم 
وتتواصل املآسي والصعاب معاً بشكل 

متواصل دون توقف.

واليمن  والعراق  سوريا  في  اليوم  املرأة   
ولبنان وليبيا وإيران والسودان والصومال 
واالنتهاكات  املمارسات  تتعرض ألقسى 
البالد  هذه  في  الدائرة  احلروب  نتيجة 
والسياسيات واالنتهاكات اخلاطئة التي 
من  النواحي  كافة  من  بحقها  متارس 
في  املوجودة  املتسلطة  األنظمة  قبل 
السياسية  النواحي  كافة  من  املنطقة 
واالقتصادية واالجتماعية والنفسية.  

النضال والكفاح من أجل خالص وحرية 
وقت  أي  من  أكثر  اليوم  يتطلب  املرأة 
مضى، املرأة اليوم بحاجة جلهود كثيفة 
وكرامة.  بحرية  العيش  تستطيع  لكي 
عليها  يجب  جمة،  حتديات  املرأة  أمام 
السنة  في  أيامها  كل  وحتويل  اجتيازها 
تسودها  أجواء  وإلى  للمرأة  عيد  إلى 
حرمت  التي  حقوقها  وتستعيد  احلياة 
من  العديد  في  تعيش  وباتت  منها 

املناطق في العالم كجسد بال روح. 

كمان نرى بأنه في بعض دول العالم أن 
املرأة حرمت حتى من اسمها، يعني ليس 
احلياة. ونحن  بها في  ينادى  لديها اسم 
نستقبل اليوم العاملي للمرأة أوجه حتية 
أثبتت وجودها وجناحها  امرأة  فخر لكل 
امرأة  وكل  العاملي.  يومها  في  باحلياة 
النضال  ساحات  في  تناضل  مازالت 
أبناء  ولتحرير جميع  بحقوقها  وتطالب 

جنسها من الظلم والعبودية. 

إلى جانب كل هذه املعاناة واآلالم متكنت 
النضال  ساحات  من  العديد  في  املرأة 
النهوض بالواقع الذي كانت تعيش فيه 
فعالية  أكثر  بشكل  جدارتها  وإثبات 
وقاومت الظلم وأبدت عن إرادتها بقوتها 
الذاتية والتعبير عن ذاتها. وبذلك جهود 
احلياة  في  امليدان  من  العديد  في  كبيرة 
واملقاومة  البطولة  آيات  أروع  وسّطرت 
خلف  هفرين  الكردية  كالسياسية 
املقاتالت  من  والعشرات  عقيدة  واألم 
في وحدات حماية املرأة والنساء اللواتي 
قاومن ومازلن يقاومن من أجل حياة حرة 

كرمية. 

في  النضالية  ومسيرتها  املرأة  مقاومة 
األمميات  املناضالت  بنضال  بدأت  العالم 
روزا لوكسمبورغ وكال زتكني مروراً مبئات 
أجسادهن  من  جعلن  اللواتي  النساء 
احلرية  إلى  للوصول  وقناديل  جسور 
واملئات  خلف  هفرين  إلى  احلر  واجملتمع 

اللواتي لم نذكر أسمائهن. 

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

سريانيات: »لنجعل كل أيامنا يومًا عالميًاشمس الرياضة ُتشِرق ببصمة ممّيزة للمرأة الشابة
 بمقاومة المرأة الحرة«

يف جن وار ُتكسر الذهنية الذكورية وتسود اإلدارة احلرة

روناهي/ قامشلو ـ لقد اختلفت األمور في الوطن، اليوم المرأة تكتب التاريخ وتصنعه، تنتصر على كل الصعوبات التي ُتزرَع في دربها، وها هي تسّطر 
المالحم البطولية في كافة المجاالت وهذا كالم واقعي وواضح للجميع، هي من هزمت أقوى وأعتى الجماعات اإلرهابية المتمثلة بداعش، وتناهض 
المحتل التركي ومرتزقته على مختلف تسمياتهم، رياضيًا المرأة الشابة الرياضية، قلبت الموازين وكسرت قاعدة الكثير من األلعاب وأنها حكر للرجال 

فقط.
روناهي/ ديرك- باركت النساء من الشعب السرياني حلول يوم المرأة العالمي، وأكدَن على إيمانهن بمقاومة المرأة التي 
تهدف إلى التحرير, ووقوفهن في وجه كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون مشاركتها في كل مجاالت الحياة.

 ،2012 العام  في  آفا  روج  ثورة  قيام  مع 
في  فشيئًا  شيئًا  دورها  تأخذها  المرأة  بدأت 
وفي  الريادية،  هي  وأصبحت  المجاالت  كافة 
الرياضة أصبح لها دور ملحوظ وتسّيدت المشهد 
الرياضي بعد العام 2016، وكانت أول مشاركة 
ببطولة دوري لكرة القدم في العام 2017، حدث 

غير واقع رياضة كرة القدم بشكٍل الفت.
تمارس  الفتاة  آفا  روج  في  مرة  ألول  بحيث   
هذه اللعبة ضمن النوادي المرخصة من االتحاد 
نوادي  عدة  وشكلت  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي 
وقتها، ومن ذلك التاريخ إلى اآلن شهدنا دوريات 
وبطوالت مختلفة لكرة القدم للسيدات، ولتشارك 
في  عامودا  نادي  باسم  الالعبات  من  مجموعة 
الدوري السوري األول على المالعب المكشوفة 
وحققن إنجازًا تاريخيًا ونلَن لقب الدوري لعامي 
بأن  منهن  تأكيد  ذلك  وجاء   ،2020 ـ   2019
والعبات  الجزيرة  إقليم  في  الكرديات  الفتيات 
رغم  التاريخ  لكتابة  القدرة  لديهن  النوادي  هذه 

كل الصعوبات والمعوقات.

قهرت كل الظروف واملعوقات 
ومتّيزت بجدارة

في مختلف  تنشط  اليوم  الرياضية  الشابة  المرأة 
الطائرة  ككرة  والفردية،  الجماعية  األلعاب 
الطائرة  والريشة  الطاولة  وكرة  والقدم،  والسلة 
وألعاب  بوكسينغ،  الكيك  والكاراتيه  والشطرنج 
القوى ورياضات أخرى، وفي التايكواندو حققت 
ميداليات ملونة على الصعيد العالمي عبر مدرسة 

نمور التايكواندو الدولية.
كانت  التي  والتقاليد  العادات  كل  المرأة  وتقاوم 
بشكٍل  والرياضية  عام  بشكٍل  وجهها  في  تقف 
خاص، ولكن مع ثورة روج آفا في العام 2012، 
والتي كانت المرأة الريادية فيها تغير كل شيء 
فهي باتت صاحبة البصمة المميزة في الكثير من 

المجاالت ومنها الرياضة.
إقليم  بدوري  قامشلو  نادي  في  القدم  كرة  العبة 
ربيعًا  العشرين  ذات  توبر  بيريفان  الجزيرة 
اللعب  نستطيع  لم  البداية  »في  بالقول:  أشارت 
نهائيًا بسبب عدم تقّبل المجتمع فكرة الفتاة تلعب 
تم  ذلك  رغم  ولكن  المالعب،  في  القدم  كرة 
تشكيل فريق نسائي لنادي قامشلو بجهود الكابتن 
أيوب، في  إبراهيم  البار »رشو« والكابتن  دليل 
قلة اإلمكانيات وهواجس  العام 2016، وبسبب 
المدارس  ساحات  في  التمارين  كانت  المجتمع 

على أرضية مبلطة«.
وأضافت: »بعد حوالي السنة بقينا هكذا، عندما 
الفتاة  لعب  لتقّبل  جاهزًا  بات  المجتمع  بأن  تيقنا 
في  والمشاركة  للمالعب  توجهنا  القدم،  لكرة 
العديد من األلقاب مع نادي  الدوريات وأحرزنا 
 ،2018 ـ   2017 عامي  دوري  منها  قامشلو 

والكأس عامي 2018 ـ 2019«.
»واآلن  حديثها:  مكلمًة  توبر  بيريفان  وبينت 
أصبح  الرياضية  الشابة  المرأة  مقاومة  بفضل 
النوادي  ضمن  للسيدات  الفرق  من  العديد  لدينا 
في  الرياضي  االتحاد  من  ويتطلب  القدم،  لكرة 
إقليم الجزيرة دعم هذه الفرق والعباتها بالشكل 
المطلوب من كافة النواحي، والعمل على تكثيف 
لكرة  أفضل  رياضة  على  للحصول  الدوريات 

القدم السيدات.

لعبة صنعت اسم روج آفا بحروف 
من ذهب بفضل املرأة

التايكواندو  لعبة  في  الرجال  بحق  بخسًا  ليس 
ولكن كان هناك دور ريادي وكبير للمرأة الشابة 
لمدرسة  الملونة  الميداليات  بجلب  الرياضية 
المدرسة  هذه  ولتكن  الدولية،  التايكواندو  نمور 
الدولية،  المحافل  في  آفا  روج  السم  الرافعة 
المدربة والحكمة المعتمدة والالعبة الدولية ذات 
نمور  مدرسة  العبة  إبراهيم  فلك  ربيعًا   22 ال 
على  والحاصلة  الحسكة  في  الدولية  التايكواندو 
الدولية  النخبة  بطولة  في  األول  المركز  كأس 
أشادت   2018 للتايكواندو  التاسعة  المفتوحة 
ثورة  بعد  المرأة  أوضاع  تغيرت  لقد  بقولها: 
روج آفا رغم ظهور بعض المعوقات في البداية 
لكنها ناضلت ووصلت إلى ما كانت تحلم به في 
الكثير من المجاالت العسكرية والسياسية وأيضًا 

الرياضية.
التايكواندو حققت ما لم يتحقق  والمرأة في لعبة 
وفي  للسيدات  روج  فريق  أننا  حيث  قبل،  من 
على  الحصول  استطعنا  القاهرة  الظروف  هذه 
أخذ  استطعنا  حيث  دولية  وميداليات  ألقاب  عدة 
كأس المركز األول للسيدات على مستوى جميع 
الدول  من  العديد  بين  من  المشاركات  السيدات 

المشاركة في بطولة كأس النخبة الدولية المفتوحة 
العبات  ثالث  وبمشاركة  للتايكواندو،  العاشرة 
في  المنصرم  للعام  المشاركات  آخر  وفي  فقط، 
المصنفة دوليًا g1 من  المفتوحة  بيروت  بطولة 
فضية  على  حصلنا  للتايكواندو  العالمي  االتحاد 
بجهود وطاقات شخصية  هذا  وبرونزيتان وكل 
ومن هذا المنطلق حصلنا على وعود من اإلدارة 
الذاتية بإقليم الجزيرة بتقديم الدعم الالزم وننتظر 

اإليفاء به«.
الهيئات ضمن  فلك: »من جهة بعض  وأضافت 
النظر  وتغض  بمكان  تدعم  فهي  الذاتية  اإلدارة 
الدولي  الصعيد  آخر وخاصًة حققنا على  بمكان 
مستوى  على  ميداليات  وجلبنا  متقدمة  مراكز 
العبات  تحصل  لم  ذلك  من  بالرغم  عالمي، 
عاتق  على  الواقعة  حقوقهن  على  التايكواندو 
فنية  لجنة  تشكيل  تم  إنه  الرياضي حتى  االتحاد 
مؤخرًا بحيث من أصل سبعة أعضاء في اللجنة 
كراسي  وخمسة  لإلناث  فقط  كرسيين  منح  تم 

للذكور للعمل ضمن اللجنة«.
»أعايد  بالقول:  حديثها  إبراهيم  فلك  واختتمت 
المرأة الحرة بمناسبة يوم المرأة العالمي 8 آذار 
أصبحت  التي  الكردية  األم  عليها  مثال  وخير 
الثورية  المرأة  وأعايد  والفداء  للتضحية  مثال 
عامًة،  العالم  ونساء  خاصة،  القتال  جبهات  في 
وكلنا أمل أن تبقى المرأة هي الريادية في كافة 

المجاالت«
وبمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمرأة علينا أن 
نلفت االنتباه لكل المنظمات والهيئات والجمعيات 
والجهات المعنية بالمرأة في شمال شرق سوريا، 
من  الكثير  لديها  الرياضية  الشابة  المرأة  بأن 

الموهبة واإلمكانيات وهي بحاجة للدعم من كافة 
باٍق  الدعم  الكثير من هذا  اآلن  النواحي، وحتى 

في خانة الوعود والكالم.
المرأة  دعم  يجب  بل  جائز  غير  األمر  وهذا 
الرياضية ألنها تستحق األفضل بدون شك، فهي 
تصنع التاريخ بحروف من ذهب عندما تمارس 
مكترث  مازال  مجتمع  ضمن  القدم  كرة  لعبة 
إقليم  في  دوريات  وتقيم  بالية،  بعادات  ومتمسك 
الدوري  في  األول  المركز  وتحرز  الجزيرة 
عامودا،  نادي  سيدات  عن  وكالمي  السوري 
تحقق  هي  كيف  شاهدنا  التايكواندو  لعبة  وعبر 
وترفع  الدولي  الصعيد  على  الملونة  الميداليات 
المرأة  األلعاب  كافة  وفي  آفا،  روج  اسم  عاليًا 
وال  الكبيرة  اإلنجازات  لتحقيق  قادرة  الرياضية 
صعب ومستحيل أمامها فهي كانت وستبقى التي 

ترسم اللوحات الجميلة في الوطن.

تشجيع ودعم الالعبات لكرة القدم بكوباني من 
قبل هيئة الشباب والرياضة بإقليم الفرات خطوة 
كانت  لو  وحتى  الصحيح،  الطريق  في  تعد 
بخطوات صغيرة ولكنها بكل تأكيد ستخلق نتائج 
إيجابية على العبات كرة القدم وعلى الرياضة 

النسوية بشكٍل عام.
الفرات  بإقليم  والرياضة  الشباب  هيئة  وبدأت 
لفرق  العبات  على  الرياضي  اللباس  بتوزيع 
كرة القدم بمقاطعة كوباني وهي: نادي كوباني 
وفريقي كبجي والوحدة، بالرغم أنه لم تقام أي 
بطولة للسيدات حتى اآلن في كوباني لكرة القدم، 
ولكن الحفاظ على هذه الالعبات والمواهب ليس 
أحمد  فريال  فالالعبة  العكس،  على  سلبيًا  أمرًا 
ابنة كوباني سطع نجمها في سماء كرة روج آفا 
وتألقت  الجزيرة  إقليم  ببطوالت  المشاركة  بعد 
وحققت لقب الهدافة والدوري والكأس مع ناديها 

قامشلو، وكانت لها البصمة المميزة في ذلك.
لقب  عامودا  نادي  سيدات  مع  بعد  فيما  لتحقق 
الدوري السوري األول على المالعب المكشوفة 
سابقًا  السوري  المنتخب  لتمثيل  اسمها  وطرح 
وهي من المرشحات بقوة الستدعاها في حال تم 

تشكيل المنتخب لالستحقاقات القادمة.
والهيئة تنتظر أن يزداد عدد الفرق لتقيم بطولة 
األولى من نوعها على صعيد مقاطعة كوباني 
لسيدات كرة القدم، وهذا الحلم والهدف لن يكن 

صعبًا أمام إرادة وتصميم العبات هذه المقاطعة. 
بحيث مع مرور الوقت سوف تزرع في داخل 
للفرق  الفتيات الرغبة في االنضمام  الكثير من 
الحالية وتشكيل فرق أخرى، ولنصل كما ذكرنا 
إلقامة دوري لسيدات كرة القدم بكوباني للمرة 

األولى في تاريخها.
أن دعم الرياضة النسوية أمر في غاية األهمية 
بشكٍل  المقدم  القليل  الدعم  رغم  اآلن  وحتى 
مازلنا  ولكن  سوريا،  وشرق  شمال  في  عام 
وإقليم  كوباني  لفرق  الالزم  الدعم  بمنح  نتأمل 
الجزيرة وعفرين وكافة المناطق األخرى، بغية 
في  المتواجدة  األنثوية  المواهب  على  الحفاظ 
تحقق  فهي  ذكرنا  وكما  سوريا،  وشرق  شمال 
إنجازات كبيرة فممارسة لعبة كرة القدم في ظل 
من  الكثير  يكترث  ومازال  شرقية  مجتمعات 
األهالي بعادات وتقاليد بالية ومنها بأن ممارسة 

الفتاة للرياضة هو أمر معيب.
في كوباني هذه الالعبات يجب دعمهن أكثر من 
وشرق  شمال  في  والرياضة  الشباب  هيئة  قبل 
مع  لهن  مباريات  إقامة  على  والعمل  سوريا، 
اللعبة  الجزيرة، بهدف تطوير  إقليم  األندية في 
يمنح  الخارجي  فاالحتكاك  المواهب  وتنمية 
ميدان  في  األداء  في  الخبرة  من  دائمًا  األفضل 

الملعب والوصول لألفضل.

في الثامن من آذار من كل عام تحتفل المرأة بيومها 
أجل  من  ومقاومتها  لنضالها  رمزًا  ليكون  العالمي, 
النساء  ناضلت  حيث  حقوقها,  ونيل  المرأة  تحرير 
االجتماعية،  العدالة  أجل  من  التاريخ  مر  على 
والحقوق الدستورية والعائلية والتربوية واالقتصادية 
السائدة عنها في  النظرة  تغيير  أجل  والسياسية ومن 
العالم  النضال جعل  النساء في  المجتمع, وباستمرار 
يزيد من اهتمامه بقضايا المرأة لتدعو الدول العالمية 
إلقرار يوم الثامن من آذار من كل عام كيوم خاص 
بالمرأة، وكعيد يحتفل به عالميًا في أرجاء المعمورة.
كسائر  الكلدانية«؛  اآلشورية,  »السريانية,  المرأة 
نساء العالم أيضًا, خضن نضااًل عنيدًا وشاقًا من أجل 

روناهي/ قامشلو- نموذج مختلف في البناء والحياة 
الحرة  تعيشها المرأة في قرية »جن وار« الكامنة 
سوريا,  شرقي  شمال  الدرباسية  مدينة  محيط  في 
روج  في  المرأة  ثورة  نتاج  إحدى  هي  القرية  هذه 
آفا والشمال والشرق السوري، وبتعاونهن استطعن 
مجتمع  في  الحر  المرأة  لواقع  جديدة  خريطة  رسم 

ديمقراطي كومينالي.

الجنولوجيا  ولجنة  ستار  مؤتمر  من  كل  بمشاركة 
وعوائل الشهداء وهيئة المرأة ووحدات حماية المرأة 
والجهات المعنية بشؤون المرأة تم تدشين قرية باسم 
»جن وار« كفعالية ضمن فعاليات يوم المرأة العالمي 
لعام 2017وكان افتتاح هذه القرية بتاريخ 25 تشرين 
لعام 2018  المرأة  العنف ضد  مناهضة  بيوم  الثاني 

لتكون موطن المرأة الحرة.

الحياة يف جن وار كيف تسري؟

الشعوب  كل  من  النساء  أمام  أبوابها  وار  فتحت جن 
من اللواتي عانين من اضطهاد المجتمع والالتي فقدن 
لتمكينهن  الشهداء,  وزوجات  معيلهن  أو  عائالتهن 
من بناء حياة مستقبلية جديدة يعتمدن فيها على ذاتهن 
بأنفسهن  النواحي  جميع  من  الحياة  أمور  ويدرن 
أرض  على  الشيء طبق  هذا  بأن  نجد  عندما  واليوم 
الواقع ندرك تمامًا بأن المرأة بنت لنفسها أساس متين 
لتتخلص عن العادات والتقاليد البالية التي وضعتها في 
محيط ضيق كانت تحاصرها وتحد من حريتها، فاليوم 

يكتب التاريخ إنجازات حققتها المرأة بسواعدها.

دعم الفرق الرياضّية النسوية بكوباني خطوة يف الطريق الصحيح

والكرامة  والعدالة  الحرية  في  المشروعة  حقوقهن 
ضد  التاريخ,  عبر  النضالي  الدور  هذا  وتجلى 
والسياسية  العسكرية  واألحالف  االستعمارية  القوى 
من  الكثير  مسيرتها  في  حققت  حيث  واالقتصادية, 
بهدف  والمدنية  والفنية  الثقافية  القانونية  اإلنجازات 
الرجل  بين  واإلنصاف  والمساواة  العدالة  تحقيق 

والمرأة.
نساء  وخصوصية  العالمي  المرأة  يوم  وبصدد 
استطلعت صحيفتنا  شعبنا في شمال وشرق سوريا, 
في  السريان  الشعب  من  النساء  آراء  »روناهي« 

ديرك.

سعي إلزالة املطّبات والتهميش

وهن  المنطقة  نساء شعوب  السريانية وجميع  المرأة 

استطالع/ هيلين علي

تقرير/ نشتيمان ماردنلي
وفي الوقت الحاضر نجد بأن النساء من مناطق مختلفة 
فهناك  وار  جن  في  سويًا  يعشن  مختلفة  شعوب  ومن 
نساء  وهناك  أيضًا  باشور  ومن  كردستان  باكور  من 
العمل  يتقاسمن  وعربيات  كرديات  وأخرى  إيزيديات 

في جن وار ليشكلَن نسيج متكامل باتحادهن.
تتسم  التي  للقرية  صحيفتنا  أجرتها  زيارة  خالل 
تحمل  التي  الكبيرة  البوابة  ذات  والبدائية  بالبساطة 
عليها اسم القرية بالكردية  »jin war« والتي تعني 
موطن المرأة, المؤلفة من بيوت طينية بديعة المنظر, 
متخذًة شكاًل هندسيًا بعضها على شكل المثلث واآلخر 
بيوت دائرية, يعتمد النساء فيها على الزراعة وتربية 
المواشي باإلضافة إلى عملهن في الكثير من المجاالت 
وبجهودهن  بأنفسهن  فيها  الخبرات  اكتسبن  التي 
الشخصية الذي يوفر لهن أبسط األشياء في حياة هادئة 
وممتعة, حيث يبدأ النسوة في قرية جن وار يومهم مع 
إشراقة الشمس بالسير إلنجاز العمل الذي خططن له, 
منها إلنجاز عمل الفالحة, وأخريات لحلب المواشي, 
ومنهن من تخبز الخبز الطازج كل صباح لجميع نساء 
القرية, واألمهات تهيئن أطفالهن للذهاب إلى المدرسة، 
من  يبدأ  وار  جن  ألطفال  المدرسي  الدوام  أن  حيث 
جميع  في  ويتشاركن  ظهرًا,   12 إلى  صباحًا  الثامنة 
في  والتنظيم  والطبخ  النظافة  من  القرية  في  األعمال 

إيمان تام بأن المرأة قادرة على إدارة نفسها بنفسها.
خلية جن وار المتكاملة

تدريس  فيها  يتم  النسائية  للعلوم  أكاديمية  القرية  تضم 
التاريخ باإلضافة  المرأة وبطوالتها على مدار  تاريخ 
إلى متحف يضم كل ما يتعلق بتاريخ المرأة من أعمال 
وصور وقطع أثرية, كما ويوجد مشفى خاص بالطب 
العربي، حيث ابتعدن في القرية عن استعمال األدوية 
الكيميائية وقررن التداوي بالطب العربي, وبخصوص 
التعرف أكثر على تنظيم القرية التقينا مع اإلدارية في 
مشفى جن وار هيفيدار هركول لتحدثنا عن آلية العمل 
المشفى  افتتاح  »منذ  قائلًة:  بهن  الخاص  المشفى  في 

القرية  لنساء  تدريبية  دورة  بتقديم  بدأنا  وار  جن  في 
شملت  حيث  العلمي،  والطب  العربي  الطب  من  لكل 
الدورة تطوير الناحية الفكرية حول أجسادهن وكيفية 
أكثر,  المرأة  عند  تظهر  التي  األمراض  من  الوقاية 
وأيضًا إبداء جهود أكثر لتطوير الطب العربي وكيفية 
العالج باألعشاب الطبيعية، وتم تصنيع مرهم لمعالجة 
الحروق، وأيضًا زيت للترطيب وعالج تشققات الجلد 
ومواد لمعالجة أو تخفيف آالم الظهر بالمواد الطبيعية 

أيضًا«.
يتم في جن وار زراعة الكثير من األصناف الغذائية 
وال تقتصر منتجات الزراعة على حاجة سكانها فقط, 
ببيع  الغذاء ويقمن  يكفيهن من  أنهن يختزنن ما  حيث 
كخطوة  المدن  في  محاصيلهن  من  أخرى  كميات 
لتعزيز اقتصادهن وتحقيق االكتفاء الذاتي في المنطقة.

جن وار كغيرها من المناطق في شمال وشرق سوريا 
كانت معرضة لهجمات االحتالل التركي، فعند هجوم 
سري  مثل  عدة  مناطق  على  التركي  االحتالل  دولة 
بموطنهن  وتشبثن  قاومن  وار  جن  نساء  فأن  كانيه 
الحر وبقين فيها لحمايتها إال أنهن اضطررن إلى إبعاد 
هول  من  سالمتهم  على  للحفاظ  القرية  عن  األطفال 
الهجمات الوحشية الذي كان يشنها المحتل التركي في 

ذلك الوقت.
تمثل نساء جن وار المرأة الحرة القوية التي ال تخشى 
البقاء وحدها بسبب تنميط المجتمع هذه الفكرة عنها، 
ألن هدفهن من إنشاء القرية هو االعتماد على الذات 
بنفسها,  تواجهها  التي  والمصاعب  الخوف  وإزالة 
النموذج  تمثل  قرية  بنفسها،  الحياة  أمور  وإدارة 
العصر  في  المرأة  تتبعه  كانت  الذي  الكومينالي 

النيوليتي بأن يكون كل شيء منظم.

جورجيت عبدالنور كريمة فتحو

العراقيل  إزالة  إلى  يتطلعن  العالمي,  بيومهن  يحتفلن 
والمطبات والمعوقات التي تمنع المرأة من نيل حقوقها 
إلى  ويسعين  أرضها,  في  وكرامتها  وضمان حريتها 
الديمقراطية  الحرة  الحياة  فرص  من  المزيد  تحقيق 
هذا  واالستصغار،  واإلقصاء  التهميش  عن  بعيدًا 
مجلس  في  المشتركة  للرئاسة  النائبة  إليه  أشارت  ما 

منطقة ديرك, كريمة فتحو.    
وأضافت بالقول: »بمناسبة يوم المرأة العالمي نبارك 
في شمال  الذاتية  واإلدارة  المرأة  هيئة  ونحّيي جهود 
والتشريعات  المواثيق  إقرارها  على  سوريا,  وشرق 
أشكال  كل  من  المرأة  بحماية  الخاصة  والقوانين 
العنف األسري وغيرها من توفير األمن االجتماعي 
في  المرأة  مشاركة  ضَمن  مما  بحقوقها,  واالهتمام 
صنع حاضر ومستقبل وطنها وحقق توازن اجتماعي 
عن  بعيدًا  اإلنسانية  الحقوق  في  المساواة  عن  ناهيك 

النزعات العنصرية«. 
نساء  كافة  على  العالمي  المرأة  يوم  كريمة  وباركت 
والمسيحي  اآلشوري  السرياني،  الكلداني،  الشعب 
في شمال وشرق سوريا والمهجر, وعلى نساء العالم 

أجمع.

ذكرى املناضالت شمعة تمُنري دربنا

المرأة في مجلس  باركت عضوة مكتب  ومن جانبها 
-فرع  النسائي  االتحاد  في  واإلدارية  ديرك  ناحية 
على  العالمي  المرأة  يوم  عبدالنور  جورجيت  ديرك, 
المقاتالت منها, وأكدت  العالم وخصصت  نساء  كافة 
أن  استطاعت  األخيرة  اآلونة  في  المرأة  أن  على 
تشارك الرجل في كثير من المجاالت، ومنها السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، وعلى األخص العسكرية.

وقالت:  واالتحاد  لاللتفاف  العالم  نساء  جميع  ودعت 
فهناك  تحررها  تحقق  المرأة  مقاومة  أن  نؤمن  »إننا 
ممن ناضلن واستشهدن ألجل المساواة بين الجنسين، 
أولئك لهن الفضل في أن يخصص يوم الثامن من آذار 

يومًا عالميًا للمرأة«.
وبدورها حّيت كل السائرات على دربهن »بذكراهن 

باتت شمعة تضيء دربنا«.
على  بالتأكيد  حديثها  عبدالنور  جورجيت  واختتمت 
تصعيد نضال المرأة من أجل الحرية, بالقول: »لنجعل 
ضد  مقاومتنا  ونوحد  للمرأة,  عالميًا  يومًا  يوم  كل 

االستعمار والفاشية واالحتالل والذهنية الذكورية«.
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 عندما تكون
صديقًا للمرأة

جميع  في  ثورة  من  الكردية  املرأة  حققته  ما 
اجملاالت بات أمراً ال ميكن أن ينكره حتى األعداء، 
التركيز  مت  آفا؛  روج  في  الثورة  سنوات  فخالل 
وبشكل دائم على اجلانب العسكري، وهذا كان 
هزم  الذي  داعش  ألن  كبير؛  حد  إلى  طبيعياً 
مبحاربتهم  النساء  قامت  الرجال  من  جيوشاً 
على  التركيز  يتم  لم  لكن؛  عرشهم.  ودك 
اإلرادة  صنع  الذي  والفلسفي  الفكري  اجلانب 
داعش  يقاومن  بحيث  النساء  في  الفوالذية 

وينتصرن عليه. 

كان  باعتقادي  اجلانب  هذا  على  التركيز  عدم 
أهمية  ألن  ذلك  قصد؛  وعن  كبير  حلد  ممنهجاً 
انتهاء  مع  تنتهي  أن  ميكن  العسكري  اجلانب 
اذا  والفلسفي  الفكري  اجلانب  لكن؛  احلرب. 
سيؤثر  فإنه  عليه؛  والتركيز  له  الترويج  مت  ما 
على كل النساء ويفتح الطريق أمام نشر هذه 
والسياسة،  احلياة  في  الطريقة  وهذه  الفكرة 
ال  ألنه  املرأة؛  ثورة  بحق  إجحافاً  كان  وهذا  
ميكن أن تكون هناك ثورة دون منظومة فكرية 
لثورة  بالنسبة  وهكذا  عليها  يعتمد  ويوتوبيا 

املرأة أيضاً.

كان  ملا  طاليس؛  أرسطو  لوال  بأنه  يقال 
الدرجة. القوة  لهذه  قوياً  املقدوني  اإلسكندر 
كان  الذي  أرسطو  لدى  والفلسفية  الفكرية 
جعله  الذي  هو  املقدوني  لإلسكندر  معلماً 
الدرجة. ولن يكون من اخلطأ  لهذه  قوياً  بطالً 
املناضل  لدى  احلرية  نظرية  لوال  أنه  قلنا  إن 
املرأة  ثورة  حتققت  ملا  أوجالن  اهلل  عبد  الثوري 

بهذا الزخم الكبير.

فلسفة احلرية التي قام بزرعها في هذه الديار 
جتذرت  التي  احلرية  تقاليد  التسعينات،  ومنذ 
البذرة  مثل  كانت  الزمنية  الفترة  هذه  خالل 
شجرة  لتصبح  مالئمة  تربة  إلى  حتتاج  التي 
ألن  األرضية؛  هيأت   ٢٠١١ وأحداث  عمالقة، 
تكبر هذه البذرة. فاملرأة التي ال متلك نفسها 
وذات  بقوتها  ثقة  لديها  تكون  وال  وإرادتها 
إرادة  تبدي  أن  ميكن  ال  واحلاضر؛  باملاضي  وعي 
هناك  لكن؛  نتيجة.  هي  فاملقاومة  املقاومة. 
ال  فمن  اإلنسان،  لدى  املقاومة  إلى  يدفع  من 
تواقاً  يكون  أن  ميكن  ال  احلرية؛  معنى  يعرف 
يقول  الدرجة،  لهذه  أجلها  من  ومقاتالً  لها 
نعم  الفهم«؛  قوة  هي  احلرية  »إن  سبينوزا: 
لدى  املعنى  بقوة  مرتبطة   احلرية  بالفعل 
التاريخ  على  ركزنا  الفهم. فإذا  وقوة  اإلنسان 
في  اخلصوصية  هذه  رؤية  ميكننا  اإلنساني؛ 
صراع اإللهة إنانا واإلله أنكي، حادثة برموتوس 
ليمنحها  اليونان  آلهة  من  النار  سرق  الذي 
املنصور  احلالج  مقتل  حادثة  وكذلك  للفقراء، 
احلق«؛ فتم سلخه حتى  »أنا  يقول  الذي كان 

املوت. 

نفسه  الوقت  في  هم  احلرية  مناضلي  كل 
لوال  اإلنسان. لذلك؛  لدى  املعنى  قوة  مناضلو 
األسس الفكرية املتحررة للقائد أوجالن ملا كنا 
سنتحدث اليوم عن ثورة للمرأة، أو أنها كانت 
التي  الغربية  الفامينية  إطار  في  ستكون 
حقيقة  عن  األشكال  من  شكل  بأي  تعبر  ال 

مجتمعنا.

املرأة  مع  أوجالن كان مخلصاَ  النساء   صديق 
حتمل  فهو  يخونها،  شيء  كل  كان  زمن  في 
األفعال  وردود  االجتماعية،  األفعال  ردود  كل 
االتهامات  أنواع  وكل  حزبه،  داخل  الرجعية 
في  للحظة  ولو  يتردد  لم  ولكن؛  واالدعاءات. 
أن  ميكن  بأنه  القول  ميكن  القضية.   هذه 
يكون الشخص الوحيد الذي جمع بني الذكاء 
العلم  العاطفي، جمع بني  والذكاء  التحليلي 
وبني األخالق وبني التاريخ واحلاضر. لذلك؛ كان 
عادالً في مقاربته لتاريخ املرأة ولتاريخ اإلنسان.

لم يكن منظراً فقط، بل كان مطبقاً لنظريته 
الواقع، يقول ويفعل، يفعل ويقول.  على أرض 
قرار جتييش املرأة في التسعينات، أيديولوجية 
املرأة  حتزب  التسعينات،  أواخر  في  املرأة  حترر 
الرئاسة  نظام  املرأة،  علم  األلفني،  بداية  في 
املشتركة؛ كلها كانت مبادرات منه؛ هذا يعني 
بأن صداقته لم تكن مرحلية وإمنا ضمن سياق 
استراتيجي متطور. إدراك هذه احلقيقة وعدم 
نسيانها من قبلنا كنساء أمر جوهري وضرورة 
الصداقة  لهذه  إخالصاً  يعتبر  ألنه  قصوى 

التاريخية.      

إضاءات 

فوزة يوسف

غيرها  مثل  تعاني  آفا  روج  في  المرأة  كانت 
الضعف  المجتمعات  من  الكثير  في  النساء  من 
 – )العمل  في  حقوقها  أبسط  ومن  والحرمان، 
ثورة  قيام  بعد  ولكن  الزوج(،  اختيار   – التعليم 
روج آفا التي سميت باسمها ألنها كانت القيادية 
فيها وألنها تركت فيها بصمتها بكل قوة، حيث 
تحررت من العادات والتقاليد البالية ومن القيود 
لنفسها  وفتحت  البيت،  في  تكبلها  كانت  التي 
أبواب الحرية بيدها وخرجت إلى الحياة باندفاع 
لتشارك العمل في كافة مجاالت الحياة جنبًا إلى 
جنب مع الرجل. لقد فهمت المرأة في روج آفا 
واستوعبت  آذار،  من  للثامن  الحقيقي  المعنى 
القتال  في  شاركت  لذلك  منه،  والعبر  الدروس 
وحدات  وشكلت  وشعبها  أرضها  عن  والدفاع 
وقدرتها  وجودها  أثبتت  التي  المرأة،  حماية 
على محاربة وهزيمة أعداء اإلنسانية، أعداًء لم 
في  وتفوقت  مثياًل،  لوحشيتهم  اإلنسانية  تعرف 
ذلك وأذهلت العالم بجرأتها وشجاعتها وحررت 
وأحرقت  داعش،  براثن  من  النساء  من  الكثير 
معهن تلك الجالبيب السوداء التي كانت قد لونت 
حياتهم بلون سوادها. كما أنها شاركت في الحياة 
وجودها  وأثبتت  ٍعالية  وفعالية  بقوة  السياسية 
قضية  وأوصلت  السياسية،  وحنكتها  وقدرتها 
شعبها وأرضها إلى جميع أنحاء العالم بما فيها 
وناقشت  وإخالص،  أمانٍة  بكّل  الكبرى  الدول 
بكل  العالم  في  السياسيين  أعظم  مع  وتحاورت 

وأكدت أن انخراط المرأة السورية في المجال 
السياسي لم يكن التجربة األولى التي تخوضها. 
في  الكبيرة  تجربتها  خالل  من  حققت  ولكنها؛ 
اإلدارة الذاتية؛ قفزة نوعية بحيث باتت تتصدر 

الساحة السياسية وجميع المجاالت األخرى.
وهذا هو نص الحوار:

- ماذا تعني السياسة؛ وإلى أي مدى ُيطّبق هذا 
المفهوم على أرض الواقع؟

تعريف السياسة متعارف عليه بين المجتمعات 
التي تعيش تحت ظل نظام الدولة المركزية التي 

استبدلت مصالح المجتمع بمصالحها، وسّخرت 
لخدمة  البشري  المجتمع  فيها  بما  الطاقات  كل 
مصالحها، تحت مسمى خدمة الوطن المختصر 
أيضًا  المجتمع  واختصرت  الدولة.  بحدود 
بالدولة، والسياسة عندما تخدم الدولة هذا يعني 
إنها تخدم المجتمع أيضًا، لذا اقتصرت السياسة 

على الفئة الحاكمة المسؤولة عن الرعية.
وفي الحقيقة أن السياسية ليست من اختصاص 
اختصاص  من  هي  إنما  حاكمة،  صغيرة  فئة 
بشكلها  تعريفها  يتم  وعندما  بأكمله،  المجتمع 
اإلشكاليات  تداول  تعني  السياسة  الصحيح، 
والنواقص والحاجات ومناقشتها وطرح الحلول 
للمنفذين  وتسليمها  التنفيذ  آلية  ووضع  لها، 
اآلن  يحدث  وما  المجتمعات.  من  المختصين 
إبعاد  هو  والمجتمعات  الحاكمة  األنظمة  مع 
المجتمع بالكامل عن دور الفاعل في السياسة، 

بنضال نساء روج آفا الثامن من آذار يزداد 
جمااًل وعظمًة

هدية يوسف »يوم المرأة العالمي غدا 
نسيجًا متجانسًا من المذاهب المتعددة«

إلهام أحمد: »سُنحّول كل لحظة من حياتنا
 إلى نضال ومقاومة«

أجرت صحيفتنا حواراً مع الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية 
جميع  في  البارز  الدور  لعبت  وكيف  والسياسة،  المرأة  بين  العالقة  حول  أحمد  إلهام 
المجاالت بمناطق شمال وشرق سوريا، حيث قالت: »المرأة تكون أكثر فاعلية في السياسة 
المجتمعية عندما ُيفتح لها المجال، وتشق طريقها نحو ذلك«. وأشارت إلى أن المرأة في 
شمال وشرق سوريا استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة؛ لم تحققها النساء على المستوى 

العالمي حتى اآلن.

ثقة وشجاعة كما شاركت في جميع المؤسسات 
واالتحادات التي تشكلت في ظل اإلدارة الذاتية.

يدركن  سوريا  شرق  وشمال  آفا  روج  نساء  إن 
في  السريع  والتطور  نجاحهن  في  السّر  تمامًا 
شخصياتهن وعملهن. ومن خالل عملها الناجح 
فتحت عينها على الوجه الحقيقي للحياة، وتعرفت 
قادرة  بأنها  على حقوقها وإنسانيتها، ألنها رأت 
بها  ثقتها  كل  ووضعت  المجتمعات  تطور  على 
البناء  على  قادرة  اإلرادة،  قوية  إنسانة  ألنها 
المجتمعات  بناء  في  بقدرتها  ويؤمن  والعطاء، 

فلسفة  من  فشربت  الحياة،  خالقة  ألنها  والحياة 
قائدها الذي أنار لها دربها.

لذلك خلقت في نساء روج آفا روح جديدة وإرادة 
في  ينهش  كان  نقٍص  كل  على  تتغلب  جديدة 
روحها وإرادتها وحياتها، وبهذه الروح الجديدة 
الحياة،  على  أقبلت  بداخلها  المتفجرة  واإلرادة 
حياة كلها عمل وإخالص، حياة تبني الوطن. لقد 
فهمت المرأة في روج آفا عيدها في الثامن من 
آذار وحولته إلى عمل ونضال، ألنها تدرك آالم 
وطٍن  بناء  في  الجميع  وتشارك  ووطنها  شعبها 

نفسه  عن  فيه  يعبر  الكل  حر،  ديمقراطي  جديد 
وأدركت  ولغته،  وتاريخه  ثقافته  عن  فنه  عن 
قدرتها  المشاركة ومدى  في  أهميتها  تمامًا مدى 
على العمل والعطاء فالمجتمع لن يكون مجتمعًا 
فيه  وفعالة  المرأة حرة  تكن  لم  إن  متقدمًا،  حرًا 
وستبقى نساء روج آفا عظيمات ومثاًل يحتذى به 
في كل العالم، وسيحتفلن بيوم المرأة الذي أعطته 
 ٌ يوم  ألنه  ومقاومتها  بنضالها  الحقيقي  معناه 
صنعته العظيمات وسيستمر بنضال العظيمات.    

قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين 
هدية يوسف »بأن ثورة روج آفا باتت قوة لكل 
العام  وهذا  المرأة،  ثورة  إلى  وتحولت  النساء، 
سيكون يوم المرأة العالمي المصادف في8 آذار 
األطياف،  كافة  يضم  مجتمعي  فسيفسائي  بلون 

ونسيجًا متجانس من المذاهب المتعددة.
عضوة  ممع   JINNEWS لوكالة  لقاء  في 
هدية  عفرين  مقاطعة  في  ستار  مؤتمر  منسقية 
العام  لهذا  العالمي  المرأة  يوم  بأن  بينت  يوسف 
أن  إلى  مشيرة  كافة،  للنساء  حرية  عام  بات 
اليوم  المرأة حرمت من حقها في االحتفال بهذا 
االحتفال  وكان  السوري  النظام  ظل  في  العظيم 
في  والشراب  الطعام  تحضير  على  يقتصر 
النشاطات  ناهيك عن أن  المنازل وبشكل سري 
واالحتفاالت الخاصة كانت محدودة جدًا وبعيدة 

عن السياق الحقيقي لهذه المناسبة بحسب هدية.

حاولن  الكرد  النساء  أن  يوسف  هدية  ونوهت 
للمرأة،  العالمي  باليوم  لالحتفال  عّدة  مرات 
عبد  القائد  وفلسفة  فكر  من  اإللهام  يستقين  وكن 
الكردية  المرأة  إرادة  عن  متحدثة  أوجالن،  اهلل 
باتت  واليوم  االحتفال،  في  القوي  وتصميمها 
المجتمع،  تنظيم  في  كبير  ودور  قرار  صاحبة 

السيما مشاركتها في الفعاليات والنشاطات.
هدية:  قالت  العظيم  اليوم  بهذا  االحتفال  وعن 
الثامن من آذار معروفًا في سياقه  »لم يكن يوم 
أعوام  حتى  بالحرية  للمطالبة  كيوم  الحقيقي، 
الثمانينات من القرن الماضي، بل إن هذا اليوم 
كان يتزامن كل عام مع يوم صعود حزب البعث 
الفعلي  التاريخ  وبدأ  سوريا،  في  السلطة  إلى 
دخول  مع  آفا  روج  في  المنظم  المرأة  لنضال 

القائد عبد اهلل أوجالن الذي عالج واقع المرأة«.
كان  السوري  النظام  أن  يوسف  هدية  وأشارت 

يعمل لتسيير سياسة تعسفية مجحفة بحق الشعب 
بحيث يدفع الشعب إلى الشعور بالخوف والهلع، 
إضافة  يتخلون عن حريتهم وحقوقهم،  وبالتالي 
إلى أنه يعمل على كبت حرية المرأة، وإبعادها 

عن حقوقها المشروعة بالكامل.
لفتت هدية يوسف النظر حوله قائلة: »في إحدى 
التجهيزات  فيها  بدأت  قد  كانت  التي  األعوام 
واالستعداد ليوم المرأة العالمي في عام 2006، 
وتضمنت فعالياته بتوزيع ملصقات تمثل صور 
سبيل  في  بدمائهن  ضحين  اللواتي  الشهيدات 
حرية الشعوب، إال أنه ومن خالل كمين قد نصبه 
والمسائلة  لالعتقال  تعرضت  السوري،  النظام 
وقد  متواصلة،  ساعات  ستة  طوال  القانونية 
صرحت للنظام السوري بأن عملنا يقتصر على 

تعريف شعبنا وخاصة النساء بحريتهن«.
ذاته  العام  في  عنها  اإلفراج  وبعد  أنه  وذكرت 

نسرين آكري

حوار/ إيفا ابراهيم 

وتم توكيله دور المفعول به.

بإمكانها  وهل  بالسياسة،  المرأة  عالقة  ما   -
ممارستها عملّيا؟ 

السياسة  في  فاعلية  أكثر  تكون  المرأة  بالطبع 
المجتمعية؛ عندما يفتح لها المجال، وعندما تشق 
األساسي  المحور  الفاعلية،  نحو  طريقها  هي 
اإلنسان،  يخص  الذي  المجتمع  هو  السياسة  في 
ووضع  والبيئة،  الطبيعة  تشمل  والمجتمعية 
بأجمعها  الجوانب  هذه  تخدم  التي  السياسات 
األقرب  ألنها  أواًل؛  المرأة  اختصاص  من  هو 
الرجل، ومع  والمجتمع من  والبيئة  الطبيعة  إلى 
ذلك هذا ال يعني أن الرجل يبقى بعيدًا عن هذه 
المفاهيم في المواضيع الثقافّية وليس البيولوجّية. 
وبسبب حصر المرأة وعملها ضمن إطار الخدمة 
المجاالت  وتخصيص  السنين،  آلالف  المنزلية 

األخرى للرجل، أصبحت السياسة من اختصاص 
تحميل  يمكننا  وبذلك  تدريجي.  بشكل  الرجل 
الرجل مسؤولية ما يحدث من كوارث مجتمعية 
وبيئية لسياسات الثقافة الذكورية التي باتت تلتهم 
األخضر مع اليابس. ولكي تكون الحياة متوازنة؛ 
ال بد من إعطاء المرأة دور متساوي مع الرجل 
التي تمارس حتى  السياسات  النظر بكل  وإعادة 

اآلن. 

شمال  في  المرأة  عن  التحّدث  بإمكانكم  هل   -
اإلنجازات  في  البارز  ودورها  سوريا؛  وشرق 

التي تحققت؟

كي نكون متواضعين؛ بإمكاني القول إن المرأة 
تحقق  أن  استطاعت  سوريا  وشرق  شمال  في 

إنجازات لم تحققها النساء على المستوى العالمي 
المجال  في  السورية  المرأة  انخراط  اآلن.  حتى 
السياسي لم تكن التجربة األولى التي تخوضها، 
نحُن  األساس،  هي  االنخراط  نوعية  إنما 
التاريخ  صفحات  تصدرَن  بنساء  ونسمع  سمعنا 
اإلداري  العمل  مجال  في  ونشاطهن  بأعمالهن 
والسياسي. لكن؛ أن تعمل المرأة ضمن ظروف 
الحرب القاسية، وأن تواجه الموت بشكٍل يومي، 
كما تعاني من عقبات المجتمع الذكوري، وتكون 
المجال،  هذا  في  النجاح  تحقيق  على  قادرة 
وتخدم المرأة والمجتمع، وتسعى لتغيير سياسات 
الفارق. اآلن هناك  يكون  الحاكمة؛ هنا  األنظمة 
نساء لهن دور بارز في السياسات الدولية، وهن 
يقمن باألعمال نفسها التي يقوم بها الرجل. ومع 
ذلك أقول أن المرأة في شمال وشرق سوريا ال 
تزال بحاجة إلى الكثير من العمل؛ من أجل إنقاذ 
نفسها من فكر المجتمع الذكوري، كي تكون أكثر 

بد أن تكون مثقفة،  إبداعًا وتجددًا وتجديدًا، وال 
يقظة، متفاعلة وفاعلة في الوقت نفسه، وتعطي 
الطاقة اإليجابية في أصعب الظروف، وأال تكون 

مضحية فقط. 

المؤتمرات  في  حاضرة  اليوم  المرأة   -
ِإالَم  السورّية؛  باألزمة  الخاصة  واالجتماعات 

يوحي ذلك؟ 

تزال  ال  السوري؛  المستوى  على  األسف  مع 
المرأة بعيدة عن االجتماعات الدولية لحل األزمة 
عنهن،  الحديث  يمكنني  قليالت  هناك  السورية، 
من  بالرغم  شخصي  بمجهود  عملن  اللواتي 
السياسات التي أنتجها النظام الحاكم، والمعارضة 
المتفسخة المهترئة التي منعت المرأة من ممارسة 
هذا الحق. لكن؛ في شمال وشرق سوريا بفضل 
التي اعتمدت على  النسوية والفكرية  التنظيمات 
المرأة كعضو أساسي إلعادة التوازن إلى الحياة، 
واستطاعت المرأة أن تغير من هذا الوضع، وأن 
بالمشاركة  بها لتخوض تجربة صعبًة جدًا  تدفع 
في هكذا اجتماعات دولية، لتطرح قضايا معقدة 
التاريخ وبجسارة  جدًا. قضايا موروثة منذ أزل 
ثقتها  من  تأتي  الثقة  فتلك  بالنفس،  وثقة  وجرأة 
بعدالة قضيتها وقضية شعبها والعمل من أجلها.

- كيف تنظرون لرؤية المرأة لألحداث الجارية 
والمؤامرات التي ُتحاك ضد سوريا ككل؟

المؤامرة  حقيقة  تدرك  من  وحدها  المرأة  ليس 
التي تحاك ضد سوريا، إنما المظلومون بأكملهم 

يشعرون بالغبن. لكن؛ الهام في الموضوع هو أن 
تدرك ما يمكن أن تفعله تجاه هذه المؤامرة. في 
الكثير من األحيان اإلغفال عن الواقع يلعب دورًا 
أساسيًا في إنجاح المؤامرة. وما يفعله السوريون 
مع المؤامرة هو الخضوع لها والسير على هواها 
وليس التصدي لها. الجميع يعلم أن الدولة التركية 
المؤامرة.  هذه  في  سلبيًا  دورًا  تلعب  المحتلة 
السوريين  أن  يبدو  السوريون؟  يفعل  ماذا  لكن؛ 
كما الغريق الذي يتشبث بقشة إلنقاذ أنفسهم من 
السورية  األزمة  وألن  التيار.  مع  ليسير  الغرق 
ضبابية  في  الحقائق  ضاعت  للتشويه  تعرضت 
األفكار، علمًا إنه ال حاجة لتفكير معمق لتنكشف 
الحقائق، هناك نظام يصر على االستبداد، وهناك 
ما  التشتيت واالشتباك. وكل  متدخل يصر على 
والمرأة  السوري  الشعب  حساب  على  يحدث 

بشكل خاص. 

ـ الهدف األساسي للدول االستعمارية استهداف 
المرأة؛ فهل استطاعت المرأة مواجهة ذلك؟ 

المرأة  استطاعت  سوريا  وشرق  شمال  في  نعم 
على  حافظت  األقل  على  المؤامرة،  مواجهة 
أخذت  كما  المؤامرة،  فخ  في  الوقوع  من  نفسها 
العسكرّية  المراحل  أصعب  لتقود  الريادة  دور 
إنها  إلى  إضافًة  واالجتماعّية،  والسياسّية 
شاركت في عملية البناء بقوة، ووضعت األفكار 
األساسية لكيفية بناء المجتمع الديمقراطي الحر. 
والمرأة،  الرجل  بين  التشاركية  تكون  وكيف 
السّباقة  كانت  فالمرأة  ككل،  المجتمعات  وبين 
لكن؛  العملية.  الحياة  في  ذلك  وتنفيذ  الى تطوير 
ومع ذلك ال زلنا نرى النكسات في بعض مرافق 
الزواج  االنتحار،  حاالت  استمرار  منها  الحياة، 

المبكر، وما إلى ذلك.
خاصًة  سوريا  من  األخرى  األجزاء  في  أما 
اإلسالمي  الفكر  من  عانت  التي  المناطق 
على  التغلب  تستطع  لم  فالمرأة  المتطرف، 
العادات التي ُتلزمها بانتهاج حياة معينة ُتفرض 
عليها ويجب أن تتبعها. ومن منظوري وأنا أرى 
المرأة  لها  تعرضت  التي  الكبرى  المؤامرة  أن 
ترى  تزال  ال  والمرأة  الجزء،  ذاك  في  كانت 
البعث  تتبع  التي  تلك  وبخاصة  نفسها مضطهدة 

والعروبة الفجة. 

- هل من كلمة توّجهينها للنساء في يوم المرأة 
العالمي؟

محبتي لكل النساء اللواتي يبذلن المجهود ويقدمن 
التضحيات في سبيل إنقاذ أنفسهن والمجتمع من 
الكارثة التي أوصلت بنا إلى حافة الهاوية، ثقتي 
عظيمة وأملي كبير بأن هذا المجهود لن يذهب 
هدرًا، وثقتي كبيرة بأن تكتب هذه الجهود بماء 
من ذهب على صفحات التاريخ. نعم فالمرأة تعيد 
لن  فصاعدًا،  اآلن  من  وتصححه  التاريخ  كتابة 
يكون الرجل لوحده من يسطر التاريخ إنما المرأة 
أيضًا تشق ذاك الطريق بنضالها وجمالها وعزتها 
وثقتها بالنفس، كما آرين ميركان وهفرين خلف 
النساء  من  واآلالف  ورفيقاتهن،  خابور  وأفستا 
بجهود  الحرية  طريق  يرسمن  زلن  ال  اللواتي 

منظمة.
والمخطوفات  للمعتقالت  الخاصًة  ورسالتي 
والمخفيات قسرًا، كل عام ويومكَن زاهر، وكل 
معه  سيأتي  السجون  غياهب  في  تمضونه  يوم 
أن  بد  ال  الظالم؛  نزيح  كي  النساء،  ولكل  نور. 
نحول كل لحظة من حياتنا إلى نضال ومقاومة 
واألنوثة  الذكورية  والثقافة  المظالم  مواجهة  في 

الفّظة.

 في قمة
كفاحها

الذهنية  ضد  غضباً  ازددَن  كلما 
الذكورية التي تلفقت باحلروب املدمرة 
ما  بكل  تفاصيلها  يقرأن  وباإلبادة، 
الإنسانيتهن  جتاه  شعور  من  ميلكن 
موضع  األم  لآللهة  كانت  أرض  على 
أم  متثل  التي  االجتماعية  الثقافة 
املرأة  اإلنسانية. اختارت  العلوم  كافة 
ظلم  ضد  الثورة  في  الطليعة  دور 
وظالم اإلله الواحد املتمثل في النظام 
اإلنساني  اجملتمع  يوجه  الذي  الذكوري 
اإلنسانية.  بنيان  تهز  مخاطر  نحو 
اختيار  في  أسبابها  للمرأة  بالطبع 
وتيرة  في تصعيد  التاريخي  الدور  هذا 
كفاحها وعلى كافة الصعد ولم يأِت 
ذلك من فراغ والذي يتغاضى عن ذلك 
وهنا  إنسانيته.  جتاه  غفلة  يعتبر  إمنا 
الدور  هذا  اختيار  أسباب  إلى  بالعودة 
ووطني  جنسي  وعي  لهو  الصعب 
أيديولوجية  على  يعتمد  ومجتمعي 
حرية اجملتمع واحلياة الندية التي قادها 
عرّف  عندما  أوجالن  عبداهلل  القائد 
التعريف  هذا  في  يكمن  باألمة.  املرأة 
املفهوم  تخطي  في  الهام  الدور 
علمي  تكوين  إلى  والعبور  اجلنسوي 
والذي  اجلينولوجيا  علم  على  يعتمد 

ميكننا تعريفه بأم العلوم أيضاً. 

حرب  خّلفته  ما  إلى  نظرة  إلقاء  لدى 
اإلبادة من قبل النظام املهيمن سنجد 
بكل سهولة نتائجها الشفافة فيما 
قوى  به  قامت  ما  فأول  املرأة،  تعيشه 
اإلبادة هو استهداف املرأة أوالً ومحاولة 
إبادتها كجنس وكثقافة، ففي املناطق 
ومن  داعش  مرتزقة  احتلتها  التي 
مرتزقته  عبر  التركي  االحتالل  بعدها 
جند بأن ممارساتها متحورت حول تعبيد 
الذكوري  النظام  ألن  وإبادتها،  املرأة 
على  يعتمد  مضمونه  في  السلطوي 
النظرية كطريق خالص هيمنته  هذه 
احلر.  اجملتمع  ثقافة  على  القضاء  في 
وكانت املرأة من أولى وأكبر ضحايا هذه 
احلرب سواء بالغصب والعنف اجلنسي 
واجلسدي أو عبر العادات التقاليد التي 
درجات  أعلى  إلى  النساء  بأمة  بلغت 
الغضب لتحولها إلى ثورة النساء في 
القرن احلادي والعشرين. لذا ال نبالغ إن 
هي  سوريا  شرق  شمال  ثورة  بأن  قلنا 
أريد  وهنا  األولى.  بالدرجة  املرأة  ثورة 
إحدى  مشهد  الذاكرة  إلى  أُعيد  أن 
الشهيد  ابنها  مراسيم  في  األمهات 
االحتالل  ضد  الكرامة  مقاومة  في 
التركي في سري كانيه وتل أبيض، في 
هذه الوقفة الصامدة إمنا هو استمرار 
امتزجت  التي  املقاومة  لثقافة 
ثقافة  من  التحرير  سبيل  في  بروحها 
مناضلة  امرأة  قتل  إن  االغتصاب. 
أمام  صقر  وهناء  خلف  كهفرين 
على  داللة  الوحشية  بهذه  أطفالها 
العقيمة  السلطة  هذه  خوف  مدى 
التي وصلت إلى قمة هزميتها. عندما 
كانيه  سري  إلى  عقيدة  األم  توجهت 
كانت روح أم حملت ثقافة اآللهة األم 
ملواجهة الفاشية التركية وكافة أنواع 

الهيمنة الذكورية. 

يحمل  احلقيقي  باملعنى  كله  هذا 
2020روح  عام  في  آذار  من  الثامن 
الذهنية  ضد  الشعبية  املقاومة 
الذكورية وليس فقط في يوم واحد بل 
حولت املرأة كل أيامها إلى يوم الكفاح 
العنف،  أنواع  كافة  ضد  الشعبي 
ضد  األبوية  الذهنية  ممارسات  فرغم 
التي  الثورة  مرحلة  في  وخاصة  املرأة 
بتصعيد  ولكن  عنفها  حدة  زادت 
املرأة  استطاعت  النسوية  املقاومة 
املرحلة  هذه  في  نضالها  وتيرة  رفع 
طابع  لتطفو  الطليعي  دورها  وإبراز 
املستسلمة  املرأة  على  املقاومة  املرأة 
النساء ومن  ذات جميع  مرة أخرى في 
كافة املكونات في شمال شرق سوريا 
حتت راية مقاومة املرأة انتصار ملقاومة 

اجملتمع.

السطر األخير

استريك كلو

وتحضيراتها  نشاطاتها  عن  بالتوقف  تفكر  لم 
مقاطعة  نحو  توجهت  بل  اليوم،  بهذا  لالحتفال 
تخّص  احتفاالت  ونظمت   ،2010 عام  عفرين 
نساء المقاطعة، لكن النظام السوري ألقى القبض 
تنظيم  بتهمة  نيسان،  في 16  أخرى  مرة  عليها 
فعاليات تعرف الشعب بحقوقه، وتمت محاسبتها 

بالسجن لمدة سنتين.
وتابعت حديثها أنه بعد انتهاء حكمها من السجن 
قوة  بكل  العالمي  المرأة  بيوم  واحتفلت  خرجت 
النظام  التهامات  يكن  لم  أنه  منوهة  وإصرار، 
السوري أي تأثير على رغبتها بمواصلة ما قد 
قوة  باتت  آفا  ثورة روج  قالت »بأن  بدأته، كما 
وهذا  المرأة،  ثورة  إلى  وتحولت  النساء،  لكل 
فسيفسائي  بلون  آذار  من  بالثامن  سيحتفل  العام 
نسيجًا  وغدا  األطياف،  كافة  يضم  مجتمعي 

متجانس من المذاهب المتعددة«.
بين  ما  الكبير  الفرق  يوسف  هدية  وأوضحت 
االحتفال بيوم المرأة العالمي في الثامن من آذار 
قبل وبعد ثورة روج آفا، مضيفة أن حركة تحرر 
نساء  على  تأثيرها  يكن  لم  آفا  روج  في  المرأة 

الكرد فقط بل العالم أجمع.

هدية يوسف
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

 صورة المرأة
 الكردية في

القصة القصيرة

جناحاً  الراهن،  وقتنا  في  املرأة  حققت 
دخلته  حيث  اإلبداعي،  اجملال  في  ملحوظاً 
مجال  في  سيما  وال  أبوابه،  أوسع  من 
بالواقع  ترتبط  كونها  القصيرة،  القصة 
إلى حّد ما، فهي تتصل مبا يشغل الناس، 
ومبا حتمله من موضوعات حياتية في كافة 
العاطفية،  اجملاالت االجتماعية، األخالقية، 
وتعّبر  والنفسية،  الوطنية  اإلصالحية، 
إبراز  من  الكّتاب  بعض  متكّن  وقد  عنها، 
مكانة املرأة األساسية التي متثله من خالل 
هي  وصفها  خالل  من  وكذلك  أعمالهم، 

لنفسها ولدورها في القصة.

أصعب  من  القصيرة  القصة  أن  أعتقد 
التعبير  طرق  إحدى  وهي  األدبية،  الفنون 
احلياة،  ووصف  واملشاعر  األحاسيس  عن 
استثنائية،  وموهبة  جهداً  وتستدعي 
قصص  سرد  إلى  مييل  بطبعه  فاإلنسان 
وجدت  لذلك  ماضيه،  في  معه  حصلت 
املرأة في هذا اجملال اإلبداعي، فضاًء واسعاً 
جتاربها  معاناتها،  همومها،  لتطرح 
احلياتية، وأفكارها، وذلك وفق أطر ومعايير 
إبداعية  خصوصية  متنحها  جديدة  فنية 
تتمثل في تطلعاتها وآمالها على صعيدي 
الشكل واملضمون، فهي جزء ال يتجزأ من 

نواة احلياة.

الواحد  القرن  في  الكردية  املرأة  أن  نرى 
ترسيخ  في  كبيراً  دوراً  لعبت  والعشرين 
األنظار  لفت  وفي  القصيرة،  القصة  فن 
يكون  أن  على  قادر  الفن  هذا  أن  إلى 
القضايا،  من  الكثير  معاجلة  في  مثمراً 
حيث  ملحوظ،  حضور  لتجربتها  فكان 
وطرحت  العوائق،  من  الكثير  تخطت 
منها  املعاناة،  سّلم  في  متنوعة  مواضيع 
مآسي  تخص  ما  ومنها  تخصها،  ما 
التشرد  اجملتمع عامة، كمشاكل األطفال، 
أسلوب  عبر  وغيرها،  والعمالة  والضياع 

وطريقة سردية جيدة.

وفي اآلونة األخيرة، كثيراً ما نسمع في روج 
آفا عن إجراء مسابقات للقصة القصيرة، 
مبواضيع  اإلملام  املتسابقني  من  ويطلب 
تتعّلق بهموم املرأة عامة والكرديّة بشكل 
خاص، فبعض الكّتاب يبدون اهتماماً كبيراً 
أسفهم  عن  ويعّبرون  ومكانتها،  بدورها 
الكردية من ظلم  املرأة  تعانيه  كانت  عّما 
يّتخذ موقفاً صادقاً  وتعسف، ومنهم من 
جتاه املرأة، ويدافع عن وجودها، ويُظهر نتائج 
بقائها محرومة من حقوقها، حيث عاجلها 
اكتفى  من  وهناك  اخلاص،  منظوره  وفق 
بالتسجيل الوثائقي، معتمداً على عناصر 
من  الضوء  ليسلط  القصيرة،  القصة 

خاللها على قضية املرأة.

موقفاً  اتخذوا  آخرين،  كّتاباً  جند  بينما 
حازماً، في غاية األهمية، من هذه القضية، 
وواقع  جور،  من  املرأة  تعانيه  ما  فرصدوا 
بائس تعيشه، وانعكاس ذلك على اجملتمع 
اإلحساس  بإثارة  حالتها  فصوروا  بأكمله، 
والتحدي  نحوها،  االلتزام  في  واإلخالص 
انتهك  الذي  التقليدي  اجملتمع  لثقافة 
ينبئ  جديد  بتاريخ  مبشرين  هويتها، 
وتطرقوا  اإلمكان،  قدر  املرأة  وضع  بترقية 
جتّسد  تقنية  مستخدمني  احللول،  لوضع 

أفكارهم حولها.

لقد جتّسدت املرأة الكردية في روح القصة 
كّتاباً  القاصون-  تناول  فقد  القصيرة، 
األدبية،  نتاجاتهم  خالل  من  وكاتبات- 
فجاءت  اإلنساني،  املرأة  منوذج  تأصيل 
ألم  ونفسياً  شخصياً  وصفاً  قصصهم 
التي  واألوجاع  والظروف  مثالً،  الشهيد 
زوجة  لدى  األلم  وصف  أو  قواها،  أنهكت 
واالنكسار،  القهر  وطأة  حتت  الشهيد 
املقاتلة  عن  القصص  حتدثت  وكذلك 
مواضيع  احلياة  ميادين  كافة  في  املناضلة 
املرأة  احتكاك  بفضل  هكذا  كتاباتهم. 
املستجدات،  عن  معزولة  تبقَ  لم  باألدب، 
وإمنا طالبت بتبدل وضعها بصورة مباشرة، 
حترير  وسيلة  القصيرة  القصة  لتصبح 
لقدراتها الفكرية، وإغناء وعيها والبوح مبا 
إلى  وإخراجه  واخلفاء  الصمت  في  عاشته 

املدار العام. 

نبض الياسمين

هيفا حيدر حسن

ولغتهم  الكرد  حريات  قمع  مستمرًا  ومازال  كان 
فاضطر الكثير من الكرد إلى الهجرة من وطنهم إلى 
العالم، طالبين السالم واألمان هاربين  مختلف بلدان 
لطالما  التي  المنتهكة  الغاشمة  األنظمة  انتهاك  من 
لم  ولكن  وثقافتهم،  وأرضهم  هويتهم  سلبهم  حاولت 
كردي  كل  ومّثل  بكفاحهم  واستمروا  الكرد،  يستسلم 
وقد  الموت،  لها حد  وفيًا  في منطقة كردستان وكان 
القرن  منذ  العائالت  من  العديد  وجهة  لبنان  كانت 
1950م  إلى  1925م  لفترة  وكانت  عشر،  الثاني 
ازدياد كبير في الهجرة، عندما فر اآلالف من الكرد 
قبل  من  عليهم  الممارس  والبطش  والفقر  العنف  من 
االحتالل التركي في كردستان، فكان تأسيس رابطة 
الكردية  الجالية  وسط  ملحة  حاجة  ثقافية  اجتماعية 
تاريخ  في  البارز  دورهم  من  الرغم  فعلى  اللبنانية، 
والدفاع عنها،  لبنان  دولة  بتأسيس  لبنان ومساهمتهم 
أال أنهم حرموا من حقوقهم سياسيًا واجتماعيًا وحتى 
ثقافيًا، واعتبروا مواطنين من الدرجة الثانية، بل أن 
عددًا كبيرًا منهم حرموا من حقهم في المواطنة مما 
دفعهم إلى الهجرة مجددًا نحو أوروبا، وخاصة خالل 
الحرب األهلية التي درات رحاها بين فترة 1975م 

التي  1923م،  عام  المشؤومة  لوزان  اتفاقية  منذ 
والشعب  أجزاء  ألربعة  كردستان  بموجبها  مت  ُقسِّ
انتهاء قرن  ينتظر  العالم  أنحاء  الكردستاني في كافة 
المؤتمر  تأسيس  عن  اإلعالن  وكأن  التفرقة  من 
الوحدة  في  أمل  ظهور  بداية  الكردستاني  الوطني 
شهدت  أن  وبعد  تحتها،  الُكرد  حد  يتوَّ ِمظلٍة  وتشكيل 
مهمة.  وتطورات  ثورات  األربعة  كردستان  أجزاء 
الكثير  الكردي  الشعب  عانى  الماضي  القرن  خالل 
وما  وكان  وتهجير،  وظلٍم  قتٍل  من  الويالت  من 
الِقوى  ِقَبِل  من  الهجمات  ألعنف  يتعرض  يزال 
الشعب  أبناء  بين  الشقاق  زرع  إلى  الهادفة  المحتلة 
الكردي واستطاع أن يقاوم ويصبر على أمل بزوغ 
طاولة  على  مجتمعين  الُكرد  ورؤية  الحرية  شمس 
من  الكثير  تالقي  وماتزال  اآلمال القت  هذه  واحدة؛ 

آذار تحتفي معظم  الثامن من  في كل عام وفي 
هذا  تاريخ  ويرتبط  العالمي،  المرأة  بيوم  الدول 
اليوم بتظاهرة عارمة خرجت في مدينة نيويورك 
في  يعملن  كن  نساء  مجموعة  قبل  من  إضرابًا 
مع  المساواة  بحق  طالبن  حيث  للنسيج،  معمل 
الرجل في ساعات العمل واألجر، وأيضًا بحق 
التصويت، حيث كان حقهن مغبون آنذاك، فكن 
الرجل،  من  أقل  وبأجر  أطول  لساعات  يعملن 
بطريقة  الشرطة  من  بتدخل  اإلضراب  وُجوِبه 
وحشية لتفرقتهن، ولكن التظاهرة استطاعت أن 

تصل صوت المرأة العاملة إلى المعنيين. 
1908وبالخبز  عام  من  آذار  من  الثامن  وفي 
النسوة  عادت  لهن  كشعار  والورود  اليابس 
العامالت في معمل النسيج إلى التظاهر مجددًا 
في شوارع نيويورك وطالبن بكافة حقوقهن في 
التساوي مع الرجل في األجر وساعات العمل، 
التظاهرات  هذه  وبعد  االقتراع،  في  وحقهن 
والمقاومة التي أبدتها المرأة العاملة في المطالبة 
بحقوقها، والكثير من النضال؛ تم تخصيص يوم 
للمرأة، وأصبحت  آذار كيوم عالمي  الثامن من 
النسوة تحتفي بهذا اليوم من كل عام، وكل منهن 

حسب طريقتها.

بتكاتفها قهرت دولة
 الخرافة املزعومة

شمال  في  النساء  تحتفل  العالم  بلدان  وكمعظم 
طريقتهن  ولكن  اليوم,  بهذا  سوريا  وشرق 
المنطقة أحدثت تغييرًا  فالمرأة في هذه  مختلفة, 
شبه جذري في مجتمعها، ونالت حريتها، فكانت 
كل  في  ريادتها  إبراز  إلى  الثورة  في  السّباقة 
مجاالت الحياة، فمن الناحية العسكرية، تمركزت 
بالجبهات  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
مع  والقضاء  أرضها،  عن  الدفاع  في  األمامية 
ووحشية  همجيًة  المتطرفين  أكثر  على  الرجل 
»مرتزقة داعش«، في حين كانت معظم الدول 
قد استنفرت لكيفية مواجهة هذا اإلرهاب بالرغم 
من بعده عن بالدهم، لكن المرأة في شمال وشرق 
سوريا بتكاتف كافة شعوبها استطاعت أن تقهقر 
الدولة الخرافية داعش بنضالها وإرادتها الحرة، 
وبنهج األمة الديمقراطية النابع من فكر وفلسفة 
والسالم،   المحبة  أوجالن رسول  اهلل  عبد  القائد 
فاستطاعت رص صفوفها، وتنظيم قوة خاصة 
بها من كل شعوب المنطقة، تحت اسم وحدات 
النسوة  من  بعض  لها  انضم  كما  المرأة،  حماية 
البلدان  أقاصي  من  قدمن  األخرى  الدول  من 
إيمانًا بثورة حملت طابع المرأة الحرة والعاشقة 
للحياة الديمقراطية والرافضة للخنوع والسواد، 
الدفاع  في  السباقة  تكون  بأن  ونجحت  فتفوقت 
بأن  للمتطرفين  تسمح  ولم  ببسالة،  أرضها  عن 
يعيثوا فسادًا في أرضها الطاهرة، والتزال على 
أهبة االستعداد لمجابهة أي خطٍر محدق بشعوب 
المنطقة، وال تنتظر من يدافع عنها، حيث تشكل 
وحدات حماية المرأة 45 بالمئة من نسبة مقاتلي 

رابطة نوروز المنارة التي ال يأفل ضوءها

األغنية تجمع طموحات وآمال عّشاق الوحدة الكردّية

المرأة في شمال وشرق سوريا صانعة الثورة
روناهي/ قامشلو- أصبحت ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا قندياًل للنساء الحرائر اللواتي يبحثن عن قدوة لهن، فقاتلَن ودافعَن وتطّورَن وطّورَن وأبدعَن 
وتألقَن في مجاالت الحياة كافة، فها هن يستقبلن يومهن العالمي بروح شهيدات مقاومة هذه الثورة المباركة التي أصبحت مثااًل للمرأة المناضلة الحرة في 

العالم أجمع.

روناهي/ قامشلو: بعد سنوات من االبتعاد والتفّكك لألبناء الُكرد في لبنان كان ال بد من عمِل شيءٍ يحدُّ من هذا التالشي، 
فاستبشرت رابطة نوروز الثقافية االجتماعية في لبنان الُكرد وأضاءت عتمتهم وكانت الصوت المسموع لهم.

روناهي/ قامشلو: من أجل توحيد الصف الكردي الذي يطالب به الشعب الكردي ويريد تحقيقه؛ ولم ُينجز بسبب بعض األشخاص الذين يحاولون 
بعثرة لوحة الُكرد المّوحدة، قام الفنانون الكرد بالعمل على أغنية تحث على تحقيق وحدة الصف الكردي بأصواتهم العذبة.

رابطة  تأسيس  إلى  هذا  كل  أدى  مما  1990م،  إلى 
نوروز الثقافية االجتماعية عام 2014م في لبنان.

رابطة نوروز جمعت مل شمل الكمُرد 
بكلِّ وٍد

 وبعد أعواٍم من التفكك جمعت هذه الرابطة لم شمل 
الكرد، فقد افتقر المجتمع الكردي اللبناني من التنظيم 
التشرذم  في  تسبب  مما  الوطني  وااللتحام  الذاتي 
دورًا  للرابطة  فكان  الكرد،  من  للكثير  واالنصهار 
إلى  يهدف  الكرد  بين  فعاٍل  تنظيٍم  تشكيل  في  مهمًا 
توحيد صفهم والمطالبة بحقوقهم الثقافية واالجتماعية 
الموضوع  هذا  وعن  السياسي،  التمثيل  إلى  وصواًل 
»حنان  الكردية  للمرأة  نوروز  رابطة  رئيسة  أفادتنا 
العمل  سير  وآليات  األعضاء  عدد  عن  عثمان« 
من  للرابطة  التنظيمية  البنية  )تتشكل  فقالت:  هناك 
بنات  من  العشرات  من  المؤلفة  العامة  الهيئة  هيئتين 
اإلدارية  والهيئة  اللبنانية،  الكردية  الجالية  وأبناء 
في  والفعاليات  بالنشاطات  مباشر  بشكل  تقوم  التي 
بشكل  الكردي  المجتمع  وفي  ككل  اللبناني  المجتمع 
خاص. ويوجد لجان ورؤساء لكل لجنة، أهمها لجنة 
الشباب ولجنة المرأة واللجنة الثقافية ولجنة العالقات 
األهداف  من  العديد  الرابطة  َحّددت  وقد  الخارجية، 
إلى  الهادفة  التركيز على األنشطة االجتماعية  أهمها 

استحقاقاتها.  وتمكين  اللبنانية  الكردية  الجالية  توعية 
وضع خطط ثقافية تربوية، وتنفيذها بما يخدم الحفاظ 
على الهوية الكردية، والتعريف بها، وتعزيز تفاعلها 
وتركز  اللبنانية(.   والثقافات  الهويات  مختلف  مع 
وتعزيز  الكردية  الثقافة  نشر  على  نوروز  رابطة 
األخرى.  الثقافات  مختلف  مع  وتفاعلها  تواصلها 
للغناء  الفنية  »سارة«  فرقة  الغرض  لهذا  شّكلت  إذ 
العديد من  الفلكلوري، والتي أحَيت  والدبكة والتراث 
المناسبات  في  بفعالية  وشاركت  الفنية،  المهرجانات 
الرابطة  بادرت  كما  السواء.  على  والوطنية  القومية 
تحفيزًا  والمثقفين  الفنانين  من  العديد  تكريم  إلى 
لمهاراتهم، وفي مجال التراث الكردي والتعريف به، 
افتَتحت رابطة نوروز العديد من المعارض، أهمها في 
المركز الثقافي الروسي الذي تضمن عرض مجموعة 
لوحات قماشية يدوية. وقامت الرابطة بتنظيم أمسيات 
فنية عديدة ليطلع العالم كله على ثقافة وفن الكرد، من 

أغاٍن فلكلورية وأكالت تقليدية.

املرأة يف روج آفا متأللئة يف الفضاء 
العاملي

المثقفة  المرأة  حراك  تجدين  كيف  لها  سؤالنا  وحول 
في شمال وشرق سوريا؟ أجابت حنان عثمان: ) بكِل 
ريادة  في  جدارتها  أثبتت  آفا  روج  في  المرأة  تأكيد 
دورها  للعب  السّباقة  فأضحت  الحياة،  مجاالت  كافة 
في   به  ُيحتذى  مثااًل  وأصبحت  األصعدة،  كافة  في 
العالم. ومع انطالقة ثورة روج آفا انتفضت في وجه 
الظلم واالستبداد، وحاربت وناضلت من أجل حقوقها 
المسلوبة، فبادرت إلى تنظيم نفسها بنفسها من خالل 
المرأة  دور  أما عن  نسائية(.   تنظيمات  عدة  تأسيس 
والالفت  الفعال  للدور  حنان  فأشارت  المجتمع  في 
للمرأة الذي لعبته من الناحية االجتماعية والثقافية من 
مجتمع  لبناء  اكتسبتها  التي  الكبيرة  اإلنجازات  حيث 
وار«  »جن  قرية  بناء  أهمها  ومن  حر،  ديمقراطي 
التي  القرية  تلك  العالم  أنظار  استقطبت  التي  النسائية 
أو  الدينية  انتمائهم  عن  النظر  بغض  النساء  تحتضن 

بعد  وخصوصًا  المنال  قريبة  باتت  لكنها  الصعوبات 
تأسيس المؤتمر الوطني الكردستاني رغم الصعوبات 

التي تقف ضد انعقاده.

لعَب الفنانون دورهم بشكٍل جيد

مناطق  تشهدها  التي  الحالية  الظروف  وفي  واآلن 
األمثل  الحل  أن  الكرد  أدرك  أجمع  والعالم  كردستان 
الجميع  وعمل  الكردي،  الصف  توحيد  هو  والسليم 
من  الطاقات  لحشد  سعيًا  الوحدة  هذه  تحقيق  على 
بتجزئة  الطامعة  والدول  االحتالل  مواجهة  أجل 
وتفرقة الشعب الكردي وأرضه ومحو هويته وثقافته 
وُنظمت  باالنعقاد  االجتماعات  بدأت  وقد  ووجوده، 
شمال  في  األمر  هذا  أجل  من  والنقاشات  الجلسات 
كونها  الخطوة  بهذه  الشعب  ورحب  سوريا،  وشرق 
الداعم األساسي لقوة وهمة الكرد، وعلى كل األصعدة 
ُأقيمت فعاليات وأنشطة وقام كل السياسيون والمثقفون 
والفنانين بما يقع على عاتقهم لتحقيق الوحدة، وحمل 
المهمة  الخطوة  هذه  وحييوا  برحابٍة  حملهم  الفنانون 
الفنانون  فقام  الكرد،  قوة  ستوحد  التي  والتاريخية 
بتنظيم اجتماعات في أجزاء كردستان )باشورـ  باكور 
ـ روج آفا( باإلضافة إلى بعض الدول األوروبية التي 
لهذه االجتماعات  الكرد، وكانت  الفنانين  فيها  يتواجد 
إن  تأثيرًا  أكثر  وستكون  المجتمع  على  إيجابية  نتائج 
لوحة  بفنهم  ليقدموا  الجهد  من  المزيد  ببذل  استمروا 
أصوات  وبتوحيد  األجزاء،  مكتملة  جميلة  كردية 
الفنانين صاحت حناجرهم إليصال صوت كل كردي 
أغنية  بتحضير  وقاموا  الكردي،  الصف  توحيد  يريد 

تدعوا إلى وحدة الصف الكردي وأهميته الكبيرة.

أغنية تَحِملمُ أمنيات ورديّة

وهذه األغنية سيغني فيها سبعة وعشرين فنانًا كرديًا 
العمل  وهذا  وأوروبا،  كردستان  مناطق  مختلف  من 
أن  ستستطيع  لربما  الخاّلقة  والمبادرة  الجميل  الفني 
تبعث الود والسالم في قلوب كل من يقف بوجه تحقيق 
الوحدة الكردية، وهي من تأليف »جوان حسن« من 
مدينة عفرين، وألحان محمد دلكو، وسيصور كل فنانًا 
من كل منطقة بمنطقة تواجده، وفي روج آفا وألهمية 
في  األثري  شرموال  تل  ُاختير  الكرد  وتاريخ  ثقافة 
وتم  يكيتيي«،  »بانكا  أغنية  مقطع  لتصوير  عامودا 
عرضه  المتوقع  ومن  الفني  العمل  هذا  من  االنتهاء 

على الشاشات في شهر آذار الجاري.

عن طريق أغنية تدعو إىل الوحدة 
الكرديّة اجتمع الفنانون الكمُرد

ومما ال شك فيه أن للفنان أهميته ودوره في المجتمع 
ُمراد  عن  يعّبر  وبأغانيه  الشعب،  قلب  صوت  كونه 
المختنق  الخافت  بمثابة ذلك الصوت  فالفن  المجتمع، 
الفني  بحسه  وثورة  لصرخة  ويحيله  الفنان  ينقله 
إلى  صورته  يعكس  للشعب  مرآة  ليكون  ووجدانه، 
التكاتف  من  يتمكنوا  لم  السياسيين  وألن  كله،  العالم 
الحلم  إكمال  إلى  الكرد  الفنانون  وتوحيد صفهم هرع 
بكل  تحقيقه  سيستطيعون  ولربما  الناقص،  الكردي 
سهولة كون الموسيقى واألغاني تشبع اإلنسان وتلبي 

حاجاته الفكرية والجسدية أكثر من أي شيء آخر.
»مزكين  الكردية  الفنانة  حدثتنا  الصدد  هذا  وفي   

تقرير/ هايستان أحمد

تقرير/ هايستان روناهي

تحقيق/ ميديا غانم

قوات سوريا الديمقراطية.

21276معلمة يف شامل ورشق 
سوريا

الناحية  في  محصورة  المرأة  ثورة  تكن  لم 
كل  في  صداها  ترّدد  من  بالرغم  العسكرية 
كافة  من  متكاملة  ثورة  هي  بل  العالم،  أنحاء 
المرأة  بريادة  كانت  التي  فالثورة  النواحي، 
أبرزت  الكرامة،  معارك  في  الباسلة  المناضلة 
التي  األجيال  ومربية  المثقفة  المرأة  دور  أيضًا 
كانت  لطالما  التي  األم،  اللغة  نشر  في  ساهمت 
الدرع الحصين للغة األم، فهي من حمت لغتها 
من االندثار على مر السنين، ففي ثورة روج آفا 
والشمال السوري أيضًا سارعت المرأة المعلمة 
تعرف  ولم  والشتاء،  الصيف  في  التدريب  إلى 
الكلل حتى طورت من نفسها لخلق جيل متعلم 
ومتطور محب لثقافته ولغته األم، ومتقبل لكافة 
يبلغ عدد  برحابة صدر، حيث  األخرى  اللغات 
 21276 سوريا  وشرق  شمال  في  المعلمات 
معلمة، والكثير منهن أمهات ومربيات األجيال 
كثرة  من  وبالرغم  والجامعات،  المدارس  في 
وشرق  شمال  مناطق  على  الوحشية  الهجمات 
ممن  ومرتزقته  التركي  المحتل  قبل  من  سوريا 
لم  السوري  الوطني  بالجيش  أنفسهم  ُيسمون 
تنكسر إرادة المرأة أو أحبطت عزيمتها، بل على 
بطلبتها  للوصول  أكثر  وجاهدت  ثابرت  العكس 
تتزين  فبجهودهن  النجاح،  مراحل  أعلى  إلى 
بدرجات  سوريا  شمال وشرق  مدارس  عام  كل 

التفوق والنجاح للطالب.

ثورة اقتصاديّة ضمن ثورة
 الشامل السوري

في  متراجعة  »المرأة«  الثورة  أيقونة  تبَق  ولم 
والسعي  الذاتي  اكتفائها  لتحقيق  اقتصادها  خلق 

إلى  الخصوص  وجه  على  وبالمرأة  بمجتمعها 
المزيد من االزدهار، حيث اعتمدت على نفسها 

ليس  هدفها  وكان  الخاص  اقتصادها  بتطوير 
الربح بل تحقيق تكامل في المجتمع، وأن تكون 
من  وبالرغم  مجتمعها،  ضمن  استقاللية  ذات 
المعوقات التي واجهتها في البداية إال أن جهودها 
والقواعد  األسس  تضع  أن  واستطاعت  أثمرت 
السليمة الثابتة القتصاد المرأة في شمال وشرق 
مع  وبالتنسيق  بسيطة  بخطوة  بدأت  فقد  سوريا، 
الجهات المعنية بشؤون المرأة في البداية، ففتحت 
المشاغل والمعامل واألفران والكثير  العديد من 
المناطق،  مختلف  في  الصغيرة  المشاريع  من 
ومن ثم بدأت هذه المشاريع الصغيرة تكبر ويعمل 
ليكن عضوات  النسوة،  من  أكبر عدد  فيها عدد 
على  االعتماد  ويستطعن  مجتمعهن  في  فعاالت 
ذاتهن في تلبية كافة احتياجات الحياة، ولالرتقاء 

لتحقق  المطلوب  المستوى  إلى  المرأة  باقتصاد 
المجتمع؛ حيث عقد مركز اقتصاد  تكافؤ ضمن 

المرأة كونفرانسه األول على مستوى نساء شمال 
سوريا في إقليم الجزيرة بتاريخ 15 حزيران من 
المقررات  من  الكثير  عنه  2017وصدر  عام 
التي تحض على تدريب وتوعية المرأة في هذا 
فأصبح  المتاحة،  السبل  بكل  ودعمها  المجال 
روج  ثورة  ضمن  أخرى  ثورة  المرأة  اقتصاد 
المنتجة  المرأة  والتزال  السوري،  والشمال  آفا 
المرأة  باقتصاد  للوصول  وتتعلم  تعلم  والفعالة 
نحو االكتفاء المطلوب، كي تبقى منتجة وفعالة. 
»جن وار JIN WAR » مثال حي على الحياة 

الكومينالية
بأن  سوريا  وشرق  شمال  ميز  ما  أبرز  ومن 
ذاتهن،  على  االعتماد  على  قادرات  فيها  النسوة 
يحميهن،  من  أو  يعيلهن  لتابع  بحاجة  ولسن 
المجتمع  قوقعهن  التي  النمطية  األدوار  فكسرن 
على  حي  مثال  وار  جن  قرية  فكانت  داخلها، 
تأخذ  المرأة  فيه  كانت  التي  الكومينالية  الحياة 
واعتمادها  مجتمعها  قيادة  في  الريادي  دورها 
على ذاتها في تربية األطفال والوقاية والحماية، 
منذ عام 2015،  المشروع  فكرة  اقترحن  حيث 
وتم وضع حجر األساس لهذه القرية في آذار عام 
2017، لتثبت أن المرأة في شمال وشرق سوريا 
أساس  على  المبنية  الفوارق  إزالة  استطاعت 
قرون  منذ  عليها  المجتمع  فرضها  التي  الجنس 
من ناحية، وبين النساء أنفسهن من ناحية أخرى.

مّثلت شعوب شامل ورشق سوريا 
يف املحافل الدولّية

بالمستوى  المرأة  كانت  السياسية  الناحية  ومن 

المنطقة في  لتمثل شعوب  المطلوب  الدبلوماسي 
المحافل الدولية، وكان عقلها ومعرفتها السياسية 
السياسية  فالمرأة  من سمعها،  كل  إعجاب  محط 
العسكرية  عن  تقل  ال  سوريا  وشرق  شمال  في 
والمعلمات،  المنتجات  النساء  من  وغيرها 
السياسات  عن  بعيدًا  الخاص  كيانها  خلقت  فهي 
السنين،  آالف  منذ  بها  المحيطة  الدكتاتورية 
عن  فدافعت  الديمقراطية،  األمة  نهج  واتبعت 
ُيحتذى  وأصبح  المنطقة،  شعوب  كافة  حقوق 
في  انخرطت  وقد  العالم،  أصقاع  كل  من  بها 
هذا المجال الذي لطالما كانت الدول الرأسمالية 
فيه  موجودة  كانت  إن  وحتى  عنه،  المرأة  تبعد 
فقد كان دورها شكلي ال أكثر، ولكن نساء شمال 
وشرق سوريا تألقن بدرجة من الوعي السياسي 
واألخير  األول  هدفهن  وكان  والدبلوماسي، 
حيث  المنطقة،  لشعوب  واألمان  السالم  تحقيق 
وتكريس  إيصال رسالة شعبهن  في سبيل  قدمن 
قتلن  شهيدات  الناشطة  السياسية  المرأة  صوت 
بطرق وحشية وهمجية على يد أعداء اإلنسانية 
سوريا  لحزب  العام  األمينة  أمثال  والمرأة 

المستقبل الشهيدة »هفرين خلف«.
كما حاول المحتل التركي ومرتزقته وأد صوت 

مع  الغزو  طريق  عن  للحرية  التواقة  المرأة 
مرتزقته على عفرين ومناطق أخرى في شمال 
وإعادتها  ثورتها  إفشال  بهدف  سوريا  وشرق 
تهجيرها  طريق  عن  العبودية،  زمن  إلى 
الجرائم  من  بالكثير  والقيام  مناطقها،  من  قسرًا 
المخيمات  إلى  ونزحت  المرأة  فتهجرت  بحقها، 
عدد  يبلغ  حيث  سوريا،  وشرق  شمال  ضمن 
عفرين  إقليم  مخيمات  في  قسرًا  المهجرات 
مرابطين  و3138طفل،  3822أمرأة  المحتل 
بالقرب منها لحين العودة، واآلن ينظمن أنفسهن 
بصمودهن  بأنه  ويثبتن  ظروفهن،  ويتحدين 
بإرادتهن  ستحرر  وعفرين  قريب  النصر 
الهول  مخيم  يحوي  كما  وتنظيمهن،   الحرة 
18343امرأة، ومخيم العريشة 2864، وروج 
520 وواشو كاني  2198 ونوروز  88 وتل 
أبيض  531 ومحمودلي  2469 ومخيم الشرقي 
الجديد في منبج 592، أما القديم في منبج 407 
امرأة، والنازحات من إدلب بعد دعوة قائد قوات 
الدائرة  الحرب  نتيجة  لهم  الديمقراطية  سوريا 
فيها فيبلغ عددهن 136مرأة لحد اآلن 21 عائلة 
على  موزعين  والبقية  الجديد،  الشرقي  بالمخيم 
إلى  األمامية  القتال  جبهات  من  بمنبج.  العوائل 
تربية األجيال ونحو االكتفاء االقتصادي ومرورًا 
النوع  في  النمطية  وكسر  السياسي  باالنخراط 
في  المرأة  والنضال؛  والصمود  االجتماعي، 
امرأة  لكل  األعلى  المثل  سوريا  وشرق  شمال 
العبودية  نير  من  والتخلص  ذاتها  تحقيق  تريد 
الذهنية  وتسلط  والرأسمالية  والدكتاتورية 
الذكورية، وكل امرأة تحتفي بيوم المرأة العالمي 
وكلها ثقة أنها نجحت أن تكون امرأة حرة فاعلة 

ضمن مجتمعها.

القومية. 

مسريات َستمُنظّم يف لبنان من أجل 
يوم املرأة العاملي

أبوابنا  سيطرق  الذي  آذار  من  الثامن  ننسى  وال 
نقلة نوعية  بمثابة  الذي كان  العظيم  اليوم  قريبًا، هذا 
هذا  عن  تساءلنا  وقد  النور  إلى  الظالم  من  للمرأة 
عثمان  حنان  فأجابت  لبنان  في  مروره  وكيفية  اليوم 
مناسبة  قدسيته وهو  وله  مميز  يوٌم  اليوم  )هذا  قائلة: 
الجهود  من  المزيد  لبذل  يوٌم  هو  كنساء.  لنا  تاريخية 
في سبيل  تحقيق المساواة بين الجنسين والسعي لذلك 
في كافة أيام السنة، ونحن كرابطة نوروز في لبنان 
نشارك في التحضيرات من أجل مسيرة اليوم العالمي 
من  العديد  وستضم  عامة  المسيرة  حيث  للنساء، 
واإلعالمية  العامة  والشخصيات  النسائية  الجمعيات 
والحقوقية. باإلضافة إلى االحتفالية النسائية التي تنظم 
من  سلسلة  بدأت  وقد  بيروت،  اللبنانية  العاصمة  في 

االجتماعات النسائية على كافة األراضي اللبنانية(. 
واختتمت رئيسة رابطة نوروز للمرأة الكردية حنان 
الثامن من آذار على صاحب فلسفة  عثمان: »نبارك 
وعلى  أوجالن  عبداهلل  الكردي  المفكر  الحرة  الحياة 
كافة الشعوب والنساء المناضالت واألمهات اللواتي 

يناضلن من أجل الحرية والمساواة«.

حنان عثمان

مزكين طاهر

األغنية  هذه  جهزنا  )لقد  قائلة:  األغنية  عن  طاهر« 
ووجدنا  الكردية،  وحدتنا  إلى  الحاجة  بأمس  كوننا 
كل  بدعوى  فقمنا  لتحقيقه  األسرع  الطريق  الفن  أن 
عن  الوحدة  إلى  واألحزاب  والسياسيين  المؤسسات 
طريق األغنية، وستنشر قبل عيد نوروز لتكون معايدة 
لبداية السنة الجديدة للكرد، وهذا واجبنا كفانين لنرفع 
أصوات الشعب وما يريده، وختامًا أريد أن أقول أن 
الكردي عانى كثيرًا عبر الزمن وقام بثوراٍت كثيرة 
بدمائهم  الوطن  تربة  لونت  أبنائه حتى  من  واستشهد 
به  مرينا  ما  اآلن  إلى  يكفي  أال  نوحد صفنا؛  ال  فلما 

من أوجاع؟(. 
هكذا أنهت الفنانة مزكين طاهر حديثها بسؤاٍل يجب 
وتعبث  األوراق  تهز  التي  الخفية  األيادي  تلك  على 
باألشخاص لتبعد الكرد عن تحقيق حلمهم الذي طال 
انتظاره اإلجابة عنه، ولكن بقلٍب واحد وروٍح مفعمة 
ستنكسر  والوطن  الكردية  بالهوية  واإليمان  بالحب 
تلك القيود وتكون كردستان واحدة موحدة سالمة قوية 

بشعوب منطقتها.
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

يصادف يوم المرأة العالمي الثامن من شهر آذار 
من كل عام، وُيعد هذا اليوم بمثابة عيدًا للمرأة، 
حيث يتم االحتفال بهذه المناسبة لتتويج إنجازات 
في  المرأة  حققتها  التي  والمكاسب  ومساهمات 

األعوام الفائتة.

املرأة غرّيت معظم مفاهيم
 الحياة بفكرها

المرأة  أن  نجد  القديمة  للعصور  نعود  عندما 
الذهنية  بأيدي ذوي  كانت تستخدم كأداة وسلعة 
مجتمع  ضمن  بواقع  تعيش  فكانت  الذكورية 
بل  ساكنة  تقف  لم  المرأة  أن  إال  التسلط  يسوده 
المفروضة عليها،  القيود  ناضلت وَكسرت هذه 
عندما  كانت  نضالها  لبداية  األولى  والشرارة 
في  الشوارع  إلى  النساء  من  العديد  خرجت 
 ،1957 عام  في  األمريكية  نيويورك  مدينة 
لعملهن  القاسية  الظروف  وذلك لالحتجاج على 
وتعبيرهن بالرفض للظلم وعدم المساواة، حيث 
الساسة  نظر  توجيه  في  عظيمًا  نجاحًا  تلقين 
المرأة  بيوم  الفعلي  االحتفال  ليعتبر  لمطالبهن، 
موروث  تحطم  أيضًا  اليوم  هي  وها  عالميًا، 
العادات القديمة التي ُفرضت على كيانها لتعتنق 
مختلف  في  الرجل  مثل  حقوقها  وتأخذ  المرأة 

مجاالت الحياة. 

بالطبع  وهم  هائلة،  اجتماعية  قوة  للشباب 
الكثير  تغيير  يمكنهم  وبالتالي  نشاطًا،  األكثر 
المجتمعية  التنمية  بأعمال  االشتراك  خالل  من 
إصالحها  في  والمساهمة  المجاالت،  جميع  في 
ظروفهم  لتكون  القادمة  لألجيال  والتأسيس 
التي تحوي على فئة شابة  أفضل، فالمجتمعات 
التنمية  في  الفعال  لدورهم  قوية  مجتمعات  هي 
في  والتغيير  الفرق  يحدثون  وهم  المجتمعية، 
المجتمع، لذلك يجب التركيز على دور الشبيبة 
وفتح كافة المجاالت أمامهم ألنهم يستطيعون بذل 
مجهود كبير في التقدم واالزدهار، وللحديث عن 
دور الفئة الشابة في تطوير المجتمع أجرينا لقاًء 

مع اإلدارية في المجمع التربوي سهى بركات.
»بدعمنا للفئة الشابة سوف ننهض بالمجتمع«

لتلعب  الشابة  الفئة  أمام  الفرصة  تتاح  عندما 
يجب  المجتمع  في  الصحيح  بالشكل  دورها 
المواهب  وتنمي  تدعم  إدارة  هنالك  تكون  أن 
والقدرات لدى هذه الفئة التي باستطاعتها تغيير 
وتطوير المجتمع من خالل مشاركتهم الفعالة في 
بناء أسس سليمة التباعها والحد من ضياع هذه 
الفئة في ظل تطور العالم االفتراضي الحاصل 
لديهم  المسؤولية  انعدام  إلى  يؤدي  قد  الذي 

عبد الكريم صاروخان »المرأة  أساس الحركات الثورّية
 وبها يتحّرر المجتمع«

»الفئة الشابة هم صّناع التغيير اإليجابي في المجتمع«

روناهي/ قامشلو- بارك العضو في المجلس العام في حزب االتحاد الديمقراطي عبد الكريم صاروخان، جميع النساء 
بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يعتبر عيداً للمرأة، بالتزامن مع المنجزات الكثيرة التي حققتها المرأة في شمال 

وشرق سوريا على كافة األصعدة.

روناهي/ كركي لكي- أكدت اإلدارية بالمجمع التربوي في ناحية كركي لكي سهى بركات أن التغييرات والتحوالت اإليجابية التي تحدث للمجتمعات 
بشكل عام هو بفضل تكريس الفئة الشابة لطاقتهم في بناء المجتمع، وال سيما إن كانت الفئة الشابة هي نتاج فكر حر ديمقراطي بعيداً عن 

التقييد، ومرتبطًا بالقيم التي تنير الدروب نحو بناء مجتمع متكامل تكتسب فيها المرأة شخصيتها وتساهم في بناء حياة أفضل.

ال يمكن ألي ثورة أن تكون حقيقية وناجحة ما 
لم تكن المرأة فيها حاضرة بقوة ومشاركة بدور 
الريادة. »ثورة المرأة« هي ثورة ُعرفت بها ثورة 
روج آفا في مناطق شمال وشرقي سوريا، كون 
المرأة أعطت هذه الثورة روحها وعبقها وسجلت 
الرقم الصعب في معادلة الحياة، كما صعدت سلم 
القيادة في العديد من الميادين، بخاصًة في المجال 
العالم  العسكري كونها أصبحت ذات صيت في 
لتصبح مثااًل تحتذي به جميع نساء العالم. وسط 
واختطافها  باغتيالها  العدو  قبل  من  استهدافها 
واضحة  إشارة  وهذه  بجسدها  والتمثيل  وقتلها 
وانتصاراتها،  نورها  يطفؤوا  أن  يسعون  بأنهم 
من  ستزيد  االغتياالت  هذه  بأن  ليعلموا  ولكن 
لتحقيق  والمقاومة  بالنضال  وإرادتها  عزمها 

أهدافها، ويعود كل ذلك بفضل فكر وفلسفة قائد 
األمة الديمقراطية عبد اهلل أوجالن الذي سعى من 

أجل تحقيق حرية المرأة ونيل مكتسباتها. 

بخطواتها أصبحت يف الصدارة

المرأة في مناطق شمال وشرقي سوريا أصبحت 
صاحبة رأي في كافة المجاالت، حيث أن نسبة 
هذه  في  تقام  التي  الفعاليات  كافة  في  مشاركتها 
أن  على  يدل  وهذا   ،%75 تجاوزت  المناطق 
المرأة تحررت بجدارة وهي من تقود ثورة روج 
مستقبلها  رسمت  كونها  السوري  والشمال  آفا 
في  الصدارة  في  لتكن  وخطت خطوات عظيمة 

بداية  في  لنا  أكده  ما  هذا  الحياة،  مناحي  جميع 
االتحاد  حزب  في  العام  المجلس  عضو  حديثه 
لقاًء  خالل  صاروخان  الكريم  عبد  الديمقراطي 

أجرته صحيفتنا معه.
المفاهيم  على  تنتصر  أن  استطاعت  فالمرأة 
المجتمع  في  والرائدة  القائدة  فهي  البالية  القديمة 
أساس  هي  كما  األولى،  بالدرجة  الريادية  وهي 

الحركات الثورية حسب قول صاروخان. 

حرية املجتمع من حرية املرأة

ُيسّطر التاريخ أروع المالحم التي خطتها المرأة 
كونها تسعى أن تحقق المساواة بين الرجل والمرأة 
في مناطقنا، والتي غّيرت نظرة المجتمع والجنس 
اآلخر أيضًا فيما يتعلق بإمكانياتها وخالل لقائنا 
الكريم صاروخان تبين ذلك، حيث أكد  مع عبد 
صاروخان بالقول: »نحُن جميعًا نقف إلى جانب 
األفكار  من  للتخلص  وندعمها  ونساندها  المرأة 
لدى بعض أصحاب  العفنة  المتعصبة  الجنسوية 
التي عفى عنها الزمن،  كون  الذكورية  الذهنية 

حرية المجتمع من حرية المرأة«.

هزية املرتزقة عىل يد املرأة 
داللة عىل تقّدمها

تنال  عندما  بأنه  حديثه  في  صاروخان  وأشار 
هذا  أن  يعني  هذا  ما  مجتمع  في  الحرية  المرأة 
بأن  واعتبر  ومتقدم،  ومتطور  حر  المجتمع 
األزمات التي عاشتها مجتمعات الشرق األوسط 

بشكٍل عام ومناطق شمال وشرق سوريا بشكٍل 
بالدرجة  المرأة  دور  تقزم  مسألة  هي  خاص 
األولى، لذا يجب السعي ألجل أن تتحرر المرأة. 
ونوه أيضًا إلى أن القائد عبد اهلل أوجالن أعطى 
أهمية كبرى للمرأة في فكره وفلسفته كونه أدرك 

حقيقة حرية المرأة.
ثورة  استهدفت  التي  الوحشية  الهجمات  وعن 
روج آفا في شمال وشرقي سوريا والمرأة بشكٍل 
خاص، تحدث صاروخان قائاًل: »جميعنا ندرك 
الرأسمالي  العالمي  النظام  على  القائمين  بأن 
بالنسبة  المفاهيم  ستغير  الثورة  هذه  بأن  يعلمون 
بفتح  يرغبون  ال  لذا  الجديد،  العالمي  للنظام 
مرأى  أمام  العدو  كيف  نشاهد  أمامنا،  المجال 
حاربن  اللواتي  الشهيدات  بجثث  ُيمّثل  العالم 
حسب  والتي  شوكتهم،  وكسرَن  داعش  مرتزقة 
يدل على  هذا  تعتبر عورة،  الجنسوي  مفهومهم 

هزيمتهم أمام قوى المرأة«. 
العام  المجلس  في  العضو  بارك  الختام  وفي 
الكريم  عبد  الديمقراطي  االتحاد  حزب  في 
المرأة  يوم  بمناسبة  النساء  جميع  صاروخان، 
وخاصًة  للمرأة  عيدًا  يعتبر  والذي  العالمي 
يعطي  والذي  الربيع  فصل  بداية  مع  بالتزامن 

رونقًا جديدًا للطبيعة.

بل وتضر  تنفع  ال  أغراض  إلى  ذهنهم  وتوجيه 
بشكل خطير، لذلك نرى كمعنيين بأمر هذه الفئة 
أن نوجه اهتمامنا إليهم، وتشجيعهم على الوقاية 
أجواء  توفير  على  نعمل  بالمقابل  الضياع،  من 
بالفائدة  ذلك  ليعود  وقدراتهم  مهاراتهم  لتنمية 
على مجتمعهم وتحفيزهم دومًا على إنارة فكرهم 
بالبحث المستمر والقراءة، هذا ما أكدته اإلدارية 

في المجمع التربوي سهى بركات.
تكون  أن  يجب  الشابة  الفئة  بأن  أيضًا  وذكرت 
على قدر عاٍل من المسؤولية تجاه وطنهم وأبناء 
غير  كانوا  إن  صعبة  المهمة  وهذه  شعبهم، 
مدركين لكيفية التغيير، لذلك هذه الفئة على وجه 
الخصوص يجب أن تتمتع بجو من الديمقراطية 

للقدرة على اإلبداع، والبعد عن الفوضى السائدة 
وأولها  النواحي  كافة  من  التنظيم  خالل  من 
توجيههم نحو طرق سليمة لمعرفة كيفية إحداث 
هذا التطوير، وبأنهم كإدارة في المجمع التربوي 
يجدون بأنه من الضروري دعم هذه الفئة وتنمية 

قدراتهم.
تربوي  نظام  اتباع  يجب عدم  أنه  وشددت على 
تتبع  كانت  والتي  سابقًا،  سائدة  كانت  ومناهج 
يحصل  كيف  وهي  الواحد  األسلوب  سياسة 
االمتحان  بعد  عالمة  على  الطالبة  أو  الطالب 
ودخول الجامعة في سبيل الحصول على وظيفة 
لكسب رزقه\ها، ففي نهاية المطاف هذه السياسة 
تمنع الشباب أو الشابات من التفكير فيما هو أهم، 

األمة  بثقافة  المتمثل  الذاتية  اإلدارة  نهج  ولكن 
الديمقراطية التي تعي وتسعى لبناء إنسان متكامل 
والوجدانية  األخالقية  النواحي  كافة  من  سوي 
إبراز  ليستطيع  والفكرية  والجمالية  والسلوكية 
بأن  مبينًة  وتطوره،  المجتمع  خدمة  في  طاقاته 
بتوفير  يقوم  الذاتية  اإلدارة  في  التربوي  النظام 
كافة السبل واآلليات لخدمة هذه الفئة, وذلك من 
واإلبداعات  المواهب  لتنمية  المجال  فتح  خالل 
الفكرية والعلمية وافتتاح جامعات بكافة فروعها 
لصقل  والعلمية  الفكرية  للدورات  وإخضاعهم 

مواهبهم وتنميتها حسب قولها.

متتني روابطهم يف املجتمع

وبّينت سهى بأنه يجب أال نترك الجانب األساسي 
وكيفية  المجتمع  في  الشابة  الفئة  هذه  دور  وهو 
بينهم  والروابط  العالقات  ودعم  دورهم،  تفعيل 
أداة  الفئة  هذه  تصبح  ال  لكي  مجتمعهم،  وبين 
التي  الخاصة  الحرب  مثل  الغير  لمآرب  تنفيذية 
وسائلها  عبر  المحتلة  التركية  الدولة  تديرها 
اإلعالمية مثل تشجيع الشباب على الهجرة إلى 

أوروبا، وفك ارتباطهم بالوطن.
وأضافت: »على الدوام نشجعهم على المشاركة 
الوطنية  الروح  لحث  واألعياد  الفعاليات  في 
ومحبتهم  لوطنهم،  وانتمائهم  حبهم  وتكريس 
خالل  من  وذلك  والشعوب،  الفئات  لكافة 
الفعاليات  في  ومشاركتهم  المحاضرات  إلقاء 

تقرير/ إيفا ابراهيم

تقرير/ ليكرين خاني

تقرير/ بيريفان حمي

إلى أّي مدى اقترب اقتصاد المرأة في شمال وشرق 
سوريا من الكومينالية؟!

روناهي/ قامشلو ـ استطاعت المرأة منذ بدء ثورة روج آفا ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا؛ استرجاع حقوقها المسلوبة حتى سميت الثورة 
باسمها، وباتت القيادية في جبهات القتال والسياسية واإلدارية في األعمال الحياتية كافة؛ حيث أسست المرأة اقتصاد كومينالي تشاركي؛ من خالل 

المشاريع الخاصة بها؛ بهدف بناء اقتصاد ال يهدف إلى تحقيق الفائدة المادية.

هي  بالزراعة  قام  من  أول  أن  التاريخ  يشهد 
المرأة  تبني  الراهن  الوقت  في  لذلك  المرأة؛ 
اقتصاد غير االقتصاد الذي بنته الدول الرأسمالية 
وهو االقتصاد التعاوني الكومينالي الهادف إلى 
خلق  إلى  باإلضافة  المجتمع،  في  توازن  خلق 
المساواة بين الرجل والمرأة من النواحي كافة.  
الذهنية السلطوية  المرأة تغيير  استطاع اقتصاد 
الحياة كافة  المرأة في مجاالت  من خالل عمل 
أو  التجاري  أو  الصناعي  القطاع  في  سواء 
بها  الخاصة  األسواق  في  والعمل  الزراعي؛ 
على  زاد  الذي  المرأة  منتجات  سوق  ومنها 
إنجازات المرأة هذا العام وأدت المرأة دورًا هامًا 
وكبيرًا في دعم االقتصاد على وجه الخصوص.

ملاذا الحريق املأساوي يف 
مصنع النسيج؟!

والتهميش  والعنف  للظلم  تتعرض  المرأة  كانت 
وسلب كدحها كما كانت مجبرة على العمل في 
بأوامر  جدًا  زهيدة  وبأجور  إنسانية  ال  ظروف 
من الرجل في جميع مناطق العالم؛ إلى أن طفح 
له؛  تتعرض  ما  تتحمل كل  الكيل وباتت ال  بها 
العامالت  النساء  من  اآلالف  تظاهرت  حيث 
على  احتجاجًا   1857 عام  نيويورك  مدينة  في 
بطرح  وذلك  نجحت  ثورتهن  بأن  علمًا  الظلم؛ 
المسؤولين السياسيين مشكلة المرأة على جدول 
أن  إلى  النسائية  التظاهرات  وتتالت  أعمالهم؛ 
تبنت منظمة األمم المتحدة الثامن من آذار عام 
الحريق  حادث  إثر  على  للمرأة  عيدًا  1975م 
1908م؛  سنة  النسيج  مصنع  في  المأساوي 
أجورهن  لتحسين  بحقوقهن  طالبن  النساء  ألن 
عن طريق اإلضراب عن العمل، فقام صاحب 
المصنع بإغالق أبوابه على النساء ثم قام بحرق 
المصنع؛ مما أدى إلى وفاة كل النساء العامالت 
األمريكية  الجنسيات  وعددهن 129 عاملة من 
واإليطالية وتحول الثامن من آذار رمزًا لمقاومة 

المرأة ضّد الظلم على مر العصور.

ماهيته يف شامل سوريا

وفي شمال وشرق سوريا ُيحتفل في يوم الثامن من 
آذار كل عام باإلنجازات والمساهمات التي قدمتها 
واالقتصادية  االجتماعية  القطاعات  في  المرأة 
المجتمعي  االقتصاد  مستوى  ورفع  والسياسية 
في مناطق شمال وشرق سوريا وأصبحت النواة 
االقتصاد  طورت  ألنها  المجتمع؛  في  الفاعلة 
تمكنت  حيث  االقتصادية،  استقالليتها  وضمنت 
من خدمة نفسها ودعم المجتمع بشكل عملي أكثر 

وخلق توازن اقتصادي ومجتمعي بيد المرأة.

اقتصاد املرأة من التجربة
 إىل االحرتاف

في  ستار  لمؤتمر  التابع  المرأة  اقتصاد  ُأنشأ 
أولى  كتجربة   2015 عام  السوري  الشمال 
نظم  كما  سوريا،  وشرق  شمال  مستوى  على 
والمشاريع  التعاونية  للجمعيات  أساسًا  ووضع 
المرأة  اقتصاد  إن  القول  ونستطيع  االقتصادية. 
خرج من مرحلة التجربة إلى مرحلة االحتراف؛ 
 2020/2019 عام  نظمت  التي  والمشاريع 
لتكون حاكمة على االقتصاد  للمرأة  تعتبر هامة 
جمعيات  النساء 38  افتتحت  حيث  أكبر؛  بشكل 
الجزيرة؛  إقليم  مستوى  على  زراعية  تعاونية 
والمهندسات  العضوات  عدد  بأن  ويذكر 
الزراعيات وصل لـ 580 عضوة زراعية؛ وفي 
افتتحن مشروعين هامين وهما  القسم الصناعي 
صناعة الكونسروة في مقاطعة الحسكة، ومنطقة 
ثمانية  فيه  تعمل  مشروع  كل  وفي  الدرباسية؛ 
نساء؛ باإلضافة إلى فتح معمل موبيليا؛ ومعمل 
لصناعة المفروشات )المد العربي( في قامشلو؛ 
على  فرعين  وله  الرا  باسم  الحلويات  ومعمل 
هيئة محالت تجارية في قامشلو وعامودا وتعمل 
فيها 13 امرأة. وفي الوقت الراهن يعمل اقتصاد 
المرأة على التجهيز الفتتاح سوق لعرض وبيع 
المنتجات  بيع  وسيتم  المرأة  كدح  من  منتوجات 

الزراعية في هذا السوق.
ومشروع البيوت البالستيكية الزراعية في تربة 
زراعته  ويتم  توسيعه  تم  حيث  مستمر؛  سبية 
ويسمى  امرأة؛   30 فيه  ويعمل  موسمي؛  بشكل 
المحترف،  بالعمل  الزراعيات  المهندسات  عمل 
ففي عام 2020/2019 بدأ اقتصاد المرأة بفتح 
أكشاك داخل المدارس لتأمين احتياجات الطالب 
كشك  و30  ديرك؛  في  كشكًا   24 عددها  وبلغ 
كجمعيات  الجزيرة  بإقليم  لكي  كركي  ناحية  في 
تعاونية؛ والهدف منه ليس الربح المادي فقط؛ إنما 
لتثبت المرأة بأنها قادرة على العمل في المجاالت 
كافة؛ وألنها أقرب إلى األطفال وتستطيع التعامل 

معهم بشكل أفضل.
تعطي  سوريا  وشرق  شمال  في  عام  بشكل 
ألنها  الزراعية؛  للمشاريع  واألولوية  األهمية 

صناعية  بمشاريع  وترتبط  متكاملة  سلسلة 
الدرباسية  ففي  الحيوانية؛  والثروة  وتجارية 
فيها 56  الطبيعي ويعمل  للدجاج  نظمت مدجنة 
الطبيعي دون  بالشكل  الدجاج  لتربية  النساء  من 

االعتماد على الهرمونات.
مشاريع  عدة  تنظيم  تم  الحسكة؛  مقاطعة  وفي 
الخاصة  »التنور«  األفران  مشروع  ومنها 
بالمِرأة، حيث افتتح ثالثة أفران كجمعيات تعاونية 
في قرية »قبر كبير، تل تمر، والحسكة«؛ بهدف 
تأمين مادة الخبز للقرى والبلدات التي ال يتوفر 
ديرك  في  فرن  فتح  إلى  باإلضافة  الخبز؛  فيها 
موبيليا  معمل  افتتح  كما  سبية،  تربه  في  وآخر 
باسم ستار، ومعمل حلويات الرا؛ باإلضافة لفتح 
وورشة نوروز في الحسكة، ومحالت الفين في 
قامشلو والدرباسية، ومشروع دمسال للكونسروة 
في الحسكة والدرباسية، كما تم فتح محالت لبيع 
إنتاج الكونسروة في الحسكة والدرباسية والهول.

استمرار أعامل اقتصاد املرأة
 لتنظيم املشاريع

 وبالنسبة لمنبج؛ فتم تنظيم عدة مشاريع مهمة؛ 
ومنها فتح وتنظيم محل لأللبسة الرياضية ومعمل 
زراعي  بستان  وتنظيم  المنزلية؛  للمنظفات 
تل  وفي  مشتل؛  افتتح  براك  تل  وفي  ومدجنة؛ 
والتجهيز  العمل  ويتم  للخبز؛  فرن  افتتح  حميس 
بالمرأة  لالفتتاح مشاريع زراعية أخرى خاصة 
القيود  من  التخلص  المرأة  لتتمكن  المنطقة؛  في 
وإثبات  تطورها  أمام  وتقف  تقيدها  كانت  التي 

قدراتها واسترجاع حقوقها المسلوبة.
وخالل العام المنصرم؛ نظمت نساء إقليم الجزيرة 
شمال  في  ستار  لمؤتمر  التابع  المرأة  واقتصاد 
مستوى  على  األول  مهرجانها  سوريا  وشرق 
شمال وشرق سوريا وذلك تحت شعار »الخبز 
والقمح« وذلك في ناحية تربه سبية بتاريخ 28 
من شهر تشرين األول واآلخر في قرية التليلية 

كانيه/  سري  منطقة  في  حلف  تل  لبلدة  التابعة 
رأس العين بتاريخ 30 شهر تشرين األول عام 
تحت  األول  القمح  مهرجان  وهدف  2019م؛ 
شعار »الخبز والقمح« كان خطوة إلعادة الثقافة 
من  وذلك  للمناطق؛  جديد  من  القديمة  والعادات 

خالل الجهود التي تبذلها المرأة.

باتت رمزاً للمرأة الداعمة
 لالقتصاد الكومينايل 

ومن الناحية التنظيمية القتصاد المرأة في مناطق 
الشمال السوري؛ أكدت إدارية اقتصاد المرأة في 
شمال وشرق سوريا حورية شمدين قائلة: »يتم 
للنساء  ومفتوحة  مغلقة  تدريبية  دورات  تنظيم 
في  العمل  ولتطوير  والكردية  العربية  باللغة 
المجاالت كافة؛ الصناعية الزراعية والتجارية؛ 

بهدف تطوير عمل المرأة«.
وقدراتها  المرأة  يعرف  بات  بأجمعه  العالم 
وصمودها في مناطق شمال وشرق سوريا بعد 
ثورة روج آفا؛ وذلك من خالل كفاحها وكدحها 
في جميع مجاالت الحياة؛ وأصبحت مثااًل يحتذى 

بها.

والنشاطات«.
ناحية  في  التربوي  بالمجمع  اإلدارية  وأعطت 
دعمهم  على  مثااًل  بركات  سهى  لكي  كركي 
للفئة الشابة فيما يتعلق بيوم المرأة العالمي هذا 
اليوم الذي يعتبر ثمرة كفاح ونضال المرأة عبر 
العصور وكيف كان لها دور فعال في المجتمع 
مناسبة  اليوم  هذا  أصبح  حتى  ناضلت  وكيف 
خاصة وهو يوم عالمي للمرأة، وكان الدعم من 
خالل إلقاء محاضرات بحضور الفئة الشابة في 
المدارس الثانوية لمعرفة ماهية هذا اليوم ولماذا 
اليوم كيوم عالمي للمرأة، وأيضًا عن  حدد هذا 
والتحرر  المجتمع  إدارة  في  المرأة  دور  إبراز 

من الفكر التعصبي الذكوري.

سهى بركات


