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انتفاضة 2004 تزدهر اليوم وتحوّل ذهنية القمع لربيع الحياة.. 

وتصريحات األسد تنفي الحقائق وتسعى للعودة لحقبة االستبداد

تقرير/ نشتيمان ماردنلي 

تقرير/ مصطفى الخليل

ال يختلف اثنان على أن األطفال هم الضحية 
والتهجير  الحرب  بأحداث  ضررًا  األكثر 
القسري وال سيما في الشمال والشرق السوري 
المنطقة  على  التركي  االحتالل  هجمات  بعد 
فأطفال سري كانيه )رأس العين( عانوا المثل 
النزوح من  أنفسهم في مخيمات  حيث وجدوا 
منهم,  قرار  أو  خيار  بال  إنذار  سابق  دون 
واليوم يعانون من ظروف معيشية مزرية إلى 

حد ما بالنسبة لطفولتهم الجميلة.

اشتقت ملدرستي وألصدقايئ 
القدامى

بابتسامات مالئكية يحاول أكثر من ألف طفل 
نازح في مخيم واشو كاني أن يهزموا ما خّلفت 
الحرب من آثار سلبية بمخيالتهم البريئة, على 
التي  الظروف  قسوة  من  معناتاهم  من  الرغم 
ومقاعدهم  الدافئة  بيوتهم  وبين  بينهم  حالت 
المدرسية التي امتزجت بأحالمهم وطموحاتهم 

الصغيرة, صورة جميلة وقاسية في آٍن واحد 
هؤالء  رؤية  كانت  متناقضة  فنية  كلوحة 
تليق  ال  معيشية  أجواء  في  متفائلين  األطفال, 

بابتسامتهم وطفولتهم تلك.

أجرت  النقية  بخواطرهم  يجول  ما  ولمعرفة 
كاني  واشو  أطفال  مع  استطالعًا  صحيفتنا 
أعمارهم  من  أكبر  كانت  أمور  عن  ليتحدثوا 
التقينا  حيث  الطفولية,  العفوية  بطريقتهم  إنما 
مع الطفلة النازحة من قرية الليالن في محيط 
والتي  الرحمن  عبد  وعد  كانيه  سري  مدينة 
تحدثت قائلًة: عندما بدأ الهجوم والقصف على 
الصرخات  بدأت  بقريتنا  المحيطة  األجوار 
أن  ما  أخوتي  عن  أبحث  كنت  وأنا  تتعالى 
لدي  فأنا  المنزل  في  كانوا جميعهم موجودين 
ثمانية أخوات, بعدها قرر أبي الخروج بنا من 
عدة  إلى  ولجئنا  الخطر  عن  لالبتعاد  المنزل 
نملك مأوى وال  نكن  لم  أننا  إال  أماكن أخرى 
مستلزمات معيشية لذلك قرر والدي الوصول 
من  وبالرغم  هنا,  لنستقر  المخيم  هذا  إلى  بنا 
كأنه  به  نشعر  أننا ال  إال  فترة  منذ  هنا  إقامتنا 

منزلنا«.
المدرسة  في  ألصدقائها  وعد  الطفلة  اشتاقت 
فهي ال تعرف عنهم شيئًا فتقول: »اشتقت إلى 
أصدقائي في مدرستي القديمة الذين ال أعرف 

عنهم شيئًا اآلن, وأتمنى لو أننا نعود إلى بيتنا 
ومدارسنا وأعود للعب مع أصدقائي هناك««.

»نريد العودة إىل منزلنا«

حسن  رغد  بالطفلة  التقينا  السياق  ذات  وفي 
العبد صاحبة الثمانية أعوام والتي لربما كانت 
الثمانية  األعوام  تلك  من  أكبر  أمنياًت  لديها 
األخت  أنها  إلى  حديثها  أثناء  أشارت  حيث 
األكبر ألخين وثالثة أخوات حيث قالت: »لقد 
بأننا  سعداء  وكنا  هنا  إلى  القصف  من  هربنا 
وصلنا دون أن يتأذى أحد منا إال أن كل شيء 
في بيتنا كان أفضل, ودومًا ما نردد أنا وأخوتي 
على والدينا بأننا نريد العودة إلى بيتنا ودومًا 

يجاوبوننا بأننا سنعود ريثما تنتهي الحرب«.
اليأس  استقبلوا  الذين  األطفال  هؤالء  جميع 
باألمل وجميع تلك المشاهدات في مخيم واشو 
تقتل  ال  الحرب  أن  أجمع  للعالم  إثبات  كاني 

براءة األطفال وأمالهم البد أنها ستتحقق.

روناهي/ الطبقةـ بهدف زيادة 
من  والتقليل  المروري  الوعي 
اللجنة  افتتحت  السير  حوادث 
المدنّية  اإلدارة  في  الداخلية 
الديمقراطية بالطبقة مدرسة 

لتعليم قيادة المركبات.

المدنية  اإلدارة  في  الداخلية  لجنة  اافتتحت 
لتعليم  مدرسة  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
قيادة المركبات في الطبقة باسم مدرسة الشهيد 
إسماعيل يوسف، وذلك من أجل زيادة الوعي 
حوادث  من  سيقّلل  بدوره  والذي  المروري 

السير.
قيادة  تعليم  مدرسة  افتتاح  حفل  حضر  وقد 
الطبقة  في  الداخلي  األمن  قوى  المركبات 
وشيوخ عشائر المنطقة وأعضاء من اإلدارة 

المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة.
استذكارًا  صمت  دقيقة  بالوقوف  االفتتاح  بدأ 

ألرواح الشهداء.
الداخلية  لجنة  باسم  كلمات  عدة  ألقيت  وقد 
وقسم المرور وإدارة المدرسة أكدت فيها على 

الذي  والدور  للمنطقة  المدرسة  افتتاح  أهمية 
يجب أن تلعبه في تنظيم المرور ومنح شهادة 

القيادة للسائقين في المنطقة.
وفي النهاية تم قص الشريط وافتتاح المدرسة 
التابعة  المكاتب  في  الحضور  وتجوال 

للمدرسة.

شهادات عدة سُتمنح للسائقني

التقت  المدرسة  االفتتاح  حفل  هامش  وعلى 
المشترك  الرئيس  نائب  مع  روناهي  صحيفة 
أن  أكد  والذي  شعبو  ضرار  الداخلية  للجنة 
تجهيز  من  االنتهاء  بعد  جاء  المدرسة  افتتاح 
قيادة  لمنح شهادة  النواحي  المدرسة من كافة 
هكذا  افتتاح  أهمية  إلى  مشيرًا  للسائقين، 
مدرسة والتي سيقع على عاتقها نشر الوعي 
المروري بين السائقين وتعليمهم قواعد القيادة 
والتي ستساعد إلى حد كبير في تقليل حوادث 

السير في المدينة.
القيادة  شهادة  سُتمنح  أنه  إلى  شعبو  وأضاف 
العمومي  بأنواعها  د(  ج،  ب،  )أ،  لفئات 
من  االنتهاء  بعد  والزراعي،  والخصوصي 

تعليم قيادة المركبات في المدرسة.
 والجدير ذكره أن مدرسة تعليم القيادة التي تم 
الشهيد  اسم  والتي حملت  الطبقة  في  افتتاحها 
في  ُتفتتح  مدرسة  أول  هي  يوسف  إسماعيل 

منطقة الطبقة ُتعنى بهذا الشأن.

أطفال واشو كاني  يهزمون حياة 

الخيم بابتسامة أمل العودة إلى الديار

افتتاح مدرسة لتعليم 

قيادة المركبات بالطبقة

نساء الشهباء: »المرأة الركزية األساسية 
يف انتصار ثورة الشمال والشرق السوري«

اإلدارة المدنية الديمقراطية 
بمنبج... وجه آخر للحياة الجميلة

أبناء منبج وريفها: »اإلدارة المدنية الديمقراطية 

طوق النجاة من الحروب الدموية«

»األحزاب الجديدة« تقصم 
ظهر حكومة أردوغان

أردوغان وسياسة التخبط الفاشلة يف 
سوريا... إىل أين؟

منبج؛ حتتضُن 
ربيعًا آخر من 
الشعر والفكر

أعمال خدمّية مّجة لقسم 
البيئة يف بلدية تربة سبيه

أكدت نساء الشهباء بأن المرأة تحدت واقعها المعاش الذي كان يقبع تحت سلطة الذهنية الذكورية، واستطاعت أن 
تكون في الطليعة بسعيها للحياة الحرة الديمقراطية، فكانت بنضالها الركيزة األساسية في ثورة روج آفا والشمال 

والشرق السوري.«3

تحتفل اإلدارة المدنية بمدينة منبج وريفها بالذكرى الثالثة لتأسيسها، كونها تمثل الشرعية الحقيقية 
للشعب وتطلعاته في تحقيق مزيد من اإلصالح اإلداري والمؤسساتي والخدمي، وسط طرح مزيد من 
التساؤالت، ما مدى قدرتها على توفير حياة حرة كريمة يسودها  العطاء واالستمرار، وماذا تملك 
من مقومات لصناعة ذلك من إنجازات، وكيف تبرز التحديات الداخلية أو الخارجية؛ للحيلولة دون 
نجاحها في تطبيق آلية عملها أيضًا. لإلجابة على هذه األسئلة وسواها، أعدت صحيفتنا« روناهي« 
عام من  وريفها خالل مسيرة  منبج  بمدينة  المدنية  اإلدارة  أهم محطات  للوقوف على  التقرير  هذا 

العطاء الحافل بالمنجزات والمكتسبات.«5

في الذكرى الثالثة لتأسيس اإلدارة المدنية في مدينة منبج وريفها، أكد أهالي منبج بأن اإلدارة 
المدنية بمنبج أصبحت طوق النجاة لهم من الحروب الدموية الدائرة في معظم المناطق السورية، 

وهنئوا جميع شعوب سوريا بهذه المناسبة.«6

دولة  في  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  زال 
األخرى  تلو  الصفعة  يتلقى  تركيا  االحتالل 
وآخر  خارجها،  أو  تركيا  داخل  في  سواء 
إعالن  خالل  من  جاءت  الصفعات  هذه 
علي  السابق  التركي  الوزراء  رئيس  نائب 
سيكون   2020-3-11 تاريخ  إن  باباجان، 
بعد  الجديد،  السياسي  حزبه  انطالقة  إعالن 
مشاحنات وخالفات مع رئيس النظام التركي 
وخصومات مع العدالة والتنمية دامت ثمانية 

أشهر.«2

بمدينة  المستقبل  نّظم حزب سوريا   :
بعنوان  ثقافية  ندوة  وريفها؛  منبج 
الحياة  في  وأثرهم  الدونمة  »يهود 
التركّية«، ألقاها د. حسين مرعي، وقد 
للشاعرة  شعرية  قصائد  الندوة  تخلل 
ماريا العجيلي، وذلك في مكتبة محمد 
الكائنة على طريق حلب  منال غزيل؛ 

الدولي«8

البيئة  قسم  في  اإلداري  صّرح 
تربة  بناحية  الشعب  بلدية  في 
عن  شرف  سليمان  إبراهيم  سبية 
سبية،  تربة  لبلدية  الخدمية  األعمال 
للحدائق،  الخدمية  األعمال  ومنها 
والمطالبة  والتنظيفات،  المنصفات، 
إنجاز  بهدف  اآلليات؛  بعض  بتأمين 
األعمال  ناحية  من  للمجتمع  األفضل 

الخدمية«7

أنور مسلم: »هدفنا األساسي إخراج جيش 
االحتالل الرتكي ومرتزقته من أراضينا المحتلة«

أكد الرئيس المشترك لحزب االتحاد الديمقراطي أنور مسلم أن حزب االتحاد الديمقراطي منفتح 
على الجميع وبخاصة فيما يخص الوحدة الوطنية الكردية والحوار السوري ـ السوري للوصول 
إلى سوريا ال مركزية ديمقراطية ولكل السوريين، وأضاف: »تعرض حزبنا لضغوطات ومضايقات 
كبيرة من ِقبل النظام البعثي الحاكم في سوريا منذ التأسيس، حيث تم القبض على الكثيرين من 
أعضاء حزبنا واستشهد في غياهب السجون السورية عدد من رفاقنا«. وأشاد بدور الحزب الكبير 

في اإلعالن عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية..«4

بالكثير من عوائل مدينة سري كانيه) رأس  انتهى المطاف  روناهي/ قامشلو- بعد أن 
مناطقهم  على  الوحشية  التركي  االحتالل  هجمات  نتيجة  النزوح  مخيمات  إلى  العين( 

أصبحت األمنية المشتركة لجميع هؤالء األطفال هي العودة إلى الديار.

بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها الرئيس التركي اردوغان في سوريا مع بدء التدخل 
العسكري الروسي في سوريا، الذي أفضى لفشل ذريع في االستراتيجية التركية ككل 
التي كان يعول عليها لمد أذرعه في سوريا تمهيدًا لهيمنة شاملة على األرضي السورية، 
تصرفاته  فأصبحت  عليه،  تسير  كانت  عما  مختلف  منحنى  تأخذ  الحسابات  أصبحت 
وسياساته تتخبط، وتتخذ أسلوب التسرع مما أعطى الفرصة للروس المتواجدين على 
األرض السورية لضرب األتراك ضربات موجعة عن طريق قوات النظام السوري، في 

أكثر من واقعة.«9

ضرار شعبو

بها  تحلى  اليت  واالستب�داد  القمع  هني�ة  ضّد  الكردي  الشعب  ثار  ـ 
م   2004 انتفاضة  في  وذلك  أعوام؛  مدار  على  السوري  البعيث  النظام 
بقامشلو؛ فازدهرت هذه االنتفاضة اليوم في منجزات ثورة ررج آفا 
 النظام البعيث يسعى 

ّ
ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا؛ إال أن

إلى العودة بسوريا لما قبل عام 2011 من خالل تصريحاته األخيرة فيما 
يخص القضية الكردية..«2
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بعد  ازداد  المرأة  العنف ضد  ـ  األخبار  مركز 
تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا، 
حيث ُشِهدت زيادة هائلة بهذا الشأن، فُقِتلت أكثر 
من 15557 امرأة في البالد منذ تولي الحزب 
بيرغون  صحيفة  وقالت   .2002 عام  السلطة 
 66 »ُقتلت  لها:  تقرير  في  التركية،  اليسارية 
العدد  وازداد   ،2002 عام  تركيا  في  امرأة 
حيث  السلطة  والتنمية  العدالة  حزب  تولي  مع 
ُقتل474 امرأة على األقل خالل عام 2019«.

الحقوقي  أعده  تقرير  الصحيفة على  واعتمدت 
العالمي  المرأة  يوم  في  تانريكولو  سيزجين 
التقرير  وبحسب  آذار،  من  للثامن  المصادف 
ُقتلت في أول شهرين  فإن أكثر من 49 امرأة 

من عام 2020.
عدد  ارتفع  فقد  تركية،  حكومية  لبيانات  ووفقًا 
النساء اللواتي وقعن ضحايا للعنف في تركيا، 
في   145000 من   ،%50 بنسبة  ازداد  حيث 
عام 2015، إلى ما يقرب 220000 في عام 
وقت  في  أكدت  تركية  مواقع  وكانت   .2018
زادت  تركيا  في  النساء  قتل  حاالت  أن  سابق 
في اآلونة األخيرة بشكل الفت، حتى أصبحت 

ظاهرة في عموم تركيا.
امرأة   440 مقتل  عن  اإلحصائيات  وكشفت 
بحسب  العام 2018،  أسرية خالل  جرائم  في 
تقديرات المنظمات المدافعة عن حقوق النساء 
أيدي  على  امرأة   409 ُقتلت  فيما  تركيا،  في 
 2017 عام  العائلة  أعضاء  أحد  أو  شركائهن 
عام  عن  بالمئة   75 قدرها  بزيادة  وحده، 
»سنوقف  تدعى  رقابية  لمنظمة  وفقًا   ،2013

قتل النساء«.
هذه اإلحصائيات تكشف تسلط  وتعنيف حزب 
المرأة  تجاه  أردوغان  والتنمية ورئيسه  العدالة 

في تركيا والتي تزداد يومًا بعد يوم.
 

العدالة والتنمية  مركز األخبار ـ ما زال حزب 
الصفعة  يتلقى  تركيا  االحتالل  دولة  في  الحاكم 
تلو األخرى سواء في داخل تركيا أو خارجها، 
إعالن  خالل  من  جاءت  الصفعات  هذه  وآخر 
علي  السابق  التركي  الوزراء  رئيس  نائب 
باباجان، إن تاريخ 11-3-2020 سيكون إعالن 
مشاحنات  بعد  الجديد،  السياسي  حزبه  انطالقة 
وخالفات مع رئيس النظام التركي وخصومات 

مع العدالة والتنمية دامت ثمانية أشهر.
بابا جان قال في تصريحات تلفزيونية إن إعالن 
تقديم  وبعد  انطالقته،  مع  سيكون  الحزب  اسم 
لتأسيس  التركية  الداخلية  لوزارة  رسمي  طلب 
الحزب، وبعد استقالة بابا جان من حزب العدالة 
والتنمية قبل ثمانية أشهر من اآلن، إثر خالفات 
فيما بعد حال  آنذاك، ووصفه  الحزب  حادة مع 
سياسة  وأن  مظلم  نفق  في  تسير  بانها  تركيا 
التفرد بالحكم من قبل أردوغان وحزبه ستسير 
أردوغان  يحاول  وفيما  الهاوية.  إلى  بالبالد 
والبطالة  الغالء  لموجات  التصدي  وحلفاءه 
والغليان الشعبي ضد سياساته، تظهر خصومات 

وأحزاب وتكتالت مناوئة بين الحين واآلخر.
ُيذكر أن بابا جان كان من المؤسسين في حزب 
ثم  لالقتصاد  وزيرًا  وعمل  والتنمية،  العدالة 
رئيس  نائب  منصب  يتولى  أن  قبل  للخارجية، 

الوزراء في الفترة من 2009 حتى 2015. وقد 
سبقه رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، 
الحليف السابق ألردوغان أيضًا، بتأسيس حزب 

منافس ألردوغان تحت اسم »حزب المستقبل« 
في كانون األول المنصرم.

في عهد أردوغان وحزبه 
يتصاعد العنف ضد المرأة

»األحزاب الجديدة« تقصم ظهر حكومة أردوغان

الخوف عند األطفال

انتفاضة 2004 تزدهر اليوم وتحّول ذهنية القمع لربيع الحياة.. 

وتصريحات األسد تنفي الحقائق وتسعى للعودة لحقبة االستبداد

ذكرى  علينا  تمر  آذار؛  من  عشر  الثاني  في 
التي  المستبدة  الدكتاتورية  قامشلو على  انتفاضة 
حاولت كسر إرادة شبيبة الكرد، إال أن تطلعهم 
ينهضون  به؛ جعلتهم  التام  وإيمانهم  الحرية  إلى 
شرارة  وانطلقت  المستبد  النظام  وجه  في 
االنتفاضة من قامشلو إلى كوباني فعفرين ومن 

ثم دمشق وحلب.
اندلعت انتفاضة قامشلو في الثاني عشر من آذار 
من شهر آذار؛ عام 2004 وثار الشعب الكردي 
بعد إطالق النظام السوري الرصاص الحي على 
أهالي قامشلو الذين توافدوا إلى ملعب شهداء 12 
آذار؛ )الملعب البلدي؛ ملعب السابع من نيسان( 
الديري  الفتوة  نادي  جماهير  هجوم  إثر  آنذاك؛ 
مباراة  خالل  المحلي  جهاد  نادي  جماهير  على 
األولى  الدرجة  ألندية  السوري  الدوري  في 
والذي راح ضحيتها أكثر من 30 شخصًا ومئات 

الجرحى وآالف المعتقلين.

انتفاضة مجيدة

ومنذ ستة عشر عامًا؛ يحيي اآلالف من شعوب 
السنوية النتفاضة  الذكرى  شمال وشرق سوريا 
آذار الكردية المجيدة، حيث ارتقى العشرات من 
شبيبة قامشلو إلى مرتبة الشهادة على يد النظام 
البعثي, كما واستشهد العديد من المعتقلين الكرد 
الكرد  الطلبة  من  الكثير  وُفصل  التعذيب,  تحت 
والمعاهد  الجامعات  في  الدراسية  مقاعدهم  عن 
السياسات  لفرض  محاولة   في  الحكومية, 
استهدفت  التي  القمعية  والممارسات  العنصرية 
مدينة  إلى  أدت  والتي  القومي  الكردي  الوجود 
من  عبروا  الكبرى  الكردستانية  والمدن  قامشلو 
هويتهم  وإنكار  للقمع  قبولهم  عدم  عن  خاللها 

وكيانهم.

وبهذا الخصوص؛ التقت صحيفتنا بعائلة الشهيد 
أحمد خليل يوسف أحد شهداء انتفاضة 12 آذار 
في قامشلو, الذين استذكروا حياة أحمد الشهيد ذو 
حضن  من  سرقه  الذي  اليوم  وذلك  25عامًا  الـ 
بيته وعائلته. وحدثتنا عيشان صالح والدة الشهيد 
أحمد قائلًة: »كان ولدي شغوفًا بكرة القدم؛ يتوافد 
إلى المالعب بشكل مستمر. أتذكر يوم ذهب ولم 
أخير  وداع  بدون  متأنقًا  كيف خرج  أتذكر  يعد, 
نبأ  تلقينا  أحمد عريسًا وعاد شهيدًا,  بيننا, خرج 
إصابته بالرصاص ونقله إلى المشفى جريحًا, ثم 

استلمنا جثمان شهيدنا أحمد«.
قولها: »لم يحضر  إلى  وأضافت عيشان صالح 
كان  لقد  اللعبة،  لمجرد  هنا  إلى  الديري  الفريق 
شبابنا  على  القمع  هذا  لشن  استعداد  أتم  على 
بالشعب  البعثي  النظام  من  خيانة  وكانت  الكرد 
من  اآلالف  حضور  استغلوا  الذين  الكردي 
الزور  دير  للقادمين من  الكرد وسمحوا  الشباب 
بإدخال الحجارة والعصي واألدوات الحادة, ولم 
والخراب  الفتنة  فتيلة  إلشعال  إال  األمن  يتدخل 
والكثير  أحمد  الخراب  هذا  ضحية  وراح  أكثر, 
غيره في ريعان شبابهم. لكننا؛ بشهادتهم نعلوا؛ 
ألن انتفاضة آذار وحدت الكرد في جميع المدن، 
زالوا  وال  المجزرة,  بتلك  واستنكروا  فانتفضوا 
يستنكرون  عامًا  16 عشر  وبعد  هذا  يومنا  إلى 
ذلك ويحييون شهادتهم بأكاليل الورد والشموع«. 

بداية لثورة كان ال بد 
لها أن تحصل

يوسف  محمد  خليل  حدثنا  ذاته؛  السياق  وفي 
والد الشهيد أحمد قائاًل: »استشهد أحمد على يد 

النظام البعثي الذي شد على أيدي الحاضرين بكل 
شر من دير الزور إلى قامشلو, شاهدتهم عندما 
دخلوا المدينة وهتافاتهم المعادية للكرد تعلو من 
قبل وصلوهم  من  تحملهم  التي  السيارات  داخل 
الملعب حتى أنهم لم يحضروا بدافع اللعب وكرة 
القدم، كانت خطة نفذها النظام المستبد من خالل 
الشباب؛ لقمع الكرد على أرضهم. انتفاضة آذار 
كانت بداية ثورة كان ال بد لها أن تحصل؛ ألن 
تلك  لوال  المحك،  على  كان  الكردي  المصير 
االنتفاضة والنهوض بوجه الظلم والديكتاتورية. 
والقهر  الظلم  ضد  قويًا  احتجاجًا  كانت  فقد 

الممارس من قبل النظام«.
وأكمل يوسف حديثه عن ما بعد االنتفاضة قائاًل: 
»وبالرغم من أن تلك االنتفاضة كانت من أكبر 
أن  الممكن  من  كانت  التي  اإليجابية  الخطوات 
بالنسبة  تتحقق  لم  أنها  إال  الكرد  لصالح  تكون 
أثرت  قد  الكردية  األحزاب  بعض  ألن  العالية؛ 
سلبًا عل االنتفاضة الكردية من خالل تجاهل ذلك 
الحراك القوي ومنه من حاربه إليقاف التضامن 
أن  المفرض  من  حصل,  الذي  العظيم  الكردي 
تبقى انتفاضة آذار وأرواح أبنائنا نهجًا نستذكره 
وشرق  شمال  بها  تمر  التي  األحداث  جميع  في 
للمؤامرات  تتعرض  المنطقة  فشعوب  سوريا، 
األنظمة  سائر  ومن  واألخرى  الفينة  بين  ذاتها 

االستبدادية الدولية واإلقليمية«. 
واختتم خليل محمد يوسف والد الشهيد أحمد من 
في  نستطيع  »ال  قائاًل:  حديثه  12آذار  شهداء  
لشهداء  واحترمًا  إجالاًل  نقف  أن  إال  األيام  هذه 
ساحات  في  شهدائنا  وجميع  2004م  انتفاضة 
أن  إال  نملك  وال  واالستبداد,  الظلم  بوجه  القتال 
تخطوا  لم  التي  لألحزاب  واللوم  العتب  نوجه 
خطوة لصالح القضايا الكردية, ندعوها بأال تهمل 
وطنيتها، فمنذ 16 عامًا ولليوم حاجتنا للضمير 

والوحدة لنكون«.
الرئيس  تصريحات  أثارت  متصل؛  سياق  وفي 
القضية  بإنكار  يتعلق  فيما  األسد  بشار  السوري 
الكردية ردود فعل غاضبة في األوساط السياسة 
تجاهه,  كثيرة  فعل  ردود  والمجتمعية  والثقافية 
وعّبر أهالي مدينة كوباني عن امتعاضهم من هذه 
التصريحات، موضحين أنها تصب في مصلحة 
أعداء السوريين وال يخدم االستقرار في المنطقة.
أنها  التصريحات, موضحين  ورد كثيرون على 
تأكيد من األسد على تعنته تجاه عدم االعتراف 

الحرب,  من  طويلة  سنوات  بعد  الحالي  بالواقع 
وُتظهر رغبته بإعادة سوريا إلى ما كانت عليه 
استبدادًا  أكثر  سلطة  ظل  في   2011 العام  قبل 
السوري  الشعب  مصلحة  تخدم  ال  وإنها  وقمعًا, 

وتدعو إلى الفتنة الداخلية.
وفي السياق استطلعت؛ وكالة أنباء »هاوار« آراء 
أهالي مدينة كوباني الذين اعتبروا أن تصريحات 

األسد سياسية أكثر منها واقعية وحقيقية.
من  باالص  محمود  مظلوم  المواطن  وأعرب 
هذه  من  انزعاجه  عن  كوباني  مدينة  أهالي 
أساس  ال  »تصريحات  بالقول:  التصريحات 
هذه  أصحاب  »نحن  مضيفًا:  الصحة«,  من  لها 
باقي  مع  وسالم  بخير  نتعايش  لهذا  األرض, 
على  يستند  األسد  ربما  المنطقة,  في  الشعوب 
التقسيم الذي طال المنطقة الكردية منذ مئة عام 
الكرد  أرض  جزأت  التي  لوزان,  معاهدة  في 
تجزأت  أن  بعد  أجزاء,  أربعة  إلى  )كردستان( 

إلى جزأين«.
تصريحات  أن  عبدي  المواطن مصطفى  ورأى 
منها  أكثر  الخارجية  األجندات  تخدم  األسد 
تصريحاته  كليًا  يناقض  »األسد  وقال:  الوطنية 
إلى خلق  يدعو  هذا  السابقة, ومن خالل خطابه 
خدمة  في  ويدخل  سوريا  في  الشعوب  بين  فتنة 

األجندات الخارجية«.
ودعا عبدي األسد إلى مراجعة التاريخ في سوريا 

مضيفًا: »على األسد أن يراجع أرشيف الرؤساء 
المؤسسين للجمهورية السورية«.

أما المواطن عثمان محمد؛ فنقد وبشدة تصريحات 
المنطقة  في  أصليون  سكان  »إننا  قائاًل:  األسد؛ 
ولسنا بحاجة إلى ما يثبت هذه الحقيقة, نحن أكثر 

من دافع عن سوريا«.
خطيرة  التصريحات  هذه  مثل  أن  إلى  وأشار 
وتؤثر على المجتمع ككل وأضاف: »على األسد 
في  يدخل  به  يصرح  ما  ألن  نفسه؛  مراجعة 
مصلحة أعداء سوريا؛ فمن يحكم البالد ال يخلق 

الفتن بين الطوائف الموجودة في سوريا«.
األسد  بشار  السورية  الحكومة  رئيس  ورّد  هذا 
في تصريح لـ قناة روسيا24  مطلع آذار الجاري 
الكرد  تجاه  حكومته  سياسات  حول  سؤال  على 
الكردية  القضية  اسمه  شيء  يوجد  »ال  بالقول: 
تركيا  من  قِدمت  المجموعات  تلك  سوريا,  في 
لهم.  التركي  القمع  بسبب  سوريا؛  شمال  إلى 
في سوريا حصلوا على الجنسية مع أنهم ليسوا 
سوريين, وما تسمى القضية الكردية هو عنوان 

وهمي وكاذب«.
والجدير بالذكر؛ حكمت أربع شخصيات كردية 
سوريا بين أعوام 1932-1954 وهم محمد علي 
الصوكي، أديب الشيشكلي، حسني زعيم، محمد 
علي بيك العابد, وكانوا هؤالء سوريين حافظوا 

على الجغرافية السورية أكثر من غيرهم.

أشياء غير متوقعة تسبب حساسية الجلد

قامشلو/ نشتمان ماردنلي ـ ثار الشعب الكردي ضّد هنية القمع واالستبداد التي تحلى بها النظام البعثي السوري على مدار أعوام؛ وذلك في انتفاضة 
2004م  بقامشلو؛ فازدهرت هذه االنتفاضة اليوم في منجزات ثورة ررج آفا ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا؛ إال أّن النظام البعثي يسعى إلى 

العودة بسوريا لما قبل عام 2011 من خالل تصريحاته األخيرة فيما يخص القضية الكردية..

الجلد  بالتهاب  اإلصابة  تحدث 
مادة  مالمسة  بعد  التماسي 
يؤدي  للحساسية، مما  مسببة 
طفح  أو  تهيج  حدوث  إلى 
تنتج  أن  ويمكن  الجلد،  في 
بعض  عن  الجلد  حساسية 
الشائعة،  الصحية  المشكالت 
عليه  التعرف  يسهل  ما  وهو 
بعض  هناك  ولكن  وعالجه، 
غير  واألشياء  الخفية  األسباب 
المتوقعة التي تؤدي لإلصابة 

بحساسية الجلد.
أبرز األسباب التي ُتحِدث الحساسية:

األشخاص من  يعاني بعض  والمعادن:  النيكل   -1
بعد  الجلدي  الطفح  يظهر  المعادن، حيث  حساسية 
ارتداء قطع اإلكسسوار والمجوهرات، ويعد النيكل 
من أبرز المعادن التي يمكن أن تسبب الحساسية، 
اإلكسسوار  يمكن طالء  النيكل،  حساسية  ولتفادي 
أو المجوهرات بطبقة من طالء األظافر الشفاف، 

واألفضل هو تجنب ارتدائها. 
بعض  تؤدي  أن  يمكن  األقمشة:  أنواع  بعض   :2
األقمشة لإلصابة بحساسية الجلد، وخاصًة األقمشة 
كيميائية  ومواد  بصبغات  المزودة  أو  المعالجة 
ضارة، وغالبًا ما تظهر حساسية الجلد بعد تجربة 
بغسل  ينصح  ولذلك  مّرة،  ألول  جديدة  مالبس 
أقمشة  وتعد  ارتداءها،  وقبل  شرائها  بعد  المالبس 
الموهير والصوف من أبرز أنواع األقمشة المسببة 

للحساسية. 
3- المنظفات: تحتوي مواد التنظيف المختلفة على 
مركبات كيميائية قاسية على الجلد، وبالتالي يمكن 

على  هذا  وينطبق  بالحساسية،  اإلصابة  تسبب  أن 
باإلضافة  والصحون،  والمالبس  المنزل  منظفات 
وفي  والشعر،  الجسم  تنظيف  مستحضرات  إلى 
يجب  والمالبس،  المنزل  منظفات  استخدام  حالة 
عدم مالمستها للجلد بشكل مباشر، وذلك من خالل 

ارتداء قفازات تحمي اليدين. 
أغلب  تحتوي  أيضًا  التجميل:  مستحضرات   -4
والشعر  بالبشرة  والعناية  التجميل  مستحضرات 
على مواد كيميائية تؤدي لتهيج البشرة مثل المكياج 
وينصح  وغيرها،  والمرطبات  البشرة  ومقشر 
المواد  من  وخالية  طبيعية  مستحضرات  باختيار 

الكيميائية للعناية بالبشرة والشعر.
من  لكثير  العطور  إضافة  يتم  العطور:   -5
ولكنها  طيبة،  رائحة  تمنحها  حتى  المستحضرات 
في الوقت نفسه تزيد من فرص اإلصابة بحساسية 
من  الخالية  المستحضرات  اختيار  يفضل  الجلد، 
العطور، وتجربة المنتجات على جزء صغير من 

الجلد قبل استخدامها. 
الشمس  واقي  بوضع  يوصى  الشمس:  واقي   -6
قبل مغادرة المنزل لحماية البشرة من األشعة فوق 
البنفسجية الضارة، ولكن في بعض األحيان تتسبب 
بعض مركبات واقي الشمس في اإلصابة بحساسية 
مواد  على  تحتوي  التي  المركبات  الجلد، وخاصًة 
كيميائية قائمة على PABA، فمن األفضل البحث 
عن واقي شمس خالي من PABA لتفادي اإلصابة 

بحساسية الجلد.
دواء  أي  بتناول  ينصح  ال  األدوية:  بعض   -7
األدوية  بعض  هناك  ألن  الطبيب،  وصف  دون 
يجب  كما  تناولها،  الجلد عند  تسبب حساسية  التي 
حالة  وفي  لألدوية،  المحددة  بالجرعة  االلتزام 
ظهور حساسية بعد تناول أي دواء، يجب التوقف 

عن تناوله واستشارة الطبيب للبحث عن بديل. 

8- التعرض ألشعة الشمس: يمكن مالحظة حساسية 
في الجلد بعد التعرض ألشعة الشمس، والتي تنتج 
عن استخدام بعض المستحضرات على الجلد التي 
تسبب الحساسية في حالة التعرض للشمس، ولذلك 
مستحضرات  أي  وضع  عند  الدقة  بتحري  ينصح 
أن  كما  الشمس،  ألشعة  التعرض  قبل  الجلد  على 
التعرض للحرارة الشديدة يؤدي إلى بعض اآلثار 

السلبية على الجلد وخاصًة في موسم الصيف. 
التي  النباتات  أنواع  بعض  هناك  النباتات:   -9
يمكن أن تسبب حساسية الجلد، مثل اللبالب السام 
تحتوي  حيث  السام،  والسماق   ، السام  والبلوط   ،
هذه النباتات على زيت ُيسمى urushiol، وهو ما 

يؤدي لحدوث طفح جلدي وحّكة. 
الشائعة  األسباب  من  والغبار:  األتربة   -10
أيضًا،  الجلد  الصدر وحساسية  بحساسية  لإلصابة 
حيث يمكن أن يؤدي استنشاق الغبار واألتربة إلى 
ظهور بعض المشكالت الجلدية الناتجة عن التلوث 
من  التأكد  يجب  المشكلة،  هذه  ولتفادي  الهوائي، 
نظافة المنزل، وينصح بتطهير أغطية األِسّرة من 
خالل غسلها وتعريضها ألشعة الشمس، وفي حالة 
التواجد في مكان يحتوي على أتربة وغبار، ينصح 

بارتداء قناع الوجه الواقي.

يتعّرض الطفل للكثير من المخاوف الطبيعية، ويبدأ 
حياته،  بداية  منذ  الطفل  عند  الظهور  في  الخوف 
حيث يخشى الكثير من األطفال الدخول إلى الغرف 
على  الطفل  ُيصّر  ما  وغالبًا  المظلمة،  واألماكن 
تشغيل اإلضاءة، كما أن العديد من األطفال يخافون 
من صوت الرعد، أو األصوات الغريبة باإلجمال.

الطفل،  عمر  باختالف  المخاوف  هذه  وتختلف 
وبما يتناسب مع مدى إدراكه لألمور، وفيما يأتي 
أهّم المخاوف التي تظهر على األطفال في الفئات 

العمرية المختلفة:
فما  سنتين  بعمر  الطفل  تصيب  التي  المخاوف  ـ 
العمر  هذا  في  األطفال  من  الكثير  يخشى  دون: 
الغريبة  واألصوات  العالية،  األصوات  سماع  من 
االنفصال عن  من  الخوف  وكذلك  للطفل،  بالنسبة 

الوالدين، والخوف من الغرباء.

قبل  ما  الطفل في مرحلة  التي تصيب  المخاوف  ـ 
سنوات(:  سّت  إلى  ثالث  عمر  )بين  المدرسة 
يتعّرض الطفل في هذه المرحلة للخوف من رؤية 
التي  واألشباح  الوحوش،  مثل:  الخيالّية،  األشياء 
واألقنعة،  الخارقة،  والكائنات  التلفاز،  على  يراها 

وكذلك الخوف من الظاّلم، والنوم وحيدًا.
ـ المخاوف التي تصيب األطفال في سن المدرسة 
هذا  في  سنة(:  إلى ست عشرة  سنوات  سبع  )بين 
العمر يبدأ خوف الطفل من األشياء الواقعّية، مثل: 
وكذلك  جرح،  أو  لإلصابة،  التعّرض  من  خوفه 
الخوف من الطبيب، والمعلم، والّتحصيل المدرسّي.
خوف  وهي  مهمة،  نقطة  إلى  اإلشارة  وتجدر  ـ 
لتعّلقهم  وذلك  المدرسة؛  إلى  الذهاب  من  األطفال 
بالوالدين، وعدم رغبتهم باالنفصال عنهم، وتشيع 

أعمارهم  تتراوح  الذي  األطفال  عند  المشكلة  هذه 
بين خمس إلى سبع سنوات.

أسباب ودواعي الخوف عند األطفال للخوف عند 
األطفال أسباب ودواٍع ُمتعددة منها:

يستطيع  ال  ومواقف  ألشياء  الطفل  تعّرض  1ـ 
تفسيرها، فيشعر الطفل بتهديد هذه األشياء له، وقد 
اآلخر  أخاه  ُتخيف  أشياء  من  يخاف  ال  طفاًل  نجد 

أو أخته. 
2ـ ما يراه الطفل من ردود فعل اآلخرين تجاه شيء 
رّدة  يرى  عندما  بالخوف  الطفل  يشعر  حيث  ما، 
طفل  حتى  أو  ما،  أمٍر  تجاه  الكبير  الشخص  فعل 

آخر، عندما يرى حيوانًا على سبيل المثال.
كمشاهدة  ومؤلم،  ُمخيف  لحدث  الطفل  رؤية  3ـ 
الطفل لحادث سير ُمخيف، أو قطة دهستها سّيارة، 

من الطبيعّي أن يشعر الطفل بالخوف، فهذا الّنوع 
من الحوادث تبقى عالقة في ذهن الّطفل حتى يكبر. 
4ـ عدم احترام الطفل وانعدام شخصّيته، لذلك على 
ثقته  وتعزيز  الطفل،  دعم  األسرة  وأفراد  الوالدين 
الطفل  يتجّنب  حتى  نفسه،  بقيمة  وإشعاره  بنفسه، 

الخوف. 
األسرّية  فالمشاكل  الّدائمة،  األسرة  مشاكل  5ـ 
وتجعلهم  الّتوتر،  إلى  األطفال  ُتعّرض  الدائمة 

ُعرضة للخوف.
6ـ القلق الذي يعاني منه الطفل يرجع إلى مستوى 
خوفه من أحداث ماضية، ومن سعة خياله، حيث 
جامح  بخياٍل  يتَّصفون  األطفال  من  الكثير  هناك 

يخافون منه. 

لدى  الخوف  مشكلة  مع  الّتعامل  لآلباء  نصائح 
الطفل:

ويجب أن ُيراعى فيها سن الطفل، ومدى إدراكه لما 
يجري حوله، ومن أهّم الّنصائح ما يأتي:

ـ الّتعامل مع المشكلة بحكمة، واحترام شعور الطفل 
بالخوف، وتجّنب الّسخرية منه أو من مشاعره أو 
محمل  على  ذلك  أخذ  ويجب  خوفه،  مصدر  من 

الجّد.
إلى  التعّرض  من  الطفل  تجنيب  محاولة  عدم  ـ 
الخوف  لمصادر  الكامل  فالتجّنب  خوفه،  مصدر 

ال  نفسه  الوقت  وفي  للمشكلة،  األمثل  الحل  ليس 
يجب أن ُيجَبر الطفل على تحمل ما ال يطيقه بسبب 

الخوف.
مه  تقبُّل خوف طفلهم، وتَفهُّ الوالدين  ـ يجب على   
؛ وتقديم الّدعم الكامل للطفل، والعمل  بشكٍل منطقيٍّ

على طمأنته ورفع معنوّياته.
ـ يجب أن يتحّدث أحد الوالدين للطفل بثقة وهدوء، 
مشكلة  حول  الطفل  مع  والحديث  الكالم  فأسلوب 
بأن  للّطفل  الّسماح  أّن  كما  للغاية،  مهّم  أمر  خوفه 

يتحّدث عن خوفه يساعده في التغّلب عليه. 

عيشان صالحخليل محمد

عيادة روناهي

 فوائد البصل
المذهلة

يعد البصل أحد أهم أنواع محاصيل الخضار 
حول العالم, وهو من أنواع النباتات المعمرة 
التي تنتمي إلى الفصيلة الثومية, حيث ينمو 
هذا النبات ليصل طوله إلى ما يقارب 1،2 
الشكل،  أسطوانية  أوراق  له  وتنمو  مترًا, 
له  تنمو  كما  مخضرة,  بيضاء  وأزهار 
الجزء  وهي  األرض،  سطح  تحت  بصيلة 
العديد من  الذي يستخدم عادة  كغذاء وفي 
بالذكر  الجدير  ومن  الطبية،  االستخدامات 
أن لون وشكل البصل يختلف وفقًا الختالف 

نوع البصل. 
العناصر  من  العديد  على  البصل  يحتوي 
النظام  إلى  إضافته  ويمكن  المفيدة  الغذائية 
الفوائد  من  العديد  على  للحصول  الغذائي 

الصحية المذهلة ومنها: 
يحتوي  حيث  القلب:  صحة  تعزيز   -1
األكسدة  مضادات  من  العديد  على  البصل 
والتي  لاللتهابات  المضادة  والمركبات 
الكوليسترول  مستويات  تقلل  بدورها 
من  يقلل  مما  الدم,  في  الثالثية  والدهون 
باإلضافة  القلب,  بأمراض  اإلصابة  خطر 
المضادة  البصل  خصائص  فإن  ذلك  إلى 
لاللتهابات يمكن أن تساعد على تقليل ضغط 
بالجلطات  اإلصابة  وخطر  المرتفع  الدم 
القلبية والدماغية, كما يحتوي البصل على 
المسمى  األكسدة  مضاد  من  عالية  تراكيز 
بالكير سيتين الذي يمكن أن يقلل من عوامل 

الخطورة المؤدية ألمراض القلب.
2- البصل ينظم مستويات السكر بالدم: حيث 
أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على 
النمط  من  السكري  بداء  مصابًا  حالة   42
من  غرام  ُيقّدر 100  ما  تناول  أن  الثاني، 
قلل  قد  يومي  بشكل  النيء  األحمر  البصل 
من مستويات نسبة سكر الصيام للمصابين 
بمعدل 40 مليغرامًا لكل ديسيلتر بعد أربع 

ساعات من تناول البصل.
حيث  بالسرطان:  اإلصابة  تقليل خطر   -3
يرتبط  الثومية  الفصيلة  خضار  أن  وِجد 
خاصة  بالسرطان  اإلصابة  خطر  بتقليل 
بسبب  وذلك  والقولون  المعدة  سرطان 
العضوية  الكبريت  مركبات  على  احتوائها 
ما  األورام وتمنع  نمو  تثبط  قد  أنها  ويعتقد 
تكوين  منع  إلى  باإلضافة  بالتطفير  يسمى 

الجذور الحرة.
يمتاز  حيث  والنوم:  المزاج  تعزيز   -4
البصل باحتوائه على الفوالت وهو عنصر 

قد يساعد على تقليل االكتئاب. 
يمتاز  حيث  للبكتيريا:  مضاد  البصل   -5
في  للميكروبات  المضادة  بفوائده  البصل 
الجسم، ويمكن أن يساعد على تقليل خطر 
اإلصابة بالقرحة الهضمية وذلك من خالل 
تعرف  ما  أو  البوابية  الملوية  البكتيريا  قتل 

بجرثومة المعدة.
أشارت بعض  إذ  العظام:  تعزز صحة   -6
اإلنسان  على  أجريت  التي  الدراسات 
يساعد  أن  يمكن  البصل  أن  والحيوان 
مفيدًا  يجعله  مما  العظام  كثافة  زيادة  على 
بهشاشة  لإلصابة  المعرضين  لألشخاص 

العظام.
عدة  أشارت  حيث  الندب:  تخفيف   -6
دراسات إلى أن استخدام مرهم يحتوي على 
مستخلصات البصل وحده أو مع غيره من 
عشرة  إلى  أقل  على  تصل  مدة  المكونات 
أسابيع قد حّسن من مظهر الندب الموجودة 
على الجلد إال أن تطبيق هذه المنتجات لمدة 

زمنية أقل لم يكن فعااًل. 
ج  فيتامين  يعد  إذ  الجلد:  تعزيز صحة   -7
خاليا  إلصالح  مهمًا  البصل  في  الموجود 
الجسم والتئام الجروح، باإلضافة إلى ذلك 
لتعزيز  المهمة  الفيتامينات  من  يعد  فإنه 
مضادة  خصائص  وله  المناعي  الجهاز 

للشيخوخة. 
8- تعزيز صحة الكبد: حيث أن المركبات 
المضادة لألكسدة في البصل تكافح الجذور 
وتسبب  الكبد  تهاجم  أن  يمكن  التي  الحرة 
تلفه وبالتالي فإن تناول البصل قد تعزز من 
صحة الكبد ووظائفه وبنية هذا الجزء الهام 

بالنسبة لجسم اإلنسان.

محمد صالح

مذكرة إخطار
بالدعوى رقم أساس \182\2020م.
رقم األساس /287/ لعام 2020م.

الجهة المدعية: إبراهيم هالل الحسن 
اخطار المدعي عليهم بالصحف وهم
1- عبد اهلل العجراوي بن محمد 

2- محمد العجراوي أحمد
3- عبداهلل العجراوي بن أحمد

للحضور بالجلسة المقررة يوم األثنين 17\3\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية. 
 هيئة التمييز في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /1314/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: ندى رحيل األحمد 
المطلوب تبليغه: إسماعيل محمد الجاسم 

الموضوع: طالق 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم الخميس بتاريخ 

19\3\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /1123/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: سناء حميش بنت محمود  
المطلوب تبليغه: البراء عبد العزيز أحمد الزهري  

الموضوع: تفريق للغياب
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم الخميس بتاريخ 

19\3\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
        ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /917/ لعام 2020م.
طالب التبليغ: تهاني فيصل العبد 

المطلوب تبليغه: أحمد إبراهيم العبداهلل 
الموضوع: تفريق 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم الخميس بتاريخ 

26\2\2020م. 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
                                                      ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
رقم األساس /276/لعام 2020م.

طالب التبليغ:  زهرة الخلف 
المطلوب تبليغه: محمد أحمد العبيد 

الموضوع: تفريق ونفقة أشياء جهازية 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة وذلك 
في تمام الساعة \10\ صباحًا من يوم االثنين بتاريخ 

16\3\2020م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /1065/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: فاطمة عبد الرزاق النهار
المطلوب تبليغه: هالة عبد الرزاق النها 

الموضوع: تصفية التركة 
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
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103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

استطالع/ نورى إبراهيم

تقرير/ هيلين علي

نساء الشهباء: »المرأة الركيزة األساسية في انتصار ثورة الشمال والشرق السوري«

افتتاح مكتب وقف المرأة الحرة في مخيم واشو كاني.. للنهوض بواقع المرأة أينما كانت

حضانة »شبلي« بادرة إيجابية لمساندة األمهات العامالت..

روناهي/ الشهباء- أكدت نساء الشهباء بأن المرأة تحدت واقعها المعاش الذي كان يقبع تحت سلطة الذهنية الذكورية، واستطاعت أن تكون في 
الطليعة بسعيها للحياة الحرة الديمقراطية، فكانت بنضالها الركيزة األساسية في ثورة روج آفا والشمال والشرق السوري.

روناهي/ قامشلو ـ لن ينسى أبناء الشعب الكردي دماء شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو واستغالل النظام السوري لكل مفاصل الحياة في البالد 
وتسخيرها لسياسته العدوانية تجاه الشعب الكردي، والذي حاول بمباراة بين نادي الفتوة من دير الزور والجهاد من قامشلو في العام 2004 بزرع 
الفتن بين الشعبين الكردي والعربي وكسر شوكة الكرد وعدم التفكير بأنه لديهم حقوق شرعية يجب الحصول عليها وفق القوانين العالمية والدولية، 

وخاصًة بعد سقوط نظام البعث في العراق.

التسلط  من  عصرنا  في  تعاني  المرأة  الزالت 
الذكورية  الذهنية  هيمنة  إلى  السبب  ويعود  والقمع 
الدول  قبل  من  استخدامها  يتم  كما  مجتمعاتنا،  في 
الرأسمالية وشركاتها كوسيلة دعائية لدعم منتجاتهم 
الحديث  العصر  في  النساء  من  فالكثير  التجارية، 
خرجن من هويتهن وأصبحن كأداة دعائية تحركهن 

بعض الشركات الرأسمالية.
وإن عدنا ببحثنا إلى العصر النيوليتي أو كما كانت 
تسمى بعصر األمومة في ذاك العصر كانت للمرأة 
دور مهم ومكانة عالية، فكانت تهتم بشؤون تربية 
في  الريادي  الدور  لها  وكانت  وحمايتهم  األطفال 
اكتشاف الزراعة عند مالحظتها النباتات وبقائها في 
الغابة بعد غياب الرجال وخروجهم إلى الصيد مع 

بداية فصل الربيع.

ظهرت  الدولة  نشوء  وبداية  المعبد  بناء  مع  ولكن 
إلى  وحولتها  مكانتها  المرأة  أفقدت  سلطوية  ذهنية 
مصدر  كانت  أن  بعد  قوة  وال  لها  حول  ال  أداة 
من  عانت  التاريخ  ذلك  ومنذ  والحياة.  للخصوبة 
االضطهاد والتبعية من تلك الذهنية المعادية للمرأة 

وحرمتها من حقوقها.

أصبحت الطليعية
 التي تسعى للتحرر

الشرقية  المجتمعات  في  غائبًا  المرأة  دور  كان 
والقمع  الظلم  من  تعاني  كانت  حيث  وكردستان، 
ولم تملك أي إرادة، ولكن مع بداية انطالق حركة 
التحرر الكردستاني والتي لعبت دور كبير في توعية 
والشرق  الكردستاني  المجتمع  في  وتنظيمها  المرأة 

لتناضل  وفكر  إرادة  المرأة  امتلكت  األوسطي، 
التي  الطليعية  المرأة  وأصبحت  التحرر،  أجل  من 
تسعى للتحرر، تمتلك إرادة حرة فتواجدت في جميع 
الساحات لتشارك الرجل في إدارة جميع األعمال، 
وبهذا الخصوص التقينا مع العديد من النساء لتطلعنا 

على هذا الدور.  
ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة  تحدثت  البداية  في 
سلطوية  ظل  في  المرأة  معاناة  عن  علو  ريحانة 
الحقوق  مسلوبة  كانت  وكيف  الذكورية  الذهنية 
مشيرة إلى أن المرأة الكردستانية عانت االضطهاد 
حجبت  التي  البالية  والتقاليد  العادات  نتيجة  والقمع 
والعمل  الدراسة  من  تمنع  المرأة  فكانت  دورها، 
التعبير عن  لها  يحق  إرادة ودور، وال  لها  وليست 
لم يكن لها الحق في  الزواج  رأيها حتى في مسألة 
اختيار شريك حياتها والزوج أيضًا لم يكن يشاركها 

الحياة فقد كانت مأمورة بالنسبة إليه.
المجتمع  في  أثرت  المأساة  هذه  بأن  وبينت 
الكردستاني، فبقيت المرأة تعاني حتى ظهور حركة 
الذي  آبو،  القائد  فكر  وانتشار  الكردستاني  التحرر 
لتحرير  كأساس  الجنسين  بين  التساوي  إلى  دعا 

المجتمع.

رمز نضال املرأة العاملية

ريحانة  ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة  وأكدت 
ولعبت  للمجتمع،  قدوًة  أصبحت  المرأة  بأن  علو 
العسكرية  منها  الساحات  جميع  في  الطليعي  الدور 
للنضال  رمزًا  وباتت  واالقتصادية،  والسياسية 
الثوري الكردستاني، مشددًة على أن »الدور األكبر 
يرجع للفيلسوف والعبقري القائد أوجالن الذي جعل 
من حرية المرأة الركيزة األساسية النتصار الثورة 

وإعادة بناء المجتمع من جديد«. 
المرأة  في حركة  العضوة  ذاته حدثتنا  السياق  وفي 
الحميد  عبد  روسيل  الطالبة  رفعت  تل  في  الشابة 

قائلًة: »أن المرأة الكردستانية كان لها دور كبير في 
التاريخ المعاصر، وقد أصبحت المرأة الكردية رمزًا 
الحرة،  اإلرادة  مثلت  التي  العالمية  المرأة  لنضال 
وقد رأينا نضالها وكفاحها ضد العدوان واالحتالل 

ومقاومتها التي تدل على مكانتها الريادية«. 

للقائد آبو الدور األكرب
 للنهوض باملرأة

واستهلت روسيل حديثها بالقول: »كان لفكر وفلسفة 
القائد أوجالن دورًا كبيرًا للنهوض بالمرأة من جديد 
آفا  روج  ثورة  ففي  المجتمع،  في  نفسها  تثبت  وأن 
ننسى  فلن  األعلى،  المثل  كانت  السوري  والشمال 
وبارين  خابور  وأفيستا  ميركان  آرين  الشهيدة 
كوباني، وهنالك المئات من النساء اللواتي ضحين 
بمكانة  والرقي  التحرر  أجل  من  نفيس  هو  ما  بكل 

المرأة«.
المرأة  في حركة  العضوة  دعت  حديثها  ختام  وفي 
الحميد  عبد  روسيل  الطالبة  رفعت  تل  في  الشابة 
يثبتن  وأن  حقهن  وراء  للسعي  العالم  نساء  جميع 
في  واحدًا  صفًا  يقفن  وأن  المجتمع  في  وجودهن 

المطالبة بحقهن حتى نيل حريتهن. 
هنأت  تل رفعت  نساء  باسم  المدرسة جيالن حسن 
المناضلة بشكل  الكردية  العالم والمرأة  جميع نساء 
أجزاء  تحرير  في  األكبر  الدور  لها  والتي  خاص 
المرأة  اليوم  بمناسبة  المرتزقة  ودحر  سوريا  من 
العالمي مؤكدة بأنهن لن ينسوا دور المرأة الريادي 
الذكورية  الذهنية  المجتمع وتوعيته من  في تطوير 

والفكر المتطرف.
بعدة  قمن  المناسبة  بهذه  بأنهن  جيالن  وأضافت 
الناحية   داخل  المنشورات  توزيع  منها  فعاليات 
الكردستانية  المرأة  نضال  قصير عن  فلم  وعرض 
داخل حركة التحرر الكردستانية، كما تم إلقاء العديد 
التي  والمدارس  الكومينات  في  المحاضرات  من 
تتعلق بالمرأة، والعديد من الفعاليات الرياضية منها 

مباريات كرة القدم والطائرة.   
على  يتوجب  بأنه  المدرسة جيالن حسن  واختتمت 
المنظمات التي تمثل حقوق المرأة وتقف إلى جانبها 
المرأة  تعانيها  التي  األوضاع   بمتابعة  يقوموا  بأن 
في داخل مدينة عفرين من سجن وخطف وتزويج 
االحتالل  يمارسه  الذي  الضغط  تحت  القاصرات 
بالجيش  أنفسهم  يسمون  ممن  ومرتزقته  التركي 

الوطني السوري على نساء عفرين.

روناهي/ الحسكة- في إطاِر النشاطاِت والخدماِت 
التي تقدم لمهجري سري كانيه في مخيم واشو 
كاني ومن أجِل النهوِض بواقعِ المخيمِ على كافِة 
األصعدة؛ افتتح مؤخرًا مكتبًا لوقف المرأة الحرة 
ومواصلة  الدعم  لتقديم  كاني  واشو  مخيم  في 
جاء  كانت،  أينما  المرأة  بواقع  للرقي  العطاء 
العالمي لتخوض  المرأة  االفتتاح تزامنًا مع يوم 
ذاتهن  عن  وليعبرَن  الحقيقية  تجربتهن  النساء 

ويطلقَن الِعنان لمكنوناتهن اإلبداعية أينما كَن.
الجهاِت  ِمَن  سوريا,  في  الحر  المرأة  وقف  يعد 
الرائدِة في تقديِم الدعِم وإبراُز دوَر المرأِة الحقيّقي 
اإلقليمّي  المستوييِن  على  األصعدة,  كافِة  على 

البلداِن  ِمَن  الكثَير  بأشواٍط  سبق  وقد  والعالمْي, 
التي تسعى إلى تمّكين المرأِة في شتى المجاالت، 
المسؤولية  موقع  في  نفسه  يجد  الوقف  وألن 
افتتح  فقد  بواقعها  والنهوض  المرأة  يخص  فيما 
مؤخرًا مكتبًا له في مخيم واشو كانيه لدعم المرأة 

المهجرة قسرًا ضم المخيم.
وفي هذا الصدد التقت صحيفتنا روناهي إدارية 
الحسكة ياسمين  الحرة في مقاطعة  المرأة  وقف 
عثمان حيث قالت: »افتتحنا مكتبًا لوقف المرأة 
ِضْمَن مخيِم واشو كاني, لتوعّية المرأة وتعريفها 
القاصرات,  تزويج  ومنع  المشروعة,  بحقوقها 
وتّعدد الزوجات, وتوفُير عياداٍت متنقلٍة, وتنظيِم 

 17 ِسّن  ِمْن  األعماَر  تستهدُف  صحيٍة  دوراٍت 
القياِم  ُكيفيَة  المرأة  لتتعلَم  فقْط,  للنساء   35 إلى 
باإلسعافاِت األولّية, لتفادي وقوِع الوفيات بسبب 
جروح بسيطة، وَتجُنَب البيئِة المسببِة لألمراِض 
لمدة  الدورات  هذه  وستكون  والمعديِة  الساريِة 
شهر كامل, وبعدها يكون االمتحان بشكلٍ عملي 
ُللدورِة  الخاضعة  تتخرُج  إثرِه  وعلى  ٍوشفهٍي, 

وُتْمنُح الشهادة«.«.

توفريُ مناخ العمِل والتشاركّية

في  المرأِة  وقف  لمكتِب  الرئيسُي  الدوِر  وَعْن 
عثمان  ياسمين  أضافت  سوريا,  وشرِق  شماِل 
العمِل  مناَخ  لها  ويوفُر  المرأِة  حقوَق  يدعُم  بأنُه 
العامُل  واعتبارها  ذاتها  ِ,إلبراِز  والتشاركية 

الرئيسي في تطويِر المجتمِع واالرتقاء بِه.
المرأِة  وقف  مكتب  ُعضوُة  عبرت  جهتها  ِومْن 
الحّرة في مقاطعة الحسكة آمنة األنصاري, عن 
سعادتها البالغة بيوم المرأة العالمي, وبينت بأن 
نظم  كاني  واشو  مخيم  في  المرأة  وقف  مكتب 
وأبرزن  المخيم   نساء  فيها  شاركت  احتفالية 
الزي الفلكلوري العربي والكردي، وأكدت آمنة 
وجوه  على  واضحًا  كان  الفرح  بأن  األنصاري 

بالدعم  وأشادت  بالحفل,  المشاركات  النساء 
الالمحدود الذي تقدمه اإلدارة الذاتية الديمقراطية 

للمرأة على كافة األصعدة.
وفي سياٍق متصل قالت إحدى المشاركات بالحفل 
ناديا عثمان بأن اإلدارة الذاتية الديمقراطية تزخر 
بالكفاءات النسوية من خالل تركيز جهودها في 
المرأة  اليوم  باتْت  حتى  المرأة,  وتمكين  دعم 
الديمقراطي,  المجتمع  بناء  في  حقيقية  مشاِركة 
والمشروع  الديمقراطي  التحرر  بأن  وأكدت 
لجميع النساء, قد طال المرأة الريفية أينما كانت, 
النمطية  للصورة  االنصياع  قيود  من  ليحررها 

التي كانت تعيشها في السابق.

»املرأة َبشامل ِورشِق سوريا 
متتاُز بصالبة المثيَل لها«

الحفِل  في  المشاركاِت  ِمَن  الكثير  وّجهن  وَقْد 
وتهنئٍة  إجالٍل  تحيَة  بتوجيِه  المخيم  في  اُلُمقام 
لكافِة نساِء العالم, خصوصًا النساءُ المقاتالِت في 
الجبهات في شمال وشرق سوريا, بمناسبة يوم 

المرأة العالمي.
جمعية  في  اإلدارية  قالت  أخرى  جهة  ومن 

وليكا  أنديرا  المرأة  بشؤوِن  تعنى  التي  شاوشكا 
المرأة  يوِم  بمناسبِة  كلمٍة  بإلقاء  قامْت  التي 
بمخيم  المرأِة  لوقف  مكتب  وافتتاِح  ِالعالمُي, 
سوريا  ِوشرِق  َبشمال  المرأة  بأن  كاني,  واشو 
تمتاُز بصالبة المثيَل لها »فهي المرأة المقاتلة، 
والمربّية والمعلمة والمعطاءُة في كافِة الظروف 

مهما كانت قاسية« على حد تعبيرها.
وفي نهاية الحفل وّجهت العديَد ِمَن النساء رسائَل 
تنديٍد لالحتالل ِالتركي ومرتزقتِه وزعيِم حزب 
َوَتمنيَن  أردوغان,  اإلرهابي  ِوالتنمية  العدالة 
النَصر للمقاومِة, والحريةُ للقائد عبد اهلل أوجالْن.

العامالت  األمهات  مساندة  بهدف  ديرك-  روناهي/ 
االتحاد  افتتح  وتربويًا,  اجتماعيًا  الطفل  وتأهيل 
عام  قرابة  منذ  ديرك  فرع  السرياني-  النسائي 
حضانة لألطفال باسم »حضانة شبلي«, مما ساهم 

بشكل كبير في دعم األمهات العامالت وتمكينهن.
في إطار الجهود والنشاطات التي يقوم بها االتحاد 
السريانية  للمرأة  ديرك,   فرع  السرياني-  النسائي 
لمواكبة  مكانتها  وتعزيز  الخصوص  وجه  على 
المجتمع, وال سيما خلق فرص مناسبة لتلعب دورها 
الفعال في بناء مجتمع ديمقراطي جديد؛ بادر االتحاد 
النسائي السرياني- فرع ديرك منذ عام 2019, إلى 

افتتاح حضانة شبلي في مدينة ديرك.

أهداف إنشاء الحضانة؟
زيارة  »روناهي«  لصحيفتنا  كانت  الصدد  وبهذا 
إلى حضانة »شبلي«، واللقاء مع المعنيات كما في 

تقريرنا التالي:
العامالت  واألمهات  النساء  من  العديد  تعمل 
والموظفات في مدينة ديرك في مختلف المؤسسات 
أن  إال  والخدمية,  االجتماعية  والمجاالت  والدوائر 
مشكلة  من  يعانين  العامالت  األمهات  من  الكثير 
الحد  الدوام, وبهدف  فترة  بأطفالهن خالل  االعتناء 
أعبائهن  تخفيف  في  والمساهمة  المشكلة  هذه  من 
وتعزيز دورهن في مجاالت عملهن, افتتح االتحاد 
النسائي السرياني- فرع ديرك منذ قرابة عام حضانة 
النائبة في  أفادتنا به  شبلي في مدينة ديرك, هذا ما 
االتحاد النسائي السرياني- فرع ديرك واإلدارية في 

حضانة شبلي كيندا كوركيس, في بداية حديثنا معها 
فيما يخص أهداف افتتاح حضانة شبلي.

إلى  الحضانة  افتتاح  بالقول: »نهدف من  وأضافت 
تحقيق استقرار نفسي واجتماعي لألمهات الموظفات 
والعامالت كما لعوائلهن, وتشجيعهن على االنخراط 
في الوظائف المختلفة, وهذا ما ينعكس إيجابًا على 
تحسين  ثم  ومن  والوظيفي,  األسري  استقرارهن 
كونها  فضاًل عن  اإلنتاجية،  وزيادة  األداء  مستوى 

ضرورة اجتماعية وإنسانية وتربوية«.«.

نظام الحضانة..
إلى أربعة  تستقبل الحضانة األطفال من عمر سنة 
للغة  ومعلمتان  مربيتان  عليهم  وتشرف  سنوات, 
العربية والموسيقا, وتضم حضانة شبلي ستة عشر 

طفاًل وطفلة, في حين تفتح أبوابها من الساعة الثامنة 
صباحًا حتى الساعة الواحدة مساًء, عدا يوم األحد, 
األطفال  باستقبال  والمعلمات  المربيات  فيها  تقوم 

ورعايتهم، بحسب كيندا.
الشعب  من  النساء  أبناء  فقط  تستقبل  ال  الحضانة 

من  النساء  جميع  أبناء  أيضًا  تستقبل  بل  السرياني 
كافة  في  تعملن  والتي  المدينة  في  الشعوب  كافة 

المجاالت.

دور الحضانة
شبلي,  حضانة  في  والمشرفة  اإلدارية  واختتمت 
االتحاد  أن  على  بالتأكيد  حديثها  كوركيس  كيندا 
خالل  من  تهدف  ديرك  فرع  السرياني-  النسائي 
من  المرأة  دور  تمكين  هو  الحضانة  هذه  افتتاح 
الخدمية  المجاالت  كافة  في  الفعال  دورها  ممارسة 
واجتماعيًا  تربويًا  أطفالهن  وتأهيل  واالجتماعية 
ومتابعة عملهن دون أي ضغوط نفسية, مشيرًة لدور 
الحضانة الريادي في تنشئة األطفال السليمة والتي 

تعد المنزل الثاني للطفل.

جيالن حسن روسيل عبد الحميد ريحانة علو

بدماء شهداء الثاني عشر من آذار ننتصر وُنفِشل المؤامرات

سيدات فدنك لكرة القدم 
القادم أفضل

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ جوان محمد

روناهي / قامشلو ـ الخسارة طعمها مر ولكن في عالم 
الفوز  على  تحصل  حتى  تخسر  أن  لك  بّد  ال  الرياضة 
شاركن  واللواتي  القدم  لكرة  فدنك  سيدات  والنصر، 
ومسابقة  الدوري  ببطولة  مرة  ألول   ،2019 العام  في 
والكأس، ولكنهن لم يحققن نتائج إيجابية، وفي األسبوع 
المنصرم لعبن مع سيدات الجهاد وخسرن بثمانية أهداف 
مقابل هداف واحد، ولكن رغم ذلك مستقبل هذا النادي 
بنوع  ليس  األفضل.  نحو  يسير  االستمرار  حال  في 
يتواجد  النادي  ضمن  األرض  على  وقائع  بل  المجاملة 
عدة مواهب ومنهن اناهيتا التي لم يحالفها الحظ باللعب 
عندما  للعب  المناسبة  الفرصة  منحها  يتم  ولم  كأساسية 
سافرت مع بعثة سيدات نادي عامودا إلى دمشق ووقتها 
المركز  حققن  عامودا  سيدات  بأن  الجميع  يعرف  كما 
على  نوعها  من  بطولة  أول  وفي  الدوري  في  األول 

المالعب المكشوفة.
هذه الالعبة وأخريات من النادي لديهن مواهب يلزمها 
نشاهد  سوف  القريب  المستقبل  وفي  والمتابعة  الصقل 

نادي فدنك يقدم األفضل ويحقق النتائج اإليجابية، طبعًا 
الدعم  للتمارين وتلقى  بالخروج  الفريق  في حال استمر 
فالتوقعات  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  من  الالزم 
متقدمة  مراكز  صاحب  يكون  سوف  النادي  بأن  تشير 
في  فدنك  سيدات  الجزيرة.  بإقليم  القادمة  الدوريات  في 
أول مشاركة في دوري اإلقليم في العام المنصرم لعبن 
ضمن المجموعة الثانية لجانب أهلي عامودا واألسايش 
في  فدنك  سيدات  وجاءت  الجزيرة،  وعمال  وقنديل 
المركز األخير ضمن مجموعتهن، وفي الكأس خرجن 
الخسارة مع سيدات  بعد  مباراة  أول  المنافسات من  من 
عمال الجزيرة بهدف بدون رد، بحيث نظام الكأس يعتمد 

على خروج المغلوب.

ال لليأس يف عامل املستديرة
ضمن  النادي  العبات  بعض  مشاهدة  بمجرد  ولكن 
المباراة فأنك تشعر بأن النادي يقبل على تغييرات على 
أدائه والوصول لمستويات أفضل، وعلى العبات فدنك 
عدم اليأس فقد تلقين خسارة ثقيلة في األسبوع الماضي 
مقابل  أهداف  ثمانية  بنتيجة  وكانت  الجهاد  سيدات  من 
هدف واحد، ولكن هذا األمر ال يجوز أن يعكس سلبًا على 

الالعبات بل يجب أن يطمحن لألفضل وهذا ما تلمسه في 
نفوس الالعبات وخاصًة عشنا تجارب مثل تجارب نادي 
فدنك كثيرًا في اإلقليم. مثاًل سيدات »براتي« اللواتي لم 
البداية نتائج إيجابية ولكن سرعان ما تطور  يحققن في 
أداء النادي من خالل المتابعة واالهتمام من خالل إدارة 
النادي وبعد حل النادي في العام 2019، لعبن الالعبات 
الجزيرة  إقليم  في  الدوري  لقب  وحققن  األسايش  مع 

بنتائج  البدايات  فكانت  قنديل  سيدات  ومثلهن  للسيدات، 
سلبية وسرعان ما تطور األداء وأيضًا من خالل مواظبة 
اإلدارة على التمارين وحققن المركز الثاني في الدوري 
في  السلبية  النتائج  رغم  جودي  وسيدات   ،2019 لعام 
الدوريات الماضية ولكنهن حققن نتائج جيدة في دوري 
العام الماضي وكان األداء جيدًا كثيرًا وكل ذلك يوحي 
التمارين  على  والمواظبة  والتصميم  باإلرادة  فقط  بأن 

وخاصًة  مستحيل.  أو  صعب  شيء  كل  على  ننتصر 
سيدات فدنك يمتلكن العبات لديهن الرغبة في االرتقاء 
أو  ببعيد  ليس  األمر  وهذا  لأللقاب،  والوصول  بأدائهن 
مستحيل فذكرنا تجارب األندية سابقًا، والدليل األكبر بأن 
إدارة النادي والالعبات ال يصلن لليأس رغم الخسارات 
الوصول  وهو  الهدف  لتحقيق  يمهد  وذلك  المتكررة، 

لأللقاب والمراكز المتقدمة في البطوالت القادمة.

على  الطغيان  مارس  عقود  ولمدة  السوري  االنظام 
ألف من  الكردي وحرم حوالي 300  الشعب  أبناء 
بلغتهم  بالتحدث  يمنعهم  وكان  السورية  الجنسية 
خدمًة  البالد  في  الحياة  جوانب  كافة  ويستغل  األم، 
عبر  تدار  كانت  والتي  الرياضة  ومنها  لسياساته، 
والمناطق  المدن  في  العربي  البعث  حزب  أفرع 
ألي  إدارة  أي  تعيين  يتم  ال  اآلن  وحتى  المختلفة، 

نادي بدون موافقة حزب البعث أيضًا.
الشعب  العراق أصبح  البعث في  وبعد سقوط نظام 
تنتقل  أن  النظام  فتخوف  هناك  نفسه  يدير  الكردي 
الحالة لسوريا، لذلك فكر بحياكة مؤامرة ويقوم بذلك 
القيام  الوقت  وبنفس  الكردي  الشعب  جماح  بكبح 
والعربي،  الكردي  الشعبين  بين  طائفية  فتنة  بزرع 
عبر جلب مرتزقة بعثيين من دير الزور والحسكة 
اآلن  هو  والذي  بقامشلو  البلدي  للملعب  وإدخالهم 
وقد  بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
الزور  ودير  الحسكة  من  القادمين  البعثيين  تسلح 
قبل  وقاموا  البيضاء  واألسلحة  والحجارة  بالعصي 
كانت  التي  والسرافيس  بسياراتهم  بجولة  المباراة 

النظام  تمّجد  هتافات  وسط  قامشلو  بمدينة  تقلهم 
العراقي الساقط والطاغية صدام حسين وسب وشتم 

رموز الشعب الكردي.
وفي الملعب استمر االستفزاز وقاموا بالهجوم على 
إدخال  من  منعت  والتي  للملعب  الداخلة  الجماهير 
حتى قداحاتهم إلشعال السجائر، وكان واضحًا بأنه 
بحيث  السوري  النظام  قبل  من  مبيت  شيء  هناك 
وقتها  النظام  دوائر  العاملين ضمن  أحد  لنا  صّرح 
ولديه من األقارب متطوع في السلك األمني للنظام، 
فقد ذكر »م.س« بأن ذلك الشخص الذي يقربه أخبره 
بأن ال يذهب للملعب ألنه سوف تحدث مشاكل، وهذا 
كما  مؤامرة  هناك  كانت  بالفعل  بأنه  واضح  دليل 
العسكرية  القيادات  وكانت  التقرير  بداية  في  ذكرنا 
والمؤامرة  المرسومة  الخطة  على  مطلعة  واألمنية 

التي أحكيت في دمشق ونفذت في قامشلو..

قمع وقتل وترهيب 
حال النظام البعثي

وبعد الهجوم على جماهير الجهاد من قبل جماهير 
الثاني عشر من  المباراة في  الفتوة وذلك قبل بداية 
بالمحصلة  وأدت   ،2004 العام  من  بقامشلو  آذار 

لجرح العديد من الجماهير وتم نقلهم للمشفى ولكن 
الملعب  إلى  بالتوجه  المدينة  أبناء  دفع  الذي  الخبر 
وقتلوا  أطفال  ستة  دهس  تم  بأنه  مفاده  كان  والذي 
الردايو  عبر  وذلك  الجماهير  من  تدافع  حادث  في 
إلحدى إذاعات النظام البعثي وكان وقتها يذاع كل 
الدوري  في  المباريات  انطالق  وقت  جمعة  يوم 
الرياضي  الشهير  البرنامج  القدم  لكرة  السوري 
بالتوافد  قامشلو  أبناء  ليتهافت  الخضراء،  مالعبنا 
إلى أمام الملعب لالطمئنان على أبنائهم ومعرفة ما 
يحصل ولكنهم كانوا يتعرضون للضرب بالحجارة، 
ترميها  كانت  التي  الحجارة  على  بالرد  وليقوموا 
جماهير الفتوة من مرتزقة البعث عليهم وقبل حلول 
المساء قدم محافظ الحسكة وقتها المدعو سليم كبول 
الحي  الرصاص  بإطالق  األوامر  بإعطاء  وقام 
قامشلو  أبناء  من  ستة  وليستشهد  المتجمهرين  على 
برصاص األمن السوري ورصاص المحافظ أيضَا.
أبناء  الشهداء  تشييع  في  الثاني  اليوم  في  وليخرج 
ومع  أبيها  بكرة  عن  انتفضت  والتي  قامشلو  مدينة 
قيام النظام بقمع الجماهير التي كانت ُتشّيع الشهداء 
ولدت انتفاضة من قامشلو ولتنطلق التظاهرات في 
كامل المدن الكردية وحتى الداخل السوري والمدن 
كردستان  من  األربعة  األجزاء  في  الكردستانية 

والعديد من الدول األوروبية والعالمية.
النظام  واعتقل  مواطنًا  ثالثين  من  أكثر  وليستشهدا 
أكثر من 6000 شخص ولكن الالفت في الموضوع 
لم تقام أي حرب طائفية كما كان يظن النظام البعثي 
بين الشعبين العربي والكردي وال حتى الكرد خافوا 
ونادوا  مكان  كل  في  خرجوا  العكس  على  النظام 
السورية ومدوا  الشعوب  قامت وقتها  بحريتهم ولو 
كثيرة،  تغيرات  لحصلت  الكردي  للشعب  العون  يد 
ولكن هذه الشعوب لم تقوم بمساعدة الشعب الكردي، 
ولعَل نقطة هامة يجب ذكرها أيضًا وهي لم تساند 
والشعب  البعثي،  النظام  العربية  العشائر  أغلب 
المناطق  يقم باالنتقام من أي عربي في  لم  الكردي 

ذات الغالبية الكردية.
أحد الالعبين ممن يلعبون ضمن أندية إقليم الجزيرة 
حضر  ممن  وكان  الجهاد  نادي  في  سابق  والعب 
لنا  تحدث  )س.ب(،  قامشلو  انتفاضة  في  وشارك 
جماهير  إدخال  تم  فقد  ننساه  لن  اليوم  »ذلك  وقال: 
الفتوة بدون أي تفتيش عكس جماهير الجهاد الذين 

تم  وبعدها  معهم،  شيء  أي  بدخول  السماح  يتم  لم 
برمي  وقاموا  الفتوة  جماهير  قبل  من  مهاجمتنا 
الحجارة علينا وإطالق صياحات من السب والشتم 
َيرد جمهور  الكردية ولم  الكردي والرموز  للشعب 
حال  في  إال  األيدي  خاويي  كانوا  ألنهم  الجهاد 
وجدوا حجارة ممن رميت عليهم، وبعد ذلك تجمهر 
حصل  هل  لمعرفة  المدينة  شوارع  في  المواطنين 
شيء ألبنائهم، قام النظام بإطالق الرصاص علينا، 
وأسفر ذلك عن شهداء ولتنتفض الجماهير في اليوم 

التالي والذين جوبهوا بالقمع والقتل أيضًا«.
يحاول  كان  النظام  »إن  بالقول:  حديثه  واختتم 
وحاول  أجنداته  لتنفيذ  دائمًا  الرياضة  استغالل 
ولكنه  ذلك،  فعل  أيضًا  والفتوة  الجهاد  مباراة  عبر 
قامشلو  أبناء  فعل  ردة  كانت  كيف  شاهد  ألنه  فشل 
الرياضة  بإن حالة  ندرك  وكلنا  وقتها«،  آفا  وروج 
في سوريا في المناطق التي يديرها النظام مستفحلة 
والنظام  السياسي،  واالستغالل  والطائفية  بالفساد 
حاول دائمًا إبعاد نادي الجهاد عن الدوري السوري 
انتفاضة  بعد  فكر  وحتى  األدنى  للدرجات  وإنزاله 
على  ظلمه  بأن  ننسى  وال  النادي،  بشطب  قامشلو 
الدعم  يقدم  وال  اآلن،  حتى  مستمر  الجهاد  نادي 

المطلوب للنادي«. 
واستغالل النظام للرياضة وتحريك من كان يواليه 
أمر ليس خفي على أحد وقائم حتى اآلن وبالتحديد 
نادي  وخاصًة  الجزيرة  مناطق  من  األندية  ضد 
الثورة  قيام  منذ  أرضه  على  يلعب  ال  الذي  الجهاد 
للظلم  يتعرض  والذي   2011 العام  في  السورية 
من  المطلوب  الدعم  يمنح  وال  دائمًا،  التحكيمي 

االتحاد »العربي« السوري لكرة القدم.
هيئة  وعبر  الذاتية  فاإلدارة  البعثي  النظام  عكس 
بحسب  تمد  الرياضي  واالتحاد  والرياضة  الشباب 
واإلدارة  الجهاد  لنادي  الالزم  الدعم  اإلمكانيات 
الجوانب  كافة  في  الشعوب  شمل  لمت  التي  الذاتية 
والقطاعات المختلفة، وحتى في الرياضة في شمال 
وشرق سوريا تعتبر فسيفساء جميلة وصورة خالبة 
الرياضة،  في  البعض  بعضها  مع  الشعوب  لتآخي 
ضد  للبعث  المؤامرات  لفشل  واضح  دليل  وهذا 
على  تحصل  أن  بّد  ال  والتي  المنطقة،  شعوب 
في  الذاتية  إداراتها  خالل  من  السياسي  االعتراف 
األساسية  النواة  تعتبر  والتي  شمال وشرق سوريا، 

لسوريا حرة وديمقراطية.

أفقي
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رافع عباسكلمات متقاطعة

1- ساحة شهيرة في مدينة مهاباد - مدينة كردستانية
2- الحا/م/ - من أنواع الدببة 

3- مصطلح رياضي /م/ - شالالت تعتبر األغزر عالميًا
4- االسم الثاني لرئيس أمريكي - حطم /م/ 

5- تنفل - من دول أمريكا الجنوبية /م/ 
6- أحاط بالشيء - اتجاه

7- متشابهان - نعم - منالمحرمات شرعًا 
8-العب برتغالي شهير - عكس ميسرة 

9- صديق - أزهار - قنوط /م/ 
10- أنابه - أملي /م/ 

11- رأس السنة الكردية - من شعراء المماليك/م/ 
12- من األلبسة - عاصفة بحرية /م/

13- قائد معركة القادسية 

1- مؤسس األبجدية الكردية 
2-أمصال - الم

3- استغالل سلعة ما /م/ - صاحب نظرية التطور/م/ 
4- رتبة عسكرية - النجم 

5- مايبتدأ به أي مشروع - أجمل 
6- أحد الوالدين - أنظم ضمن قوائم - قادم /م/ 
7- من المشروبات /م/ - يسرع في المشي /م/ 

8- نسبة لمدينة سعودية - شح /م/ - زنا 
9- رئيس جزائري راحل 

10- غيا مازدا /مبعثرة/ - أحن 
11- اسم يطلق على أمريكا الشمالية 

12- زبد البحر /م/ - حيوان أليف /م/ - عصا الملك /م/ 
13-  عاتب - معروفان 

انديرا وليكاياسمين عثمان
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 مرحلّيًا؛
 مواقف تًاريخّية
تحتًاجهًا سوريًا

فيما  منها  نحذر  كنا  لطاملا  التي  التحذيرات 
سوريا  في  التركي  واملشروع  بالدور  يتعلق 
التي  املساعي  تلك  اليوم  تعد  لم  واملنطقة؛ 
كان يحاول البعض من خاللها بشكل أو بآخر 
جتميلها دفاعاً عن تركيا ممكنة على اإلطالق؛ 
في  وأدواتهم  لتركيا  التابع  اإلعالم  بات  حيث 
املنطقة في مواقف محرجة حيال ما بذلوا من 
جهود للدفاع عن املشروع التركي خاصة تلك 
اجلهات التي تعمل حتى اآلن ليالً نهاراً بنمط 
سوري ولغة سورية متبنية مشروع تقسيمي 

ووباء سياسي وعسكري على سوريا. 

آخر  سقوط  هو  إدلب  في  اليوم  يحدث  ما 
أن  يرون   كان  الذين  ألولئك  التركية  األقنعة 
بأن  العلم  مع  للسوريني؛  املنقذة  هي  تركيا 
مشروع أردوغان اتضح جلياً منذ بدايات دعمه 
كاحتالل  تركي  دخول  ألول  وصوالً  لداعش 
ملناطق جرابلس في صيف 2015. لو أن اجلهود 
ملا  بداياته؛  منذ  املذكور  اخلطر  حيال  توحدت 
كان أردوغان اليوم مهدداً ملستقبل السوريني 
بحيث وصل ملرحلة باتت اجلهود حتتاج أضعاف 
البدايات  في  احلاجة  مستوى  عن  مضاعفة 

بظل ما يحصل اليوم خاصة في إدلب.  

من  يعاني  سوريا  وشرق  شمال  كان  حينما 
كانت  اخلطير؛  الطوراني  املرض  هذا  تداعيات 
سورية  الشديد  األسف  ومع  أصوات  هناك 
سوريا  مستقبل  على  حرصها  وتتدعي 
التحذيرات  هذه  وتصف  تتعالى  وشعبها 
دمقرطة  نحو  ومساعي شمال وشرق سوريا 
باالنفصال  إياها  واصفاً  احملاوالت  بكل  سوريا 
هنالك.  إلى  وما  السوري  املسار  عن  وخروجاً 
لكن؛ اليوم جند األمور عكس ذلك متاماً لنكون 
اجلهود  لكل  ألردوغان  واضح  حتٍد  أمام  اليوم 
في  املمارسات؛  هذه  عن  يكف  أن  تريده  التي 
بأنه  مقدمات  أي  ودون  صراحة  يعلنها  إدلب 
يراها  التي  واجلغرافيا  املساحة  ضمن  يتحرك 

بأنها تركية دون اعتبارات. 

والباب  جرابلس  من  بدأ  أردوغان  مشروع  ألن 
وإعزاز وعفرين مروراً بسري كانيه/ رأس العني 
بد من حترير هذه  فال  أبيض،  وكري سبي/ تل 
اجلغرافية  الناحية  من  متثلت  التي  املناطق 
التركي  للتحرك  ومبسط  سهل  عامل  بأنها 
األمر  سهولة  من  وزاد  السوري  العمق  نحو 
الذي قدمته مجموعات ومرتزقة  الدعم  ذلك 
سياسياً  تركيا  دخول  شرعنوا  من  فيهم  مبا 
ودواعي  حجج  حتت  لها  مظلة  توفير  عبر 

خدمة سوريا )االئتالف ومجموعاته(. 

اخلطر  يشكل  الذي  هو  من  والعقل  باملنطق 
املذكورين  ألولئك  ميكن  وهل  سوريا؟  في 
سوريا  في  اليوم  ودورها  تركيا  عن  الدفاع 
خاصة مع تفريطها مبن كان يستقبل جنودها 
في  التركي  بالعلم  يتفاخروا  وكانوا  بالورود 

مناطقهم!

لردع  اإلمكانات  توفير  خالله  من  ميكن  ما 
في  ال  مطلقاً  يتوقف  لن  الذي  اخلطر  هذا 
أن يكون هناك جهود  إدلب وال في سوريا هو 
كل  فيها  يتشارك  سورية  وطنية  تاريخية 
القوى الوطنية احلريصة على سوريا ووحدتها 
ومستقبلها؛ بحيث يكون هناك موقف موحد 
يدعو إلخراج االحتالل التركي من سوريا وحترير 

املناطق احملتلة منها. 

بدون هذه املواقف التي يجب أن تكون عملية 
النظر  بغض  سوريا  في  القوى  مختلف  ومن 
عن توجهاتها السياسية؛ لن نكون أمام وضع 
مستقر وال أمام حل للمأساة السورية؛ هذه 
هي احلاجة الضرورية واملرحلية، أما في يتعلق 
القوى  بني  ما  النظر  وجهات  في  باخلالفات 
السورية اخملتلفة )التي تتحرك ضمن السياق 
النقاش  خالل  من  ميكن  السوري(  الوطني 
حينما  مشتركة  لتفاهمات  الوصول  واحلوار 
السورية.  الوطنية  املصلحة  تغليب  يتم 
دولة  إخراج  موقف  يتبنوا  ألن  مدعو  اجلميع 
في  مخططها  تطور  ومنع  التركي  االحتالل 
سوريا مبا فيهم من أصبح ضحية لها والذين 
ميكنهم بهذا املوقف التاريخي تعديل ما بدر 
معيار  هو  والتردد  والتخاذل  الصمت  منهم؛ 
في  والتعاون  ومستقبلها  بسوريا  اإلفراط 
فهل  علناً؛  أردوغان  وتوجهات  عمل  تسهيل 

من يقظة وجرأة؟!.

فواصل

آلدار خليل

أردوغان وسياسة التخبط الفاشلة 
في سوريا... إلى أين؟

 انتفاضة قامشلو
 انتصار إلرادة

الشعوب

آذار من العام 2004  الثاني عشر من  في 
مباراة  مع  موعد  على  قامشلو  كانت 
واجلهاد  الزور،  دير  من  القادم  الفتوة 
مباريات  ضمن  للمدينة  احمللي  الفريق 
الدوري العام لكرة القدم السوري. وقبل 
هناك  بأن  يُنذر  شيء  كل  كان  املباراة 
اليوم،  ذلك  في  سيحصل  ما  شيء 
في  يتجولون  كانوا  الفتوة  وجماهير 
شوارع قامشلو ويخلقون املشاكل ألتفه 
امللعب  دخولهم  عند  وحتى  األسباب، 
لم يتم تفتيشهم. وهذه تركت إشارات 
استفهام كثيرة لدى اجلميع، وكانت كل 
األمور تبدو وكأنها كان مخطط لها من 
بعضها  املنطقة  شعوب  لضرب  قبل، 
أبناء  بني  أهلية  حرب  وخلق  ببعض، 
كلها  املشاهدات  وكانت  الواحد،  الوطن 
تدل على أن هناك طبخة ما ُطبخت في 

أقبية اخملابرات واألمن السوري. 

أو حتى قبلها  املباراة  بدء  وبالفعل وبعد 
من  سيل  تطلق  الفتوة  جماهير  كانت 
وتنادي  ورموزهم،  الكرد  على  الشتائم 
امتد  أن  ما  حسني،  صدام  املقبور  بحياة 
األمر ليصبح عراكاً باأليدي، من ثم حتول 
كانت موجودة  التي  باألحجار  الرمي  إلى 
استخدمت  كما  الضيوف،  مع  سلفاً 
وفي  أيضاً.  احلي  والرصاص  األسلحة 
النظام  عناصر حفظ  وقفت  األثناء  تلك 
ومن  البداية،  في  املتفرج  موقف  واألمن 
الفتوة  جماهير  لصالح  تدخلت  ثم 
من  وبأمر  الشغب،  بأعمال  بدأت  التي 
كبول  سليم  آنذاك  احلسكة  محافظ 
النظام  حفظ  وعناصر  الشرطة  بدأت 
إلى  أدى  ما  احلي،  الرصاص  باستخدام 
وإصابة  األشخاص  من  عدد  استشهاد 

أعداد أخرى بجروح مختلفة.

وهرع  الهائج  كالبركان  امللعب  وأصبح 
ورجالهم  بنسائهم  قامشلو  أهالي 
أوالدهم  سالمة  من  للتأكد  امللعب  إلى 
وصل  وعندما  يحدث،  فيما  وأقربائهم 
اجلميع إلى مكان احلدث كان بانتظارهم 
الذين  السورية،  األمن  وقوات  الشرطة 
تدخلوا وأطلقوا الرصاص احلي باجتاههم، 
كان  من  على  ليطمئنوا  جاؤوا  وهؤالء 
منه  متأكدون  نحن  وما  امللعب.  في 
ضرب  هو  جرى  ما  كل  من  الهدف  أن 
وخلق  املنطقة،  في  الوطنية  اللحمة 
احلدث  ذلك  وكان  مكوناتها،  بني  الفتنة 
املنطقة،  في  لألهالي  حقيقياً  اختباراً 
هناك  كان  والعرب حيث  الكرد  وبخاصة 
من يحاول إثارة النعرات الطائفية والفنت 
واملشاكل  البلبلة  إحداث  على  والعمل 
في منطقة اجلزيرة ذات الغالبية الكردية، 
األالعيب  تلك  أدركوا  العقالء  ولكن 
وجه  في  وقفت  التي  جهودهم،  وجنحت 
اخلّيرين  وبأيادي  له،  يخطط  كان  ما  كل 
األوضاع،  تفهموا  الذين  اجلزيرة  أبناء  من 
وتعاملوا معها بكل حنكة وتروّي، وعملوا 
بكل تفاني وإخالص لوأد الفتنة بأقصى 
سرعة ممكنة، مع أنه كانت هناك دعوات 
للتدخل العسكري الواسع في املنطقة، 

وتهجير السكان األصليني منها. 

األمنية  القبضة  شددت  األحداث  وبعد 
من  الكثير  على  وقبض  األهالي،  على 
وكانت  تذكر،  أسباب  بدون  األشخاص 
ألحداث  للغاية  سيئة  نتائج  هناك 
التي  املراسيم  تلك  ومنها   ،2004 آذار 
أهالي  بحق  تامة  بخصوصية  أصدرت 
روج  في  املدن  أصبحت  حيث  املنطقة، 
املمارسات  ازدياد  مع  كبير،  كسجن  آفا 
مما  الكرد.  بحق  والشوفينية  العنصرية 
اضطر الكثيرين النزوح من مدنهم باجتاه 
باشور كردستان، وأوروبا هذا غير الهجرة 
الداخلية باجتاه دمشق وحلب واحملافظات 
التي  العيش  لقمة  لتأمني  األخرى، طلباً 
حاربوا الناس بها، لكن انتفاضة آذار أتت 
انطلقت  التي  متوز  ثورة  خالل  من  أكلها 
وضعت  التي  الثورة  تلك  كوباني،  من 
وانتصرت  الصحيح  نصابها  في  األمور 

إلرادة الشعوب

عين الحدث

رفيق إبراهيم

أنور مسلم: »هدفنا األساسي إخراج جيش
 االحتالل التركي ومرتزقته من أراضينا المحتلة«

أيها الالجئون ألم تتعّلموا درسًا من أجدادكم في سفر برلك؟

أكد الرئيس المشترك لحزب االتحاد الديمقراطي أنور مسلم أن حزب االتحاد الديمقراطي منفتح على الجميع وبخاصة فيما يخص الوحدة 
الوطنية الكردية والحوار السوري ـ السوري للوصول إلى سوريا ال مركزية ديمقراطية ولكل السوريين، وأضاف: »تعرض حزبنا لضغوطات 
ومضايقات كبيرة من ِقبل النظام البعثي الحاكم في سوريا منذ التأسيس، حيث تم القبض على الكثيرين من أعضاء حزبنا واستشهد في 

غياهب السجون السورية عدد من رفاقنا«. وأشاد بدور الحزب الكبير في اإلعالن عن اإلدارة الذاتية الديمقراطية..

جاء ذلك من خالل الحوار الذي أجرته صحيفتنا 
معه؛ وال سيما أنه انتخب للرئاسة المشتركة في 
الحزب بالمؤتمر الثامن للحزب الذي انعقد في 

الشهر المنصرم.
وجاء الحوار على الشكل التالي:

لحزبكم  الثامن  المؤتمر  في  انتخابكم  بعد  ـ 
للرئاسة المشتركة للحزب؛ كيف ُتقّيمون مسار 

الحزب منذ تأسيسه وحتى اآلن؟
في  التأسيس  ومنذ  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
العام 2003؛ مّر بعدة مراحل وفي البداية وقَف 
حزبنا في وجه الضغوطات واألعمال التي كان 
في  الحاكم  البعثي  النظام  قبل  من  لها  يتعرض 
الكثير  القبض على  األعمال  سوريا؛ ومن هذه 
من أعضاء حزبنا واستشهد عدد آخر من رفاقنا 
ومع  سوريا،  في  الحاكمة  السلطة  أيدي  على 
نفسه  تنظيم  على  تفان  بكل  الحزب  عمل  ذلك 
السجن  في  للمضايقات  أعضائه  تعرض  رغم 
في  استمر  حيث  األخرى،  األعمال  وبعض 
العمل بين جميع فئات الشعب ومن بينها النساء 
الذين كان لهم دور كبير في فعاليات  والشباب 
الحزب، واستمر العمل حتى العام 2011 وما 
بعده، حيث تغير كل شيء. ولهذا؛ كان ال بد أن 
يسلك الحزب طرق أخرى في النضال، وبالفعل 
كان له دور بارز وكبير في اإلعالن عن ثورة 
اإلعالن  في  ثم  ومن  تموز،  من  عشر  التاسع 
الديمقراطية، وتفهم مطالب  الذاتية  عن اإلدارة 
سوريا،  وشرق  شمال  في  األخرى  الشعوب 
وكان  الديمقراطية.  الذاتية  اإلدارة  معًا  وبنوا 
داعش  مرتزقة  وجه  في  وقفوا  من  طليعة  في 
وإرهابهم، وبخاصة عندما اشتد الحصار على 
مدينة المقاومة كوباني التي تمكنت من شد أنظار 
العالم إليها، فشارك التحالف الدولي في الحمالت 
في  كردستانية  قوى  وبمشاركة  داعش،  ضد 
تحريرها؛ ما وّلد نوعًا من االرتياح لدى الشعب 
وطنية  بوحدة  آملين  مكان  كل  في  الكردي 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  دور  وكان  كردية. 
الديمقراطية  األمة  مفهوم  نشر  على  العمل 
الذي ينادي بأخّوة الشعوب والتعايش المشترك 
في  التي ساهمت  األحزاب  مع  بالتعاون  بينها، 
ألحد  يمكن  وال  الذاتية،  اإلدارة  عن  اإلعالن 
أن ينكر هذا الدور لحزب االتحاد الديمقراطي. 
ولهذا؛ كانت هناك قرارات في المؤتمر الثامن 
تطبيق  ضرورة  على  أكدت  حيث  للحزب، 

اخوة الشعوب في المنطقة، وهي من األهداف 
للحزب  رؤى  هناك  وأيضًا  للحزب،  الرئيسية 
السياسية  األخرى،  المجاالت  بجميع  التقدم  في 
القوى  مع  والعالقات  المجتمعية  والدبلوماسية 
وانضمت  انتماءاتهم،  بمختلف  واألحزاب 
كانت  وبالمجمل  الدولية،  االشتراكية  ألحزاب 
وهناك  الحزب  بها  قام  كبيرة  خطوات  هناك 

أخرى تنتظر االستكمال.
ـ ما الخطوات التي ستقومون بها في المراحل 

الُمقبلة؟
اتخذت  التي  الهامة  القرارات  من  الكثير  هناك 
يخص  ما  منها  للحزب،  الثامن  المؤتمر  في 
المجتمع وفي الداخل، ومنها ما يخص الوضع 
السوري والدولي؛ ومن أجل العمل على تطبيق 
هذه القرارات تم اختيار أعداد كبيرة من أعضاء 
عضوًا،   90 وبالتحديد  العام  للمجلس  الحزب 
وبلغ عدد أعضاء الهيئة التنفيذية عشرين عضوًا 
وأيضًا تم تشكيل لجنة االنضباط للوقوف على 
أعمال الحزب. ومن مشاريعنا وخططنا القادمة 
متعلم  مجتمع  إلى  المجتمع  إيصال  على  العمل 
وواِع ومقاوم قادر على الدفاع عن نفسه وعن 
ديمقراطية  أرضه، وتحقيق سوريا ال مركزية 
الحرية  تحقيق  على  والعمل  السوريين،  ولكل 
كافة  وتحقيق  الرجل،  مع  ومساواتها  للمرأة 
الخطوات التي تدعم الشباب ألنهم أساس الثورة. 
وال بد من تقوية الجبهة الداخلية والتنظيم من أهم 
تقدم وبناء. ومن أهم وأولويات  واساسيات كل 
االحتالل  جيش  إخراج  على  العمل  هو  حزبنا 
كعفرين  المحتلة،  المدن  من  ومرتزقته  التركي 
الوسائل  وبكل  سبي،  وكري  كانيه  وسري 
الدبلوماسية  العالقات  عبر  وبخاصة  المتاحة 
الدولية  المؤسسات  إلى  للوصول  الخارجية؛ 
صاحبة القرار؛ إلنهاء االحتالل التركي لمدننا، 
وعودة النازحين والمهجرين قسرًا إلى بيوتهم.

اإلدارة  ضمن  مشاريع  لدينا  ذلك  جانب  وإلى 
منذ  الذاتية  اإلدارة  مؤسسي  كنا  حيث  الذاتية، 
التأسيس، سنحاول بكل جهودنا الوصول إلى ما 
أمكن من تقديم الخدمات والمشاركة في التطوير 
على  وسنعمل  المجاالت،  جميع  في  والتقدم 
تالفي األخطاء التي خرجت هنا وهناك، وتقديم 
الذاتية  اإلدارة  مع  وسنقف  لشعوبنا،  األفضل 
في  إليه  تصبو  ما  كل  تحقيق  في  وسندعمها 
القادمة. بالطبع سنكون يدًا واحدة مع  المراحل 
األحزاب األخرى الكردية والعربية والسريانية؛ 
للعمل على حماية المكتسبات التي تحققت. ومن 
مع  العالقات  صعيد  وعلى  األخرى  الناحية 
تمتين  على  سنعمل  الوطنية،  السورية  القوى 

الروابط بيننا بما يخدم القضية السورية الوطنية، 
السورية،  لالزمة  السياسية  الحلول  وإيجاد 
النظام  مع  اللقاءات  استمرار  على  سنعمل  كما 
السوري إن أبدى استعداده للحوار الجاد إليجاد 
العالقة، بشرط أن يغير  القضايا  الحلول لجميع 
من ذهنيته االقصائية التي ال تقبل اآلخر، ذهنية 
التفرد بالسلطة، وعليه أن يعي بأن هناك مرحلة 
حوار  يكون  وأن  بها.  االعتراف  يجب  جديدة 
نعمل  أن  وعلينا  عليه،  للبناء  أساس  السوريين 
أشواط  قطعت  التي  الذاتية  اإلدارة  إنجاح  على 
لتكون  عنها؛  الطرف  غض  يمكن  ال  كبيرة 
مركزية  ال  ديمقراطية  جديدة  لسوريا  األساس 

ُتحفظ فيها حقوق جميع الشعوب.
ـ هل طرأت تغيرات على النظام الداخلي وعلى 

المستوى التنظيمي للحزب؟
الثامن للحزب باألساس كان يجب أن  المؤتمر 
ينعقد في الشهر العاشر من العام 2019. لكن؛ 
هجمات الدولة التركية المحتلة واحتاللها لسري 
أبيض(؛  )تل  سبي  وكري  العين(  )رأس  كانيه 
الحالي،  العام  إلى  موعده  تأخير  إلى  أدى 
حيث عقد المؤتمر الثامن في الـ 24 و25 من 
من  كبير  عدد  بحضور  المنصرم،  شباط  شهر 
الظروف  هذه  في  المؤتمر  وانعقاد  األعضاء. 
كبير  انتصار  هو  بها  نمر  التي  المصيرية 
ُقدمًا  المضي  دليل إصرار على  للحزب، وهذا 
في تحقيق ما كان مخططًا له، وجرت نقاشات 
واستحدثت  للحزب،  التنظيمي  الهيكل  حول 
التي  الرئاسية  الهيئة  ومنها  جديدة  مؤسسات 
باإلضافة  أعضاء،  ستة  من  تتألف  أصبحت 
نواب،  لهم  أصبح  المشتركة  الرئاسة  أن  إلى 
فكان  للحزب  العام  المجلس  توسيع  تم  وأيضًا 
العدد  زاد  واآلن  عضوًا  خمسين  عددهم  سابقًا 
عضوًا،  تسعون  فأصبح  الضعف  يقارب  بما 
زاد  وأيضًا  والمدن،  المراكز  على  توزعوا 
إلى  فارتفع  التنفيذية؛  الهيئة  في  األعضاء  عدد 
عشرين عضو بعدما كان في السابق يتألف من 
التي  الهامة  األمور  ومن  عضوًا،  عشر  ثالثة 
استحدثت هيئة االنضباط وهذه الهيئة تتألف من 
متابعة  على  عملها  وسيقتصر  أعضاء،  سبعة 
وتكون  الحزب،  بها  يقوم  التي  األعمال  جميع 
مرتبطة مع هيئة الرئاسة، هذه التغيرات جميعها 
نحن  وما  للحزب.  الداخلي  النظام  في  حصلت 
متأكدون منه أن الحزب سيسعى بكل اإلمكانات 
الخدمات  وتقديم  له  يخطط  ما  تحقيق  المتاحة 
لكافة شعوب المنطقة، وسيكون أكثر فعالية في 
المراحل القادمة وعلى جميع المستويات، ونحن 
التواصل مع جميع  األيام  قادمات  في  سنحاول 

القوى السورية الوطنية، والمساهمة بجدية في 
حل األزمة السورية التي دخلت عامها العاشر، 
الحوار  أجل  من  الجميع  على  منفتحون  ونحن 
ال  سوريا  إلى  والوصول  السوري،  ـ  السوري 

مركزية ديمقراطية ولكل السوريين.
 ـ هل من خارطة طريق تحّدد أولويات خططكم 

المستقبلية؟
الوحدة الوطنية الكردية هي من األولويات التي 
الوطني  المؤتمر  ؛فعقد  ولهذا  عليها.  سنعمل 
األحزاب  جميع  مع  والتواصل  الكردستاني 
الكردستانية سيكون هدفنا األول، والعمل على 
ضرورة االلتفاف حول المبادرات التي تطرح 
العام  القائد  مبادرة  وبخاصة  الخصوص،  بهذا 
لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وهذه 
معظم  قبل  من  والتقدير  القبول  القت  المبادرة 
التي  مشاريعنا  من  وأيضًا  الكردستانية.  القوى 
السورية  القوى  مع  التواصل  عليها  سنعمل 
الوطنية، والتواصل مع المجتمع الدولي ودول 
األزمة  إنهاء  على  العمل  بضرورة  التحالف 
الذي  السياسي  الحل  إلى  والذهاب  السورية، 
المستقبلية  الهدف، ومن أهدافنا  يجب أن يكون 
في  الدولي  اليسار  مع  مؤتمر  عقد  أيضًا 
المرحلة القادمة القريبة، وأيضًا على المستوى 
الدبلوماسي ستكون هناك اتصاالت على أعلى 
الفاعلة في األزمة  الدول  المستويات مع جميع 

السورية.
السورّية  األزمة  مستقبل  إلى  تنظرون  كيف  ـ 
بشكل عام، والحلول الممكنة في شمال وشرق 

سوريا بشكل خاص؟  
الماضية  العقود  وخالل  سوريا  بأن  يعلم  كلنا 
»المركزية  نظام  مركزيًا،  فيها  النظام  كان 
اإلدارة  النظام  هذا  يربط  حيث  اإلدارية«، 
بشكل  الجمهورية  وبرئيس  المركزية  بالسلطة 
التنفيذية  المطلقة  بالسلطات  ويتمتع  خاص، 
والتشريعية، والنظام البعثي الحاكم لم يكن يقبل 
بالتعددية والتشاركية وقبول اآلخر. وفي الحقيقة 
نحن قدمنا البديل الديمقراطي من خالل اإلدارة 
أخّوة  هو  فيها  واألساس  الديمقراطية،  الذاتية 
الشعوب وقبول اآلخر ومشاركة جميع شعوب 
المنطقة في إدارة أنفسهم بأنفسهم. ما نلمسه على 
إلى  سوريا  عودة  يمكن  ال  أنه  الواقع؛  أرض 
أخرى،  مرة  دولة مركزية  أي  عليه؛  كانت  ما 
األزمة  على  سنوات  تسع  مرور  بعد  وبخاصة 
من  السوري  ـ  السوري  الحوار  ومبدأ  فيها، 

األهداف األساسية التي سنعمل على تحقيقها. 

حوار/ رفيق إبراهيم ـ إيفا إبراهيم

هوزان زبير

بعد الخسائر الكبيرة التي ُمنَي بها الرئيس التركي 
العسكري  التدخل  أردوغان في سوريا مع بدء 
الروسي في سوريا، الذي أفضى لفشل ذريع في 
االستراتيجية التركية ككل التي كان يعّول عليها 
لمد أذرعه في سوريا تمهيدًا لهيمنة شاملة على 
تأخذ  الحسابات  أصبحت  السورية،  األرضي 
منحنى مختلف عما كانت تسير عليه، فأصبحت 
أسلوب  وتتخذ  تتخبط،  وسياساته  تصرفاته 
التسرع مما أعطى الفرصة للروس المتواجدين 
على األرض السورية لضرب األتراك ضربات 
السوري، في  النظام  قوات  موجعة عن طريق 

أكثر من واقعة.
الجماعات  دعم  في  أنقرة  تورط  ثبات  بعد 
تطبيق  في  عليهم  تراهن  كانت  التي  المسلحة 
هيمنتها المخيفة طوال فترة الصراع السوري، 
ابتداًء من الغوطة الشرقية، ونقلهم في الباصات 
هناك،  وتجميعهم  إدلب  مناطق  إلى  الخضراء 
معروفة  بدأت  التي  السورية  الرواية  آخر  إلى 
التصعيد  خفض  مناطق  حساب  على  للجميع، 

الروسية التي قضمت معظم األراضي السورية، 
وتم تقليص مناطق سيطرة ما تسمى بالمعارضة 
أنقرة.  من  رئيسي  وبشكل  المدعومة  السورية 
هذا الوضع بمجمله يبين الفشل الذريع للسياسة 
حتى  البداية،  منذ  واستراتيجيتها  التركية، 
التي  الجماعات  من  لحلفائها  وفية  تكن  لم  أنها 
آنفًا، ولوحظ أكثر من مرة تركهم  تحدثنا عنها 
القتل أو األسر من قبل  لمصيرهم المحتوم في 
تستطع  لم  آخر  جانب  إلى  األخرى،  األطراف 
الشعب  ود  تكسب  أن  المسلحة  الجماعات  تلك 
إلى جانبها  لما ارتكبتها من حماقات،  السوري 
بسبب عدم وجود أجندات لها في المناطق التي 
األمني  الفلتان  ظل  في  عليها،  تسيطر  كانت 
واالقتتال المستمر بين هذه الفصائل، إلى جانب 
الممارسات التي كانوا يقومون بها بحق الشعب 
السوري في كافة المناطق التي حلوا بها، لذلك 
كانوا يعكسون فعليًا سياسة وتصرفات داعميهم 

األتراك بشكٍل فعلي.
للغاية داخليًا  اليوم في موقف صعب  أردوغان 
غير  بدت  التي  تصرفاته  بسبب  وخارجيًا 
محسوبة العواقب، أوراق القوة التي كان يمتلكها 
الرجل باتت تتساقط يومًا بعد يوم، وأصبح عدوًا 
ألصدقاء األمس، هو اآلن في مواجهة مباشرة 
)الدب  مع  لوجه  وجها  إعالميًا  األقل  على 
الروسي(، وهذا األمر يؤرقه جدًا، ويجعله في 
في  له  الروس  فتجاهل  عليه،  يحسد  ال  موقف 
عواقبها  جرب  كبرى،  مشكلة  الظروف  هذه 
األمر  هذا  إدلب  في  جنوده  من   34 مقتل  بعد 
قد يشعل الشارع التركي بوجهه، وخاصة بعد 
التواصل  منصات  وإغالق  اإلعالمي،  التكتم 

االجتماعي منعًا لتداول أخبار الخسائر التركية 
بسوريا بشكل عام. إلى جانب وعوده الغاضبة 
التي أطلقها على وسائل اإلعالم، وآخرها فتح 
تركيا  من  الالجئين  تدفق  أمام  التركية  الحدود 
إلى أوروبا التي تخشى من هذا األمر اجتماعيًا 
وأمنيًا، في ظل األوضاع السيئة التي يعيشونها 
في تركيا على الرغم من التزام االوربيين بدفع 
مما  األمر،  هذا  مقابل  لألتراك  باهظة  مبالغ 
يدفعهم إلى تغيير سياستهم، وربما الوقوف في 
وجه تركيا مع األخذ بعين االعتبار أمور أخرى 

بدأ أردوغان بحشر أنفه بها منها )أزمة التنقيب 
عن النفط في البحر المتوسط(، وتدّخله في ليبيا 

بدعم حكومة السراج اإلخوانية.
التركية  االستراتيجية  بأن  اعتقد  هنا  ومن 
والسياسة الخارجية لتركيا اليوم بقيادة أردوغان 
وصلت إلى شفير الهاوية، والمأزق الذي وضع 
نفسه به سورّيا ودوليًا ستفتح المجال واسعًا أمام 
توسع الجبهة الدولية المعادية له، وستضع حدًا 
الطورانية  العثمانية  إمبراطورتيه  في  ألحالمه 

المزعومة

كم تتشابه سنوات هذا العقد مع السنين المقابلة 
حين  عام،  قبل 100  أي  الفائت  القرن  في  لها 
زجت الدولة العثمانية شبان يافعين وحتى رجال 
جمل،  وال  فيها  لهم  ناقة  ال  حرٍب  في  مسنين 
فجّندت مئات اآلالف من سائر البلدان التي كانت 
تحتلها آنذاك وأدخلتهم في جبهات الحرب، فلم 
اليوم  األصابع.  على  ُيعد  ما  سوى  منهم  يعد 
صيف  في  العثمانيين  برلك  سفر  غرار  وعلى 
بالمضمون  تختلف  ال  حرٍب  وفي   ،1914
التضحية  تبقى  البعض،  بعضهما  والذهنية عن 
من نصيب الشعوب البائسة غير المنظمة والتي 
أحاطتها دول الشر في جهل مظلم ليبقوا بيادقًا 
وسلعًا ُيتاجر بهم في ممرات الحدود واألسالك 

الشائكة.
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  هو  ها 
من  لسيل  الطريق  بفتح  األوربية  الدول  يبتز 
تّدعي  التي  الغربية  الدول  بينما  الالجئين، 
مواقفها  ورغم  اإلنسان،  حقوق  عن  تدافع  أنها 
الرافضة والصارمة لذلك، تبقى تمارس الليونة 
مع دولة االحتالل التركية في محاولة لتهدئتها 
وإرضائها بشكل أو بآخر. بدون أدنى شك، كل 
من له باع في القراءة السياسية القصيرة المدى 
دعمت  تركيا  أن  وبوضوح  سيعلم  والطويلة، 
كل المجموعات المتشددة اإلسالمية في سوريا 
وكل البلدان التي كانت محتلة من قبلها في عهد 
المهم مسمياتهم، قد  العثمانيين، وليس  أجدادهم 
يكونوا جماعة اإلخوان المسلمين أو القاعدة أو 
داعش والنصرة وغيرها من المجاميع األخرى، 
خالل العقد الثاني من القرن الجاري. فالسياسة 
أردوغان  وبقيادة  التركي  النظام  اتبعها  التي 
وضوح  واضحة  كانت  السورية  األزمة  إزاء 
الشمس، اعتقد في الفترة ما بين عامي 2012 
النصرة وأخواتها  و 2015 )منذ ظهور جبهة 
وحتى انتصار كوباني(، حاول فرض سيطرته 
هذه  أن  باعتبار  أذياله،  عبر  المنطقة  على 
ستقدم  المنطقة  في  انتشرت  التي  المجموعات 

على  بينهم  فيما  يختلفوا  ولن  سلفًا،  الوالء  له 
الكالسيكية  الوسيلة  الدين ذات  مبدأ األخّوة في 
للسيطرة على  المعروفة لدى تركيا منذ نشأتها 

عقول بعض القوميات في هذه الجغرافيا.
ومازالت  كانت  بسيطة،  معادلة  خالل  ومن 
أحد أبرز خطط الحرب التي استقصدت تركيا 
لينتج  الدمارـ  هو  الوسائل،  وبمختلف  تنفيذها 
عنه نزوح الماليين الذين هم بمثابة مادة دسمة 
للمقايضة ال أكثر، من هنا يمكن تسليط الضوء 
وغير  بالمثالية  ًما  نوعا  تتسم  قضيتين  على 
لحرق  وسيلتين  ووجود  العملية،  البراغماتية 
شبه  باتت  والتي  هذه،  القوية  أردوغان  ورقة 
مستجدات  من  األفق  في  يظهر  ما  وفق  وحيدة 
معناه  الجئين  فوجود  السورية،  بإدلب  ميدانية 

مواصلته ابتزاز كل من يقف أمام أطماعه. 
لديه  أن  الالجئ  يفقه  أن  هي  األولى  فالوسيلة 
بيد  كالعبيد  وأصبح  خسرها  قد  وهو  قيمته 

النظام التركي، وأن يعرف أن تركيا تستخدمه 
كسلعة ليحقق كل ما للدولة التركية من مصالح، 
هذا  الالجئ  يفقه  أن  الصعب  من  كم  لكن 
المنظور؟،فحتى لو َفِهم سيفضل البقاء أسيرًا في 
الحدود التي رسمتها له تركيا أو سيمضي إلى 
الدول األوربية بالتدافع وبتحريض إجباري من 
تركيا، إذ قالها الالجئ السوري وهو يحمد ربه 
وأقلع  اليونان  إلى  )عبر  أنه  مقطع مصور  في 
عين بشار األسد(، وكأن مروره إلى الغرب هو 
انتصار على بشار وليس خسارة لنفسه وكيانه.

وهو  بسؤال  عنها  فلنعبر  الثانية  الوسيلة  أما 
تواجه  ستبقى  أنها  األوربية  الدول  تعلم  أال 
سالحها  بإشهار  ستستمر  تركيا  وأن  االبتزاز، 
سوريا؟  في  أزمة  هناك  لطالما  )المهاجرين( 
والحيوان(  اإلنسان  )حقوق  دول  يهم  أال 
تساهم  أن  يمكن  أال  الالجئين؟،  هؤالء  مصير 
من  بداًل  سوريا،  بلدهم  في  األمان  تأمين  في 

خالل  اليوروهات  مليارات  عليهم  تصرف  أن 
عشرات السنين في المخيمات والمدن الغربية؟ 
برغبة  إال  يتحقق  لن  التوطين  إعادة  أن  أم 
أردوغان الذي يشترط توزعهم على الجغرافيا 
التغيير  الكردية، وتحت نفوذ سلطته وممارسة 
الدولي  المجتمع  يبحث  ال  لماذا  الديموغرافي؟ 
هذا  كان  لو  حتى  لألزمة  الحقيقي  الحل  عن 
الحل ال يرّيح الدولة التركية؟، وأوروبا والعالم 
أن  وتستحق  كبيرة،  مسؤولية  تتحمل  برمتها 
تنال نصيبها من التهديدات التركية، على األقل 
ألنها رضخت لإلمالءات التركية وصمتت أمام 
مجازر أردوغان بحق الكرد وشعوب المنطقة، 
كل  تالحق  الشعوب  تلك  لعنة  ستبقى  ولهذا 
األنظمة التي خذلتهم وهجرتهم ولم تسأل يومًا 

عن مصيرهم. 

حسام اسماعيل   
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

منبج؛ تحتضُن ربيعًا آخر من الشعر والفكر

صدور العدد الخامس من مجلة شرموال األدبية

محمد شيخو... شعلة العطاء ورمز الهوية الكردية 

اإلدارة المدنية الديمقراطية بمنبج... وجه آخر للحياة الجميلة
روناهي/ منبج: نّظم حزب سوريا المستقبل بمدينة منبج وريفها؛ ندوة ثقافية بعنوان »يهود الدونمة وأثرهم في الحياة 
التركّية«، ألقاها د. حسين مرعي، وقد تخلل الندوة قصائد شعرية للشاعرة ماريا العجيلي، وذلك في مكتبة محمد منال غزيل؛ 

الكائنة على طريق حلب الدولي.
تقرير/ آزاد كردي

وريفها  منبج  بمدينة  المدنية  اإلدارة  تحتفل 
بالذكرى الثالثة لتأسيسها، كونها تمثل الشرعية 
الحقيقية للشعب وتطلعاته في تحقيق مزيد من 
والخدمي،  والمؤسساتي  اإلداري  اإلصالح 
وسط طرح مزيد من التساؤالت، ما مدى قدرتها 
العطاء  توفير حياة حرة كريمة يسودها   على 
واالستمرار، وماذا تملك من مقومات لصناعة 
التحديات  تبرز  وكيف  إنجازات،  من  ذلك 
نجاحها  دون  للحيلولة  الخارجية؛  أو  الداخلية 
في تطبيق آلية عملها أيضًا. لإلجابة على هذه 
روناهي«  صحيفتنا«  أعدت  وسواها،  األسئلة 
هذا التقرير للوقوف على أهم محطات اإلدارة 
عام  مسيرة  وريفها خالل  منبج  بمدينة  المدنية 

من العطاء الحافل بالمنجزات والمكتسبات.

اإلدارة املدنّية مثرة ثورة يف 
العقول واألفكار

الذاتية  اإلدارة  والدة  أن  البعض  يساور  قد 
عمومًا  سوريا  وشرق  شمال  في  »المدنية« 
كانت محض مصادفة  منبج خصوصًا  ومدينة 
لحلول  إنتاجها  يفضي  ال  عشوائية  وتخمينات 
عامًا  اإلدارة  دخلت  كلما  لكن  أبدًا.  جوهرية 
كنوع  ولدت  بأنها  أكثر  القناعة  تزداد  جديدًا 

لحل جذري لمختلف المشاكل العالقة في سوريا 
األحداث  نتيجة  األوسط؛  الشرق  ومناطق 
يتعلق  فيما  سيما  ال  والمتالحقة  المتسارعة 
2011م.  عام  في  العربي  الربيع  بثورات 
النقطة األهم في ذلك، أن اإلدارة المدنية؛ كانت 
الذي  الديمقراطي  المشروع  مفرزات  إحدى 
الحافلة؛  السنوات  من  العديد  مخاضه  استمر 
العديد  بمفاجآتها وتداعياتها ومفاعيلها وحملت 
من القضايا الهامة؛ أهمها؛ اعتقال القائد« عبد 
اهلل أوجالن«؛ فيلسوف هذه اإلدارة، بحيث أنها 
أزمات  من  للخالص  حاليًا  الوحيد  الحل  تمثل 
وريفها،  منبج  بمدينة  المدنية  اإلدارة  كثيرة. 
لعدة  ونجاح  ثقة  بكل  الثالثة  شمعتها  تضيء 

أسباب:
 أولها أنها تمثل ضرورة مجتمعية منذ اندالع 
الوحيد  الطرف  باعتبارها  السورية  األزمة 
الذي لم يرفع السالح ضد أحد، وقدمت نفسها 
الذي عجزت  الوقت  في  األزمة  لحل  أنموذجًا 
اإلدارة  أن  وثانيها  األخرى.  األطراف  عنه 
في  شرعيتها  وتتجذر  تترسخ  بمنبج،  المدنية 
االجتماعية  هويتها  وتأخذ  المجتمع  منابت 
جراء  من  عانى  كونه  الشعب  من  وصبغتها 
وثالثها  الطاحنة.  الضروس  الحرب  ويالت 
بكل  تمثلهم  اإلدارة  أن  الشعب  استشعار 
فيها  بما  واإلدارية،  المؤسساتية  تفاصيلها 
يطرق  المجتمع  أن  ورابعها  أيضًا.  العسكرية 
عبر  الحر  الديمقراطي  الشعبي  التنظيم  باب 
بلوغ الشعب في حاكمية قراره المدني؛ بدءًا من 
القاعدة إلى القمة وبشكل أفقي بحيث يشمل كافة 
تهميش  أو  ألحد  إقصاء  دون  المجتمع  شرائح 

أيضًا.

ثالث شموع من عمر املنجزات

أن  وريفها  منبج  بمدينة  المدنية  اإلدارة  سعت 
للوصول  وبينها  الشعب  بين  قوية  عالقة  تجد 
إلى مستوى حياة اجتماعية تحقق لكافة شرائح 
الكريمة،  الحياة  من  كبيرة  مستويات  المجتمع 

فضاًل عن استتاب لألمن واألمان غير المسبوق 
من عمر األزمة السورية، بينما ترزح مناطق 
أخرى في متاهة كبيرة من التخبط في مستويات 
االقتتال  حالة  أملتها  ظروف،  نتيجة  العيش 
تقديم  في  رغبتها  تنبع  هنا،  ومن  والصراع. 
العديد  فاستحدثت  للمواطنين،  الخدمات  أفضل 
اللجان بقصد خلق منظومة  من المؤسسات أو 
مع  المتجانسة  الخدمية  العالقات  من  متكاملة 
األخرى؛  اإلدارية  المؤسسات  من  غيرها 
استجابة لمطالب الشعب المحقة، كما واعتمدت 
في  اإلصالحات  من  بالعديد  القيام  ذلك،  ألجل 
اللجان  من  لكثير  والتنظيمية  اإلدارية  البنية 
المؤسسات  من  العديد  فأنشأت  والمؤسسات 
االتصاالت  مديرية  مثل؛  الخدمي  الطابع  ذات 
العلوم  بحوث  ولجنة  السياحة  ومديرية 
لجنة  إلى  الكهرباء  شركة  وضم  االجتماعية 

االقتصاد وغيرها.
فإذا كان المنظور الذي سعت إلى إيجاده اإلدارة 
الوالدة  عام  بأنه  األول،  عامها  في  المدنية 
والوجود، بينما في عامها الثاني، يمكن اعتباره 
لعامها  بالنسبة  أما  واإلصالحات،  الهيكلة  عام 
الثالث الجاري، فهو عام حصد ثمار المنجزات 

بكل تأكيد. 

اإلصالح السيايس 
رضورة مجتمعية

وريفها  منبج  بمدينة  المدنية  اإلدارة  دور  برز 
في ترسيخ وجودها؛ باعتبارها الجسم السياسي 
الشعب  تطلعات  عن  يعّبر  الذي  الديمقراطي 
بمدينة منبج وريفها؛ بتحقيق حياة حرة كريمة، 
السيما إذا كانت شعاراتها تتمثل بأخّوة الشعوب 
على  المكونات  كافة  قبول  من  مساحة  لخلق 
طاولة واحدة سواسية إلقامة اإلدارة، وبالرغم 
من أن هذه المسألة تعد من أعظم القضايا التي 
بهدف  عليها؛  اللعب  األخرى  الجهات  حاولت 
أنها  غير  بينها  فيما  الشعبية  الوحدة  ضرب 
فشلت بسبب االلتفاف الشعبي الكبير حول هذه 

اإلدارة. 
المجال  في  مكتسبات  عدة  تحقيق  واستطاعت 
تمكنها  األول،  األمر  منها؛  نذكر  السياسي، 
ديمقراطي،  إداري  كنموذج  نفسها؛  طرح  من 
يفاوض عنه سياسيًا ويعّبر عن تطلعاته وقدرته 
كانت  لقد  فمثاًل  الشعب،  مطالب  تحقيق  على 
طرفًا  وريفها  منبج  بمدينة  المدنية  اإلدارة 
ترامب؛  دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلن  حين 
تهديدات  تداعيات  تحت  التحالف  قوات  سحب 
قبل  من  المدينة  باجتياح  التركي؛  االحتالل 
محاولة  من  تبعه  وما  المرتزقة،  عصابات 
مدينتي سري  على  األخير  الغزو  في  لدخولها 
من  اآلالف  خرج  حينها  وكريسبي،  كانيه 
عمت  كبرى  ومسيرات  بمظاهرات  الشعب 
ناهيك  لإلدارة،  مؤازرة  كافة  المدينة  شوارع 
الرفض  تحت  الفعاليات  من  العديد  تنظيم  عن 
غضبه  عن  تعبيرًا  التركي  لالحتالل  الشعبي 
والتواطؤ  المدينة  بشؤون  الخارجية  للتدخالت 

الدولي تجاه قضايا الشعوب. 
دورًا  لعبت  المدنية  اإلدارة  أن  الثاني،  األمر 
بارزًا في امتصاص الخوف الشعبي من وقوع 
الجهات  من  بها  للطامعين  فريسة  منبج  مدينة 
درع  مرتزقة  عصابات  أن  خاصة  األخرى، 
الفرات ال تزال تحاول قدمًا شن عمل عسكري 
وتحقيق رغبتها في فرض عدم استتاب األمن 
واالستقرار وعودة مظاهر السرقة والنهب من 
اإلدارة  بين  اتفاق  عقد  ذلك،  عن  ونجم  جديد. 
للمناطق  السوري على دخوله  المدنية والنظام 

الحدودية عسكريًا فحسب لتوفير غطاء وجسم 
التركي  العدوان  من  المدينة  لحماية  عسكري 
وكان ذلك برعاية روسية، وهذا األمر أكسب 
شعورًا قويًا لدى الشعب بالقوة الدبلوماسية لدى 

اإلدارة المدنية بمنبج وريفها.

يف معنى االقتصاد ورهاناته

سعت اإلدارة المدنية بمدينة منبج وريفها؛ على 
وأن  خاصة  لالقتصاد  صلبة  أرضية  توفير 
كبيرة  موقعها االستراتيجي يجعلها على ضفة 
من هذا الحقل المليء باإلنجازات االقتصادية، 
ال سيما بما تملكه من غنى وتنوع في الموارد 
أيضًا. غير أن األزمة السورية وتبعات الحرب 
أثرت بشكل كبير في  في عدة مناطق أخرى، 
الحرب،  هذه  تأثير  من  نجم  حيث  اقتصادها، 
صراع بين خصمين آخرين هما الليرة السورية 
كاهل  ق  أرَّ األخير  أن  ذلك  الدوالر،  وارتفاع 
موارد  على  الوعيد  لغة  فارضًا  كثيرًا  الشعب 
كان  ذلك،  وألجل  كبير.  بشكل  اليومي  قوتهم 
كانت  تمامًا عما  المدنية مختلف  اإلدارة  هدف 
على  األخرى  المتصارعة  األطراف  به  تقوم 
باالستقرار  الشعب  رغبة  تجاهل  من  األرض 
العسكرية  اآللة  لخيار  اتباعهم  عبر  واألمن، 
النشاط  مزاولة  عن  بعيدًا  الشعب  جعل  ما 
االقتصادي، أما في مدينة منبج وريفها، فاألمر 
تامة  التجار سهولة  فقد منحت  مختلف برمته، 
ُيعد  وهذا  عمومًا  االقتصادي  النشاط  لمزاولة 

عاماًل أول في تنشيط االقتصاد. 
كافة  المدنية  اإلدارة  دعمت  الثاني،  العامل 
الفعاليات التجارية والتجار أنفسهم أو فيما يتعلق 
ارتباط بعضًا منها بقوت الشعب عمومًا. فمثاًل، 
وريفها  منبج  بمدينة  المدنية  اإلدارة  دعمت 
الفالحين المتضررين- بالحرائق التي اجتاحت 
مناطق شمال وشرق الفرات وأدت إلى تدمير 
اآلالف من قوت الفالح الذي بقي عاجزًا أمام 
ما يحدث- عبر تعويضهم بالبذار المجاني. كما 
أنها تدعم مادة الخبز لتوفيره بسعر زهيد على 

الرغم من ارتفاع تكلفة إنتاجه إقليميًا. 

العمل الثالث، لقد دعمت اإلدارة المدنية النظام 
الكوبراتيف«  اسم«  تحت  الجديد  االقتصادي 
في  العمالقة  االقتصادية  المشاريع  من  بعدد 
من  المحلي  الناتج  على  الحفاظ  منها  مسعى 
مضاربات السوق وعدم استقرار سعر صرف 
الليرة السورية، وتوزيع إيرادات هذه المشاريع 
لفئات أكثر، نذكر من ذلك، افتتاح فرن« أخّوة 
بمدينة  المدنية  اإلدارة  يعني  وهذا  الشعوب«. 
منبج وريفها ماضية في طريق االرتقاء والنمو 
في االقتصاد السيما أنها تؤمن عبر مشاريعها 
الكبيرة وانفتاح السوق على المئات من فرص 
العمل للشباب وبأجور كبيرة وسط حجم كارثي 
الجغرافية  الرقعة  من  أخرى  مناطق  في  شديد 

السورية.   
  

املثقف السوري الذي ننتظره

عملت اإلدارة المدنية بمنبج وريفها على توفير 
النهضة  استمرار  كل ما هو مطلوب من أجل 
الثقافية التي كانت السمة األبرز للمدينة في كل 
وجه من وجوهها األخرى. بحيث عرفت على 
بما  الخالقة  للمواهب  مصّدرة  الطويل  المدى 
مع  يتوافق  عريض  ثقافي  موروث  من  تملكه 
رغبة اإلدارة في خلق الظروف المناسبة لتفعيلها 
بضرورة  منها؛  إيمانًا  عليها  والحفاظ  بل  ال 
مدينة  وتعد  المتنوعة.  والثقافات  التراث  إحياء 
اإلنساني  للتاريخ  حيًا  نموذجًا  وريفها؛  منبج 
على مر العصور، إذ توصف منبج بأّنها متحف 
مفتوح، يختزن كافة تفاصيل حضارات سوريا، 
األصيل.  المتنوع  وتراثها  قيمها  كافة  وتعكس 
بمدينة  المدنية  اإلدارة  دعمت  تأسيسها  ومنذ 
منبج وريفها كافة األنشطة الثقافّية والفنّية، لرفع 
سوّية الوعي المجتمعّي، وأنشأت لهذا الغرض 
مركز الثقافة والفن، ومكتبة محمد منال غزيل 
أو عبر اتحاد المثقفين، إضافة إلى رعاية ودعم 
كاّفة الفّنانين والمبدعين وتشجيعهم في محاولة 
في  والخبرات  المواهب  كافة  الستقطاب  منها 
المجاالت الفّنّية من« أدب، شعر، غناء؛ رسم، 
نحت، مسرح«، فضاًل إلى سعيها لتشكيل فرق 
في مختلف الفنون فضاًل عن تأسيسها لمديرية 

أولى  كان  لذلك  أيضًا.  اآلثار  ودائرة  السياحة 
الثقافة  أساطير  تفكيك  والفن  الثقافة  إنجازات 
التي رسخت لزمن طويل مفاهيم  الديكتاتورية 
إال  ثقافي  نتاج  ال  أن  أبرزها  النرجسي،  األنا 
والبد من يكون مأجورًا ماديًا، في مقابل ذلك 
خلقت جوانب أكثر رقي وحضارة من أجل بناء 
مجتمع مثقف سليم، بإتاحة الفرصة ألي مثقف 
أن يقدم نفسه ببساطة شديدة، فقط عليه أن ينسق 
المدنية؛  لإلدارة  التابعة  والفن  الثقافة  لجنة  مع 

ليحجز له فيما بعد موعدًا ومكانًا مناسبين.

متكني الذات بتجربة املرأة

ساهمت اإلدارة المدنية بمدينة منبج وريفها في 
المرأة؛  مجلس  عبر  مباشر  بشكل  المرأة  دعم 
أجل  من  المدروسة  الخطوات  أولى  بوضع 
يعني  وهذا  إنساني،  ككائن  ذاتيًا  المرأة  تمكين 
أنها لها الحق بشكل عام في االنخراط في العمل 
تمثياًل صحيحًا  والمجالس  المدنية  بالمؤسسات 
مئة في المئة، وإن كان هذا األمر من ذي قبل 
من الصعوبة بمكان تحقيقه على اإلطالق بسبب 

الهوة بينها وبين الرجل.
وريفها؛  منبج  بمدينة  المرأة  مجلس  اعتمد 
الذي  الزورق  باعتباره  المرأة  تدريب  على 
والسالم  األمان  بر  إلى  جميعًا  النساء  يقل 
التائهة.  ذاتها  إلى  المرأة  لبلوغ  منه  مفر  وال 
من  العديد  المرأة  بمجلس  العضوات  فعقدت 
االجتماعات في أحياء المدينة؛ كالخط الشرقي 
المرأة  مشاكل  على  لالطالع  الغربي،  والخط 
في كافة األصعدة ومن ثم إيجاد الحلول البناءة 
والفعالة على أساس فكري سليم. واتخذ المجلس 
خالل  من  المرأة  لتمكين  أخرى  خطوات  عدة 
والتفاعل  النساء األخريات  بين  تعزيز موقعها 

االجتماعات  حضور  طريق  عن  بينهن  فيما 
والندوات والمحاضرات والمسيرات والوقفات 
التي  البيانات  وقراءة  والتضامنية  االحتجاجية 
على  الوحشي  التركي  االعتداء  وتستنكر  تندد 
المرأة  مجلس  وسعى  عمومًا.  سوريا  مناطق 
مع  التام  التنسيق  إلى  وريفها  منبج  مدينة  في 
واللجان  المؤسسات  في  العامالت  النساء  كافة 
العديد  إقامة  طريق  عن  والخطوط  والمجالس 
للمجلس  المتكررة  النموذجية  الزيارات  من 

باعتباره المظلة لجميع النساء. 

سوريا  حزب  يجريها  التي  االنتخابات  غضون  في 
هذه  تأتي  السورية،  الجغرافية  عموم  في  المستقبل 
يتبّناه  الذي  الثقافي  للحراك  دعمه  جهود  في  الندوة 

الحزب في هذه الفترة.
اإلدارة  ولجان  مؤسسات  قبل  من  كبير  بحضوٍر 
من  ونخب  المدني  المجتمع  ومنظمات  المدنية 
األحزاب السياسية على رأسها أعضاء حزب سوريا 
من  العديد  عن  فضاًل  أخرى،  وأحزاب  المستقبل 
منبج  فرع  أقام  بالمدينة.  والثقافة  باألدب  المهتمين 
»يهود  بعوان  ثقافية  ندوة  المستقبل؛  سوريا  لحزب 

الدونمة، وأثرهم في الحياة التركية«.

ماريا العجييل؛ بني سحر اللغة 
وجامل األنوثة

في المحور األول من الندوة، قدمت الشاعرة »ماريا 
العجيلي« ثالثة قصائد شعرية، وجاءت تحت العناوين 
اتسمت  ونقش«،  طرة  البيرة،  »كرنفال،  التالية 
بالوضوح من خالل حسن اختيارها لأللفاظ والجمل 
مستخدمة  باإليجاز  تريده  الذي  المعنى  توصل  التي 
»االنزياح الشعري« بكثرة، كما اتسمت بقوة األداء 
في محاولة منها؛ التأثير على الحضور بحيث تكون 
عن  التعبير  على  قادرة  القصيدة  ومعاني  األلفاظ 
أن  غير  الصادقة،  وعاطفتها  وأحاسيسها  مشاعرها 
البسيط، ما زاد من  العفوي  أسلوبها  أكثر  ما ميزها 
لفت انتباه الحضور جميعًا والحث على التفاعل مع 
واألخرى  الفينة  بين  تصدح  التي  الشعرية  الدفقات 
بالدهشة والذهول. ومن قصيدة »طرة ونقش« التي 

لشهيدة  تخليدًا  العجيلي«  »ماريا  الشاعرة  نظمتها 
بيوم  االحتفال  مع  وتزامنًا  خلف؛  هفرين  الياسمين؛ 

المرأة العالمي أيضًا، نقتبس منها ما يلي: 
»نظرات أّم تصحو لتالحق الذكريات

تالحق منديلها الذي يراقص الريح
أصوات القبائل؛ تكبير، وتكفير 

والخوف يشحذ منجل الموت
لم يتوقف هاتفها المحمول عن الرنين

اخرجي، كانت الكلمة الوحيدة 
التي كانت تتردد في دروب سمعها 

ردها كان واحدًا سأبقى لن أغادر
أعرف أنهم يريدون رأسي 
لن أعطيهم فرصة إذاللي«.

وثائق منسّية يف صفحات تاريخ 
الدولة العثامنية

د.  المحاضر  قّدم  الندوة،  من  الثاني  المحور  في 
حسين المرعي شرحًا عن معنى كلمة؛« الدونمة«، 
)تعني  بقوله:  نشأتها  وظروف  باليهود  وعالقتها 
اختارها  وقد  المرتد،  أو  العائد  الدونمة«؛  كلمة« 
األتراك وأطلقت على اليهود المتظاهرين باإلسالم، 
وأضمروا اليهودية في نفوسهم. أما مؤسسها األول، 
بمدينة  1626م،  في  المولود  زيفي«  »سباتاي  فهو 
من  مهاجرين  يهوديين  أبوين  من  التركية  إزمير 
إسبانيا، وقام بنشاط كبير في تنشيط الفكرة وتأصيلها، 
وبعد وفاته في عام 1675م سار أتباعه على دربه في 
محاولة للحفاظ على وحدة وتواصل الجماعة؛ تزامنًا 
مع أوقات حرجة مرت بها الدولة العثمانية، وخاصة 

أوروبا التي كانت تمر بفترة محاكم التفتيش(.
المحاضر أضاف: )ادعى« ساباتاي« النبوة، وراح 
الموعود،  لليوم  استعداًدا  ويغتسل  يوم  كل  يصوم 
فصّدقوه  ُنّبئ،  قد  أنه  المقربين  أصحابه  بين  وأشاع 
واتبعوه، مضيفًا لنفسه ألقابًا؛ مثل: »ابن اهلل البكر«، 
العثماني،  للخليفة  الدعاء  وألغى  إسرائيل«!  »أبوكم 
واضعًا بداًل منه الدعاء له كملك لليهود ومخّلص لهم. 
أدرنة ورودس  من  الخارج؛  من  تأتيه  الوفود  بدأت 
أتباعه،  وأمور  أموره  ونظم  وألمانيا،  وصوفيا 

قسم«  معينة.  ومراسيم  بمواعيد  زواره  واستقبل 
لكل  حاكمًا  معّينا  منطقة،   38 إلى  العالم  ساباتاي« 
أحس  لما  اليهودية.  التقاليد  بعض  في  وغير  منها، 
السلطان »محمد الرابع«؛ بتعاظم خطره على الدولة 
سجنه، لكنه أنكر كل التهم الواردة ضده وارتد عن 
اليهودية، وأرسل إلى أتباعه يقول لهم: »لقد جعلني 
اهلل مسلًما، أنا أخوكم محمد البواب هكذا أمرني اهلل 

فامتثلت«.
أما عن أثر يهود »الدونمة« في الحياة التركية، فأشار 
)لعب  قائاًل:  ذلك  إلى  المرعي  حسين  د.  المحاضر 
حزب«  تأسيس  في  هامًا  دورًا  »الدونمة«؛  يهود 
عن  سالونيك  مدينة  في  سيما  ال  والترقي«  االتحاد 
المحامي  ورئيسه  هناك،  الماسوني  المحفل  طريق 
قره صو.  عمانويل  المبعوثان  في  والنائب  اليهودي 
أبلغوا  »الدونمة«؛  يهود  من  قليل  غير  عدد  وكان 
»قره  الممهور  عزله؛  قرار  الحميد؛  عبد  السلطان 
صو نفسه«. وسجن عبد الحميد في منزل أحد يهود 
بهذا  اليهودية  الصحف  وهللت  األغنياء.  سالونيك 
األمر للتخلص من مضطهد )إسرائيل( الذي فرض 
الصهيونية  أهداف  تحقيق  وأعاق  األحمر  الجواز 
مجلة  باريس  في  وأصدرت  كما  فلسطين،  في 
واإلصالح.  الثورة  أفكار  إلى  للدعوة  “مشورت” 
في  سلطانًا  رشاد  محمد  أخاه  بعد  فيما  تنصيب  وتم 
في  المطلقة  السيطرة  أصبحت  1909/4/17وبذلك 
الدولة العثمانية آنذاك؛ لجمعية االتحاد والترقي بدعم 
من يهود« الدونمة« الذين أسقطوا الخالفة العثمانية 

الحقًا على يد أتاتورك(.
التساؤالت  من  الكثير  أثيرت  الندوة،  ختام  وفي 
من  للعديد  والحضور؛  المحاضر  بين  والنقاشات 
األمور الثقافية التي أدت إلى إثراء الندوة بالمزيد من 

الفائدة والمعرفة.

صدر العدد الخامس من مجلة شرموال، وهي مجلة 
أدبية ثقافية فصلية تصدر باللغتين الكردية والعربية 
الخامس  العدد  وتناول  سوريا.  وشرق  شمال  في 
والثورة«  المقاومة  في  ودوره   .. »اإلعالم  للمجلة 
نقل  في  فعالة  ومساهمة  دور  له  لما  للعدد،  كملف 
ونشر  ويومياتها  والمقاومات  الثورات  أحداث 
المجتمع  وقضايا  الحقائق  ونقل  ومبادئها،  أفكارها 

بكل مسؤولية ومصداقية إلى الرأي العام.
قبل  من  متنوعة  مواضيع  على  المجلة  واحتوت 
مختلف  من  والباحثين  المثقفة  األقالم  من  عشرات 
أقسامًا عديدة اختص كل منها  المكونات، وضمت 
أدبية  دراسات  العدد،  كملف  محدد،  أدبٍي  بجنٍس 
وتاريخية، حوار، قراءات كتب، ترجمات والمرأة 
 ،)… سينما  )مسرح،  فنون  ترجمات،  والثقافة، 

مقاالت  إلى  إضافة  فنية،  لوحات  شعر،   ، قصة 
وتقارير أدبية وثقافية.

الكردي  بقسميها  في 216 صفحة  المجلة  وجاءت 
المتوسط. يمكن االطالع على  القطع  والعربي من 
www. المجلة   موقع  خالل  من  الكترونيًا  العدد 

shermola.net

األغنية  رائد  أو  الحزين  البلبل  أو  شيخو  محمد 
القومية أو »بافي فلك«، تكاثرت ألقابه في المجتمع 
المستمعين  على  وتأثيره  معجبيه  لشدة  الكردي 
والحرية،  بالثورة  الصارخ  العذب  الشجن  بصوته 
الفنان الكردي محمد شيخو الذي ينحدر من إحدى 
قرى ريف قامشلو من قرية »خجوكة«، ولد في هذه 
القرية عام 1947، في كنف عائلة كادحة متجذرة 
بالهوية الكردية ترعرع وامتأل قلبه بالشغف للقضية 
والوطن الكردي، وُيعتبر من رّواد األغنية القومية 
الفنانين   أيدي  على  الموسيقى  في  تتلمذ  الكردية، 
م،   1970 عام  وفي  إيزيدي،  وخليل  توفو  حسن 
ذهب إلى بيروت لدراسة الموسيقى، كانت انطالقته 
قدم  لبنان«  في  الكردي  الفن  »لجنة  مع  الحقيقية 
بكبار  تأثر  والثورية  القومية  األغاني  من  العديد 
جزيري  مالي  أمثال:  لهم  وغنى  الكرد  الشعراء 

وجكر خوين.
 كذلك غنى بعض األغاني الطربية باللغة العربية 
أثناء تواجده في لبنان. وُيعّد أحد أبرز سفراء األغنية 
الُكردية السورية، رسم صورة األغنية الُكردية في 
زمٍن كان النغم الُكردي يتراقص على أوتار الكبت 

والحظر والحرمان.

مسرية حياتية مليئة بالشقاء
قريته،  في  االبتدائية  المرحلة  شيخو  محمد  درس 
إلى جانب تلقيه آداب اللغة الكردية خالل المساقات 
في  الكردية  األحزاب  تقيمها  كانت  التي  السرية 
في  لمرٍض  تعرض  1965م،  عام  في  قامشلو، 
إعفائه  إلى  أدى  مما  بالنقص  عيناه  وأصيبت  عينه 
من خدمة العلم في سوريا، وبسبب صعوبة الحياة 
وسوء أوضاع عائلته المالية باإلضافة إلى مرضه 
ترك الدراسة )أكمل دراسته الحقًا( وعاد إلى القرية 
للعمل بالفالحة مع أهله، ولعمله في الزراعة وفالحة 

قامشلو،  بمحيط  عديدة  قرى  في  تجول  األراضي 
تعرف في قرية »خربي كرما« على الفنانين خليل 
رافقهم  حيث  حسو  وحليم  طوفي  وحسين  يزيدي 
واألمسيات  الحفالت  من  العديد  إلى  شيخو  محمد 
آنذاك تلك المرحلة صقلت تجربته الغنائية، وحولته 
إلى مغّني رصيٍن. في عام 1970  للغناء  من هاٍو 
ذهب إلى بيروت لدراسة الموسيقى، وفي ذلك العام 
كانت باشور كردستان تعيش مرحلة جديدة، حيُث 
كانت الثورة الكردية على أشدها، وألجل دعم ثورة 
باشور كردستان قامت لجنة الفن الكردي في لبنان 
بالتعاون مع فنانين أمثال محمد شيخو بإحياء العديد 
من الحفالت واألمسيات الغنائية. وفي حفلة صالة 
سينما ريفولي عام 1972م بحضور رئيس الوزراء 
اللبناني األسبق صائب سالم قدم محمد شيخو وألول 
مرة بعض أغانيه على مسرٍح كبير، وأصبح عضوًا 
من  العديد  على  وتعرف  لبنان،  فنانين  اتحاد  في 
الفنانين اللبنانيين الكبار أمثال نصري شمس الدين، 
الرحباني وسميرة  الصافي، عاصي  فيروز، وديع 
توفيق. ومع نشوب الحرب األهلية في لبنان غادرها 
عائدًا إلى سوريا. في عام 1972م سافر إلى بغداد 
بغرض إحياء حفلة فنية، وقام بتسجيل بعض أغانيه 
في القسم الكردي في إذاعة بغداد، ثم زارها مجددًا 

إذاعة  في  الكردي  القسم  وكان  1973م،  عام  في 
الدوام  على  أغانيه  يبثان  كركوك  وتلفزيون  بغداد 
وذلك ما ساهم في نيله شهرة واسعة بين الكرد في 
كردستان العراق. وفي تلك الفترة عقد صداقات مع 

العديد من الفنانين في كردستان العراق. 

األلبوم األول والرحلة إىل 
روجهالت

أول  وسجل  سوريا  إلى  عاد  1974م،  عام  في 
تضمن  والذي  »كوري«  باسم  دمشق  في  ألبوماته 
مضمون  وبسبب  وعاطفية  قومية  أغاني  ثماني 
األجهزة  قبل  من  للمالحقة  تعرض  القومية  أغانيه 
ومغادرة  الهرب  إلى  فاضطر  السورية  األمنية 
بصفوف  وااللتحاق  كردستان  باشور  إلى  سوريا 
وسجل  مهاباد  مدينة  زار  وبعدها  فيها.  البيشمركة 
فلك  )أي  اعماله  أهم  واحدى  الثاني  ألبومه  فيها 
منبع  مهاباد  )من  باسم  آخر  وألبومًا   )Ey Felek
السياسية  أغانيه  مضمون  وبسبب  الشهداء(  دماء 
بالكف  وطالبه  اإليراني  السافاك  تدخل  والقومية 
عن الغناء، و تم نفيه إلى مدينة كردية بالقرب من 

بحر قزوين على حدود أذربيجان، وهناك تعّلم اللغة 
إحدى  في  العربية  اللغة  بتدريس  وقام  الفارسية، 
الى  عاد  1983م،  عام  وفي  الثانوية.  المدارس 
سوريا وأقام في قامشلو وأّسس فرقة موسيقية وقام 
بإعطاء الدروس الموسيقية وسجل آخر أعماله عام 
تسجيالت  محل  فتح  1987م  عام  وفي  1986م، 
باسم فلك ومن جديد تدخل السلطات السوريا البعثية 
تحمل  لما  نظرًا  األحمر  بالشمع  محله  إغالق  وتم 
الكردي،  القومي  الطابع  محله  ومحتويات  أغانيه 
المستشفى  إثره  على  ُأدخل  بمرض  أصيب  وفجأة 
وتوفي في التاسع من آذار عام 1989م، في قامشلو 
المدينة  لها في  وبمشاركة شعبية واسعة وال نظير 
إيها  أموت،  )عندما  أغانيه  آخر  صدى  وعلى 
آذار،  كل  وفي  الجميع  مثل  تدفنوني،  ال  األحياء، 
وترك  الهاللية  مقبرة  في  الثرى  وارى  أيقظوني( 
التي  والقومية،  الوطنية  األغاني  من  المئات  خلفه 
عانى طيلة حياته من أجل هويته وقوميته وأرضه 
كردستان، وواجه أبشع الجرائم على أيدي السلطات 
ال  نبعًا  كان  ولكنه  وإيران،  سوريا  في  الحكومية 
ينضب وظل ينشر األمل بتحقيق حلم الكرد بوطنٍن 

سالم تحيا فيها اللغة الكردية دون حواجز.
االعتقال  عبء  لحمل  سببًا  الُكردية  أغنيته  كانت 
اللحن  نقل  البعث،  سلطة  من  طاله  الذي  والنفي 
الُكردي في سورّية من الزاوية الفلكلورية إلى آفاق 
أّثرت  غنائية  مدرسة  بأسلوبه  وأّسس  أوسع،  فنية 
الُكردية  الموسيقية  اللوحة  بشكل كبير على تشكيل 
في سوريا وإلى اآلن يغني األبناء الكرد أغانيه بكِل 
حٌب وود. ربما كان له موعد مع الربيع ربما كان له 
موعد مع شهداء آذار مع شهر آذار بمآسيه وويالته 
على الشعب الكردي، لقد أضاف همًا على هم الكرد 
بموته وفي ريعان عطائه، ها نحن نوقظك مجددًا 
نتذكرك  آذار  وفي  رحيلك  بعد  الحزين  البلبل  إيها 
دائمًا وسنظل نتذكرك وستبقى علمًا من أعالم الفن 
تمثل  ألنك  طوياًل،  األجيال  وستتذكرك  الكردي 

التراث والفلكلور والصوت الكردي الحقيقي.

 المطابع وحركة
 الطباعة في شمال

وشرق سوريا

العصور  في  »املطبعة«  آلة  لظهور  كان 
الوسطى، دور كبير في إحداث نقلة نوعية 
وانتقلت  العاملية،  العلمية  النهضة  في 
والظلمات  اجلهالة  أوروبا بسببها من حالة 

إلى التطور احلضاري والنهضة الفكرية.

على  املفروضة  القيود  أثرت  سوريا،  في 
والنشر  الفكر  وحرية  الشعوب  ثقافات 
حركة  على  املاضية  العقود  طوال  عموماً 
الطباعة في مناطق روج آفا وشمال وشرق 
املنطقة  هذه  حتررت  حني  ولذلك  سوريا. 
كان  اإلرهابية  والتنظيمات  النظام  إرث  من 
ال بد من تأسيس وفتح مطابع حديثة، من 
واملنشورات  واجملالت  الصحف  طباعة  أجل 
األدبية  احلياة  تنشيط  بهدف  والكتب، 

والثقافية في املنطقة احملررة.

بادئ  في  الضئيلة  االمكانيات  وبسبب 
متوالية  لهجمات  املنطقة  وتعرض  األمر، 
واحلصار  وتركيا،  اإلرهابية  التنظيمات  من 
املفروض على املنطقة احملررة، كانت اجلهات 
اإلدارية في املنطقة تؤمن األجهزة الطباعية 
الصحف  تأخرت  ولهذا  بالتدريج،  احلديثة 
بالقياس  الصدور  إلى  االنتقال  في  احمللية 
الكبير املتعارف دولياً بعد مرور حوالي ثالث 

سنوات على حترر املنطقة. 

وكانت الصحف في البداية تطبع على الورق 
العادي وبنظام الريزو، ولذلك كانت صحيفة 
دورتها  في  تتأخر  املثال  سبيل  على  روناهي 
الطباعية الواحدة حوالي ثالثة أيام )طباعة 
وجتميع(، وبعد تأمني أجهزة طباعية حديثة 
والعمل على نظام »الرول« تسارعت الدورة 
الطباعية، وأصبحت صحيفة روناهي تطبع 
آالف النسخ منها خالل ساعات. ولكن بقي 
نظام التجميع بشكل يدوي، ولذا تستغرق 
عملية الطباعة ككل وقتاً إضافياً، وهذا هو 
الصدور  إلى  لالنتقال  املانعة  األسباب  أحد 

اليومي للصحف احمللية.

مناطق  في  املطابع  تواجد  انعدام  وبسبب 
2011م،   عام  قبل  سوريا  وشرق  شمال 
انعدمت اخلبرات الطباعية البشرية، وهو ما 
املطابع  في  احلديثة  اآلالت  أثر على تشغيل 
وكذلك  الطباعي،  االنتاج  ونوعية  املوجودة، 
حدوث  حال  في  اآلالت  تشغيل  إعادة  على 
تأمني بعض  الرغم من  أعطال فيها. وعلى 
لم  ذلك  أن  إال  السوري  الداخل  من  اخلبرات 

يفي بالغرض املطلوب.

مطابع  عدة  افتتاح  من  الرغم  وعلى 
مدينة  في  سيماف  مطبعة  أولها  حديثة، 
قامشلو والتي تطبع فيها الصحف واجملالت 
مطبعة  ثم  ومن  والكتب.  واملنشورات 
والتي  ديريك  مدينة  في  هركول  الشهيد 
الصحف  وطباعة  الكتب،  بطباعة  تختص 
واجملالت في حال تعذر طباعتها في مطبعة 
)مطبعة  سيماف. إلى جانب مطابع أخرى 
مطبعة  احتاللها،  قبل  عفرين  في  حديثة 
أهلية  مطابع  وهناك  كوباني...(.  في 
أن  إال  وغيرها.  قامشلو  مدن  في  صغيرة 
ذلك لم مينع حدوث مشاكل وأزمة طباعية، 
السرعة،  وأيضاً  والنوعية،  ناحية اجلودة  من 
وتأمني خدمة الطباعة. وذلك بسبب وجود 
أي  املنطقة،  في  املطبوعات  من  كبير  كمٍّ 
مقارنة  الطباعة  على  طلب  زيادة  هناك  أن 
شهدت  ولذلك  املوجودة.  املطابع  بعدد 
حركة طباعة الكتب األدبية والثقافية شبه 
تفرغ  بسبب  األخيرة،  السنة  خالل  انقطاع 
مطبعة ديريك لطباعة مناهج التدريس في 

اإلدارة الذاتية.  

كما  تأثير  لها  واملطابع  الطباعة  حركة  إن 
والعلمية  األدبية  احلياة  على  سابقاً  ذكرنا 
بشكل عام في أي منطقة كانت، ولذا فان 
جتاوز أزمة الطباعة وتطوير حركة النشر في 
أحدث  توفر  يستدعي  سوريا،  وشرق  شمال 
والذي  اآللي  التجميع  أجهزة  ومنها  اآلالت 
سيساعد على انتقال الصحف إلى الصدور 
اليومي، وإلى االستفادة من عامل الوقت من 
خالل تسارع الدورات الطباعية بشكل أكثر، 
يستدعي  التدريس  مناهج  طباعة  أن  كما 
وعدم  بها،  خاصة  جديدة  مطبعة  توفر 
إيقاف حركة طباعة الكتب، وتأمني اخلبرات 
أساليب  إلى  اللجوء  خالل  من  الطباعية 
مجموعات  إرسال  ومنها  متعددة  وطرق 
واملعروفة  الصديقة  البلدان  إلى  تدريبية 

بتطور حركة الطباعة فيها أو العكس.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

تقرير/ آزاد كردي

إعداد/ هايستان أحمد
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

 ما هو اإلرشاد
 الزراعي.. وما هي
 وظيفة المرشدين

!الزراعيين؟

الفالحني؛  مساعدة  فن  يعتبر  الزراعي  اإلرشاد 
الزراعية  العلمية  املعلومات  تعزيز  بهدف 
احليوانات،  ويربون  األرض  يفلحون  الذي  ألولئك 
يحتاجون  التي  اجلديدة  باملعلومات  وتعريفهم 
ذو  إرشادي  نظام  عن  عبارة  وهو  معرفتها. 
برنامج محدد، جمهوره من أهل الريف ومحتواه 
زراعي؛ يهتم بإنتاج احملاصيل الزراعية واألشجار 
األسماك،  صيد  التسويق،  املواشي،  املثمرة، 

حتريج الغابات، والتنمية الريفية.

إلى  الزراعية  البحوث  نتائج  إيصال  تكون  قد 
اتصال  على  الريف  أهل  جعل  أو  الريف  أهل 
لهم،  النافعة  الزراعية  للمعلومات  مبصادر 
من  بوظيفته  عادة  الزراعي  اإلرشاد  ويقوم 
من  يتفاعل  التي  النشاطات  من  جملة  خالل 
خاللها العاملون فيه مع الفالحني لتعريفهم 
اجلديدة  الزراعية  واألساليب  باملمارسات 
وإنتاجية  فاعلية  أكثر  متطورة  وبتقنيات 
إرشادية  برسائل  مستمر  بشكل  وتزويدهم 

نافعة لهم.

مجال  في  هام  بدور  الزراعي  اإلرشاد  يقوم 
انطالقاً  وذلك  كبير  بشكل  الزراعية  التنمية 
من رسالته في العمل على زيادة اإلنتاج الزراعي 
واستغالل  زراعي  تكنولوجي  تقدم  وإحداث 
اإلمكانات الريفية إيجابياً إلحداث تلك التنمية 
فضالً عن دوره الفعال في توعية وتثقيف الزراع 
وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتغيير اجتاهاتهم 
الزراعي  اإلرشاد  جناح  يعتمد  حيث  وتطويرها، 
أداء  سالمة  ولضمان  رسالته.  توصيل  في 
يتطلب  األمر  فأن  اإلرشادي  العمل  وفعالية 
سرعة استجابة العاملني في اإلرشاد لطلبات 
باخلدمات  وتزويدهم  املزارعني  واحتياجات 
التكنولوجيا  عن  التعليمية  واملعلومات 
تواجههم  التي  املشاكل  حلل  املالئمة  اجلديدة 

ومساعدتهم على استخدامها بكفاءة.

وظيفة املرشد الزراعي

ـ دراسة املشكالت البيئية ونقلها إلى جهات 
البحث لدراستها.

مع  الزراعة  في  اإلرشادية  البرامج  جتهيز  ـ 
أن  يتذكر  أن  وعليه  الريفيني  من  املستهدفني 
البرامج  وضع  في  يشاركون  عندما  الريفيني 

اإلرشادية يكونوا أكثر استجابة لتنفيذها.

للخطة  وفقاً  اإلرشادية  البرامج  تنفيذ  ـ 
املوضوعة مع مراعاة املرونة في التنفيذ.

على  والتعرف  اإلرشادية  البرامج  تقييم  ـ 
مواطن القصور لتالفيها.

بالتنمية  لالهتمام  احمللية  الهيئات  تشجيع  ـ 
الريفية.

برامجها  في  احمللية  املؤسسات  مع  التعاون  ـ 
اإلرشادية  البرامج  مع  املتكاملة  التعليمية 
املعرفة  مصادر  مع  وثيقة  عالقات  وإقامة 

واملعلومات اخملتلفة.

ـ اكتشاف وتطوير القيادات احمللية.

ـ إعداد وجتهيز املكتب اإلرشادي.

الريفي  الشباب  منظمات  مساعدة  ـ 
وتدريبهم.

واجلمعيات  املنظمات  تكوين  في  املساعدة  ـ 
التعاونية الزراعية.

الزراعية  بالتنظيمات  الريف  أهالي  توعية  ـ 
بفوائدها  الزراع  وتعريف  بالقرية  املوجودة 
واخلدمات التي ميكن أن تقدمها لهم من أجل 
املطلوبة  واخلبرات  باملعلومات  الزراع  امداد 
املعلومات  معرفة  على  الدور  هذا  ويعتمد 
الواجب إيصالها ونقلها وعلى املرشد أن ينتبه 
في  الزراع  إلى  املعلومة  تصل  أن  أهمية  إلى 

الوقت املناسب.

يتحقق  أن  ميكن  ال  الفاعل  الزراعي  اإلرشاد  إن 
:الفالحني  قبل  من  فاعلة  مساهمة  دون 
يقدمون  والذين  الزراعيني،  الباحثني  أنفسهم، 

اخلدمات ذات العالقة.

التعاون  النشاط تشجع  الطريقة من  إن هذه 
بني الفالحني وجتعلهم يستجيبون أكثر لتنفيذ 
بها  ينصحهم  التي  اإلرشادية  التوصيات 
اجلهات  مساهمة  أن  كما  الزراعيني  املرشدين 
التي تؤمن مستلزمات اإلنتاج وجهات التسويق 
تزيد من إمكانية تنفيذ هذه التوصيات خاصة 
املناسب  الوقت  في  املستلزمات  توفير  مت  إذا 

وبثمن مناسب أيضاً.

من عبِق األرض

رضوان أمحد

أبناء منبج وريفها: »اإلدارة المدنية الديمقراطية طوق 

النجاة من الحروب الدموية«
أعمال خدمية جمة لقسم البيئة في بلدية تربة سبيه

االحتياطات الواجب مراعاتها 

عند استخدام المبيدات

كورونا تهدد االقتصاد العالمي 

بخسارة 2,7 ترليون دوالر

روناهي/ منبج- في الذكرى الثالثة لتأسيس اإلدارة المدنية في مدينة منبج وريفها، أكد أهالي منبج بأن اإلدارة 
المدنية بمنبج أصبحت طوق النجاة لهم من الحروب الدموية الدائرة في معظم المناطق السورية، وهنئوا جميع 

شعوب سوريا بهذه المناسبة.

بمدينة  المدنية  اإلدارة  الحديث عن  أن  ال شك 
من  قدمته  ما  لعظمة  يطول  وريفها  منبج 
يأتي  ذلك  وأن  سيما  وال  للمجتمع،  منجزات 
الحافلة  الثالثة؛  تأسيسها  ذكرى  مع  تزامنًا 
التي كان  باإلنجاز والعطاء بمختلف األصعدة 
لقد  المجتمع.  وتطور  تقدم  في  بارزًا  أثرها 
شّكلت اإلدارة المدنية الوجه األمثل لإلدارة عند 
تطلعات  الممثلة عن  باعتبارها  المدينة؛  أهالي 
الشعب في تأمين حياة مستقرة كريمة، خاصة 
بما تتمتع به من قابلية بالتغيير وفاعلية للتطور 
تشهدها  التي  للتنمية  الطبيعي  المحرك  كونها 
المدينة بالشراكة مع الشعب والتخاذها الوسائل 
على  قدرة  منحها  ما  للنجاح،  سبياًل  التنظيمية 

اإلنجاز والتطور واإلبداع.
لتأسيس اإلدارة  الثالثة  الذكرى  وبمناسبة قدوم 
صحيفتنا  أعدت  وريفها،  منبج  بمدينة  المدنية 
من  عدد  مع  للرأي  استطالعًا  »روناهي« 
المدنية  باإلدارة  رأيهم  حول  المجتمع؛  شرائح 
الديمقراطية بمدينة منبج وريفها على مستوى 

قابلية الحكم ومدى تقديم الخدمات أيضًا..

ولدت اإلدارة للخالص
 من الرصاع

بدايًة، حدثتنا اإلدارية في مكتب المرأة السورية 
ذلك  عن  الحياني  مريم  وريفها؛  منبج  بمدينة 
أن  المطلقة  قناعتنا  تزداد  عام  كل  »في  قائلًة: 
تمثل  وريفها،  منبج  بمدينة  المدنية  اإلدارة 
الشرعية للشعب الباحث عن حياة كريمة بعيدة 
ولدت  فيها.  للحرب  مكان  وال  االقتتال  عن 
للخالص  وريفها  منبج  بمدنية  المدنية  اإلدارة 
للسيطرة  المحموم  الصراع  أشكال  كافة  من 
على المزيد من األرض من طرفي الصراع في 
محاولة من كليهما من أجل إيجاد حسم عسكري 
بغض النظر عن نتائج هذه الحرب ولو كانت 
في  السوري  الشعب  رغبات  مع  تتعارض 

تطلعاته المصيرية المحقة«.

وعي الشعب ملهمة اإلدارة 
املدنية؛ لتجاوز األزمات

اإلدارة  تأسيس  ذكرى  في  بأنه  أشارت  مريم 
إدراك  يزداد  وريفها،  منبج  بمدينة  المدنية 
والتشبث  التمسك  بضرورة  الشعب؛  ووعي 
باإلدارة المدنية الديمقراطية التي تعبر بال شك 
خيار  عن  بمنأى  والمصالحة  السلم  خيار  عن 
الحرب دون أن يكون له فيها أي إصبع؛ فكانت 
النتيجة أن دفعوا حياتهم وسعادتهم وأرزاقهم، 
وهنا مثلت اإلدارة المدنية بمدينة منبج وريفها 
المرفأ الذي يستقبلهم كلما ظهر الطوفان. مؤكدًة 
المدنية  اإلدارة  فإن  المنظور،  هذا  من  بأنه 
بمدينة منبج وريفها، هي الطرف الوحيد الذي 
لم يرفع السالح ضد أحد طيلة سنوات الحرب، 
االعتداءات  من  نفسها  عن  تدافع  كانت  بل 

ويعرض  وجودها  يهدد  كان  الذي  والعدوان 
المواطنين للخطر. فقد تعرضت مناطق  حياة 
مدينة  فيها  بما  عمومًا،  سوريا  وشرق  شمال 
منبج للعدوان والحرب، كما حدث في عفرين. 
وكما حدث مؤخرًا في مناطق كري سبي/ تل 

أبيض وسري كانيه/ رأس العين.

متثل الهم الوطني واالجتامعي
وأردفت مريم بأن اإلدارة المدنية بمدينة منبج 
وريفها أكثر األنظمة مرونًة وتطورًا، فهي إن 
وجدت كنموذج فكري لكنها في الواقع منسابة 
مع المجتمع وهذا مرده اتباعها للشفافية البعيدة 
اإلدارية  العالقات  من  ومكون  المركزية  عن 
التسلط  لمشاكل  حل  إيجاد  بغية  المتكاملة؛ 
الحكم  لنموذج  جديدة  طرائق  وإيجاد  والقهر 
ببساطة  فذلك ألنها  التي عهدناها سابقًا،  غير 
عمومًا.  السوري  الوطن  من  يتجزأ  ال  جزءًا 
الحواجز  في  خطاه  يحث  مواطن  أي  أن  فلو 
الموجودة على الطرق على اتساعها واختالفها، 
تلك  يحمل  ال  هناك  منهم  العسكري  سيجد 
من  غيرها  في  الموجودة  السلطوية  العنجهية 
المناطق السورية. وأضافت بأن اإلدارة المدنية 
ولدت حين تخلت كل األطراف المتحاربة عن 
هويتها السورية، واستعبدت الشعب الذي هاجر 
قسمًا منه للخارج في مقابل ذلك، عاد منهم حين 
شاهدوا بأم أعينهم ما فيها من تطور وتحديث.

السورية  المرأة  مكتب  في  اإلدارية  واختتمت 

حديثها  الحياني  مريم  وريفها؛  منبج  بمدينة 
أمام  أنفسنا  نجد  الغالية،  الذكرى  »بهذه  قائلًة: 
كرنفال من المنجزات الكبيرة التي تم إنجازها 
بفضل تكاتف الشعب مع اإلدارة المدنية بمدينة 
منبج وريفها؛ إلعادة عجلة الحياة من جديد في 
بنية المجتمع. أتمنى أن تستمر اإلدارة المدنية 
النهج اإلصالحي  بمدينة منبج وريفها في هذا 
الشامل؛ القائم على البناء والتطوير والتحديث، 
فكل يوم نرى مزيد من المنجزات من قبل أبناء 
الشعب حتى يتحقق مطلبنا في سورية موحدة 

ديمقراطية«.

الخدمات االجتامعية؛ إحدى 
أهم مفرزات نجاح اإلدارة

عن  العيدو  منتصر  المواطن  حدثنا  بدوره، 
»اإلدارة  قائاًل:  منبج  إدارة  تأسيس  ذكرى 
تقدم  التي  الجهة  وريفها؛  منبج  بمدينة  المدنية 
الحياة  مقومات  من  المواطن  يحتاجه  ما  كل 
األساسية، وال سيما األمن واألمان الذي نفتخر 
موجود  غير  األمر  وهذا  مدينتنا  في  بوجوده 
في مناطق أخرى. فضاًل عن ذلك، أنها تؤمن 
تأمينها  من خالل  المجتمع  متطلبات  من  كثير 
نقص  أي  بها  يوجد  ال  التي  الغذائية  للمواد 
حاصل، عبر اتباعها للسوق المفتوحة، وأبرز 
تعد  التي  والمحروقات  الخبز  مادة  المواد  هذه 
عماد كل أسرة وبخاصًة المحروقات باعتباره 
األوكسجين لتشغيل أي منشأة اقتصادية. هناك 
أمور أخرى ال يمكن االستغناء عنها كانت ال 
تأمينها بشكل  المدينة على  اإلدارة  تعمل  تزال 

فكانت  التعليمية  بالعملية  ويتمثل  مسبوق  غير 
النقطة األهم التي افتقدها األطفال في السنوات 
لذلك،  إضافًة  المدنية،  اإلدارة  تأسيس  قبل  ما 
الذي  اآلخر  الميدان  هو  الصحة  مجال  كان 
خفف على المواطنين الكثير من هموم وتبعات 

عبء كاهل الحياة القاسية«..

مناذج من إصالح اإلدارة 
املدنية للمجتمع

منبج  بمدنية  المدنية  اإلدارة  بأن  ذكر  العيدو 
عن  بعيد  آخر  أمر  تحقيق  من  تمكنت  وريفها 
األمور المادية وفيما يتعلق باألمور المعنوية؛ 
عن  البعيدة  اإلنسانية  الكرامة  على  كحفاظها 
بمعنى  والقدح.  والسباب  والتجريح  التخوين 
أنها حافظت على إرادة اإلنسان عبر مجموعة 
أبناء  من  تكونت  أنها  أهمها؛  الخصائص  من 
داعش،  استطاعوا دحض مرتزقة  الذين  منبج 
األبطال.  أبناءها  خيرة  ذلك  أجل  من  فدفعوا 
المجتمع  سالمة  على  حفاظها  الثاني،  األمر 
تؤثر  التي  الخارجية  التهديدات  من  وصونه 
أو من  كاإلرهاب،  مكان  كل  في  األفراد  على 
الداخلية؛ كالمخدرات بحيث سجلت  التهديدات 
إنجازًا في معدالت انخفاضها من هذه  المدينة 
األشياء، مبينًا بأن هذا  يعني أن هناك تقدمًا في 
هذا المجال. األمر الثالث، قدرتها على تحقيق 
العدالة االجتماعّية لكافة شرائح المجتمع، فهي 
المشكالت  لحّل  السلطوية  الحلول  عن  تبتعد 
وتركز على االهتمام باألفراد والتنمية البشرّية. 
األمر الرابع، وهو طرح اإلدارة المدنية لشعار 
العلم والفكر باعتبار أن الوقاية خير من العالج، 
تدريبية  دورات  إقامة  على  الحرص  يتّم  لذلك 
المشكالت  حدوث  مغبة  يجنبها  مما  فترة  كل 
وحّلها قبل تفاقمها من خالل التنظيم، وبالتالي 

تجّنب أي بادرة للسلطوية.
وفي ختام حديثه تمنى المواطن منتصر العيدو 
وقال:  المنوال،  هذا  على  لإلدارة  االستمرار 
والحياة  العطاء  من  بمزيد  ومدينتنا  عام  »كل 

الكريمة«.

تنظيم املجتمع رضورة مجتمعية

لحزب  المشتركة  الرئيسة  حدثتنا  جهتها  ومن 
وريفها؛  منبج  بمدينة  والديمقراطية  الحداثة 
مديحة الجمعة بأن الجميع يعرف بأنه تأسست 
آذار   12 في  وريفها  منبج  في  المدنية  اإلدارة 
قبضة  من  منبج  وتحررت  عام2017م،  في 
على  2016/8/15م.  بتاريخ  داعش  مرتزقة 
منبج  ومجلس  الديمقراطية  سوريا  قوات  يد 
التحرير  قبل  المدينة  كانت  حيث  العسكري، 
تعاني من انعدام االستقرار والخدمات في ظل 
حكم مرتزقة داعش للمدينة. مشيرًة بأن سكان 
المدينة عانوا من القهر والذل في فترة سيطرة 
منهم  تحريرها  وبعد  المدينة،  على  المرتزقة 
أهالي  استطاع  حيث  المدينة،  في  الحياة  دبت 
عسكرية  قوة  وتنظيم  تأسيس  وريفها  منبج 
فتم  فيها،  االستقرار  وترسي  حدودها  تحمي 
تشكيل جهاز أمني يسهر على أمن المواطنين 
تنظم  وإدارات،  ومؤسسات  لجان  وتأسيس 
والعسكرية  واالقتصادية  االجتماعية  الحياة 

وريفها  المدينة  في  السياسية  وحتى  والخدمية 
حسب قولها.

الحراك الشعبي مصنع
 لتجاوز املعوقات

جميع  في  نهضت  المدينة  بأن  بينت  مديحة 
التي  العدالة االجتماعية  النواحي، مشددًة على 
بالحقوق  الجميع  تساوى  حيث  المدينة،  سادت 
دون أية تفرقة. ومن المعروف عن مدينة منبج 
والمكونات،  الشعوب  في  التنوع  مدينة  بأنها 
حيث يسود التعايش المشترك بين هذه الشعوب، 
يتجاوزا  بأن  وريفها  المدينة  أهالي  فاستطاع 
داعش  مرتزقة  زرعها  التي  المعوقات  جميع 
ووقفوا جنبًا إلى جنب؛ ضد أي تهديد خارجي 
النجاح  وهذا  التعايش،  هذا  المدينة.  يهدد 
اإلداري واالجتماعي واالقتصادي والعسكري 
على يد أبنائها أزعج قوى اإلرهاب واالحتالل 
دائمًا  للتهديد  معرضة  مدينة  منبج  جعل  مما 
ونجاحًا  استقرارًا  األكثر  المدينة  باعتبارها 

وتنظيمًا بين جميع المدن السورية«. 

الثورة أنثى، وبعدها لن
تسكت أي امرأة

في  المرأة  ننسى  ال  أن  يجب  بأنه  وأكدت 
في  الكامل  دورها  أخذت  التي  منبج  مدينة 
الكثير  تقدم  أن  واستطاعت  النواحي،  جميع 
السياسية  المجاالت  وأثبتت جدارتها في جميع 

االقتصادية،  وحتى  واالجتماعية  والعسكرية 
يمكن االستهانة  بأن هذا نجاح كبير ال  منوهًة 
به في مجتمع كان يعاني من السيطرة الذكورية 
مجاالتها،  كافة  في  الحياة  مفاصل  جميع  على 
وكل هذه اإلنجازات تحققت بفضل إرادة ووعي 
اإلنسان الذي يعيش في هذه المدينة والحريص 
على بناء نهضة شاملة، تعطي انطباعًا إيجابيًا 
لبناء  الوطني والسعي دومًا  االنتماء  عن مدى 

وطن يسوده التطور والحداثة الديمقراطية.
الحداثة  لحزب  المشتركة  الرئيسة  واختتمت   
مديحة  وريفها؛  منبج  بمدينة  والديمقراطية 
في  المسؤولين  جميع  »على  قائلًة:  الجمعة 
السعي دومًا  المدنية في منبج وريفها؛  اإلدارة 
لتحقيق  لألهالي  الخدمات  مستوى  لتحسين 
الذين  المواطنين  يرضي  معيشي  مستوى 
مستوى  في  وتردٍّ   الحرمان  من  الكثير  عانوا 
التحرير.  قبل  ما  فترة  في  والمعيشة  الخدمات 
وأريد بدوري أن أشكر كل من ساهم في بناء 
هذه النهضة، وهذا النجاح الذي نفخر به دومًا 
ونعتز به ودمتم ودام وطننا وأمتنا بألف خير«.

مديرية  أصدرت  المزارعين؛  سالمة  على  حفاظًا 
وقاية النبات في قامشلو بإقليم الجزيرة عدة تعليمات 
المبيدات  واحتياطات يجب مراعاتها عند استخدام 

وهي: 
 ـ فهم ومعرفة التعليمات الخاصة باستعمال المبيد 
وقاية  مديرية  قبل  من  باستخدامه  الشروع  قبل 

النبات.
والعلف  المياه  من مصادر  بالقرب  الرش  تجنب  ـ 

وعلف الحيوانات وحظائر الدواجن.
ـ ارتداء األلبسة الواقية التي تمنع من وصول المبيد 

إلى الجسم.
والجلد  للعينين  ومالمسته  المبيد  استنشاق  تجنب  ـ 

أثناء عملية الرش.
غسله  يجب  الجسم  إلى  المبيد  وصول  حال  في  ـ 

بالماء والصابون فورًا.
ـ تجنب الرش في عكس اتجاه الرياح وفي الظروف 

الجوية غير المناسبة.
ـ االمتناع عن األكل والشرب والتدخين أثناء عملية 

الرش.
ـ التخلص من العبوات الفارغة بحرقها أو طمرها 
في أماكن بعيدة عن استخدام تلك العبوات لالستعمال 

المنزلي.
المرشوشة كعلف  المحاصيل  بقايا  استعمال  ـ عدم 

للحيوانات إال بعد التأكد من انتهاء فترة األمان.
األنهار  مياه  في  الرش  أدوات  غسل  عدم  يجب  ـ 

والسواقي تجنبًا لتلوثها.
المصاب  استبعاد  فيجب  تسمم  حالة  حدثت  إذا  ـ 
االصطناعي  التنفس  وإجراء  الرش  منطقة  عن 

واستدعاء الطبيب عند الضرورة.
من  االنتهاء  بعد  والمالبس  الجسم  غسل  يجب  ـ 

عملية الرش بشكل جيد بالماء والصابون.

مبيرغ«  »بلو  وكالة  نشرت 
فيه  تحدثت  تقريراً  العالمية 
االقتصاد  خسارة  إمكانية  عن 
دوالر؛  تريليون   2.7 العالمي 
»كورونا  فيروس  تفشي  بسبب 
وهو  )كوفيد-19(،  المستجد« 
ما يساوي حجم الناتج المحلي 

اإلجمالي للمملكة المتحدة.
االقتصادي  النمو  تباطؤ  إلى  التوقعات  وأشارت 
العالمي إلى 1.2% في الربع األول، وهي أقل نسبة 
فصلية على اإلطالق. وتوصل تقرير الوكالة الذي 
ترتبط  عدة  سيناريوهات  إلى  محلولها،  عليه  عمل 
بكيفية تكبد هذه الخسارة، أولها تباطؤ حاد في نمو 
االقتصاد الصيني ينتقل إلى بقية دول العالم آخذين 
الثاني  الذي يصنف  االقتصاد  هذا  باعتبارهم حجم 
في  للنمو  كقاطرة  وقدراته  العالم  مستوى  على 

مختلف القطاعات عالميًا.
وبالنسبة لبقية العالم، تعتبر الصين مصدرًا للطلب 
وتعد  المالية،  لألسواق  اهتمام  ومحور  وللعرض 
لذلك؛  العالم.  في  المصنعة  للمكونات  منتج  أكبر 
عندما تغلق المصانع الصينية، والشركات العالمية 
داخلها، يصبح من الصعب العثور على المنتجات 
المصغرة التي تدخل في كل شيء بدءًا من أصغر 

منتج إلى آالت البناء.
السيطرة  من  الصين  تمكنت  إذا  المحللين،  وحسب 
العالمية  المصانع  وعادت  الفيروس،  على  بسرعة 
الممكن  فمن  السنة،  من  الثاني  الربع  في  للحياة 

احتواء التأثير على بقية االقتصاد العالمي.
والسيناريو الثاني يكمن في تعطل أنشطة الشركات 
في الدول االقتصادية الكبرى، مثل كوريا الجنوبية 
شهدت  والتي  وألمانيا،  وفرنسا  واليابان  وإيطاليا 

أكبر عدد من حاالت اإلصابة بالفيروس على غرار 
ما  أسرع،  بشكل  الفيروس  تفشي  حال  في  الصين 
يدفع االقتصاد العالمي لتسجيل نسبة نمو اقتصادي 
سابقة  بتقديرات  مقارنة  العام  هذا   %2.3 منخفض 
يأتي  الثالث،  والسيناريو   .%3.1 بنسبة  نمو  عند 
بعد تفشي فيروس »كورونا المستجد« بشكل أوسع 
كل  انضمام  بعد  الحالية(،  بالوتيرة  )مقارنة  نطاقًا 
من الواليات المتحدة والهند والمملكة المتحدة وكندا 
أن  يعني  وهذا  المصابة،  الدول  إلى  والبرازيل 
تعاني  العالم  الكبرى في  العشر  جميع االقتصادات 
المحلي  االنتشار  الحتواء  تكافح  ألنها  تباطؤ؛  من 
يتباطأ  أن  إمكانية  إلى  بدوره  يؤدي  ما  للفيروس؛ 
إلى  السيناريو  هذا  وفق  العالمي  االقتصادي  النمو 

1.2% عام 2020.
أما السيناريو الرابع، فهو يعتمد على تحول الفيروس 
الدول  القتصادات  صدمة  يسبب  عالمي  وباء  إلى 
كلها، ما يجعل إمكانية أن يسجل النمو االقتصادي 
اقتصادات  تدخل  كما   ،%0.0 نمو  نسبة  العالمي 
االنكماش،  نطاق  اليورو  ومنطقة  واليابان  أمريكا 
 %3.5 الصيني  االقتصادي  النمو  يسجل  حين  في 
عام  منذ  األقل  النسبة  وهي   ،2020 عام  فقط 
الفيروس،  منها  نشأ  التي  الصين،  وتأتي   .1980
في المرتبة األولى من حيث انتشاره عالميًا بتسجيل 
السلطات فيها 80 ألف و651 إصابة وثالثة آالف 
و70 حالة وفيات. وتليها في المرتبة الثانية كوريا 
الجنوبية بسبعة آالف و41 إصابة، و46 وفاة جراء 

هذا الفيروس.
وتعتبر إيران وإيطاليا المرتبتين الثالثة والرابعة من 
بين الدولة المصابة بنسب متقاربة، بتسجيل األولى 
وفاة،  حالة  و124  إصابة  و747  آالف  أربعة 

وإيطاليا أربعة آالف 636 إصابة و197 وفاة.
وكاالت

 المرأة والمجتمع ثورة

 ضمن ثورة

نافذة األسبوع 

نوروز عثمان

الحادي  القرن  في  المرأة  تواجه 
والعشرين  قضايا ومشاكل عدة وتزيد 
هذه المعاناة من حدة حاجتها إلى آفاق 

جديدة في كيفية تخطيها لهذه األزمة.
لها  األزمة  حجم  تفاقم  أن  خاصة 
تأثيرها السلبي على شخصيتها خاصة 
ال  عتبة  على  وهي  عامة  والمجتمع 
تقبل االستمرار بهذا الروتين أواًل وال 
ضرورة  من  مليم  بقدر  وال  التراجع 

انخراطها في عمق األزمة هذه. 
 والمجتمع من جهته بات اليوم مسؤول 
عن سبب زيادة الكم الهائل من شروع 
العقبة  تشكل  التي  والتقاليد  العادات 

األكبر أمام المجتمع األنثوي عامة. 
خصائص  تحليل  الضروري  من 
والعشرين  الحادي  القرن  وميزات 
هذه  وفوضته  أزمته  في  يحتاج  الذي 
إلى ثورة مجتمع النساء ككل. حيث أن 
الطابع الذكوري السائد في راهننا هذا 
ما هو إال تعقيد الفوضى بطابع المجتمع 
الذكوري الذي كان وال يزال يأخذ من 
نظرية الحرب والعنف والقتل والدمار 
والخالفات  الصراعات  لحل  أساسا 
آفاق   عن  تبحث  تزال  ال  التي  السائدة 
بعقلية  العصر  مشاكل  لحل  جديدة 

وذهنية جديدة. 
آذار   8 وشرارة  عام  مئة  من  أكثر   
كانت وال تزال ملهبة عن الظلم والعنف 
ونكران الحقوق التي تعاني منها المرأة 
من فارق أو تميز يذكر في رقعة ما أو 

عرق أو قوم ما. 
المرأة باتت اليوم على يقين كامل بأنه 
ال خيار آخر أمامها سوى النضال من 
تلك  آثار  من  وخالصها  حريتها  أجل 
عنها  تمخضت  التي  الذكورية  العقلية 
اإلرهاب  أنواع  بأحدث  داعش  إرهاب 
المطبق  بحق المرأة  وبصورة حديثة 
السبي  شرعنة  إلى  تهدف  كانت  حيث 
القول  ويمكننا  أوال.  بالنساء  واالتجار 
بأن هذه المرحلة كانت مستعصية جدًا 

عليها في هذا القرن. 
هي  الفكري  والتحرر  الحرية  فقضية 
العالقة في قرننا هذا؛  القضايا  أهم  من 
الوعي  إلى  كبير  بشكل  تفتقر  فهي 
وبالتالي  الحرية  معنى  عن  الحقيقي 
المرأة   تتقصدها  التي  الحرية  هي  ما 
الزال  حين  في  اليوم.  حياتها  في 
والتشدد  اإلقطاعي  المجتمع  رواسب 
غبار  من  أخرى  فطبقة  عليها,  سائدًا 
فأصبحت  عليها  تراكمت  الرأسمالية 
واحد  أننا  في  وجذابة  مموهة  العبودية 
حرية  نضال  خوض  يصبح  وبالتالي 

الكائن النسائي  أكثر تعقيدًا. 
تجربة نضال المرأة في روج آفا وشمال 
شرق سوريا تكتسب يومًا بعد يوم أبعاد 
وتعد  المجتمع  ثورة  تحقيق  في  هامة 
تجربة ناجحة كمثال لخير مجتمع يسير 
العالقة وخاصة  بذاته نحو حل قضاياه 
وبالتالي  الندية  الشراكة  ناحية  من 
سعيها لنيل حقوقها التي عجزت العديد 
منحها  الدولية  والمنظمات  األمم  من 

للمرأة ككل.
وأهم هذه التجارب هي تجربة وحدات 
داعش،  مواجهة  في  المرأة   حماية 
التجربة السياسية  كساحة جديدة متمثلة 
تجربة  في  خلف  هفرين  شخصية  في 
المستقبل  سوريا  حزب  وقيادة  تأسيس 
وكذلك تجارب جديدة عدة في المجتمع 
السوري استطاعت انتشال تلك الميادين 
من سلطة وتحكم الرجل ومنها المجال 
واالقتصادي   والدبلوماسي  اإلعالمي 
عامودا  نساء  منتخب  كفوز  والرياضة 
مؤخرا وغيرها من المجاالت األخرى 
التي  شكلت انفتاحًا جديدًا نحو النهوض 

بالمجتمع وتطوره.
آذار   8 في  النساء  مقاومة  فستسطر 
تاريخ الحرية  الذي كما عّبر عنه القائد 
عبودية  تاريخ  يدونوا  لم   « أوجالن 
الزال  الحرية  تاريخ  أما  بعد؛  األنوثة 

ينتظر التدوين«.

إبراهيم سليمان  تربة سبية  بناحية  الشعب  بلدية  البيئة في  اإلداري في قسم  ـ صّرح  روناهي/ قامشلو 
شرف عن األعمال الخدمية لبلدية تربة سبية، ومنها األعمال الخدمية للحدائق، المنصفات، والتنظيفات، 

والمطالبة بتأمين بعض اآلليات؛ بهدف إنجاز األفضل للمجتمع من ناحية األعمال الخدمية.

تقرير/ إيريش محمود
تربة  بناحية  الشعب  بلدية  في  البيئة  قسم  يولي 
سبية البيئة أهمية خاصة؛ الرتباط البيئة ارتباطًا 
مباشرًا بصحة اإلنسان، فهي تؤّثر بشكل مباشر 

على حياته.
»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص؛  وبهذا 
لقاء مع اإلداري في قسم البيئة لناحية تربة سبية 
عن  أفادنا  بدوره  الذي  شرف  سليمان  إبراهيم 
لناحية  البيئة  قسم  قدمها  التي  الخدمية  األعمال 
تربة سبية، قائاًل: »هناك أربع حدائق متواجدة 
الشهيدة  حديقة  منها:  سبية؛  تربة  ناحية  في 
المساحة ويتوفر  وارشين وهي أكبر من حيث 
»العفس،  ومنها  األشجار  من  أنواع  عدة  فيها 
األخرى«؛  األنواع  وبعض  الصنوبر،  السرو، 
كما ويوجد فيها بئر ارتوازي يروي من خالله 
روجدا  الشهيدة  وحديقة  كافة،  الحديقة  أشجار 
لمكتب  الخدمية  الناحية  من  تابعة  وهي  آخين 
وحديقة  لألطفال،  ألعاب  فيها  ويوجد  المرأة، 
رستم، وحديقة خران الفرنسي الشهيدة زكية«.

خدمية  أعمال  »هناك  قائاًل:  شرف  وأضاف 
الطرق  منصفات  أشجار  تقليم  مثل  أخرى 
من  سبية؛  تربة  ناحية  في  الرئيسية  والشوارع 
لمركز  ووصواًل  )القوس(  الرئيسي  المدخل 
األسايش، باإلضافة إلى تنظيف جانبي األرصفة 

بالعمل ضمن  قمنا  كما  المتراكمة،  األتربة  من 
القسم  السياحي  الشارع  في  الطريق  منصفات 
على  العفس  أشجار  زراعة  وتم  الغربي، 
الطرق، وسيتم العمل في القسم الشرقي لشارع 
السياحي في غضون أياٍم قليلة، علمًا أن أعمال 

المنصفات مستمرة حتى اآلن«.
ناحية  من  الخدمية  األعمال  يخص  وفيما 
قائاًل:  شرق  نوه  القمامة؛  وجمع  التنظيف 
المجال  البدلية بهذا  العاملين في  »يتراوح عدد 
البلدية  ووزعت  عاماًل«.  عشرين  يقارب  ما 
ناحية  في  الكبير  بالحجم  للقمامة  حاوية  ثالثين 
تربة سبيه؛ حيث يتم جمع القمامة بشكل يومي 
من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشر 
وحتى  صباحًا  الثامنة  الساعة  ومن  ظهرًا، 

المدينة  قمامة  جمع  يتم  حيث  ظهرًا،  الواحدة 
ووضعها في المكان المخصص لها.

تربة  لناحية  البيئة  قسم  في  اإلداري  واختتم 
سبيه إبراهيم سليمان شرف حديثه قائاًل: »تقوم 
البلدية بإنجاز األعمال الخدمية حسب اإلمكانات 
التزام من  المقدمة لها. في الحقيقة؛ ليس هناك 
الحاويات  في  القمامة  بوضع  المواطنين  ناحية 

بالوقت المحدد، علمًا بأنه تم توزيع بروشورات 
رمي  بأوقات  وااللتزام  النظافة  على  تحث 
شرف  وناشد  المحددة«.  األوقات  في  القمامة 
أبناء المنطقة التقيد وااللتزام بالنظافة من أجل 
الحفاظ على نظافة المنطقة، كما طالب الجهات 
من  الالزمة  اآلليات  بعض  بتأمين  المختصة 
تربة  بلدية  كون  للمجتمع؛  األفضل  تقديم  أجل 

سبيه تعاني من قلة اآلليات.
استطالع/ آزاد كردي

إبراهيم سليمان شرف
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