
العدد 896-  األحد   2020/3/15م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنرش     50 ل.س

مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم اجلزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة احلرية- الشارع العام 421360/ مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع 
الكورنيش، جتمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة اجلواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة األنوار شارع عامودا 438207.  - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ املكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 

عامودا )مكتبة آرين 732323( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( تربه سبيه )مكتبة اجلهاد 470618(.

هيئة التحرير:

سوزان عيل 

برييفان خليل 

عبدالرحمن محمد

التدقيق اللغوي:

ميرس املشعان

اإلخراج الفني:

ديالن أحمد

صحيفة روناهي

مركز قامشلو     0938541707

423165

r.ronahi2011@gmail.com

shrktronahi@gmail.com
Ronahi.net

ميكنكم زيارة موقع الصحيفة عىل الرابط التايل:

rojnama ronahi

  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنرش        50 ل.س  

  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنرش     50 ل.س

العدد 896-  األحد   2020/3/15م

لمجلس  التابعة  الصحة  لجنة  أطلقت 
داخل  األطفال  لقاح  حملة  رفعت  تل  ناحية 
المجتمع  تدريب  هيئة  مع  بالتنسيق  الناحية 
الديمقراطي وهيئة صحة بحلب وكومينات 
منذ  التلقيح  حملة  بدأت  حيث  الناحية، 
الخميس  يوم  من  األولى  الصباح  ساعات 
٢٠٢٠/٣/١٢ فانطلقت من مدرسة المجمع 
التربوي التي تعتبر أكبر مدرسة في الناحية. 

تعاون وتنسيق إلنجاح عملية اللقاح
كثب  عن  العملية  برصد  صحيفتنا  وقامت 
التقينا  وقد  التربوي،  المجمع  داخل مدرسة 
المدرسة  إدارة  من  كل  مع  جولتنا  ضمن 
ولجنة الصحة القائمة بهذه العملية فتحدثت 
الديمقراطي  المجتمع  تدريب  لجنة  عضوة 
مدرسة  في  واإلدارية  رفعت  تل  ناحية  في 
التربوي سيلواند فادي فقالت بهذا  المجتمع 
الخصوص: »نسقت لجنة الصحة مع هيئة 
وكإدارة  اللقاح  عملية  إلجراء  التدريب 
المدرسة قمنا بالتعاون معهم من ناحية تهيئة 
اللقاح  عملية  إلتمام  والطالب  الصفوف 

لطالب الصف األول والسادس«.
الذين  الطالب  عدد  بأن  سيلواند  وأكدت 
سيأخذون جرعات التلقيح من الصف األول 
 ٦٤٦ عددهم  يبلغ  الناحية  في  والسادس 
مدارس  ستة  على  موزعين  وطالبة  طالب 
مدرسة  التربوي،  المجمع  مدرسة  وهي 

نازحو إدلب: »شمال وشرق 
سوريا هو المالذ اآلمن لنا 

بعد مصابن�ا«
روناهي/ الشهباءـ لجنة الصحة التابعة لمجلس ناحية تل 
لتستمر  الناحية  في  األطفال  لقاح  حملة  أطلقت  رفعت 
إلنجاح  المعنّي�ة  الجهات  بعض  مع  بالتنسيق  أيام  عشرة 
دون  سنة  و12   7 العمر  ذوي  األطفال  وتلقيح  العملية 

استثن�اء.

  تقرير/ شيار كرزييل

مدرسة  عليتو،  محمد  مدرسة  جمال،  محمد 
الكومين ١٤، مدرسة الكومين ١١ ومدرسة 

الكومين ١٠. 
كما تحدثت عضوة هيئة الصحة بحلب أمينة 
بعد  قائلة:  التلقيح  عملية  على  القائمة  حالق 
إجراء  أجل   من  الصحة  لجنة  مع  تنسيقنا 
هو  األول  لقاحين  بتقديم  قمنا  اللقاحات 
من  سنوات  السبع  يبلغون  الذين  لألطفال 
العمر وهو لقاح ثنائي طفلي، واللقاح الثاني 
هو ثنائي كاهلي لعمر ١٢سنة وتتضمن هذه 
الديكي  السعال  والديفتيريا  الكزاز  اللقاحات 

والتي تعتبر لقاحات وقائية لألطفال«.
اللقاح سيستمر عشرة أيام

التابعة  الصحة  لجنة  عضو   أكدت  كما   
قائلة:  عمر  مريم  رفعت  تل  ناحية  لمجلس 
بإخبار  قمنا  الناحية  إلى  اللقاح  وصول  بعد 
أجل  من  الديمقراطي  المجتمع  تدريب  لجنة 
إن  وبعد  األساس  هذا  على  أنفسهم  تحضير 
قامت بتهيئة المدارس بدأت عملية اللقاح في 
المجتمع  مدرسة  من  بدايتها  وكانت  الناحية 

التربوي«.
الجدير ذكره فأن عملية اللقاح ستنتهي خالل 
هذه  إجراء  من  االنتهاء  وبعد  أيام  عشرة 
العملية في المدارس سوف يقومون بجوالت 
العملية  تتم  أن  أجل  من  الكومينات  داخل 

بشكل كامل دون بقاء أحد بدون لقاح.

نالت الباحثة العراقية ليلى عبود الصائغ درجة 
بغداد  بجامعة  ماجستير  رسالة  في  االمتياز 

مؤخراً، والتي تناولت فيها إبادة االيزيديين. 
قسم  في  تدرس  الصائغ  ليلى  العرقية  الباحثة 
اللغة العربية بكلية اآلداب في جامعة بغداد وهي 
اإليزيديين  وقضية  اإلنسانية  بالقضايا  مهتمة 
اإليزيديين  قضية  تناولت  وقد  خاصة  بشكل 
من باب المتخيل الروائي وكانت كل الروايات 
التي تمحورت حول اإلبادة األخيرة لإليزيديين 
موضوع بحث في رسالتها الماجستير »وجهة 

النظر في روايات النكبة اإليزيدية«.
وقد القت رسالتها صدى كبير داخل القسم ولدى 
الشأن  بهذا  والمهتمين  األكاديميين  األساتذة 
مع  يتعاملون  للذين  مرجعاً  وأصبحت رسالتها 
موضوع النكبة ألنها تحوي على ملحق لجميع 
بحق  األخيرة  اإلبادة  تناولت  التي  الروايات 

اإليزيديين.
لجميع الجهود   في رسالتها عملت ليلى مسحاً 
السينمائية  األعمال  وحتى  والفكرية  الثقافية 
القضية  عن  تحدثت  التي  الشعرية  والدواوين 
فضالً عن أن قضية اإلبادة لها جذور تاريخية 
بحق   7٤ الـ  إبادة  كانت  األخيرة  فاإلبادة 
احتوت  ليلى  رسالة  آخر  بمعنى  اإليزيديين، 
بحق  اإلبادة  عن  دونت  التي  الجهود  جميع 

اإليزيديين.
وجهة  منهجية  مع  رسالتها  في  ليلى  تعاملت 

النظر وهي منهجية ضمن كتاب شعرية التأليف  
لبوليس اوس نوفيسكي الناقد الروسي، وكانت 
المستوى  أربعة مستويات،  المنهجية وفق  هذه 
األول األيديولوجي، المستوى الثاني التعبيري، 
الرابع  والمستوى  النفسي،  الثالث  والمستوى 
في  الروايات  قاربت  وقد  والمكاني،  الزماني 

دراستها وفق هذه المنهجية. 
اليوسف  إبراهيم  للكاتب  »شنكالنامه«  رواية 
عليها  اعتمدت  التي  الروايات  إحدى  كانت 
هذه  رسالتها،  إعداد  في  الصائغ  ليلى  الطالبة 
كما  اإليزيديين  مأساة  عن  تتحدث  الرواية 

تخص  مهمة  قضايا  رسالتها  في  وعرجت 
الشعب اإليزيدي.

اليوسف  إبراهيم  الرواية  هذه  كاتب  مدح  وقد 
حول  تمحورت  التي  ورسالتها  ليلى  الطالبة 
التي  والجهود  بعملها  وأشاد  اإليزيدية  القضية 
بذلتها فقد استطاعت الغوص في قضايا حساسة.

الكاتبة ليلى الصائغ استطاعت أن تسرد بعض 
اإليزيدي عبر رسالتها،  الشعب  التفاصيل عن 
كموضوع  اإلنسانية  المواضيع  من  وقربها 
وتهتم  مبدأ  صاحبة  أنها  على  داللة  رسالتها 

بقضايا المجتمعات كافة.

عراقية تن�ال درجة االمتي�از في رسالة 
الماجستير عن إبادة اإليزيديي�ن

رد سوريا 
ُ
ك

أصالة الوجود 
وتوصيف 

اللجوء

»ليليت« جهود نسوية تدعم 

االقتصاد واليوم يستعد بإنتاجه 

الستقبال النوروز

حسني العثامن: »هويتنا 
السوريّة فوق كل ذي 

اعتبار.. لذا؛ حل األزمة 
يجب أن يكون بيد 

السوريني«

مؤسسة »أولف 
تاو« تساهم يف 
إحياء وإنعاش 

اللغة الرسيانية 
يف شامل ورشق 

سوريا...«8

الشيخ نوري الحميش: 
»نرفض أيًّ تدخل 

خارجي يسعى لتقسيم 
سوريا«

انطالق حملة اللقاح 
ألطفال تل رفعت

ال يستنُد توصيف الكرد بالالجئين إلى أّي معطى من التاريخ 
والواقع، وهو ال يتجاوز الغايات السياسيّة، في محاولة لخفِض 
مستوى المطالب، وتغييب القضية من طاولة الحوار، وفرض 
في  العسكرّي  واألسلوب  الميدان  معطيات  وفق  الواقع  األمر 
عن  يكونوا  ما  أبعد  فالُكرد  السوريّة،  األزمة  مع  التعاطي 

توصيف الالجئين...«5

بيّن شيخ عشيرة العبيدات في دير الزور نوري 
الوحيد  السبيل  السوريين  حوار  أن  الحميش 
دولة  أّن  إلى  وأشار  السورية،  األزمة  إلنهاء 
االحتالل التركي تسعى إلى تتريك مناطق شمال 
المتعددة، وأكد  انتهاكاتها  وشرق سوريا عبر 
على رفضهم كعشائر عربية ألي تدخل خارجي 
األراضي  واحتالل  سوريا  لتقسيم  يسعى 

السورية..«2

يتميز  عامودا  في  النسائي  ليليت  مشغل   
ويزداد  المحلي  وبإنتاجه  عمله  بحرفية 
اليوم  هو  وها  يوم،  بعد  يوم  عليه  اإلقبال 
الملبوسات  من  كبيرة  كميات  يحّضر 

الفلكلورية استقباالً لعيد النوروز...«3

حسين  واألكاديمي  السياسي  أكد 
الشرعي  للحوار  دعوته  العثمان 
الذي  أنفسهم  السوريين  بين  والجاد 
يكتسب تأييد الشعب ويمثل مصالحه، 
الذاتية  اإلدارة  موقف  كان  هنا  ومن 
بين  الحوار  ضرورة  من  الثابت 
أّن  إلى  وأشار  جميعاً،  السوريين 
سياسياً  خطاً  تلتزم  الذاتية  اإلدارة 
إنهاء  ضرورة  على  يؤكد  واضحاً 
السورية  واألزمة  السوري  الصراع 
األزمة  تنهي  التي  السلمية  بالطرق 

بعد مرور تسع سنوات عليها..«4

رجع بخفي حنني
رجب  التركي  الرئيس  على  ينطبق 
طيب أردوغان بعد لقائه رئيس االتحاد 
موسكو  في  بوتين  فالديمير  الروسي 
المثل  الجاري  الشهر  من  الخامس  في 
ُحنين«  بخفي  »رجع  القائل  العربي 
ويضرب هذا المثل عند اليأس من إدراك 

الحاجة، والرجوع بخيبة األمل...«9

 »اآلن يستطيع أطفالنا النوم...هنا شعرنا باألمان«؛ هذا لسان حاِل عدد من نازحي محافظة إدلب 
الذين قدموا إلى مناطق شمال وشرق سوريا، حيث وصفوا الوضع في إدلب بالمأساوي؛ نتيجة 

غلقت جميع األبواب أمامنا سوى 
ُ
القصف العشوائي الذي تشنه الطائرات الروسية، وأضافوا: »أ

باب مناطق اإلدارة الذاتي�ة«...«2



15 آذار  2020 األحد

العدد 896

15 آذار  2020 األحد روناهيروناهي

العدد 896

الصحة واملنوعاتاألخبار 211

المثقفين  المتطوعين  من  دعوة  ـ  قامشلو 
بالمجتمع  الُمحدقة  المخاطر  لمناقشة  الكرد 
التفرقة،  تعزز  كراهية  خطاب  من  الكردي 
الواجب  والخطوات  واآلراء  الحلول  وطرح 
يذلّل  لصياغة مشروٍع متكامل  اتخاذها تمهيداً 
مدينة  شهدته  الكردية  والخالفات  الصعوبات 

قامشلو مؤخراً.

وقامت  آفا،  روج  في  المثقفين  مبادرة  انطلقت 
بتنظيم لجنة تحضيرية لالجتماع العام للمثقفين 
حديقة  في  االجتماع  عقد  وتم  آفا،  روج  في 
القراءة الكائنة في الحي الغربي بمدينة قامشلو 
سياسيين  وبحضور  ٢٠٢٠م،   /٣  /١٣ بتاريخ 
لنقاش  أفضت  وصحفيين،  وكتّاب  ومثقفين 
الكردية  الثالث  باللغات  قُرئ  وبيان  مستفيض 

والعربية واإلنكليزية، ومما جاء فيه:  
»إيماناً منّا بالمسؤولية الملقاة على عاتق النخبة 
الواعية، والدور الريادي الذي خّصت به نفسها، 
اشتغالها على إنتاج الطروحات والرؤى الفكرية 

تسهم  تنويرية،  ثقافية  لنهضة  تؤسس  التي 
المجتمع  تقدم  تكبح  التي  المعضالت  حل  في 
يفرضه  مما  وانطالقاً  فأننا  وتطويره  الكردي 
والوطني،  واإلنساني  األخالقي  واجبنا  علينا 
التي  الحساسة  االستثنائية  المرحلة  هذه  وفي 
تمر بها مدن وبلدات روج آفا كردستان، رأينا 
لزاماً علينا القيام بوظيفتنا، وتسخير جهودنا من 
أجل المشاركة الفعالة في تقديم الحلول الناجحة 
للمخاطر  ودرًء  بمجتمعنا،  تفتك  التي  للمشاكل 

التي تعصف بنا وتهدد وجودنا الكردي«.
على  والحريصين  المثقفين  من  نخبة  اجتمعت 
توحيد الكرد وفك العقد التي تسبب تمزق الكرد 
وباألخص  المشكالت  هذه  ليطرحوا  وابتعادهم 
تلك التي تخص السياسة في المجتمع الكردي، 
لربما  كثيرة  تخبطات  من  يعاني  زال  فما 
والمفكرون من حلها، وفي  المثقفون  سيستطيع 
هذا السياق حدثنا عضو في اللجنة التحضيرية 
ليحدثنا  آغا«  جل  »علي  الكاتب  آغا  جل  من 
نحن  كثيراً  جلسنا  »لقد  فقال:  الخطوة  هذه  عن 
واألكاديميين،  والكتّاب  المثقفين  من  كمتنورين 
لجنة  تشكيل  وهو  نهائي  قراٍر  إلى  وتوصلنا 
من أجل حل المشكالت السياسية بين األحزاب 
واللجنة  هذا  أكبر«.  خطواٍت  وسنقدم  الكردية، 
تتألف من ثالثة عشر عضو من مختلف مناطق 

روج آفا وهم:
»الدكتور غربي محمود ـ الدكتور فريد سعدون 
الحليم  عبد  الشاعر  ـ  الحسيني  أحمد  الشاعر  ـ 
الوي ـ الشاعر عبود مخصو ـ الشاعر علي جل 
آغا ـ القاص طه حسين ـ الكاتب برزو محمود ـ 
الكاتب دحام عبد الفتاحـ  الكاتب عباس إسماعيل 
ـ الكاتب عبد الباري أحمه ـ الكاتب كوني رش ـ 

المحامي محمود عمر«.

مركز األخبار ـ بيّن شيخ عشيرة العبيدات في 
دير الزور نوري الحميش أن حوار السوريين 
السبيل الوحيد إلنهاء األزمة السورية، وأشار 
إلى أّن دولة االحتالل التركي تسعى إلى تتريك 
انتهاكاتها  عبر  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
المتعددة، وأكد على رفضهم كعشائر عربية ألي 
واحتالل  سوريا  لتقسيم  يسعى  خارجي  تدخل 

األراضي السورية..

يسمى  ما  ومرتزقة  التركي  االحتالل  يواصل 
على  هجماتهم  السوري«  الوطني  »الجيش 
التفاهمات  رغم  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
وبين  جهة  من  روسيا  وبين  بينهم  جرت  التي 
االحتالل  يواصل  كما  أخرى.  جهة  من  أمريكا 
بحق  وانتهاكاته  الالإنسانية  ممارساته  التركي 
لجرائم  مجملها  في  ترتقي  والتي  المدنيين 
والتغيير  التتريك  سياسات  جانب  إلى  حرب، 
كانيه وكرسي  منطقتي سري  في  الديموغرافي 
في  تفعل  تزال  وال  فعلت  كما  المحتلتين،  سبي 

عفرين.
وفي الوقت نفسه؛ تؤكد شعوب المنطقة رفضها 
لالحتالل, مصرة على أن اإلدارة الذاتية المبنية 
الشعوب، ونموذج األمة  على أساس فكر أخوة 

الديمقراطية هو الطريق إلى حل األزمة السورية 
كنموذج قابل للتطبيق في عموم سوريا, وطرد 

االحتالل.
العبيدات  عشيرة  شيخ  استنكر  السياق؛  وفي 
في دير الزور نوري الحميش عبر وكالة أنباء 
في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  أفعال  هاوار 
المناطق المحتلة, مبيناً أن هدف دولة االحتالل 

التركي هو ترسيخ االحتالل في المنطقة.
وشدد على ضرورة تكاتف العشائر مع الشعوب 
بالباغوز  مروراً  ديرك  إلى  جرابلس  من  كافة 
صفاً  والوقوف  فالحسكة,  الرقة  إلى  ووصوالً 
واحداً في مواجهة »المحتل العثماني« الذي يريد 

إعادة بناء إمبراطورتيه المزعومة.
فيما  العشائر على صلة جيدة  الحميش أن  وأكد 
والمصاهرة،  الدم  عالقات  بينهم  وتربط  بينها, 
التي  كافة  الشعوب  مع  جيدة  عالقتهم  ولهم 
عبر  أنه  مبيناً  سوريا,  وشرق  شمال  في  تعيش 
األمة  مظلة  وتحت  والصالت  العالقات  هذه 

الديمقراطية بإمكانها بناء سوريا المستقبل.
عربية  كعشائر  التام  رفضهم  الحميش  وأوضح 
ألي تدخل تركي وخارجي، وقال: »نرفض أي 

تدخل خارجي يسعى إلى تقسيم سوريا«.
وشدد شيخ عشيرة العبيدات في دير الزور نوري 

الحوار  في  يكمن  األزمة  أن حل  الحميش على 
السوري - السوري والجلوس إلى طاولة الحوار 
بالقول:  حديثه  واختتم  السورية,  األطراف  مع 
الجغرافية  هذه  امتداد  على  المتعايشون  »فقط 
يقف  في  من  وليس  األزمة،  حل  على  قادرون 

ويتحدث من الخارج«.

مركز األخبار ـ اإلداري في أكاديميات المجتمع 
قال  علي  عزيز  الحسكة  بمقاطعة  الديمقراطي 
هللا  عبد  القائد  على  المفروضة  العزلة  عن 
الفاشية  التركيّة  السلطات  قِبل  من  أوجالن 
بعد  شعبية  بمقاومة  مؤخراً  ُكِسرت  والتي 
ال  به  اللقاء  بأن  إيمرالي  في  الحريق  نشوب 
مزيد  إلى  ودعا  تماماً  ُكِسرت  العزلة  أن  يعني 
السياسية  وجه  في  واالنتفاض  الجهود  من 

التركية السلطوية بحق القائد آبو. 

في  اإلداري  مع  هاوار  وكالة  أجرته  لقاء  في 
بمقاطعة  الديمقراطية  المجتمع  أكاديميات 
المفروضة  العزلة  بشأن  علي  عزيز  الحسكة 
باتباع  يوم  بعد  يوماً  تزداد  والتي  القائد  على 
دعا  قائد  بحق  أخالقية  وال  إنسانية  ال  أساليب 
إلى الحرية للشعوب المضطهدة أكد عزيز بأن 
وجودها  ترى  المضطهدة  العالم  شعوب  جميع 
بأن  وذكر  أوجالن,  عبدهللا  القائد  وفلسفة  بفكر 
على  القضاء  هو  الدولية  المؤامرة  من  هدفهم 

إال  الكردي,  الشعب  إبادة  إلى  إضافة  القائد, 
أنه بفضل فكر وفلسفة القائد لم تتحقق كل تلك 
األهداف, وبالفعاليات والنشاطات من أجل القائد 

فشلت المؤامرة.
وشدد على أن الشعب سيبقى في استعداد كامل 
الطرق  بكافة  العزلة  استمرار  عدم  أجل  من 
الذي حصل في جزيرة  واألساليب, »فالحريق 
إيمرالي في فصل الشتاء بالقرب من سجن القائد 
كان مفتعالً ألنهم كانوا يريدون معرفة ردة  فعل 

القائد, إضافة إلى ردة فعل الشعب الكردي«.
واستهل في حديثه حول رسالة القائد الذي دعا 
إلى االستمرار بالمقاومة والحرية, والديمقراطية 

وعدم توقفها.

أكاديميات  في  اإلداري  ناشد  حديثه  ختام  وفي 
عزيز  الحسكة  بمقاطعة  الديمقراطية  المجتمع 
علي جميع شعوب العالم لالستمرار بانتفاضاتهم 
أناشد  أوجالن  عبد هللا  القائد  العزلة عن  لكسر 
الشعب الكردي وجميع شعوب العالم باالستمرار 
بالتنديدات والمظاهرات من أجل كسر العزلة، 
ألننا بدون القائد غير أحرار، وألن اللقاء معه ال 

يعني انتهاء العزلة«.

سند تبليغ حكم 
رقم األساس /232/ لعام 17\2\2020.
طالب التبليغ: إسماعيل إسماعيل بن محمد
المطلوب تبليغه: خديجة الحمود العيسى 

خالصة القرار: إلزام المدعى عليها خديجة المحمود العيسى بتسلم العقار موضوع الدعوى من القرية 
رقم 20قرية بئر الهشم الكائنة  في حزيمة موضوع الكشف تاريخ27\1\2020م لورثة المدعو 
إسماعيل بن مصطفى خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمنين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

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

مذكرة دعوى
رقم األساس /1465/ لعام 2020م.
طالب التبليغ: بسام ياسين الخوجة 

المطلوب تبليغه: صدام قرنوص العنزي
الموضوع: فراغة سيارة   الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
وذلك في تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم األثنين الوقع 6\4\2020م. 

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

سند تبليغ حكم 
رقم األساس /220/ لعام 17\2\ 2020.

طالب التبليغ: حسين الحميد
المطلوب تبليغه: إسماعيل خلف العلي  

خالصة القرار: إلزام المدعى عليه إسماعيل خلف العلي بدفع مبلغ وقدره \3500\ 
ثالثة آالف وخمسمئة دوالر أمريكي للمدعي حسين الحميد أو ما يعادلها وفق العملة 

السورية وقف التحصيل وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

نازحو إدلب: »شمال وشرق سوريا هو المالذ اآلمن لنا بعد مصابن�ا«

رد 
ُ
اجتماع المثقفين الك

دعوة لكسر الحواجز 
والتب�اين�ات الكردّية

عزيز علي: »لسنا أحرار بدون القائد عبد هللا 
أوجالن، واللقاء معه ال يعين انتهاء الُعزلة«

الشيخ نوري الحميش: »نرفض أيًّ تدخل 
خارجي يسعى لتقسيم سوريا«

فوائد البطاطا الحلوة لصحة العظام والبرشة

ظاهرة االستنساخالفلزات القلويّة الرتابية...ماهي؟

البطاطا الحلوة من أرخص أنواع الخضراوات، 
ال  التي  والمعادن  بالفيتامينات  غنية  ولكنها 
الخضراوات،  من  آخر  نوع  أي  في  توجد 
السكر  مرضى  صحة  تعزز  أنها   عن  فضالً 
والضغط ويمكن تناولها في العشاء كوجبة خفيفة 

ومنخفضة السعرات الحرارية.
هناك خمس فوائد مذهلة للبطاطا، وتشمل:

:B١- البطاطا غنية بفيتامين ٦
فيتامين B٦ يساعد على تقليل األمراض التنكسية 

في أجسادنا، بما في ذلك النوبات القلبية.
:C ٢- البطاطا مصدر جيد من فيتامين

فيتامين  أن  يعرفون  الناس  معظم  أن  حين  في 
البرد  فيروسات  منع  في  للمساعدة  مهم   C
أن  يدركون  الناس  من  قليل  لكن  واإلنفلونزا، 
هذا الفيتامين يلعب دوًرا مهًما في تشكيل العظام 

واألسنان، والهضم، وتكوين خاليا الدم.
ويساعد فيتامين C على تسريع التئام الجروح، 
الذي يساعد في الحفاظ على  وإنتاج الكوالجين 
على  لمساعدتنا  ضروري  وهو  الجلد،  مرونة 
على  يساعد  أنه  يبدو  بل  اإلجهاد،  مع  التعامل 
حماية جسمنا من السموم التي قد تكون مرتبطة 

بالسرطان.
ما  )د(،  فيتامين  من  جيد  مصدر  البطاطا   -٣

يساعد على بناء العظام.
المناعة  لنظام  األهمية  بالغ  أمر  )د(  فيتامين 
كما  السنة،  من  الوقت  هذا  في  العامة  والصحة 
الطاقة،  مستويات  في  مهما  دوًرا  يلعب  أنه 
صحية  عظام  بناء  على  ويساعد  والمزاجية، 
ويدعم  واألسنان،  والجلد  واألعصاب  والقلب 

الغدة الدرقية.

وتعزز  الحديد  تحتوي على  الحلوة  البطاطا   -٤
نظام المناعة:

الحديد يلعب أدواًرا مهمة في جسمنا، بما في ذلك 
ومقاومة  والبيضاء،  الحمراء  الدم  خاليا  إنتاج 

اإلجهاد، واألداء المناعي السليم.
5- البطاطا الحلوة مصدر جيد للمغنيسيوم:

صحة  تعزيز  أجل  من  ضروري  المغنيسيوم 
والعضالت،  والقلب  والعظام  والدم  الشرايين 
واألعصاب، والبطاطا مصدر جيد لهذا الفيتامين 

القوي. 
البطاطا الحلوة:

من  الحجم  متوسطة  حبة  من  أكثر  تحتاج  لن 
أضعاف  أربعة  على  لتحصل  الحلوة،  البطاطا 
الجرعة اليومية الموصي بها من البيتا كاروتين، 
الذي يفيد في الوقاية من السرطان، وهذا الجذر 

النباتي غني بالبوتاسيوم الضروري في الوقاية 
المضاد   C والفيتامين  الدم،  ضغط  ارتفاع  من 
لألكسدة،  المضاد   A والفيتامين  لاللتهاب، 
التخثرات  الذي يقي من حدوث   Bوالفيتامين ٦

)الجلطات( في الشرايين.
البطاطا  من  صحياً  أفضل  الحلوة  والبطاطا 

العادية ألنها أقل احتواء على الحريريات وعلى 
أو  الحلوة  البطاطا  شواء  ويفضل  الصوديوم، 
فيتاميناتها  تخسر  ال  لكي  سلقها،  بدل  خبزها 
الوجبة  أو  للحساء  إضافتها  قبل  المنحلة، 
لكسب  قشرتها  مع  بتناولها  وينصح  المحضرة، 

جرعة إضافية من األلياف.

العناصر  من  مجموعةٌ  التّرابية  القلويّة  الفلزات 
تتواجد في المجموعة الثانية من الجدول الدورّي، 
 ،)Mg(ومغنيسيوم  ،)Be(بيريليوم وهي: 
 ،)Sr(وسترونشيوم  ،)Ca(وكالسيوم
هذه  وتتميّز   ،)Ra(والراديوم  ،)Ba(وباريوم
اإلرجاع،  وقّوة  المعدنيّة،  بخواصها  المجموعة 
ودرجة أكسدة مركباتها +٢، واالنحالل المائّي 
الّضعيف لمرّكباتها، وقد سميّت بهذا االسم ألّن 
الّذوبان  قليلة  خاماتها توجد على شكل رواسب 

في الماء، تتواجد داخل القشرة األرضيّة. 
خصائص الفلّزات القلويّة الترابيّة: 

تتّسم مجموعة القلويّات التّرابية ببعض الّسمات، 
وهي: 

١- يشغل مدارها األخير إلكترونان فقط. 
٢- حجمها الّذري صغير، لكنّه أكبر من عناصر 

الفلزات القلويّة. 
٣- طاقة التأين األولى لعناصرها صغيرة مقارنةً 

مع باقي العناصر. 
العناصر  بباقي  مقارنةً  قليلة  كثافٍة  ذات   -٤

األخرى. 
5- تُعطي مرّكباتها أكاسيد قاعديّة. 

٦- تتميّز كربوناتها بعدم ذوبانها في الماء، لكنّه 
أكسيد  وثاني  أكاسيد  إلى  تتفّكك  تسخينها  عند 

الكربون. 
مختزلة  عواملها  التّرابية  القلويات  عناصر   -7
قويّة، وذلك النخفاض طاقات تأيّنها. 8- تتفاعل 
غاز  منتجةً  الحموض،  مع  بقّوة  عناصرها 

الهيدروجين. 
عناصرها،  احتراق  عند  األكاسيد  تخرج   -9
ويتطاير غاز الهيدروجين عند تفاعلها مع الماء. 
١٠- ترتبط مرّكباتها بروابط تساهميّة كهاليدات 
تتنج   -١١ البيريليوم.  كلوريد  مثل:  البيريليوم، 

عناصرها ألواناً مميّزة عند تعّرضها للّهب. 
التّرابية  القلويّة  المعادن  انصهار  درجات   -١٢

أعلى من درجات انصهار المعادن القلويّة. 
بلونها  التّرابية  القلويّة  المعادن  تمتاز   -١٣
المعادن  الفّضي، وتعّد أكثر قساوةً من  األبيض 
القلّوية، فالباريوم أقّل هذه المعادن قساوةً، يشبه 

في قساوته معدن الّرصاص تماماً. 
١٤- تتناقص الّصفات القلويّة، وتتزايد الّصفات 
الحمضيّة عند االنتقال من فئة المعادن القلويّة إلى 
المعادن القلويّة التّرابية، وذلك لتناقص أنصاف 
من  الّراديوم  عنصر  يعّد   -١5 الذّرات.  أقطار 

العناصر المّشعة النّادرة . 
بنشاطها  التّرابية  القلويّة  العناصر  تتميّز   -١٦
تزداد  التّي  سلبيّة  والكهر  الفّعال،  الكيميائّي 

ما  وهذا  الباريوم،  إلى  البيريليوم  من  باالنتقال 
بفاعليّة  والحموض  الماء  مع  تتفاعل  يجعلها 

عالية.
تواجد القلويّات الترابيّة في الطّبيعة: 

بشكٍل  والكالسيوم  المغنيسيوم  عنصرا  ينتشر 
تبلغ  حيث  األرضيّة،  القشرة  في  وكبير  واسٍع 
نسبتهما ٢5.5%من القشرة األرضيّة، بينما تبلغ 
والباريوم ٠.٠5%  السترونتيوم ٠.٣5%،  نسبة 

من القشرة األرضيّة. 
كربونات  شكل  على  الثالثة  العناصر  توجد 
وكبريتات في الطّبيعة، بينما يتواجد المغنيسيوم 
ويتّم  المحيطات،  مياه  في  أمالح  شكل  على 
التّرابية  القلويّة  الفلّزات  معادن  على  الحصول 

بالتّحليل الكهربائي . 
أهم تطبيقات العناصر القلويّة التّرابية: 

الذي  الوحيد  المعدن  المغنيسيوم  معدن  يعد 
يستخدم بصورة منفردة لتحضير المواد النارية، 
الناتج عن احتراقه، كما  الساطع  الضوء  بسبب 
يخلط كلٌّ من البيريليوم والمغنيسيوم والكالسيوم 
مع المعادن األخرى ليكسبها الصالبة والقساوة، 
في  والكالسيوم  المغنيسيوم  مركبات  تدخل  كما 
األخرى  والمواد  والزجاج  اإلسمنت  صناعة 
في  المغنيسيوم  ويدخل  والتلك،  كاألمينات 

التفاعالت العضوية كتفاعل غرين يارد.

عملية  عن  عبارةٌ  وهي  االستنساخ  ظاهرة 
صناعية، وطبية تنتج خاليا حية، مستنسخة عن 
الصفات  في  معها  وتتشابه  أخرى،  حية  خاليا 
على  الحصول  بأنها  أيضاً  وتُعرف  الوراثية، 
نسخة جديدة باالعتماد على نواة النسخة السابقة، 
حتى تتطابق معها بشكل كلي، ويتم االعتماد في 
االستنساخ على الحمض النووي للكائنات الحية، 

.DNA والذي يُعرف اختصاراً باسم
نشأة ظاهرة االستنساخ: 

العديد  إجراء  تّم  العشرين  القرن  سبعينات  في 
للكائنات  النووية  األحماض  حول  األبحاث  من 
تتشابه  خلية  نسخ  الممكن  من  وصار  الحية، 
بكافة الصفات مع الخلية التي تّم الحصول على 
الجينات،  علماء  فاستطاع  النووي،  حمضها 
واألحياء من اكتشاف الكروموسومات التي من 
الُممكن تغييرها حتى تتشابه صفاتها مع صفات 

كروموسومات جديدة. 
ساهم علم الجينات في تطّور علم األحياء بشكل 
واضح، وذلك لما قّدمه من أفكار جديدة، وكانت 
فكرة ظاهرة االستنساخ من أهمها، والتي بدأت 
ومن  البسيطة،  الخاليا  من  مجموعة  باستنساخ 
ثّم تطّور االستنساخ بشكل ملحوظ، وكانت من 
أهم تجارب االستنساخ العالمية والمشهورة هي 
والتي  »وليموت«  العالم  بها  قام  التي  التجربة 
استنسخ فيها مجموعة من الخاليا التي أدت إلى 

والدة نعجة ُعرفت باسم النعجة دوللي. 
أنواع االستنساخ: 

خاليا  نسخ  في  الوراثية  الجينات  علماء  يعتمد 
من  مجموعة  على  الحية  والكائنات  النباتات 

أنواع االستنساخ، ومن أهمها: 

أنواع  أقدم  من  وهو  الجيني:  االستنساخ   -١
االستنساخ، ويعتمد على توفير جيٍن معين، من 
أجل دراسته، وتحليله، ومعرفة طبيعته، ويعتمد 
تكون  وقد  معينة،  خلية  في  الجين  زرع  على 
معتمدة على مكونات بكتيرية، أو فطرية، ومن 
لفترة زمنية  يتم وضعها في ظروف خاّصة  ثم 
محددة، ويتم االنتظار حتى تبدأ بالتكاثر من أجل 

العمل على استنساخ عدٍد كبير من الجين. 
يَعتمد  الذي  وهو  العالجي:  االستنساخ   -٢
عالج  على  تساعد  عالجيّة  وسائل  توفير  على 
االستنساخ  من  النوع  هذا  ويعتبر  األمراض، 
إذ ما زالت األبحاث مستمّرة حول  نسبياً  حديثاً 
فكرة االستنساخ العالجي من أجل تجنّب اإلصابة 
السرطانية،  كاألورام  الخطيرة،  باألمراض 

وأيضاً لتوفير العالج المناسب لها. 
الحصول  على  االستنساخ  من  النوع  هذا  يَعتمد 
في  الموجودة  الخاليا  من  سليمة  نسخ  على 
أجسام الكائنات الحية، ويُطلق عليها اسم الخاليا 
التكاثر بشكل  الجذعيّة، وهي خاليا قادرة على 
أنواع  كافة  من  نسخ  على  والحصول  سريع، 
من  العديد  في عالج  وتُستخدم  تقريباً،  الجينات 
األمراض، والتي كان من الصعب توفير العالج 

الُمناسب بها في الماضي. 
أنواع  من  وهو  الجزيئي:  االستنساخ   -٣
االستنساخ التي تعتمد على نسخ جزٍء ُمعيّن من 
سلسلة الحمض النووي، ويُستخدم عادةً في إنتاج 
أعداد كبيرة من الجينات التي تكون مسؤولةً عن 
وظيفة معينة في الخاليا، ويستخدم هذا النوع من 

االستنساخ أيضاً في التجارب البيولوجية.

أطفالنا  يستطيع  »اآلن  ـ  العيسى  الرقة/ صالح 
النوم...هنا شعرنا باألمان«؛ هذا لسان حاِل عدد 
من نازحي محافظة إدلب الذين قدموا إلى مناطق 
شمال وشرق سوريا، حيث وصفوا الوضع في 
إدلب بالمأساوي؛ نتيجة القصف العشوائي الذي 
»أُغلقت  وأضافوا:  الروسية،  الطائرات  تشنه 
جميع األبواب أمامنا سوى باب مناطق اإلدارة 

الذاتية«.
أعنف  األخيرة  اآلونة  في  إدلب  مدينة  شهدت 
بإسناد جوي  النظام  قوات  تشنها  التي  الهجمات 
ق بين المدنيين، وال العسكريين؛  من روسيا لم يفرِّ
ما  بحسب  وصلت  نزوح  بموجات  تسبب  مما 
نازح  المليون  قرابة  إلى  اإلعالم  تتناوله وسائل 
إلى  توجه  من  ومنهم  بمخيمات،  قطن  من  منهم 

مناطق شمال وشرق سوريا.
بداية حديثهم  بالشكر في  النازحون  أولئك  توجه 
الشمال  ولواء  الديمقراطية،  سوريا  لقوات 
الديمقراطي على مساعدتهم في دخول  العائالت 
الذاتية،  اإلدارة  مناطق  إلى  القتل  من  الفارة 

وتأمين الطرق لهم.
الوقت  إدلب في  القادمون من  النازحون  ويقطن 
يتم  ريثما  مهجورة  سكنية  بمجمعاٍت  الحالي 
تجهيز مخيم بجانب مخيم أبو قبيع؛ كون األخير 

لم يعد يتسع لجميع العائالت المتوافدة.

باستثناء  الجميع  ضربت  روسيا  طائرات 
الفصائل!

قالوا:  إدلب؛  في  يحدث  الذي  التصعيد  عن 
النصرة،  جبهة  تقصف  ال  الروسية  »الطائرات 
كل  فقط  المدنيين  تقصف  إنَّما  والعسكريين 
الضربات الجوية، والبرية التي وجهت إلى إدلب 
فقدوا  المدنيين  مئات  فقط.  المدنيين  على  كانت 

حياتهم نتيجة القصف«.
وأوضح النازح علي اإلبراهيم خالل حديثه بأن 
تتعرض  لم  إدلب  قرى  في  العسكرية  المقرات 
القصف  كان  إنما  األخيرة  اآلونة  في  للقصف 
وأضاف:  منازلهم،  من  األهالي  وتهجير  لطرد 

وجبهة  تركيا،  قبل  من  للخيانة  تعرضنا  »لقد 
أغلقت  تركيا  يساعدونا في شيء.  ولم  النصرة، 
نازح  أي  بعبور  تسمح  ولم  أمامنا،  األبواب 
قناصات  بوضع  قامت  كما  أراضيها  صوب 

حرارية على الحدود تقتل كل من يقترب«.

أميط اللثام عن الوجه الحقيقي للمعارضة
بالنصرة،  لم نعد نثق  وتابع: »نحن أهالي إدلب 
أو تركيا، أو أي فصيل يحارب في إدلب؛ ألنهم 
وللنظام  لروسيا،  وبيعنا  بخيانتنا،  قاموا  جميعهم 
بأن مناطق شمال  السوري«، وأضاف: »علمنا 
بعد  إليها  فتوجهنا  أمامنا  مفتوحة  وشرق سوريا 
قوات  قيادة  قبل  من  الطرقات  فتح  اإلعالن عن 

سوريا الديمقراطية«.
تشهد  إدلب  مدينة  أن  على  اإلبراهيم  وأكد 
تصعيداً هو األعنف منذ اندالع الثورة السورية، 
لم  باألصل  منكوبة،  أصبحت  »إدلب  وأضاف: 

يعد هناك شيء اسمه إدلب«.

وعن الصعوبات التي واجهتهم في طريقهم إلى 
الرقة؛ قال النازح محمد حصرم: »الطرق التي 
الطائرات  وتطاردنا  وعرة،  جميعها  سلكناها 
بضربنا  تقوم  ثقيلة  برشاشات  المحملة  الروسية 

بين الفينة، واألخرى«.
خالل  تذكر  تسهيالت  أي  نرى  »لم  وأضاف: 
وشرق  شمال  مناطق  صوب  نزوحنا  رحلة 
المناطق  أغلب  من  للطرد  تعرضنا  إنما  سوريا 

التي نتوقف فيها«.
كما أوضح حصرم بأن لواء الشمال الديمقراطي، 
وقوات سوريا الديمقراطية استقبلتهم بشكل جيد، 
إضافةً  لهم،  واألدوية  األغذية،  بتقديم  وقامت 
لتأمين المواصالت صوب مدينة الرقة، وغيرها 
من المناطق التي يرغب النازحون بالذهاب إليها.
إدلب  نازحي  على  المساعدات  توزيع  يتم  كيف 

في الرقة؟
بالتنسيق بين لواء الشمال الديمقراطي، ومجلس 
بشؤون  يهتم  مجلس  تشكيل  تم  المدني؛  الرقة 
محافظة  نازحي  مجلس  اسم  حمل  النازحين 

أنفسهم؛ كل  النازحين  فيه عدد من  يعمل  إدلب؛ 
واإلغاثية،  كالصحية،  به  يعمل  اختصاص  له 

وغيرها.
نازحي  مجلس  في  العضو  أفاد  ما  وبحسب 
المجلس يستقبل  العمر بأن  محافظة إدلب محمد 
كما  الدادات  عون  معبر  من  القادمين  النازحين 
وصل تعداد العوائل الوافدة من إدلب إلى الرقة 

١8٠عائلة.
وأوضح محمد العمر بأنهم يقومون بالتنسيق مع 
المجلس المدني، والمنظمات لتقديم الدعم الالزم 
استجابات  هناك  توجد  للنازحين، وأضاف: »ال 
من قبل المنظمات بالشكل المطلوب، هناك العديد 
ماسة  بحاجة  وهم  سيئة،  بحالة  العائالت  من 

للمساعدات«.
سوريا  لقوات  العام  القائد  أنَّ  بالذكر  والجدير 
عبر  صرح  قد  كان  عبدي  مظلوم  الديمقراطية 
وسائل اإلعالم بأن مناطق شمال وشرق سوريا 

مفتوحة أمام نازحي محافظة إدلب.
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 العالم يحتاج
 ثورة تقودها

امرأة

احلياة  في  املرأة  انخراط  جهود 
من  العديد  تواجه  تزال  ال  السياسية 
معنوي  عنف  هناك  ومازال  العقبات، 
ومادي متواصل يضّيق اخلناق على املرأة 
في عالم السياسة ومراكز صنع القرار 

مبنطقة الشرق األوسط والعالم. 

يلعب  لم  بأنه  القول  نستطيع  هنا 
متثيل  ضعف  في  دوراً  فحسب  التمييز 
يكمن  بل  السياسة،  عالم  في  املرأة 
األحزاب  غياب  في  أيضاً  الضعف  هذا 
واملؤسسات التي أثرت سلباً على نسب 

متثيل املرأة في املراكز املهمة والبارزة.

املمارسة  املمنهجة  السياسيات  هذه 
بحق املرأة في اجملتمع من قبل أصحاب 
وإبعادها  الدول  جميع  في  السلطة 
احلكومية،  والدوائر  املؤسسات  عن 
التحديات  من  العديد  أمام  املرأة  تترك 
القول  أنها نستطيع  رغم  في حياتها، 
من  كبيراً  جزءاً  أيضاً  تتحمل  بأنها 
مسؤولية قلة متثيلها السياسي، نظراً 
األنظمة  جدية  عدم  أمام  لصمتها 
اجملال  إفساح  في  احلاكمة  املتسلطة 
لها للمشاركة في مراكز صنع القرار.

قبل  من  احملاوالت  من  الكثير  هناك 
يحاولن  العالم  أنحاء  في  النساء 
اخلروج عن هذا الصمت، وغالباً ما تبوء 
بإقناع  األوقات  من  كثير  في  بالفشل 
في  دورهن  بأهمية  املعنني  املسؤولني 
احلياة العامة والسياسية، أو األصح ال 
يسمح لهن بذلك بسبب كّم العقبات 
في  تُوضع  التي  والصعوبات  والعراقيل 
طريقهن للحد من نضالهن وتقدمهن 
طموحاتهن  حتقيق  نحو  وانطالقهن 
حياتهن  في  األصعدة،  جميع  على 
التطور  من  املزيد  ونحو  العملية 
واالزدهار في اجملاالت العديدة التي ميكن 
أن يلعنب فيها دورهن أكثر من الرجال. 

املظلم  الدور  ننسى  أن  ميكن  ال  كما 
املرأة  بحق  متارس  التي  العنف  لظاهرة 
وبكافة أشكالها، حيث  في مجتمعنا 
أن العنف يقف وبقوة وراء ضعف متثيل 
هذه  في  القرار  صنع  مراكز  في  املرأة 
في  مكانها  حتتل  التي  املرأة  املرحلة. 
املناصب السياسية واحلكومية تتعرض 
للعنف أكثر من أي امرأة أخرى وبنسبة 
كبيرة أيضاً. يعني نستطيع القول بأنه 
مساواة  هناك  وليس  حقوقها  ينتهك 
بني اجلنسني في جميع املؤسسات التي 

تعمل فيها. 

للمرأة  العاملي  اليوم  في  ذلك  شاهدنا 
جلميع  بالنسبة  اليوم  هذا  رمزية  رغم 
اليوم  وهذا  العالم  أنحاء  في  النساء 
لهن،  بالنسبة  مهم  يوماً  يُعتبر  الذي 
وما له من معنى للمرأة في العالم، إال 
أنه رأينا كيف قامت الشرطة التركية 
النسائية  املسيرة  على  بالهجوم 
إسطنبول  وسط  تقسم  ميدان  في 
االستقالل  شارع  دخول  من  ومنعهن 
املدينة.  وسط  في  املشاة  شوارع  أكبر 
كبير  عدد  مبغادرة  تسبب  الذي  األمر 
من  منعهن  بعد  املكان  النساء  من 
تنظيم املسيرة في الشارع، وتعرضهن 
أيضاً  اجلزائر  وفي  أخرى.  مرة  للعنف 
املرأة  يوم  التاريخي  اليوم  نفس  وفي 
مع  النساء  من  مجموعة  اشتبكت 
العاصمة، خالل  اجلزائر  األمن في  قوات 
مظاهرة مبناسبة اليوم العاملي للمرأة. 
بحقوقهن  املطالبة  من  منعهن  ومت 

ومطالبهن في احلرية. 

املمارسات  هذه  كل  أمام  نقول  لذا 
املرأة مازال  املمارسة بحق  واالنتهاكات 
القيام به من  الذي يجب  الكثير  هناك 
أجل الوصول إلى احلقوق واملطالب التي 
وذلك  احلياة.  في  املرأة  إليها  تسعى 
بالنضال املتواصل من أجل احلياة احلرة، 
املرحلة  هذه  في  العالم  بأن  لنقول 

بحاجة لثورة تقودها امرأة. 

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

تشكيل اتحاد ريايض في إقليم الفرات 
خطوة لتطوير الرياضة نحو األفضل

»ليليت« جهود نسوية تدعم االقتصاد واليوم يستعد 
بإنت�اجه الستقبال النوروز

المهّجرة أسمهان تتحدى الواقع الُمعاش 
وتأمل بتغييره..

فة لتطوير الواقع الريايض والسير به نحو األفضل، 
ّ

 مكث
ً
تتطلب الرياضة بإقليم الفرات جهودا

الريايض  االتحاد  وحل  الفرات،  بإقليم  الريايض  االتحاد  تشكيل  عن  اإلعالن  تم  الهدف  وبهذا 
 عنه.

ً
بمقاطعة كوباني، وتم تشكيل مجلس ريايض بديال

روناهي/ قامشلو- مشغل ليليت النسائي في عامودا يتميز بحرفية عمله وبإنت�اجه المحلي ويزداد اإلقبال عليه يوم بعد يوم، 
 لعيد النوروز.

ً
ر كميات كبيرة من الملبوسات الفلكلورية استقباال

ّ
وها هو اليوم يحض

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ شيار عثامن

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ شيار عثامن

تم  بيان  عبر  الرياضي  االتحاد  تشكيل  وجاء 
ملعب  في  والعربية  الكردية  باللغتين  قرأته 
صداقة النرويج وكوباني )١(، من قبل الرئاسة 
المشتركة لهيئة الشباب والرياضة بإقليم الفرات 

كالً من دلي بركل و بوزان بركل.
وبنفس الوقت تم حل االتحاد الرياضي بمقاطعة 
عنه  بدالً  رياضي  مجلس  وتأسيس  كوباني 
تسمية كالً  وتم  المحتلة،  في كري سبي  وأيضاً 
من بروين فواز ومحمد عبدي كرئاسة مشتركة 

للمجلس الرياضي لمقاطعة كوباني.
الفرات  بإقليم  الرياضي  االتحاد  وهيكلية 
والمجالس الرياضية ستكون على الشكل التالي:
ـ  األنثوية  الرياضة  مكاتب:  مشتركة،  رئاسة   
األلعاب الجماعية ـ األلعاب الفردية ـ كرة القدم 

روناهي / قامشلو ـ بمناسبة الذكرى السادسة 
أقيمت  المباركة،  قامشلو  النتفاضة  عشر 
وشرق  شمال  في  مختلفة  رياضية  فعاليات 
سوريا، وكانت عبر مباريات كرنفالية وعروض 

رياضية وإشعال الشموع من قِبل الرياضيين.
وكانت انتفاضة قامشلو انطلقت في الثاني عشر 
النظام  بعدما حاول  العام ٢٠٠٤،  من  آذار  من 
القدم  لكرة  مباراة  استغالل  سوريا  في  البعثي 
من  والجهاد  الزور  دير  من  الفتوة  ناديي  بين 
قامشلو، وجلب مرتزقة من البعثيين من مدينتي 
دير الزور والحسكة وأدخلهم باألسلحة البيضاء 
والحجار إلى ملعب السابع من نيسان »البلدي« 
والذي تم تسميته فيما بعد من قبل اإلدارة الذاتية 
شهداء  بملعب  الجزيرة  إقليم  في  الديمقراطية 
انطالق  قبل  وهاجموا  آذار،  من  عشر  الثاني 
المباراة جماهير الجهاد الذين لم يسمح لهم بإخال 

أي شيء معهم للملعب.
صدام  الطاغية  تمجد  شعارات  بترديد  وقاموا 
وسب  الساقط  العراقي  النظام  رئيس  حسين 
النظام  تدخل  وبعدها  الكردي،  الشعب  رموز 
لمعرفة  قامشلو  أبناء  البعثي والذي قمع تجمهر 
راديو  إذاعة  عبر  سماع  بعد  أبنائهم  مصير 
دهساً  قتلوا  أطفال  ستة  هناك  بأنه  للنظام  تابعة 
الرصاص  السوري  النظام  الملعب، وأطلق  في 
العديد  إثرها  على  واستشهد  قامشلو  في  الحي 
للكثير من الجرحى، وفي  من الشبان باإلضافة 
روج  في  الكردي  الشعب  انتفض  الثاني  اليوم 
آفا، وامتدت للداخل السوري واألجزاء األخرى 
العديد  في  لتظاهرات  باإلضافة  كردستان  من 
العشرات  وقتها  واستشهد  العالمية،  الدول  من 
بعضهم  المئات  جرح  وأيضاً  الكرد  الشبان  من 
العتقال  باإلضافة   مستديمة  بإعاقات  أصيبوا 

روناهي الشهباءـ  مع دخولنا لشهر آذار بدأ االتحاد 
الرياضي بمقاطعة الشهباء فعالياته الرياضية التي 
األمطار  لغزارة  سبب  ويعود  وقت  منذ  توقفت 
وعدم وجود مالعب وصاالت تساعد على خوض 
المباريات في األجواء الماطرة ألن معظم مالعب 

الشهباء هي ترابية.
قام  األمطار  وتوقف  الجوية  األحول  تحسن  ومع 
االتحاد الرياضي الديمقراطي في مقاطعة الشهباء 
 ٢٠٢٠ موسم  في  رياضية  فعالية  أول  بإطالق 
الشباب  لفئة  بدوري  القدم  كرة  عبر  كانت  والتي 
وبمشاركة عشرة فرق من ناحية شيراوا ومقاطعة 
الشهباء وهي: شباب شيراو. شباب عفرين. شباب 
الصالح.  الراعي  شباب  كفرنايا.  شباب  برخدان. 
رفعت  تل  شباب  األخوة.  شباب  قراح.  تل  شباب 

آفرين. شباب األحداث. شباب الشهباء.
الرياضي  لالتحاد  المشترك  الرئيس  قام  حيث 
االفتتاح  كلمة  بإلقاء  مصطو  كور  نزير  الكابتن 
والمقاتلين  العصر  مقاومة  شهداء  فيها  حيّا  والتي 
حماية  أجل  من  ثمين  هو  ما  بكل  يدافعون  الذين 
الوطن وطرد االحتالل التركي والوصول إلى حياة 
الجماهيرية والضيوف  كريمة، كما حيّا الحضور 
الرياضة  أهمية  إلى  وأشار  المشاركة،  والفرق 
متابعة  على  وحثهم  المجتمعات  في  ودورها 
النجاح  للمشاركين  وتمنى  الرياضية  المسيرة 

والتفوق والتقدم.
الرياضة  محبين  من  جمهور  االفتتاح  وقد حضر 
والرياضية  الذاتية  اإلدارة  من  وشخصيات 

والمثقفين وإعالميين من المقاطعة.
الشهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد  روناهي/ قامشلو- بهدف تشكيل لجنة فنية جديدة 

لإلشراف  الجزيرة  إقليم  في  الطائرة  الكرة  للعبة 
للعام  للعبة  المختلفة  والبطوالت  الدوريات  على 
في  نوعه  من  الثاني  هو  اجتماع  ُعقد   ،٢٠٢٠
الرياضي  االتحاد  بمقر  الجماعية  األلعاب  مكتب 

بقامشلو.
وتعد رياضة الكرة الطائرة في المرتبة الثانية من 
بهذا  وتقام  القدم  كرة  لعبة  بعد  الجماهيرية  حيث 
لفئة  والكأس  الدوري  بطولتي  السنة  في  الصدد 
الرجال والسيدات باإلضافة لدوري لفئة الناشئين، 
خبرات  اجتمعت  للعبة  فنية  لجنة  تشكيل  وبهدف 
ومدربي األندية في إقليم الجزيرة، وجرت نقاشات 
مطّولة بينهم، كما تم تبادل اآلراء حول كيفية عمل 
اللجنة في مجال الكرة الطائرة والصعوبات التي 

ـ المنشآت ـ األرشيف والديوان ـ اإلعالم ـ لجنة 
الحكام ـ المالية ـ الرياضة المدرسية.

 وتعاني مقاطعة كوباني من عدم وجود صاالت 
لبناء  العمل  وجاري  معشبة  ومالعب  رياضية 
ملعب وصالة ومن المفترض أن يتجهزا ضمن 
قلة  رغم  باإلضافة  الجاري،   ٢٠٢٠ العام  هذا 
فالرياضة تتطور شيئاً فشيء بحيث  اإلمكانيات 

والفئات  األلعاب  لمختلف  رياضات  نشطت 
العمرية، وكل ذلك يصب في خانة بأن الرياضيين 
يسعون  الفرات  بإقليم  والرياضة  الشباب  وهيئة 
وخاصةً  األفضل،  نحو  الرياضة  لتوجيه  دائماً 
بعد تشكيل المجالس الرياضية التي ستساهم في 
بالمدن  الرياضي  بالواقع  االرتقاء  على  العمل 

التي تقع على عاتقها إدارة الرياضة فيها.

للفريقين  توجيهات  بإعطاء  الساحة  حكم  قام 
للتقيد بالقوانين التحكيمية واإلصغاء إلى صفارة 
الحكم، وقاد المباراة األولى كالً من حكم الساحة 
الخطوط  على  وساعده  صقار  محمد  الكابتن 

الكابتن محمد كور بالل والكابتن رامي حمدو.
ومع صفارة الحكم بدأت المباراة التي جمع كالً 
من فريقي شباب عفرين وشباب برخدان وكانت 
المباراة متوسطة في األداء بتفوق نسبي لفريق 
برخدان الذي استثمر فرصه وحّولها إلى أهداف 
حيث انتهت المباراة بفوز فريق شباب برخدان 

بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد. 
مباريات  ثالثة  بإقامة  الدوري  استكمل  كما 
فريق  من  كالً  الثانية  المباراة  في  فلعب  أخرى 
نايا وشباب شيراوا حيث كانت من  شباب كفر 
أجمل المباريات التي لعبت في اليوم األول من 
الدوري وأظهر فيه فريق شباب كفر نايا كفاءته 
منتصف  على  السيطرة  في  وقدرته  وهيمنته 
على  والقدرة  السليم  بالتمرير  وتميزه  الملعب 
التسجيل حيث انتهت المباراة بفوز ساحق لفريق 

كفر نايا بعشرة أهداف مقابل هدف واحد. 
كما لعب فريق شباب الراعي الصالح مع فريق 
تل قراح وانتهت المباراة لمصلحة فريق الراعي 

الصالح بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين. 
بين  ما  األول  اليوم  في  الختام  مباراة  وكانت 
األخوة  وفريق  آفرين  رفعت  تل  شباب  فريق 
وانتهت المباراة بفوز فريق األخوة بنتيجة أربعة 

أهداف مقابل هدفين.
الحكم  البطولة  تحكيم  على  المشرف  وتحدث 
الدولي الكابتن رامي مطر قائالً: قمنا بمشاركة 
هذا  يكون  وسوف  البطولة  هذه  في  جدد  حكام 
أجل  من  الجدد  للحكام  تجربة  بمثابة  الدوري 
أما  الملعب.  في  قدراتهم  وإثبات  أنفسهم  تقوية 
رامي:  الكابتن  فقال  التحكيم  مشرف  دور  عن 
الشوطين  بين  وما  المباراة  قبل  بتوجيههم  نقوم 
التي  األخطاء  بشرح  نقوم  المباراة  نهاية  وفي 

حدثت.
رامي  الكابتن  فأكد  التحكيم  مستوى  عن  أما 
مطر بأن المستوى ما بين الجيد والمتوسط ومع 
االستمرارية والتوجيهات سوف نصل إلى نتائج 

أفضل.

مكانة  األخيرة  اآلونة  في  النسائية  المشاريع  احتلت 
المحلية في شمال وشرق سوريا  كبيرة في األسواق 
لما تساهم به في رفع اإلنتاج المحلي القتصاد المنتج 
المعتمد, وكان من أبرز تلك المشاريع تلك المرتبطة 
بعالم األزياء والمالبس التي تشهد إقباالً كبيراً من قبل 
الخياطة  يتميز بحرفية  الذي  ليليت  المواطنين مشغل 
مع  مقارنة  رمزية  وبأسعار  المالبس  من  واإلنتاج 

أسعار السوق.

العمل الجامعي أساس النجاح

العمل  بأن  شاهدنا  للمشغل  لصحيفتنا  زيارة  وفي 
العمل  روح  على  قائم  المشغل  نساء  بين  الجماعي 

انطالق دوري الشباب بالشهباء

لجنة فني�ة جديدة للعبة الكرة الطائرة

الرياضيون في شمال وشرق سوريا 
يحيون ذكرى انتفاضة قامشلو

الكردي  اللباس  انتباهنا  ولفت  المنتظم,  المتشارك 
معلقاً  كان  الذي  والرجالي  النسائي  منها  الفلكلوري 
قدوم  مع  تزامناً  وفيرة  وبكميات  جانب  كل  من 
يمتلكن  امرأة   ١١ المشغل  في  يعمل  النوروز,  عيد 
والتصميم,  والتطريز  الخياطة  في  المختلفة  الخبرات 
العمل  هذا  نتاج  ليكون  البعض  بعضهن  يكملن عمل 
الجماعي متميزاً, حيث تأسس مشغل ليليت منذ ثالثة 
إقليم  في  والفن  الثقافة  هيئة  وإشراف  برعاية  أعوام 
الجزيرة, الذي دعم النسوة في هذا المشروع نسبةً لقلة 
المشاغل التي تعمل على خياطة الزي الفلكلوري في 
المنطقة, واعتمد المشغل منذ تأسيسه على عمل المرأة 
لدعمها اقتصادياً ومعنوياً من خالل دمجها في العمل 
يقدم  ذلك  جانب  إلى  العمل,  فرص  وزيادة  المناسب 

دورات تدريبية إلتقان الخياطة للمقبلين على ذلك.
ولنتعرف أكثر على آلية العمل، ألتقينا مع المصممة 
واإلدارية في مشغل ليليت نورهان فتحي التي نوهت 
جيداً  إقباالً  والقى  متميزاً،  أصبح  المشغل  عمل  بأن 
منذ تأسيسه إلى يومه الحاضر لسهولة تلبية الطلبات, 
إن  واحد  يوم  خالل  الطلب  يلبين  بأنهن  وأشارت 
لزم األمر، من خالل عمل جماعي متميز بين نساء 

تقرير/ نشتيامن ماردنيل

روناهي/ الشهباء- منذ نعومة أظافرها تعلمت مهنة 
الهواية  هذه  أن  حينها  تعلم  لم  كهواية،  الخياطة 
وحيداً  مصدراً  ولتكون  العيش  فرصة  لها  ستُؤّمن 

لعائلتها في ظل التهجير القسري.

 ترعرعت في أسرة بعفرين وكانت ميسورة الحال، 
عاشت طيلة حياتها في قريتها بناحية ماباتا، وعانت 
في  الصمود  على  إصراها  لكن  المآسي،  من  الكثير 
وجه الفقر والحالة الذهنية المجتمعية الُمقصية للمرأة 
دفعتها لالستمرار في الحياة ومساندة زوجها في تأمين 
التهجير  ظل  في  واليوم  الصغيرة،  عائلتهم  متطلبات 

القسري باتت هذه الهواية مصدراً وحيداً لعائلتها.
عبد  أسمهان  وجه  على  مرسومة  االبتسامة  تظل 
الكريم، رغم الحالة االقتصادية المزرية التي تمر بها، 
للزي  الماهرتين تخيطان فساتين متنوعة  يداها  ولكن 
وجوه  على  البهجة  لتضفي  الزاهية  بألوانه  الُكردي 
أناس آخرين هجروا معها قسراً من موطنهم عفرين 

بفعل االحتالل التركي.

عملها أكسبها القوة لتتخلّص من 
التعصب الفكري

حياتها  في  عانت  النساء،  من  كالعديد  المرأة  هذه 
بعد  سيما  النساء وال  تجاه  الفكري  التعصب  آثار  من 
زواجها، ولكن هنا الحال يختلف فعائلة زوج أسمهان 
العادات  بعض  عليهم  تمارس  وكانت  متحفظة  كانت 
والتقاليد المجتمعية البالية ومنها منع زوجات أوالدهم 
من الخروج من المنزل واالختالط مع غيرهم إال ما 

ندر، لكن أسمهان التي كانت تعمل في المنزل بمهنة 
الخياطة وتساعد زوجها في متطلبات العائلة خرجت 
من عباءة األفكار التي كبلتها بها عائلة زوجها وتمكنت 
من تغيير نظرة زوجها لطاقة المرأة وحيويتها، وبهذا 
حاولت أسمهان بطرق شتى الخروج من البوتقة التي 
وضعها فيه المجتمع الذكوري بفكره السلطوي ضمن 

عائلة زوجها لتعمل في المنزل بمهنة الخياطة.
وتقول أسمهان: »حياتنا في عفرين كانت مريحة نوعاً 
ما، كنت أعمل في خياطة األلبسة المنزلية من فساتين 
في  للعمل  توجهت  األخيرة  اآلونة  وفي  وغيرها، 
خياطة األلبسة الجاهزة من ورشات الخياطة لمساعدة 
زوجي في متطلبات المنزل، وهذا العمل أكسبني القوة 
لمواجهة بعض األفكار التي فرضها أهل زوجي علينا 
نحن النساء في المنزل، واليوم نقطن في مخيم سردام 

ونؤمن بحرية المرأة وفق أفكار القائد أوجالن«.

هوايتها تحّولت ملصدر 
رزق لعائلتها

بعد التهجير القسري قطنت أسمهان مع عائلتها المؤلفة 
انعدام  ونتيجة  سردم،  مخيم  في  أشخاص  أربع  من 
لمهنة  لتعود أسمهان  بدون عمل،  الزوج  العمل، ظل 
المالبس،  الخياطة، وهنا ساعدها زوجها في تفصيل 
وتمكن الزوجان من إعالة عائلتهما وفق أسس معينة، 
وتُشير أسمهان على أن خياطة األلبسة في المخيم كان 
تؤّمن لها دخالً بسيطاً بشكل يومي، ونتيجة ذلك قررت 
العمل في مجال  البحث عن عمل آخر، وتمكنت من 
التوفيق  من  تتمكن  لم  لكنها  المخيم،  ضمن  التنظيف 

بين تربية طفليها، وذاك العمل الذي يتطلب نوعاً من 
االلتزام ومتابعة عمل الخياطة ليالً على حد تعبيرها.

فرص عمل وتأسيس فكري
وبعد افتتاح المشغل النسائي في المخيم من قبل لجنة 
للعمل  أسمهان  تقدمت  عفرين،  مقاطعة  في  المرأة 
النساء  من   ١5 بين  من  عضوة  هي  واليوم  هناك، 
األخريات تعمل في هذا المشغل الذي يهدف للنهوض 
بالمرأة واعتمادها على ذاتها، وتؤكد أسمهان أن عملها 
كما  مازال  المادي  الدخل  أن  رغم  المشغل،  في  جيد 
السابق، إال أن الذي يشجعها لالستمرار في هذا العمل 
بعض  وتلقيها  األخريات،  النساء  مع  اختالطها  هو 
توظيف  وكيفية  المرأة  حرية  عن  الفكرية  الدروس 

حسب  االجتماعية  وحياتها  عملها  مجال  في  طاقاتها 
قولها.

زوجها  أهل  مارستها  التي  الذهنية  أسمهان  وترجع 
عليها وعلى نساء العائلة، إلى تأثير الذهنية المجتمعية 

الذكورية عليهم.
وتؤكد أسمهان عبد الكريم إن نظرتها لنفسها تغيرت 
خالل مكوثها في مخيم سردم، وتؤكد بأنها إضافةً لذلك 
نساء عائلتها، وتقول:  التأثير على بعض  تمكنت من 
أدعوا  أن  أريد  لذا  الكثير،  علمتني  بالحياة  »تجربتي 
طاقاتهن  واستغالل  ذاتهن  على  لالعتماد  النساء  كافة 
التشاركية  يضمن  واعي  مجتمع  بناء  في  للمشاركة 

والحرية والمساواة للجميع«.

أفقي

عامودي
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رافع عباسكلمات متقاطعة

1-من الصحابة 
2- دكان - دولة اوربية

3- ارتدا - حرف جر - عشق 
4- االسم القديم ألثيوبية - يضع لهم السم في الطعام /م/ 

5-متشابهان - حرف ابجدي - شقيق - دق /م/ 
6- العب منتخب سوريا لكرة القدم 

7- شاعر عباسي /م/ - بعير 
بريطانية  وزراء  لرئيسة  االول  االسم   - تجس   -8

سابقة/م/
9- عاصمة اوربية - مطربة وممثلة تركية شهيرة 

10- للتأوه - مبعوث - امن 
11- من مكونات الطبيعية - اصغر جزء في المادة /م/ 

12- دولة افريقية - علم مؤنث 
13- من القديسين

1- كاتبة واديبة عربية
2-مدخل - من المهن - حرف عطف 

3- يسلو - صور /م/ - اصر 
4- احد االنبياء - عاصمة اوربية 

5- خنزير بري - الغابات /م/ -سيدة بالعامية 
6- اوالد - دولة اسيوية 

7- منحدر مائي /م/ - العذراء /م/ 
8- مخترع الهاتف - خرس 

9- ثغر - مرتدون - أله فرعوني 
10- من اسماء السيف - طعم محبب /م/ 

11- اسم علم مؤنث - من الزهور /م/ 
12- يقنطن - اسم موصول - اشار برأسه 

13- لقب أطلع على الخليفة عمر بن الخطاب والخلفاء 
بعده 

ستواجه عمل اللجنة والمهام التي تتطلب منها كما 
المسموحة  الصالحيات  حول  النقاشات  تركزت 

للجنة الفنية.  
وبعد االجتماع شكلت لجنة فنية، وكانت األسماء 

على الشكل التالي:
- محمد حمدان.

- عبدالسالم عبدي.

- سامر أحمد
- عبدالمجيد أحمد.

القرى  الكثير من  الطائرة في  الكرة  لعبة  وتنتشر 
في  للمشاركة  الجزيرة  إقليم  في  الفرق  وتتجهز 
دورة نوروز والتي تقام منذ أكثر من ثالثة عقود، 
الطائرة بدأت  الكرة  كما على صعيد األندية لعبة 

تنشط بشكل فعلي وجيد في العام ٢٠١٦.

اآلالف.
منوعة  رياضية  فعاليات  أقيمت  المناسبة  وبهذا 
بمختلف مدن شمال وشرق سوريا، ففي قامشلو 
وعلى أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 
مباراة  أقيمت  المواطنين  من  المئات  وبحضور 
إقليم  ومنتخب  الزور  دير  منتخب  بين  كرنفالية 
إقليم  منتخب  بفوز  المباراة  وانتهت  الجزيرة 
واحد،  هدف  مقابل  أهداف  بأربعة  الجزيرة 
للعبة  قتالية  عروض  الشوطين  بين  ما  وتخلل 

الكاراتيه.
بين عمال من  أقيمت مباراة ودية  وفي كوباني 
أرضية  على  وذلك  الرقة  من  وفاء  مع  كوباني 
ملعب كولة بكوباني، وانتهت بفوز فريق عمال 

بنتيجة ثالثة أهداف بدون رد.
انتفاضة  شهداء  استذكار  جاء  الحسكة  وفي 
قامشلو من قبل مدرسة نمور التايكواندو الدولية 
لصحيفتنا  ووصل  المدينة  في  الشموع  بإشعال 

من إدارة مجلس المدرسة التالي:
انطلقت شرارة االنتفاضة من قامشلو وانتشرت 
معها  موعد  للحسكة  فكانت  المدن  جميع  في 
ارتقى  إثرها  وعلى  كبيرة  شعبية  ومشاركة 
شابين إلى مستوى الشهادة وهما كل من الشهيد 

»عماد وليكا«والشهيد »غسان قنجار«
ونجدد  الشموع  نشعل  الطاهرة  لدمائهم  وفاًء 

العهد باالستمرار على دربهم.

الذي يالقي استحسان كبير، وباألخص من  المشغل، 
المشغل،  ألبسة في  اللواتي يرغبن في خياطة  النساء 
مقارنةً مع أزمة الخياطين وتأخرهم في تلبية طلباتهن. 
وأردفت المصممة واإلدارية في مشغل ليليت نورهان 
فتحي بالقول: »نعمل على تلبية كافة الطلبات من ألبسة 
وفساتين رجالية ونسائية ولألطفال أيضاً، إال أنه لدينا 
الحالي على  الوقت  في  كبيرة خاصة  طلبيات وأزمة 
الفلكلوري بسبب قدوم عيد النوروز,  النسائي  اللباس 

حيث أننا نعمل على خياطة األلبسة الفلكلورية الكردية 
وخالفاً  الطلبيات,  من  وغيرها  والعربية  والسريانية 

للطلبيات يتم أيضاً توزعيها في األسواق المحلية«.

فرصة االندماج يف العمل وكرس 
القولبة املجتمعية

وفي السياق ذاته التقينا مع إحدى العامالت في المشغل 
سالله محمود والتي حدثتنا قائلةً: »أتاح لنا هذا المشغل 
المجتمعية  القولبة  وكسر  العمل  في  االندماج  فرصة 
التي كانت مفروضة علينا من قبل, وكنت من الفتيات 
الالتي انخرطن في العمل منذ أول تأسيسه, والحافز 
هو  أكثر  العمل  على  لإلقبال  يدفعنا  الذي  األساسي 

روح الجماعة في المشغل«.
النساء على عملهن كل عام  تقبل وإقبال  بأن  وأكدت 
الحالي  الوقت  أكثر من الذي سبقه، وبأن عملهن في 
مركز على تلبية وتوفير كافة الطلبات لعيد النوروز 

ليكون في أبهى صوره.
عيد  بقدوم  بالتهنئة  حديثها  محمود  ساللة  واختتمت 
على  العيد  قدوم  عملنا  خالل  من  »نبارك  النوروز: 

جميع النساء والشعوب«.

سالله حممودنورهان فتحي



15 آذار  2020 األحد

العدد 896

15 آذار  2020 األحد روناهيروناهي

العدد 896

49 اآلارءالسياسة
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 اإلعالم بين
 الحقيقة

..والتشويه

اإلعالم  تناول  عند  احلديث  يتم  ما  كثيراً 
وفي  حدين«،  ذو  »سالح  بأنه  كموضوع 
عن  عدا  لكن؛  دقيق.  كالم  هو  احلقيقة 
أي  األخرى؟  إدراك خملاطره  هناك  هل  التناول؛ 
تشويه  في  هاماً  جزءاً  اإلعالم  يكون  حينما 
من  جزءاً  يكون  حينما  وكذلك  احلقائق 
للواقع  متت  ال  ألمور  الترويج  هدفه  مشروع 
معينة  أجندات  حتقيق  بغية  صلة؛  بأية 
في  خاصة  العام  بشكلها  معينة  ألطراف 
للشعوب  معادية  هذه هي  األطراف  إن  ظل 
املضطهدة التي تعاني من مصادرة حلقوقها 

وهويتها ودورها.

اإلعالم  يكون  عندما  نعني  أقرب  بصورة 
جزءاً من هذه املنظومة واملشاريع املناهضة 
للشعوب؛ فإنه ال يخرج  فقط عن رسالته 
املهنية واألخالقية فحسب؛ إمنا يتحول ألداة 
من األدوات التي متارس ذات السياسات على 
تلك  تفعله  عما  وقتها  تقل  وال  الشعوب 

اجلهات بكل مساوئها. 

الثورة  سوريا  وشرق  شمال  في  عملياً 
اآلن  حتى  متثل  فيها  ما  بكل  املوجودة 
املنظومة األكثر تنظيماً في التصدي لتلك 
لكن؛  والتشويه.  النفي  قبيل  من  احملاوالت 
حجم الهجوم واإلعداد ال زال في مستويات 
عالية، حيث إن التحشّيد اإلعالمي مستمر 
مبستويات تفوق اإلعداد والهجوم العسكري 

في أكثر مستوياته.

التي  األطراف  إحدى  هي  التركية  الدولة 
لها أساليبها ومخططاتها في هذا اإلطار؛ 
وفي  مباشر  بشكل  موجودة  تكون  بحيث 
غير  بأساليب  األمور  تقود  األحيان  أكثر 
وشخصيات  مؤسسات  طريق  عن  مباشرة 
معينة  خصوصية  لهم  ظاهرياً  ومواقع 
هم  ما  خالف  ميثلون  بأنهم  ويتظاهرون 
وكتوجه  كهدف  لكن؛  ألجله.  يتحركون 
بـ  املعروفة  املنظومة  تلك  من  جزء  هم 
إن  هو  خباثًة  واألكثر  اخلاصة«،  »احلرب 
اجلغرافيا  من  لها  أدوات  وتهيئ  تعّد  تركيا 
ليهاجموا  والثقافة  واللغة  واالنتماء  ذاتها 
بنود  املوجهة لهم حتت  التعليمات  وينفذوا 
عدة كاحلرص على املصلحة الكردية أو اإلدارة 
إلى هنالك وهذا تطور  النقد وما  أو  الذاتية 
بالسالح  الهجوم  في  يندرج  وخطير  الفت 

احمللي وبرأس حربة مؤلفة من املأجورين. 

التنظيم  عن  عدا  سوريا؛  وشرق  شمال  في 
املشروع  حقيقة  ملواكبة  إعالمياً  واإلعداد 
املوجود ودوره في حتقيق التغيير التاريخي في 
اإلعالم  يكون  أن  من  بد  ال  واملنطقة؛  سوريا 
بأضعاف  قوياً  سوريا  وشرق  شمال  في 
وعلى  عليه  تتم  التي  الهجمات  قوة  من 
كبيراً  الفارق  كان  وإن  منطقتنا  مشروع 
املسخر  واملال  املضاد  التجييش  ناحية  من 
املوجودة  احلقائق  إن  إال  والتشويه  للهجوم 
ما  زيف  من  بكثير  أكبر  وقوتها  األرض  على 
يحتاجون  بأنهم  نرى  لذا؛  تقدميه.  يحاولون 
في اجلبهة املضادة إعالمياً للكثير من القوة؛ 
إحداث حتريف هنا وتشويه  كي يستطيعوا 
والتجارب  ينكشف  ما  سرعان  والذي  هناك 

املاضية دالئل حية ال تزال. 

إضافة للقوة اإلعالمية التي يجب أن تكون 
موجودة؛ ال بد من أن يكون هناك وعي ويقظة 
تامة من قبل أبناء شعبنا حول ما يتم نشره 
اإلعالم؛  املنطقة من خالله عبر  واستهداف 
عنهم،  احلديث  مت  الذين  أولئك  من  خاصة 
الفئة التي تقدم ذاتها على إنها من الشعب 
وتعمل ألجله وتّدعي االستقاللية واملهنية. 
مسّيرون،  إنهم  هي  هؤالء  حقيقة  لكن؛ 
الصفات  أصحاب  األشخاص  إن  حيث 
وإن كان  واجلهات حتى  املؤسسات  املذكورة، 
أمر  حلقيقة  جدالً  لنفترض  يدعوا  ما  هناك 
دورهم  يكون  أن  يجب  ووجدانياً  أخالقياً  ما. 
املوجودة  املكاسب  عن  الدفاع  على  منصباً 
وتطويرها من خالل النقد البنّاء عبر أسلوب 
بطرق  احلرص-  عند   - واملعاجلة  الطرح 
واملهنية  األخالق  تكمن  هنا  إيجابية.  تكون 
الصادق  الوجدان  على  تدل  التي  واحلقيقة 

واحلي.

فواصل

آلدار خليل

طيب  رجب  التركي  الرئيس  على  ينطبق 
الروسي  االتحاد  رئيس  لقائه  بعد  أردوغان 
من  الخامس  في  موسكو  في  بوتين  فالديمير 
الشهر الجاري المثل العربي القائل »رجع بخفي 
ُحنين« ويضرب هذا المثل عند اليأس من إدراك 

الحاجة، والرجوع بخيبة األمل.
الجيش  وأمهل  ووعد  هدد  الذي  فأردوغان 
المنصرم  شباط  شهر  نهاية  حتى  السوري 
في  عليها  سيطر  التي  النقاط  من  لالنسحاب 
بقوله  أنصاره  أمام  نارية  بخطب  وتفوه  إدلب، 
النظام  قبل  من  األتراك  الجنود  استهداف  »إن 
بالنسبة  جديدة  لمرحلة  بداية  إدلب  في  السوري 
رؤوس  بقطع  هدد  كما   ،« سوريا  في  لتركيا 
الجيش السوري في ساحات المعارك بل تحدث 
بعد  دمشق  إلى  سيزحفون  بأنهم  رجاله  بعض 
قُتل  بأيام  المحددة  المهلة  انتهاء  وقبيل  إدلب، 
يد  على  تركيا  جندياً  وثالثين  ثالثة  من  أكثر 
إلى  أدى  الذي  األمر  السوري  النظام  جيش 
فقدان أردوغان ألعصابه، فأطلق في األول من 
آذار الجاري عملية عسكرية ضد جيش النظام 
السوري أسماها »درع الربيع« والتي سعى من 
خاللها إلى إجبار الدولة السورية إلى العودة إلى 
والمعرة  لسراقب  استعادته  قبل  السابقة  النقاط 
وطريق دمشق حلب الدولي لكن جميع مساعيه 

باءت بالفشل.
األمريكية  المتحدة  الواليات  وال  الناتو،  فال   
ساندته في عمليته بل باتت هذه العملية وصمة 
األكبر  فالخاسر  أردوغان،  جبين  على  عار 
الصعيد  على  وأردوغان  التركي،  الجيش  هو 
الذي  القناع  أسقطت  قد  فالمعركة  الشخصي، 
المجتمع  أمام  التركي  الرئيس  يرتديه  كان 

من  االنتهاء  بحكاية  مشغوالً  العالم  زال  وما 
داعش منذ آذار من العام المنصرم والتي كانت 
فيها  اختبأ  التي  جيوبه  آخر  تُعد  الباغوز  مدينة 
واستسلم، بعد أن لم يبَق لهم أي حيلة لالستسالم 
تضحية  أبدت  التي  الديمقراطية،  لقوات سوريا 
الميكروب  لهذا  تصديها  في  النظير  منقطعة 
كانت  ممن  الكثير  أصاب  والذي  والجرثوم 
بنيتهم الفكرية هشَّة وضعيفة، واآلن يتم اعتقال 
وسجون،  معتقالت  ضمن  داعش  فيروسات 
وعديدهم باآلالف هم وعوائلهم ومن الكثير من 
ودعم  بمعية  لسوريا  توجهت  التي  الجنسيات 

مباشر من أردوغان.
فيروس داعش  ننفض عنا غبار  نزل  لم  ونحن 
طلَّ علينا فيروس آخر من أقاصي المشرق من 
الصين ليُعلن عن تفشي فيروس آخر تم تسميته 
كورونا، ليقضي على المئات من الناس ويصيب 
اآلالف في الكثير من الدول حول العالم، ملفت 
لالنتباه ظهور مثل هذه الفيروسات بهذه السرعة 
بصغيرة  ليست  جغرافية  بقعة  على  وانتشارها 
أينما  البشر  عموم  بين  والهلع  الرعب  لتنشر 
وقت  في  الكثير  عنه  قيل  الذي  كورونا  كانوا. 
السرعة  بهذه  انتشاره  أساليب  وعن  قصير 
ضعيفة،  الجسدية  بنيته  كانت  من  كل  ويصيب 
وليحول مدننا بأكملها لمدن أشباح تُجبر الجميع 
الكثير  تم فرض  أنه  وحتى  منه،  التدابير  اتخاذ 
وعدم  المنازل  في  والبقاء  االمتثال  حاالت  من 
الخروج إال للضرورات القصوى، منعاً النتقال 
العالم  زال  وما  الناس،  بين  العدوى  انتشار  أو 

جاء ذلك في حواٍر أجرته صحيفتنا مع السياسي 
حول  تمحور  العثمان؛  حسين  واألكاديمي 
الذاتية  اإلدارة  حققته  وما  منبج،  في  الوضع 
على المستويين الداخلي والخارجي، وأوضاع 
المواضيع  من  وغيرها  إدلب،  من  النازحين 

األخرى، وكان الحوار كالتالي:
بمدينة  الداخلي  الوضع  عن  تقولون  ماذا   -  

منبج، وما حدث فيها من تطور؟ 
الوضع الداخلي لمدينة منبج عقب التحرير، مر 
من  شاملة  وإصالحية  بنيوية  نهضة  بمراحل 
وإعادة  التحتية،  والبنية  الخدمات  تقديم  ناحية 
وواضحاً  جلياً  كان  لطبيعتها  المدينة  رونق 
المجال، وال سيما أن  الملحوظ في هذا  بالتقدم 

بحاجة  متعثرة، وهي  زالت  ما  هناك مشاريعاً 
إلى إمكانات هائلة وضخمة جداً. إال أن الالفت 
منبج  مدينة  أبناء  أن  جلي  وبشكل  لالنتباه 
الحرب؛ وذلك  ما دمرته  يعيدوا  أن  استطاعوا 
بالتعاون مع جميع مؤسسات اإلدارة المدنية في 
مع  تالزم  مجتمعياً  نشاطاً  هناك  أن  أي  منبج. 
صيرورة  في  واضح  وتكاتف  مؤسساتي  جهد 
على  واضح  دليل  وهذا  البناء،  عملية  انطالق 
انتماء وطني وحس عالي في تحمل المسؤولية، 
فالشعوب الفسيفسائية الملونة في تركيبة مدينة 
منبج؛ ساهمت جميعها في إدارة شؤون المدينة 
دمرتها  أوطان  بناء  لكيفية  نموذجاً  ورسمت 

الحروب.
 - برأيكم؛ كيف لعب العمل الدبلوماسي لإلدارة 
الذاتية دوراً في التماسك والتعاضد مع الشعب؟ 
ركناً  الذاتية  اإلدارة  اتبعتها  التي  الخطوات 
لمشروع  المنطقة  شعوب  كل  تقبل  في  أساسياً 
وذلك  والتطوير،  النهضة  في  الذاتية  اإلدارة 
مبدأ  واعتماد  المنطقة،  أبناء  على  باعتمادها 
قبل  من  تدار  منطقة  كل  حيث  الالمركزية، 
المكونة  الشريحة  تمثل  ومدنية،  ذاتية  إدارات 
هذه  كل  وأمام  هنا  ومن  ككل،  المناطق  لتلك 
ومع  الحديثة،  اإلدارية  والتركيبة  اإلجراءات 
إقصاء ألي جزء؛  ودون  بالكل  الكل  اعتراف 
نستطيع أن نجزم أيضاً أن اإلدارة الذاتية كانت 
بمثابة نقطة جذب قوية وفعالة لشعوب المنطقة 

رجع بخفي ُحني�ن حسين العثمان: »هويتن�ا السورّية فوق كل ذي 
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داعش وكورونا وأردوغان

الدولي، فالدخول في حرب إلى جانب من يصفه 
ولجيشه.  له  فضيحة  بإرهابيين  الدولي  المجتمع 
لجبهة  أردوغان  القاطع دعم  بالدليل  تثبت  ألنها 
القوقاز،  وأيتام  التركستاني،  والجيش  النصرة، 
وغيرهم من اإلرهابيين، كما أن أردوغان خسر 
كم٢،  بـ٦٠٠  تقدر  إدلب  من  واسعة  مساحات 
روسي  بدعم  السوري  النظام  جيش  واستطاع 
استعادة مساحات واسعة من إدلب، وأمن طريق 
M5 كما عمقت عملية إطالق المهاجريين على 
وبين  بينه  الخالف  من  األوربي  االتحاد  حدود 
ابتزاز أردوغان  االتحاد األوروبي الذي رفض 
تشير  أخرى  ناحية  ومن  الالجئين،  قضية  في 

جميع التحليالت بأن مقتل الجنود األتراك خارج 
الموقف  من  قد أضعف  جثامينهم  ومنظر  تركيا 

السياسي للعدالة والتنمية في الداخل التركي.
إضافياً  شوطاً  كسبت  قد  التركية  فالمعارضة   
البرلمان  شهد  كما  وحزبه،  أردوغان  ضد 
نواب  بين  باللكمات  حامية  معركة  التركي 
وقائد  السنة،  فأسد  المعارضة،  ونواب  المواالة 
الجيش المحمدي هو الذي انهزم فيما جرى في 
الخائب  السلطان  هرع  ما  سرعان  لذلك  إدلب؛ 
إلى موسكو بعد ما تم صده مرات عديدة لوقف 
التي  الخسائر  بعد  وجهه  ماء  يحفظ  لكي  القتال 
ُمنَي بها، فقد تبين أن كل عنترياته وتصريحاته 

خالل  تراجع  وقد  الرياح.  أدراج  ذهبت  النارية 
جميع  عن  بوتين  وبين  بينه،  جمعت  التي  القمة 
ما وعد وتوعد به، وبدا في اللقاء ذليالً مكسور 
الخاطر غلب على لقائه وحركاته وانتظاره أمام 
باب مكتب بوتين في قاعة قاهرة العثمانيين نبرة 
االستعطاف، والنجدة، والترفق بحاله، فمعطيات 
بوتين  لصالح  كانت  اإلدلبي  العسكري  الميدان 
الناتو على  الذي أذل ثاني أكبر جيش في حلف 
فعاد  شروطه،  عليه  وفرض  سراقب،  أسوار 
حامي حمى السنة من موسكو بخفي ُحنين يجّر 

وراءه أذيال الخيبة والخسران.

عليه،  للقضاء  الخبيث  الفيروس  هذا  يحارب 
للشفاء  بالصبر  الصيني  للشعب  يدعوا  والكل 
الجغرافيا  نفس  في  عليه  والقضاء  منه،  العاجل 

التي ظهر فيها لعدم انتشاره أكثر.
المتوسط  أكثر ألن شعوب مشرق  انتشاره  عدم 
من  المرات  بعشرات  أخطر  بفيروس  ابتلت  قد 
كان  وإن  احتوائه  يمكن  الذي  كورونا  فيروس 
به  ابتلي  الذي  الفيروس  له،  القرابين  من  بقليل 
هو  لُعمري  اإلفريقي  والشمال  المتوسط  مشرق 
أكثر فتًكا من الكثير من الفيروسات التي ظهرت 
واختفت فجأة، إنه فيروس اسمه أردوغان الذي 
الهشيم  في  كالنار  انتشر  عقدين  من  أكثر  منذ 
بنية فكرية هشَّة وجسدية  لديهم  الكثير ممن  في 
يجمعهم  الذي  الوحيد  العامل  متأسلمة.  وضعيفة 
المسلمين  لإلخوان  األخالقية  غير  البنية  هو 
األرضية  يُعتبرون  زالوا  وما  كانوا  الذين 
بعيًدا عن  فيروسات  مثل هكذا  لظهور  الخصبة 
المنطق  نفس  ويتشاركون  والمكان،  الزمان 
الثوري لخداع البسطاء من الناس على أنهم من 
سيرسلهم للفردوس المفقود غير الموجود سوى 

في أوهامهم.
لصناعة  بعينها  جهات  أتهم  من  الكثير  ثمة 
وجنوب  مشرق  في  ونشره  داعش  فيروس 
ويهدم  الشجر  ويحرق  البشر  ليقتل  المتوسط 
الحجر وفي النهاية خلق مجتمع مسخ كوجوههم 
عفا عليها وأكل، يسعون استجالب الماضي بلغة 
مصطلح  بألف  تزيينها  بعد  المستقبل  وكلمات 
نيتهم في أحسن مستواها هي  لتبقى  ومصطلح، 
أن يكون أردوغان خليفتهم، فما بالك بالذي يسير 
أو سيسير خلفهم، نعم ربما تكون ثمة جهة عملت 
أجل  من  تستخدمها  كي  داعش  صناعة  على 
وسيطرتها  سلطتها  لزيادة  ومصالحها  مطامعها 

على المنطقة.
كذلك ثمة البعض يتهم نفس الجهة على أنها من 
المختبرات  في  كورونا  فيروس  بصناعة  قامت 

وتهديده  به  المشرق إلشغاله  أقصى  في  لتنشره 
بوباء داخلي، بعد إضفاء الصيغة الربانية عليه 
ليردد أصحاب اللُحى والعمائم أنه عقاب رباني 
على ما صنعت أيدي الصينيين بحق المسلمين، 
فيروس  انتشر  إن  البتة  تختلف  ال  العقلية  هذه 
أردوغان  وراء  يسيرون  هؤالء  نرى  داعش 
ويدعون له بالنصر ويقرأون سورة الفتح في كل 
غزوة يقوم بها، وكذلك يصفون كورونا بأنه من 

جنود هللا الذين سلطهم على الظالمين.
بمعنى أنهم نفس المجموعة يسيرون خلف سراب 
للوصول  العفن  الماضوي  العيش  من  وأوهام 
وكورونا  داعش  والمجهول،  المفقود  للفردوس 
منطقة  أصابت  فيروسات  هم  وأردوغان 
المشرقين المتوسط واألقصى وما زالت الحرب 
على هذه الفيروسات مستمرة رغم أنه تم القضاء 
أن  إال  داعش.  وهو  الفيروسات  هذه  أحد  على 
أصالء  وهم  أخطر  هم  الفيروسات  من  بقي  ما 
بعد أن تم القضاء على الوكالء، وكلنا أمل وثقة 
قد  الديمقراطية  سوريا  قوات  أن  كيف  أنه  في 
قضت على داعش واآلن الشعب السوري برمته 
يحارب الجيش التركي ومرتزقته على الجغرافيا 

الشهباء أو سري  أو  إدلب  السورية إن كان في 
كانيه / رأس العين، كذلك نثق بالشعب الصيني 
أنه قادر على القضاء على فيروس كورونا في 
أقرب وقت وبذلك تتخلص المجتمعات من هذه 

الفيروسات الخطيرة على البشرية.
طبًعا ال يمكن أن ننسى تضحيات الشعب الليبي 
مالحم  يسطرون  الذين  لهم  الدعم  يقدمون  ومن 
من  أردوغان  مرتزقة  أمام  والشجاعة  البطولة 
الفيروسات التي تم جلبها من سوريا ليزج بها في 
المستنقع الليبي، القاسم المشترك الوحيد بين هذه 
الفيروسات ومن صنعها هو نشر حالة من اليأس 
بالمحصلة  وهي  بأولوياتها  والتخبط  الحياة  من 
التي  األخالقية  غير  المهيمنة  القوى  نتائج  من 
حساب  على  كان  ولو  األعظمي  للربح  تسعى 
هو  لذلك  البديل  والحل  والمجتمعات.  الشعوب 
الذي  األخالقي  المجتمع  بناء  على  اإلصرار 
تكون دعامته أخّوة الشعوب والتعايش المشترك 
وبناء األمة الديمقراطية، حتى يكون بالمستطاع 
الخصبة  واألرضية  الفكرية  البنية  على  القضاء 
تعتمد  التي  الفيروسات  هذه  مثل  لظهور  الهشَّة 

على التفرقة اإلثنية والطائفية النتشارها.

  غاندي إسكندر 

محمد أرسالن

حاوره/ آزاد كردي

جميعها. 
على  شامالً  انفتاحاً  المدني  المجتمع  شهد   -
المستويات كافة بين اإلدارة والشعب الذي التف 

حولها؛ كيف تفسرون ذلك؟ 
 الحراك المجتمع المدني ركيزة البناء األساسية 
المجتمع  هذا  وتأهيل  ديمقراطي،  مشروع  ألي 
وتدريبه ليكون فاعالً، يفتح المجال واألفق واسعاً؛ 
الديمقراطية.  الحياة  أسس  تعميق  في  للمشاركة 
المدني  المجتمع  منظمات  أن  المالحظ،  ومن 
الذاتية، وتسير  تنتشر بكل مناطق اإلدارة  بدأت 
بشكل صحيح إلثبات دورها في المساهمة برسم 
المرأة  دور  نغفل  أال  ويجب  المنطقة.  مستقبل 
سياسياً  الحياة  مناحي  كافة  في  ودخولها  أيضاً، 
واقتصادياً وعسكرياً، وبروز هذا الجانب بشكل 
ونسبة  الذاتية.  اإلدارة  انطالق  منذ  واضح، 
ليكون  النصف،  إلى  وصلت  المرأة  مشاركة 
موضوع مشاركة المرأة وإعطائها لحقوقها ليس 
فقط مجرد شعارات ترفع، إنما هو تطبيق عملي 
وفعلي لتكريس جهودها وإعطائها كافة حقوقها، 

لتثبت  وطاقاتها؛  قدراتها  أمام  الباب  وفتح 
تطور  في  أساسي  وركن  بناء  كعامل  وجودها؛ 

الحياة الديمقراطية الصحيحة. 
ثبات  عوامل  من  الذاتية  اإلدارة  ينقص  ماذا   -

حتى تُشرعن نفسها دوليّاً؟
تأسست  الذاتية،  اإلدارة  بأن  القول  نستطيع 
الذي ضحى  الشعب بجميع أطيافه  بقوة  أركانها 
والقهر  الظلم  من  للخالص  والنفيس؛  بالغالي 
أي  لتثبيت  الرئيسية  الدعامة  أن  إذ  والعبودية، 
شرعية، هي مدى قبول الشعب وتفاعله ورضاه، 
التي  والبوصلة  الحقيقي  المقياس  هي  فالشعوب 
توجه الدفة نحو االعتراف. أما إذا أردنا الحديث 
عن عوامل شرعنة دولية، فهذا األمر يتطلب بذل 
الكثير من الجهود، وبخاصة على مستوى التمثيل 
الخارجي وشرح التجربة الحديثة التي تطبق في 
هذه المنطقة. على المجتمع الدولي أن يقر بدور 
بتحقيق  نجاحها  في  الديمقراطية  سوريا  قوات 
وهذا  واإلرهاب،  التطرف  ضد  ساحق  انتصار 
عامل مهم يجب استثماره بشكل جيد ال سيما مع 
وجود الكثير من األسرى والمعتقلين في مناطق 
اإلدارة الذاتية. وهناك زيارات للعديد من الوفود 
الذاتية.  اإلدارة  تجربة  على  لالطالع  الخارجية 
تقارب  أي  تعرقل  إقليمية  أطرافاً  هناك  ولكن؛ 
طاقاتها  بكل  جاهدة  وتسعى  الذاتية،  اإلدارة  مع 
تشويه صورة اإلدارة تارة تحت مسمى انفصالي 
أن  يجب  لذلك؛  إرهابي.  مسمى  تحت  وأحياناً 

يكون هناك وفود ومشاركات من قبل اإلدارة في 
كل المحافل والمؤتمرات؛ لنقل الصورة الحقيقية 
االدعاءات  تلك  وتعري  وشفافية،  وضوح  بكل 
واألكاذيب التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية. 

التي يقوم بها  بالزيارات والجوالت  - ما رأيكم 
)مسد( لعدد من الدول األوروبية؟ 

بها  يقوم  التي  والزيارات  الجوالت  يخص  فيما 
مجلس سوريا الديمقراطية؛ للخارج فهي تصب 
جبهة  وخلق  الذاتية،  اإلدارة  مصلحة  في  أيضاً 
من المؤمنين بالديمقراطية وشرح تجربة اإلدارة 
لألزمة  سياسي  لحل  الوصول  في  وأهدافها 
السورية، عبر الحوار السوريـ  السوري. وتأتي 
واستيعاب  النقاط،  هذه  لتكريس  الزيارات  هذه 
والتعددية  الديمقراطية  فلك  في  يدور  ما  جميع 
يقوم  من  هناك  يكون  أن  بد  وال  والتشاركية، 
في  أيضاً  السوريين  لكل  وشرح  ونشر  بإيصال 
سوريا.  شرق  شمال  في  الواقع  حقيقة  الخارج 
جمع  إلى  للوصول  وتهدف  إيجابية  فالزيارات 
لعقد  الخارج؛  في  السوريين  من  السالم  محبي 

مؤتمر إنقاذ أو حوار وطني شامل يؤمن بالحل 
السياسي لألزمة السورية.

وصول  الماضية  الفترة  في  منبج  شهدت   -
ما  إدلب؛  من  سيما  ال  ضخمة  نزوح  موجات 

رأيكم بخطوة اإلدارة باستقبالهم بالمدينة؟ 
أن  األهمية  في  غاية  أمراً  نوضح  أن  بد  ال  هنا 
اإلنسانية يجب أن تسبق كل الحسابات األخرى، 
المناطق  وكما كانت مدينة منبج شأنها شأن كل 
المهجرين  إلغاثة  تتسابق  الذاتية  اإلدارة  في 
والنازحين. ولكن هنا، يجب أن نأخذ الموضوع 
موقف  وهو  األول؛  الشق  هما؛  مستويين  على 
المدنية في منبج، والذي يعبر عن حس  اإلدارة 
وأن  سوريين،  بأن هؤالء جميعاً  إنساني  وطني 
من واجب اإلدارة المدنية أن تتحمل مسؤولياتها 
األبواب  فتح  وأن  كرامتهم،  وتحفظ  تجاههم 
واضحة،  ورسالة  أخالقي  واجب  هو  أمامهم، 
لنا؛  بأن سوريتنا ال تسمح  ذات دالالت سياسية 
أن  حين  في  جلدتنا  أبناء  أمام  األبواب  بإغالق 
األبواب  وجههم  في  أُغلقت  ممن  الكثير  هناك 
أما  الدمار.   وآلة  الحرب  نيران  تحت  وجعلهم 
حيث  منبج،  في  الشعبي  الموقف  الثاني؛  الشق 
أن شعوب منبج رحبت بهذه الخطوة، واعتبرت 
سوريون  هم  إنما  نازحين،  ليسوا  هؤالء  أن 
أن مدينة  استيعابهم، وكما سبق وذكرت  ويجب 
السورية،  المناطق  كل  من  نازحين  تضم  منبج 
أيضاً  كانت  التي  عفرين  كثيراً  تشبه  وأصبحت 

األمن  عن  الباحثين  السوريين؛  لجميع  مأوى 
واألمان. وهناك تعايش وانسجام بين الجميع دون 
أية إشكاالت أو منغصات، ونبارك هذه الخطوة 
ظل  في  بها  االستمرار  على  ونؤكد  قوة،  بكل 
شمال  منطقة  تعيشها  التي  المأساوية  األوضاع 
إدلب  وأرياف  العموم  وجه  على  سوريا  غرب 
بوجه خاص، وهناك ضرورة لوقوف السوريين 
مع بعضهم البعض، ومن هنا كان واجب اإلدارة 
األعداد  هذه  احتضان  منبج  مدينة  في  المدنية 

الكبيرة من النازحين.
- ما رأيكم في مسألة الحوار بين اإلدارة الذاتية 

والدولة السوريّة؟ 
سوريا،  في  يحدث  يزال  وال  حدث  ما  كل  أمام 
تعصف  أزمة  ظل  في  وقتل  وتشريد  دمار  من 
بها ألكثر من تسع سنوات في سوريا، واحتالل 
أراضي من قِبل معتِد تركي، يحاول إعادة أمجاد 
وتدخالت  األهالي  وتهجير  العثمانية  سلطتنه 
أجنداتها  لتطبيق  تسعى  سوريا،  في  خارجية 
الساحة  على  يجري  ودولي  إقليمي  صراع  في 
واإلرهاب  التطرف  لظاهرة  وانتشار  السورية، 
ينتعش  أن  وحاول  الجرائم،  أفظع  اقترف  الذي 
اإلنسانية  على  ليشكل خطراً  السورية  البيئة  في 
الخالص  يريد  السوري  الشعب  أصبح  جمعاء. 
من كل هذه الفوضى، وأن ينعم بسالم في وطن 
يتسع للجميع. لذلك؛ هناك بوادر قوية أن يكون 
للمرحلة  األساسي  العنوان  هو  السياسي  الحوار 
المؤتمرات  كل  فشل  عقب  خاصة  المقبلة، 
يجري  ما  دليل  وأكبر  الخارجية،  واالجتماعات 
في إدلب على موت كل االتفاقات التي أبرمت، 
المخرجات  تلك  لكل  ونتيجة  المنظور،  هذا  من 
عن الصراع السوري يبقى الحل الحقيقي بالحوار 
بين السوريين. لكن؛ يبقى السؤال األهم، من هي 
األطراف السورية التي ستجلس لتتحاور؟ هناك 
من ارتهن للخارج وجعل نفسه ألعوبة بيد أسياده، 
وهؤالء باعوا هويتهم قبل أن يبيعوا أنفسهم، ولن 
يكونوا في الساحة السياسية أو لهم أي دور في 
مستقبل سوريا؛ ألن الشعب السوري لن يقبل بهم 
أبداً، وهنا ال بد أن نركز على القوى الديمقراطية 
وتكون  الشعب  إرادة  من  تنبثق  التي  العلمانية 
ممثالً حقيقياً ألي حوار. فالحوار الشرعي يكون 
حين يكتسب تأييد الشعب ويمثل مصالح الشعب، 
ومن هنا كان موقف اإلدارة الذاتية، والتي تلتزم 
إنهاء  بخط سياسي واضح، يؤكد على ضرورة 
السورية عن طريق  السوري واألزمة  الصراع 
فتح حوار سوري ـ سوري، والتزامها بهذا النهج 
لفتح حوار حقيقي مع دمشق. وأن يكون الحوار 
كل  مصلحة  أساس  على  مبنياً  الطرفين  بين 
السوريين، والسعي ليكون الحوار بين الطرفين؛ 
نواة لعقد حوار وطني شامل يضم القوى السياسية 
بيد  سالحاً  نفسها  من  تجعل  لن  والتي  الوطنية، 
محتل وأصبح الشعب يدرك ويعي جيداً من هي 
القوى التي تمتلك معايير الوطنية والحفاظ على 

سوريا ديمقراطية.
طموحات  يلبي  جديد  اجتماع  لعقد  بحاجة  إننا 
الحرب،  بعد  ما  لمرحلة  ويؤسس  السوريين 
وكان موقف اإلدارة الذاتية صريحاً من ضرورة 
الحوار مع دمشق، وفعالً، بدأت بعض اللقاءات 
وتم كسر حالة الجمود بين الطرفين، وهي خطوة 
سوري  ـ  سوري  لتفاهم  الوصول؛  نحو  جيدة 
تدخالت خارجية، وربما  أو  تبعية  أي  بعيد عن 
نشهد بعض ثمار هذه اللقاءات في األيام القادمة، 
األزمة  إلنهاء  والوسيلة  الغاية  هو  فالحوار، 

السورية.

 وطن برائحة 
 الشهداء ... كيف ال
يغار منه الياسمين

القرّاء ستكون  أعزائي وعزيزاتي  اليوم  حكايتنا 
عن إنسانة حملت كل معاني اإلنسانية سارت 
على درب ساكينة جانسيز واستشهدت لتكون 
النضالي  احلر  الفكر  يحمل  من  لكل  منارة 

األخالقي استشهدت كبارين وآفيستا. 

قضية  لديها  ألن  الزوجية  األسر  قيود  رفضت 
هي  لتكون  ألجلها  واستشهدت  بها  آمنت 
حكاية الوطن إنها هفرين خلف ابنة ديريك التي 
اغتالتها أيادي الغدر ومرافقها الشهيد الشاب 
باعوا ضميرهم  اللذين  اغتالهم  فرهاد رمضان 
للعثمانيني الطورانيني فباركوا عملية اغتيالها 

وكافئوا القتلة.

بضحكتها  السالم  ياسمينة  هفرين 
الوطن  أجل  من  تناضل  كانت  وابتسامتها 
اغتيال  عن  املثال  بل  بذاته  وطناً  اليوم  لتكون 
أن أكتب لها رسالة لعلها  اليوم  أردت  األوطان 
ألؤكد  املقدس  ضريحها  عند  وتقرأ  تصلها 
شهدائنا  ننسى  ال  أننا  الطورانيني  للمحتلني 

فهم معنى في كل حركة وسكنة. 

أتذكر  الدموع  وأقاوم  التنهيدات  تسرقني   
نقاشنا واستنفارك عندما تصاعدت التهديدات 
طاقتنا  كل  نستنفر  أن  علينا  »يجب  التركية 
ال  وهذا  قادمة  فاحلرب  احلزبية  وكوادرنا  ووقتنا 
مثنى  هفال  والدمار  القتل  لغة  سوى  يعرف 
ارتكبوها  التي  اجملازر  عن  للشعب  احكوا 
يستعبدوا  كانوا  كيف  وذكروهم  العثمانيني 
الناس نعم رفيقتي لقد قاموا بتتريك كل شيء 
واستعبدوا الشجر واحلجر« أريد أن أخبركي عن 
السنوات  مئات  قطعوه  الذي  وزيتونها  عفرين 
من اجلهد، أهل عفرين يكرمون الزيتون ويحنون 
لتقطعها  ولده  على  الوالد  يحن  كما  عليه 
سري  هي  وها  اغتالتك  التي  ذاتها  الغدر  أيادي 
رفيقتي  نعم  تتألم  سبيه  وكري  تنزف  كانيه 
رغم كل شيء لم نيأس كلماتك التي حتضننا 

دائماً على أن نقاوم ونستمر. 

املقدس  ضريحك  في  أزورك  أن  رفيقتي  متنيت 
وأنت  األرض  حتت  أراك  أن  ميكن  كيف  أعرف  ال 
أردت  الكفاح،  وشعلة  احلياة  وروح  الشمس 
هل  رفيقتي  ضريحك  عند  شمعة  أشعل  أن 
تعلمني أنك اليوم شعار لكل السوريني  قلِت: 
عربية  امرأة  مبشاعر  أحتدث  بأن  لي  اسمحوا 
أرمنية  امرأة  مبشاعر  كردية  امرأة  مبشاعر 

وشركسية وآشورية وسريانية 

بروعة  بشهادتك  املشاعر  بتلك  حتدثت  لقد 
الناس  قلوب  دخلتي  احلرة  إرادتك  وقوة  أخالقك 
وها هي صورتك في كل منزل واسمك على كل 
بذاتنا  نكون  أن  يجب  أننا  تقولني  كنت  لسان 

احلزب منثله وها أنت بذاتك وطن. 

الذكريات  محراب  في  الكلمات  تخونني  بدأت 
أن  تريد  وأنا أكتب  أمام عيني  تتسارع املشاهد 
تسبقني احلروف حتاول أن تسطر معاني الشوق 

وألم الفقد. 

مستمر،  النضال  بأن  أخبرك  أن  أريد  رفيقتي 
فرهاد  تضع  ولم  سدى  تذهب  لم  تضحياتك 
اليوم مثال للشبيبة النضالية املقاومة رفيقتي 
تضحياتك  أمام  تقصيري  على  نفسي  أنقد 
وأعاهدك على أن نستمر وال نستسلم مؤمنني 
والوطن يستحق  السالم  الشعب يستحق  بأن 

التضحية مهما كان الثمن.

حكايتنا اليوم هي حكاية الشهداء والشهيدات 
حكاية  وآفيستا،  وآرين  وبارين  هفرين  حكاية 
محمد  حكاية  وسلطان  وعكيد  جودي  رستم 
التضحيات  عرب، حكاية  وعزيز  دورموش  خيري 
فالطريق  ينساها  أال  شعبنا  على  يجب  التي 
الشهادة  قيم  حكاية  صعب،  والدرب  طويل 
بدمائهم  لنا  رسموا  اللذين  الشهداء  وثقافة 

طريق النضال وخارطة الوطن. 

إنه   .... األعزاء  والسيدات  السادة  أيها  نعم 
منه  يغار  ال  فكيف  الشهداء  برائحة  وطن 
النعمان  فيه شقائق  تزهر  ال  الياسمني وكيف 
نوروز فوق رؤوس  نار  ... سنشعل  الربيع  ويقدم 
أننا  احلقيقيون  القادة  أيها  لكم  لنؤكد  اجلبال 
وأهدافكم  حلمكم  نحقق  حتى  نستكني  لن 
... وسننتصر  القيم  ولن نسامح من يستغل 
نعم سننتصر بكم ومعكم، وسنستمر دائماً 

بحكاياتنا حكاية وطن.   

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

أكد السيايس واألكادييم حسين العثمان دعوته للحوار الشرعي والجاد بي�ن السوريي�ن أنفسهم 
من  الثابت  الذاتي�ة  اإلدارة  موقف  كان  هنا  ومن  مصالحه،  ويمثل  الشعب  تأيي�د  يكتسب  الذي 
 يؤكد 

ً
 واضحا

ً
 سياسيا

ً
 اإلدارة الذاتي�ة تلتزم خطا

ّ
، وأشار إلى أن

ً
ضرورة الحوار بي�ن السوريي�ن جميعا

على ضرورة إنهاء الصراع السوري واألزمة السورية بالطرق السلمية اليت تنهي األزمة بعد مرور 
تسع سنوات عليها.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

الُكرد... بأقالم 
عربية )2(

الشخصية  تناولت  أدبية  أعمال  ثالثة 
آفا،  وروج  سوريا  الكردي  الواقع  أو  الكردية 
كاتبات  لثالث  قصيرة  قصص  ثالث  عبر 
اللبنانية  الكاتبة  نشرت  حيث  عربيات، 
مجموعتها  فرنسيس  إخالص  األمريكية 
قبلة(  مرمى  )على  اجلديدة  القصصية 
والتي تضمنت سبع وعشرون قصة قصيرة 
وجاءت قصة )صقيع الغربة(، كبقعة ضوء 
املنافي  في  الكردية  العوائل  وضع  لنا  تنير 
األوربية وحميميتها ودفئها وأصالتها حيث 
أن  ينسى  ال  لطيف  حضاري  إنسان  الزوج 
يعزف على »طنبوره« الكردي ويغني أوجاع 
تُعدُّ  التي  والزوجة  للوطن،  واحلنني  الغربة 
احلدود  وتضمحل  لضيوفها،  كردياً  عشاًء 
والنفسية ما بني عائلتني هربتا  التاريخية 
من جحيم احلرب وأهوالها.. عائلة لبنانية 
شمال  من  كردية  وعائلة  لبنان  جنوب  من 
أو  لغة  أو  دين  ال  يفرقهم  ال  حيث  سوريا 

جغرافية، بل يجمعهم احلب واحلرب..!

والكاتبة  العاملية  النحاتة  الفنانة  وتدخل 
بأملانيا  املقيمة  العبود  سوزان  السورية 
يعاني  سياسي  سجني  حياة  تفاصيل  في 
األسر والتجريد بني جدران سجنه االنفرادي  
وعبر  السجن  والذي ال متنعه جدران  البارد، 
اجلدار يصل منها بصيص  كوة ضيقة في 
عليه  يطلق  وطائر  باحلرية،  احللم  من  ضوء 
عليه  تدل  ملا  جلية  صورة  في  آزاد  اسم 
بسيزيف  يذكرنا  الذي  السجني  التسمية، 
أسطورة  خلق  على  القادرة  والشخصية 
اخللق  رمزية  خالل  من  مجدداً  االنبعاث 
والتحرر في  »بيضة«، أنها القصة القصيرة 
»آزاد« والتي تتحدث  ضمن كتابها املعنون 
االسم ومن  عبر قصة قصيرة حتمل نفس 
هنا كان إصرار الكاتبة سوزان العبود على 
احلدث  مع  لتفاعلها  الكردي  االسم  إبراز 
الكردي ولتوضح للعالم أن السجون مهما 
علت ومهما رصت جدرانها فأن إرادة احلرية 
ستنهار  السجن  جدران  وأن  األقوى  هي 
وتتحطم كما  قشرة البيضة حينما يبدأ 
الظلم  عالم  الغياً  للنور  طريقه  اجلنني 

والعتمة.. 

السورية  الروائية  الكاتبة  عمل  ويأتي   
األزمة السورية  زيتوني عن  األمريكية هند 
شخصيتي  عبر  حتديداً  الكردي  والوضع 
مدينة  ذاكرة  ترصد  والتي  وآفني  آراس 
تداعيات  عبر  العني(  )رأس  كانية«  »سري 
ذاكرة كال البطلني وتصور همجية العدوان 
اآلمنة  املناطق  على  ومرتزقته  التركي 
عرب  و  كرد  من  املدنيني  بالسكان  واآلهلة 
املدينة..  أبناء  من  وغيرهم  ومسيحيني 
دور  على  مركزة  املقاومة  حركة  متّجد 
يحاربن  يكنَّ  لم  الالتي  الكرديات  احملاربات 
في  الذي  الضعف  يحاربن  بل  املعتدين 
كرّسها  التي  العقلية  يحاربون  دواخلهم، 
تصف  أنها  كما  لهن،  الذكوري  اجملتمع 
مخيمات النزوح التي جتمع  »آراس« املقاتل 
تفتت  »التي  آفني  و«  املقاومة  صفوف  في 
الهمجي  القصف  نتيجة  قدمها  عظم 
الهجوم  بدء  عشية  املدينة  طال  الذي 
التركي في التاسع من أكتوبر عام 2019م، 
ليست  هي  فآفني  الكاتبة...،  تؤرخه  كما 
حذائها  فردة  فقدت  التي  احلب  سندريال 
السحري وإمنا هي سندريال  احلرب واالنتصار، 
التي فقدت قدمها اليمنى فتفقد حلمها 

في ارتداء حذائها األحمر اجلديد.

التي  للكاتبة  الوحيد  ليس  العمل  هذا   
التاريخ  من  جزء  سرد  على  قلمها  وقف 

الكردي املعاصر قصصياً وروائّياً. 

عن  عربية  وبأقالم  أدبية  جتارب  ثالث  هذه 
الكرد وواقعهم املصيري املعاصر..

تاريخ األدب يثبت نفسه مرة ثانية وليست 
نهائية بأن الشعوب حينما تركب صهوات 
شمس  عن  باحثة  الريح  وتركب  جيادها 
األقالم  حبر  فأن  النقي  وهواءها  احلرية 
النبيلة سيكون مرآة حقيقية تعكس تلك 
حتاول  التي  املقاومة  تلك  وكل  البطوالت 
دوماً االنتصار على اخليبات وكل الهزائم... 

لتكتب التاريخ من جديد...

ِقراءات أدبية

آراس برياين

عبر  تتوارثوها  خاصة  لغة  أو عرق  أمة  لكِل   
اليومي  التعامل  أو  التواصل  أداة  تعد  األجيال, 
التي ال يمكن االستغناء عنها يوماً, حيث تروى 
بتلك  والشعوب  األمم  لتلك  التاريخية  األحداث 
وتحافظ  الثقافي  ميراثها  تدخل  وبذلك  اللغات 
عليها وتمنعها من االندثار، أنها طبيعة إنسانية 

وحق بشري لسائر الشعوب واألمم اإلنسانية.
إال أن الشعب السرياني كغيره من الشعوب قد 
تعّرض إلى اضطهاد وتهجيٍر مورس ضده كافة 
الشرق  بالد  في  وخاصة  التعسفية  اإلجراءات 
وبالتالي  التاريخ,  األوسط وفي مختلف مراحل 
ومنها  اإلنسانية  حقوقه  من  الشعب  هذا  ُحرم 
مشروع  بعد  لكن  بها,  واإلقرار  اللغة  في  حقه 

ال يتقادم موضوع »النسوية« وال تنتهي أبحاثه، 
الحوار  دار  عن  حديثاً  الصادر  الجديد  والكتاب 
للناقدة  النسوية«  »سرديات  بعنوان  السورية 
يكون  لن  براهمة  سلمى  المغربية  والباحثة 
المبحث النهائي حول هذا الموضوع، لكنه يُضيف 

الكثير ضمن هذا الحقل اإلشكالي.
مجلة  من  خاص  لعدد  مقدمتها  في  سلمى  تعود 
سبعينيات  نهاية  في  الفرنسية  اإلنسانية  العلوم 
نسوية«  أنوثة،  »كتابة،  بعنوان  الماضي  القرن 
موضوع  أن  أوالها  فكرتين:  منه  الهدف  كان 
يحتفظ  بل  مطروقين،  زاال  ما  وكتابتها  المرأة 
براهنيته على مختلف الساحات ويتقاطع مع كثير 
من المفاهيم والموضوعات، طالما »غاب الحسم 

فيه وفي قضاياه الشائكة«.
وتذهب الفكرة الثانية لضرورة الربط بين الكتابة 
الحديث  على  االقتصار  بدل  والنسوية،  واألنوثة 
عن المرأة والكتابة مع صعوبة توظيف مصطلح 
يُطوقه  يزال  ال  الذكوري  الفكر  »ألن  األنوثة، 

بدالالته، ويحتويه بتحديداته«. 

الصمت كداللة أنثوية

المرأة تعرضت لإلسكات في  النسويات إن  تقول 
مختلف األزمنة والثقافات، بدعوى أن »الصمت 
من الصفات الثابتة لألنوثة« وإن السردية الذكورية 
المرأة،  لجمال  مقياساً  الخرساء  األنوثة  »جعلت 
اإلطار،  هذا  في  بها«.  الرجال  لشغف  ومحدداً 

تعريُف اللجوِء

هما:  جوهريين  بعدين  تستلزُم  الطبيعيّة  الحياةُ 
المكانّي  اإلطار  هو  والوطُن  والمكاُن،  الزماُن 
البعدين،  بهذين  األفراِد  وجوُد  فيه  يرتبط  الذي 
ذلك ألّن اللجوَء هو الوجوُد الطارئ لمجموعٍة 
غياِب  بسبِب  ما،  جغرافيا  في  أفراٍد  أو  بشريٍّة 
وعوامِل  الوطِن  في  الطبيعيّة  الحياِة  شروِط 
لعدِد  معيٌن  اللجوِء حدٌّ  في  يُشترطُ  الخطر، وال 
الصفة  إال  المكان،  عبر  ينتقلون  الذين  األفراد 

األساسيّة للجوء بأنّه عمليةُ بحٍث عن األماِن.
عّرفت  الالجئين  لشؤوِن  المتحدِة  األمِم  منظمةُ 
إلى  الالجئين بأنهم »أشخاٌص ال يمكنهم العودةُ 
التعّرِض  من  يبرُره  ما  له  خوٍف  بسبِب  بلدهم 
ظروِف  أو  العنِف  أو  الصراِع  أو  لالضطهاِد 
وهم  كبيٍر،  بشكٍل  العام  بالنظاِم  أخلّت  أخرى 
في  وورد  الدوليِّة«.  للحمايِة  بحاجِة  بالتالي 
الخاصة   ١95١ عام  المتحدة  األمم  معاهدة 
بشؤوِن الالجئين، تعريُف الالجئ بأنّه من غادر 
اضطهاٍد  من  حقيقيّة  مخاوَف  »بسبِب  وطنه 
إلى  انتمائه  الجنسيّة،  الديِن،  الِعرِق،  بسبِب 
سياسّي«،  ذاِت رأي  أو  معينٍة  اجتماعيٍّة  طائفٍة 
جنسيته،  يحمُل  الذي  البلِد  خارَج  تواجٌد  فهو 
على  االعتماِد  في  راغٍب  غير  أو  قادر،  وغير 
حمايِة دولته أو العودِة إليها بسبِب المخاوف من 

االضطهاد«.
ويختلُف اللجوُء عن النزوِح بأنّه انتقاُل األفراِد أو 
الجماعة الطارئ من مكاٍن آلخر ضمَن الوطِن 
الواحِد )الدولة نفسها(. ولكن في ظروٍف قاهرة 
مختلفٍة  وألسباٍب  للخطر،  حياته  البقاُء  يعّرُض 
التصّحِر  )المجاعات،  الطبيعيّة  كالكوارث 
ومشاكِل  واألعاصيِر  الفيضاناِت  والجفاِف، 
البيئِة الطارئة( أو اندالِع الحروب، كما يُعّرُف 
النازحون بأنّهم جماعاٌت أُجبرت فجأةً على ترِك 
بسبِب  اضطرارّي  بشكٍل  وديارهم  أراضيها 
لحقوقهم  وانتهاٍك  تعدٍّ  أو  مسلٍّح  نزاٍع  وجوِد 
ولكن  الطبيعيِّة،  العوامِل  بسبِب  أو  اإلنسانيِّة 
دون عبور الحدوِد إلى أيِّة دولٍة أخرى. وبذلك 
فاللجوُء والنزوُح يختلفان عن الهجرِة التي تعتبُر 
وتخطيطاً،  مسبقاً  إعداداً  يتطلُب  إراديّاً  فعالً 

وينتفي فيها الخطُر على الحياِة. 

الكُرد... قضيٌة مستوفيٌة أركانَها

يعتبُر الوجوُد الكردّي من القضايا التي لم تحسم 
اللجوِء  عن  حديٍث  وأّي  التوصيِف،  ناحيِة  من 
والهجرِة له عالقةُ بالمسائل الحقوقيّة وهو وثيٌق 

مؤسسة »أولف تاو« تساهم في إحياء وإنعاش 
اللغة السرياني�ة في شمال وشرق سوريا

 سرديات النسوية والصمت كداللة أنثوية.. هل 
الموضوع حكر على المرأة فقط؟

رد سوريا... أصالة الوجود وتوصيف اللجوء
ُ

ك
ال يستن�ُد توصيف الكرد بالالجئي�ن إلى أّي معطى من التاريخ والواقع، وهو ال يتجاوز الغايات السياسّية، في محاولة لخفِض مستوى المطالب، وتغييب القضية 
رد أبعد ما يكونوا عن توصيف الالجئي�ن.

ُ
من طاولة الحوار، وفرض األمر الواقع وفق معطيات الميدان واألسلوب العسكرّي في التعاطي مع األزمة السورّية، فالك مناطق  في  السرياني�ة  المناهج  لتدريس  وتأهيلهم  المعلمين  وتخريج  السرياني�ة  اللغة  وإنعاش  إحياء  بهدف  روناهي/ديرك- 

شمال وشرق سوريا, بادر االتحاد النسائي السرياني- فرع ديرك منذ عام 2016م إلى افتت�اح مؤسسة »أولف تاو« بمدين�ة ديرك, 
 .

ً
مما ساهم بشكل كبير في نقل اللغة السرياني�ة إلى مراحل أكثر تطورا

اإلدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا, 
التي  الديمقراطية  األمة  نهج  من  حمله  وما 
أتاحت  المنطقة,  ومكونات  شعوب  كافة  شملت 
الفرصة إلحياء هذه اللغات وجعلها لغات رسمية 
اُفتتحت  كما  سوريا,  وشرق  شمال  مدارس  في 
العديد من المؤسسات والمدارس الخاصة باللغة 
السريانية, ثالثة مؤسسات منها اُفتتحت في إقليم 
في  »أورهي  مؤسسة  من  كّلً  وهي  الجزيرة 
إلى  باإلضافة  الحسكة«  في  وقنشرين  قامشلو 

مؤسسة »أولف تاو في مدينة ديرك«.
في  التعليمية  العملية  واقع  أكثر على  ولالطالع 
مؤسسة أولف تاو بمدينة ديرك؛ كانت لصحيفتنا 

لقاء مع اإلدارية في المؤسسة ريم نعيم.
 

تدريس األجيال ثقافتهم
 بشكل صحيح

وجود،  له  ليس  بلغته  يتكلم  ال  الذي  الشعب  أن 
والتدريس باللغة األم هو إلحياء شعبهم وثقافتهم، 
اللغة  تعليم  بهدف  كما  الحقيقة,  هذه  من  انطالقاً 
السريانية، وإعداد كوادر تدريسية مؤهلة لتعليم 
مدارس  في  السريانية  اللغة  ومناهج  خصائص 
المنطقة, وتدريس األجيال ثقافتهم بشكٍل صائٍب 
السرياني-  النسائي  االتحاد  أقدم  مشّوه,  وغير 
فرع ديرك منذ  عام ٢٠١٦م, إلى افتتاح مؤسسة 
به  أفادتنا  ما  هذا  ديرك,  مدينة  في  تاو  أولف 
اإلدارية في مؤسسة أولف تاو ريم نعيم, في بداية 
مؤسسة  افتتاح  أهداف  يخص  فيما  معنا  حديثها 

أولف تاو.
سامية  لغة  السريانية  »اللغة  بالقول:  وأضافت 
أن  تستطيع  بمفرداتها ومحتويتها وهي  وعريقة 
تحتوي كل العلوم, ومن أهم العوامل التي يجب 
توعية  هي  اللغة  هذه  على  للمحافظة  بها  القيام 
الشعب بأهمية اللغة السريانية ألنها تمثل هويتنا 

وخصوصيتنا. 

نظام املؤسسة

المؤسسة  في  التعليمية  العملية  نظام  وعن 
ركزوا  البادية  ومنذ  أنهم  نعيم,  ريم  أوضحت 
السريانية في  باللغة  والقراءة  الكتابة  تعليم  على 
مرحلة  إلى  باالنتقال  بدأوا  ثم  ومن  المؤسسة، 
التاريخ  تدريس  يتم  حيث  بالمواد،  التخصص 
والرياضيات  الطبيعية  والعلوم  والجغرافية 
والموسيقا والرسم أيضاً في المؤسسة, وعن آلية 
عمل المؤسسة واألعضاء أفادتنا ريم النعيم قائلة: 
»تضم المؤسسة خمسة عشر معلم ومعلمة, في 
حين تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى 
الساعة الواحدة مساًء, عدا يوم األحد, ويقوم من 
أهمها  عدة  بنشاطات  المؤسسة  كوادر  خاللها 

تقرير/ هيلني عيل
تحقيق/ رامان آزاد

ريم نعيم 

والمكان  التاريخّي(،  )البعد  بالزمن  االرتباِط 
)الموطن(.

يتجاوز  بالالجئين  الكرد  توصيَف  أّن  رغم 
بعٍد  ذي  ليكون  التوصيف  وظاهَر  الظروف 
سياسّي، بعد تسع سنوات من الحرِب واالستهداف 
المباشر للكرِد في قراهم وبلداتهم واحتالل تركيا 
لشهرين  حرٍب  بعد   ٢٠١8/٣/١8 في  لعفرين 
بعد  العين  رأس  كانيه/  لسري  احتاللها  وكذلك 
نازحين  إلى  وتحّولهم   ،٢٠١9/١٠/9 عدوان 
الكرُد  دام  وما  للمخيماِت.  وسكاٍن  ومهّجرين 
يتمتعون بالهويِة الوطنيِّة السوريّة، فإّن العدواَن 
على مناطقهم هو انتهاٌك للسيادِة الوطنيِّة واحتالٌل 
سافٌر غير مشروٌع وكّل اإلجراءاِت التي يتخذها 
االحتالُل في مناطقهم من قبيل التغييِر الديمغرافّي 
الشرعيِّة،  فاقدةُ  للمناطق  الثقافيّة  الهويِة  وتغييِر 

وهي إجراءاٌت عدوانيّةٌ باطلةٌ.
إّن من أهّم مفرزات األزمة السوريّة أنّها طرحت 
وأبرزت  الواقعيِّة،  بأبعادها  الكرديّة  القضية 
في  التناقضاِت  باقي  عن  الجوهرّي  اختالفها 
الوطِن السورّي، ذلك ألّن الصراَع المسلَّح أخذ 
طابَع التنافِس على السلطة، فإما االحتفاظُ بها أو 
الوصوُل إليها، وينتمي طرفا الصراِع إلى المكّوِن 
السياسّي  بالتموضِع  اختالٍف  مع  نفسه،  العرقّي 
وكذلك في عالقاتهما الخارجيّة وارتباطاتهما، إال 
أنّهما متفقان تجاه الكرِد ونفي وجوِد قضيٍة كرديٍّة 
في سوريا، وفي توصيِف الوطن السورّي قوميّاً 

بلوٍن واحٍد.
إّن توصيَف الحالة الكرديّة في سوريا بالقضيِة ال 
ينطوي على مبالغٍة، إذ أّكدِت األحداُث المخاطر 
بالعدواِن  تتعلُق  ال  والمسألة  بحقهم،  الوجوديّة 
في  سوريين  اشتراك  األخطُر  بل  فقط  التركّي 
عبر  مناطقهم  صياغة  وإعادة  عليهم  الحرب 
استباحتها وممارسة كّل أنواع االنتهاكاِت من قتٍل 
وصوالً  الملكياِت،  من  وتجريٍد  وسلٍب  وخطٍف 
إلى قطع الجذوِر التاريخيّة لوجودهم وتوصيفهم 

بالالجئين.
يتم  أمنّي  ملٍف  إلى  الكرديّة  القضية  تحويل  إّن 
الدواِم  على  الكرِد  ومواجهة  الدول  بين  تداوله 
باألساليِب األمنيّة والعسكريّة داخل الوطن وعبر 
هي  الملفاِت  ألّن  تناقٍض،  على  ينطوي  الحدوِد 
مسائٌل طارئةٌ وتتعلق بجانِب من جوانب الحياة، 
وانتقاُص  الطبيعّي  الوجوِد  إنكاِر  مسألةُ  وأما 
لبيئٍة  الضماناِت  توفر  وعدُم  المواطنِة  حقوِق 
األركاِن سياسيّاً  متكاملةُ  للحياِة فهي قضيةٌ  آمنٍة 
واجتماعيّا وثقافيّاً، وال يجوُز اختزالها لتكوَن في 
ُعهدِة المؤسساِت األمنيّة، بل تستلزُم حالً وطنيّاً، 
وصياغة  القانونيّة،  األطِر  في  النظِر  وإعادةَ 
السلَم االجتماعّي  تكفُل  مبادئ ما فوق دستوريّة 

والعيَش المشترَك واإلقراَر بالشراكِة الوطنيّة.
لم تنَس الذاكرةُ الكرديّةُ معاناةَ التجريِد من الجنسيِة 
السوريِّة والحرمان منها بسبِب قانوِن اإلحصاِء 
للمرسوِم  استناداً  عجالٍة  في  نُفذ  الذي  الجائِر 
التشريعّي رقم ٣9 تاريخ ١9٦٢/8/٢٣، واستمر 
بلغ عدد  نصف قرٍن، وحتى مطلع عام ٢٠١١ 
 )٣٤٦٢٤٢( الحسكة  أجانب  باسِم  المشمولين 
 )١7١٣٠٠( القيد  مكتومي  وعدد  مواطن، 

مواطن، وكان من الممكن استمرار القانون لوال 
المرسوِم  وصدوُر  السوريِّة،  األزمِة  ظروُف 

التشريعّي رقم )٤9( بتاريخ 7/٢٠١١/٤.

نزوٌح كردّي أو لجوء

على  سوريا  في  الكردّي  الوجوَد  يقّسُم  من  ثّمة 
ضربين، تاريخيٌّ قديم، ولجوء طارئ، ونظرية 
طبيعة  من  ألنّه  ذلك  الواقع،  ينقضها  اللجوء 
وال  والشعوَب،  المجتمعاِت  يشتت  أنّه  اللجوء 
بينها  والفاصل  محددة،  جغرافيا  في  يجمعها 
قرٍن،  من  أقل  منذ  قامت  لدول  سياسيّة  حدود 
وفُرضِت  ومصالح،  سياسيّة  اتفاقات  نتيجة 
نظرية  كما  المنطقِة،  على شعوِب  قسراً  الحدوُد 
اللجوء تتطلُب تحديَد موطٍن أصلّي قَدم منه الكرُد 
اللجوِء، والحديث عن  أو  التهجير  عبر موجات 
لجوء كردّي طارئ بنهاية الربع األول من القرن 
الماضي، يناقض حقيقةَ تاريخيّة وهي أن الدولة 
المنطقة  تاريخ  على  وافدة  كانت  التي  العثمانيّة 
واحتلت  المنطقة  شعوب  حساب  على  توسعت 
مهزومة  وبخروجها  قرون،  ألربع  أراضيهم 
بعد الحرب العالميّة األولى عام ١9١8 فُرضت 
جغرافيتها،  تقزيم  وتّم  الشروط  من  جملة  عليها 
اتفاقات  عدة  عبر  منها  أجزاء  استعادت  ولكنها 
الجمهوريِّة  إعالُن  وتّم  لوزان،  اتفاقية  أهمها 
التركيّة  في ٢9 تشرين األول ١9٢٣، بعد اتفاق 
على  فرضت  التي   ،١9٢٣/٠7/٢٤ في  لوزان 
التركيّة  للدولة  وخريطة  سياسيّة  شروطاً  تركيا 
في١9٢٤/٣/٣.  العثمانيّة  الخالفة  إلغاُء  وتّم 
وبذلك تم تعويُض تركيا عن بعِض خسائرها في 

اتفاق سيفر الموقع في ١٠/8/١9٢٠.
في ١9٢٤/٢/5 بدأت ثورة الشيخ سعيد بيراني 
والتي أخمدها األتراك بقسوة وعنٍف، وتّم إعدام 
الشيخ في ١9٢٤/5/٣٠، وبدأت حمالت التنكيل 
وفق  إليها  ضّمها  تّم  التي  المناطِق  في  بالكرِد 
اتفاقية لوزان وإعادة ترسيم الحدوِد، وتم تهجير 
القرى،  ودمرت  مناطقهم  من  المحليين  السكان 
إلى  الكرد  من  اآلالف  عشرات  توّجه  وبذلك 
إلى  نزوٍح  في عمليِة  في شمال سوريا،  مناطق 
سياسيّة  حدوٍد  أيّة  عنها  تفصلهم  تكن  لم  مناطق 
طيلة قروٍن. والحالة نفسها تكررت مع ضمِّ لواء 
الفرنسّي،  التواطؤ  عبر  تركيا  إلى  إسكندرون 
فأبناء اللواء نازحون وليسوا الجئين في المناطِق 

السوريّة.
من المهم جداً تأكيُد نزوِح األهالي عام ١9٢٤ من 
مناطق كيليكيا وعام ١9٣9 من لواِء إسكندرون، 
ألّن ذلك تثبيٌت للهويِة السوريّة، وخريطِة الوطِن 
السوريّة  المملكة  عليها  أقيمت  التي  السورّي 
عام ١9١8، أي قبل االحتالل الفرنسّي لسوريا 

والتقسيم.

كُرد سوريا يقاومون االستعامَر 
الفرنيّس

وتعني  داغ(  )كرد  بالتركيِّة  عفرين  تسميةَ  إّن 
تؤكُد  وهي  العثمانيّة  للحقبِة  تعوُد  الكرد،  جبل 
الهويةَ الكرديّةَ للمنطقِة، والحديث هنا عن قروٍن 
تسبُق االحتالَل الفرنسّي، وقد انتفض أبناء الجبل 
فالقواُت  االحتالل،  لمقارعة  عارمة  ثورٍة  في 
الفرنسيّة دخلت إلى منطقة جبل الكرد في تشرين 
الثاني ١9١9 من جهتين، األولى: من جهة محطة 
الحمام  قرية  من  والثانية:  إكبس،  ميدان  القطار 
قطمه،  قطار  محطة  إلى  جندريسه وصوالً  إلى 
واستمرت  االحتالل  لقواِت  مركزاً  اُتخذت  التي 
عمليات المقاومة طيلة وجوِد االستعماِر الفرنسّي 
وحتى الجالء وتواصل كرُد عفرين مع إبراهيم 

هنانو في جبل حارم.
وشارك كرد دمشق في الملحمة الوطنيّة ومقاومِة 
وزير  موقف  من  والبداية  الفرنسّي  االحتالِل 
أهالي حي  يساهم  فيما  العظمة،  يوسف  الحربيّة 
اسم  ويبرز  الثورة  في  الدين(  )ركن  األكراد 
وفي  القادر،  عبد  وأخوه  بارافي  أحمد  المناضل 
أياٍد  للكرد  كان  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
بيضاء في االنتفاضة ضد المستعمر، ومن جملة 

المعارك التي وقعت فيها معركة “بياندور” ٢8-
١9٢٣/7/٢9، تلك القرية التي رفض أهلها بناء 
قاعدة عسكريّة فرنسيّة على أرضهم، وتّم إعدام 
لرفضه  عباس  محمد  »الشيتية«  عشيرة  شيخ 
زعيم  آغا  حاجو  وقام  االحتالل.  مع  التعاون 
بتنظيٍم  سبيه  تربه  من  هفيركان  عشائر  اتحاد 
هجوٍم على القاعدِة الفرنسيّة في بياندور وغنموا 
روغان،  عودة  طريق  على  رابطوا  ثم  منها، 
وفعالً وقعت معركة كبيرة موقعة »گري تبي«، 
وقُتل روغان. ومن مواجهات الجزيرة المشهودة 
معركة السفح بمنطقة سري كانيه )رأس العين( 
األتبي،  وصالح  بك  سليم  عزت  فيها  واشترك 
وعدٌد من الوطنيين اشتبكوا مع المفرزة الفرنسية 

عند قرية السفح.

التاريخ الذي يتمُّ تجاوزه

من سنِة التاريخ تعاقُب الدوِل والممالك، إذ تخضع 
التاريِخ  وصفحاُت  والضعف،  القوة  ألطوار 
زاخرة بقصص أمم أنشأت دوالً كبيرة تحوالت 
إلى إمبراطوريات ثم أصابها الضعُف فاستهدفتها 
دوٌل أخرى في الجوار. والوجود الكرد لم يكونوا 
يعكُس  ال  اليوَم  وتاريخهم  التاريخ،  من  استثناًء 
وتعريبه  ماضيهم  تجاوز  يتم  أنّه  إال  ماضيهم، 

وتتريكه بعضه وتجاهل بعضه اآلخر.
الميتانيون هم من سالالت الشعب الكردّي القديمِة 
وأوائل الشعوب التي سكنت المنطقِة، وقد أنشأوا 
دولتهم في األلف الثاني ق.م. وُعرفت هذه الدولةُ 
وخانيكلبات(،  والهورية  )الميتانيّة  أسماء  بثالثة 
حتى  شماالً  وان  بحيرة  من  حدوُدها  وامتدت 
الرافدين( جنوباً ومن  أواسط ميزوبوتاميا )بالد 
بحيرة أورمية وجبال زاغروس شرقاً إلى البحر 
إلى  نفوذها  ووصل  سوريا  وضّمت  المتوسط 
فلسطين وكانت عاصمتها واشوكاني وتعني عين 

الحياة وتقع قرب )سري كانيه/ رأس العين(.
العالقات  ظهور  في  مهٌم  دوٌر  للميتانيين  كان 
القديم،  األدنى  الشرق  الدول  بين  الدبلوماسية 
حيث أقاموا عالقاِت الصداقة مع فراعنة مصر 
ووصلت  معهم  والهدايا  الرسل  معهم  وتبادلوا 
وتزوج  الجانبين،  بين  للمصاهرات  العالقة 
الفرعون المصرّي أمنحوتب ١٤٠5-١٣٦7ق.م 
من األميرة الميتانيّة جيلوخيبا، وتزوج أمنحوتب 

من  )١٣٦7-١٣5٠ق.م(  )أخناتون(  الرابع 
الملك  ابنة  )نفرتيتي(  تيدوخيبا  الميتانية  األميرة 

الميتانّي تشراتا.
الميتانية على بالد آشور ألكثر  الدولة  سيطرت 
من قرن وأبدى ملوك الميتانيين التسامح معهم، 
الملكّي  بنظامها  اآلشوريّة  الدولة  استمّرت  فقد 
رغم تبعيتها للميتانيين، بعد استقالل اآلشوريين 
عسكريّةً  حمالٍت  ونظموا  قوية  دولة  أصبحوا 

على الدولة الميتانية، حتى أسقطوها.
فالميديون سكنوا مناطق جبال زاغروس وعاش 
بين نصفهم اآلخر الهوريين في مناطق سوريا، 
الميديين  فإّن  هيرودوت  كتبه  ما  إلى  واستناداً 
وباريتاك  الفيليّة  هي  رئيسيّة  قبائل   ٦ كانوا 
وأطلق  وموغي،  وبودي  وآريا  وستروخات 
الميديّة.  القبائل  على  اآلريين  اسم  هيرودوت 
قبائل  إلى »دياكو« زعيم  الميديين  ويعود أصل 
القرن  منتصف  وفي  زاغروس،  جبال  منطقة 
السابع قبل الميالد حصل الميديون على استقاللهم 
وشّكلوا إمبراطورية ميديا )٦78 ق م – 5٤9 ق 
م(، وكان فرورتيش أول امبراطور وجاء بعده 
اإلمبراطـورية  هـذه  وكانت  هووخشتره،  ابنه 
إيران وأذربيجان  بالمنطقة وشملت  األقوى  هي 
وأرمينيا والعراق وسوريا وتركيا )ليديا قديماً(، 
وتمكن الميديون في ٦١٢ ق.م من تدمير نينوى 
الفارسيون  أطاح  وقد  اآلشوريين.  عاصمة 
وأسس  الميديين  بدولة  كورش  الملك  بقيادة 

»اإلمبراطورية اإلخمينيّة«. 
بأّي حاٍل  يعني  الدوِل ال  أّن زوال  الطبيعّي  من 
الكردّي  الوجوُد  استمرَّ  فقد  الشعوِب،  انقراَض 
الحكِم  ظلِّ  في  عشائر  شكلِّ  على  المنطقِة  في 
اإلسالمّي وعصر الدويالت، وتعدُّ مرحلةُ الدولِة 
األيوبيّة )١١7٤-١٢5٠( مرحلةَ نهوٍض كرديٍّة 
الصبغِة  لغلبِة  خصوصيتها  أسبابها  تستكمل  لم 
الكرِد  بانتقاِل  ساهمت  ولكنها  عليها،  اإلسالميِّة 
واألردن(  ومصر  )سوريا  الشام  بالِد  مدِن  إلى 
تمتعت  العثمانيِّة  الحقبِة  وخالل  مصر،  وإلى 
بما فيها  الذاتّي  الحكِم  بشيٍء من  إماراٌت كرديّةٌ 

الجزيرة السوريّة.
سوريا  إلى  الكرد  لجوِء  عن  الحديُث  بالمجمِل 
يجانب المعطياِت التاريخيّة، ذلك ألّن عمَر دوِل 
ال  المنطقِة  وتاريُخ  القرَن،  يتجاوُز  ال  المنطقِة 
شعوِب  أحدُث  هم  واألتراك  دوله،  بعمِر  يُقاُس 

المنطقة.

المنهاج  تدريس  طرائق  على  المعلمين  تدريب 
تخرج  وبعد  الطالب.  مع  التعامل  وأسلوب 
إلى  فرزهم  يتم  المؤسسة  من  المؤهلة  الكوادر 
شمال  مناطق  في  الخاصة  السريانية  المدارس 

وشرق سوريا«.

مؤسسة أولف تاو ساهمت يف تطوير 
اللغة الرسيانية

أكدت  نعيم  تاو ريم  أولف  في مؤسسة  اإلدارية 
تاو ساهمت  أولف  أن مؤسسة  في ختام حديثها 
السريانية من مرحلة  اللغة  نقل  في  كبيٍر  بشكٍل 
يتم  حيث  تطوراً,  أكثر  مراحلة  إلى  بسيطة 
تدريسها بطريقة أكاديمية وفق القواعد األساسية 
اللغة  على  الحفاظ  في  ساهمت  كما  اللغة،  لهذه 
واختتمت  والضياع,  االندثار  من  السريانية 
حديثها: »يمكن لكل من يرغب بالتعلم من كافة 
المكونات االلتحاق بهذه المؤسسة التعليمية بكل 

رحابة«.

تستشهد سلمى براهمة بأفكار المفكر السعودي عبد 
هللا الغذامي، الذي يرى أن هذا اإلسكات أدى إلى 
»إقصاء تجارب النساء وخبراتهن، وطمس ثقافتهن 

وأدبهن، بل وإخراجهن من اللغة والكتابة«. 
إلى  الغذامي  يستطرد  »اإلسكات«  هذا  شرح  في 
الكتابة، مانعاً  الرجل على  أن ذلك يعني استحواذ 

المرأة من الوصول إليها. 

األنوثة والكتابة

هل انتهى هذا الصمت، أو هذا اإلسكات، مع دخول 
المرأة إلى عالم الكتابة منذ أكثر من قرن؟ بالتأكيد 
انتهى، ولكن هل وصل مفهوم النسوية إلى تعريفه 

النهائي وتحديد كافة جوانبه ومظاهره؟ 
هذا الكتاب جاء من أجل طرح أسئلة أكثر إقالقاً، 
النقدي  بالتطبيق  عنها  اإلجابة  محاولة  أجل  ومن 
على عدد من التجارب الروائية النسوية. ولكن قبل 
أن تذهب سلمى لهذا التطبيق، تطرح أسئلة مقلقة 
تم طرحها سابقاً من عدد من الفالسفة وكذلك من 
التي  النسويات، عن مفهوم »النسوية«  الناشطات 
أضحت »ملمحاً مألوفاً من مالمح الخريطة الثقافية 
العالمية، والتي ال يُمكن أن نستثني منها الخريطة 

الثقافية العربية. 
الكاتبات  وما يدل على ذلك ليس فقط ازدياد عدد 
بل  األخيرين،  العقدين  في  وخاصة  العربيات، 
كذلك ازدياد عدد الناقدات، المتبنيات لهذا المفهوم، 
قضايا  في  إيجابياً  الذكور  النقاد  »انخراط  وكذلك 

اإلبداع النسائي«. 

ما مصطلح النسويّة؟

ظهر مفهوم النسوية في اللغة اإلنجليزية في أواخر 
القرن التاسع عشر، »لتسمية الحركة النسائية التي 
كانت تشهد شعبية وتألقاً كبيرين« في ذلك الوقت، 
إال أن النسوية كفكر ونظرية »لم تكتمل مالمحها 

إال في ستينيات القرن العشرين«. 
وتستند الكاتبة إلى التعريف الذي وضعته الباحثة 
العزيزي )١9٤١م – ٢٠١٦م(،  األردنية خديجة 
على  يُطلق  بأنه  النسوية  مصطلح  عرفت  التي 
»الفكر المؤيد لحقوق النساء، والداعي لتحريرهن 
من القمع الذي تمارسه السلطة الذكورية ضدهن«. 
وبالتالي ال يُشترط أن يقوم بتمثيل هذا المصطلح 
األدبية  األعمال  تكون  أن  وال  نساء،  المفهوم  أو 
تكون  أن  كذلك  يشترط  وال  كاتبات،  عن  صادرة 
مادة الكتابة عن تجارب نسوية، إذ لطالما ضمت 
لكاتبات رددن أفكار »النظام  الكالسيكيات أعماالً 

األبوي«.

تعريف املرأة

ذلك  طياتها  في  وتحمل  حملت  النسوية  المسألة 
هذه  انطالق  منذ  الذكوري  األنثوي/  الصراع 
ذكورياً/  الصامت  الصراع  كان  أن  بعد  الحركة، 

أنثوياً. 
بمعنى آخر، نجد أن الحركة النسوية ناضلت منذ 
للوقوف  ليس  العشرين  القرن  ستينيات  منتصف 
الذكوري، بل كذلك في نسف  الفكر األبوي/  ضد 
وضعها  التي  والتحديدات  والرؤى  المصطلحات 

الرجل لألنثى.
أعادت  قد  ذاك،  نضالها  في  الحركة،  أن  ويبدو 
هذا  نجد  ولذلك  الصفر.  من  شيء  كل  تعريف 
لتعريف ما تم تعريفه  النسويات  التضاد حتى بين 
شّكل  المرأة  قبل  من  المرأة  »تعريف  ألن  سابقاً، 
تعريفها صار  أن  النسوي«، أي  الفكر  أولوية في 

حكراً على النساء.
ورغم وجود اتجاه من النسويات يرى أن تعريف 
المرأة من قبل النسويات »رجعية سياسية وخاطئة 
الذكورية.  كالمحاوالت  تماماً  هي  وجودياً«، 
فيزيولوجياً،  وليس  ثقافياً  تعريفها  يجب  وبالتالي 
إذ إن أغلب النسويات يجدن أن الحمل والرضاعة 
النساء  وجه  في  »عائقاً  كانت  األطفال  وتربية 
لتحقيقهن الكمال اإلنساني الذي ال يتميز بالطبيعة 

وإنما بالثقافة«.
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روناهي/ قامشلو - ال تزال أزمة الغاز المنزلي 
آلخر  حين  من  مستمرة  قامشلو  مدينة  في 
وبات الحصول على أسطوانة الغاز حلماً يراود 
ترى  قامشلو  مدينة  شوارع  وفي  المواطن؛ 
هذه  على  للحصول  مجتمعين  األهالي  طوابير 
فصل  في  نقصها  أزمة  تفاقم  وبسبب  المادة. 
للتدفئة؛  استخدامها  نتيجة  عام  كل  الشتاء 
وبهدف التخلص والحد من مشكلة فقدان الغاز 
حديثاً  معمالً  الذاتية  اإلدارة  انشأت  المنزلي 

إلنتاج الغاز.

نوع  واألخر  الحين  بين  قامشلو  مدينة  تشهد 
الفترات  الغاز، وفي بعض  مادة  توفر  من عدم 
أسطوانة  على  والحصول  تأمينها؛  يصعب 
بات  كامل  بشكل  توفرها  عدم  فترة  في  الغاز 
أردت  إذا  خاصةً  المستحيل،  من  وقريباً  صعباً 
المراكز  من  الطبيعي  بسعرها  عليها  الحصول 

الرسمية المعتمدة.
وبهدف معرفة مجريات أحداث أزمة فقدان الغاز 
المنزلي في مدينة قامشلو؛ أجرت صحيفتنا عدة 
لقاءات مع المواطنين والمعنيين في هذا التقرير:

مناشدة املواطنني الجهات املعنّية

زوري  الغني  عبد  المواطن  قال  الصدد؛  وبهذا 
»إن  قامشلو:  بمدينة  الكورنيش  حي  سكان  من 
الحصول على أسطوانة الغاز في الوقت الحالي 
بات أمراً صعباً، فنحن نعاني من أزمة غاز بين 
أسطوانة  شراء  إلى  ونضطر  واألخر،  الحين 
توفرها  عدم  بسبب  المعتمدين  غير  من  الغاز 
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غامن

 األوقات
 المناسبة

لزراعة البصل

يبدأ البصل بالنمو في الطقس البارد، ولذلك يجب 
زراعته في فصل الربيع؛ باستثناء املناطق املعتدلة 
كمحصول  البصل  زراعة  يجب  حيث  الشتاء،  في 
خريفي أو شتائي فيها، كما ينمو البصل ويتشكّل 
تنمو  بينما  البارد،  الطقس  في  الرأس  أو  القمة 
البصيالت عند ارتفاع درجة احلرارة، باإلضافة إلى أنّه 
يجب زراعة بذور البصل قبل أربعة إلى ستة أسابيع 
من آخر موجة صقيع، ويُفّضل زراعة البصل مبجرد 
االنتهاء من حراثة التربة في الربيع، وذلك عادةً في 

أواخر شهر آذار أو بداية شهر نيسان.

طريقة زراعة البصل

زراعة  موقع  اختيار  يتّم  أن  يجب  املوقع:  اختيار 
يتعرض  موقع  اختيار  يُفّضل  إذ  بعناية،  البصل 

ألشعة شمس بكثرة.

اجلافة  التربة  في  البصل  زراعة  يجب  التربة:  إعداد 
يجب  أنّه  إلى  باإلضافة  سم،   25 إلى   20 وبعمق 

تنظيف التربة من الصخور والقمامة.

زراعة البصل: ُيكن زراعة البصل عن طريق البذور، أو 
رؤوس البصل، أو الشتالت، بحيث يجب زراعة رؤوس 
البصل بعمق 0.6 سنتيمتراً خالل شهر تشرين األول 
البصل  بذور  زراعة  يجب  بينما  األول،  كانون  وحّتى 
سنتيمتراً،   2.5 مبقدار  البعض  بعضها  عن  بعيدةً 
وفي حال استخدام شتالت بصل للزراعة فإنّه يجب 
زراعتها بعمق 1.9 سنتيمتراً، وإبعادها عن بعضها 

البعض مبقدار 7.6 سنتيمتراً.

ناجح  بشكل  البصل  زراعة  ُيكن  التربة:  تسميد 
ويُفّضل  للتربة،  جيد  سماد  استخدام  خالل  من 
من  غراماً  كيلو   1.36 إلى   0.91 حوالي  استخدام 

السماد لكّل 9.3 متر مربع.

واحدةً  مرّةً  املزروع  احملصول  ري  يجب  احملصول:  ري 
أن  ُيكن  بينما  الربيع،  فصل  في  خاصًة  أسبوعياً 
اجلاف  الطقس  في  املاء  من  للمزيد  احملصول  يحتاج 

والعاصف.

مبحصول  العناية  يجب  البصل:  لزراعة  نصائح 
قد  ضارة  أعشاب  أّي  إزالة  خالل  من  جيداً  البصل 

تنمو بجانبه؛ وذلك للحصول على ثمار ممتازة.

البذور؛  استخدام  خالل  من  البصل  زراعة  يُفّضل 
وذلك كونه يتواجد أصناف متعددة من بذور البصل 
التي ُيكن زراعتها. ولكن؛ يجب االنتباه إلى أّن زراعة 
بذور البصل قد تستغرق ما يُقارب أربعة أشهر حّتى 
تنضج. ُيكن حتسني منو البصل من خالل زراعته في 
منطقة تتعرّض ألشعة شمس كاملة، وتربة جيدة 

التصريف.

أمراض البصل

آفة التربس: تظهر بقع فضية على أنصال األوراق؛ 
بلونها  الكاملة  احلشرة  وتظهر  اخلارجية  خاصة 
البنى وإذا مت فحص قلب النبات ترى حوريات كثيرة 

لونها أصفر.

يناسب التربس اجلو الدافئ والرطوبة العالية، حيث 
أو  صيفي  بيات  له  ليس  ألنه  العام  طوال  يتواجد 
شتوي أو سكون ويزداد في حاالت تأخر موعد الزراعة 
الرطوبة  وزيادة  اآلزوتي  التسميد  معدل  زيادة  أو 

األرضية.

العفن األسود: من أهم األمراض التي تصيب البصل 
في اخملزن ويساعد على انتشار الفطر زيادة الرطوبة 
العفن  اسم  أيضاً  املرض  هذا  على  ويطلق  واحلرارة، 

الهبابي.

البياض الزغبي: يعتبر هذا املرض من أمراض البصل 
البارد  املناخ  حيث  العالم،  مستوى  على  الهامة 
كبيرة  خسائر  ويسبب  العالية  النسبية  والرطوبة 
في محصول البصل سنوياً تصل إلى أكثر من %10، 

وتتوقف اخلسارة على حسب شدة املرض.

يتم  وكلها  خطورة  أقل  أخرى  ألمراض  باإلضافة 
أو اليدوية بإزالة العوائل التي  املكافحة الكيماوية 

تعيش عليها .

نصائح عند إصابة أي محصول:

ـ عدم نقل تربة من حقل ملوث إلى آخر سليم.

زراعة  عدم  فيها  يراعي  مالئمة  زراعية  دورة  اتباع  ـ 
البصل خلف الثوم والعكس؛ خصوصاً في األراضي 

املصابة باملرض.

على  الداخلي  الزراعي  احلجر  إجراءات  تنفيذ  ـ 
احملصول.

ـ زراعة شتالت مأخوذة من تربة خالية من املرض.

ـ إعدام األبصال املصابة بحرقها وعدم إلقائها على 
أكوام السماد البلدي وتغذية احليوانات عليها.

ـ معاملة الشتالت املصابة غمراً في أحد محاليل 
املبيدات مثل السوميسلكس أو الفوليكور.

ـ عدم تخزين األبصال في أماكن رطبة.

ـ فرز األبصال قبل التخزين واستبعاد املصاب منها.

ـ جتفيف األبصال قبل تخزينها.

ـ التخزين في مخازن باردة جيدة التهوية.

من عبِق األرض

رضوان أمحد

وسائل اإلعالم بكافة أشكالها من المسموعة إلى 
المقروءة فالمرئية لها أهمية كبيرة، وخاصةً مع 
الوسائل  تمارسه  الذي  اإلعالمي  التشويه  حجم 
تتبع سياسات  التي  المسيسة  اإلعالمية األخرى 
التوجهات  ذات  المتسلطة  الرأسمالية  الدول 
الحقائق،  تقلب  أن  تُحاول  والتي  االحتاللية، 
مراعاة  دون  مصالحها،  بحسب  الوقائع  وتغير 
للمبادئ األخالقية واإلنسانية. لذا لإلعالم الحر 
المسار  وتصحيح  الحقيقة  كشف  في  كبير  دور 
بها  تمر  التي  الظروف  وألن  المجتمعات،  في 
وتتطلب  حساسة  ككل  األوسط  الشرق  منطقة 
والحقيقة البد لإلعالميين  الصدق  جهد إلظهار 
وفيما  شفافية،  بكل  الصحفي  عملهم  ممارسة 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  قدم  األمر  بهذا  يتعلق 
الذي  لإلعالميين  شكراً  األخيرة  رسالته  في 
يمارسون دورهم في عملهم بمصداقية وأخالق، 
المؤثر  كونه  الدور  هذا  تعزيز  على  وشدد 

الحقيقي على الرأي العام.

العمل اإلعالمي دقيق ومؤثّر للغاية

وبهذا الصدد كان لصحيفتنا لقاًء مع اإلعالمي في 
وكالة أنباء هاوار محمد األحمد الذي حدثنا بهذا 
الخصوص قائالً: »ال شك أن وسائلنا اإلعالمية 
استطاعت أن تقفز قفزة نوعية من ناحية الخبرة، 
والمهنية والمصداقية في نقل الوقائع التي تحدث 
التشويه  وحجم  هول  من  بالرغم  األرض  على 
والتضليل الموجود في مناطقنا من قبل الوسائل 

اإلعالمية المسيسة«.
به  يقوم  الذي  المجهود  بأن  األحمد  وأضاف   
التقدير،  كل  يستحق  اإلعالم  بمجال  العاملين 
واالحترام، ألنه جزء ال  يتجزأ من النضال الذي 
الجغرافية  السورية على هذه  الشعوب  تخوضه 
اإلقليمية  والمطامع  بالصراعات  المليئة 

المهجرين  األطفال  أحالم  قامشلو-  روناهي/ 
بالعدوان  تهدم  لم  ومدنهم  بيوتهم  من  قسراً 
ممن  ومرتزقته  التركي  المحتل  ُشنه  الذي 
يسمون أنفسهم بالجيش الوطني السوري على 
طفولتهم, بل باتت تكبر تحت تلك الخيم المليئة 
بأحالمهم العفوية، وكلهم أمل بالعودة قريباً إلى 

مقاعدهم المدرسية في ديارهم.

بعد العدوان التركي المستمر على مدينة سري 
األصليين  السكان  وتهجير  العين,  رأس  كانيه/ 
المخيمات  إلى  األهالي  لجأ  قسراً,  المدينة  من 
االحتالل,  بطش  عن  البعيدة  اإليواء  ومراكز 
ومن بينها مخيم واشو كاني الواقع غرب مدينة 
الحسكة, والذي توافد إليه اآلالف من المهجرين 
قسراً طلباً لألمان, ونسبة لزيادة عدد المهجرين 
في المخيم ومنهم األطفال, افتتحت اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية مدرسةً خاصةً بهم في مخيم واشو 

كاني لضمان سير العملية التربوية والتعليمية.
أطفال واشو كاني يرممون ما دمرته الحرب

في خيم تفتقد للكثير من مستويات كال الدعمين 
التأهيلي والنفسي من المنظمات المعنية بشؤون 
طفل  ألف  من  أكثر  يحاول  والطفولة,  اإلنسان 

أشكاله  بكافة  اإلعالمي  العمل  لذلك  والعالمية، 
الشعوب  للغاية، ويعبر عن مكنونات هذه  دقيق 
على  والحفاظ  المطامع  هذه  دحر  في  وإرادتها 

خصوصيتها على حد تعبيره.
محمد  هاوار  أنباء  وكالة  في  اإلعالمي  واختتم 
األحمد في نهاية حديثه بأنَّ رسالة القائد عبدهللا 
أوجالن تضمنت ضرورة تعزيز وسائل اإلعالم، 
للغاية في  بالقول: »هذا األمر ضروري  مؤكداً 
لذلك  نعيشها  التي  والوقائع  األوضاع  هذه  ظل 
من واجبنا أن نقتدي بهذا األمر، ونضع نصب 
أعيننا تطوير وسائلنا اإلعالمية سواًء من ناحية 
األمر  وهذا  كافةً،  اإلعالم  ووسائل  الكوادر 
المستويات،  جميع  على  كبير  لمجهود  يحتاج 
ومقارعة  المعاش،  الواقع  نقل صورة  لنستطيع 
الوسائل اإلعالمية األخرى التي وضعت نصب 
دول  بيد  أداة  وارتهانها  الحقائق،  تشويه  أعينها 
التوسعية  االستعمارية  سياستها  لتطبيق  الهيمنة 
الجغرافية  هذا  في  تعيش  كشعوب  حسابنا  على 

منذ آالف السنين«.

ما بني صدق اإلعالم وتزييفه...

ال شك بأن اإلعالميين والصحفيين قدموا الكثير 
واتضح  الحق،  إليصال صوت  التضحيات  من 
ذلك جلياً في العدوان األخير الذي شنه العدوان 
كانيه،  العين/ سري  رأس  مناطق  على  التركي 
جنب  إلى  جنباً  وكان  سبي،  كري  أبيض/  وتل 
مع شعوبنا ناقالً للمقاومة بوجه المحتل، وكاشفاً 
الشعوب  بحق  عدوانه  يبرر  الذي  العدو  ألقنعة 

المضطهدة.
في  اإلعالمية  مع  لقاء  لنا  كان  السياق  وبهذا 
تلفزيون روناهي ليلى عبدي، التي بدأت حديثها 
بالقول: »كل الحروب التي بدأتها الدول المحتلة 
بحق كل الشعوب المضطهدة، يقوم بنقل واقعها 
ومبررات  حجج  يضع  أن  ويحاول  اإلعالم، 
التركي  االحتالل  دولة  قامت  مثلما  واهية، 
في  لمناطق شمال وشرق سوريا  احتاللها  إبان 
)األمن  الحجج  إحدى  وكانت  األخير،  عدوانها 

استطالع/ حسام إسامعيل

تقرير/ نشتيامن ماردنيل

تقرير/ حسام إسامعيل

تقرير/ إيريش محمود

َمطالب بصيانِة طريق عين عيىس ـ الرقة؛ والجهاِت 
عّهد بذلك

َ
ت

َ
�ة ت المعنيَّ

روناهي/ عين عيىسـ  يعتبر طريق عين عيىسـ  الرقة من الطرق األكثر أهمية بالنسبة لحركة التنقالت ألصحاب السيارات الخاصة 
، بي�ن مدن وقرى إقليم الفرات، ومنبج والرقة 

ً
 وإيابا

ً
والعامة والشاحنات التجارية اليت تستخدم هذا الطريق بشكل يويم ذهابا

على وجه التحديد، وبخاصة بعد انقطاع الطريق الدولي M4؛ بسبب العدوان التركي األخير على مقاطعيت كري سبي/ تل أبيض، 
وسري كاني�ه/ رأس العين.

يَربط بنَي أغلب َمناطق شامل ورشق 
سوريا ببعضها

لإلدارة  والبيئة  المحلية  اإلدارة  هيئة  وباشرت 
الذاتية لشمال وشرق سوريا في شهر أيلول من 
العام المنصرم بأعمال تأهيل الطريق؛ أي قبل 

 كورونا بين
الجّديّة والهزليّة

وخزة قلم

حسن باران

بحاجة  كنت  بينما  وبالصدفة  أمس 
لشراء إحدى اللوازم الكهربائية للبيت، 
يبحث  آخر  زبون  نفسه  بالمحل  تواجد 
كبيرة  بطارية  أريد  فقال  بطارية،  عن 
يستطع  لم  المحل  لكن صاحب  الحجم، 
بالضبط أن يفهم أي نوع يريد، فطلب 
منه معرفة نوعية الجهاز، وإذ به يخرج 
»كورونا«،  فايروس  فحص  جهاز  له 
الجسم  حرارة  درجة  لقياس  المستخدم 
اإلصابة  من  للتأكد  احترازي  كإجراء 
يجعلنا  المشهد  هذا  ال،  أم  بكورونا 
كشعوب  نحن  حد  أي  إلى  نتساءل 
إلى خطورة  ننظر  شمال شرق سوريا 
الفايروس، وإلى أي حد نفكر به بشكٍل 
جدي، إذ كان اهتمام هذا الرجل واقتنائه 
للجهاز بداعي الفضول أم بداعي الوقاية 
نهتم،  لو  حبذا  الحال  بطبيعة  والحذر، 
لمرة  ولو  بالموضوع  نفكر  لو  حبذا 
واحدة بشكل جدي قبل أن تقع الكارثة 
ال سمح هللا، ألنه وبحكم العادة نحن ال 
نتصرف وال نتخذ الوقاية من أي مرض 
ثم  أوالً  نمرض  يعني  وقوعه،  بعد  إال 
أن  ذهننا  في  يتبادر  ال  بالعالج،  نفكر 
ألف  المرض، ونحسب  أنفسنا من  نقي 
باألسداس  األخماس  ونضرب  حساب 
العادة  وهذه  الفكر  هذا  المصيبة،  قبل 
رافقتنا طيلة عقود، دائماً نحن نتصرف 
يجي  »لما  مبدأ  على  الحادثة،  بعد  ما 
خيو  ليش  عالنبي«،  منصلي  الصبي 

ليش!!!

أهم  فمن  يذكر،  بالشيء  الشيء  أنه  إال 
»النظافة  الفايروس:  من  الوقاية  طرق 
الشخصية، واالهتمام بغسل اليدين بين 
األماكن  عن  االبتعاد  واألخرى،  الفينة 
المزدحمة، وحين العطس وضع المناديل 
رميها«،  ثم  ومن  الفم،  على  الورقية 
وهنا السؤال كم من األشخاص يبادرون 
أكثر  والتقبيل  االحتضان  بدون  السالم 
بهذه  والمزعج  ال  واحدة؟!  مرة  من 
المزري،  الوضع  هذا  وفي  األوقات 
وأيضاً  كورونا،  واليوم  وأزمة  حرب 
ينط ويقول مد يدك  بأن هناك من  نجد 
هذا  أفعل  لم  وإن  السالم  عليك  سألقي 
الحضن،  عن  ناهيك  ويزعل..  ينزعج 
واألضرب من كل هذه األمور العطس 
سفرة  فوق  والعطس  اآلخر،  بوجه 
نأكل  عندما  الكالم،  عن  ناهيك  األكل، 
أفواهنا  من  الطعام  بقايا  تخرج  وكيف 
الطعام«،  على  كالم  »ال  شماالً،  يميناً 
العادات عزيزي بسيطة وصغيرة  هذه 
لكنها  قد نخجل أحياناً من ذكرها،  جداً 

من طرق انتقال فيروس كورونا.

في  مسجلة  حاالت  توجد  ال  اآلن  إلى 
عموماً  وسوريا  سوريا  شرق  شمال 
منهم  الكثير  النظام  مناطق  في  أنه  مع 
يتحدث عن اإلصابات الكثيرة والوفيات 
الخبر  على  التكتم  بظل  فيها  الكثيرة 
سيطرة  مناطق  في  كون  كبير.  بشكل 
اإليرانيين  من  الكثير  يتواجد  النظام 
والعراقيين وغيرهم من الجيران الذين 
الحيطان  فوق  من  ويخرجون  يدخلون 
الحيطة بشكل  نائم, علينا أخذ  والبواب 
الوقائية  التدابير  كافة  وأخذ  جداً..  جيد 
اإلدارة  مناطق  في   هنا  واالحترازية 
سبعة  هناك  حالياً  الديمقراطية،  الذاتية 
مراكز ُخصصت لهذا الغرض, ونتمنى 
الحذر  لكن  إصابة,  أي  تتوجد  ال  أن 
وإنساني  أخالقي  واجب  والحيطة 
من  خير  فالوقاية  األولى،  بالدرجة 
وصحة  بخير  ودمتم  عالج،  قنطار 

وسالمة.

العدوان التركي األخير بشهر قبل أن تعلن الهيئة 
إيقاف أعمال الصيانة لهذا السبب.

ويمتد الطريق من عين عيسى إلى مدينة الرقة 
بطول 55 كم، ويمر بجسور هامة على قنوات 
الري في الريف الشمالي لمدينة الرقة كجسري 
قناة   ( على  السمن(  تل  وقرية  الرفع،  )مضخة 
الحكومية، وجسر  البليخ(، وجسر مزرعة  ري 
األسدية، وكل هذه الجسور، قد تم إعادة تأهيلها 
الطريق  تأهيل  إلعادة  تمهيداً  كلياً  أو  جزئياً 
المذكور الذي أصبح الطريق الوحيد الذي يربط 
الفرات  وإقليم  بمنبج،  المدنية  اإلدارة  مناطق 
الجزيرة  كإقليم  األخرى،  بالمناطق  والرقة 
ومنطقة دير الزور، بعد توقف الطريق الدولي 
التركي على مناطق كري  العدوان  M٤ بسبب 
العين،  رأس  كانيه/  وسري  أبيض،  تل  سبي/ 
التركي  لالحتالل  التابعين  المرتزقة  وقيام 
سياراتهم  وسرقة  وقتلهم،  السائقين  بإرهاب 

ونهبها، أو طلب الفدية من أصحابها.

مطالب بجعل تأهيل الطريق.. 
أولويّة!

بإعادة  اإلسراع  في  السائقين  من  عدد  وطالب 
بالحفر،  المليء  المذكور  الطريق  تأهيل 
السائق  وقال  عليه،  المركبات  سير  وصعوبة 
محمد مامو من مدينة كوباني: »ضقنا ذرعاً بهذا 

بوزان عثمان محمد مامو

عبد الغني زوري نضال لوقو

أزمة فقدان الغاز المنزلي بقامشلو.. والحل يكمن في المعمل الحديث
أّن  إلى  وأشار  سورية«.  ليرة   ٤5٠٠ بسعر 
لتوفير  الكافية  اإلمكانات  تملك  الذاتية  اإلدارة 
نناشد  »لذلك  وأضاف:  المناطق،  لكافة  الغاز 
ونطالب الجهات المعنية توفير كافة االحتياجات 

الضرورية للمواطن«.
وفي السياق نفسه؛ حدثتنا المواطنة إيمان محمد 
من سكان مدينة الالذقية المقيمة في مدينة قامشلو 
منذ سنوات عدة قائلة: »منذ ما يقارب األسبوع 
شراء  إلى  نضطر  لذلك؛  الغاز.  نملك  ال  ونحن 
كافة احتياجاتنا من المطاعم والمحالت. نأمل من 
التي  لهذه األزمة  المعنية أن تضع حداً  الجهات 
تعتبر خانقة، حيث نعاني منها بشكٍل متكرر بين 
الحين واألخر، ويجب أن يكون هناك لجنة رقابية 
بدورهم  وهم  المعتمدين  على  الغاز  توزيع  عند 
يقومون بعمليات التوزيع على المواطنين بشكٍل 

عادل«.
أسطوانات  لتوزيع  المعتمدين  بأحد  والتقينا  كما 
الغاز في مدينة قامشلو نضال لوقو والذي بدوره 
المنزلي؛  للغاز  أزمة  قائالً: »ليس هناك  صّرح 
كما يتم تداوله على صفحات التواصل االجتماعي 
عن أزمة الغاز في مدينة قامشلو، ليس صحيحاً 
كبير  استهالك  وإنما هناك  أزمة،  أي  يوجد  وال 
لكميات الغاز من قبل المواطنين في فصل الشتاء 

الستخدامها للتدفئة«.

تنظيم آلية توزيع الغاز يحد جزئياً 
من األزمة

قامشلو  لمدينة  المخصصة  للكميات  وبالنسبة 
ومقارنة إنتاج معمل سويدية في إقليم الجزيرة في 
الوقت الراهن مع قبل األزمة؛ أشار لوقو قائالً: 
ما  قامشلو  لمدينة  المخصصة  الغاز  كمية  »إن 
بين ٤5 – 5٠ ألف أسطوانة شهرياً، وأن الكمية 
الشتاء  كافية في فصل الصيف، وأما في فصل 
استخدامها  بسبب  المواطنين  حاجات  تسد  فال 

بين  لألعطال  سيارتي  تعرضت  لقد  الطريق، 
بحاجة  وأنا  الطريق،  هذا  بسبب  واألخر  الحين 
يومي«،  شبه  بشكل  والرقة  كوباني  بين  للتنقل 
وتساءل: »إلى متى سيبقى هذا الطريق على هذا 

الحال..؟«.
وبدوره؛ حدثنا السائق بوزان عثمان عن وجوب 
إصالح الطريق بالسرعة القصوى؛ كونه يسهّل 
المرورية،  الحوادث  ويمنع  المركبات،  سير 
ويساعد في التنقل بين مدن كوبانيـ  منبجـ  الرقة 

إلى المناطق األخرى.
بإعادة  المعنية  الجهات  السائقين  كال  وطالب 
أولوية  يشكل  كونه  الهام؛  الطريق  هذا  تأهيل 
إصالح  مصاريف  من  ويخفف  لهم،  بالنسبة 
السيارات للسائقين العابرين عليه، ويسهّل حركة 

الشاحنات التجارية أيضاً«.

الجهات املعنّية توضح..!

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة اإلدارة المحلية 
صيانة  أعمال  »توقف  لحدو:  جوزيف  والبيئة 
األخير  التركي  العدوان  سببه  المذكور  الطريق 
آثرنا  لذلك؛  سوريا.  وشرق  شمال  مناطق  على 
ميزانية  تجهيز  تم  وقد  وجيزة،  لفترة  التوقف 
جديدة للمشروع في الوقت الحالي، بعد االرتفاع 
الطرق،  صيانة  إعادة  في  الداخلة  المواد  بسعر 
األخرى  الفنية  واآلليات  الزفت،  ومواد  كالنقل 

التي يحتاجها إعادة التأهيل«.
خالل  الطريق  هذا  صيانة  ببدء  الهيئة  ووعدت 
الربع الحالي من الميزانية السنوية لهذا العام التي 

ترصدها إلنجاز أعمالها. 

للتدفئة. لذلك؛ يُتطلب من إدارة المحروقات في 
مدينة قامشلو تنظيم آلية لتوزيع أسطوانات الغاز 

على األهالي؛ مما يحد جزئياً من األزمة«.
هو  الغاز  لتعبئة  الوحيد  المعمل  أن  ويذكر   
المعمل كان  معمل سويدية، وقال لوقو بأن هذا 
عشرة  السوري  النظام  حكم  فترة  في  إنتاجه 
اإلدارة  فترة  في  أما  يومياً،  أسطوانة  آالف 
الذاتية وبعد تقديم كافة اإلمكانات للمعمل أصبح 
إنتاجه اليومي يتراوح ما بين الـ ١٤ – ١5 ألف 
أسطوانة ويغطي احتياجات األهالي في مناطق 

شمال وشرق سوريا كافة«.

معمل إنتاج الغاز الحديث 
قريباً يف الخدمة

لشمال  الذاتية  اإلدارة  »أنشأت  لوقو:  وأضاف 
وشرق سوريا معمل أخر إلنتاج الغاز وهو جاهز 
المشاكل  بعض  هناك  ولكن؛  بالعمل.  للمباشرة 
ومن  العاجل،  القريب  في  معالجتها  سيتم  التي 
هذه المشاكل بأن هناك عدد كبير من أسطوانات 
تلفها، والجدير  للعمل بسبب  الغاز غير صالحة 
ذكره بأن اإلدارة الذاتية سوف تعمل على تأمين 

أسطوانات جديدة«.
ونوه المعتمد لتوزيع أسطوانات الغاز في مدينة 
قامشلو نضال لوقو في ختام حديثه: »يوجد في 
الغاز  توزيع  ويتم  معتمد،   ٣٤ قامشلو  مدينة 
وأن  لها،  المنطقة  حاجة  حسب  المعتمدين  على 
سعر أسطوانة الغاز ٢٤٠٠ ليرة سورية، وكل 

أسطوانة يبلغ وزنها ٢٣ كيلو«.

زة 
ّ

إعالميون.. رسالة القائد عبد هللا أوجالن ُمحف
ة ر الوسائِل اإلعالميَّ لنا لتطويَّ

رغم معاناة التهجير القسري.. أطفال سري كاني�ه لم يتخلوا عن أحالمهم 

روناهي/ عين عيىس ـ شكر القائد عبد هللا أوجالن في رسالته األخيرة الوسائل اإلعالمية، وأكد على ضرورة تعزيزها لما لها من 
تأثير كبير على الرأي العام المحلي والعاليم على حٍد سواء، لذا كإعالميي�ن وجدوا بأن فحوى هذه الرسالة يشير إلى تكثيف الجهود 

الرامية لكشف الحقائق.

السالم(  تكريس  آمنةـ  منطقة  إنشاء  ـ  القومي 
بحسب زعمهم، ولكن إعالمنا فضح تلك المزاعم 
والمبررات، وطفت نواياهم الحقيقية أمام العالم 
في  اإلعالمية  الوسائل  كافة  وتداولتها  أجمع، 

العالم«.
العالم  دول  كافة  في  اإلعالم  بأن  ليلى  وأردفت 
لتوضيح  يستخدمها  ليبرز صورة معينة  يؤسس 
الحوادث  شرح  شأنها  من  حقائق  أو  وقائع، 
شرائح  قبل  من  قناعة  يصحبها  والوقائع 
اإلعالمية  الوسيلة  تلك  تتابع  التي  المجتمعات 
إلى  لتصل  لديهم،  المصداقية  تتكرس  بالتالي 
وعدم  الوسيلة  بتلك  التعبير  صح  إن  الوثوق 

تصديق الوسائل اإلعالمية األخرى.
ونوهت ليلى بأنه مثالً في الدول األوربية يمكن 
أن تقتنع الشعوب بوسائلها اإلعالمية المتواجدة 
بالنسبة  حدث  ما  وهذا  مضلل،  كان  وإن  حتى 
التركي  االحتالل  من  الشعوب  بعض  لموقف 
وشرق  وشمال  آفا  »روج  إعالم  أما  األخير، 
سوريا«، استطاع أن يؤثر على اإلعالم الغربي 
واألوربي، ويغير الصورة السلبية المتداولة لما 
حدث، ويحدث، وما األسباب الحقيقية للعدوان؟ 

سوريا  وشرق  شمال  إعالميي  بأنَّ  ليلى  وبينت 
الجبهات،  في  األولى  الخطوط  على  دائماً  كانوا 
وقدموا التضحيات، وكانوا مع شعوبنا لم يرتدوا 
خوذاً أو ستراً واقية، بل كانوا مع شعبنا ينقلون 
مثّلوا  وبذلك  يطالهم،  مثلما  ليطالهم  معاناتهم، 
ينقل  الذي  الناجح  لإلعالمي  مثالية  صورة 
شعوبنا،  تراث  ويبرز  الواقع،  ويظهر  الحدث، 
كما  ليس  السالم،  ورسائل  األصيلة،  وعاداتها 

يحدث على سبيل المثال في اإلعالم التركي الذي 
يروج دائماً لثقافة القتل والتدمير بحق الشعوب، 
استباحة دمائهم،  للكرد في سبيل  وبوجه خاص 

وإظهارهم بمظهر غير الئق.

يجب قراءة مضمون رسالة القائد آبو 
بشكٍل صحيح

هللا  عبد  القائد  رسالة  إلى  عبدي  ليلى  وأشارت 
بالقول: »يجب  لإلعالميين  التي وجهه  أوجالن 
أوجالن  عبدهللا  القائد  رسالة  مضمون  قراءة 
بالنسبة لتعزيز الوسائل اإلعالمية بجدية، وعلينا 
أكثر  شعوبنا،  جانب  إلى  كإعالميين  نكون  أن 
ومشاكلهم،  أوجاعهم  ونعرف  معهم،  ونكون 
ونكون بحق مرآتهم، هذه الرسالة دعوة لتكثيف 
لذلك  وصحفيين،  كإعالميين  قبلنا  من  الجهود 

يجب فهمها بالشكل الصحيح«.
روناهي  تلفزيون  في  اإلعالمية  وأوضحت 
والثناء  الشكر  بأن  حديثها  بنهاية  عبدي  ليلى 
وسائلنا  إلى  أوجالن  عبد هللا  القائد  وجهه  الذي 
فقط،  ومدح  كثناء  يفهم  أن  يجب  ال  اإلعالمية، 
بل يجب معرفة ما بين سطور الرسالة، ووجوب 
وتأثيراً،  قوة  أكثر  اإلعالمية  الوسائل  تكون  أن 
كل مراسل في أي منطقة يعرف المجتمع الذي 
يعيش فيه، ويستطيع أن يظهر مجتمعه بصورة 
إلى  الوصول  بالتالي  النواحي،  كافة  من  جيدة 
للوسائل  األساسية  والغاية  المنشود،  الهدف 

اإلعالمية على حد قولها.

حممد األمحدليلى عبدي 

بناء  وإعادة  الدراسة،  لمقاعد  يعود  أن  نازح 
العودة  بأمل  متمسكين  منهم,  الحرب  هدرته  ما 
إلى مدارسهم ومنازلهم وإكمال تحقيق أحالمهم 

الكبيرة التي تحتويها قلوبهم الصغيرة.
التدريس  كيفية  عن  المزيد  على  وللتعرف 
وأوضاع األطفال المهجرين في المدرسة، أجرت 
صحيفتنا لقاًء مع العضو في هيئة التربية والتعليم 
في مدرسة مخيم واشو كاني محمد حاجو، والذي 
الذي  القسري  التهجير  بداية  »منذ  قائالً:  حدثنا 
ونزوحهم  كانيه  سري  منطقة  أهالي  له  تعرض 
المخيم  هذا  تأسس  المجاورة  المناطق  إلى 
في  الفعلي  العمل  وبدأ  الخطر,  من  الحتضانهم 
المخيم خالل فترة قصيرة, ومن بين تلك األعمال 
كان افتتاح مدرسة ضمن المخيم من قبل اإلدارة 
حينها  أنفسنا  وجدنا  حيث  الديمقراطية,  الذاتية 
أطفالنا,  جانب  إلى  بالوقوف  أيضاً  مكلفون  أننا 
وكانت أول الخطوات التنظيمية للمدرسة وضع 
تجاوز  والذي  المخيم  في  الطالب  لعدد  إحصاء 
عددهم خالل بضعة أيام ١١5٠ طالب, في كل 
والثانوية,  واإلعدادية,  االبتدائية,  المرحلة  من 
حيث إن هؤالء األطفال يستكملون تدريسهم في 
مدرسة المخيم ابتداًء من المرحلة التعليمية التي 

وصلوا إليها قبل النزوح«.
بأنه ليس فقط أطفال  وأشار حاجو خالل حديثه 
مخيم واشو كاني مروا بحالة الحرب والتهجير 
ذاته, حيث  الوضع  عاشوا  أيضاً  المدرسين  أنما 
من  مؤلف  المدرسة  في  التعليمي  الكادر  أن 
رأس  كانيه/  مدينة سري  من  ومعلمات  معلمين 

منهم  ومعلمة,  معلم   7٣ وعددهم  أيضاً,  العين 
المخيم، ومنهم من يحضر من  من استقر داخل 
الحسكة إلعطاء الدروس للطالب ضمن المخيم.

مناشدة لسد الثغرات يف مدرسة
 واشو كاين

يعتمد نظام المدرسة ضمن المخيم على الدوامين 
حوالي  المخيم  ففي  والمسائي(،  )الصباحي 
١7٠٠ طالب، ويزداد العبء على الهالل األحمر 
الكردي, الذي قدم الدعم لكافة المراحل التعليمية 
في المخيم, إال إن حاجات المدرسة والطالب لم 
تنجز بالشكل المطلوب, ألن المنظمات اإلنسانية 

لم تحمل مسؤوليتها بعد لتقديم العون.
وعن الصعوبات التي تمر بها المدرسة أضاف 
حاجو قائالً: »نسبة لإلمكانات المحدودة وغياب 
المدرسة  تأهيل  نستطع  لم  الدولية  المنظمات 
التعليم  مخيمات  عدد  أن  حيث  أفضل،  بشكل 
األحمر  الهالل  من  بدعم  ذلك  وكل  خيمة,   ١٦
هذه  حجم  تفوق  الطالب  أعداد  أن  إال  الكردي, 
ذاتها، حيث  التي أصبحت مشكلة بحد  الخيمات 
أن كل خيمة تضم حوالي 5٠ طفل، وهو بالحد 
لوازم  أن  كما  الدراسي,  للنظام  مسموح  الغير 
حاجة  كانت  المدرسية  القرطاسية  من  األطفال 
تغطية  تم  حيث  المخيم،  إدارة  لقدرات  فائقة 
الدعم  مكتب  من  بدعم  اللوازم  هذه  من  البعض 
الكردي، ووزعت  األحمر  والهالل  الكردستاني 

اإلدارة الذاتية كتب المنهاج على األطفال«.
اختتم العضو في هيئة التربية والتعليم في مدرسة 
مخيم واشو كاني محمد حاجو حديثه مناشداً جميع 
لتحمل  اإلنسانية  والمنظمات  المعنية  الجهات 
الدعم  وتقديم  األطفال  هؤالء  تجاه  مسؤولياتها 
قائالً: »عند خروج األطفال من سري كانيه قسراً 
من هول الحرب كانوا يخرجون حفاةً ال يحملون 
متمسكين  كانوا  المدرسية,  حقائبهم  سوى  معهم 
بأحالمهم فقط, لذلك نناشد جميع الجهات المعنية 
والمنظمات اإلنسانية والمعنية بشؤون الطفل أن 

تقف معهم وتدعمهم كي يحققوا أحالمهم«.


