
50 ل.س   والنشر         لإلعالم  روناهي  - تصدر عن مؤسسة  عامة  ثقافية  العدد 509  -  األربعاء 2018/6/13م  سياسية 

 21 إطالق  تخلله  الداخلي  األمن  قوى  قدمه 
طلقة وداعاً للشهيد.

سنجار  كفاء  الداخلي  األمن  قوى  كلمة  وألقت 
االبراهيم  الكريم  عبد  الشهداء  عوائل  وكلمة 
لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  االدارة  وكلمة 
الطبقة هند علي وكلمة مؤسسة الشؤون الدينية 
عبد الكريم العليوي، وأكدت الكلمات على أن 
دماء الشهداء منارة تنير درب الشعوب، وأن 
وأن  به،  التفريط  يتم  ولن  التراب  ثمن  الدماء 

الشهداء هم أحياء في القلوب.
الشهيد.  لذوي  الشهادة  وثيقة  ُسلِّمت  وبعدها 
وبعدها حمل الشهيد على أكتاف رفاقه في قوى 

األمن الداخلي ليوارى الثرى.

إعالن مناقصة بالظرف املختوم إعالن
تعلن بلدية كركي لكي عن إجراء مناقصة بالظرف 

المختوم لتنفيذ مشروع صرف صحي. 
اسم المشروع: صرف صحي كركي لكي عام 

2018م.
المكان: كركي لكي

sn4 نوعية القساطل المستخدمة: بولي إيتيلين
قيمة الكشف التقديري: 17184643 ل.س سبعة 

عشر مليوناً ومئة وأربع وثمانون ألفاً وستمئة وثالث 
وأربعون ليرة سورية.

تقدم الطلبات إلى ديوان البلدية اعتباراً من 2/6/ 
2018 إلى 17/ 6/ 2018م.

موعد فض العروض: يوم االثنين المصادف لـ 18/ 
6/2018م.

الساعة الحادية عشر صباحاً.

الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في كركي لكي
أفين عباس  ـ  سليمان حسن

يعلن المجلس النرويجي لالجئين )NRC( عن رغبته 
في تعيين موظفين بعمل يومي بتقييمات في مناطق

ديرك – معبدة – جوادية – وتل حميس.
ويفضل المؤهالت التالية:

1- خبرة في إدخال البيانات.
البيانات  جمع  أدوات  مع  التعامل  في  جيدة  معرفة   -2

باستخدام الهاتف النقال.
3- خبرة سابقة مع منظمات إنسانية )مفضل(.

4- شهادة جامعية أو طالب جامعي.

على من يجدون في أنفسهم الكفاءة إرسال السيرة 
الذاتية.

سيتم استقبال الطلبات في مكاتب إن آر سي أو على 
اإليميل التالي:

newrecruitmentvacancies@gmail.com
آخر موعد لتقديم الطلبات  18 حزيران 2018.
مالحظة: يجب على المتقدمين أن يأخذوا بعين 

االعتبار نية االستمرار وعدم االنقطاع عن العمل.

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

لإلعالم والنشر، تسعى إىل بناء أواصر األخوة بني الشعوب وإرساء دعائم 

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.

r.ronahi2011@gmail.com

rojnama ronahi

مركز قامشلو     0938541707

423165

صحيفة روناهي
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صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

اشتباكات قرب T2 وقوات النظام 
تفشل باستعادة مناطق بالبو كمال

مستعدون مناشدة اجملتمع الدويل إلنهاء االحتالل الرتكي
للحوارِ املباشر 

مع دمشق

بياناً  االثنين  مقاطعة عفرين  في  الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة  أصدرت 
إلى الرأي العام العالمّي، وذلك في مخيم برخدان ناشدت فيه االتحاد 
اإلنسانيّة  المنظمات  وجميع  لالجئين  العليا  المفوضية  األوروبّي، 
عفرين  أهالي  تجاه  بواجباتها  والقيام  الفورّي  بالتدّخل  والحقوقيّة 
المتواجدين في مقاطعة الشهباء وإنهاء االحتالل التركّي لعفرين وتأمين 

ضمانات لهم للعودة إلى ديارهم.

التي  األخيرة  األحداث  حول  تصريح  في 
للتفاوض.  جاهزون  إنهم  قالت:  تجري، 
للحوار  مستعدون  أنّهم  أحمد  إلهام  وأّكدت 
النظام  مع  مباشرة  بمفاوضات  والبدء 
السورّي إن كانت النظام في دمشق بالفعل 

مستعدة للبدء هكذا خطوة.
المشتركة  الرئيسة  أدلت  ــ  هاوار  وكالة 
أحمد  إلهام  الديمقراطية  سورية  لمجلس 
هاوار  األنباء  لوكالة  بتصريح   األحد  يوم 
والخيار  الحرب  أّن  أحمد  إلهام  بيّنت  حيث 
العسكرّي لن يأتي بالحل لألزمة السوريّة، 

وتابعت: »من البداية قلنا وال زلنا نقول بأننا 
مستعدون للحوار والبدء بمفاوضات مباشرة 
مستعدون  أنّهم  إلى  وأشارت  النظام«.  مع 
للتفاوض، وأضافت: »إن كان النظام بالفعل 

مستعداً للبدء بخطوة كهذه«.
سوريا  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  وقالت 
الديمقراطية إلهام أحمد في نهاية التصريح: 
»نقول إّن الحل السياسّي هو الخيار الوحيد 
السوريّة  األراضي  وحدة  على  للحفاظ 
مركزيّة  ال  سورية  وبناء  الحرب  وإنهاء 

ديمقراطية«.

مركز قامشلو      052438341

0938374196

s.ronahi.555@gmail.com

شركة روناهي للتوزيع واإلعالن

في مسعى الستعادة السيطرة على مناطق جديدة مع خط الفرات استكماالً لمعركة 
دير الزور التي فّك الحصار عنها في أيلول 2017م جبهة مفتوحة شرق البالد في 
البو كمال ومحاولة قوات النظام الستعادة مناطق سيطر عليها مرتزقة داعش، األمر 
ريفي  بين  الواقعة   T2 الثانية  المحطة  قرب  ضارية  اشتباكات  الندالع  أّدى  الذي 
حمص ودير الزور, فيما تواصل قوات النظام استهداف آليات مجموعات المرتزقة 
بالصواريخ الحراريّة على محاور التماس في جبال الساحل السورّي وسهل الغاب 
في الريف الحموّي. فيما معركة درعا رهن اتخاذ ساعة صفر لم تُحدد بعد، لتكون 

معركة سياسيّة أكثر منها عسكريّة.

الديمقراطّي  الحزب  سكرتير  أشار 
الكردّي في سورية إلى أّن سبب تقديم 
الخوف  هو  التركيّة  االنتخابات  موعد 
لو  فيما  النتائج  هذه  إليه  ستؤدي  مما 
ما  وأنَّ  المحدد،  موعدها  في  جرت 
سيكون  احتالل  من  عفرين  في  جرى 
أصوات  نسبة  على  ما  بشكٍل  دور  له 

أردوغان في المناطق الكرديّة. 
المؤتمر  عقد  ضرورة  على  وأّكد 
الوطني الكردستاني ليكون المظلة التي 
والدبلوماسية  السياسية  العملية  تقود 
الهدف  وأن  واإلدارية،  والعسكرية 
التركّي لعفرين  األساسي من االحتالل 
لكونها  الديمغرافّي  التغيير  إحداث  هو 

ذات طابع كردّي.

كري سبي من ظالم 
املرتزقة إىل نور احلرية

كانت  التي  أبيض(  )تل  سبي  كري  مدينة 
إحدى معاقل مرتزقة، ومكاناً لخلق الفساد 
والفتنة والخوف ومصدراً لتمويل اإلرهاب 
الشمال  بين  الفاصلة  الحدودية  البوابة  من 
دولة  قبل  من  كردستان  وباكور  السوري 
ألخوة  مثاالً  أصبحت  التركي،  االحتالل 
والتعايش  الديمقراطية  واألمة  الشعوب 

المشترك لكل شعوب سورية.

جرائم االحتالل ستعجل بنهايته

من  عدة  مناطق  شهدت   – قامشلو  روناهي/ 
الذين  الحرية  شهداء  مراسم  السوري  الشمال 
استشهدوا في مناطقة متفرقة، ففي ديرك؛ شيع 
مقاطعة  في  ديرك  منطقة  أهالي  من  اآلالف 
قامشلو بإقليم الجزيرة مراسم كالً من الشهيدين 
من وحدات حماية الشعب وقوات الدفاع الذاتي 
مزار  في  الثرى  ليوارى  األخير  مثواه  إلى 
الشهيد خبات ديرك، اللذين استشهدا في اماكن 

متفرقة في عفرين وديرك.
وتجمع اآلالف من أهالي منطقة ديرك وكركي 
الشهيد  مشفى  أمام  لها  التابعة  والقرى  لكي 
هوكر ديرك للمشاركة في تشييع جثمان المقاتل 
الذي  جانكير  مزكين  الذاتي  الدفاع  قوات  في 
لواجبه،  تأديته  أثناء  استشهد في منطقة ديرك 
هوكر  مشفى  من  الشهيد  جثمان  استالم  وبعد 
ه  توجَّ السيارات  من  المئات  ضمَّ  وبموكب 
للبدء  ديرك  خبات  الشهيد  مزار  الى  األهالي 
مراسم  إلى  إضافة  مزكين،  الشهيد  بمراسم 
الحركي  االسم  الحسين؛  للشهيد حسين  غيابية 
مقاومة  في  استشهد  الذي  عرعور  محمد 

العصر بعفرين.
ديرك  منطقة  أهالي  المراسم  في  وشارك 
إلى  باإلضافة  مكوناتهم،  بجميع  لكي  وكركي 
السياسية  واألحزاب  الذاتية  اإلدارة  من  وفد 

ومؤسسات المجتمع المدني.
الشهيد  مزار  الى  التشيع  موكب  وصول  بعد 
خبات ديرك حمل مقاتلو واجب الدفاع الذاتي 
به  وساروا  األكتاف  على  الشهيد  جثمان 
بعرض  المراسم  وبدأت  المزار،  ساحة  إلى 
عسكري قدَّمه المئات من قوات واجب الدفاع 

الذاتي.
تحدَّث  العسكري  العرض  من  االنتهاء  وبعد 
وحدات  في  القيادي  العسكرية  القوات  باسم 
»نعاهد  قائال:  ديرك  هوار  الشعب  حماية 
شهداءنا بالسير على نهجهم حتى تحرير كامل 

أراضي شمال سورية«.
وتابع: »شهداُؤنا هم هويتنا وكرامتنا ولوالهم 
لما وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية وهذا كله 

يعود إلى تضحياتهم في دفاعهم عن الوطن.
واختتم القيادي في وحدات حماية الشعب هوار 
رسمه  الذي  الطريق  عن  نتخلى  »لن  ديرك: 
من  كلفتنا  مهما  المسيرة  وسنتابع  الشهداء  لنا 
التضحيات ولن نتردَّد لحظة واحدة في الدفاع 
عن كرامتنا وأرضنا ما دام هناك مرتزقة في 

روج آفا وشمال سورية«.
الرئيس  الذاتية  اإلدارة  باسم  تحدث  كما 
عبد  الجزيرة  إقليم  في  الطاقة  لهيئة  المشترك 
الكريم ملك قائالً: »بفضل دماء شهدائنا وصلنا 
إلى مرحلة تاريخية وحساسة، وأصبحنا رقماً 
التي  الوحيدة  القوة  ألننا  المنطقة،  في  صعباً 
المرتزقة  والجماعات  داعش  وجه  في  وقفت 

األخرى«.
والمرأة  الشعب  حماية  »وحدات  ملك:  وتابع 
أنَّهم  للعالم  أثبتوا  الديمقراطية  سورية  وقوات 
داعش  وجه  في  وقفت  التي  الوحيدة  القوى 
في  الشعوب  ووحدت  التركي،  واالحتالل 
جبهات القتال ضد هذه الجماعات التكفيرية«.

في  الطاقة  لهيئة  المشترك  الرئيس  واختتم 
بالقول:  حديثه  ملك  الكريم  عبد  الجزيرة  إقليم 
»إن األزمة السورية ستبقى قائمة مادام الدول 
وعلى  السوري،  الشأن  في  تتدخل  المحتلة 

رأسهم االحتالل التركي وروسيا«.
وبعد االنتهاء من الكلمات تُليت وثيقتا الشهيدين 
من قبل مجلس عوائل الشهداء في ديرك وُسلِّمتا 
إلى ذويهما، وبدورهم أكد عوائل الشهداء على 
آفا  أبنائهم حتى تحرير روج  نهج  السير على 

وشمال سورية من رجس المرتزقة.
وُسجل الشهيدان حسب مجلس عوائل الشهداء 

على النحو التالي:
االسم الحقيقي: حسين الحسين
االسم الحركي: محمد عرعور

اسم األم: شمسة
ايم األب: عبد الباقي

مكان االستشهاد: عفرين ـ جندريس.
ـ االسم الحقيقي: مزكين جانكير

 اسم األم: فاطمة
اسم األب: ابراهيم

مكان االستشهاد: ديرك.
وفي منبج؛ شارك المئات من أهالي منبج، إضافة 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  مؤسسات  إلى 
ومجالس اإلدارة المحلية والخطوط في تشييع 
ومحمد  محمد،  غصون  الشهيدين  جثماني 
منبج  مجلس  قوات  صفوف  من  الجريت، 
في  الوطني  واجبهما  تأدية  خالل  العسكري 
الزور.  دير  مدينة  في  الجزيرة  عاصفة  حملة 
الفرات،  أمام مشفى  من  الموكب  وانطلق  هذا 
إلى مرقدهما األخير صوب مزار الشهداء في 
مدينة منبج وسط األغاني الثورية والحماسية، 
رافعين خاللها صور الشهداء، وأعالم مجلس 
منبج العسكري. وفي مزار الشهداء، حمل عدد 
ُوضعا  حيث  الشهيدين،  جثمان  المقاتلين،  من 
على منصة التشييع، إذ قدم على إثرها مقاتلو 
مهيب.  عسكري  الذاتي عرضاً  الدفاع  واجب 
تال ذلك عدةُ كلمات، منها كلمة كفاء العلي باسم 
الشهداء،  لذوي  التعازي  نقدم  الشهداء  عوائل 
جبينه  على  التاريخ،  خلدهم  من  وحدهم  فهم 
بحروف مضيئة من ذهب، وهم من قدموا أثمن 
ما يملكون، فداء لتراب الوطن، من أجل حياة 
حرة كريمة. من جهتها ألقت القيادية سرهدان 
كلمة  العسكري  منبج  مجلس  باسم  أمادكلي 
قالت فيها: »لقد حقق مجلس منبج العسكري، 
المرتزقة  ضد  حربه  في  ذهبية  انتصارات 
وبخاصة في بدايات الحمالت العسكرية، حيث 
الحرب  هذه  في  نفسها  على  المرأة  برهنت 
الظالمي،  اإلرهاب  مقاتلة  في  الشعواء، 
المناهض للحريات، المدعوم من قبل تركيا. إذ 
استطاعت المرأة، القيام بثورة ذهنية على فكر 
العبودية، واالنقالب إلى فكر الحرية«. وبدوره 
في  التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  ألقى 
وريفها  بمنبج  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
محمد خيرو كلمة قال فيها: »ننحني أمام أرواح 
الشهداء الطاهرة، هؤالء الذين قدموا أرواحهم 
رخيصة، لتحرير كل شبر من أرضنا الحبيبة. 
لمتابعة  الشهداء،  دماء  من  الشرعية  نستمد 
البلد«. ومن  بناء  النهوض والرقي في  طريق 
فاطمة ضباع عضوة مجلس عوائل  ثم قرأت 
الشهداء وثيقة الشهادة لكال الشهيدين. وسلمتهما 
لذوي الشهدبن ليُوارى بعدها جثمانا الشهيدين 
والشعارات  األمهات،  زغاريد  وسط  الثرى، 

التي تمجد الشهداء.
أما في الطبقة؛ فشيَّع أهالي الطبقة الشهيد خالد 
فرق  من   عرب  أبو  الحركي  االسم  الحمود؛ 
الهندسة في قوى األمن الداخلي والذي استشهد 
داعش  حقد  زرعها  التي  األلغام  نزع  خالل 
واإلرهاب ألهالي المنطقة وقد ُشيع الشهيد من 
المشفى الوطني في الطبقة إلى مزار الشهداء.

أعضاء  المزار  في  الشهيد  استقبال  في  وكان 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
العشائر  وشيوخ  المدنية  المؤسسات  وأعضاء 
وحشد من أهالي الطبقة والمنصورة والجرنية.
على  صمت  دقيقة  بالوقوف  المراسم  بدأت 
بالتزامن مع عرض عسكري  الشهداء  أرواح 

شهداء احلرية يوارون الثرى يف مشال سوريا

الدفاع عن مناطق مشال 
سورية واجب على مجيع 

ني
ّ
ني السوري

ّ
الوطني

دور املرأة
 يف الكومني

المجتمع  انطالق  نقطة  هو  الكومين 
الحر والحجر األساسي للفيدرالية وبناء 
المجتمع المنظم، والمكان الذي يعبر عن 
اإلنسان  فيها  يحقق  التي  الحرية  ساحة 
أهدافه ويتمكن من خالله من الحصول 
المكونات  جميع  ويضم  متطلباته,  على 
,اللهجات,  األديان  اختالف  على 
للشعب  ويمثل  العرقية،  االنتماءات 

العدالة والمساوة والحرية.

التركي  االحتالل  دولة  قام جيش  أن  بعد 
المعارضة  فصائل  مرتزقة  وبمشاركة 
وحزبه  أردوغان  قبل  من  والمدعومة 
بالهجوم  والتنمية  العدالة  حزب  الفاشي 
والقطاع  المدارس  توقفت  عفرين،  على 
االستهداف  بسبب  العمل،  عن  الدراسي 
حيث  االحتالل،  دولة  قبل  من  المقصود 
عفرين  مقاطعة  في  المدارس  عدد  بلغ 

حتى عام 2017م )318( مدرسة.
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 عودة طلبة عفرين 
للدراسة رغم الصعوبات

يستمر جيش االحتالل ومرتزقته في ارتكاب مختلف الجرائم واالنتهاكات بحق األهالي في مدينة عفرين والقرى 
التابعة لها، فاالحتالل سلّم المدينة لعصابات السرقة والنهب، والذين ال يتورعون عن خطف األشخاص والمساومة 
على مبلغ فدية مقابل اإلفراج عنهم، وكعاتهم يشترك اللصوص في السرقة ولكنهم يختلفون لدى القسمة، والتي تؤّدي 
إلى اشتباكات فيما بينهم، والمسألة بذلك تفصح عن نفسها ويتبين هدف أنقرة من االحتالل هدف استعمارّي وتجديد 
العثمانية، فيما المرتزقة بيادق رخيصة على رقعة شطرنج أردوغان، ومرور الوقت يكفل بتبيان مصيرهم، إذ تّم 
تأكيد أنّهم مجرد أدوات أُعيد تدويرها مرات ومرات، هم لالستهالك في النهاية وأبو مستو المرتزق ليس البداية 

ولن يكون النهاية.    
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الجرائم  لسلسلة  استمراراً  ــ  روناهي  أخبار  مركز 
التركّي  االحتالل  جيش  مرتزقة  أقدم  والتعديات 
ومرتزقته على اختطاف 9 مواطنين من قرى عفرين. 
اإلفراج  مقابل  منهم  أربعة   من  ماليّة  فدية  وطلبوا 

عنهم، في حين ما زال مصير خمسة منهم مجهوالً.
االحتالل  أّن  هاوار  لوكالة  موثوق  مصدر  وأفاد 
التركّي خطف خمسة مدنيين من قرية كباشين بناحية 
»إبراهيم  هم  والمختطفون  عفرين.  بمقاطعة  شيراوا 
حيدر  اسماعيل  الحميد  عبد  عاماً،   30 حيدر  عمر 
28 عاماً، محمد حسن عبدو 28 عاماً، عادل محمد 

شكري 25 عاماً، فاضل محمد شكري 18 عاماًاً.
ومن جهة أخرى أشار المصدر)ش. ن( من قرية برج 
القاص في ناحية شيراوا، أّن االحتالل اختطف أربعة 
من مواطني القرية يرعون األغنام، بالقرب من قرية 
براد المحتلة. والمواطنون هم »نظمي علي 60 عاماً، 
علي خليل 45 عاماً، قدري بحري 60 عاماً، محمد 
نهبوا  المرتزقة  أّن  المصدر  وأفاد  عاماً«.   30 فتاح 
خمسة أغنام وأجبروا المختطفين على دفع فدية ماليّة 

قدرها ألف دوالر أمريكّي لقاء اإلفراج عنهم.
وفي سياٍق متّصل, أشارت شبكة نشطاء عفرين إلى 
األحد  اليوم  صباح  اعتقلت  اإلرهابية  الفصائل  أّن 
قرية  من  حمدي  مسلم  عليا  تُدعى  كردية  مواطنة 
وتّم  القرية,  أهالي  من  آخر  عدٍد  جانب  إلى  ميركان 

اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
التركّي  االحتالل  مرتزقة  يواصل  أخرى  جهة  من 
وذكر  عفرين,  أهالي  بحّق  والتعديات  االنتهاكاِت 
ناشطون أّن المرتزقة شنّوا حملة اعتقاالت عشوائيّة 
في ريف المدينة, في وقت تواردت أخبار مساء األحد 
أحياء  في  أنفسهم  المرتزقة  بين  اشتباكات  عن وقوع 

أفادنا  وفيما  القديم،  الكراج  منها  المدينة  من  مختلفة 
بين  نار  إطالق  صوت  بسماع  المدينة  من  مصدر 
لضبط  التركيةّ  للقوات  وتحركات  واألخرى  الساعة 
الوضع األمنّي فيما لم تتبين أسباب االشتباك، ورّجح 

المصدر أّن يكون بسبب تقاسم السرقات. 
عنيفة  مواجهات  أّن  عفرين  نشطاء  شبكة  وذكرت 
اندلعت بين فرقة السلطان مراد وحركة أحرار الشام 
داخل مدينة عفرين, مؤّكدة على اعتقال االستخبارات 
والذي  اإلعالمي«  »مركزعفرين  لمؤّسس  التركية 
لصالح  »يعمل  كان  والذي  الصافي,  صالح  يدعى 
اعتقال  من  أسبوع  بعد  وذلك  التركي«,  االحتالل 
المدعو  المسلّحة  الفصائل  في  استخباراتي  مسؤول 

مسعود إيبو.
كما أفاد ناشطون من مدينة عفرين باندالع اشتباكاٍت 
بين مرتزقة فرقة الحمزات, في قرية داركير بناحية 
معبطلي )موباتا(, موضحين أّن أهالي القرية أُجبروا 
كما  كوكان.  قرية  باتّجاه  منازلهم  من  النزوح  على 
شنّت مجموعات من المرتزقة حملة اعتقاالت واسعة 
في قرية قسطل كشك بناحية شّرا أسفرت عن اعتقال 

10 مدنيين كرد.
آخر  تفجير  من  قريبة  مسافة  على  التفجير  ويأتي 
من  الكثير  شهدت  برلمانية  انتخابات  ومرحلة 
غير  وتحالفات  توافقات  صيغ  وإنشاء  السجاالت 

مسبوقة. 

الذاتيّة  اإلدارة  ــ أصدرت  أخبار روناهي  مركز 
بياناً  االثنين  يوم  عفرين  بمقاطعة  الديمقراطيّة 
إلى الرأي العام العالمّي، وذلك في مخيم برخدان 
العليا  المفوضية  األوروبّي،  االتحاد  فيه  ناشدت 
والحقوقيّة  اإلنسانيّة  المنظمات  وجميع  لالجئين 
أهالي  تجاه  بواجباتها  والقيام  الفورّي  بالتدّخل 
وإنهاء  الشهباء  مقاطعة  في  المتواجدين  عفرين 
لهم  ضمانات  وتأمين  لعفرين  التركّي  االحتالل 
هيئات  عن  ممثلين  ديارهم.بحضور  إلى  للعودة 
وإدارّي  عفرين  في  الذاتية  اإلدارة  ومؤسسات 
مؤتمر  وعضوات  المخيم  ومجالس  كومينات 

ستار.
وجاء في البيان:

بحق  القسري  التهجير  سياسة  اتبعت  أن  »بعد 
والفصائل  التركية  الدولة  قبل  من  عفرين  أهالي 
لكل  واستخدامها  قبلها  من  المدعومة  اإلرهابية 

المدنيين  استهداف  في  الثقيلة  األسلحة  أنواع 
صمٍت  وسط  أرضهم  من  وإخراجهم  لترهيبهم 

دولّي وبمؤامرة دوليّة وإقليمية.
لجأ هؤالء المدنيون إلى مقاطعة الشهباء المفتقرة 
ألبسط مقومات الحياة، يعيشون في ظل ظروف 
وفي  ملغومة  مهدمة،  بيوت  في  قاسية  حياتية 
منظمات  أّي  من  الدعم  تلقى  ال  بسيطة  مخيمات 
أو جهات دوليّة معتمدين على إمكاناتهم وقدراتهم 
البسيطة، متحملين البرد والحّر في سبيل ضمان 

عودتهم إلى ديارهم.
األهالي  بإخراج  يكتفوا  لم  المؤامرة  منفذي  لكن 
مخططهم  في  مستمرين  ومازالوا  عفرين  من 
لتفريقهم وتشتيتهم من مقاطعة الشهباء وزجهم في 
طريق  وعن  خاصة  حرب  عبر  مجهول  مصير 
صمودهم  ألّن  واإلشاعات،  والفتن  الرعب  بثِّ 
المنطقة  هذه  في  الصامد  النضالّي  وموقفهم 

والهادف لتحرير عفرين ال يروق للقوى المتآمرة.
عبر  يوم  بعد  يوماً  عليهم  الخناق  تضييق  ويتّم 
المواد  إدخال  ومنع  الطرقات  وقطع  الحصار 
هذه  ونتيجة  الحياتيّة  والمستلزمات  الطبية 
أغلبهم  لحياتهم  المدنيين  من  العديد  فقد  الظروف 
تخاذل  أمام  السن  وكبار  والمرضى  األطفال  من 

جميع المنظمات اإلنسانية واإلغاثية والحقوقية.
العليا  المفوضية  األوربّي،  االتحاد  البيان  وناشد 
والحقوقيّة  اإلنسانيّة  المنظمات  وجميع  لالجئين 
أهالي  تجاه  بواجباتها  والقيام  الفورّي  بالتدخل 
ويحتملون  منها  للخروج  اضطروا  الذين  عفرين 
ظروف حياٍة قاسية في مقاطعة الشهباء والمطلوب 
ن يتّم تخفيف الضغط الحياتّي ومدِّ يد العون لهم 
وأرضهم  ديارهم  إلى  للعودة  ضمانات  وتأمين 

وإنهاء االحتالل التّركي«.

إدانة  وبيان  تظاهرات  قطرة؛  الغيث  أوُل  لعل 
أشراطها،  الساعة  استكملت  إذا  حتى  وتنديد 
األرض  عالي  وقُلِب  زلزالها،  األرض  وزلزلت 
على سافلها على المحتلين وأذنابهم من المرتزقة، 
على  الحجة  إقامة  قبيل  من  هي  اليوم  البيانات 
حيث  الصامتة  تلك  وراَءهم  يقف  ومن  المحتلين 
تشاء مصالحها والناعقة بنفس الطريقة والمسماة 
المجتمع الدولّي، فإذا بلغ الكتاب أجله كان الحسم 

وليبنى على األمر مقتضاه. 
جرابلس  مجلس  أدان  ــ  هاوار  أخبار  وكالة 
االنتهاكات  االثنين  أصدره  بيان  في  العسكرّي 
التركّي  االحتالل  مرتزقة  يرتكبها  التي  اليوميّة 
في مدينة جرابلس، ودعا المجتمع الدولّي للضغط 
على الدولة التركيّة لالنسحاب من جرابلس وكّل 

المدن السوريّة التي تحتلها.
العسكرّي  المجلس  في  »نحن  البيان:  في  وجاء 
تمارسها  التي  االنتهاكات  ندين  جرابلس  لمدينة 
جرابلس  مدينتنا  احتلت  التي  التركيّة  القوات 
النسحاب  أّدت  داعش  تنظيم  مع  موبوءة  بصفقة 
عدد من قادته، وإعادة تجنيد المئات من مسلّحي 
ما  وسرعان  جديدة،  وصفات  بأسماء  التنظيم 

عادوا الضطهاد األهالي«.
وذكر البيان جملة من جرائم االحتالل ومرتزقته 
بحقِّ المدنيين، كأعمال اللصوصيّة والنهب والقتل 
لحملة  أّدى  ما  وهو  الفوضى،  ونشر  والخطف، 
أو  منبج  مدينة  باتجاه  المدينة  من  معاكسة  نزوح 
المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام. كما أّن هذه 

وحّولت  المدينة،  في  تنتشر  تزال  ما  الميليشيات 
وثكنات  لمقّرات  المصادرة  المدنيين  منازل 
سياسة  يرفض  لمن  سريّة  ومعتقالت  عسكريّة 
االضطهاد والتتريك التي تقوم بها القوات التركيّة.

بالشأن  الفاعلة  والدول  الدولّي  المجتمع  ودعا 
التركيّة  الدولة  على  والضغط  للتدخل  السورّي 
لالنسحاب من جرابلس والمدن السوريّة المحتلة، 
وطالبها باتخاذ ما يلزم لوقف انتهاكاتها وجرائمها 
االقتتال  عمليات  عن  والكفِّ  المدنيين  بحّق 
جريمة  وآخرها  جرابلس،  مدينة  داخل  المتكررة 
أّدت لسقوط عدد من المدنيين ضحايا االقتتال بين 
حيث  المدينة.  شوارع  في  اإلرهابيّة  الميليشيات 
خرج األهالي بجرابلس رغم التهديدات باالعتقال 
وممارسات  بأعمال  تنّدد  تظاهرات  في  والقتل 
وتطالب  معا،  التركيّة  والدولة  الميليشيات  هذه 

بخروجهم من المدينة وتسليمها ألهلها.
الحكومة  على  الضغط  لممارسة  البيان  دعا  كما 
إلى  جرابلس  أهالي  من  اآلالف  إلعادة  التركيّة 
مدينتهم، حيث ساهمت ممارسات القوات التركية 
من  منعهم  في  لها  التابعين  المرتزقة  وانتهاكات 
العودة، كما وأن الكثيرين من المدنيين على لوائح 
الحظر من الدخول للمدينة تحت تهديد التصفية أو 
االعتقال، وقد جرت الكثير من الحوادث الموثقة 
وتمت  وعذبوا  واعتقلوا  عادوا  الذين  لألهالي 

تصفية عدد منهم.
لعودتهم.  الالزمة  الضمانات  بتوفير  ونطالب 
ونعاهد أهلنا في  جرابلس على أنَّنا لن نساوم أبداً 

المستعمر،  من  الخالص  في  شعبنا  حقوق  على 
والنضال في سبيل الحرية والديمقراطية«.

العسكري  الباب  مجلس  أصدر  نفسه  السياق  في 
ألّي  الرافض  موقفه  خالله  من  أكد  بياناً  األحد 
أّي  أو  الباب  مدينة   في  التركّي  لالحتالل  وجوٍد 
المجتمع  المجلس  ودعا  أخرى،  سوريٍّة  مدينة 
الدولّي والدول الفاعلة في الشأن السورّي للضغط 
الباب  من  لالنسحاب  التركّي  االحتالل  على 
المهّجرين  األهالي  وإعادة  السورّي  والشمال 

والهاربين من انتهاكات تركيا ومرتزقتها.
استهّل البيان بتأكيد رفض وجود أية قوة عسكريّة 
أخرى،  مدينة  وأية  وريفها  الباب  مدينة  في 
واعتبار الوجودّ  التركّي احتالالً غاشماً له أهداٌف 
استعماريّة وال غطاء شرعّي له وال قبول شعبّي.

الحكمة  االعتداء على مشفى  البيان حادث  وذكر 
كواحٍد من مئات االنتهاكات التي ترتكبها القوات 
والفصائل اإلرهابيّة التي تدعمها والتي ال توثقها 
وسط  باألبرياء،  مليئة  فمعتقالتهم  الكاميرات 
في  المدنيين  باالنتهاكات ضد  المرتزقة  استمرار 
مدينة الباب، ونشر الفوضى وممارسة اللصوصية 

والسلب والنهب والخطف والقتل بشكل ممنهج. 
الشأن  في  الفاعلة  والدول  الدولّي  المجتمع  ودعا 
التركيّة  الدولة  على  والضغط  للتدخل  السورّي 
وطالب  سورية،  وشمال  الباب  من  لالنسحاب 
والجرائم  االنتهاكات  لوقف  يلزم  ما  كّل  باتخاذ 
أهالي  من  العوائل  آالف  عودة  وتأمين  والقتل، 

الباب إلى مدينتهم.

11أخبار صحة وعلوم2
جرائم االحتالل ستعجل بنهايته

مناشدة اجملتمع الدويل إلنهاء االحتالل الرتكي

جملسا جرابلس والباب العسكريني 
ة
ّ
يدينان االنتهاكات الرتكي

مركز أخبار روناهي - أّكد المرصد السورّي 
دارت  عنيفةً  اشتباكاٍت  بأنَّ  اإلنسان  لحقوق 
 -T2 -الـ  الثانية  المحطة  قرب  محاور  على 
عند الحدود اإلداريّة بين ريف حمص الشرقي 
وريف دير الزور، بين مرتزقة داعش وقوات 

النظام.
مكثٍّف  قصٍف  مع  االشتباكات  هذه  وترافقت 
هجمات  ووقوع  الطرفين،  بين  ومتبادٍل 
إيقاع مزيد  متجددة شنّها مرتزقة داعش بغية 
من الخسائر البشريّة في صفوف قوات النظام 
وحلفائه بالمنطقة، وسط معلومات مؤّكدة عن 
خلفيّة  على  القتال  طرفي  بين  وجرحى  قتلى 

القصف واالشتباكات.
متواصالً  القتال  يزال  ال  متصل  سياق  وفي 
مدينة  غرب  وشمال  غرب  في  محاور  على 
البوكمال الحدوديّة، ذات األهمية االستراتيجيّة 
لدى النظام واإليرانّي، لفصل الميدان السورّي 

عن العراقّي.
النظام  قوات  بأن  السوري  المرصد  وأشار 
من  تتمكن  لم  وحلفائهما  اإليرانيّة  والقوات 

مواقع  من  خسرته  ما  على  السيطرة  استعادة 
من  الغربيّة  والشماليّة  الغربيّة  الجهة  في 
كانت  التي  التعزيزات  رغم  البوكمال،  مدينة 
استقدمتها قوات النظام مع حلفائها إلى المنطقة.

النظام  قوات  تواصل  أخرى  جبهة  وفي 
المسلحة  المجموعات  آلليات  استهدافها 
محاور  على  وذلك  الحراريّة  بالصواريخ 
وسهل  السورّي  الساحل  جبال  في  التماس 
رصد  حيث  الحموّي،  الريف  في  الغاب 
من  عنصراً   12 مقتل   السورّي  المرصد 
آليات  استهداف  جراء  الساحليّة  الثانية  الفرقة 
موجهة  بصواريخ  النظام  قوات  قبل  من  لهم 
في  الواقعة  القاهرة  قرية  من  بالقرب  وذلك 

ريف حماة الشمالي الغربّي.
النظام  قوات  تواصل  الجنوبيّة  الجبهة  وعلى 
استعداداتها لمعركة محتملة في محافظة درعا، 
على درجة كبيرٍة من الحساسية السياسيّة نظراً 
تطالب  حيث  إسرائيل،  الحدود  من  لقربها 

إسرائيل بإبعاد كامل للنفوذ اإليرانّي.

اشتباكات قرب T2 وقوات النظام تفشل 
باستعادة مناطق بالبوكمال

سورية  قوات  في  اإلعالمي  المركز  أصدر 
األعمال  نتائج  حول  بياناً  الديمقراطية 
انطالق  من  األول  األسبوع  العسكريّة خالل 
المرحلة الثانية لتحرير بلدة الدشيشة في ريف 
الحسكة، وذكر البيان تحرير ما مجموعه 12 
القواِت  أّن  البيان  وذكر  مزرعة  و15  قرية 
في  كم   9 بمسافة  يُقّدر  ميدانيّاً  تقّدماً  أنجزت 
المحور الشرقي و13 كم في المحور الغربي. 
التي  الخطة  وفق  مهامها  تنجز  فهي  وبذلك 
خسائر  ألحقت  وقد  العمليات.  غرفة  أعدتها 

كبيرة بصفوف مرتزقة داعش.
المركز  أصدر  ــ  روناهي  أخبار  مركز 
اإلعالمّي في قوات سورية الديمقراطيّة بياناً 
حول نتائج األعمال العسكريّة خالل األسبوع 
لتحرير  الثانية  المرحلة  انطالق  من  األول 
بلدة الدشيشة في ريف الحسكة، وذكر البيان 
تحرير ما مجموعه 12 قرية هي )الحميدية، 
شماس،  الحجلة،  الخبيرة،  المزار،  صفيان، 
كليب،  العودات،  الحسو،  الحجلة،  حسين 
من   15 إلى  باإلضافة  محفور(  أم  مرجان، 

أنّه  بالذكر  وجديٌر  بها،  المحيطة  المزارع 
هذه  في  العالقين  المدنيين  مئات  إجالُء  تّم 
القرى وإبعادهم عن مناطق االشتباك، وذكر 
فككت  العسكريّة  الهندسة  أّن  وحدات  البيان 
األلغام والمفخخات في هذه القرى، وكما عثر 

المقاتلون على 5 أنفاق تّم عزلها عسكريّاً.
وفي معارك األيام األربعة األخيرة، اشتبكت 
مقاتلو قسد مع اإلرهابيين مباشرةً، واندلعت 
الثقيلة  معارك عنيفة استخدمت فيها األسلحة 
استخدام  المرتزقة  حاول  كما  والمتوسطة، 
مفخختين  المقاتلون  فّجر  حيث  المفخخات 
التعامل  تّم  كما  هدفيهما،  إلى  الوصول  قبل 
بعد  عن  باستهدافهما  مفّخختين  دراجتين  مع 
من  العديد  مقتل  البيان  وأّكد  وتفجيرهما، 
لوقوع  إضافة  العدد،  تحديد  دون  المرتزقة 
كبيرة  كميات  ومصادرة  األسر،  في  آخرين 

من األسلحة والذخائر.
التحالف 34  طيران  شّن  متصٍل  سياق  وفي 
وتحصينات  تحّركات  استهدفت  جويّة  غارةً 

اإلرهابيين وحقّقت إصابات مباشرة.

األسبوع األول للمرحلة الثانية 
12 قرية و15 مزرعة

في صدارة  الوعائية  القلبية  األمراض  تأتي 
العالم،  أنحاء  جميع  في  الوفيات  أسباب 
ناجمة  الوفيات  هذه  أرباع  ثالثة  من  وأكثر 
إذ  واألوعية،  القلب  بأمراض  اإلصابة  عن 
يعتبر القلب المضخة الوحيدة للدم لكل أنحاء 
األنابيب  الدموية  األوعية  وتعتبر  الجسم 
إلى  يتعرض  القلب  ولكن  الدم،  لهذا  الناقلة 
الكثير من الضغوطات بسبب أسلوب الحياة 
اليومية من بينها النوبات والسكتات القلبية، 
ولحماية القلب من هذه المشاكل يجب اتباع 

بعض النصائح التالية:
ـ يجب االلتزام بممارسة التمارين الرياضية 
كل يوم لمدة ال تقل عن ثالثين دقيقة والمشي 
يتخلص  حتى  التمارين  أنواع  أفضل  من 

الجسم من الدهون والسموم.
بأكثر  ليس  الملح  من  معتدلة  كمية  تناول  ـ 
تؤدي  ألنها  اليوم  في  غرامات  ست  من 
بتصلب  واإلصابة  الدم  ضغط  ارتفاع  إلى 

الشرايين.
على  يحوي  الذي  التدخين  عن  االبتعاد  ـ 
إلى  تؤدي  النيكوتين  من  عالية  كميات 

اإلصابة بأمراض القلب.
ـ تجنب شرب الكحول الذي يؤثر سلباً على 
ارتفاع  خالل  من  والشرايين  القلب  صحة 

ضغط الدم واضطراب نظام  القلب.
الدهون  تراكم  إلى  يؤدي  الزائد  الوزن  ـ 
ويجب  الشرايين،  بتصلب  واإلصابة 

المحافظة على وزن طبيعي ومناسب.
كونها  السريعة  الوجبات  عن  االبتعاد  ـ 
الدهون  من  عالية  كميات  على  تحتوي 
وبالتالي اإلصابة بأمراض القلب والشرايين.
ثماني  عن  يقل  ال  بحيث  الكافي  النوم  ـ 
اليوم وعن  طريقه يعيد الجسم  ساعات في 

إصالح نفسه.
سلبي  جداً  تأثير  له  إذ؛  التوترات.  تجنب  ـ 
عديدة  أمراض  القلب  ويصيب  القلب  على 
من  التخلص  ويمكن  التوترات  هذه  نتيجة 
واألنشطة  الهوايات  بممارسة  التوترات 

الترفيهية. 

كيف حنافظ على صحة القلب واألوعية الدموية

إعداد الصفحة - جوليا خلو

د. خالد أمحو 

توصلت دراسة أجراها علماء من جامعة 
النفسية  الحالة  أن  إلى  األمريكية  بنسلفانيا 
عند الحوامل تترك آثارها على حالة النوم 

عند األطفال مستقبال.
بعد  النتائج  تلك  على  العلماء  وحصل 
 800 من  أكثر  عند  النوم  حالة  دراسة 
بين بضعة أشهر  أعمارهم  تراوحت  طفل 
التي  بالمعلومات  ومقارنتها  سنوات،  و6 
تتعلق  والتي  أمهاتهم  من  عليها  حصلوا 
فترة  أثناء  بها  التي مررن  النفسية  بالحالة 

الحمل.

وبينت المقارنات أن أمهات األطفال الذين 
يعانون من مشاكل تتعلق بالنوم كن يعانين 
الحمل،  فترة  في  سيئة  نفسية  حالة  من 
وعلى  منه،  األخير  الثلث  في  وباألخص 
جيد  بنوم  يتمتعون  الذين  فاألطفال  العكس 
لم تعاني أمهاتهم من أية مشاكل نفسية أثناء 

الحمل.
القائمين  أحد  لو،  جيانهونغ  العالم  وأشار 
تبين  النتائج  »تلك  أن  إلى  الدراسة  على 
للحوامل  النفسي  بالوضع  االهتمام  أهمية 

وبخاصة في أسابيع الحمل األخيرة«.

نفسية احلامل تؤثر على نوم 
طفلها

- يساعد السعتر على عالج السعال الديكي 
وااللتهابات الشعبية، والربو، والبلغم. كما 
يساعد على تسهيل خروج المخاط الشعبي 
حيث  ويلطفها،  الهوائية  الشعب  فيهدئ 
زيته  ويستخدم  الزعتر  مغلي  منه  يشرب 

أيضاً في دهن الصدر قبل النوم.
- يعمل على تقوية الجهاز المناعي وتقوية 
وتقوية  الشرايين  تصلب  ومنع  العضالت 

عضالت القلب.
ـ يعتبر مسكن لأللم ومطهر ومنشط للدورة 

الدموية.
والمثانة  البولية  المسالك  التهابات  يعالج  ـ 
ويشفي من مرض المغص الكلوي ويخفض 

الكوليسترول. 

ـ يساعد على طرد الغازات من المعدة ومنع 
التخمر كما يساعد على الهضم وامتصاص 

المواد الغذائية.
ـ طارد للفطريات والطفيليات مثل األميبيا 
للميكروبات  وقاتل  للدوسنتاريا،  المسببة 

نظراً الحتوائه على مادة الكارفكرول.
يعالج  حيث  قابض،  نبات  السعتر  يعتبر  ـ 
السعتر  يؤخذ  أن  ويفضل  اإلسهال  حاالت 

مع زيت الزيتون.
ـ يحتوي على مواد مضادة لألكسدة.

مفيد  الزيتون  زيت  مع  السعتر  تناول  ـ 
استرجاع  وسرعة  الذاكرة  لتقوية  جداً 

المعلومات المخزنة وسهولة االستيعاب.
الرأس  جلد  تنشيط  على  السعتر  يساعد  ـ 

 Marche جامعة  أجرتها  دراسة  وجدت 
األرق  أن  إيطاليا  في   Polytechnic

يتسبب في تآكل الدماغ.
من  للتخلص  جداً  هاماً  النوم  ويعتبر 
الدراسة  ولكن  الدماغ،  خاليا  اضطراب 
توقف  يسبب  النوم  نقص  أن  وجدت 

الخاليا  من  والتخلص  الحركة  عن  النظام 
الدراسة،  معدة  السليمة.وقالت  العصبية 
للمرة  »نعرض  بيليسي:  ميشيل  الدكتورة 
األولى أجزاء من المشابك العصبية تؤكل 
النجمية  الخاليا  قبل  من  حرفي  بشكل 
بنقل  اإلشارات  النوم«.وتسمح  قلة  بسبب 

فوائد السعرت

مىت يبدأ الدماغ بـ« أكل نفسه«؟

ومنع التساقط وتكثيفه.
األسنان  وجع  في  أيضاً  السعتر  يفيد  ـ 
والتهاب اللثة وخاصة إذا طبخ مع القرنفل. 
ينصح بالتمضمض به وهو بارد، كما يقي 
مضغ  إذا  وبخاصة  التسوس  من  األسنان 

وهو أخضر غض.
ـ يعالج التهابات الحلق والحنجرة والقصبة 

الهوائية.
حاالت  في  التعرق  على  الجسم  يساعد  ـ 

الحرارة واألمراض.
في  ليستعمل  المرهم  مع  السعتر  يمزج  ـ 

معالجة الثآليل.
ومركبات  العطور  صناعة  في  يستعمل  ـ 
التجميل والصابون ومزيالت العرق، كما 

يستعمل في تحنيط الموتى.
ـ يستخدم في حفظ اللحوم، ويدخل في تتبيله 

عند الشواء.
األكزيما،  الصدفية،  حاالت  في  يستعمل  ـ 
طارد  ويعتبر  الجلدية،  الحروق  معالجة 

للبعوض عن الجلد.
ـ يستعمل في عالج مرضى السكرى.

ـ ينشط النظر ويمنع جفاف العين وإصابتها 
بالمياه الزرقاء.

مغلي  شرب  عند  الدم  تنقيه  على  يعمل  ـ 
الزعتر مع العسل على الريق يوميا.

ـ مفيد في تفتيت حصوات الكلى )مئة جرام 
سعتر مع حلفبر وخمسين جرام من شعر 
الخليط  من  معلقة  تؤخذ  معا  وتخلط  الذرة 
وتغلى وتحلى بالعسل( تشرب ثالث مرات 

يومياً. 

حين  في  الخاليا،  بين  العصبية  النبضات 
العصبي  الجهاز  في  النجمية  الخاليا  أن 
الباحثون  الدماغ.وحلل  تنظف  المركزي 
أربع مجموعات مختلفة من الفئران، حيث 
المجموعات  إحدى  في  للقوارض  ُسمح 
 8 إلى   6 بين  ما  والنوم  باالسترخاء 
ساعات، في حين تم إيقاظ فئران مجموعة 
أخرى بشكل عفوي، أما فئران المجموعة 
الثالثة، فكانت تعاني من الحرمان من النوم 
من خالل إبقائها مستيقظة مدة 8 ساعات، 
مدة  النوم  من  الرابعة  المجموعة  وُحرمت 
التي  الفئران  متتالية.وشهدت  أيام  خمسة 
تآكل  ساعات،   8 مدة  النوم  من  حرمت 
لديها،  العصبي  االشتباك  نقاط  من   %8.4
في حين أن الفئران التي فقدت القدرة على 
النوم بشكل مزمن، عانت من تآكل الدماغ 
بنسبة 13.5%. وقورن األمر بنسبة %5.7 
فقط لدى الفئران التي نامت جيداً، و%7.3 

لدى القوارض التي تم إيقاظها عمداً.
نقص  أن  إلى  السابقة  األبحاث  وتشير   
مرضية،  بحاالت  ارتبط  العصبية  الخاليا 
مثل ألزهايمر. ويذكر أن النوم لمدة أقل من 

8 ساعات يرتبط بالقلق واالكتئاب.

أكد خبراء من جامعة والية أوهايو وعلماء 
من جامعة كاليفورنيا أن استخدام الكافيين 

يزيد من التركيز وكفاءة العمل.
 Journal of« مجلة  ونشرت 
عن  مقالة   »Psychopharmacology
نتائج دراسة أجراها فريق علمي أمريكي 

يكونوا  لم  طالباً   72 حالة  درس  مشترك، 
على دراية بالهدف الحقيقي للتجربة، وفهم 
الطالب المشاركون أن عليهم تجربة نوع 
اختيار  في  والمشاركة  القهوة  من  جديد 
يجب  التي  العلمية  للمواضيع  جماعي 

مناقشتها الحقاً.
في  المشاركين  اختيار  معايير  وتضمنت 
التجربة عدم وجود حساسية لمادة الكافايين 
وعدم شرب أكثر من 4 فناجين من القهوة 

يومياً.
ووجد الخبراء في سياق التجربة أن شرب 
تقييم  من  حّسن  المهمة  إنجاز  قبل  القهوة 

القدرة على العمل للفريق بـ 1.4 مرة.  

علماء يعلنون عن 
فوائد جديدة للقهوة!
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.... مركز جمللس املرأة السورية بالرقة
ً
قريبا

3رياضة مرأة10

لينا بركات

وأد األنثى.. 
مبفهوم جديد

هل يقتصر وأد األنثى على دفنها حية عند والدتها 
وتغييبها  حقوقها  من  أن حرمانها  أم  أنثى،  ألنها 
المجتمع،  بدورها األساسي في  القيام  بمنعها من 

هو شكل آخر لوأدها؟
تكثر المقوالت واألمثلة عن فضل المرأة وأهمية 
معناها  تفقد  جميعها  لكن  المجتمع،  في  دورها 
القضاء  اتفاقية  اعتماد  فمنذ  الواقع،  أرض  على 
عام  في  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 
1979م، اعتبرت االتفاقية الصك الدولي لحقوق 
إقرارهما  تم  عهدين  هناك  أن  ومع  كافة.  النساء 
في عام 1966م بشأن الحقوق المدنية والسياسية 
أدرك  والثقافية،  واالجتماعية  واالقتصادية 
المجتمع الدولي أن المرأة تحتاج إلى صٍك خاٍص 
المرأة،  حقوق  بالكامل  يضمن  أن  يستطيع  بها؛ 
وبناًء عليه؛ شرعت لجنة حقوق اإلنسان التابعة 
االتفاقية كصٍك شامٍل  المتحدة في صياغة  لألمم 

يمكن أن يضم طائفةً واسعةً من حقوق المرأة.
تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
الدولية  االتفاقيات  أهم  إحدى  )سيداو(،  المرأة 
المتعلقة بالمرأة، والتي تعرف التمييز ضد المرأة 
أنه: )أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس 
توهين  أغراضه  أو  آثاره  من  ويكون  الجنس، 
اإلنسان  بحقوق  للمرأة  االعتراف  إحباط  أو 
السياسية  الميادين  في  األساسية،  والحريات 
أو  والمدنية،  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية 
تمتعها  إحباط  أو  توهين  أو  آخر،  ميدان  أي  في 
بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن 
حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين 

الرجل(.
)سيداو(  اتفاقية  على  السورية  الحكومة  صادقت 
التمييز ضد  أشكال  جميع  على  القضاء  »اتفاقية 
التحفظات  قدمت مجموعة من  أنها  إال  المرأة«، 

عليها:
تحفظات الحكومة السورية على االتفاقية:

المادة )9( البند 2: )تمنح الدول األطراف المرأة 
بجنسية  يتعلق  فيما  الرجل  لحق  مساوياً  حقاً 
أطفالهما(، حيث رفضت منح المرأة حقاً متساويا 

ًكالرجل في منح الجنسية ألطفالها.
األطراف  الدول  )تمنح   :4 البند   )15( المادة 
الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع 
اختيار محل  األشخاص وحرية  بحركة  المتصل 
حق  المرأة  منح  رفضت  وإقامتهم(،  سكناهم 

اختيار مكان سكنها وإقامتها.
المادة )16( الفقرات: 

- )نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند 
فسخه(.

-  )نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، 
األمور  في  الزوجية،  حالتهما  عن  النظر  بغض 
يكون  األحوال،  جميع  وفي  بأطفالهما  المتعلقة 

لمصلحة األطفال االعتبار األول(.
-  )نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية 
والقوامة والوصاية على األطفال وتبنيهم، أو ما 
شابه ذلك من األعراف، حين توجد هذه المفاهيم 
يكون  الوطني، وفي جميع األحوال  التشريع  في 

لمصلحة األطفال االعتبار األول(.
-  نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما 
والمهنة  األسرة  اسم  اختيار  في  الحق  ذلك  في 

ونوع العمل(.
-  )ال يكون لخطوبة الطفل )االبن( أو زواجه أي 
أثر قانوني، وتتخذ جميع اإلجراءات الضرورية، 
أدنى  سن  لتحديد  منها،  التشريعي  ذلك  في  بما 
الزواج في سجل رسمي  للزواج ولجعل تسجيل 

أمراً إلزامياً(.
في  الطرف  الدولة  تلزم  التي   )29( والمادة 
أي  للتحكيم  )يعرض  تعهداتها:  بتنفيذ  االتفاقية 
األطراف  الدول  من  أكثر  أو  دولتين  بين  خالف 
حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن 
طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة 
من هذه الدول. فإذا لم تتمكن األطراف، خالل ستة 
أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى 
اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئك 
األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية 

بطلب يقدم وفقاً للنظام األساسي للمحكمة(.
تفرغ هذه التحفظات االتفاقية من هدفها األساسي 
في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة 
السورية بعدم االلتزام بتطبيق البنود التي تحفظت 

عليها.
يقتصر وأد األنثى على دفنها حية عند  فهل حقاً 

والدتها ألنها أنثى؟؟.

التأنيث

المرأة  لجنة  قاربت   - الرقة  هاوار/ 
التابعة لمجلس الرقة المدني على االنتهاء 
لمجلس  مركز  الفتتاح  التحضيرات  من 
من  حيث  الرقة،  في  السورية  المرأة 

المقرر افتتاح المركز بعيد عيد الفطر. 
الديمقراطية  سوريا  قوات  تحرير  بعد 
األول  تشرين   20 في  الرقة  مدينة 
الخطوات  تتالت  داعش،  مرتزقة  من 
المدينة من تشكيل مجالس  التنظيمية في 
وعلى  بها.  المرتبطة  واللجان  األحياء 
الصعيد التنظيمي الخاص بالمرأة تشكلت 
عدة مؤسسات للمرأة في الفترة التي تلت 
التحرير. وألول مرة تحظى المرأة بدور 
فعال في مختلف األصعدة في الرقة. هذا؛ 

المجلس  الفتتاح  الرقة  نساء  وتتحضر 
بنفسها  شؤونها  بإدارة  سيعنى  الذي 
مستنقع  من  النساء  انتشال  على  ويعمل 
بعد  بخاصة  الذكورية  السلطوية  الذهنية 
ما عانينه خالل فترة سيطرة داعش على 

المدينة.
وفي هذا السياق؛ تحدثت العضوة اإلدارية 
المدني  الرقة  بمجلس  المرأة  لجنة  في 
شهر  قرابة  »منذ  قائلةً:  خليل  فيروز 
ونحن نعمل على تجهيزات افتتاح مركز 
وذلك  الرقة،  في  السورية  المرأة  مجلس 
بالتنسيق مع المجلس، وهدفنا من افتتاح 
المرأة  وطموح  حرية  دعم  هو  المركز 

لتأخذ دورها الطبيعي في المجتمع«.

في  المرأة  دار  زار   - الجرنية  روناهي/ 
الواقعة  البلدة  في  الشهداء  عوائل  الجرنية 
لتقديم  كم  بنحو60  الطبقة  مدينة  شمال 
الدعم المعنوي والمادي حسب اإلمكانيات.
المرأة  لدار  األولى  الزيارة  هذه  وتعتبر 
للبلدة  الغربي  الريف  في  الجرنية  بلدة  في 
الذي يضم خمسة شهداء هم كل من الشهيد 
الحماشي،  حماشي  الجرنية،  »مهيب 
محمود الشالش، علي المحمود، ومصطفى 
عبود« الذين استشهدوا خالل حملة تحرير 

الرقة.
دار  من  عضوات  خمس  الزيارة  وشملت 

على  خاللها  تعرفن  الجرنية  في  المرأة 
إلى  وتطرقن  الشهداء  وزوجات  والدات 
إمكانيات  العون ضمن  يد  لتقديم  مشاكلهن 

الدار.
وخالل الزيارة تحدثت والدة الشهيد مهيب 
والنجاح  التوفيق  »أتمنى  قائلةً:  الجرنية 
والنصر لكل من سار في درب ابني؛ درب 
كان  البني  فقداني  إن  والشجاعة،  النضال 
له تأثير كبير على قلبي، فاألبناء هم فلذات 
لهن،  بالنسبة  الدنيا  أمهاتهم وهم كل  أكباد 
على  سيسير  فالكل  حيلة،  باليد  ليس  لكن 
هذا الدرب وأنا أرفع رأسي به بنيله شرف 

ووسام الشهادة«.
في  المرأة  دار  في  اإلدارية  وتحدثت 
أهمية  عن  المراد  حمود  فوزة  الجرنية  
الشهداء  قدمها  التي  التضحيات  وفضل 
نحن  ودمائهم  تضحياتهم  »بسبب  قائلةً: 
اآلن نعيش في أمن واستقرار وتخلصنا من 

رجس داعش«.
في  ستستمر  الزيارات  أن  ذكره  والجدير 
يضم  الذي  والشمالي  الشرقي  البلدة  ريف 

أكثر من عشر عوائل للشهداء.

الحر  المجتمع  انطالق  نقطة  هو  الكومين 
المجتمع  وبناء  للفيدرالية  األساسي  والحجر 
المنظم، والمكان الذي يعبر عن ساحة الحرية 
أهدافه ويتمكن من  فيها اإلنسان  التي يحقق 
ويضم  متطلباته,  على  الحصول  من  خالله 
األديان  اختالف  على  المكونات  جميع 
ويمثل  العرقية،  االنتماءات  ,اللهجات, 

للشعب العدالة والمساوة والحرية.
الديمقراطية  األمة  جوهر  هو  الكومين 
وألن  الحرة،  المشتركة  الحياة  ستنظم  التي 
الكومين يعني المحافظة على حرية الشعوب 
الجماعة،  خدمة  في  األفراد  ومساهمة 
فيه  وفعاالً  هاماً  عنصراً  المرأة  كانت  فقد 
دور  وينمو  األعمال،  تزدهر  وبوجودها 
المرأة  دور  بنمو  المجتمع  في  الكومينات 
كان  الذاتية  اإلدارة  ظل  في  فالمرأة  فيها، 
المؤسسات  جميع  في  األبرز  الدور  لها 
إلى  المرأة  نشاط  وصل  وقد  الديمقراطية، 
تطوعٌي  عمل  وهو  الكومينات،  في  العمل 
تهدف المرأة من خالله إلى خدمة مجتمعها 
وأبناء شعبها، وقد تمكنت خالل تنظيم نفسها 
والحصول  نفسها  إثبات  من  الكومينات  في 
على عدد كبير من حقوقها، ويقوم فيه عدد 
من أفراد الجماعة الواحدة بالعمل على خدمة 
االحتياجات  وتأمين  المنطقة,  أفراد  بقية 
التي  األماكن  أحد  هو  كما  لهم،  الضرورية 

تتحقق فيه المساواة بين الرجل والمرأة.
مضى على تأسيس الكومينات خمس سنواٍت 
الكثير من  حقق خاللها نتائج عظيمة، وقدم 

الخدمات االجتماعية بشكل عام وعلى صعيد 
الشؤون  مسؤولة  ذلك  لنا  وتؤكد  المرأة، 
كومين  من  ابراهيم  محمد  فلك  االجتماعية 
الشهيد دليل، والتي تحدثت عن دور المرأة 
الفعال في الكومين قائلةً: »نقوم على خدمة 
بالمرأة  المتعلقة  بالشؤون  ونهتم  المجتمع، 
تحتاجها،  التي  الخدمات  وتقديم  خاصة، 
فنحن  لها،  تتعرض  التي  المشاكل  وحل 
متكرر  بشكل  المنازل  إلى  بجوالت  نقوم 

أرض  على  المرأة  احتياجات  على  للتعرف 
الواقع ومساعدتها قدر اإلمكان، حيث شهدنا 
بين  والتمييز  والزوج،  الزوجة  بين  مشاكل 
المادية  والمشاكل  واإلناث،  الذكور  األوالد 
وبعد  حقوقهن،  ممارسة  من  اإلناث  ومنع 
بين  مناقشتها  يتم  المشاكل  على  االطالع 
أعضاء الكومين وإيجاد حلول مناسبة بوجهة 

نظٍر سليمة، من خالل لجنة الصلح«.
عمل  مشاريع  فتح  »تم  فلك:  وأضافت 
دورات  منها  الكومين؛  للمرأة ضمن  عديدة 

القيام  كيفية  المرأة  لتعليم  التمريض 
الطارئة،  الحاالت  عند  األولية  باإلسعافات 
دورات  إلى  باإلضافة  الخياطة  وورشات 
الكوافير وما يخص بجمال وإشراقة المرأة، 
إقبال  هنالك  وكان  طبعاً،  رمزية  وبأسعار 
كبير من قبل النساء، وكانت غايتنا من ذلك 
تنمية المواهب والخروج من قوقعة العادات 
والتقاليد التي تحد من تطور المرأة، وتقديم 

فرص العمل للنساء داخل المنازل«.
واستطردت فلك: »نقوم بعقد اجتماع شهري 
من  والمقترحات  اآلراء  على  خالله  نطلع 
قبل األعضاء، ونعمل على تقديم مساعدات 
الغذائية  والسالل  الفقيرة  للعائالت  مادية 
أهلنا  مساعدة  على  عملنا  كما  للمحتاجين، 
المهجرين من عفرين، وقمنا بتأمين المنازل 
لهم وتقديم المساعدات المادية والمعنوية، كما 
أننا على تواصل معهم لتأمين ما يحتاجونه، 
ونعمل على رفع معنويات المرأة في عفرين 
من خالل زياراتنا المتواصلة لها، والوقوف 

بجانبها للتخفيف من معاناتها، وتقديم األدوية 
من  العديد  بحل  وقمنا  للمرضى،  الطبية 
بخاصٍة  المجتمع،  مستوى  على  المشكالت 
األولى  النواة  التي هي  المرأة  ضمن محور 
التي ينطلق منها المجتمع الصحيح والسليم، 
وأتمنى متابعة النهوض بعمل المرأة وتوفير 
قادرة  لها، ألنها  الخدمات واالحتياجات  كل 
إثبات  على  وتصميمها  بنفسها  القوية  بثقتها 

دورها الفعال في كل مجاالت المجتمع«. 
هدف  هو  الكومين  في  المرأة  هدف  بالتالي 
يهمها  ما  وكل  مادي،  وليس  بحت  إنساني 
متطلباتهم  وتأمين  والمرأة،  شعبها  مساعدة 
األعمال  فتتطور  راضياً  الشعب  ليكون 
وتزدهر روج آفا بفكر المرأة، فالمرأة ضمن 
الكومينات هي منبع الفكر والتفوق في العمل 

وتضع كل ذلك في خدمة مجتمعها.

دور املرأة يف الكومني

ستار  مؤتمر  يستمر  قامشلو-  روناهي/ 
بفعالياته الداعمة لمقاومة عفرين واستنكار 
االحتالل التركي، وكما شهدنا قد قام مؤتمر 
والفعاليات  النشاطات  من  بالعديد  ستار 
من  عفرين،  من  المهجرين  أهلنا  لمساعدة 
خالل الحمالت التي حملت شعار »انتفضن 
أيتها النساء من أجل عفرين«، التي حققت 
المالية  المساعدات  تقديم  وتم  صدى عالمياً 
والمعنوية، من خالل التواصل مع الجهات 
عفرين  أهالي  لدعم  والمنظمات  المعنية 
بشكل  عفرين  في  المرأة  بجانب  وللوقوف 

فعال. 
قامت عضوات مؤتمر ستار بإجراء حملة 
إقليم  في  األهالي  من  العيد  فطرة  لجمع 
في  الشهداء  ألطفال  وتقديمها  الجزيرة 
عفرين، لكي تكتمل فرحتهم بالعيد، وتعبيراً 
للوقوف  مصداقيتهن  بمدى  الشعور  عن 
بجانب هؤالء األطفال، في محاولٍة إلدخال 
وذلك  اإلمكان  قدر  لقلوبهم  والفرح  البهجة 
من خالل تصريح قدمته اإلدارية في مؤتمر 
فيه:  قالت  لصحيفتنا  محمد  حنيفة  ستار 
»نحاول من خالل حملة عيد الفطر في إقليم 

قلوب أطفالنا في  الفرح في  الجزيرة زرع 
عفرين وتقديم المساعدة لهم من خالل جمع 
فطرة العيد عن طريق الكومينات وتسليمها 
الشهباء،  في  الشهداء  عوائل  لمؤسسة 
األحد  يوم  منذ  الحملة  هذه  فعاليات  وبدأت 
إقليم  أنحاء  في  2018/6م،   /11 بتاريخ 
الخميس  يوم  حتى  وتستمر  كافة  الجزيرة 
من  شديداً  إقباالً  وشهدنا  2018/6/15م، 
قبل األهالي بمجرد معرفتهم أن الهدف هو 
مساندة أهالي عفرين، فيقدمون لنا فطرات 
العيد متأملين أن يعم الفرح والسالم مع حلول 
عيد الفطر على شعبنا في عفرين، وسوف 
لتقديم  المساعدات  هذه  من  قسم  يستخدم 
االحتياجات الضرورية لعوائل الشهداء من 
مواد غذائية وأدوات منزلية، ونحن كنساء 
تقديم كل ما بوسعنا ألهلنا،  نتهاون في  لن 

للمرأة  الداعمة  حمالتنا  عن  نتوقف  ولن 
أرضها  إلى  تعود  حتى  وأطفالها  العفرينية 
حنيفة  تمنت  حديثها  نهاية  وفي  بسالم«. 
محمد أن يتحقق ولو جزء بسيط من السعادة 
في  المرأة  »إن  وقالت:  عفرين  ألطفال 
روج آفا وشمال سورية كما اعتدنا مستعدة 
دائماً لتقديم الدعم والمساعدات ألي منطقة 

تضطهد فيها المرأة«.

يكتمل عيدنا بفرحة أطفال عفرين

زيارة لعوائل الشهداء بالرقة

تقرير/ وفاء الشيخ

وله  بالغة،  أهمية  ذات  المدرب  مهمة  تُعد 
دور كبير بالنهوض بحالة الفريق والنادي 
للمستويات  وإيصالهم  الالعبين،  وتهيئة 
إقليم  وفي  والموهبة،  اللعب  من  العالية 
نستطيع  مدربين  نملك  قلَّما  الجزيرة 
هذه  ولتدارك  التسمية،  بهذه  يهم  نسمِّ أن 
المعضلة، انطلقت برعاية االتحاد الرياضي 
مدربين  اعتماد  دورة  الجزيرة  بإقليم 
للدرجتين األولى والثانية لكرة القدم وتحت 
إشراف الكابتن بيرج سركيسيان، وبمعدل 
الجمعة  يومي  وهي  أسبوع  كل  حصتين 

والسبت ولمدة شهر كامل.
بقامشلو  الرياضية  الصالة  في  وانطلقت 
اعتماد  دورة  الرياضي  االتحاد  بمقر 
مدربين بإشراف الكابتن بيرج سركيسيان، 
األندية  من مختلف  ُمتدرباً  وبمشاركة 32 
في اإلقليم، والحصص النظرية تكون بمقر 
االتحاد والعملية على أرضية ملعب الشهيد 
بشقِّها  الدورة  وتركز  بقامشلو،  كجو  هيثم 
واللياقة  القدم  كرة  مبادى  على  النظري 
الطب  في  لمعلومات  باإلضافة  البدنية، 
والمعالجات  النفس،  وعلم  الرياضي، 

ستكون  الدورة  ساعات  وعدد  الفيزيائية، 
72 ساعةً في الجانب النظري، أما الجانب 
العملي فهو يتضمن تطوير الالعب من كل 
مستوى  تطوير  إلى  باإلضافة  النواحي، 
وذلك  اإلقليم،  في  والالعبين  المدربين 
بسبب نقص الخبرة ودورات الصقل لهم، 
وفي الختام سيجرى اختبار للُمتدربين كافة 
الناجحين شهادة اعتماد كمدرب  ويتم منح 

في إقليم الجزيرة.

مدرسة منور التايكواندو الدولية عنوان للتميز والنجاح
الدولية  التايكوندو  نمور  مدرسة  توجهت 
من  رسمية  بدعوة  كردستان  باشور  إلى 
في  التايكواندو  التحاد  األولمبية  اللجنة 
معسكر  إلقامة  وذلك  كردستان،  باشور 
تحفيزاً  وديَّة  لقاءات  عدة  وإجراء  تدريبي 

لالستحقاقات القادمة للجانبين.
على  القائمين  أكد  الالعبين  مستوى  وعن 
المستوى  على  كردستان  باشور  في  اللعبة 
والالعبات  الالعبين  قدمه  الذي  العالي 
وعبروا عن سرورهم لمشاهدة أبطال مدرسة 
نمور التايكواندو بضيافتهم، ومن جانبه أكد 
العزيز عابي لصحيفتنا )روناهي( من  عبد 
من  أكثر  كان  المستوى  أنَّ  »على  هولير: 
جيد وأننا سعداء بهذه اللقاءات وكانت ذات 
فائدة للجانبين، وفي المستقبل القريب سوف 
على  كبيٌر  شأٌن  آفا  روج  لتايكواندو  يكون 
استمراراً  يكون  وسوف  الدولي  المستوى 

للنجاحات السابقة لفرق المدرسة«.
روناهي/ قامشلو

من  جديد  بإنجاز  »المانشافت«  يحلم 
2018م،  العالم  كأس  بطولة  خالل 
الرقم  معادلة  عن  يبحث  حيث  بروسيا، 
القياسي لعدد مرات الفوز باللقب العالمي 
المنتخب  باسم  والمسجل  مرات،   5
البرازيلي، كما يطمح إلى أن يصبح ثالث 
منتخب في تاريخ البطولة يدافع عن لقبه.
الفني  مديره  بقيادة  المانشافت  ويحظى  
يواخيم لوف، بترشيحات قوية للفوز بلقب 
الفريق  وأن  بخاصة  الروسي،  المونديال 
مثل  المعتزلين  الكبار  نجومه  استبدل 
بجيل  شفاينشتيغر  وباستيان  الم،  فيليب 
قوته  إلى  يضيف  الموهوبين،  من  جديد 

وقدراته على الفوز باللقب العالمي.
الجيل،  هذا  عناصر  بعض  خالل  ومن 
توج الفريق بلقب كأس القارات 2017م، 

بطولة  لوف  خاض  حيث  بروسيا، 
القارات بفريق يعتمد بشكل أساسي على 
النجوم الشبان والوجوه الجديدة وأثمرت 
األساسيين  الالعبين  منح  في  لوف  خطة 
قسطاً من الراحة، إضافة لتقديم احتياطي 
استراتيجي لهؤالء النجوم من خالل جيل 
رائع من المواهب الشابة ولكن لقب كأس 
القلق  مصادر  أحد  يكون  ربما  القارات 
األقل،  على  الفريق  جماهير  تؤرق  التي 
ألن المنتخب األلماني يحتاج إلى التغلب 
فريق  من  فما  القارات،  كأس  لعنة  على 
فاز بلقب كأس العالم بعد فوزه بلقب كأس 

القارات مباشرة.
ضحية  نفسه  البرازيلي  المنتخب  وكان 

مرة،  من  أكثر  المزعومة  اللعنة  لهذه 
حيث توج بلقب كأس القارات في 1997 
يتوج  ولم  و2013م،  و2009  و2005 
و2010  و2006   1998 العالم  بكأس 
»المانشافت«  ويسعى  و2014م، 
بلقب  والفوز  اللعنة  هذه  كسر  إلى  حالياً 

المونديال الروسي.
وإلى جانب لقب المونديال البرازيلي، قاد 
بالمركز  للفوز  األلماني  المنتخب  لوف 
األوروبية  األمم  كأس  بطولة  في  الثاني 
المربع  الفريق  بلغ مع  ثم  يورو 2008م 
الذهبي لمونديال 2010م، بجنوب أفريقيا 
ويورو 2012م، ويورو 2016م ويمتلك 
الالزمة  المقومات  األلماني كل  المنتخب 
المدير  ويمتلك  الخامس،  باللقب  للفوز 
الالزمة  المواهب  لوف  يواخيم  الفني 

للنسخة  باللقب  األلماني  المنتخب  لتتويج 
كل  اعتزال  رغم  التوالي،  على  الثانية 
شفاينشتايغر،  وباستيان  الم،  فيليب  من 
شكلوا  والذين  كلوزه،  وميروسالف 
عنصر الخبرة لدى الفريق خالل مونديال 
تصرفه  تحت  لوف  يمتلك  2014م.كما 
مثل:  الشابة  المواهب  من  عدداً  اآلن 
لينضم  جوريتسكا،  ليون  الوسط  العب 
من  عدد  إلى  الشبان  الالعبين  هؤالء 
النجوم الذين فازوا مع الفريق بلقب كأس 
توني  مثل  بالبرازيل،  2014م،  العالم 
هوملز،  ماتس  أوزيل،  مسعود  كروس، 

وتوماس مولر.

دورة نوعية ملدربي القدم يف إقليم اجلزيرة

مصر تتوج ببطولة أفريقيا للمبارزة

أملانيا تسعى إلجناز تارخيي 
يف املونديال الروسي

أسدل الستار على النسخة الـ18 من بطولة 
)سابر،  وسيدات  رجال  للمبارزة  أفريقيا 
العاصمة  احتضنتها  التي  إيبي(،  فلوري، 
باللقب  المصري  المنتخب  وتوج  التونسية 
 6( ميدالية   14 حصد  بعدما  القاري، 

ذهبيات، و6 فضيات، وبرونزيتان(،
بعدما  ثانياً  التونسي  المنتخب  حل  فيما   
حصد 11 ميدالية )5 ذهبيات، و4 فضيات، 
المركز  في  المغرب  وبرونزيتان(.وجاء 
والجزائر  ذهبية،  وحيدة  بميدالية  الثالث 

بالمركز الرابع بفضية، و7 برونزيات،
بفضية  خامسة  السنغال،  جاءت  فيما   
بالمركز  ديفوار،  كوت  ثم  وبرونزية، 

السادس بميدالية وحيدة برزنزية.
وفيما يلي توزيع الميداليات االختصاص:

- اإليبي كبريات )فردي(:
آية ميداني )مصر( ذهبية.

ناردين إيهاب )مصر( فضية.
إيناس البوبكري )تونس( برونزية.

ساكوا غباهي )ساحل العاج( برونزية.
- الفلوري )Fleuret( أكابر)فردي(:
عالء الدين أبو قاسم )مصر( ذهبية.

أيوب الفرجاني )تونس( فضية.

عصام محمد )مصر( برونزية.
حميد سينتاس )الجزائر( برونزية.

تقرير/ جوان حممد

توماس يفوز بسباق دوفني للدراجات
سكاي  فريق  متسابق  توماس،  جيرينت  فاز 
آدم  على  متفوقا  للدراجات،  دوفين  بسباق 
ييتس، الذي انتصر في المرحلة األخيرة في 
المرحلة  ييتس  وأنهى  الفرنسية  األلب  جبال 
كيلومتراً   136 لمسافة  الممتدة  الصعبة 
بأربع  متقدما  جيرفا  سان-  إلى  موتييه  من 
فيما جاء  نافارو،  دانييل  ثوان عن اإلسباني 
الثالث  المركز  في  بارديه  رومان  الفرنسي 

متأخراً بتسع ثوان.
في  لثقب  تعرَّض  الذي  توماس،  وأنهى 
اإلطار مرتين، المرحلة في المركز الخامس 
تقدمه  على  حافظ  الويلزي  المتسابق  لكن 
الترتيب  في  ييتس  عن  واحدة  دقيقة  بفارق 
لسباق  استعداد  يقام  الذي  السباق  في  العام 
)بي. البريطانية  اإلذاعة  هيئة  ونقلت  فرنسا 
بي.سي( عن توماس قوله: »كنت أعلم أنني 

استطيع خسارة دقيقة و20 ثانية أمام ييتس، 
لذا وقبل 200 متر من النهاية وعندما بدأوا 
الهجوم من أجل الفوز بالمرحلة كنت أشعر 
قليالً  الراحة  »أستطيع  وأضاف:  براحة« 
اآلن، واالنتظار حتى يوليو، هذا الفوز عزز 
سكاي  فريق  وفاز  فرنسا«  سباق  قبل  ثقتي 
دقائق  سبع  بفارق  متقدما  الفرق  بمنافسات 

و18 ثانية عن فريق اإلمارات.
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تكون ضد  أن  بين  كبير  فرق  مسالمة: »  كتبت سميرة 
النظام  ضد  تكون  أن  سورية،  ضد  أو  استبدادي  نظام 
السلطة  بنصف  اشتراك  لو  حتى  إنتاجه  تعيد  أال  يعني 
أن  االستبداد..  في  تريد مشاركته  أنك  يعني  قبولك  ألن 
تكون ضد سورية يعني أنك تكون مع أي احتالل مقابل 
الذي  الكالم  هذا  وهمية«. جميل  ولو  يعطيك سلطة  أن 

يدفعني للحديث عن مسألة التفاوض مع النظام.
لتحقيق  تسعى  أنت  النظام  مع  التفاوض  ر  تُقرِّ حين 
ومهجاً  وأرواحاً  النضال  من  تاريخاً  بذلت ألجله  هدف 
ودماراً، وعذاباٍت ودموعاً ولوعاِت أمهاٍت وأبناء وأخوة 
وزوجات فقدوا أحبة لن يعودوا ولن يعوضهم إال تحقيق 
الهدف، أو ال تفاوض. حين تفاوض يجب أن يكون لديك 
مرجعية توصف الحالة؛ من أسباب الصراع إلى طريق 
تتلقى  وأن  نصائح  تأتيك  أن  يمكن  ذلك  وخالل  الحل. 
إرشادات، ويمكن أن تخضع لضغوط، ويمكن أن تمتثل 
لنوع من الواقعية السياسية التي تقتضي األخذ بالحسبان 
جملة المتغيرات على األرض وجملة المصالح المتداخلة 
تغيير وبدونها ال  لدى أي  المرجعية مقياساً  تبقى  ولكن 

تفاوض.
يمكن أن تبدأ التفاوض بال شروط؛ ألن الشروط قبل البدء 
ر التفاهمات وتمنع الخصم من الحضور وإذا  عوائق تُؤخِّ
حضر مرغماً لن يساهم في وضع اللمسات على أي حل 
وإنما سيقف عند كل جملة وكلمة لعرقلة أي حل، فتدخل 
في مفاوضات بال تفاوض. وهذا ما جرى للمعارضة مع 

النظام في جوالت جنيف كلها..
 بال شروط يعني أن هناك نقاطاً مشتركة ترغب باالتفاق 
عليها لتضع العربة على سكة الحل، ثم تعمل بالتدريج 
وخطوة خطوة للتقدم، وعليك أن تعرف نقاط الوصل بين 
كمقدمة  بالحوار  البدء  ويمكنك  تستعجل،  وال  المراحل 
التسوية  إلى  لتصل  محددة  نقاط  على  جزئي  لتفاوض 
التي تشكل هدف التفاوض النهائي التي يقوم عليها البناء 

الجديد.  
يعتقد  منهم  كالً  أن  في سورية  المتخاصمين  مشكلة  إن 
أنه يملك الحقيقة وهي امتياز حصري له ولديه الصواب 
للمواقف  وتقديره  تصوره  غيره  على  ويعيب  الكامل، 
النية.  وسوء  الشك  من  مخيف  مع حجم  للحل،  ورؤيته 
لذلك؛ ال بد من المرجعية التي تقوم على الحكم الصحيح 
من  قاعدة  وفق  الحقيقة؛  من  تقترب  التي  األشياء  على 
الطرف  لدى  اإليجابيات  نقدر  وأن  السليمة،  البيانات 
الخصم وال نسعى الغتيال كل فكرة تخالفنا، وال نعتمد 
وال  التفاوض،  قبل  مورست  التي  التحريض  لغة  على 
نتمسك  وال  جرى،  الذي  الصراع  لنتائج  الثأر  ننشد 
بمواقف أيديولوجية جامدة. وأن نمتلك الشجاعة لمواجهة 
أفكارنا وتصحيح وتصويب أنفسنا. وبذلك تكون مقدمات 
للتفاهمات  باباً  فتحت  قد  السورية  الحالة  في  التفاوض 
فال نمارس االنتحار بالتمرس وراء قناعات جامدة، وال 
من  صدرت  ألنها  نرفضها  لقناعات  االغتيال  نمارس 

الخصم.
وسيلة  تكون  أن  منها  نريد  المرجعية؟  من  نريد  ماذا 
أو االعوجاج إن حصل،  األداء  المواقف وتقييم  التخاذ 
بإدارة  المكلفة  العناصر  بين  االختالف  تحكم على  وأن 
يدخل منه الخصم ويثبت  التفاوض، وأن ال تترك خلالً 
النقاط. ألن الطاولة ستفرض شروطها ما دمت ارتضيت 
على  التفاوض  تجعل  فالمرجعية  شروط،  بال  البدء 

الشروط محدداً واالجتهاد محدوداً.
مجلس سوريا  حالة  في  النظام  مع  التفاوض  مسألة  في 
الديمقراطية وقواتها هناك فرصة لكسب جولة االنفراد 
ببدء الحوارات وتثبيت المسارات للحل السياسي والمآل 
الدستوري؛ ألن ذلك خطوة ايجابية بدل الجدل الذي يمكن 
وهي  المعتمدة،  المنصات  شاركت  لو  فيما  يحصل  أن 
غير متفقة، تقوم على مبدأ المحاصصة وتعدد المواقف 
وتشتت الرؤى، فذهابها في وفد واحد ال يعني أنها وفد 
النظام  الرؤوس تمكن  المرجعية وتعدد  موحد، وبغياب 
والجانب الروسي والالعب التركي من تمييع المعارضة 
وسوتشي؛  كآستانا  جديدة  مسارات  بإدخالها  وتطويعها 
ومن ثم إفراغ كل القرارات األممية التي تتعلق بالمسألة 
السورية، ألنها تصر على الشروط وتعمل بال مرجعية 

التفاوض بال شروط ال يعني بال مرجعية، ووفد واحد ال 
يعني وفد موحد، فال بد من وحدة الموقف والقرار أوالً 

للنجاح في أي تفاوض.

أطراف احلديث

تفاوض بال مرجعية 
أم تفاوض بال شروط

رياض درار

االنتخابات يف تركيا
أيام عدة بقيت على االنتخابات التركية، حتى اآلن وحسب االستبيانات 
التي تنظمها أطراف قريبة من حزب العدالة والتنمية وأخرى مستقلة، 
يبدو الفرق في االستبيانات بسيط، فهي تشير إلى انتصار حزب العدالة 
والتنمية بفارق بسيط، علما أنَّ الحزب المذكور يضع كلَّ ثقله على هذه 
االنتخابات، فالحملة التي قام بها على عفرين يدعي أنها كانت ألجل 
لكسب  أيضا  كردستان  باشور  على  يشنه  الذي  والهجوم  االنتخابات، 
األصوات باالنتخابات. ال غريب في كل ذلك أْن تسعى حكومة أردوغان 
للحصول على غالبية األصوات ليشكل الحكومة لوحده. لكن الغريب 
باألمر، أنَّ كلَّ الحكومات التي تتعرض سيادة بالدهم لخطر االنقسام 
ك ساكناً، وتنظر للموضوع  بسبب حمالت الهجوم هذه، وهي ال تحرِّ
كأمر طبيعي، لو نقلب األمر بشكل معاكس وقامت الحكومة العراقية 
بالتعدِّي على حرمة األراضي التركية ماذا كانت ستفعل الحكومة التركية 
مقابل هذا الهجوم  بالتأكيد كانت ستقيم القيامة وما كانت تقعدها، هكذا 
أيضا هجومها السافر على حرمة سيادة األرض السورية، سواء أكان 
في عفرين أم في المناطق السورية األخرى. األمر الغريب اآلخر، هو 
أنَّ القيام بحمالت عسكرية خارج الحدود التركية يكسبه األصوات، فأي 
جماهير هذه التي تؤيد حزب يرتقي على جماجم األبرياء، وأي شعب 
يكسب المعنويات من سكب دماء أناس يبحثون عن األمان واالستقرار 
معارك  في  قتلوا  الذين  أبنائهم  جنازات  استقبال  من  يتلذذ  وأي شعب 
غير عادلة. نعم هذه هي حقيقة الشعب الذي خلقه أردوغان واألحزاب 

القوموية األخرى باسم الوطن الواحد واللغة الواحدة والعلم الواحد.
على  بالهجوم  حسين  صدام  حكومة  قامت  عندما  1990م  عام  في 
الكويت، هبَّ الغرب واألمريكان للدفاع عن سيادة األراضي الكويتية، 
وكان الجواب الصارم لها في 2003 عندما بدأ األمريكان بالهجوم على 
حكومة صدام علما أن أردوغان ال يختلف عن صدام بشيء، الصفة 
األساسية في الشخصيتين هي الديكتاتورية. لماذا ال يُعاقب أردوغان ال 
على تحركاته السافرة في المنطقة والتعدي على حدود البالد المجاورة؟
من خالل قراءتنا لهذا المشهد نفهم أن أردوغان يخدم مشاريع دولية لن 
يكون هو المتحكم بها في المراحل المقبلة. لكنها؛ مخططات خطيرة، 
فعملياً تركيا خرقت القوانين والمواثيق الدولية، وأزالت الحدود السياسية 
الدول  الدول، وهي تلحق أراٍض بحدود دولتها على حساب  بين هذه 
الهجوم  أن  الجميع  يظن  األسف  ك ساكناً. مع  يُحرِّ أحد  األخرى، وال 
عليه  القضاء  ولمجرد  الكردستاني  العمال  حزب  يستهدف  التركي 
أنَّ الدولة التركية ليس من عادتها أن تدخل  سيخرج من هناك، علماً 
البعشيقة هي  كثيرة،  أمثلة  هناك  االنتهاء.  بعد  تخرج  ثم  ومن  منطقة 
الحقيقة الواضحة التي تظهر نية الحكومة التركية في العراق وسورية، 
حتى اآلن لم تستطع حكومة العبادي إخراج األتراك من البعشيقة، وهكذا 

هي مناطق باشور كردستان أيضا، وكذلك األمر في قبرص.
الكردستاني ما هو إال حجة  العمال  الهجوم على حزب  أنَّ  هذا يعني 
إلى  إضافة  الجوار،  دول  أراضي  الحتالل  التركية  الدولة  تستخدمها 
أنَّ الهدف من حمالت الهجوم هذه هي إنهاء الوجود الكردي وقضيته 
من خالل تصفية حزب العمال الكردستاني، ألنه فيما بعد سيأتي دور 
األحزاب الكردستانية األخرى أيضا. أي أنَّ حكومة العدالة والتنمية ال 

تفرق بين األحزاب الكردية.
يُمدد  بالنسبة ألردوغان كي  الفرصة األخيرة  االنتخابات أيضا تعتبر 
فترة سلطته في تركيا، ويبدو أنَّ القوى الدولية أيضا أعطته الفرصة كي 

يجمع األصوات باألسلوب الذي يريده، وال يلقى اعتراضا عليه. 
يبدو أن الوضع السوري خلق المخاوف لدى الدول، علماً أنَّ سورية 
تحولت لمستنقع للقضاء على اإلرهابيين في العديد من دول العالم إلى 
جانب أنَّها أصبحت البلد الذي ينتج اإلرهابيين ويُصدِّرهم للعالم عبر 
لت تركيا لدولة راعية لإلرهاب  تركيا. في عهد حكومة أردوغان حوَّ
ومصدرة للفاشية، ويحدث هذا أمام أنظار العالم، وهذا يعني أنَّ ما تقوم 
به الحكومة التركية يخدم مشاريع العديد من الدول في المنطقة، وبالتالي 

ل واألخير.  تلك الدول ستكون هي المستفيد األوَّ
ما الذي سيحدث بعد االنتخابات وما هي التداعيات على دول الجوار 
دولة  تركيا  بالنتيجة  فشله  أو  أردوغان  نجاح  إنَّ  سورية؟  وبخاصة 
متأزمة جداً، وهي حبلى بالقضايا والمشاكل الداخلية على الصعد كافة. 
م الوضع وال بد أن تنتهي حالة الطوارئ  واالستمرار بحالة الطوارئ يؤزِّ
في يوم من األيام وبخاصة مرحلة ما بعد االنتخابات، وإال فلن تكون 
فت  قادرة على االستمرار على حالة الطوارئ وال بد أن تلغيه، وإن تخوَّ
من إلغائه أيضا ستكون هناك قضايا تنفجر. لذا؛ تبقى تركيا أمام خيارين، 
إما أن تلغي االنتخابات أو تستمر فيه وكال الحالتين تعتبر مشكلة بالنسبة 
لها. وفي كال الحالتين؛ الفوز باالنتخابات أو عدمه، ستحاول تركيا القيام 
بحمالت جديدة في المنطقة غير معلوم وجهتها. وبالنتيجة حالة الفوضى 
وعدم االستقرار ستكون مستمرة وقد تطول ألعوام. لهذا ال بد من وضع 

حد للديكتاتور الذي لم يعد يعرف حدوداً لنفسه.
العراق،  أم  سورية  في  أكانت  سواء  المحلية  اإلرادة  دور  يظهر  هنا 
فرفض مشاريع أردوغان بشكٍل منظم من قبل الشعب العراقي بكرده 
أيضا إظهار  للغاية.  وعربه وآشوره وسريانه وتركمانه قضية مهمة 
اإلرادة الشعبية في سورية من قبل كافة المكونات أيضا هام جداً. فيجب 
عدم السماح لتركيا أن تفعل ما تشاء في هذه البالد. ويجب الضغط على 
الرأي العام إلبداء موقف تجاه التحركات التركية الخطيرة في المنطقة.  

إلهام أحمد

آفاق

أجرت صحيفتنا حواراً مع سكرتير الحزب 
الديمقراطّي الكردّي في سورية )البارتي( 
االنتخابات  حول  ابراهيم  نصرالدين 
التركّي  التركّي  واالحتالل  التركيّة 
السورّي  النظام  وتصريحات  لعفرين 
الوطني  المؤتمر  عقد  وضرورة  األخيرة 
تتعلق  التي  المسائل  وبعض  الكردستاني 
وفي  عامة  سوريا  في  الراهن  بالوضع 
شمال سورية  بشكل خاص حيث أشار إلى 
أّن سبب تقديم موعد االنتخابات التركيّة هو 
الخوف مما ستؤدي إليه هذه النتائج فيما لو 
ما جرى  وأنَّ  المحدد،  جرت في موعدها 
دور  له  سيكون  احتالل  من  عفرين  في 
بشكٍل ما على نسبة أصوات أردوغان في 

المناطق الكرديّة. 
الوطني  المؤتمر  عقد  على ضرورة  وأّكد 
تقود  التي  المظلة  ليكون  الكردستاني 
والعسكرية  والدبلوماسية  السياسية  العملية 
من  األساسي  الهدف  وأن  واإلدارية، 
االحتالل التركّي لعفرين هو إحداث التغيير 

الديمغرافّي لكونها ذات طابع كردّي.

تركيا  في  ستُجرى  القادمة  األيام  خالل  ـ 
مقرراً  كان  بعدما  الرئاسيّة  االنتخابات 
هذه  إلى  تنظرون  كيف  المقبل،  العام  لها 

االنتخابات وما ستؤول إليها من نتائج؟ 
األحداث  من  التركيّة  االنتخابات  تعتبر 
تأثيرها  خالل  من  المنطقة  في  الهامة 
بشكٍل أو بآخر على ما يجري من أحداث 
من  موعدها  وتقديم  بالعموم،  المنطقة  في 
مباشر  وبتوجيه  التركيّة  الحكومة  قبل 
تخوفهم  بسبب  هو  أردوغان؛  رئيسها  من 
فيما لو جرت في  النتائج  إليه  مما ستؤول 
موعدها المقرر. ما معناه التخوف المسبق 
الالزمة  األصوات  حصد  في  الفشل  من 
ليتحكموا بأمور الدولة كما هي عليه اآلن، 
ألن  التركّي  الدستور  يخترقون  بذلك  وهم 
حسب  مقرراً  كان  االنتخابات  هذه  موعد 
الدستور. والسبب هو سياسة الدولة التركيّة 
السلبيّة تجاه الداخل والخارج التركّي، وهم 
يعتقدون وقد يكون هذا االعتقاد في محله 
حزيران  إلى  االنتخابات  موعد  تقديم  بأّن 
القادم، سيرفع من سقف فرص الفوز لديهم، 
ذهبيّة  فرصة  لديهم  يخلقون  هذا  وبعملهم 
للفوز مرةً أخرى ألّن األحزاب األخرى لم 
تحّضر جيداً لخوض مثل هذه االنتخابات. 
العدالة  حزب  على  خطر  هناك  هذا  ومع 
في  أردوغان  ورئيسه  الحاكم  والتنمية 
قوية  أحزاب  لوجود  المقبلة،  االنتخابات 
المعارضة كحزب الشعب الجمهوري  في 
وتكتله، وقائمة حزب الشعوب الديمقراطيّة 
وما  ديمرتاش،  الدين  صالح  ومرشحها 
لعفرين  واحتاللها  تركّي  تدخل  من  جرى 
على  األشكال  من  بشكٍل  دور  له  سيكون 
هناك،  الكرديّة  المناطق  في  األصوات 
بحيث ستنخفض تلك األصوات بنسبة ما. 
وبخصوص النتائج إذا ما فاز حزب العدالة 
وسيتمادى  مطمئنة  غير  ستكون  والتنمية 
تجاه  وتفكيره  سياساته  في  أردوغان 
وقضيتهم  الكرد  نحو  وبخاصة  المنطقة، 
تُدخل تركيا في  قد  السياسة  العادلة، وهذه 
مأزق هي بغنى عنها وما تدهور األوضاع 
في تركيا إال نتيجة تلك السياسات الخاطئة.

مع  ترتكب  لعفرين  تركيا  احتالل  منذ  ـ 
مرتزقتها الكثير من الجرائم أقلها الخطف 
عمله  الواجب  ما  واإلهانة،  والضرب 

المدنية  وتحرير  االنتهاكات  تلك  لوقف 
وتطهيرها من دنسهم؟

لعفرين  التركّي  االحتالل  الحقيقة  في 
الساحقة،  الكرديّة  األغلبية  ذات  السوريّة 
أحدث شرخاً كبيراً وعقد المشهد السياسّي 
قبل  عليه  كان  مما  أكبر،  بشكٍل  السورّي 
الدوام  على  تحاول  تركيا  ألن  االحتالل 
احتالل األراضي السورّي وتقسيم المنطقة 
بين القوى الدوليّة واإلقليميّة. وعلى جميع 
عن  تخرج  أن  السوريّة  الوطنيّة  القوى 
صمتها إزاء ما يحصل في عفرين وغيرها 
هذا  ضد  ولتتحد  المحتلة،  المدن  من 
االحتالل الذي يهدف للبقاء ال المغادرة كما 
تثبت  الواقع  أرض  والحقائق على  يّدعي، 
الكرد  يعادون  األتراك  نعم  المقولة  هذه 
األعمال  خالل  من  تاريخيّاً  مثبت  وهذا 
ولكن  مكان.  كل  في  الكرد  العدوانيّة ضد 
هذا ال يعني أن االحتالل التركّي والسياسة 
التركيّة تفصل بين شعوب المنطقة وتفّضل 
بعضها على بعض، وهي تكن العداء لجميع 
شعوب المنطقة وفي األمس القريب شاهدنا 
كيف اعتدوا على أفراد عشائر البو بنا في 
االحتالل  هو  التركّي  الهدف  إذاً  عفرين، 
وضم الشمال السورّي إلى لواء اسكندرون. 
حجم  وندرك  يقظين  نكون  أن  وعلينا 
برمتها،  المنطقة  على  التركيّة  المخاطر 
السياسيّة  ونعمل على صب جميع الجهود 
في  والعسكريّة  والشعبيّة  والدبلوماسيّة 
التركيّة  الطورانيّة  ممارسات  فضح  سيبل 
ومرتزقتها في جميع المناطق المحتلة من 
عن  للدفاع  مخّولون  جميعا  ونحن  قبلهم، 
يحاول  غاصب  احتالل  أّي  ضد  مناطقنا 
السيطرة على أرضنا وخيراتنا وهي مهمة 

كّل إنسان شريف و وطنّي سورّي.

ومنذ  عملت  المحتلة  التركيّة  الدولة  ـ 
رحلوا  من  توطين  على  لعفرين  احتاللها 
من الغوطة وغيرها فيها، ما المغزى من 

ذلك؟ 
لقد كان من أحد األهداف األساسية لالحتالل 
التركّي هو إحداث التغيير الديمغرافّي في 
مقاطعة عفرين، لكونها ذات طابع كردّي 
العظمى  الغالبيّة  بأّن  وتمتاز  صرف 
مشتركون  والكل  الكرد.  من  سكانها  من 
القوى  جميع  أعني  عفرين  احتالل  في 
السوريّة،  األرض  على  فعليّاً  المتواجدة 
الروس  بين  أُبرمت  اتفاقية  هناك  أّن  نعلم 
مقابل  عفرين  الصدد،  هذا  في  واألتراك 
المعارضة  تسّمى  لما  وتسليمها  الغوطة 
الصفقة  تّمت  وبالفعل  لتركيا،  الموالية 
أماكنها  من  الروسيّة  الشرطة  وانسحبت 
في عفرين، وفتح المجال الجوّي السورّي 
أمام الطائرات الحربية التركيّة. وال يمكننا 
األمريكّي  الدوِر  عن  الطرَف  نغضَّ  أن 
بالمحصلة  ذلك،  في  والدولّي  واألوروبّي 
ما تمَّ في مدينة عفرين كان بتواطٍؤ دولّي 
وهناك  بامتياز.  أدوارهم  الجميع  فيه  لعب 
إحداُث  هو  بالغٍة  أهميّة  ذو  آخر  مغزى 
الكرد والعرب من خالل  بين  شرخ وفتنة 
في  لها  الموالية  المرتزقة  مجموعات  زجِّ 
المعركة، بعد أن تمَّ إفشال جميع المخططات 
السابقة التي كانت تصبُّ في هذا االتجاه، 
شعوب  ومكتسبات  منجزات  وضرب 
الديمقراطيّة  ومشاريعها  السورّي  الشمال 
من  أدنى  أو  قوسين  قاب  كانت  التي 
المنطقة حقّقت  في  الشعوب  التطبيق، ألّن 
الكثير من التطلعات واألماني وهي ذاهبة 

باتجاه تحقيق المزيد من الرفاهية والعيش 
وإيران  تركيا  فإنَّ  ولذلك  ألبنائها.  الكريم 
به  قامت  الذي  الدور  تحجيم  دائماً  حاولتا 
قوات سورية الديمقراطيّة ووحدات حماية 
الشأن  في  تدّخالتها  عبر  والمرأة،  الشعب 
السورّي واحتالل مناطق منها ودور هذين 
دور  هو  السوريّة  األزمة  في  الدولتين 
رئيس، ألنّها لعبت دوراً في صبِّ الزيت 

على النار.

السورّي  النظام  لرئيس  تصريح  في  ـ 
باب  بفتح  خارجيته  وزير  بعده  ومن 
والعسكريين  السياسيين  مع  المفاوضات 
قوات  عليها  تسيطر  التي  المناطق  حول 
إفشال  بأّن  وهّددوا  الديمقراطيّة،  سورية 
تلك  استعادة  إلى  سيؤدي  المفاوضات 
المناطق بالقوة، هل هذه التهديدات جدية 

برأيكم؟
ومنذ  الكرديّة  الوطنيّة  الحركة  في  نحن 
البداية استخدمنا الحلول السياسيّة والسلميّة 
إلى  تؤّدي  التي  المبادرات  نرفض  ولم 
دائماً  السوريّة، وكنا  إيجاد مخرج لألزمة 
تطالب  التي  الشعبيّة  المطالب  تحقيق  مع 
يوماً  نستخدم  ولم  والديمقراطيّة،  بالحرية 
أسلوب القوة العسكريّة في الحلول، ونحن 
التي  السلميّة  الحلول  جميع  مع  زلنا  ما 
والثقافّي  االجتماعّي  النسيج  على  تحافظ 
ولم  المنطقة،  شعوب  بقية  مع  والتعايش 
نعتِد على أحد بل كنا ندافع عن أنفسنا من 
إلى  النظر  ويمكن  اآلخرين.  اعتداءات 
النظام  لرئيس  األخيرة  التصريحات  تلك 
اإليجابيّة  الناحية  من  خارجيته،  ووزير 
مسؤولي  مع  المفاوضات  مبدأ  بقبول 
اإلدارة الذاتيّة وقوات سورية الديمقراطيّة 
والعمل على ذلك، ونحن كما قلت سابقاً مع 
الحلول السلميّة والسياسيّة لألزمة السوريّة 
إلى  والنقاشات  المفاوضات  تؤّدي  وقد 
الوصول إلى الغايات المرجوة، بالطبع إذا 
نكن عائقاً  ولم  لذلك  النوايا  توفّر حسن  ما 
نتائج  إلى  تُفضي  قد  مبادرة  أي  أمام  يوما 
نحن  سورية.  في  الحلِّ  سبيل  في  إيجابية 
لقوات  أن هناك مظلة سياسيّة  نعلم جميعاً 
سورية  مجلس  وهي  الديمقراطيّة  سورية 
مشروع  لها  المظلة  وهذه  الديمقراطيّة، 
الالمركزيّة  مبدأ  على  يعتمد  سياسّي 
السياسيّة والفيدرالية الديمقراطيّة، ومجلس 
سورية الديمقراطيّة هو المخول بمثل هذه 
خدمة  فيه  لما  مناسباً  يراه  ولما  األمور 
ألوضاع  رؤيتي  ووفق  المنطقة.  شعوب 
الدولّي  التحالف  قوات  ووجود  المنطقة 
التي لها قواعد عدة، ولها مصالح يجب أن 
تحافظ عليها فهي لن تقف مكتوفة األيدي 
النظام  قبل  من  محتمل  هجوم  أي  حيال 
الديمقراطيّة،  قوات سورية  السورّي على 
وعندما  الراهنة.  األوقات  في  األقل  على 
يدفع النظام المنطقة باتجاه الحرب سيتحمَّل 
العسكريّة  والحلول  تأكيد،  بكّل  عواقبها 
ليست لمصلحة السوريّين وهي التي جلبت 
المدن  لمعظم  والخراب  والقتل  الدمار 
إلى  االحتكام  الحكمة  من  وليس  السوريّة، 
نريد.  ما  تحقيق  أجل  من  العسكريّة  القوة 
فيما  العقل  سياسة  نحكم  أن  جميعاً  وعلينا 
يريد  بالفعل  النظام  كان  وإذا  عليه  نقُدم 
اإلدارة  في  المسؤولين  مع  التفاوض 
كان  وإذا  الديمقراطيّة،  سورية  ومجلس 
ل  التوصُّ أجل  من  المفاوضات  من  الهدف 
للحلول وليس على حساب شعوب المنطقة. 

آفا وشمال سورية لم نرفع  نحن في روج 
السالح في وجه أحد ولن نرفعه ما لم نكن 
تلك  من  يُستثنى  بالطبع  لذلك،  مضطرين 
اإلرهابيّة  المتطرفة  المجموعات  القاعدة 
للدفاع  مجبرين  كنا  ألننا  وغيرها  كداعش 
مناطقنا  وتحرير  ودحر هؤالء  أنفسنا  عن 
نيات  هناك  يكون  أن  أتمنى  إرهابهم.  من 
للوصول  والجدّي  الفعلّي  للحوار  صافية 
إلى  سيؤدي  ما  العالقة  القضايا  حلٍّ  إلى 
والحلول  السوريّة،  لألزمة  وحل  انفراج 
عشناه  ما  ألن  األمثل  الح  هي  السياسيّة 
نريدها  ال  الماضية  سنوات  السبع  خالل 
بحاجة  ونحن  نهاية،  ال  ما  إلى  تستمر  أن 
إلى الحوار البناء ونتالفى الجوانب السلبيّة 
تهّمنا  التي  اإليجابيّة  القضايا  في  ونستمر 
تستمرَّ  أال  بمكان  العقالنيّة  ومن  جميعا. 
ذهنيات عدم القبول باآلخر والتي ال تهمها 
أّن  أظن  ال  الشخصية،  مصالحها  سوى 
العمل  على  يقّدم  كي  السذاجة  بهذه  النظام 
العسكرّي الذي سيحرق األخضر واليابس، 
كافية  قوة  لوجود  له  نزهةً  تكون  ولن 
بغطائها  التحالف  وقوات  أوالً  ومستعدة 
الجوّي، ومن الحماقة أن يقِدم النظام على 

العمل العسكرّي في هذه المناطق اآلمنة.

ضرورة  باتت  الكرديّة  الوطنيّة  الوحدة  ـ 
ملحة في مثل هذه األوقات المصيرية، هل 

هناك مبادرات في هذا الشأن؟
توحيد  على  عملنا  األزمة  بداية  منذ 
والتمثيل  الكردّي  السياسّي  الخطاب 
بين  اتفاقيات  عّدة  وتّمت  الموّحد،  الكردّي 
ال  والمجلس  كردستان  غربي  مجلسي 
وطنّي الكردّي في جنوب كردستان، ولكن 
إلى  االتفاقيات  تلك  تنجح  لم  أسف  مع كل 
هذه  وفي  أجلها.  من  وقعت  التي  أهدافها 
مؤتمر   انعقاد  بمكان  األهمية  من  األوقات 
الحركة  لتوحيد صفوف  وطنّي كردستانّي 
الكرديّة، واالتفاق على برنامج  ال وطنيّة 
سياسي وتأسيس مظلة سياسية كرديّة تكون 
للتحدث  لها الشخصية االعتبارية ومخولة 
تقود  المظلة  بشكٍل عام. وهذه  الكرد  باسم 
والعسكرية  والدبلوماسية  السياسية  العملية 
واإلدارية في عموم أجزاء كردستان، حالياً 
الكرديّة  العشائر  مجلس  من  مبادرة  هناك 
الحركة  أطراف  جميع  يضم  اجتماع  لعقد 
التحالف  في  ونحن  آفا.  روج  في  الكرديّة 
التي  المبادرة  تلك  أيدنا  الكردي  الوطني 
الحركة  صفوف  لملمة  خانة  في  تصب 
الكرديّة، ومن جهتنا كالحزب الديمقراطّي 
إلى  دعونا  سورية)البارتي(  في  الكردّي 
وبغض  الكرديّة  األطراف  لكلِّ  اجتماع 
شرط،  أو  قيد  وبدون  اسم  أي  عن  النظر 
وحدها  وهي  الحوار  طاولة  إلى  للجلوس 
التي من خاللها يمكننا التوصل إلى ما هو 
وبخاصة  الكرديّة،  الحركة  من  مطلوب 
بها.  نمر  التي  الصعبة  الظروف  هذه  في 
األطراف  بكل  سيدفع  القائم  العام  والمناخ 
الكرديّة الملتزمة بالقضية الوطنيّة الكرديّة 
والسوريّة، للجلوس والنقاش حول المسائل 
وأي  لها،  الحلول  إيجاد  وضرورة  العالقة 
طرف يتهرب من الحوار وتحت أية ذريعٍة 
كانت يتحمل كامل المسؤوليّة أمام الشعب 

والوطن.

حاوره / رفيق ابراهيم

بين  للتفريق  بذلت  محاوالت  ثمة 
اإلنكليزي  بمفهومها  الديمقراطية 
السوفييتي  بمفهومها  الديمقراطية 
تعريف  يعالج  السكي  ذهارولد 
ويرى  وظيفية  بطريقة  الديمقراطية 
أن اتباع هذا المقياس الوظيفي يساعد 
التعارض  من  الكثير  أن  بيان  على 
النتيجة  هو  إنما  المفهومين  بين 
وليس  التاريخية  للظروف  المؤقتة 
السكي  ويرى  بينهما  دائماً  انقساماً 
أمرين  بين  أوالً  التمييز  ينبغي  أنه 
والحكومة  الديمقراطي  المجتمع 
الديمقراطي  فالمجتمع  الديمقراطية 
إرضاء  من  يتخذ  مجتمع  هو 
المواطنين أقصى غاية لمطالبهم التي 
يعتبرها األسمى عنده وال بد إذن لهم 
أن  يدركوا  أن  المنطقية  الناحية  من 
إذا  يتحقق  أن  يمكن  ال  الغرض  هذا 
كان ألية جماعة أو طبقة في المجتمع 
امتيازات خاصة مؤسسة على المولد 
الغرض  وإن  العنصر  أو  الثورة  أو 
من انكسار حق أية جماعة أو طبقة 
في االمتياز الخاص يقوم على تمكين 
حاجات المواطنين من أن توزن بأقل 
تحيز ممكن أما الحكومة الديمقراطية 
يصنعون  الذين  أولئك  أن  فتعني 

القوانين في النهاية:

من  زمالئهم  بواسطة  يختارون   -1
المواطنين لهذا الغرض. 

بإجراءات  سلطاتهم  يمارسون   -2
أو  عليهم  للموافقة  المواطنين  تمنع 
عدم الموافقة على أساس في سجلهم 
ب  نتيجة  وأن  سلطتهم  ممارسة  في 
– ج هي النتيجة المنطقية من أنه ال 
تستطيع حكومة أن تكون ديمقراطية 
في  تعسفياً  إجراًء  فرضت  ما  إذا 
االنتخاب لكي ال تحصل كرهاً على 
الموافقة من زمالئها من المواطنين.

عن  التعبير  حق  أن  السكي  ويرى 
اإلنكليزي  المفهوم  في  الموافقة  عدم 
يستتبع إذن حق التنظيم مع المواطنين 
للتعبير  التفكير  في  المتشابهين 
وهو  الموافقة  عدم  عن  الجماعي 
الحكومة  لقيام  بالنسبة  بهذا جوهري 
الديمقراطية وذلك ألنه إذا اتبع منهجاً 
إلى  التي تفضي  التجربة  تكبت  آخر 
التي  الحكومة  من  مكروهة  مطالب 
التجربة  كبت  وإن  السلطة  تتولى 

يعني:
على  مبنى  الحكومي  العمل  أن  أ - 

رفض إقرار المناقشة
على  ال  المواطنين  تكره  أنها  ب - 
القانون  على  المحافظة  مجرد 
تضع  أن  على  بل  فحسب  والنظام 

الدميقراطية

األزمات  من  األخيرة  السنوات  في 
العالم  في  الماراثونيّة  والحروب 
سورية،  وبخاصة  األوسط  والشرق 
األردوغانية  التركيّة  الحكومة  لعبت 
األخالق  عن  وبعيداً  سلبيّاً  دوراً 
أطماعها  بسبب  الكلمة  معنى  بكّل 
الطورانّي  أردوغان  وحلم  التوسعيّة 
الجديدة  العثمانيّة  باإلمبراطورية 
وبرامج  وخطط  بمشاريع  قامت  فقد 
االمبراطوريّة  من  أكبر  توسعيّة 
وبكّل  جاهدة  القديمة  العثمانيّة 
خالل  من  الحلم  ذلك  لتحقيق  قوة 
المتطرفة  اإلسالمية  األيديولوجية 
اإلسالم  لذلك  الروحّي  واألب 
المتطرف الداعشي عالمياً واإلسالم 
منه براء، وإلى اآلن يطمح لذلك وبأن 
األوسط  الشرق  منطقة  يسيطر على 

كان  كما  العالم،  إلى  د  والتمدُّ كاملة 
رودولف هتلر األلمانّي فقام باستغالل 
واألزمات  الحروب  هذه  واستثمار 
واالصطياد في الماء العكر لألزمات 
العظمى  الدول  بين  تنشأ  التي 
بين  والروسيّة  األمريكيّة  وبخاصة 
مجموعات  وتشكيل  واآلخر،  الحين 
رديفة  وجيوش  وأفواج  وكتائب 
ودخولهم  النظامّي  التركّي  للجيش 
في العمليات لتوتير األجواء وافتعال 
المنطقة  وشعوب  للدول  األزمات 

عن طريق القتل والتخريب والتدمير 
وإجبارهم  التعسفيّة  واالعتقاالت 
على الهجرة إلى مناطق أخرى وإلى 
أصبح  حتى  أردوغان  يريد  حيث 
السوريين  ماليين  المهّجرين  عدد 
العالم،  دول  من  وغيرها  تركيا  في 
بعقد  التركيّة  الحكومة  وقامت 
واستثمار  واستغالل  دوليّة  صفقات 
وفي  وتهديدهم،  السوريين  الالجئين 
الوقت نفسه تهديد الدول بالمهاجرين 
الحكومة  أطماع  لصالح  السوريين 
األزمات  وتصديره  األردوغانيّة 
السياسيّة  الداخلية  والقضايا 
واالقتصاديّة واالجتماعيّة إلى الخارج 
بالتهديد والوعيد تاّرة ألوروبا وتارة 
حتى  األمريكيّة،  المتحدة  للواليات 
اقتصاديّة  أزمة  إلى  األمر  به  وصل 

بصفقات  قام  أن  بعد  خانقة،  داخليّة 
التي  المناطق  عن  كبيرة  وتنازالت 
كانت تدعم فيها المسلّحين والكتائب 
وبأسماء  له،  والموالين  والفصائل 
وهكذا  أتباعه،  وكلهم  تحصى  ال 
من ريف  بدءاً  كافة  المناطق  سلّمت 
دمشق وحمص وحماة وحلب لصالح 
السورّي  والنظام  وإيران  روسيا 
الديمقراطّي  المشروِع  إفشال  مقابل 
السورّي وبخاصة مشروع الفيدراليّة 
سورية،  لشمال  الديمقراطيّة 

قابلها  والتنازالت  الصفقات  وتلك 
والمتطرفين  التركّي  الجيش  احتالل 
همجيّة  بكل  لعفرين  واإلرهابيين 
وأسلحة  الحديثة  الفتك  أسلحة  وبكل 
الناتو في ظلٍّ صمت دولّي وإعالمّي 
الدولّي  القانون  عن  وتخلٍّ  مبرمج 
بتدمير  فقاموا  الشعوب،  وأخالقيّات 
مياه  من  والخدميّة  التحتيّة  البنية 
وكهرباء ومستشفيات وإغالق منافذ 
الحرب  هذه  في  واستخدمت  الحياة 
والالإنسانيّة  والهمجيّة  الشرسة 
والحديثة  الثقيلة  األسلحة  أنواع  كل 
فكان  الحديثة،  الحربيّة  والطائرات 
فوالذيّة  مقاومة  عفرين  أهالي  ردُّ 
في  المعارك  أقوى  وخوض  نادرة 
استمّرت  لمدة  السورّي  الشمال 
قرابة شهرين والتي سّميت بمقاومة 

العصر، كبّدت الجيش التركّي الجبان 
بشريّة  خسائر  والمهزوز  الضعيف 
وماديّة طائلة، وتبين للعالم أّن الجيش 
التركّي وهو ثاني أكبر قوة عسكريّة 
أمام  هيبته وعظمته  الناتو خسر  في 
الـ  مقاومة  عظمة  وصمود  بسالة 
ypg ,ypj qsd وتفاجأت دول العالم 
الشعب  خذلت  التي  روسيا  حتى 
التي  األسطوريّة  بالمقاومة  الكردّي 
أبداها الشعب في عفرين تلك المدينة 
الصغيرة على الخارطة وهذا يظهر 

الديمقراطية  تّدعي  التي  الدول  بأّن 
الحقوقيّة  والمؤسسات  والجمعيات 
واإلنسانيّة واألمم المتحدة فلم يصدر 
إيجابّي  أو موقٌف  عنهم أي تصريح 
واألعمال  التركّي  اإلرهاب  تجاه 
ولم  والالأخالقيات  الالإنسانيّة 
وال  العمران  وال  الشجر  حتى  يسلم 
الشهداء  ومقابر  المقدسة  األماكن 
الحضارّي،  التاريخّي  والميراث 
يدّل  وهذا  الشعوب  ملك  هو  والذي 
على تواطؤ ومصالح الدول الكبرى 
وبخاصة األمم المتحدة التي أصبحت 
إلى  ترتقي  وال  ومخزية  ُمسيرة 
في  والحياديّة  واإلنسانيّة  القانونيّة 
الشعوب...  وحماية  القرارات  اتخاذ 
بالوقوف الى جانب إرهاب الحكومة 
الشعب  أوصلت  والتي  التركيّة 
داخلية  وأزمات  الهالك  إلى  التركّي 
أّدى  وهذا  جمة...  واقتصاديّة  خانقة 
سياسيّة  قوى  بلورة  إلى  تركيا  في 
وتكاتف  معارضة  وديمقراطيّة 
للسالم واألمن  جهات علمانيّة محبة 
التركيّة  الشعوب  لكل  واالستقرار 
سيؤّدي  وهذا  المنطقة.  وشعوب 
واإلجرام  الظالم  قوى  هزيمة  إلى 
إرادة  ألن  المتعجرفة  واإلرهاب 
األقوى  هي  الشعوب  ومقاومة 
الخيرة.  أهدافها  الى  وستصل 
وبالتوازي معها فقد تبلورت بوقوعه 
الخانقة وكتل  األزمات  بحر من  في 
بسبب  والخارج  بالداخل  ستعاديه 
االجتماعية  القضايا  إدارة  سوء 
المنهار  واالقتصاد  والسياسات 
الداخلية  الدبلوماسيّة  والعالقات 
فشل  فرص  يزيد  ما  والخارجية 
وكل  األردوغانيّة  الحكومة  وانهيار 
في  التركّي  الشعب  ودخول  النظام 
وخالل  استقرار،  وعدم  فوضى 
الرئاسيّة  لالنتخابات  القادمة  األيام 
هناك  ستكون  التركيّة  والبرلمانية 
مفاجآت سارة تظهر حقيقة أردوغان 

وحكومته الرعناء...   

أطماع احلكومة الرتكية اىل أين...؟!

نصرالدين عثمان  

هم  إن  والعقاب  التهديد  تحت  نقادها 
السكي  ويستخلص  المناقشة  حاولوا 
أن  قدمها  التي  االفتراضات  هذه  في 
أية حكومة تفعل هذا البد من أن تهبط 

إلى حد االستبداد
النظام  أنها  الديمقراطية:  وتعرف 
دستورية  فرصاً  يتيح  الذي  السياسي 
وكذلك  الحاكمة  الفئة  لتغيير  منتظمة 
بأن  تسمح  اجتماعية  تنظيمات  تهيئ 
السكان  من  األعظم  للسواد  يكون 
وذلك  الهامة  القرارات  في  تأثير 
المتنافسين  بين  االختيار  طريق  عن 
وتعرف  السياسية  المراكز  على 
الراقية  المجتمعات  في  الديمقراطية 
فرصاً  يتيح  سياسي  نظام  بأنها 
المسؤولين  لتغيير  دورية  دستورية 
اجتماعية  وميكانيزما  الحكوميين 
تسمح أوسع قطاعات السكان بالتأثير 
بين  باالختيار  الكبرى  القرارات  في 
السياسية  المناصب  على  المتنافسين 
إن أي تقويم لطبيعة الديمقراطية في 
مجتمع ما البد أن يعتمد أساساً على ما 
يختار المراقب كتصنيف للديمقراطية 
وبينما لفت مفهوم الديمقراطية أنظار 
قرون  لعدة  السياسيين  المفكرين 
وسيدني  هواردزين  مؤلفات  جاءت 
اختالفات  ثمة  أنه مازال  لتبين  هوك 

كبيرة حول معنى الكلمة
معنى  أن  يعتقد  هواردزين  أن  فنجد 
مقاييس  يحتوي على  الديمقراطية ال 
القرارات  اتخاذ  بكيفية  تتعلق 
هذه  إليها  تصل  التي  بالنتائج  ولكن 
نراه  أخص  بمعنى  أي  القرارات 

تصل  أن  البد  النتائج  هذه  إن  يقول: 
إلى تحسين حال الفرد داخل المجتمع 
أتم  على  هوك  سيدني  أن  وبرغم 
الديمقراطية قد  بأن  ليعترف  استعداد 
تعمل بسهولة في المجتمعات تحظى 
يصر  فإنه  لألفراد  مرتفعة  بأوضاع 
هي  ليست  األوضاع  هذه  أن  على 
بل  الديمقراطية  مفهوم  الواقع  في 
وطريق  سبيل  الديمقراطية  أن  يعتقد 
التخاذ القرارات أما ما تقود إليه هذه 
هوك  فإن  زين  يرى  كما  القرارات 
بل  االهتمام  نقطة  ليست  أنها  يعتقد 
كان  إذا  هوما  رأيه  في  إلهام  المحك 
له الحق عن طريق األغلبية  الشعب 
في االختيار اختيار الحياة التي يبغيها 
بأنها  الديمقراطية  لويل:  وعرف 
تجربة في الحكم بينما عرفها لنكولن: 
وبالشعب  للشعب  الشعب  حكم  بأنها 
بأنها  سيلي:  يعرفها  الذي  الوقت  في 

الحكم الذي يملك فيه كل فرد نصيباً

حممد داوود داوود

نصر الدين ابراهيم: 

»الدفاع عن مناطق مشال سوريا 
واجب على مجيع الوطنّيني 

السورّيني«
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األهالي  ليقوم  2015م  عام  األول  تشرين 
جميع  من  بأنفسهم  مدينتهم  أعمال  بإدارة 
والخدمية  واالقتصادية  التنظيمية  النواحي 

والتعليمية وشؤون المراة. 
قبل  من  زرعها  تم  التي  والفساد  الفتنة  فبعد 
تم  مكونات كري سبي،  بين  داعش  مرتزقة 
من  الشعوب  وأخوة  المشتركة  الحياة  إحياء 
المشترك.  المنطقة والتعايش  أبناء  بين  جديد 
في  الفيدرالية  مشروع  عن  اإلعالن  وبعد 
2016م،  عام  آذار   17 في  سورية  شمال 
بتأسيس  المدينة  في  الذاتية  اإلدارة  بادرات 
لها.  التابعة  واألحياء  القرى  في  الكومينات 
والمجالس  الكومينات  انتخابات  وأجريت 

المحلية في المدينة.

املرأة وإدارتها لنفسها

في  الناقص  الضلع  تعتبر  المرأة  كانت 
وتربيتهم  األطفال  لجلب  وآلة  المجتمع 
كري  تحرير  وبعد  فقط،  بالمنزل  واالهتمام 
سبي تمكنت من التعرف على نفسها وحقوقها 
من خالل تلقي دورات التوعية واالجتماعات 
مع  بالتنسيق  ستار  مؤتمر  يعقدها  كان  التي 
والمرأة،  لألهالي  المدينة  في  الذاتية  اإلدارة 
التي  التخلف  قوقعة  كسر  من  وتمكنت  كما 
واستطاعت  عقود،  منذ  فيه  مسجونة  كانت 
من  العالم  في  ارتزاق  مجموعة  أكبر  دحر 
بنفسها  مدينتها  إدارة  إلى  باإلضافة  مدينتها، 

ولعب دروها في تطوريها. 

احلماية اجملتمعية

كان ال بد من تأسيس قوات األسايش والترافيك 
والحماية الجوهرية من أجل المحافظة على 
مختلف  على  بارٌز  دوٌر  لهم  وكان  األمن، 
األصعدة منذ تأسيسهم في المدينة، وساهمت 
حماية  في  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 

ونظمت  الخارجية،  الهجمات  من  المدينة 
نفسها ضمن المجاالت في المدينة كافة. 

العودة إىل التعليم

من  سبي  كري  مدينة  أطفال  حرمان  بعد 
وستة  أعوام  لثالثة  قطعي  بشكل  الدراسة 
والتعليم  التربية  لجنة  بادرت  تقريباً،  أشهر 
سبعة  من  مؤلف  بكادر  سبي  كري  في 
إسعافي  بشكل  المدارس  بفتح  فقط  معلمين 
دورة  إلى  المدرسين  وإرسال  وترميمها. 
بادرت  ثم  ومن  أشهر،  ثالثة  لمدة  تدريبية 
بافتتاح المدارس في 18 أيلول لعام 2015م، 
باستقبال الطالب، وكان هدفها إعادة  والبدء 
البنية السليمة لعقول األطفال، ومسح مالمح 
األزمة  خلقتها  التي  النفسية  واآلثار  الخوف 
المحبة والسالم  أذهانهم وزرع  السورية في 

واالطمئنان في قلوبهم.
في  بجولة  صحيفتنا  قامت  السياق  هذا  وفي 
بمناسبة  األهالي  آراء  إلى  لالستماع  المدينة 
من  لتحريرها  الثالثة  السنوية  الذكرى  قدوم 

رجس داعش:
قائالً:  محمد  ميكائيل  المواطن  وحدث 
لتحرير  الثالثة  السنوية  الذكرى  »نبارك 
كافة  الشهداء  عوائل  على  سبي  كري  مدينة 
الذين ضحوا بفلذات أكبادهم من أجل حرية 
حزيران   15 يوم  كان  لقد  وطنهم.  وكرامة 
عام 2015م يوماً ال يوصف بالكلمات، فكان 
ظالم  بعد  الشمس  إشراقة  يوم  لنا  بالنسبة 

طويل استمر ألعوام«. 
المواطن مصطفى محمد علي فعبر عن  أما 
مؤكداً  داعش  ظلم  من  بتخلُّصهم  سعادته 
التي  الماضية  أعوام  الثالثة  في حديثه: »إن 
قاسية  كانت  التحرير؛  سبقت  والتي  عشناها 
جداً إال أننا نسيناها بعد تحرير المدينة ونسينا 
عهد  في  بها  مررنا  التي  الصعوبات  جميع 

مرتزقة داعش«. 

الدعائية من قبل تركيا واضحة للعلن، وليس 
هناك داع إليضاحها والجميع قد وعى تجربة 
أن  نرى  لذلك؛  وبصيرة.  كثب  عن  عفرين 
يشكل  ألنه  بالمجلس  متمسكين  منبج  أهالي 
وجه  في  الحقيقية  والبوصلة  األمان،  ساعة 
كل المؤامرات التي يسعى لتطبيقها أردوغان 

في حربه الخاصة«.

ولد من صميم آالمنا

قائلة:  رأيها  عن  خليل  فاطمة  أعربت  فيما   
»عيب على مثل هذه الدولة أن تمثل اإلسالم، 
فاإلسالم  تماماً،  منها  بريء  اإلسالم  ألن 
المشترك  والتعايش  التسامح  يعني  الحقيقي؛ 

وأخوة الشعوب«.
األوروبي  االتحاد  »على  واستطردت: 
وأمريكا أن يعاقب تركيا على جرائمها بحق 
الهولندي  الرسام  الحقيقة  جمعاء،  اإلنسانية 
تشخيص  في  أبداً  يخطئ  لم  أوبنهيمر  روبن 

وهو  داعشياً  زياً  ألبسه  حين  أردوغان 
بأحضان شعار تويتر«.

وأكدت فاطمة: »مجلس منبج العسكري من 
آالمنا  صميم  من  مولود  وهو  جلدتنا،  أبناء 
داعش  مرتزقة  هاجمنا  حين  وأوجاعنا، 
واحتلوا المدينة؛ لم ينقذنا أحد سواه! ال النظام 

وال تركيا«.
منبج  مجلس  كون  خليل  فاطمة  وفنَّدت 
حماية  وحدات  قبل  من  ممثالً  العسكري 
الشعب: »هذا األمر خاطئ تماماً، ألن غالبية 
للحرية  التواقين  منبج  أهالي  من  أعضائه 
كل  ظل  في  الويالت  عانوا  والذين  والحياة 

الحقب السوداء الغابرة«.
خارطة  »لماذا  خليل:  فاطمة  وتساءلت 
الطريق في هذا الوقت؟ ألنه يعلم أن الشمال 
فما  المجاالت،  بكل  طفرة  شهد  قد  السوري 
بالمجمل  تطويقها  على  العمل  إال  منه  كان 
فاشلة،  دعائية  حرب  إنها  محال،.  وهذا 

وليذهب إلى الجحيم ومرتزقته«.

التركية  الحدود  على  سبي  كري  منطقة  تقع 
100كم شمال مدينة الرقة، وتتبع إدارياً لها، 
كما تعتبر حسبما أكدت الكثير من الدراسات 
آفا  روج  من  يتجزأ  ال  جزٌء  بأنها  التاريخية 
نتيجة  السورية  الدولة  في  المقتتطع  الجزء 

اتفاقية سايكس بيكو.
تعيش الشعوب فيها من كرد وعرب وأرمن 
وتركمان حياةً تشاركية منذ األزل، ويتجاوز 
عدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة ويشكل 
الكرد أكثر من 35 % من عدد السكان؛ أي ما 
يقارب 100 ألف نسمة، وتقع القرى الكردية 
حتى  المركز وغرباً  من كري سبي  اعتباراً 
الحدود اإلدارية لحلب، ويبلغ عددها أكثر من 
100 قرية، وهناك قرى تقع جنوب الطريق 
القرى  الدولي حلب – الحسكة، ومعظم هذه 
تم  التي  بعضها  باستثناء  جغرافياً  متواصلة 
عام  بعد  البعثي  النظام  قبل  من  استحداثها 

1963م.

كري سيب بعد حترير كوباني

بعد سيطرة فصائل المرتزقة المتمثلة بجبهة 
في  سبي  كري  مدينة  على  وداعش  النصرة 
13 آذار عام 2013م،  الذين نهبوا الممتلكات 
الخاصة والعامة لألهالي، وفرضوا قوانينهم 
في  القاطنيين  األهالي  على  الالإنسانية 
المدنية، وزرع  الخوف والعنصرية والفتنة 
والفساد بين الشعب وبخاصٍة من قبل مرتزقة 
داعش، أدى ذلك إلى التهجير القسري بحق 
أهالي المدينة وريفها، ما فتح الباب أمام تلك 

السورية  األراضي  في  للتوغل  العناصر 
خانق  حصاٍر  وفرض  عليها  واالستيالء 
هو  الذي  اإلسالم  دين  بحجة  األهالي  على 
وحبسوا  الضريبة  فرضوا  كما  براء،  منهم 
األموال  على  واستولوا  بيوتهن،  في  النساء 
لدولة  بتصديرها  وقاموا  والعامة  الخاصة 
بكل  تدعمهم  كانت  التي  التركي  االحتالل 
وتوسيع  في سورية  اإلرهاب  لنشر  الوسائل 
نفوذها في المنطقة، وممارسة أشد العقوبات 
النفسية  الوسائل  بكل  األهالي وتعذيبهم  بحق 
قطع  إلى  األمر  بهم  وصل  حتى  والجسدية، 
أجزاء  قطع  إلى  باإلضافة  األهالي،  رؤوس 

من أجسادهم إذا تم مخالفة أوامرهم. 
وبعد تحرير مدينة كوباني من مرتزقة داعش 
بتاريخ 26 كانون الثاني عام 2015م، كان 
من الضرورة تحرير مدينة كري سبي وربط 
وكوباني  الجزيرة  اليوم(  )إقليمي  مقاطعتي 
كسر  أجل  من  بينهما  ممر  وفتح  ببعضهما 

الحصار المفروض على كوباني.
أطلقت وحدات  أيار عام 2015م   6 بتاريخ 
الغربي  الريف  لتحرير  حملة  الشعب  حماية 
لمقاطعة الجزيرة، فيما تقدمت وحدات حماية 
الشعب في الجبهة الشرقية لمقاطعة كوباني. 
الجزيرة  مقاطعة  ريف  قرى  تحرير  وبعد 
تقدمت  مبروكة  وبلدة  كزوان  جبل  وتحرير 
كري  مدينة  نحو  متسارعة  بخطى  الحملة 

سبي.
تمكنت  2015م  عام  حزيران   14 وبتاريخ 
وحدات حماية الشعب من تحرير بلدة سلوك 
االستراتيجية آخر معاقل مرتزقة داعش قبل 

تل  محاصرة  مرحلة  لتبدأ  أبيض،  تل  مدينة 
في  الشعب  حماية  وحدات  قبل  من  أبيض 
الجزيرة وكوباني. وبتاريخ 15 حزيران عام 
2015م أعلنت وحدات حماية الشعب تحرير 
مرتزقة  من  كامل  بشكٍل  أبيض  تل  مدينة 

داعش.

بعد التحرير

في 15 حزيران  سبي  كري  مدينة  تحررت 
عام 2015م من قبل وحدات حماية الشعب 

رجس  من  الفرات  بركان  عمليات  وغرفة 
بالنسبة  التحرير  يوم  فكان  داعش،  مرتزقة 
بعد  الشمس  طلوع  يوم  سبي   كري  ألهالي 
تحررت  حيث  ألعوام  عاشوه  الذي  الظالم 
بفارغ  اليوم  هذا  بانتظار  وكانوا  اإلنسانية 
الصبر لتخليصهم من الذهنية الداعشية الذي 
للمنطقة  تعود  الحياة  وبدأت  عليهم،  فرضت 

شيئاً فشيئاً. 

الناحية االجتماعية

في 21  فيها  الذاتية  اإلدارة  اإلعالن عن  تم 

المتواصلة  والدعائية  الخاصة  الحرب  إنها 
منبج  مدينة  على  التركي  العدوان  قبل  من 
ولن  أبداً،  منبج  أهالي  لها  يذعن  لم  والتي 
يرضخوا لدقات الطبول والمزامير الجوفاء. 
الحرب التي تحاول تركيا استثمارها؛ لتمرير 
مخططاتها االستعمارية العدوانية على مدينة 

منبج. 
صادحة  منبج  في  األهالي  ردود  كانت  فيما 
بالمجلس  التمسك  بالثبات على خيار  وقوية، 
العسكري في المدينة والذي حقق لهم األمان 
استطالع  لنا  كان  الصدد  وبهذا  واالستقرار. 

لجانٍب من تلك الردود: 

نـجاح اإلدارة مبنبج تهديد 
للوجود الرتكي يف سورية

وبهذا الصدد؛ حدثنا قاسم رمو: »إن التجييش 
الحرب  قبيل  من  هو  التركي؛  اإلعالمي 
األمن  تطويق  محاولة  هدفها  الخاصة، 
واالستقرار في مدينة منبج والنيل من نجاحها 
الحرب  ليست  هذه  وباعتقادي  وصمودها، 
األولى من نوعها التي يشنها أردوغان على 
تماماً  يعلم  فهو  السوري،  الشمال  مناطق 
حقيقة النجاح الكبير الذي حققه مجلس منبج 
وبالتالي  المحلي،  المستوى  على  العسكري 
يحاول النيل من الزهور الملونة في الحديقة 
المنبجية، ومحاولته قطافها مراراً، وهو يعلم 
يقيناً ال ظناً أن استمرار النجاح في منبج يعني 
سورية،  في  التركي  للوجود  واضحاً  تهديداً 

عن  المشروع  الدفاع  حق  نتبع  أننا  علماً 
الصراعات  تأجيج  من  يستفيد  فهو  أرضننا. 
الداخلية في سورية لكي يتطفل ويعيش على 

احتالل أراضي اآلخرين«.

جملس منبج مكون من أهلها 
البسطاء

يعلمون  منبج  أهالي  أن  إلى  رمو  وأشار 
الذي حققه مجلس منبج  الكبير  الدور  تماماً؛ 
قبضة  من  منبج  تحرير  عبر  العسكري 
داعش، والشيء المميز في هذا المجلس؛ هو 
أنه يحتوي على الطبقة البسيطة التي ظلمت 
آالم  رحم  من  ولد  فقد  الماضية،  السنين  في 

ومعاناة المنبجيين. 
مجلس  أن  »الحقيقة  قائالً:  رمو  قاسم  وأكد 
أكباد  فلذات  من  الغالي  بذل  العسكري  منبج 
منبج؛  في  السالم  تحقيق  سبيل  في  أهاليه 
وهي  األرض  وجه  على  شرذمة  أقوى  أمام 
داعش، والعالم متفق على ذلك. وفيما يروج 
أن وحدات حماية الشعب تقود ذلك المجلس 
المنطق  يقبلها  ال  حقائق  وهي  خاطئ،  فهو 
فيصل  الشهيد  دور  يعلم  فكلنا  الواقعي، 
فاشلة  الدعائية  الحرب  وبالتالي  ليلى،  أبي 

بالمطلق«.
يتحرك  لم  »لماذا  رمو:  قاسم  وتساءل 
أردوغان عسكرياً لتحرير منبج من داعش؟ 
في  وتعلق  تذبح،  أبنائها  رؤوس  يرى  وهو 
الساحات؟ إنها حرب خاصة؛ في محاولة منه 

الصيد في الماء العكر!«.

احلرب اخلاصة لكسب املزيد 
من األوراق السياسية

فيما استغربت ثريا اسحق من كل هذا التجييش 
اإلعالمي الذي تشنه األبواق التركية صباحاً 
الطبول  هي  »إذن  ذلك:  في  وقالت  ومساء، 
والمزامير التي يعزفها أردوغان في محاولة 
المساومات  أوراق  من  المزيد  لكسب  منه 
بعدما  األرض،  على  المطروحة  السياسية 
يحاول  فهو  الرئاسة.  بفقدان  مهدداً  أضحى 
صنع إنجاز عسكري ينقذ به نفسه، وبالتالي 
كسب بعض أصوات الناخبين لصالحه. كلنا 
مني  التي  االقتصادية؛  الخسائر  مدى  يعلم 
مهزوز  إنسان  فهو  التركي،  االقتصاد  بها 
الواقع،  عن  انفصاٍم  من  ويعاني  الداخل  من 
فمجلس منبج العسكري؛ بات يستقطب الكثير 
الجنسين،  من  والمختلفة  الشابة  الفئات  من 
في  األمني  التوزان  لحفظ  أدى  ما  وهذا 
يتقاتلون على  أن مرتزقته  المدينة، في حين 

الغنائم والنهب والسرقة«.
تشكيل  يطلب  أردوغان؛  أنَّ  ثريا  وأكَّدت 
في  العسكري؛  المجلس  عن  بديلة  قوات 
المجلس،  لهذا  الماسي  الطوق  لكسر  محاولة 
كما استطاعت هذه القوات كسب المزيد من 
في  بخاصٍة  القتال،  في  والممارسة  الخبرة 

مناطق االشتباكات على خط الساجور.
الخاصة  »الحرب  اسحق:  ثريا  وأكَّدت 

كري سبي من ظالم املرتزقة إىل نور احلرية

األهايل يرفضون التهديدات الرتكية ملنبج

مدينة كري سيب )تل أبيض( اليت كانت إحدى معاقل مرتزقة، ومكانًا خللق الفساد والفتنة واخلوف ومصدرًا لتمويل اإلرهاب من البوابة احلدودية الفاصلة بني 
الشمال السوري وباكور كردستان من قبل دولة االحتالل الرتكي، أصبحت مثااًل ألخوة الشعوب واألمة الدميقراطية والتعايش املشرتك لكل شعوب سورية.

تقرير/ سالفا أمحد 

تقرير/ خضر اجلاسم

مصطفى حممد علي ميكائيل حممد

خالد  أحمد  أستاذنا  منا  طلب  فقد  الرابع 
عمايري وهو فلسطيني  األصل ،أن نحفظ 
نشيد بالد العرب أوطاني، وفي اليوم الثاني 
سأل االستاذ من حفظ  منكم النشيد؟ فرفعت 
التالميذ  امام  النشيد  ألنشد  وقمت  يدي؛ 
واستنفار  وهيجان،  وانفعال  عاٍل  بصوت 
لكامل أحاسيسي ومشاعري؛ وكانت البداية 
آخر  إلى  أوطاني«   الكرد  »بالد  بمقطع: 
النشيد، ووقتها اعترض األستاذ و«بتهكم« 
على هذا التغيير في النشيد وكانت صحوتي 

وبدايتي، وحكايتي مع كتابة الشعر. 

ـ متى ترى حاجتك لكتابة القصيدة وكيف ؟ 
كالجداول،  وتتدفق  تطاردني  القصيدة 
تلحن نفسها بنفسها، ما علي إال أن أصبّها 
رفيقة  إنّها  أشعاري،  دفاتر  على  وأسكبها 
الشاعر وخليلته ورفيقته المخلصة في كل 
في  حتى  معي  كانت  أنّها  لك  أؤكد  وقت، 
تعّرضت  عندما  المرّكزة،  العناية  غرفة 
لحادث سير، وألقيت قصيدة على األطباء 
الكالم وسمحوا  استطعت  عندما  وزواري 
من  الشعراء  بعض  وكان  بذلك،  لي 

أصدقائي حاضرين أيضاً.

ـ  عرفنا عنك غزارة الشعر وتنوعه وفي 
أكثر من اتجاه ومناسبة، ماذا عن أعمالك 

المنشورة؟ 
في  يحضرني  و  ارتجالي  شعري  أغلب 
ولم  منه  الكثير  أكتب  ولم  معينة،  مواقف 
أدونه، لكنني كتبت بعضاً منه في مجموعة 
قصائد  وهي  أسميتها »روناهي«  خاصة، 
متنوعة باللغة الكرديّة وفي طريقها للطبع 
األول،  ديواني  وستكون  قريباً،  والنشر 
وسأعمل على جمع وكتابة ما أحفظه ولم 
الشعر  يحفظون  الذين  من  وأنا  بعد  أكتبه 
قصائد  بالتأكيد  لها  سأضيف  كما  كثيراً، 

جديدة آمل أن ترى النور.

ماهي المواضيع التي تتناولها في قصائدك 
وبم يخبرنا ديوانك؟ 

يخبركم ديواني عن مأساة حلبجة واألنفال 
ومال  أوجالن  هللا  عبد  والمفكر  والقائد 
وشنكال  وكوباني  البرزاني  مصطفى 
شهداَءنا  ويمجد  العصر،  مقاومة  وعفرين 
األمير  ويلعن  وانتصاراتهم،  وبطوالتهم 
باإلضافة  أردوغان،  الجديد  الداعشي 
الشعر  من  والحب  الغزل  في  لقصائد 
األرض  حّب  في  وقصائد  الوجدانّي 
والوطن، إلى جانب قصائد نقديّة اجتماعيّة 

هادفة.

ـ الشاعر ابراهيم رشو معروف في الوسط 
الثقافي والساحة الشعريّة؛ كيف ذلك ولم 

يصدر لك أي أعمال منشورة بعد؟
أسباب شهرتي رغم أنني ال أحب الشهرة؛ 
إال  »كرديّة«  مناسبة  أّي  أفّوت  ال  أنَّني 
وأكتب عنها ويكون لي فيها قول ومساهمة، 
من  فالشعر  وشعور،  انتماء  مسألة  إنَّها 
بمن حولك  والمعاناة واإلحساس  الشعور، 
شغوف  أنَّني  كما  كافة،  المجاالت  وفي 
والمناسبات  الملتَقيات  معظم  بحضور 
األدبية التي تقام على امتداد مساحة إدارتنا 
أشعاري  مع  الناس  تفاعل  وكذلك  الذاتية، 
واقع  عن  ومعبرة  وواضحة  بسيطة  ألنها 
بعيد عن  الكردي، ألنه  وطموحات شعبي 

التصنع والزيف الدعائي. 

ـ هناك من يقول: إنَّ شعرك تقليدي وبدون 
إيقاع وقافية كيف ترد ؟ 

بالقافية  أضحي  أحيانا  صحيح؛  غير  هذا 
قصيدتي  وانسجام  توافق  أجل  من  واللفظ 
الحرارة  عن  أبداّ  أتخلى  ولن  الواقع،  مع 

في  والبساطة  والوضوح  والجرس 
القصيدة، فما فائدة اإليقاع والقافية في ظل 
في  والوضوح  والحرارة  الجرس  غياب 
القصيدة، وربما تكون هذه الفجوة والجفوة 
والقصيدة  الشعراء،  بعض  وبين  بيني 
طابع  ظل  في  بنفسها  نفسها  تشرح  أراها 
بعيدة  تبقى  أن  وأرى  الممتنع  السهل  من 
والتظليل  التعقيد  عن  وكذلك  التسطُّح  عن 

المتعمد.

ـ بَمن من الشعراء الكرد تأثرت؟ 
الخالد جكر خوين وسيداي تيريز  الشاعر 
نوابغ  من  أراهم  هؤالء  حيدو،  وصالح 
الشعر الكردّي، وغيرهم، أحترم وأقّدر كّل 
وتراثها  أمتهم  بقضايا  الملتزمين  الشعراء 

وثقافتها الغنيّة. 

ـ كلمة أخيرة لك فيها خيار القول والتوجيه.
اهتمامها  على  روناهي  صحيفة  أشكر   
يخّص  وما  واألدباء،  للشعراء  ومتابعتها 
وكّل  واالجتماعّي،  الثقافّي  الواقع 
ذؤابة  من  مجبول  شاعر  أنا  المستجدات، 
شعبي،  بهموم  قدمي  أخمص  حتى  رأسي 
وقضاياه وواثق أّن شعبنا قادر على تحقيق 
اإلدارة  وتجربة  والقومّي،  الذاتّي،  وجوده 
وهي  أمامنا  ماثلة  الديمقراطيّة  الذاتيّة 
وتطلعاتنا  أهدافنا  كّل  تحقيق  إلى  طريقنا 
الذهن  متفتح  مجتمٍع  نحو  وطموحاتنا، 
بأن  جديٌر  الثقافة،  عالي  الفكر  متنور 
وثقافته  وتاريخه  وبصمته  اسمه  له  يكون 
الخاصة في مجتمع اإلنسانيّة المتقدمة دائماً 

والمتطلعة إلى الخير والسالم والمحبة.

العودة
تاريخ  في  لحظات  إنّها  أقول:  زلت  ما 
الشرفاء،  قاموس  في  وقرون  السفهاء, 
حملت  التي  لدفاترك  الغازي  تمزيق  لحظة 
وكتبك  الطفولة،  براءة  ألوان  بين صفحاتها 
ولطالما  الشرفاء،  بها  حلم  لطالما  التي 
ألجلها  وُوضع  اآلمال،  عليها  عقدت 
كانت  ولطالما  القضبان،  خلف  المناضلون 
شعاراً.. وهدفاً.. وأمنية، لحظات ال تنسى يا 
الرصاص،  أزيَز  تتخيلين  وأنت  صغيرتي، 
الغزاة،  نعال  وأصوات  المدافع،  وأصوات 
وألسنة الدخان، وقهقهة زبانية الليل، مرداء 
السلطان، وهم يبعثرون ألعابك تارة، وصور 
أطفال  به  يفكر  ما  حقيقة  لتكون  رسمتيها 
عفرين، وأنت تتذكرين لحظات تمزيق كتبك 
من  جمعتيها  وجمل  كردية  بأحرف  المزينة 
تراث أجدادك، لحظات تمزيق كتبك الملونة 
تحمل  وهي  واألصفر،  واألخضر  باألحمر 
وحكاياٍت  قصصاً  صفحاتها  طيات  بين 
بلغة والدتك؛ كل شيء هي في كتبك وأنت 
تنادين كم أنت جميلة لغة جدتي لغة والدتي، 
ترددين  وأنت  طمسها،  الغزاة  حاول  والتي 
 Em zarokin وأناشيد   ،Behlûl قصص 
إطالقك  لحظات   .Ez şehîdim وأنشودة 
 ROJ Baş  للحياة وإشراقة الشمس األولى
وتارة Dem Baş، وتختمين نهارك بتقبيل 

.Şev Baş يد الوالدة
تركضين  وأنت  الجميع،  تعلمها  كلمات 
مدرستكم  إلى  أصدقائك  بسرب  لتلتحقي 
ألحانكم   HEY REQÎB أنشودة   مرددين 
الرائعة وصدى كلماتكم المعبرة تعيد للشارد 
الناسي والمتناسي حقيقته،  وكأنه ماء يروي 

العطشى، وتعيد لألذهان أحالمهم المنسية.
كرمينج  صخور  بقايا  تتوسَّدين  وأنت 
وتتأملين السماء النجوم، آمال وآالم والدتك 
الجريحة،  ووالدك المفقود، وشقيقك الشهيد، 
تارة،  العسكر  صور  في  أشباح  وكابوس 
ربطات  ومرتدي  أخرى،  تارة  والملتحين 

عنق تتلون بلون دماء أهلك لتزيد خوفك...
فاألصوات  يرام،  ما  غير  على  شيٍء  كلُّ 
أصوات  صدى  سوى  شيء  وال  تتمازج، 
النساء  واستنجاد  األطفال  وبكاء  الرصاص 
علمت  المناضلين،  بيوت  جدران  وارتجاج 
اآلن صغيرتي،  لماذا يزداد صدى صوتك 
ثورةً ال تعرف االنتظار،  وامتزاج قطرات 
األرض  لتحتضنها  الدم  بقطرات  الدمع 
ولحظات  النعمان،  شقائق  والدة  معلنةً 
مغادرة منزلك وأنت تسقطين لمرات كثيرة، 
وأقوى  للغازي،  كرها  أكثر  وأنت  لتنهضي 

عزيمة على االنتقام.
ويُمسي  رعداً،  صوتك  صدى  يزداد   
الربطة  صاحب  قهقهة  وأصوات  عاصفة، 
قهقهة  مع  يمتزج  والدتك،  لغة  يتكلم  الذي 
الغازي والملتحي وأزيز الرصاص، وليتابع 
كتابك  وصفحات  دفاترك  تمزيق  الجميع 
وحقيبتك ولعل لحظات كسر قلمك الذي أهداه 
اللحظات  أصعب  كانت  المفقود  والدك  لك 
ليزداد ويرتفع صوت بكائك وبكاء والدتك... 
آمالك...  ذكرياتك...  األوغاد  مّزق  كلما 

رسومك...عالماتك... توقيع معلمتك..
صدى أصوات نتنة للغازين، كلمات بذيئة، 
باالنتقام،  وتتعهدين  الثائر  صراخك  تزيد 
مزارع  في  والدخان  اللهب  ألسنة  ارتفاع 
رعداً  تثور  تكاد  السماء  حتى  الزيتون، 
لوالدتك  احتضانك  لحظة  ودمعاً،  ومطراً 
المصرة على االنتقام، وهي تنحني لتضمك 
وتخبئك وتحميك، تحمل حفنة تراب زيتونة 
لحظات  لتكون  الغزاة،  أعين  في  وتذرها  
ودخان  لهب  ألسنة  القيامة؛  يوم  تشبه 
وهتاف...كان هللا دوماً ناصراً المظلوَم، ومع 
بزوغ خيوط الفجر والشمس الدافئة سيرحل 
كابوس الظالم، وتلك اليد التي تمسح دمعتك 
وتنظر في عينيك وتقول: ال تخافي ستعودين 
بعزم  وتشدها  والدتك  يد  وتقبل  لعفرين، 

»أقسمنا سنعود جميعاً لعفرين«.

تأمالت

أزهر أحمد

شاعر العاطفة... واهلم الكردي
»ابراهيم رشو«

ابراهيم رشو من مواليد 1930م  الشاعر 
تعلم القراءة  والكتابة على يد علماء الدين 
شرق  شمال  في  سدي(  )سي  قرية  في 
زمانه  أهل  عادة  على  الحسكة،  مقاطعة 
ومنهم »مال أوصمان أومري ومال محمد 
ودرس  القرية  مدرسة  دخل  ثم  بيرتي«  
الدراسة  ترك  الخامس،  الصف  فيها حتى 
في حي  الحسكة وسكن  مدينة  إلى  وانتقل 
الصراع  رحلة  لتبدأ  الشعبّي،  حجر  تل 
المضنية  الحرة  األعمال  حيث  الحياة  مع 

والشاقة.
أوقات  في  الشعر  رشو  ابراهيم  نظّم   
فراغه، رغم مشاغل الدنيا ولم يهدر وقته، 
البداهة والذكاء  أقرانه بسرعة  بين  وتميّز 
من  الكثير   حفظ  من  مكَّنه  الذي  الحاد 
الطفولة  فذكريات  قلب،  ظهر  عن  الشعر 
والشباب حاضرة في ذهنه بأصغر دقائقها 
وتفاصيلها، ورغم أنّه على فراش المرض 
رّحب  أنّه  إال  له  تعرَّض  سير  حادث  إثر 
بنا إلجراء هذا الحوار لنتعرف من خالله 

على جوانب من شعره وحياته.

- متى بدأت تفكر بنظم الشعر للمرة األولى 
؟ وكيف كانت البداية ؟ 

الصف  في  كنت  عندما  الشعر  عشقت 

اخلصائص األدبّية للشعر االجتماعّي

حاوره / قاسم عباس ابراهيم

بكّل  يتناول  الذي  هو  االجتماعّي:  الشعر 
حيث  المجتمع،  قضايا  وصراحة  وضوح 
الشعر  وقصائد  وتفصيلها،  بتحليلها  يقوم 
موضوعاً  تتناول  التي  تلك  هي  االجتماعّي 
من  اليوميّة،  الناس  حياة  تهمُّ  مواضيع  أو 
ونشر  للجهل  ومحاربة  اجتّماعيّة  عدالة 
الخلقي  االنحالل  وجه  في  والوقوف  للعلم، 
الحياة  هموم  و  العمل  ومشاكل  ومحاربته، 

كافة.
اجتماعّي  كائن  اإلنسان  أن  اعتبار  وعلى 
بطبعه، فهو ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن 
عن  يستغني  وال  جنسه،  بني  من  اآلخرين 
األفراح  فيشاركهم  معاشرة ومعاملة غيره، 
واألحزان ويتعاون معهم، لذا فالشعراء أكثر 
يعبّرون  فهم  المجتمع،   مع  تفاعالً  الناس 
عن ذلك بأحاسيسهم وبكلماتهم التي تدغدغ 

المسامع بأوزانها وألحانها. 

أّما خصائص الشعر االجتماعّي: 
من  موضوعاته  يستقي  وبنّاء،  هادف  فهو 
المجتمع الذي يعيش فيه الشاعر، وذلك بعد 
تحليل الواقع بغرض إصالح ما هو فاسد من 
بتشخيص  يقوم  فهو  االجتماعيّة،  األوضاع 
العالج  ووصف  السبب  وتحديد  الداء، 
أساليبهم  استخدام  إلى  الشعراء  ويلجأ  له، 
ومخاطبة  الواضحة،  كاللغة  التعبيريّة 
الواضحة،  بالحجة  ذلك  ودعم  العواطف 

واعتماد النمط القصصي التصويرّي. 
الترغيب  أسلوب  إلى  منهم  البعض  ويلجأ 
المجتمع  أفراد  يرّغبون  فهم  والترهيب،  
إلى  ويدعوهم  والتمدن،  بالرقي  يساهم  فيما 
وتقّوض  تهدم  التي  األوضاع  من  االبتعاد 
على  الشعراء  يقبل  حيث  النهضة،  دعائم 
عن  التعبير  على  والعمل  الواقع،   تحليل 

فيلم »حياة« يشارك مبهرجان
 سينمائي دولي يف كندا

من  كفن  الكردية  السينما  تتقدم  وكاالت: 
الفنون الراقية وكصناعة حديثة في أرجاء 
بخطاً  تتقدم  اليوم  وأصبحت  كردستان، 
ترشيح  تم  ومؤخراً  العالمية،  نحو  ثابتة 
قبل  من  »حياة«  الكردي  الفيلم  وقبول 
لجنة تحكيم الدورة الرابعة عشر لمهرجان 
)فوكس بوبيلر ميديا آرت( الذي سيقام في 

كندا خالل األيام المقبلة.
وفيلم  »حياة« هو أول فيلم كردي مشارك 
من  وهو  للمهرجان،  الجديدة  الدورة  في 

الكردية  الممثلة  وبطولة  وإخراج  تأليف 
كاردينيا هيمن وعثمان صديق وروا زاهر.
يشار إلى أنَّ الممثلة الكردية كاردينيا كانت 
قد فازت بجائزة أفضل ممثلة ومخرجة هذا 
العام في مهرجانيين سينمائيين في باشور 
العاصمة  في  تنظيمهما  تم  كوردستان، 
فيلم  فإن  المعلومات  وبحسب  هولير، 
ضمن  تنافس  التي  األفالم  من  »حياة« 
المسابقة الرسمية لمهرجان )فوكس بوبيلر 

ميديا آرت(.

ذلك بطرق وأساليب اإلقناع لتحقيق أهدافهم 
عن  طريق الموازنة بين نتائج التمادي في 
الغي واالبتعاد عنه، وتعريف أفراد المجتمع 
بحقوقهم، وطرق المطالبة بها، ولفت االنتباه 
إلى ما حققته بعض الشعوب واألمم المتقدمة 

في المجال االجتماعي. 

أّما أنواع الشعر االجتماعي: 
1 – الشعر الواقعي: من يعتمد على تصوير 
عن  وذلك  الشعوب،   تعيشه  الذي  الواقع 
الداء  ووصف  العيوب،   كشف  طريق 
والدواء،  وهذا ما يسمى بالشعر االجتماعي 

التقريري. 
إلى  يدعو  الذي  الثوري،   الشعر   –  2
كافة،  بأشكاله  والظلم  االستبداد  الثورة ضد 
يدعى  ما  وهذا  والعوز،   الفقر  ومحاربة 

بالشعر االجتماعي الثوري. 
المشاكل  كشف  يتناول  الرمزي:   –  3
وذلك  مباشر،  غير  بأسلوب  االجتماعيّة 
الشعر  هو  وهذا  واإلشارة،  بالرمز 

االجتماعي غير المباشر. 

مجعة احليدر
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بعد توقف مشاريع الري عن العمل في مناطق 
ريف ناحية عين عيسى المعتمدة على الزراعة 
في المقام األول كان ال بد من إيجاد سبل للعيش، 
المتضررة  للعائالت  اليومي  القوت  وتأمين 
القرى  أهالي  عمد  لذا؛  التوقف.  هذا  نتيجة 
بناحية  يمر  الذي  األوتوستراد  على  الواقعة 
عين عيسى على بناء استراحات وبقاليات على 
من  العديد  يوفِّر  التجاري،  الطريق  هذا  طول 
فرص العمل للعاطلين من الشباب، على الرغم 

من المصاعب التي تواجههم في العمل.
أصحاب  على  لصحيفتنا  جولة  وفي 
مع  لقاء  لنا  كان  فيها؛  والعاملين  االستراحات 
المواطن عبد الرحمن الشعبان من أهالي قرية 
حدثنا؛  الذي  عيسى  عين  بريف  الشركراك 
قائالً: »يصل األوتوستراد من مدينة حلب إلى 
مدينة الحسكة مروراً بناحية عين عيسى التي 
تعتبر عقدة مواصالت هامة على األوتوستراد، 
ويمر بالجهة الشمالية للناحية، ويعتبر مصدر 
المعيشة الوحيد لنا بعد توقف الزراعة المروية 
واعتمادها على البعلية بالدرجة األولى، واآلن 
المواد  بعض  شراء  خالل  من  بالتجارة  نعمل 
على  للمسافرين  وبيعها  والعصائر  الغذائية 

األوتوستراد«.
وأضاف الشعبان: »توفُّر البقاليات البسيطة التي 
نبنيها العديد من فرص العمل للكثير من الشبان 
البسطات  مع أصحاب  يعملون كحراس  الذين 
هذه  ألصحاب  ومساعدين  االستراحات  أو 
ويتقاضون  والشراء،  البيع  بعمليات  البقاليات 
مبالغ مالية بسيطة تساعدهم على إعالة أسرهم 
التي نمر بها ومع  العصيبة  في ظل الظروف 
أنا  للمعيشة  أملك مصدراً  الزراعة، ال  تراجع 

وعائلتي سوى هذه البقالية المتواضعة«.
الهويدي  محمد  البقالية  بصاحب  والتقينا  كما   
التي  الرسوم  سعر  ارتفاع  من  اشتكى  الذي 
تفرضها عليهم البلدية: »الرسوم التي تفرضها 

مع  بالمقارنة  جداً،  باهظة  الشعب  بلدية  علينا 
البقالية »االستراحة«.  المترتبة على  التكاليف 
التي تحتاج الى مولدات كهربائية والتي بدورها 
تحتاج للمحروقات لتعمل، للحصول على المياه 
والعصائر الباردة وبعض المواد الغذائية التي 
تفسدها الحرارة مما زاد من التكاليف المترتبة 

علينا«. 
وأشار الهويدي إلى ما توفره االستراحات من 
خدمات للمسافرين، االستراحات المنتشرة على 
طول الطريق توفر كل ما يحتاجه المسافرين 
غذائية  ومواد  الباردة  والمشروبات  طعام  من 

مختلفة. 
لهذه  االقتصادية  الجدوى  إلى  وبالنسبة 
أصحاب  أن   على  الهويدي  أكد  االستراحات 
مالية  مبالغ  يجنون  واالستراحات  البقاليات 
عوائلهم  متطلبات  تلبية  في  تساعدهم  بسيطة 

وتصل يوميتهم بين الـ )2000- 3000( ليرة 
سورية.

والجدير بالذكر أن أصحاب البقاليات يشتكون 
من الرسوم الضريبية التي فرضتها عليهم بلدية 
بـ  حددتها  والتي  عيسى  عين  بناحية  الشعب 
)10( آالف ل.س شهرياً، األمر الذي ضاعف 

التكاليف المترتبة على تجارتهم.
على  التجارية  المحالت  أصحاب  وطالب 
عين  بناحية  الشعب  بلدية  من  األوتوستراد 
عليهم  المفروضة  الرسوم  تخفيض  عيسى 
تحتاجه  ما  توفير  على  تساعدهم  أرباح  لجني 
في  االستمرار  على  وتشجيعهم  عائالتهم، 

عملهم هذا.

هواجس اسرتاحات الطريق الدويل

بمراجعة  نقوم  الوضع  هذا  »في  كوتو:  سهام 
عامة لجميع المواد التي تم إعطائها في الفصل 
األول ويتم ذلك عن طريق الكتابة على اللوح، 
أجل  من  الطالب  جميع  ومشاركة  وبتشجيع 
وبعد  الدروس،  في  الجميع  التركيز ومشاركة 
بتدريس  سنقوم  العامة  المراجعة  من  االنتهاء 
هنالك  تكون  ثم  ومن  الثاني،  الفصل  مواد 
على  بالفائدة  يعود  كله  وهذا  شفهية  امتحانات 

الطالب قبل تأديته لالمتحان األخير«.    
في  أدرس  المدرس حسن حسن: »كنت  وقال 
شيء  كل  وكان  عفرين،  بليلكا  قرية  مدرسة 
ولم  الطلبة،  لجميع  الكتب  توزيع  ويتم  متوفر 

المطبوعات  ناحية  من  نقص  أي  هنالك  تكن 
المدرسية، أما اآلن في تل رفعت فنحن بحاجة 
لكافة المستلزمات الدراسية، ألن كتب المنهاج 
الدراسي تم توزيعها على المدرسين فقط بسبب 
ألواح  على  الدرس  بكتابة  ونقوم  عددها،  قلة 
منزلية صغيرة بسبب عدم توفر ألواح الكتابة 
في الصفوف«، واختم حديثه قائالً: »إن ما نقوم 
به اليوم هو خطوة كبيرة قياساً بالظروف التي 
نعاني منها، بسبب تهجيرنا من قرانا ومناطقنا 

من قبل االحتالل التركي ومرتزقته«.

نشر ثقافة التعاون بني
 أفراد اجملتمع

يعتبر مشروع جمعية هفكرتن هاماً؛ إذ يهدف 
للمواطنين، باإلضافة  العمل  تأمين فرص  إلى 
المجتمع؛  أفراد  بين  التعاون  ثقافة  نشر  إلى 
وكسر  باألسعار  التالعب  منع  ومهمتها 
احتكار بعض التجار للمواد الغذائية األساسية 
والزيوت  والبرغل  السكر  مثل  والتموينية 
المتناول  في  ووضعها  المواد  وكل  والرز 
بثمٍن أرخص وأقل من أسعار السوق، فجمعية 
هفكرتن تساهم في تنفيذ مشاريع اقتصادية في 
االستهالكية  المواد  واستيراد  السوري  الشمال 
العاملين في  بالنفع على  األساسية بحيث يعود 
نتيجة كسر  المواطنين جميعاً،  الجمعية وعلى 

حالة االحتكار.
هفكرتن  جمعية  عمل  عن  المزيد  ولمعرفة 
وعن نشاطاتها الحديثة، قامت صحيفتنا بزيارة 
مركز الجمعية في مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة، 
وأجرينا اللقاء التالي مع أعضاء اإلدارة العامة 
االقتصادية في الجمعيات التعاونية رشاد كايماز 
وطيب عمر حيث أفادانا: »تُعنى الجمعية بعدة 
جوانب اقتصادية )تجارية، صناعية، زراعية، 
مؤسسات  تعاونية،  جمعيات  مواشي،  تربية 
اقتصادي  مجتمٍع  لبناء  وتهدف  استهالكية(، 
عمل  ويتغير  ديمقراطي،  مجتمعي  تنظيمي 
العام  االقتصادي  الوضع  بحسب  جمعية  كل 
للمواطنين  االقتصادية  المستلزمات  وحسب 
وللوصول  وزراعية؛  وصناعية  تجارية  من 
أنفسنا  تنظيم  اقتصادي مستقل علينا  إلى عمٍل 
وفق مخطٍط تنظيمي مجتمعي، حيث يمكن لكل 
مواطن المساهمة بمبلغ مالي معين كلٌّ حسب 
في  األسهم  من  عدٍد  امتالك  وبالتالي  قدرته، 
الجمعية التعاونية، كما تقوم هفكرتن بالمساهمة 
أسهم  من  أكثر  أو  النصف  تقارب  بنسبة 
التعاونية،  الجمعيات  عمل  لتسهيل  المشروع 
ويتم  الذاتي،  االكتفاء  على  منها  وحرصاً 
تجميع رأس المال من قبل المواطنين الراغبين 
بالمساهمة في الجمعية، وتقام المشاريع حسب 

ما يتطلب الوضع االقتصادي في روج آفا«.
عن  الجمعية  في  بالتسجيل  المواطنون  يقوم 
بـ  قيمتها  تقدر  التي  باألسهم  االشتراك  طريق 
15 ألف ليرة سورية لكل سهم، وذلك لكي تقوم 
وعن  المنطقة  في  االقتصادي  الواقع  بتطوير 
الجمعية  وتتميز  التجارية؛  التبادالت  طريق 
بأسعارها المنافسة للمواد الموجودة في السوق 
وبيعها بثمن أرخص بالمقارنة مع غيرها من 

المراكز التجارية.
ونوه اإلداريان إلى ظهور فكرة افتتاح جمعية 
العام  أواخر  وفي  2015م،  عام  منذ  هفكرتن 
عام  بداية  وفي  األسهم،  جمع  تم  المذكور 
حيث  التنفيذ،  حيز  المشروع  دخل  2016م، 
قدرت قيمة األسهم بـ 10 آالف سهماً وكل سهم 
كمركٍز  وبنيت  سورية،  ليرة  ألف   15 بقيمة 
على  الفائدة  توزيع  تم  أشهر  ستة  وبعد  عام، 
ليرة سورية،  بـ )6500(  المشاركين وقدرت 
 15 بـ  المساهمة  من  فقط  واحدة  سنة  وخالل 
ألف ليرة حصل كل سهم على فائدة 12500 

ليرة، تم توزيعها على أصحاب األسهم.
ديرك  من  حدا  على  منطقة  كل  فرز  تم  كما 
على  فائدتها  توزيع  وتم  كانيه  سري  وحتى 
كل  أن  أي  المنطقة،  أبناء  من  المشاركين 
هفكرتن،  مجلس  أعضاء  يعتبرون  األعضاء 
الذي  المجلس  إداريو  يختاروا  أن  ويمكنهم 
يحق له أن يبيع ويشتري كل المنتجات وزيادة 
األعضاء، باإلضافة إلى أن هفكرتن المركزية 

تقوم بمساعدة مراكز المناطق األخرى.

لعبت دورًا رياديًا يف حتقيق 
التوازن االقتصادي

الهدف  أن  إلى  الجمعية  في  اإلداريان  وأشار 
للمواطنين  الغذائية  المواد  تأمين  هو  األساسي 
إنشاء  في  السبب  المنشأ، وكان  المصدر  ومن 
هفكرتن هو الحاجة إلى القسم التجاري، حيث 
كافة  من  ومشاركةً  المواطنين  من  تقبالً  لقي 
اقتصادي،  كمشروع  شرحه  وتم  المناطق، 
وتمت المشاركة من قبل الكومينات والمجالس 
في  وألنه  عنها،  اإلعالن  وتم  والمؤسسات 

على  العمل  تم  و2017م   2016 عام  أواخر 
سورية  شمال  في  الفيدرالية  مشروع  طرح 
قررت  كبيرين،  ونجاحاً  قبوالً  القى  الذي 
مغاير  بشكٍل  المشروع  هذا  من  النيل  تركيا 
عبر إغالق المعابر الحدودية وممارسة سياسة 
لكن  السوري،  الشمال  أهالي  على  التجويع 
وبدأت  األيدي  مكتوفة  تبق  لم  الذاتية  اإلدارة 
بالعمل على إنشاء الجمعيات التعاونية، ولعبت 
في تحقيق توازن  ريادياً  شركة هفكرتن دوراً 
الذي  الحصار  ظل  في  المنطقة  في  اقتصادي 
المفروض على روج آفا، وذلك باالعتماد على 
بالواقع  النهوض  في  تساهم  التي  اإلمكانيات 

االقتصادي في المنطقة.
وقال اإلداريان: »علينا أال ننظر إلى هفكرتن 
كجمعية تعاونية فقط، ففي شمال سورية وفي 
هفكرتن  اعتبرت  خاص  بشكٍل  الجزيرة  إقليم 
الجمعيات  بمساعدة  تقوم  ألنها  عامة؛  شركة 
في  عائلة   600 تعمل  حيث  كلها،  التعاونية 
الجمعيات التعاونية ومنهم من عوائل الشهداء، 
وتأهيل  الحالوة  معامل  إنشاء  إلى  باإلضافة 
مواد  أربعة  وهناك  األفران.  وإنشاء  الحدائق 
ومنها  آفا،  روج  خارج  من  تأتي  أساسية 
باإلضافة  والحديد،  واإلسمنت  والسماد  السكر 
النباتي  الزيت  مثل  األخرى  المواد  إلى بعض 
واألرز؛ ونظراً لحاجة المواطنين إلى الكهرباء 
المولدات  جمعية  إقامة  على  هفكرتن  عملت 
الكهربائية، ففي قامشلو وعامودا وسري كانيه 
قامت  والحسكة  براك  وتل  وشدادي  تمر  وتل 
كما  المادية،  الناحية  من  بمساعدتهم  هفكرتن 
للمواشي،  بيريفان  بمساعدة جمعية  قامت  أنها 
وشاركت في جمعية قامشلو بمقدار 100 سهم، 
أي أنها تقدر بـ مليونين ونصف المليون ليرة 
من  الجمعيات  تلك  مساعدة  يتم  كما  سورية، 

ناحية تقديم األعالف لها«.

املعوقات اليت تعرقل 
الواقع االقتصادي

وأشار األعضاء إلى المعوقات التي اعترضت 
الحدودية  المعابر  إغالق  وهي  الجمعية  عمل 

)معبر سيمالكا، معبر مبروكة( اللذين يتم من 
حيث  للمنطقة،  الالزمة  المواد  تأمين  خاللهما 
اقتصادي  حصار  فرض  إلى  تركيا  سعت 
من  فشلها  بعد  سورية  وشمال  آفا  روج  على 
إخضاع  محاولة  والعسكرية  السياسية  الناحية 
الشعب من خالل لقمة العيش؛ وهذه المعوقات 
إقليم  في  االقتصادي  الواقع  تقدم  تعرقل  كانت 
الحد  لتحقق  هفكرتن  جاءت  لذلك  الجزيرة، 
السوق  التجار في  من االحتكار وتحكم بعض 
والشراء  البيع  عمليات  خالل  من  السوداء 
لمصالحهم الشخصية، فعلى سبيل المثال  وفقاً 
لم  كركوك  في  الشعبي  الحشد  دخول  عند 
باشور  من  اإلسمنت  استيراد  باإلمكان  يعد 
من  اإلسمنت  كيس  سعر  وارتفع  كردستان 
ل.س   )5000( إلى  سورية،  ليرة   )1800(
السعر وبيعه في األسواق  بعد إعالن وتوحيد 
بسعر )2200( ل.س، وعندما بدأت هفكرتن 
اإلسمنت  سعر  انخفض  اإلسمنت  باستيراد 
إلى )1800( ل.س، وكان هناك سوق  تلقائياً 
للتهريب أي للتالعب بأسعار الفاتورة النظامية 
لكي يتحكموا بالمواطن الذي هو بحاجة ماسة 

لتلك المواد.
ففي فترة انقطاع مادة السكر من إقليم الجزيرة 
والتي خلقت مشكلةً كبيرة، ووصل سعر كيس 
وكان  ل.س،  ألف   )50( بـ  يقدر  الذي  السكر 
يباع بـ )60( ألف ليرة سورية ومنهم من باع 
هفكرتن  قررت  عندها  ليرة،  ألف   45 بسعر 
وانخفض  المواطنين  على  السكر  مادة  توزيع 
بيعه  يتم  وحالياً  ألفاً،   )22  -  17( إلى  سعره 
بمصلحة  التفكير  التجار  فعلى  ألفاً،   )13( بـ 
شعبه ووطنه قبل األرباح التجارية، وأنه بدون 
حقيقة  وهناك  تجار،  هناك  يكون  لن  المجتمع 
التجار  بعض  بدء  وهي  أال  هفكرتن  حققتها 
أسعار  من  أقل  بقيمٍة  المواد  أسعار  بخفض 
المواطن  هو  المستفيد  يكون  وبذلك  الجمعية، 
الشمال  في  يعيش  من  وكل  المجتمع،  وكافة 

السوري.
شركة  فهي  جمعيةً،  هفكرتن  تكون  أن  وقبل 
وعندها  إليها  المواطنين  من  الكثير  وانتسب 
جمعية  وكل  التعاونيات،  واتحاد  دار  أنشئ 
يجب أن يكون لها عضو إداري فيها يقوم بكافة 
مع  متعاونة  لتكون  هفكرتن  وجاءت  أعمالها، 
المواطنين ومع التجار بالوقت نفسه، وجاءت 
التعاونية  الجمعيات  وإن  االحتكار،  من  للحد 
التشجيع  وتم  لالقتصاد،  األساسية  اللبنة  تعتبر 
ويتم  الجمعيات  من  الكثير  األمر  هذا  على 

هفكرتن،  جمعية  طريق  عن  منتجاتها  توزيع 
وتعتبر  الشهداء،  لعوائل  معامل  إنشاء  تم  كما 
مساعدة  تم  كما  المجتمع،  صندوق  هفكرتن 
ماليين   3 بـ  الكهربائية  المولدات  جمعيات 
دوالر، باإلضافة إلى بناء الكثير من الجوامع 
الحدائق  وتأهيل  والفقراء  المرضى  ومساعدة 

والعمل على المسائل اإلنسانية أكثر.
والجدير بالذكر أن هناك أكثر من 200 جمعية 
وتجارية  وزراعية  صناعية  بين  ما  تعاونية 
الفوائد  بتوزيع  تقوم  جمعية  وكل  ومواشي، 
حسب اإلمكانية، فمنهم من يقوم بتوزيع المواد 
المستحقة،  الفوائد  التموينية، ومنهم من يوزع 
وال يسمح لألعضاء العمل دون سن 16 سنة، 
أو  مشاكل  وجود  حال  في  المداخلة  يتم  كما 
شكاوي ضمن الجمعيات، وهناك قانون ونظام 

داخلي خاص بهفكرتن.
المدنية  المؤسسات  »نناشد  اإلداريان:  ونوه 
والعسكرية بأن تقوم بالشراء من هفكرتن ألن 
والرأسمالية  المجتمع،  بخدمة  تقوم  الجمعية 
ففي  المواطنين،  دم  من  تشرب  أن  تريد  دائماً 
آخر اجتماع لهفكرتن تم أخذ قرار بخصوص 
قسم المحاسبة الذي تم إنشاؤه في الجمعية، كما 

تم تدريبهم بشكٍل جيد على نظام العمل«.   

اهلدف من اجلمعيات التعاونية
أعضاء  أكد  التعاونية؛  الجمعيات  أهداف  عن 
الجمعيات  في  االقتصادية  العامة  اإلدارة 
عمر  وطيب  كايماز  رشاد  من  كل  التعاونية 
الجمعيات  إنشاء  من  الهدف  »إن  قائلين: 
وإقامة  السوداء  السوق  كسر  هو  التعاونية 
المستوى  رفع  شأنها  من  بنّاءة  مشاريع 
لسكان  الذاتي  واالكتفاء  للمواطن  المعيشي 
بظروف  مررنا  أننا  حيث  سورية،  شمال 
ظل  في  سنوات  السبع  يقارب  ما  منذ  قاسية 
الجهات،  كل  من  علينا  المفروض  الحصار 
بإمكاننا تصنيع  وبما أن مناطقنا غنية زراعياً 
المواد الخام وعدم االضطرار الستيرادها من 
الخارج، ما يؤدي إلى انخفاض األسعار نوعاً 
لذلك؛  للمواطن.  المعيشي  الوضع  ما وتحسين 
علينا إقامة المزيد من الجمعيات التعاونية في 
كل المناطق لتغطية احتياجات روج آفا وشمال 
سورية كافة والمضي قدماً في إنشاء المشاريع 

التجارية والصناعية والزراعية«.

هفكرتن املركزية... صندوق اجملتمع

تقرير/ برييفان محي

تقرير/ شيار كرزيلي         

تقرير/ حسام امساعيل

التركي  االحتالل  دولة  جيش  قام  أن  بعد 
المعارضة  فصائل  مرتزقة  وبمشاركة 
الفاشي  وحزبه  أردوغان  قبل  من  والمدعومة 
عفرين،  على  بالهجوم  والتنمية  العدالة  حزب 
توقفت المدارس والقطاع الدراسي عن العمل، 
دولة  قبل  من  المقصود  االستهداف  بسبب 
االحتالل، حيث بلغ عدد المدارس في مقاطعة 
مدرسة،   )318( 2017م  عام  حتى  عفرين 
ما  االبتدائية  المرحلة  في  الطالب  عدد  وبلغ 
في  التالميذ  وعدد  ألف،   42000 يقارب 
المرحلة اإلعدادية ما يقارب 9000، وبلغ عدد 
طالب المعهد 550 طالباً وطالبة، أما طالب 
وطالبة،  طالباً   350 عددهم  فكان  الجامعة 
للتدمير،  المدارس  من  الكثير  تعرضت  وقد 
مدرسةً،   68 دمرت  التي  المدارس  عدد  فبلغ 
وبعد  ومدرسان،  وطالبة  طالباً   30 واستشهد 
الدولة  قبل  من  قسراً  عفرين  أهالي  تهجير 
بتل  منهم  جزء  واستقرار  ومرتزقتها  التركية 
اللجان  مع  وبالتنسيق   KPCD قامت  رفعت، 
أجل  من  بالعمل  رفعت  تل  بلدة  في  الشعبية 
فتح المدارس وذلك بهدف عدم انقطاع الطلبة 
مدرستان  فتح  تم  وقد  والتعليم،  الدراسة  عن 
األولى في القطاع الشرقي، والثانية في القطاع 
التربية  للجنة  المشترك  الرئيس  الغربي. وقال 
تل  ببلدة  الديمقراطي  المجتمع  في  والتعليم 
المعلمين  نحن  »قمنا  ابراهيم:  ابراهيم  رفعت 
تقديم  أجل  من  باالجتماع  رفعت  تل  بلدة  في 

الذين  للطلبة،  التعليم  الستمرارية  الحلول 
األول،  الفصل  إنهاء  بعد  الدراسة  عن  توقفوا 
نبدأ  أن  يلي:  ما  على  االجتماع  وتمخض عن 
بفتح المدارس من أجل استكمال الفصل الثاني 
وإكمال ما تم التخطيط له في السابق، ولكي ال 
تكون  أن  فقررنا  الدراسة  عن  التالميذ  ينقطع 
البداية مراجعة عامة لجميع المواد واسترجاع 
األول،  الفصل  في  أخذها  تم  التي  المعلومات 
ثم البدء بالفصل الثاني وتكون الدروس بشكل 
التوقف أكثر من  مكثف لضيق الوقت ألنه تم 
خمسة أشهر«، وأضاف ابراهيم: »سوف ننهي 
الفصل في مدة ال تقل عن شهر وقد تم تأمين 
الدفاتر واأللوان واألقالم وسيتم توزيعها على 
للمرحلة  ثالثة  مدرسة  وستفتح  التالميذ  جميع 

اإلعدادية في تل رفعت«.
المعلمين  إلدارة  السابقة  الرئيسة  وحدثتنا   
القطاع  مدرسة  ومديرة  سابقاً  موباتا  لناحية 
نارين  المعلمة  حالياً  رفعت  تل  لبلدة  الشرقي 
قائلة: »بعد مرور أسبوع على افتتاح مدرسة 
وعدد  رفعت،  تل  بلدة  في  الشرقي  القطاع 
إلى  الفضل  ويعود  ملحوظ  تزايد  في  الطالب 
مع  وتنسق  األحياء  تدير  التي  الشعبية  اللجان 
يقارب  ما  اآلن  الطالب  عدد  ويبلغ  األهالي، 
لوازم  تأمين  وتم  وطالبة،  طالٍب  األلف 
المدرسية لهم من قبل لجنة التربية والتعليم في 

المجتمع الديمقراطي«. 
مناطق  إن  المعلوم  »من  نارين:  وأضافت 

التدمير  من  الكثير  إلى  تعرضت  قد  الشهباء 
مناطق  في  المدارس  فمعظم  الحرب،  بسبب 
الشهباء قد تعرضت للدمار، الكلي أو الجزئي 
لعدة  توقفها  إلى  أدى  مما  والنهب،  والسرقة 
أعوام عن العمل، وتهميشها بشكل كامل ونحن 
هنالك  ولكن  جديد،  من  بإحيائها  قمنا  بدورنا 
كالمقاعد  الطلبة  مستلزمات  في  كبير  نقص 
على  يجلسون  الطالب  فمعظم  الصفوف  في 
إال  منها  يبق  لم  التي  الكتابة  وألواح  األرض، 
كانت المدرسة مليئة  بعض الصفوف، وأيضاً 

بالقمامة واألوساخ واألتربة فقمنا بتنظيفها«.
المعلمة  فحدثتنا  التدريس  أسلوب  عن  أما   

 عودة طلبة عفرين للدراسة رغم الصعوبات

جودة اخلبز يف ديرك

بلدان  معظم  في  الرئيسية  المادة  الخبز  يعتبر 
ودول العالم، وتختلف نوعيتها وصناعتها من بلد 
الخبز،  العديد من الطرق إلعداد  آلخر، ويوجد 
وتختلف من منطقة إلى أخرى ومن مجتمع إلى 
آخر، حيث تعتمد غالبية السكان على هذه المادة 

والتي تعتبر الغذاء الرئيس في معظم الدول.
قامشلو  مقاطعة  في  ديرك  مدينة  سكان  يعاني   
وسط  اآللية،  األفران  خبز  جودة  رداءة  من 
غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية والتموين، 
الخبز ورداءتها، كانت لصحيفتنا  وحول نوعية 
ديرك،  مدينة  في  الخبز  مادة  حول  استطالع 
مدينة  أهالي  من  سليمان  نجمة  حدثتنا  وبدورها 
نوعية  من  يعانون  األهالي  »إن  قائلةً:  ديرك 
باإلضافة  فيها  النخالة  نسبة  زيادة  بسبب  الخبز 

إلى حرقه وسواده«.
نحصل  التي  الخبز  ربطة  »إن  نجمة:  وتابعت 
عليها من الفرن نصفها بايت ومحروق، باإلضافة 
إلى رائحة الحموضة وطعمها، عدا ذلك رداءتها 
نوعيتها، علماً أنَّ إقليم الجزيرة معروف بنوعية 
القمح الجيدة وإنتاجها العالي، ويعود سبب رداءة 
وضعف جودة الخبز أيضاً إلى الطحين المنتج، 
العجين،  إلعداد  المستخدمة  المياه  وحرارة 
ونوعية الملح المستخدم«، ونوهت نجمة إلى إن 
مساعدة  يعني  ال  الربطة  في  الخبز  عدد  زيادة 
األهالي وتأمين المادة األساسية لهم، ولكن نرجو 
تقليل عدد أرغفة الخبز وزيادة نوعيته بدالً من 
إتالف أكثر من نصف الربطة، ألن نصفها ال يتم 
استهالكها لرداءة النوعية وطعمها وحموضتها.

ومن جانبه حدثنا رشيد حمكمور من أهالي منطقة 
ديرك قائالً: »كانت ديرك معروفة بجودة الخبز 
ونوعيتها، إال إن في هذه الفترة وبخاصة خالل 
المستوى  في  الخبز  مادة  تكن  لم  شهر رمضان 
كبيرة  بنسبة  تراجعت  حيث  أبداً،  المطلوب 

مقارنة مع السابق من حيث النوعية والطعم«.
يضطرون  األهالي  غالبية  »إن  حمكمور:  ونوه 
إلى شراء الخبز من األفران الخاصة رغم غالء 
الواحد 100  الرغيف  الخبز، حيث يصل سعر 

ليرة سورية«. 
وحول معاناة األهالي وشكواهم عن مادة الخبز 
وقراها  ديرك  سكان  أنَّ  »على  حمكمور:  أكد 
الخبز،  جودة  رداءة  من  يعانون  عام  بشكل 
›السياحي‹،  خبز  شراء  إلى  السكان  ويضطر 
أفضل  جودته  لكن  أيضاً،  محلياً  منتجاً  وهو 
ليرة سورية،  الواحدة 200  الربطة  ويبلغ سعر 
وأنَّ  بخاصٍة  العادية  الربطة  سعر  ضعف  أي 
المخابز لديها القدرة على تحديد الدقيق، ونستبعد 

أن يكون التخزين هو سبباً في نوعية اإلنتاج«.
وأكد حمكمور على أنَّ سبب رداءة الخبز يعود 
الطحين  عجن  وعدم  النخالة،  كمية  زيادة  إلى 
وقلة الرقابة على األفران، كون األفران الخاصة 
تنتج نوعية عالية وممتازة  الموجودة في ديرك 

من الخبز مقارنة بالفرن العادي.
والمعنية  المختصة  الجهات  حمكمور  وناشد 
العامل  كونها  األفران  بمراقبة  التموين  وإدارة 
الرقابة  هيئة  وخاصة  المنطقة،  في  األساسي 
والتموين ووضع حلول لهذه المشاكل واالهتمام 

من  يعانون  األهالي  ألن  الرئيسية  المادة  بهذه 
رداءة ونوعية الخبز، وهناك طبقة فقيرة جداً ال 
تستطيع شراء الخبز السياحي، والخبز العادي ال 

يملك المواصفات من حيث نوعيتها وجودتها.
إهمال  وجود  تبين  ديرك  لفرن  زيارتنا  وبعد 
وفوضى في الفرن وعدم االهتمام بالنظافة، وعدم 
والحشرات  للغبار  وتعرضه  الطحين،  تغطية 
وبخاصةً الذباب، عدا ذلك عدم جدية المشرفين 
على الفرن وال سيما من ناحية النظافة وتغطية 
تجولنا  وبعد  الحشرات،  من  وحمايتها  العجين 
من  ومعاناتهم  األهالي  شكاوي  إثر  الفرن  في 
الفرن طالب  مدير  لنا  أكد  الخبز،  نوعية  رداءة 
حسن عمر قائالً: »إن مادة الخبز كانت ممتازة 
الجزيرة  قمح  ألن  والجودة  النوعية  حيث  من 
معروف بنوعيتها، أما اآلن الطحين الذي يرسل 
النشاء  المواد مثل  العديد من  لألفران خالية من 
وغيرها وزيادة نسبة النخالة فيها، كما نعاني من 
المواد ألن أغلب معدات الفرن  نقص شديد من 
نقص  إلى  يؤدي  الذي  األمر  قديمة،  أصبحت 
وكميات  العمل  ضغط  وبخاصة  الخبز  ورداءة 
لتغطية  يتم تحضيرها بشكل يومي،  التي  الخبز 
مدينة ديرك ونواحيها، باإلضافة إلى نقص اليد 

العاملة التي نعاني منها«.
مادة  هو  األساسي  السبب  »إن  عمر:  وتابع 
القمح وبخاصٍة نقص مادة النشاء فيها باإلضافة 
السونة  لحشرة  الموسم  أثناء  القمح  تعرض  إلى 

واإلضرار بنوعية القمح«.
التموين  إدارة  مع  ناقشوا  أنهم  على  عمر  وأكد 

وعرضهم  قامشلو،  مقاطعة  في  والمطاحن 
األهالي  لها  يتعرض  التي  والمعاناة  المشاكل 
رداءة  من  معاناتهم  الخصوص  وجه  وعلى 
الخبز ونوعيتها وبخاصٍة في شهر رمضان التي 
أصبحت سيئة ال تصلح لالستهالك اليومي، وبعد 
تتعرض  قصيرة  لفترة  الفرن  من  القمح  خروج 
للتلف نتيجة نقص مادة النشاء فيها، وتصبح غير 

صالحة لألكل لوجود رائحة الحموضة فيها. 
المشاكل  هذه  »إن  بالقول:  حديثه  عمر  وأختتم 
مع  اجتماعنا  بعد  الفترة  هذه  خالل  حلها  سيتم 

إدارة المطاحن والتموين في قامشلو، لتالفي هذه 
المشاكل وال يمكن االعتماد على الخبز السياحي 
واألفران الخاصة، لعدم استطاعتهم تأمين الخبز 
المادة  تعتبر  الخبز  مادة  كون  برمتها،  للمنطقة 
المنطقة وال يمكن االستغناء عنها،  الرئيسة في 

وسيتم حل هذه المشكلة في أقرب فرصة«. 

األمن الداخلي.. استنفار خالل 
العيد

الطبقة  منطقة  في  الداخلي  األمن  قوى  تعمل 
على الحفاظ على األمن واالستقرار التي توفر 
بعد تحرير مدينة الطبقة من مرتزقة داعش في 
العام الماضي، ومع اقتراب عيد الفطر والذي 
قامت  تحريرها،  منذ  الثاني  العيد  عليها  يمر 
قوى األمن الداخلي في الطبقة باتخاذ إجراءات 

تحافظ على األمن واالستقرار فيها.
وفي لقاء أجرته صحيفة روناهي مع اإلداري 
عماد  المنطقة  في  الداخلي  األمن  قوى  في 
الطبقة  ألهالي  بارك  الذي  البطوشي  الحسين 
اقتراب حلول عيد الفطر وأكد: »إن قوى األمن 
األمنية  اإلجراءات  تشديد  على  تعمل  الداخلي 
الرئيسية،  الطرق  العيد من إغالق  فترة  خالل 
ووضع  الطبقة،  أسواق  إلى  المؤدية  والفرعية 
الحواجز من أجل تفادي االزدحام، ومنع تجوال 

تسبب مشاكل مرورية  التي  النارية  الدراجات 
االزدحام،  عملية  من  التخفيف  منها  والهدف 
وحماية المواطن، وتسهيل حركته داخل السوق 
خالل التجوال مع عوائلهم، وتكثيف الدوريات 
الـ 24 ساعة، وبخاصةً  والحواجز على مدار 
تفتيش  وأيضاً  المداخل،  وعلى  الليل  في 

السيارات للتأكد من الناحية األمنية.
المواطنين:  صحيفتنا  عبر  البطوشي  وطالب 
»بمساعدة قوى األمن الداخلي في ضبط األمن 
وضوابط السالمة، والتبليغ عن أي خلل أمني 
ألقرب حاجز أو مركز لقوى األمن الداخلي«.

نظرًا حلاجة مواطين الشمال السوري إىل املواد األساسية الغذائية منها والتموينية يف ظل احلصار املفروض على املنطقة، واتباع دول 

اجلوار سياسة التجويع ومنعهم دخول تلك املواد عرب املعابر احلدودية، جاءت مجعية هفكرتن االستهالكية التعانية يف مشال سورية 

لتنفيذ املشاريع االقتصادية يف املدينة يف حماولة لكسر األسعار االحتكارية من قبل بعض جتار األزمات واحلروب؛ حيث أخذت على 

عاتقها مهمة منع احتكار الشركات التجارية وبعض جتار املواد األساسية، وتأمني املواد بأسعاٍر تالئم القدرة الشرائية للمواطنني.

روناهي/ الرقة ـ أعلنت بلدية الشعب في الرقة 
الفطر  عيد  الستقبال  استعداداتها  انتهاء  عن 
كبير  جزء  تنظيف  خالل  من  وذلك  المبارك، 
من الشوارع والمتمثلة بإزالة الركام والقمامة 
الكم  ظل  في  المدينة  في  حيوية  طرق  وفتح 
الحدائق  تجهيز  وأيضاً  العمل،  من  الهائل 
وبهجة  االبتسامة  إلضفاء  ألعابها  وصيانة 
السرور على وجوه أطفالها في العيد وتكثيف 
الرقابة التموينية والصحية على األسواق قبيل 
العيد للتأكد من توفر االشتراطات الصحية في 

المعجنات والحلويات الخاصة بالعيد.
الشعب  لبلدية  المشترك  الرئيس  وأوضح 
»إن  قائالً:  ابراهيم  أحمد  المهندس  الرقة  في 
البلدية ستواصل عملها خالل إجازة عيد الفطر 
المدينة  ظهور  على  حرصاً  وذلك  المبارك 
ُحلة، وبما يعكس حرصها على توفير  بأجمل 
لكافة  وراحة  رضا  موضع  تكون  نظيفة  بيئة 

سكانها وزوارها«.
تكليف  تم  أنه  إلى  أيضاً  حديثه  في  وأشار 
اإلدارات بالبلدية التي تستدعي الحاجة لعملها 
في فترة عيد الفطر المبارك، من خالل تكثيف 
مثل  النظافة  وخدمات  الميدانية  البلدية  جهود 
وكذلك  وتنظيفها،  والميادين  الساحات  تجهيز 
بعض  بتأهيل  البلدية  في  الحدائق  إدارة  قيام 
استعداداً  األطفال  ألعاب  وتم صيانة  الحدائق، 
تكون  نظيفة  بيئة  ولتوفير  الزوار  الستقبال 
المحافظة  سكان  لكافة  وراحة  رضا  موضع 

وزوارها. 
ما  ستقدم  أنها  الرقة  في  الشعب  بلدية  وأكدت 
لها  توفر  ما  العيد من خالل  فترة  أمكن خالل 
أن  وعاهدت  مناسبة  وظروف  إمكانات  من 
الشعب  راحة  سبيل  في  السباقين  من  تكون 

وخدمتهم.

رشاد كامياز طيب عمر

حتضريات العيد يف بلدية الشعب 
بالرقة

عبد الرمحن الشعبان حممد اهلويدي

تقرير/ ماهر أمحد

 استطالع/ عصام عبد اهلل
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