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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

باملنطقة اآلمنة.. تسعى خللق عفرين ثانية

إعالن استدراج عروض سعر للمناقصة 
بالظرف املختوم

تعلن دائرة المياه في قامشلو لتوليد مضخة مياه أفقية وتركيبها  في محطة عويجة 
وإزالة المضخة القديمة وذلك وفق الشروط التالية:

يجب أن تكون أجور النقل مشمولة بالعرض المالي واالستالم في محطة   1-
عويجة بعد التركيب والتجريب.

يجب على العارض ذكر األمور التالية للمضخة المقدمة في عرضه الفني:  2-
المواصفات الفنية للمضخة: مضخة أفقية غزارة 250م3/سا ويجب أن   -

تكون البروانة من البرونز والمردود ال يقل عن 70%
بلد الصنع: أوربي جديد وغير معدل.  -

العالمة التجارية للمضخات.  -
يجب على العارض ذكر المدة التي يستطيع خاللها توريد المواد المطلوبة   3-

)المدة األقصر لها أفضلية إذا توافق مع ماركة جيدة(.
يجب أن تقدم األوراق في ثالث ظروف مختومة وممهورة بختم العارض   4-

ويكتب على الظرف من الخارج اسم العارض وشركته.
ويكتب على الظرف األول أوراق الشركة )شهادة مقاول أو صناعي أو تاجي( وعلى 

الظرف الثاني يكتب العرض الفني وعلى الظرف الثالث العرض المالي.
يجب أن تكون كافة األوراق والظروف ممهورة بختم العارض الرسمي   5-

حصراً.
ال يجوز سحب أي ثبوتية أو استبدالها بعد تقديمها.  6-

مدة تقدم العروض عشر أيام، بدءاً من تاريخ 20/1/2019.  7-
دائرة مياه قامشلو

روناك أوسكان

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /579/ لعام 

2019
على السيد حمد متعب المهتلف الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعي بالرقة 
وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 4/2/209 
للنظر في الدعوى المقامة من رجاء 

العيسى بنت راغب لتفريق لعلة الغياب.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية بالرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /688/ لعام 

2019
على السيد خالد خلف البصير الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
وذلك في تمام الساعة 10 صباحاً من 
يوم االثنين الواقع 4/2/2019 للنظر 
في الدعوى المقامة عليك من السيدة: 

محاسن خلف العبادي.
بطلب: غصب عقار

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

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/133/ لعام 

2018م
على السيد: حسن كامل ومحمود خليفة 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج  وذلك في تمام الساعة / 10صباحا 
/ من يوم الخميس/31/1/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: صالح 

منير الحجي.
بطلب: مبلغ مالي        

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

تقرير/ باهوز أمحد

أهمية املوسيقى يف 
حياة اإلنسان

املنطقة اآلمنة 
... مشروع 
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ا
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يف عفرين
4»

مربوك تفوقنا على 
ريال مدريد يف الرياضة 

النسائية!!! 
10»

من الذي يقف وراء
 تفجري منبج؟!

9»

مخس سنوات يف 
إدارة اجملتمع

6»

ة 
ّ
ة ثورة الدميقراطي

ّ
 اإلدارة الذاتي

لم يكن إعالُن اإلدارة الذاتيّة الديمقراطيّة مجّرد تنظيٍم للمجتمع وتمثيٍل ديمقراطّي إلرادة 
القوى والمكّونات المجتمعيّة، بل كان في مداه األوسع تعبيراً عن توافٍق حول رؤيِة الحلِّ 
السياسّي والسلمّي لألزمة وعالجاً لمشاكَل متجذرٍة لم يتصدَّ النظاُم لحلّها ومنها قضية 

«5الكرد، وحّل القضايا التي استجّدت مع استمرار األزمة. 

تسعى دولة االحتالل التركي إلدخال مرتزقتها من جبهة النصرة وغيرها إلى مناطق شمال وشرق سوريا لتصبح آمنة من منظورها، وترمي في ذلك إلى خلق عفرين ثانية واحتالل األراضي السورية 
وتطبيق الميثاق الملي فيها وبالتالي إبادة الشعب الكردي، وهذه الخطوة منافية للقانون واألعراف الدولية وخرق للسيادة السورية...

اإلدارة  أكدت عضوات  الجزيرة  إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  لتأسيس  الخامسة  السنوية  الذكرى  في 
في مقاطعة الحسكة بأن نموذج اإلدارة الذاتية في المنطقة المستند في األساس على أسس األمة 

الديمقراطية هو النموذج األمثل كون الشعب هو الذي يُدير نفسه بنفسه.

إن من يراقب ما يحصل في سوريا من صراعات؛ ال بد له من العودة إلى التاريخ، ودراسة الذهنية 
التي ولّدت صراعات عقيمة كهذه، أهدرت الطاقات البشرية السورية واالقتصادية طيلة السنوات 
العجاف. إن ما يحصل اليوم تم التحضير له منذ عقود من الزمن، وما هي هذه الصراعات سوى 
نتائج لذهنية التطرف التي تم تغذيتها من قِبل القوى الظالمية التي تحاول من خالل أجندتها فرض 

«3مشروع ما على المنطقة برمتها. 9»

بدأ  متواصلين  أسبوعين  مدار  على  الشهباء- 
أهالي عفرين الُمهجرين في الشهباء بسلسلة من 
استهدف  الذي  التركي  بالعدوان  التنديد  فعاليات 
شهر  من  العشرين  في  اآلمنة  عفرين  مقاطعة 
أصدرت  وبهذا  المنصرم،  العام  الثاني  كانون 
االجتماعية  والفعاليات  المجالس  من  العديد 
وما  عفرين  واحتالل  بالعدوان  تندد  بيانات 
يمارسه االحتالل التركي ومرتزقته في عفرين.

وتحت شعار »اليوم عصر الثورة ألجل عفرين« 
تظاهر يوم الخميس اآلالف من الطلبة ومعلمي 
االحتالل  بانتهاكات  تنديداً  عفرين  ومعلمات 
التركي وجرائمه بحق الشعب في شمال وشرق 
سوريا، وباألخص ما تعّرض له قطاع التدريس 

التتريك  سياسة  من  االحتالل  يمارسه  وما 
الممنهجة في المنطقة.

وشارك في التظاهرة اآلالف من طلبة المراحل 
في  والمعلمات  والمعلمين  الثالثة  التعليمية 
إقليم  في  والتعليم  التربية  هيئة  نظمتها  مظاهرة 
الديمقراطي،  المجتمع  تدريب  ولجنة  عفرين 
على  التركي  االحتالل  جيش  هجمات  الستنكار 
شمال  على  هجمات  بشن  وتهديداته  عفرين، 

وشرق سوريا.

ب وطننا ِ عفرين لنا.... نن نحُ

وبدأت المظاهرة التي رفع فيها الطلبة والمعلمين 

تمسك  عن  تعبّر  ورقية  وقصاصات  الفتات 
باللغة  والتعلم  لمدارسهم  العودة  بحق  الطلبة 
األم والنهوض من تحت الرماد من قبيل »نحن 
الباقون .. والحلم للبقية- من تحت رماد الحرب 

نحن   - نرقص  الحرب  دمار  تحت  .. من  نغني 
نحب وطننا - أنا أشتاق لمدرستي - نحن خالقو 
الحياة الجديدة - عفرين لنا« إضافة لقصاصات 
والشهداء  وقراها  عفرين  أسماء  حملت  ورقية 
التركي على  العدوان  الذين سقطوا في  األطفال 
فافين  لناحية  التابعة  بابنس  قرية  من  عفرين، 
إلى الطريق  وجابت الشوارع الرئيسية وصوالً 

الواصل بين قريتي بابنس وتل شعير.
وتعالت أصوات المتظاهرين مرددين الشعارات 
التي تندد بهجمات جيش االحتالل التركي وتحّي 

مقاومة العصر ومقاومة األهالي.

الزلنا نتبع اخلط الدميقراطي 

يف تعليمنا

العربية  اللغة  أستاذ  قال  التظاهرة  سياق  وفي 
حامد  والتعليم  التربية  لهيئة  المشترك  والرئيس 
استهجاناً  جاءت  اليوم  التظاهرة  هذه  أن  رستم 
التركية  بالسياسيات  والتنديد  التركي  للعدوان 
وطمث  الكردية  والثقافة  اللغة  لتدمير  الرامية 
في  المناهج  تتريك  عبر  اإلنسانية  الحضارة 
الوضع  نتابع  »نحن  وتابع  والمضمون،  الشكل 
بلحظة،  لحظة  االحتالل  بُعيد  عفرين  في  القائم 
الدين  لتعليم  مكاناً  إلى  اليوم  تحولت  المدارس 
وتأجيج  الطلبة  بين  العنصرية  ونشر  المتشدد 
هنا  نحن  مازلنا  ذلك  مقابل  الكرد،  على  الحقد 
الخط  نتبع  القصري  والتهجير  النزوح  رغم 
الديمقراطي ونمنح األخوة العرب حقهم في تعلم 

لغتهم األم«.
في حين أشارت الطالبة ليالف عمر من عفرين 
ناحية  في  الواقعة  مدرستها  إلى  العودة  تود  أنه 
اللغة  بتعلم  تمسكها  عن  وعبرت  جنديريسه، 

الكردية رغم الصعاب التي يمرون بها اليوم.
حماستهم  في  جلياً  يظهر  الطلبة  هؤالء  حال 

للمشاركة بهذه التظاهرة، وكأنهم يودون القول، 
أن عودة عفرين قريبة ولكن يجب االستمرار في 

المقاومة مهم طال الزمن.

تدمري هوية عفرين جرمية حرب 
يغفلها اجملتمع الدولي

أخرى  تظاهرة  انطلقت  متصل،  سياق  وفي 
شارك فيها أعضاء حركة الثقافة والفن وعدد من 
أهالي عفرين يوم الجمعة في قرية تل سوسين، 
وذلك للتنديد بسياسات دولة االحتالل التركي في 
والحضارة  للثقافة  الممنهج  واستهدافها  عفرين 
القائمون  أبرز  وهنا  أجمع،  واإلنسانية  الكردية 
على التظاهرة مدى تنوع وأصالة الثقافة الكردية 
من  وغيره  الفلكلوري  واللباس  الشعارات  عبر 

اللوحات الفنية.
تشهير  أهمية  إلى  الحضور  من  عدد  وأشار 
هوية  استهدف  الذي  التركي  االحتالل  سياسات 
عفرين الكردية وحولها إلى هوية تركية وعربية 
ناهيك  الممنهج،  الديمغرافي  التغير  إطار  في 
التي تشكل نوعاً من  الدينية  عن تدمير األماكن 
يمتد  التي  واآلثار  للمنطقة  الحضاري  التراث 

تاريخها ألالف السنين.
في  المهجرين  عفرين  أهالي  وسينظم  هذا 
الشهباء تظاهرة ضخمة في العشرين من الشهر 
للعدوان  األولى  الذكرى  يصادف  الذي  الجاري 
التي  العصر  مقاومة  وبدء  التركي على عفرين 
ومرتزقته  االحتالل  ضد  يوماً   58 استمرت 
المتطورة  األسلحة  أنواع  شتى  استخدموا  الذين 
عشرات  مرتكبين  عفرين  واحتالل  الهجوم  في 

المجازر بحق المدنيين الُعّزل األمانين.

رسالة أهايل عفرين يف ذكرى يوم العدوان... «حنن الباقون«

هل ستمنح روسيا مشال وشرق سوريا
 لرتكيا كما فعلت بعفرين؟!

2»

التابعة  واآلثار  الثقافة  لجنة  تعمل  الرقةـ  
الواقع  تطوير  على  المدني  الرقة  لمجلس 
للفن  دعمها  جانب  إلى  الرقة  في  الثقافي 
الفنية،  المعارض  افتتحت  حيث  والفنانين 
المواهب من رسامين و  العديد من  وتبنّت 

عازفين وُكتّاب.

وما  السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  بعد 
على  وللحفاظ  األصعدة،  كافة  على  حققته 
حقوق العمال في روج آفا والشمال السوري؛ 
شمال  مناطق  جميع  في  لجان  افتتاح  تم 
سوريا تحفظ للعامل كافة حقوقه وكرامته، 

ومنها »لجنة الكادحين في قامشلو«.

جلنة الثقافة واآلثار يف جملس الرقة املدني 
عيد إحياء اإلرث الثقايف يف الرقة

ُ
ت

جلنة الكادحني يف قامشلو ... جهود 
ملموسة حلماية حقوق العمال والكادحني

8»

6»

«حترير عفرين هو مفتاح احلل 
ة«

ّ
للمعضلة السوري

يستقرئ المحامي بكر علو الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لمقاطعة عفرين المستقبل عبر تأكيده 
أن تحرير عفرين هو حقيقة واقعية من خالل نضال أهلها المهجرين والباقين فيها، وذلك من خالل 
ترتيب األحداث وتحليلها وما تمخض من اتفاقات ومؤامرات دولية الحتالل عفرين من قِبل الجيش 

«4التركي.

نساء احلسكة: اإلدارة الذاتية الدميقراطية 
هي حكم الشعب نفسه بنفسه نا....!

َ
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َ
هينوا ش

ُ
ال ت

تأهيل مكان  إلعادة  ناحية عين عيسى خبراً  أهالي   بعد أن استبشر 
النبع القديم الذي أصبح عقيماً منذ سبعينات القرن العشرين، لم نلَق 
إجابة واضحة من قِبل بلدية الشعب بناحية عين عيسى التي أكتفت 
القيام به، باإلشارة إلى أعمال تنظيف  بالقول بأننا قمنا بما نستطيع 
أطنان القمامة التي ملئت مكان النبع القديم، وقامت البلدية مشكورة 

بإزالتها، ولكن بعد أن تم تنظيفه توقفت أعمال التأهيل.
نعم قمتم بما تستطيعون، ولكن هل يستحق رمز من رموز مدينتنا هذه 
الجواب؟!، وهل من المعقول أن نقف مكتوفي األيدي وال نفعل شيء، 
في كل بالد العالم يتمنون لو يكون هنالك مكاناً ليكون رمزاً تاريخياً 
بالهويَّة،  مباشٍر  بشكٍل  يَتعلق  الّرمز  بأنَّ  حقاً  يعرفون  ألنَّهم  لبلدهم، 

وهذِه األخيرة ُمرتبطة بالوجود التاريخي للشعوب.
إال نحُن على ما يبدو لم نفهم هذا األمر!، ولو تَقصدنا العمل على رمز 
يُخبر كل األجيال القادمة بأنَّ هذا رمز  مدينتنا لفعلنا، وألصبح مكاناً 
مدينتكم، ولكن لألسف تَمرُّ األجيال واألجيال ويبقى هذا الرمز مكاناً 
بعد سنواٍت طويلٍة من  لإلهانة  تَعرَّض  وكأنَّما شيخاً  القمامة،  لرمي 

العطاِء ورعاية أوالدِه، ويَنتظُر منهم احترام شيبتِه وإكرامِه. 

عني
 روناهي
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العالقات  مسؤول  عبر  ـ  األخبار  مركز 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  الخارجية 
 Yenî« لصحيفة  مسلم  صالح   )PYD(
بفكرة  ترحيبهم  عن   »Ozgur Polîtîka
المنطقة اآلمنة على أن تكون برعاية األمم 
المتحدة أو قوات دولية، مشدداً في المقابل 
على رفضهم بأي شكل من أشكال لمنطقة 

آمنة التي تكون تركيا شريكة فيها.
آمنة  منطقة  الحديث عن  وقال مسلم: »إن 
بدأ يتزايد بعد تغريدات للرئيس األمريكي 
الخاص  حسابه  على  ترامب  دونالد 
بالفكرة  تركيا  رحبت  حيث  »تويتر«، 
وسعت إلى تطبيقها على أن تكون المنطقة 
الجميع  المقابل  اآلمنة تحت إشرافها. وفي 
مرة  التدخل  من  تركيا  هدف  هو  ما  يعلم 

أخرى في سوريا«.
ثالثة  نحو  وجود  تعلن  »تركيا  وأضاف: 
أراضيها  ضمن  سوري  الجئ  ماليين 
وتريد توطين هؤالء الالجئين في أراضي 
اآلخرين وبأموالهم. لكنها؛ غير قادرة على 

خداع العالم من خالل هذه األكاذيب«.
لم  األمريكيين  المسؤولين  أن  وأوضح 
يوضحوا لهم أية تفاصيل عن هذه المنطقة 
اآلمنة التي كثر الحديث عنها. ومن الممكن 
الذي  األمريكي  العسكري  القائد  يكون  أن 
هذه  تناول  قد  مؤخراً  تركيا  إلى  توجه 
المسألة عن كثب. وتابع: »نحن أيضاً نريد 
بهذا  ليس  آمنة لحماية شعبنا. لكن؛  منطقة 
الشكل بأن تكون تحت إشراف تركيا. ولن 
تكون هناك منطقة آمنة طالما تركيا شريك 
أو طرف فيها، وكذلك لن نكون شريكاً أو 
طرفاً  تركيا  تكون  مشروع  أي  في  طرفاً 
مخطط  تطبيق  إلى  تسعى  فتركيا  فيه، 

الكردي  الشعب  وإبادة  الملي«  »الميثاق 
واحتالل تركيا لمقاطعة عفرين كشف نيتها 

وأهدافها الحقيقية«.
تكون  أن  الممكن  من  أنه  إلى  مسلم  ولفت 
مجلس  قبل  من  مشكلة  مراقبة  نقاط  هناك 
الممكن  ومن  المتحدة،  لألمم  التابع  األمن 
فهذه  المنطقة.  في  دولية  قوات  تنتشر  أن 
يجب  طرحها  تم  حال  وفي  دولية  قضية 
جانبنا  ومن  لجميع،  لدى  قبوالً  تلقى  أن 
نرفض أي مشروع ال يؤمن حماية الشعب 
الكردي ومكونات المنطقة. وأشار إلى أن 
»الدولة السورية من جانبها أعلنت رفضها 
»المنطقة  مسمى  تحت  التركي  لالحتالل 
والدول  وإيران  الروس  لكن؛  اآلمنة«. 
صريح  بشكل  مواقفهم  يحددوا  لم  العربية 
ال  ونحن  اآلن،  حتى  المشروع  هذا  من 
حال  في  لكن؛  موقفهم.  نخمن  أن  نستطيع 
تم تفعيل هذا المشروع فيجب أن يتم خالله 

مراعاة واحترام موقف الجميع«.
كل  يجمع  اجتماع  »هناك  مسلم:  وأضاف 
والروسي  أردوغان  التركي  الرئيس  من 
بوتين واإليراني حسن روحاني في الثالث 
أردوغان  الجاري،  الشهر  من  والعشرين 
ويحاول  جانبه  إلى  بوتين  كسب  يحاول 
اللعب على حبال التناقضات والخالفات بين 
روسيا والواليات المتحدة األمريكية، ومن 
وجهة نظري أعتقد أن الموقف الروسي لن 
السوري  النظام  موقف  عن  مختلفاً  يكون 
حول  تركيا  مساعي  روسيا  تدعم  ولن 
المسؤولون  المقابل  في  اآلمنة.  المنطقة 
علم  على  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 
في أي مشروع يكون  لن نكون طرفاً  أننا 
للدولة التركية«. ولفت مسلم إلى  فيه دور 

أن تركيا ورغم كل شيء تسعى إلى خلق 
ال  كونها  المنطقة؛  في  جديد  من  الفوضى 
تملك  وال  السورية  األزمة  تنتهي  أن  تريد 
فإنها  ثم  القبيل، ومن  هذا  أي مشروع من 
ستبذل كل ما في وسعها الستمرار األزمة 

والفوضى.
وأكد أنه ووفقا لذلك؛ فإن جميع أبناء المنطقة 
من كرد، عرب وباقي المكونات مصرون 
على حماية أنفسهم ومكتسباتهم، ووفقاً لذلك 
فإنهم يتخذون كل االحتياطات الالزمة ضد 
أو محاوالت احتالل  أو عدوان  أي هجوم 
المرتزقة  والجماعات  تركيا  قبل  من 

التابعين لها.
في  الخارجية  العالقات  مسؤول  واختتم 
مسلم  صالح  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
حديثه مؤكداً: »شعبنا مصمم على المقاومة 
ومكونات  أبناء  كل  نفسه،  عن  والدفاع 
قبل  من  تدخل  أي  يرفضون  المنطقة 
محاوالت  كافة  مواجهة  في  ويقفون  تركيا 

االحتالل«.
اآلمنة«،  »المنطقة  مسألة  على  وتعليقاً 
التقت  القانونية،  جوانبها  على  وتسليطاً 
بركل  محمد  بالحقوقي  هاوار  أنباء  وكالة 
وهو من مدينة منبج. وأشار إلى أنه ال يوجد 
»مناطق  اسمه  شيء  الدولية  المواثيق  في 
المواثيق  تنص  »لم  وأضاف:  آمنة«. 
في  تمت  التي  األربع  واالتفاقيات  الدولية 
جنيف عام 1949 على شيء اسمه منطقة 
آمنة، وحتى البروتوكالت الملحقة بها عام 
1977 لم يكن فيها منطقة آمنة، إنما يوجد 
جوي  حظر  ومنطقة  عازلة  منطقة  فيها 

وممرات آمنة«.
عرف  هي  اآلمنة  المنطقة  أن  إلى  وأشار 
دولي، وتكون في حالة صراع بين دولتين 
المدنيين  على  للحفاظ  داخليين  طرفين  أو 
إنشاء  فيتم  الصراع،  مناطق  عن  وعزلهم 
منطقة آمنة وفتح ممرات إنسانية لوصول 
المؤن أو المساعدات اإلنسانية إلى المدنيين 

ضمنها.

اآلمنة  المناطق  أن  إلى  بركل  محمد  ونوه 
ال  تركيا  تطرحه  الذي  الجديد  بالمفهوم 
العرف  وفق  اآلمنة  المنطقة  على  ينطبق 
الدولي، مشيراً إلى أن الصراع في سوريا 
لمفهوم  تركيا  هو صراع سوري، وطرح 
األراضي  في  تدخل  هو  اآلمنة  المنطقة 
الدولي  للقانون  مخالفة  هذا  وفي  السورية 
لسيادة  خرق  وهو  الدولية  واألعراف 

سوريا ويخرج عن طور المناطق اآلمنة.
تركيا  لمفهوم  الحي  النموذج  إلى  وأشار 
بالمنطقة اآلمنة، وقال: »تركيا تبحث عن 
فطلبت  هي،  مفهومها  حسب  آمنة  مناطق 
من  سوريا  غرب  شمال  في  آمنة  مناطق 
هذه  وإدلب،  عفرين  الباب  إلى  جرابلس 
المناطق لم ينته فيها النزاع، بل أحضرت 
في  بهم  وزجت  اإلرهابيين  المتطرفين 

المنطقة«.
وأردف في السياق ذاته؛ مشيراً لما أنتجته 
المناطق اآلمنة التي رعتها تركيا باحتاللها 
شمال غرب سوريا: »خلقت بلبلة وصراع 
الصراع  من  أشد  للمواطنين  ومعاناة 
السابق، جراء أعمال الخطف واالعتداءات 
تدعمهم  الذين  المرتزقة  فيها  ينتهك  التي 

تركيا حرمة المدنيين وكرامتهم«.
اآلمنة  المنطقة  عن  أمثلة  بركل  وضرب 
هذه  تكون  »إذ  القرن،  شهدها  والتي 
طرفين  بين  السالح  منزوعة  المناطق 
متصارعين والغاية منها الحفاظ على أمن 
كما  لهم  المساعدات  وتأمين  المواطنين 
اتفاقيات  من  الرابعة  االتفاقية  عليه  نصت 
في  حصل  ما  مثل   ،1949 عام  جنيف 
لتجنيب   1949 عام  والهرسك  البوسنا 
المنطقة  الحرب،  من  البوسنويين  المدنيين 
التي انشأت عندما هاجم صدام حسين الكرد 
بشمال العراق عام 1992، وكانت منطقة 
حظر جوي حيد فيها المدنيون الذين التجأوا 

إلى الحدود«.
وأكد: »إن هدف تركيا واضح وجلي، فإن 
تأتي دولة وتدخل في أراضي دولة أخرى 

ذات سيادة تدعي أنها تريد حماية المدنيين 
تركيا  تفعل  كما  آمنة«  »مناطق  بمسمى 
اآلن، فحتى المرتزقة الذين والوا تركيا هم 
على يقين أن هدف تركيا هو الحفاظ على 
القومي ووفق مفهوم تركيا أن أمنها  أمنها 
التركي مهدد من الكرد، والمفهوم  القومي 
الذي تطرحه تركيا هو احتالل بكل معناه 

وال يعتبر منطقة آمنة«.
وذكر بركل بأن مفهوم تركيا هو احتاللها 
السورية، وهو مرفوض ضمن  لألراضي 
واألعراف،  الدولية  واالتفاقات  المواثيق 
من  لقرار  اآلمنة  المنطقة  »تحتاج  مؤكداً: 
تركيا  تطلبها  التي  والحالة  األمن  مجلس 
أن  ولكن  جنيف،  اتفاقية  مع  تتوافق  ال 
تخرق دولة سيادة دولة بدون مبرر وتعتبر 

احتاللها »منطقة آمنة« هذا غير مقبول«.
وأكد على أنه يتطلب من المجتمع الدولي أن 
التركية،  األطماع  تجاه  مسؤولياته  يتحمل 
التي  اآلمنة  المنطقة  مضمون  ملخصاً 
تريدها تركيا بمفهومها الخاص ومطامعها: 
إلى  النصرة  إدخال مرتزقة جبهة  » تعني 
آمنة  لتصبح  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

بنظرها«.
اإلدارة في  نجاح  وأثنى محمد بركل على 
الشمال الشرق السوري والذي يشهد العالم 
على نجاحه واستقراره، وهي آمنة في ظل 
تواجد قوى عالمية حليفة لها في المنطقة، 
المنطقة  هذه  في  المطبق  اإلدارة  ونموذج 

أصبح مثاالً يحتذى به.
في  الدول  أن  إلى  باإلشارة  حديثه  واختتم 
تبحث  إنما  إنسانية  منظمات  ليست  سوريا 
عن مصالحها، وقبول الدول للمنطقة اآلمنة 
لتركيا،  الرضوخ  يعني  التركي  بالمفهوم 
بمعناها  آمنة  منطقة  الدول  أنشأت  إن  أما 
شمال  بين  الدائر  التوتر  لوقف  الحقيقي 
قوات  دخول  عبر  وتركيا  سوريا  وشرق 
إضافة  الحدود،  على  نقاط  وإنشاء  دولية 
المواثيق  إلى إنشاء حظر جوي ال يخالف 

الدولية.

باملنطقة اآلمنة.. تسعى خللق عفرين ثانية
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دليلة كوجر

تقرير/ كروب كركي لكي تقرير/ ليكرين خاني

القرنية هي نافذة تشبه القبة، في الجزء األمامي 
التهاب  والقزحية.  الحدقة  وتغطي  العين،  من 
القرنية،  يصيب  التهابي  مرض  هو  القرنية 
وقد يصيب إحدى العينين أو كالهما معاً. كما 
يمكن تأكيد اإلصابة بالتهاب القرنية باستخدام 
قِّّي slit lamp(  (، يجب معالجة  الِمْصبَاِح الشِّ

التهاب القرنية على الفور تجنباً لتلف العين.
ما أسباب اإلصابة بالتهاب القرنية؟
1ـ حاالت العدوى العينية المختلفة.

2ـ جفاف العينين.
واألمراض  الطبية  الحاالت  من  العديد  3ـ 

األساسية يمكن أن تؤدي إلى التهاب القرنية.
4ـ الصدمات واإلصابات الفيزيائية والكيميائية 
للعين، هي أيضاً من األسباب الشائعة اللتهاب 

القرنية.
الناتجة من األشعة  البنفسجة،  5ـ األشعة فوق 

الشمسية يمكن أن تسبب التهاب القرنية.
6ـ تعرض العين للمواد الكيميائية أو الغازات، 
يسبب إصابة كيميائية للعين تؤدي إلى التهاب 

القرنية.
يمكن  السباحة،  الملوثة في حمامات  المياه  7ـ 

أن يكون لها دور في تهيج العين.
أنواع حاالت العدوى المسببة اللتهاب القرنية:
القرنية  اللتهاب  شيوعاً  األكثر  العدوى  تشمل 

ما يلي:
ـ العدوى الجرثومية.
ـ العدوى الفيروسية.

ـ العدوى الفطرية.

ـ العدوى الطفيلية.
المسببة  الجرثومية  األنواع  معظم  تشمل 

اللتهاب القرنية:
.)Staphylococci( 1ـ المكورات العنقودية

.)Hemophilus( 2ـ الجراثيم المستديمة
.)Streptococci( 3ـ العقديات
.)Pseudomonas( 4ـ الزائفة

وتشمل العدوى الفيروسية التي تصيب القرنية:
 respiratory( التنفسية  الفيروسات  ـ 

.)viruses
)adenoviruses( ـ الفيروسات الغدية

 herpes zoster (  النطاقي ـ فيروس الحأل 
)virus

الزكام  عن  مسؤولة  أخرى  فيروسات  ـ 
واإلنفلونزا.

 herpes simplex( البسيط  الحأل  فيروس  ـ 
التي  الفيروسات  أشهر  من  يعتبر   :)virus
تسبب عدوى عينية وتؤدي إلى التهاب القرنية.

تشمل الفطريات المسببة اللتهاب القرنية:
.)Candida( 1ـ المبيضات

.)Aspergillus( 2ـ الرشاشيات
.) Nocardia( 3ـ النوكاردية

المسببة  األنواع  أكثر  الفطريات  هذه  تمثل 
اللتهاب القرنية.

األشخاص  لدى  اإلصابة  تتكرر  أن  يمكن 
المناعة بسبب سهولة  الذين يعانون من نقص 
التداخالت  أو  الكامنة،  باألمراض  إصابتهم 

الدوائية.
أنواع التهاب القرنية:

 superficial( السطحي  القرنية  التهاب  1ـ 
الظهاري  الجزء  يصاب  عندما   :)keratitis

الخارجي من القرنية.
الَسَدِوّي  أو  الخاللي  القرنية  التهاب  2ـ 
 stromal keratitis or interstitial(
keratitis(: عندما تمتد اإلصابة لطبقات أكثر 

عمقاً في القرنية.
 ulcerative( التقرحي  القرنية  التهاب  3ـ 
keratitis(: تحدث عندما يكون سبب االلتهاب 

الحاصل بالمتفطرات الشاذة )الالنمطية(.
ما هي شدة االلتهاب الحاصل في القرنية؟

يختلف االلتهاب بشدته، ويتراوح من الخفيف 
إلى المعتدل أو الشديد، ويمكن أن يترافق في 
أخرى  أجزاء  التهاب  مع  الشديدة  الحاالت 
والتهاب  الملتحمة،  التهاب  مثل  العين،  من 
القزحية  تشمل  التي  العنبية  والتهاب  القزحية، 

والجسم الهدبي والمشيمية.
يمكن أن يكون االلتهاب مزمناً أو حاداً، وكذلك 
يمكن أن يحدث في إحدى العينين أو كالهما، 
العين مرة واحدة أو تتكرر  وكذلك قد يصيب 

اإلصابة مع الوقت.
اللتهاب  السريرية  والعالمات  األعراض 

القرنية؟
اللتهاب  شيوعاً  األكثر  األعراض  تشمل 

القرنية:
ألم، احمرار، عدم وضوح الرؤية، تبدو القرنية 

بلون بيض أو رمادي.
تشخيص التهاب القرنية:

أو  العيون  طبيب  قبل  من  الشخيص  يتم  ـ 
وذلك  العين،  وجراحة  أمراض  في  المختص 

من خالل الفحص البدني والتاريخ المرضي.
صبغة  وضع  خالل  من  البدني  الفحص  يتم  ـ 
يتم دراسة  ثم  خاصة على شكل قطرة عينية، 
القرنية من خالل المصباح الشقّي، حيث يوفر 
الساطع  الضوء  من  مصدر  المصباح  هذا 
والمكثف على العين، ويتم إسقاطه على مجهر 
تظهر  حيث  الشقي،  المصباح  مجهر  يسمى 
العين،  في  والقزحية  القرنية  المجهر  على 
والمساحة بين القرنية والقزحية، وهياكل العين 
بأكملها مع تضخيم عالي بحيث تمكن الطبيب 
االلتهاب  وطبيعة  مدى  كشف  من  المختص 

الحاصل.
عينة  بأخذ  الطبيب  يقوم  المخبرية،  التحاليل  ـ 
القرنية  من  الخاليا  بعض  أو  الدموع  من 
التهاب  المختبرات، وتحديد سبب  لتحليلها في 
الخطة  وضع  في  المساعدة  وبالتالي  القرنية 

العالجية الالزمة.
ـ التحاليل الجرثومية: في الحاالت التي يُشتبه 
العين  يتم أخذ عينة من سطح  بكونها عدوى، 
لتحديد  في مستنبت جرثومي خاص  وزرعها 
وكذلك  لإلصابة،  المسبب  الجرثوم  هوية 

الفطريات والطفيليات والفيروسات.
عوامل الخطورة اللتهاب القرنية:
ـ خلل في الطبقة السطحية للقرنية.

خطر  من  يزيد  الالصقة  العدسات  استخدام  ـ 
محاليل  استخدام  يجب  لذلك  القرنية،  إصابة 
الالصقة،  العدسات  وتنظيف  لتخزين  معقمة 
لتنجب  صحيحة  بطريقة  العدسات  وارتداء 

التهيج والتهاب القرنية.
ـ قلة الدموع في العين يزيد من خطر التهاب 

القرنية.
بعض  بسبب  المناعية  االضطرابات  ـ 
الدوائي  االستخدام  أو  اإليدز  مثل  األمراض 
لبعض المركبات مثل الستيروئيدات أو العالج 
لحدوث  تؤهب  العوامل  هذه  كل  الكيميائي، 

التهاب القرنية.
ـ المناخ الحار، يمكن أن يزيد من خطر التهاب 
بالمواد  العين  تلوثت  إذا  وخصوصاً  القرنية، 
النباتية، حيث يمكن أن تخدش ظهارة القرنية، 
النباتات يمكن أن  الكيميائية في  المواد  وكذلك 

تسبب االلتهاب.
ـ إصابة العين، كما في حاالت تلف واحدة من 
أكثر  تكون  قد  الماضي،  في  العينين  قرنيات 
مرور  مع  القرنية  التهاب  لتطوير  عرضة 

الوقت، أو عند التعرض لمواد مهيجة للعين.
عالج التهاب القرنية:

يعتمد العالج على سبب التهاب القرنية، ويمكن 
تقسيمه لعدة أنواع:

إلى  المعتدلة  الجرثومية  العدوى  حاالت  في  ـ 
الحيوية  الصادات  يتم استخدام  الحادة، عموماً 
اإلنتانات  لمعالجة  فموياً   ،)antibacterial(

المسببة اللتهاب القرنية.
الناتجة  الفطري  القرنية  التهاب  حالة  في  ـ 
قطرة  العالج  يتطلب  عادة  الفطريات،  عن 
للفطريات  مضاد  دواء  أو  للفطريات  مضادة 

)antifungal( عن طريق الفم.
تناول  يتم  فيروسي،  االلتهاب  كان سبب  إذا  ـ 
مضادات الفيروسات )antiviral( فموياً للحد 
من العدوى وااللتهاب، او قطرة عينية مضادة 
الحالة،  هذه  في  مفيدة  تكون  قد  للفيروسات 
ولكن مساوئ هذه األدوية أنها غير قادرة على 
القضاء على الفيروس تماماً، وبالتالي قد يعود 

التهاب القرنية الفيروسي في المستقبل.
 Wetting( ـ  يمكن استخدام القطرات المرطبة
drops( للعين إذا اشتبه السبب بأنه اضطراب 

ونقص في الدموع.
 )Steroid drops( الستيروئيدية  القطرات  ـ 
التندب  من  والحد  االلتهاب  تخفيف  في  تفيد 
الحاصل، لكن يجب االنتباه إلى عدم استخدام 
الطبيب  يخبرك  لم  ما  الستيروئيدية  األدوية 

بضرورة ذلك.
العالج الجراحي وزرع القرنية:

العالجات  من  ألي  المريض  يستجب  لم  إذا 
يسبب  الحاصل  االلتهاب  كان  إذا  أو  السابقة، 
إلى ضعف  ويؤدي  القرنية،  في  دائماً  ضرراً 
الرؤية مع مرور الوقت، في هذه الحالة يوصي 
القرنية،  زرع  عملية  إلى  بالخضوع  الطبيب 

لتجنب المضاعفات الناجمة عن االلتهاب

استطاع  المكونات،  من  قليل  باستخدام 
آندرياس  الحيوي  الفيزيائي  البروفيسور 
التقنية  ميونخ  جامعة  في  وفريقه  باوش 
 )Technische Universität München(

تستطيع  للخلية  مصغر  نموذج  صنع  بنجاح 
الفريق  يصف  ذاتياً.  شكلها  وتغير  تتحرك  أن 
البحثي هدفهم الذي تحول إلى حقيقة في العدد 
تم  حيث   Science ساينس  مجلة  من  الحالي 

عرض بحثهم على الغالف!
معقدة.  )هضمية(  أيضية  أنظمة  خاليانا  لدى 
تعود أصول هذه الخاليا إلى خاليا أبسط منها 
الجزيئات.  وبعض  تحتوي على غشاء خلوي 
أنظمتها  أن  إال  البسيطة  مكوناتها  من  بالرغم 

تعمل بشكل مثالي.
شعاراً  الخلية”  أصول  إلى  “العودة  أصبح 
لفريق بروفيسور جامعة ميونخ التقنية آندرياس 
باوش و شركاؤه حول العالم. كان حلم الفريق 
وظيفة  ذات  بسيطة  لخلية  نموذج  تكوين  هو 
األساسية.  المكونات  بعض  باستخدام  محددة 
اتّبع الفريق مبادئ البيولوجيا المصنّعة بحيث 
تم تجميع كل وحدة بناء خلوية على حدة لتكون 

نظام حيوي اصطناعي بخواص جديدة.
تكوين  هي  الحيويين  الفيزيائيين  رؤية  كانت 
نموذج مشابه لخلية حقيقية تقوم بوظائف حيوية 

وميكانيكية. بمعنى أنه يجب على النموذج أن 
دون  شكله  وتغيير  الحركة  على  قادراً  يكون 
قاموا  كيف  الباحثون  يفّسر  خارجية.  تأثيرات 

.Science بعمل ذلك في مجلة ساينس
الكرة السحرية

خلوي  غشاء  على  الباحثين  نموذج  يحتوي 
ومصدر  الحيوية  الجزيئات  من  ونوعين 
طبقة  من  الخلوية  الحوصلة  تتكون  للطاقة. 
الخاليا  أغشية  في  كما  الدهون  من  مزدوجة 
الخلوية  الحوصلة  هذه  العلماء  يمأل  الحقيقية. 
بأنابيب دقيقة microtubules، وهي مكونات 
أنبوبية توجد في الهيكل الخلوي، وتتم إضافة 
جزيئات  وهي   ،kinesin الكينيسن  جزيئات 
البناء  وحدات  ينقل  كحامل  تعمل  بروتينية 
الخلوية على مدى األنابيب الدقيقة. تحتاج هذه 
 ATP شكل  على  طاقة  إلى  الناقلة  الجزيئات 
العلماء  إضافة  سبب  وهذا  عملها.  تؤدي  لكي 

لمصدر للطاقة أثناء تجهيز النموذج للتجربة.
من وجهة نظر فيزيائية، هذه األنابيب الدقيقة 
تحت  البعد  ثنائية  سائلة  كريستاالت  تكّون 
الغالف الخلوي ال تتوقف عن الحركة. وصفها 
فيليكس كيبير – قائد الباحثين لهذه الدراسة – 
كاآلتي: “تستطيع أن تتخيل شكل الكريستاالت 
السائلة كطبقة من قطع خشب األشجار تتحرك 
القطع  هذه  تزدحم  فعندما  بركة،  سطح  على 
موازي،  بشكل  باالصطفاف  ستبدأ  الخشبية، 
بعضها  بجانب  تنجرف  أن  بإمكانها  لكن  و 

البعض” أي أنها في حركة مستمرة.
عدم-التساوي المتنقّل

إن األنابيب الدقيقة ال تصطف موازية لبعضها 
البعض ومتساوية تحت الغشاء الخلوي بأكمله 
بشكل منتظم، بل توجد بعضها متعامدة تقريباً 
في بعض المناطق من الخلية، فالخلية كروية 
ذات  ‘الكرة  الرياضية  النظرية  إلى  واستناداً 

 Poincaré-Hopf theoremأو الشعر’ 
الشعر  كل  تمشيط  عند  أنه  على  تنص  والتي 
في  لنا  يظهر  أن  يجب  الكرة،  على  الموجود 
األخير في مناطق صغيرة بروز للشعر. فمن 

غير الممكن رياضياً أن يتساوى كله.
في تجربة علماء ميونخ كانت األنابيب الدقيقة  
جزيئات  نشاط  بسبب  مستمرة  حركة  في 
الكينيسن، فتتواسى األنابيب المتعامدة في جهة 
وتتعامد أنابيب أخرى في جهة. ومن المدهش 
أنها تفعل ذلك في نمط دوري متجانس. تتذبذب 

بين هذين الوضعيتين.
النهايات المدببة:

وضعيات  في  التذبذبات  هذه  وجود  مع  حتى 
شكل  على  تؤثر  ال  فإنها  الدقيقة  األنابيب 
الحوصلة الخارجي فهي ستبقى كروية الشكل. 
لكن عند إزالة الماء من داخلها، ياُلحظ التأثير 
األسموزي عليها. فتبدأ الحوصلة في اإلنكماش 
تدريجياً. أثناء هذا اإلنكماش تنشأ انثناءات في 
الغشاء فتصبح وكأنها نهايات مدببة مثل التي 

تستخدمها الكائنات وحيدة الخلية للحركة.

أشكال  لنا  تظهر  العملية،  هذه  سير  أثناء  في 
يبدو  قد  فما  ومذهلة.  متعددة  وديناميكية 
عشوائياً للوهلة األولى في الحقيقة يتبع القوانين 
العالميين  العلماء  هؤالء  استطاع  الفيزيائية. 
لهذه الطريقة فك شفرة المبادئ األساسية  تبعاً 
فهذه  الدورية.  الحوصلة  حركة  تتبعها  التي 
تجعلنا  أساسيات  تعطينا  المقابل  في  المبادئ 

نتنبأ بديناميكية أنظمة أخرى.
الحيوي  نموذجنا  “بواسطة  باوش:  يقول 
لتأسيس  جديداً  مجاالً  أوجدنا  لقد  المصنّع، 

نماذج خلوية مصغرة”.

التهاب القرنية Keratitis األسباب 
واألعراض والعالج

زهرة مشوشهناز مشو

 ـ كل واحد منا لديه حوالي 2000
 .برعم تذوق

حقائق عن جسم اإلنسان

إعداد / جيان حمو

الفعاليات  تستمر  ـ  األخبار  مركز 
االجتماعية في إقليم الجزيرة باالعتصامات 
تنديداً  المختلفة  والنشاطات  والتظاهرات 
بالعزلة المفروضة على قائد الشعب الكردي 
عبد هللا أوجالن منذ سنوات، فتسعى الدولة 
على  مشددة  عزلة  فرض  إلى  التركية 
فيلسوف األمة الديمقراطية خوفاً من انتشار 
أفكاره المنادية بالقيم النبيلة وأخوة الشعوب 
األوسط  الشرق  لمشكالت  حل  ووضع 
المستعصية هذه األفكار التي تقض مضجع 

الطورانية التركية.
االعتصام  من  الغاية  على  أكثر  وللتعرف 
نوروز  مخيم  في  الطعام  عن  واإلضراب 

لالجئين اإليزيديين أعددنا التقرير التالي:
»تنديداً واستنكاراً بإجراءات العزلة المشددة 
على القائد عبد هللا أوجالن ومحاولة إبعاده 
عن  اإلضراب  حملة  نظمنا  شعبه،  عن 
شمو  زهرة  بدأت  الكلمات  بهذه  الطعام«، 
القائد أوجالن  حديثها معنا وأضافت: »إن 
إلى تحرير  الساعية  الشعوب  لكل  قائد  هو 

أنفسها من قبضة الظاُّلم والمستبدين الذين 
نحن  الشعوب،  بمصير  التحكم  يعشقون 
وفكره  آبو  للقائد  مدينات  إيزيديات  كنساء 
انتشلونا  قد  أفكاره  فتالمذته وحراس  النيّر 
من براثن اإلرهاب الداعشي، فلوال أفكاره 
اليوم  لكنَا  فكره؛  لمعتنقي  الفذة  والبطولة 
سبايا في يد داعش والحركات المتطرفة«، 
وأكدت: »لن نترك باباً إال وسنطرقه حتى 
العزلة عنه،  لرفع  أردوغان  نجبر حكومة 
ننادي  القائد  بفكر  مرتبطات  كنساء  ونحن 
بحرية  المعنية  الحقوقية  المؤسسات  جميع 
األتراك  الفاشيين  أن تضغط على  اإلنسان 
إلنهاء حالة العزلة وإجراء محاكمة عادلة 
لقضية قائد الشعوب الحرة ، كما نطالب كل 
امرأة حرة تشعر بأن القائد أوجالن يمثلها 

أن تنتفض وتعبر عن صرختها«.
ومن جانبها؛ أكدت شهناز مشو: »إننا في 
هذه الخيمة، نريد أن نعبر من خالل حملتنا 
عن الوقوف إلى جانب المناضلة ليلى كوفن 
المضربة عن الطعام منذ أكثر منذ شهرين 

ممارساتها  من  التركية  الدولة  تكف  حتى 
المتمثلة في العزلة على القائد أوجالن«.

في  كبير  دور  أوجالن  »للقائد  وتابعت:   
نيل المرأة لحقوقها والتمتع بحريتها. لذلك؛ 
الالشرعية  الممارسات  جميع  أمام  سنقف 
التي تنتهجها حكومة حزب العدالة والتنمية 
الدولة  تعتقد  أردوغان.  رأسها  وعلى 
التركية أنها عندما تعزل القائد أوجالن عن 
تخطئ  لكنها  سيسكت،  الشعب  فإن  شعبه؛ 
في إجراءاتها، فكل امرأة حرة ستتحول إلى 
كابوس ضد أفعال اردوغان المجرم، ففكره 
ونحن  وكياننا،  وعقلنا  روحنا  في  متجسد 
نرتوي من أفكاره، فبفلسفته نقاوم ونناضل 
من أجل السالم، وبالفلسفة ذاتها؛ سنتصدى 
قبل  من  المتبعة  اإلجرامية  األعمال  لكل 
الخيمة  هذه  في  هنا  اإلنسانية، ومن  أعداء 
يلعبوا  أن  العالم  في  كافة  األحرار  نطالب 
أوجالن  القائد  سراح  إطالق  في  دورهم 

حتى يحل السالم بين الشعوب« .

الرئيسة  باعتقال  تنديداً  ـ  األخبار  مركز 
الكردستاني  المجتمع  لمؤتمر  المشتركة 
في  الشابة  المرأة  اتحاد  نظم  كوفن؛  ليلى 
»نمّر  فيه:  جاء  بيان  لقراءة  فعالية  ديرك 
من  القوة  نستمد  حيث  تاريخي،  بوقت 
الصعوبات التي نواجهها؛ ألنه ومنذ سنوات 
التعديات  فيها  تزداد  اآلن  وإلى  عديدة 
التركية على الشعب الكردي وكانت بدايتها 
اعتقال القائد عبد هللا أوجالن قائد الشعوب 
المناضلة  اعتقال  إلى  باإلضافة  الحرة، 
ليلى كوفن وإضرابها عن الطعام منذ أكثر 
من شهرين،  وفي الفترة األخيرة توجهت 
آفا  روج  في  أراضينا  إلى  تركيا  أنظار 
الحتاللها ورغبة منها بإقصاء مفهوم األمة 
الديمقراطية، ولكن نتصدى بكل ما فينا من 
للعالم  الحرة  الشعوب  إرادة  لنظهر  قوى 
أجمع، ولن نتنازل عن دماء الشهداء التي 
روت أراضي روج آفا، وسنبدي المقاومة 
كما عهدنا العالم بأسره وشاهد انتصاراتنا 
الشعوب  وحدة  على  للحفاظ  وتضحياتنا 

التي نادى بها القائد عبد هللا أوجالن«.
وفي هذا السياق؛ كان لصحيفتنا »روناهي« 
الشابة  المرأة  اتحاد  في  اإلدارية  مع  لقاء 
ثبات  لنا  أكدت  كوجر، حيث  دليلة  بديرك 
موقفهن حيال أعمال الدولة الفاشية التركية 
بحق شخصيات عظيمة من الشعب الكردي 
وإجراءاتها  بأعمالها  للحريات  وانتهاكها 
تنظيم  عن  نتوقف  »لن  قائلة:  الجائرة، 
اإلفراج  يتم  أن  إلى  والفعاليات  النشاطات 
عبد  القائد  والفيلسوف  الروحي  قائدنا  عن 
ليلى  الحرة  المرأة  وممثلة  أوجالن،  هللا 
كوفن التي أمست في سجون الدولة التركية 
عن  مضربة  اآلن  وإلى  يوماً   71 منذ 

الطعام«.
 وأضافت: »رغم األحوال الجوية القاسية 
نتواجد هنا لكي يصل صدى صوتنا للرأي 
العام بأننا لن نتهاون مع القرارات الجائرة 
التي تتخذها الدولة التركية بحق المناضلة 
بجانبها  سنكون  وبدورنا  كوفن،  ليلى 
آخر  بعد  يوماً  الفعاليات  تنظيم  خالل  من 
جميع  نبارك  عنها.  اإلفراج  يتم  أن  إلى 
فعاليات اإلضراب عن الطعام في روج آفا 
كافة  أوروبا  وفعاليات  ولندن  والسليمانية 

من أجل حرية ليلى كوفن« .

ة أن 
ّ
نساء خميم نوروز: «على كل امرأة حر

تتصدى ملمارسات أردوغان«

ليلى  «اعتقال  بديرك:  الشابة  املرأة 
عة تتخذ خطواتها األوىل: تصنيع غشاء خلية متحرك ألول مرةكوفن حجب حلرية كل امرأة«

ّ
 اخلاليا املصن
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من أجل إدارة المنطقة وتقديم الخدمات األساسية 
توقف  بعد  المجتمع  أمور  وتسيير  للمواطنين 
الحياة  والستمرار  العمل  عن  الدولة  مؤسسات 
الطبيعية كان البد من إيجاد البديل عن مؤسسات 
الدولة حيث عمد الشعب على مختلف مكوناتهم 
وطوائفهم بتأسيس اإلدارة الذاتية الديمقراطية في 
مناطق شمال سوريا وذلك ليكّون إدارة المجتمع 
اإلدارة  هذه  تمكنت  وقد  نفسه  الشعب  قِبل  من 
على الرغم من اإلمكانيات المحدودة من تحقيق 
السابقة  السنوات  مدى  على  كبيرة  إنجازات 
واالقتصادية  السياسية  الصعد  جميع  وعلى 
واالجتماعية وتمكنت من بناء مؤسسات اإلدارة 
بنفسه  نفسه  الشعب  ليحكم  الديمقراطية  الذاتية 
وليدير شؤونه على مختلف األصعدة. وقد التقت 
صحيفة روناهي بعدد من النساء اللواتي عبّرن 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  تأسيس  أهمية  عن 
للمرأة  للمجتمع وخاصة  قدمته من خدمات  وما 

في ظل السنوات األخيرة.

إدارة تعتمد على إدارة الشعب 
نفسه بنفسه

حيث بيّنت  المواطنة  يسرى أحمد أنه بعد اندالع 
كان  آفا شمال وشرق سوريا،  في روج  الثورة 
البد من إيجاد حل للخروج من هذه األزمة، لذلك 
سوريا ضرورة  شمال  مناطق  شعوب  وجدت  
االعتماد على أنفسهم واإلعالن عن اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية التي تضم جميع األطياف واألديان 
والقوميات والمذاهب من كرد وعرب وسريان 
مجتمع  إلى  الوصول  بهدف  وتركمان،  وأشور 
العيش  خالل  من  ديمقراطي  أخالقي  سياسي 
السياسية،  والتعددية  الشعوب  وإخّوة  المشترك 
مصيرهم،  الشعوب  تقرير  حق  مبدأ  واحترام 
الفئات حقوقهم وضمان حقوق  وممارسة جميع 
المرأة والشبيبة والطفل، واحترام حرية االديان 
األطراف  جميع  وممارسة  المعتقدات،  وجميع 

المدنية  والمؤسسات  والمنظمات  السياسية 
دورهم بكل حرية وديمقراطية، وتأمين الحماية 
الذي يؤمن  المشروع  والدفاع  الجوهرية  الذاتية 
أن  التأكيد على  وتم  للمواطن كرامته وسالمته. 
لم  إذا  المشترك  العيش  لها  يمكن  ال  الشعوب 
الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية  األمة  مبدأ  يتخذوا 
الديمقراطية كحجر أساس لنجاح ثورتهم، لذلك 
على  للحفاظ  الشعب  انطلق  الثورة  بدايات  مع 
الذاتية  اإلدارة  تأسيس  من  ووطنهم  أرضهم 
الشعوب  التي تضمن حقوق جميع  الديمقراطية 

في الرقعة الجغرافية الواحدة.

اإلدارة الذاتية هي تعبري عن الذات 
لكل املكونات

عانى  لقد  قائلة:  محمد  عبلة  المواطنة  وأضافت 
على  ومذاهبه  طوائفه  بكل  السوري  الشعب 
الظلم  أنواع  الحاكمة كافة  البعثية  أيدي األنظمة 
واالضطهاد من تهميش لقومياتهم وإبادة ثقافتهم 
التي عانت من هذه  الشعوب  وتاريخهم، وأكثر 
الذي  الكردي  الشعب  هم  التعسفية  السياسات 
الحاكمة،  األنظمة  أيدي  على  الويالت  ذاق 
من  الطبيعية  حياتهم  ممارسة  عنهم  ومنعت 
إلى  باإلضافة  الكردية،  باللغة  والتعلم  التحدث 
مجتمعاً  وجعلهم  الكردي  الشعب  دور  تهميش 
الكردي  الشعب  بين  الفجوة  وتوسيع  متخلفاً 
الثقافات  إبعادهم عن  بهدف  األخرى  والشعوب 

والحضارات األخرى واالندماج معهم«.
ونوهت بأنه مع تأسيس اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
كافة  بين  العالقات  قويت  الشعوب  إخّوة  ومبدأ 
الشعوب من خالل  التبادل الثقافي والحضاري 
رافضة  والمذاهب،  والقوميات  األديان  كل  بين 
في  والمركزية  والدينية  القوموية  الدولة  مفهوم 
الديمقراطية والحرية والتعددية  الحكم، وأعلنت 
وجميع  السوري  المجتمع  فئات  جميع  لتستطيع 

عن  تعبّر  أن  واإلثنيات  والهويات  الثقافات 
التي  االجتماعي  العقد  ميثاق  خالل  من  ذاتها، 
لبناء مجتمع  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  أبرمته 
االجتماعية  العدالة  يسوده  حر  ديمقراطي 
اإلنسان،  حقوق  مواثيق  واحترام  والمساواة 
وقد  الطبيعية،  حقوقها  ومنحها  المرأة  واحترام 
من  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  استطاعت 
مبادئ  وتحقيق  المرجوة  أهدافها  إلى  الوصول 
متوحد  مجتمع  وإقامة  االجتماعي  العقد  ميثاق 
في  التنوع  أساس  على  الفئات،  جميع  يضم 
جميع  على  والقضاء  الواحدة  الجغرافية  الرقعة 
والقومية  العلم  تمجد  التي  والسياسات  األنظمة 
والدين الواحد ليحل محلها نظام سياسي وإداري 
ال  تعددية  ديمقراطية  سورية  ضمن  للمجتمع 

مركزية.

النضال من أجل جمتمع دميقراطي
وأوضحت المواطنة ريجين خلف  بأن المواطن 
وعاش  والحياة،  الحرية  طعم  يذق  لم  السوري 
الذي  العثماني  حياة صعبة منذ عقود من الحكم 
من  وجعل  والباشوات،  اآلغوات  نظام  خلق 
الطبقات األخرى عبيداً لهم وعندما تقلصت هذه 
مبادئه  كانت  حيث  البعث  حزب  ظهر  المرحلة 
شيء والواقع شيء آخر وظهر الفساد والنعرات 
المناطق  في  وخاصة  والشوفينية،  الطائفية 
الويالت  الكردي  الشعب  عانى  حيث  الكردية 
واآلالم، حتى ظهر الربيع العربي وبدأ الحراك 
وبدأت  سلمي،  بشكل  والمظاهرات  الشعبي 
الثورة  مسار  لتحول  تتوغل  الخارجية  األيادي 
إلى حروب أهلية وطائفية في عدة مناطق، ولكن 
الشعب  بدأ  سوريا  شمال  آفا  روج  منطقة  في 
بحماية مناطقه من االعتداءات الخارجية  والقوى 
الظالمية اإلرهابية وأعلنت تأسيس اإلدارة الذاتية 
إليها  الشعب حولها وانضم  الديمقراطية والتفت 
جميع أبناء الشعب حيث أصبحت مالذ األهالي 
في استنشاق الحرية والعدالة والمساواة واإلخاء 
رغم ظروف الحرب القاسية، وتمكن جميع أبناء 
المنطقة من كرد وعرب وسريان في االنخراط 
واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الحياة  في 
والثقافية والفكرية، والنضال والمقاومة من أجل 
في  المرأة  لعبت  وقد  ديمقراطي،  مجتمع  بناء 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية دورا قيادياً بارزاً في 
كافة األصعدة والمجاالت للوصول إلى مكانتها 

العظيمة والمرموقة.
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هيفيدار خالد

 من النضال 
ً
أربعة عشرة عاما

مؤتمر ستار أكبر تنظيمي نسائي يقود 
النساء في روج آفا وشمال سوريا. هذا 
الثورة  بداية  منذ  تأسس  الذي  التنظيم 
في سوريا واستطاع خالل فترة وجيزة 
النساء  تنظيم  في  كبيراً  دوراً  لعب 
واستعادة مكانة المرأة في الحياة وإبراز 
وقت  أي  من  أكثر  فّعال  بشكل  دورها 

مضى. 
مؤتمر ستار الذي كان يُعرف باسم اتحاد 
ستار سابقاً، بعد أربعة عشر عاماً من 
النضال والجهود الكثيفة تمكن من رفع 
الحياة  مجاالت  كافة  في  المرأة  سوية 
السياسي  المجال  انخراطها في  من  بدأً 
إلى  حياتها  في  السياسية  وممارسة 
مؤتمر  تمكن  الذي  الدبلوماسي  النشاط 
التواصل  خالل  من  تطويره  من  ستار 
النساء ومن مختلف  كبير من  مع عدد 
من  سوريا  في  الموجودة  المكونات 
واألشوريين،  السريان  العرب،  الكرد، 
إلى العديد من الدول العربية واألوربية. 
الكردية  المرأة  أبدت  أن  بعد  وخاصة 
أشكال  كافة  ضد  عظيمة  مقاومة 
اإلرهاب الذي استهدف المرأة وحقيقتها 

التاريخية. 
مكانها  تحتل  المرأة  بأن  نرى  واليوم 
والمنظمات  المؤسسات  من  العديد  في 
في  مشاركتها  خالل  من  وتحاول 
لترسيخ  كبير  مجهود  بذل  النضال 
إلى  يستند  التي  الحرة  الحياة  مفهوم 
النضال من أجل المرأة وتحقيق أهدافها. 
فالمرأة بتنظيمها حققت تحوالت جذرية 
تغيير  ناحية  من  وخاصة  المجتمع  في 
الذهنية الذكورية والنظرة الدونية للمرأة 

والتي كانت موجودة بشكل كبير. 
دوراً  آفا  روج  في  ستار  مؤتمر  لعب 
الكردي  بالمجتمع  النهوض  في  الفت 
في  مشاركتها  خالل  من  والعربي، 
كافة  في  وأيضاً  الثورة  فعاليات  جميع 
الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 
مشاركتها  على  الجميع  وأدهشت  بل 
في حمل السالح والقتال ضد اإلرهاب 
حريتها  تحقيق  سبيل  في  والمرتزقة 

وحرية مجتمعها. 
حققت المرأة االرتقاء بذاتها إلى مستوى 
مختلف  في  كبير  بدور  لتلعب  عاٍل، 
السياسية  النواحي  من  الحياة  مجاالت 
من  وحتى  واالجتماعية  والدبلوماسية 
المرأة  قدمت  وقد  العسكرية،  الناحية 
الكثير من التضحيات حتى وصلت إلى 
ما هي عليه اليوم.اليوم أصبحت للمرأة 
تنظيمها الخاص على أساس فلسفة بناء 
المجتمع، وقد وصل األمر أن أصبحت 
أجزاء  كل  في  تواجد  المرأة  لتنظيم 

كردستان وفي أوروبا.
نتيجة  العالم  الكردية  المرأة  أدهشت 
إرهاب  بوجه  بطولي  وبشكل  وقوفها 
داعش، هنا نتذكر الرفيقة آرين ميركان 
مثيالتها  من  ومئات  وبارين  وآفيستا 
ساحات  في  يقاتلن  يزلن  ال  الذين 
في  القتال  جبهات  جميع  في  المعارك 

روج آفا وفي شمال سوريا. 
المرأة  تنظيم  إن  بل  كذلك  فقط  ليس 
أدهشت  األصعدة  كافة  وعلى  لنفسها 
الكردية في روج  العالم أيضاً، فالمرأة 
تناضل  فهي  تفعل،  ما  جيداً  تدرك  آفا 
وحرية  حريتها  أجل  من  وتكافح 

مجتمعها.
آفا استطاعت  المرأة الكردية في روج 
مختلف  من  النساء  جميع  توحد  أن 
المكونات، وأن تلعب بدور طليعي في 
ثورة روج آفا، وكذلك في تنظيم المرأة 
الحياة، بحيث جعلت  في جميع مناحي 

من كل يوم عيداً للمرأة.

تقرير/ دالل جان

قال اجلميع كلمتهم وطالبوا حبرية القائد األممي عبداهلل أوجالن الذي تفرض عليه سلطات 
أعوام، رغم  إميرايل عزلة من ثالث  الديكتاتور يف سجنه يف  برئاسة  والتنمية  العدالة  حزب 
لقاء شقيقه معه يف الثاني عشر من شهر كانون الثاني اجلاري، إال أن هذه الزيارة مل تكن كافيًة 
للقول بأهنا كسرت العزلة املفروضة عليه، بل هي كانت حماولة فقط إلضعاف املقاومة اليت 

يبديها الشعب يف كل مكان حتت شعار »كسر العزلة ودحر الفاشية«.

استطالع/ نورى أبراهيم

تقرير / جوان حممد

نساء احلسكة: اإلدارة الذاتية الدميقراطية 
هي حكم الشعب نفسه بنفسه

كلمة  التايكواندو  للعبة  للرياضيين  وكان 
وموقف تجاه العزلة المفروضة على القائد، 
تعتبر  التي  اللعبة،  لهذه  نشاط رياضي  عبر 
ذات  أصبحت  والتي  القتالية  األلعاب  من 
الوحيدة  وكانت  آفا،  روج  في  كبيرة  شهرة 
إلى  رياضياً  آفا  روج  صدى  أوصلت  التي 

المحافل الدولية.

مشاركة كبرية وواسعة يف البطولة 
ألجل حرية القائد

القائد  على  المفروضة  العزلة  كسر  وبهدف 
للعبة  رياضي  نشاط  أقيم  أوجالن  عبد 
التايكواندو برعاية من قبل االتحاد الرياضي 
العبة   300 بمشاركة  الجزيرة،  بإقليم 
الفئات  ولمختلف  الجزيرة،  إقليم  من  والعباً 
واألوزان، وذلك في صالة الروابي بقامشلو.
النوادي  والمشاركة كانت لمراكز وصاالت 

والفِرق التالية:
مركز روج  عامودا-  مركز   - ديرك  مركز 
آفا - مركز الصقور - فريق ساالر - فريق 
قهرمان - فريق روج - نادي برخدان ـ فريق 

 - للتايكوندو  المحترفين  أكاديمية  وينكز- 
مدرسة نمور التايكواندو الدولية.

أرواح  على  صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 
الشهداء تحدث الكابتن والمدرب الدولي عبد 
العزيز عابي، حيث شرح فيها أهمية رياضة 
وبعد  قبل  آفا  روج  في  وبدايتها  التايكواندو 
اللعبة  التي حققتها  اإلنجازات  الثورة، وعن 

على الصعيد الدولي، وجلبها لميداليات ملونة 
ومختلفة من الذهب والفضة والبرونز، وقدم 
قتالية  عروض  والالعبين  الالعبات  بعدها 
مختلفة باحترافية عالية أعجبت الحاضرين.

روناهي/ قامشلو

الرياضي مؤتمراً  الجهاد  نادي  إدارة  عقدت 
وبحضور  بقامشلو  بالميرالند  صحفياً 
وبعض  رياضية  وخبرات  شخصيات 
إلى  باإلضافة  اإلعالمية،  الوسائل  من 
وضع  بهدف  وذلك  النادي،  وعشاق  محبي 
بصورة  للنادي  والمتابعين  الحاضرين 

خوض  على  مقبل  هو  وخاصةً  أوضاعه، 
للدوري  المؤهل  النهائي  التجمع  منافسات 

السوري الممتاز.
النادي  رئيس  قِبل  من  بحديث  المؤتمر  بدأ 
األمور  بعض  وشرح  مسور  ريبر  الكابتن 
الفنية واإلدارية وخطوات للنادي وفتح بعدها 

خرج  ولكن  للحاضرين،  المداخالت  باب 
للمؤتمرات  الخاصة  المعايير  عن  المؤتمر 
بين  حاد  سجال  لحالة  وتحول  الصحفية، 
بعض الحاضرين وتالسن وتبادل االتهامات، 
االطروحات  المؤتمر  عن  يغب  لم  وطبعاً 
الحاضرين، والتي طالبت  الهامة من بعض 
محنته،  من  النادي  إلخراج  الجميع  بتكاتف 

بسبب  أجوبة  بدون  األسئلة  بعض  وبقت 
السجال والتالسن الذي حصل. ويشهد نادي 
الجهاد أزمة مالية وفقدان للدعم الحقيقي من 
قبل االتحاد السوري لكرة القدم، باإلضافة إلى 
عدم وجود تفاهم بين إدارة النادي وإدارات 
األندية في إقليم الجزيرة وعدم وضوح بعض 
النقاط بخصوص االتحاد الرياضي في إقليم 
الحصول  نحاول  سوف  وبدورنا  الجزيرة، 
االتحاد  من  وتوضيحها  النقاط  بعض  على 
إقليم الجزيرة الذي لم يحضر  الرياضي في 
أي ممثل عنه إلى المؤتمر، رغم قيل بأنهم تم 

دعوتهم بحسب اإلدارة في المؤتمر.

سحبت قرعة التجمع النهائي لدوري الدرجة 
وذلك  للشباب،  الجزيرة  إقليم  ألندية  الثانية 
الدرجة  أندية  مندوبي  من  عدداً  بحضور 
الرياضي  االتحاد  بمقر  القدم،  لكرة  الثانية 
التجمع من مرحلة واحدة،  بقامشلو، وسيقام 
وشهداء  كجو  هيثم  الشهيد  ملعبي  وعلى 
الثاني عشر من آذار بقامشلو، وبمعدل أربع 

مباريات يومياً الساعة 12و2.

وإليكم توزيع األندية وجدول المباريات:
أهلي   - كانيه  سري  األولى:  المجموعة  ـ 
عامودا - شبيبة تل كوجر - الحرية الخابور.
 - دجلة   - كاني  واشو  الثانية:  المجموعة  ـ 

الصناديد - سردم.
الجولة األولى:

ـ سري كانيه × شبيبة تل كوجر.
ـ أهلي عامودا× الحرية الخابور.

ـ واشو كاني× الصناديد.
ـ دجلة × سردم.

الجولة الثانية:
ـ شبيبة تل كوجر× أهلي عامودا.

ـ الحرية الخابور× سري كانيه.
ـ الصناديد × دجلة.

ـ سردم × واشو كاني.
الجولة الثالثة:

ـ سري كانيه × أهلي عامودا.
ـ شبيبة تل كوجر× الحرية الخابور.

ـ واشوكاني× دجلة.
ـ الصناديد × سردم.

بمنافسات  للبدء  موعد  الحقاً  يحدد  وسوف 
التجمع النهائي للدوري.

روناهي/ قامشلو

 نشاط رياضي للتايكواندو ألجل حرية
جوان محمد القائد عبداهلل أوجالن بقامشلو

مربوك تفوقنا على ريال مدريد
 يف الرياضة النسائية!!! 

أثارني خبر عدم وجود فريق للسيدات لنادي لاير 
العريق  النادي  هذا  اآلن،  حتى  اإلسباني  مدريد 
شيء  ال  والذي  عالمياً،  المعروف  الملكي  النادي 
ينقصه ال مال وال مواهب، كل شيء موجود ولم 
ينجح في تشكيل فريق نسائي حتى اآلن، تصوروا 
يا نساء روج آفا اليوم لدينا في إقليم الجزيرة ثمان 
على  البعض  يضحك  قد  نسائية،  فرق  لديها  نواٍد 
هذه المقارنة والتشبيه ولكن قبل أن تسخر وتضحك 
ال  لما  القدم  لكرة  نسائية  فرق  ثمانية  لدينا  بأن 
نحن  سيدي  يا  نعم  أوالً  مدريد  على لاير  تضحك 
في بالد تعاني من الحرب منذ سنوات، ونعاني من 
الحصار ناهيك عن تهديدات دولة االحتالل التركي 
وهجمات داعش ومؤامرات البعث، ورغم كل ذلك 
لدينا رياضة نسائية قد ال تكن بالمستوى المطلوب 
ولكنها موجودة وتتميز في الكثير من النقاط، ولدينا 
استدعاء  والدليل  رياضية،  مميزة  نسائية  مواهب 
ثالثة العبات للمنتخب السوري في أول تجربة قبل 
أشهر باسم نادي الجهاد، عندما لعبنا في دمشق. نعم 
لو قُدم الدعم الموجود في أوروبا لسيدات كرة القدم 
في روج آفا لسوف نضاهي الدول األوروبية حتى، 
وعامودا  كوباني  من  لدينا  كبيرة  مواهب  فهناك 
من  والعديد  وقامشلو  كانيه  وسري  سبيه  وتربه 
السيدات  في دوري  كبيرة  لديهن بصمة  الالعبات 
لكرة القدم واآلن نفس الحالة لكرة الطائرة والسلة، 
وبالعودة  والفردية،  القتالية  األلعاب  من  والكثير 
لنادي لاير مدريد حيث ألقى رئيس النادي فلورنتينو 
في  العامة  الجمعية  أمام  فترة  قبل  خطاباً  بيريز 
مدريد، ليعلن عن خططه المستقبلية، مع تجاهل تام 
لفكرة تأسيس فريق نسائي واستمرار تجاهل لاير 
مدريد لتأسيس فريق نسائي يتصادم مع طموحات 
االتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«، الذي أعلن في 
بكرة  للنهوض  دولية  استراتيجية  عن  سابق  وقت 
القدم النسائية على مستوى العالم، وقالت العضوة 
السابقة في مجلس إدارة الفيفا، مويا دود، في وقت 
سابق لوكالة »أسوشييتد برس«: يجب أن تفكر كل 
مؤسسة رياضية في موقفها من قضية المساواة بين 
الجنسين« وعندما ال يكون للفريق الكبير أي مكان 
لالعبات اإلناث، فإنه سيترك عالمة استفهام كبيرة، 
والتصريح القاتل للنادي الملكي كان عبر اإلسبانية 
آنا روسيل جرانادوس، التي قررت تأسيسa فريق 
يحمل  الثانية  للدرجة  اإلسباني  الدوري  في  نسائي 
تاكون(، بعد أن رفض لاير مدريد  اسم )سي دي 
مشروعها في 2013م، وأوضحت آنا جرانادوس 
»إل  اإلسبانية  اإللكترونية  الصحيفة  عبر 
بتأسيس  األندية  إلزام  علينا  يجب  إسبانيول«: »ال 
فريق نسائي، سيبدأ لاير مدريد في مشروع الكرة 
النسائية عندما تأتي اللحظة المناسبة، عندما تكون 
الكرة النسائية تعمل بأسس اقتصادية، وليست فقط 
مجرد خدمة اجتماعية«، وهنا يتوضح بأن النوادي 
تنظر بعين الكسب المادي للرياضة قبل أي شيء 
المرأة  عن  ناهيك  للرياضة  ُمهين  أمر  وهذا  آخر 
الرياضية أيضاً، وفي سياق ليس بعيد عن العقلية 
السائدة في الكثير من الدول األوروبية رغم خروج 
نفسها  الحقوق  لديهم  والرجل  المرأة  بأن  الكثيرين 
في أوروبا، ولكن في الجانب الرياضي ما يحدث 
القدم  لجنة كرة  اعترفت رئيسة  العكس بحيث  هو 
شيلد،  فرانزيسكا  السويسري،  باالتحاد  النسائية 
العالم  دول  بالدها ومختلف  في  النسائية  الكرة  أن 
تحتاج لكثير من األموال لمساعدتها على النهوض، 
وتقليل الفجوة مع نظيرتها الرجالية، وفسرت سبب 
السويسرية،  إس”  تي  “آر  إذاعة  عبر  انتقادها، 
قائلةً: حتى لو تأهل منتخبنا لمونديال السيدات، فلن 
ليس  المكافآت  رفع  التكاليف،  األموال  تلك  تغطي 
الحل الجذري، الذهاب لكأس العالم يُكلف خزينتنا 
نصف مليون فرنك، واعترفت بمشكلة تواجه الكرة 
النسائية ببالدها، قائلةً: إذا أردنا أن نجعل الدوري 
السويسري للسيدات من أفضل 5 دوريات بأوروبا، 
النسائية  القدم  كرة  وجود  نجعل  أن  الواجب  فمن 
التبرير  إلى  أن نضطر  المجتمع طبيعياً، دون  في 
في كل خطوة، واختتمت: نحن بحاجة للدعم على 
جميع المستويات، من األندية السويسرية المحترفة 
المساواة  ألن  مجتمعية  مشكلة  إنها  اإلعالم،  إلى 
في  فقط  ليس  حقيقية،  غير  تزال  ال  الجنسين  بين 
الرياضة، ولكن في الحياة بشكل عام، وهنا الحظتم 
رغم  القدم  لكرة  الرياضة  للمرأة  تظلم  هناك  كم 
وجود كافة اإلمكانيات المادية ولكن مازالت العقلية 
متواجدة  الرجعية  بالذهنية  والمتمسكة  المتزمتة 
المتقدمة كما تحبون تسميتها، فهذه هي  الدول  في 
الرياضة  بخصوص  الرياضيون  أيها  يا  أوروبا 

النسائية.

املرصد 
الرياضي

المشتركة  الرئيسة  دخلت  شهباءـ  روناهي/ 
في  كوفن  ليلى  الديمقراطي  المجتمع  لمؤتمر 
الطعام،  عن  اإلضراب  من  السبعين  يومها 
المحكمة  قاعة  في  اإلعالم  أمام  أعلنته  الذي 
عام 2018  الثاني  تشرين  شهر  من  الثامن  في 
تمارسها  التي  الالإنسانية  لالنتهاكات  لرفضها 
آبو.   القائد  الفاشية بحق  والتنمية  العدالة  حكومة 
كوفن  ليلى  المعتقلة  وتصميم  إرادة  أدخلت  وقد 
الخوف والرعب في قلب حكومة العدالة والتنمية 
الستمرارها وعدم تراجعها عن اإلضراب، مما 
أجبرت الحكومة السماح لشقيق القائد آبو محمد 
أوجالن  بزيارته في سجن إيمرالي في اليوم 66 
من اإلضراب، الذي منع عنه الزيارات منذ أكثر 
من ثالثة أعوام. ويذكر إن الدولة التركية قامت 
المدبر  االنقالب  بحجة  واسعة  اعتقاالت  بحملة 
بينهم  ومن  السياسيين  خصومه  من  للتخلص 
من  الغاية  وكانت  الديمقراطي،  الشعوب  حزب 
بالحزب وإفشاله  تلك االعتقاالت هي اإلضرار 

من الناحية السياسية.

سياسة التطبيق العنصري من ِقبل 
احلكومة الرتكية

بحق  والتنمية  العدالة  حكومة  بها  تقوم  ما  إن   
الدولية  للمؤامرة  استمرار  هو  الكرد  السياسيين 
التي تم من خاللها اعتقال القائد آبو في كينيا في 
في  سوريا  من  إخراجه  تم  أن  بعد   1999 عام 
تشرين األول من عام 1998وقد شاركت معظم 
األنظمة التي تتعامل مع الهيمنة المركزية في تلك 
المؤامرة، وهذا النهج الذي يتبناه العدالة والتنمية 
هو نفس النهج التي مارستها الحكومات التركية 
الكردي  الشعب  لحقوق  إنكارهم  بحق  المتوالية 
والقضية الكردية.  وتحدثت منسقية مؤتمر ستار 
في تل رفعت غزالة حسن عن الدور الذي قامت 
الطعام  عن  المضربين  ورفاقها  كوفن  ليلى  به 
قائلة: ليلى كوفن أصبحت  إحدى رموز المقاومة 
رقماً  كانت  ألنها  التركية  الفاشية  السجون  في 

صعباً استطاعت بإرادتها الصلبة التي ال تعرف 
على  والتغلب  والتراجع  والخنوع  االستسالم 
التركية  الفاشية  الحكومة  تتبعها  التي  السياسات 

وحزبها المسمى بالعدالة والتنمية«. 

إرادة املرأة كسرت ساِعد السلطان 
أردوغان

المقاوم  والفكر  اإلرادة  هذه  بأن  غزالة  وتابعت 
ثمار  من  كان  المرأة  شخصية  في  تتمثل  التي 
فلسفة القائد آبو، ففكر القائد آبو الذي أنجب أمثال 
بيريتان وزيالن وزكيا آلكان واليوم ليلى كوفن.

بترسانة  العالم  يتأثر  لم  عفرين  احتالل  ففي   
مقاومة  دور  كان  بل  التركي  المحتل  الجيش 
لمنع  بأجسادهن  ضحين  حين  الجبارة  المرأة 
العدو من االحتالل حتى أخر قطرة دم ذو تأثير 
الكردية  المرأة  أثبتت  واليوم  العالم،  على  كبير 
تطأ  تقاوم وال  تملك من جسارة وقوة حينما  كم 

برأسها وهي تحت يد الجالد. 

سنستمر باملقاومة حتى رفع 
زلة عن القائد العحُ

ليلى كوفن ال تكره  إن  ووضحت غزالة حسين 
العزلة  إزالة  هي  اإلضراب  من  فغايتها  الحياة 
جدار  تكسر  أن  استطاعت  وقد  آبو،  القائد  عن 
العزلة بمقاومتها، فزيارة محمد أوجالن لم تأِت 
عن  باإلضراب  ورفاقها  ليلى  مقاومة  بعد  إال 
كمؤتمر  »نحن  قائلة:  غزالة  وأكدت  الطعام، 

ستار سوف نستمر بمسندتنا لليلى كوفن ورفاقها 
المضربين، عن طريق المسيرات واالحتجاجات 
الحرة  المرأة  إرادة  تمثل  التي  الوسائل  وبكل 
ويقوم  نهائي  بشكل  العزلة  تزول  حتى  وقوتها 

المحامون بزيارة القائد آبو«.

موقف املرأة الشابة من إضراب 
ليلى كوفن

وبدورها قالت العضوة اإلدارية في اتحاد المرأة 
المرأة  كاتحاد  اليوم  نحن  علي:  بيريفان  الشابة 
الشابة في مقاطعة الشهباء نحيي مقاومة المرأة 
من  أكثر  لها  صار  التي  كوفن  ليلى  المناضلة 
وقفتها  ونحيّي  الطعام  عن  باإلضراب  شهرين 
الصامدة في وجه العدوان اإلرهابي ونحن اليوم 
النواحي  جميع  في  أدوارنا  نمثل  كردية  كمرأة 
والعسكري  واالجتماعي  السياسي  الصعيد  على 
ألجل كسر العزلة على القائد آبو لكن في اآلونة 
األخيرة ومن بعد ثالثة سنوات تم لقاء القائد مع 
شقيقه محمد أوجالن«. ونحن كمرأة الشابة نقول 
بأننا مستمرون في  الفاشية  التركية  الدولة  لتعلم 
مقاومتنا وشعارنا هو حرية القائد وبروح مقاومة 
ليلى كوفن ننادي جميع منظمات حقوق اإلنسان 
واألحزاب السياسية والشخصيات ذوات األقالم 
العدالة  حكومة  انتهاكات  ضد  بالوقوف  الحرة 
حرية  قضية  يمثل  الذي  القائد  بحق  والتنمية 

الشعوب وإخّوة الشعوب واألمة الديمقراطية.

روناهي/ الحسكةـ  في الذكرى السنوية الرابعة 
شعار  وتحت  ستار  مؤتمر  تأسيس  من  عشر 
»بروح ساكينة وآفيستا سنصّعد وندحر الفاشية« 
على  والقضاء  المرأة  وتوعية  تمكين  وبهدف 
واالستغالل  واالضطهاد  العنف  أشكال  جميع 
بين  المساواة  ولتحقيق  النساء  على  الممارس 
والذهنيات  الممارسات  وتغيير  الجنسين، 

أجل  ومن  والسلطوية،  الذكورية  والمفاهيم 
حريتها  على  للحصول  ومقاومتها  نضالها 
وكرامتها، افتتح مؤتمر ستار في مدينة الحسكة 
وبدأت  الحسكة.  لمقاطعة  ستار  مؤتمر  مكتب 
على  صمت  دقيقة  بالوقوف  االفتتاح  مراسيم 
الشهداء، وتلتها عدة كلمات حيث أكدت  أرواح 
العضوة في مؤتمر ستار سما حمو على أهمية 

أفا  روج  في  المرأة  »أن  قائلة:  المكتب  افتتاح 
على  بارزاً  دوراً  لعبت  سوريا  وشرق  شمال 
والعسكرية  والثقافية  السياسية  األصعدة  كافة 
الحفاظ  أجل  من  وناضلت  واالجتماعية، 
نفسها  تنظيم  خالل  من  المكتسبات  هذه  على 
من  النساء  كافة  تضم  نسائية  منظمات  وتأسيس 
وعرب  كرد  من  المجتمع  وفئات  شرائح  جميع 
في روج  ستار  مؤتمر  لوالدة  وكانت  وسريان، 
آفا بمثابة تزويد للمرأة بالمهارات والقدرات التي 
والتغلب على جميع  تمكنها من ممارسة حياتها 
الحصول  في  المرأة  ومساندة  اليومية،  المشاكل 

واالقتصادية  االجتماعية  حقوقها  كافة  على 
والثقافية، وعملت مؤتمر ستار من أجل مناهضة 
افتتاح  من  الهدف  وكانت  المرأة،  ضد  العنف 
المجتمعية  الثقافة  نشر  إلى  ستار  مؤتمر  مكتب 
بين  العالقات  وتعميق  المحبة  أواصر  وتعزيز 
كافة النساء، وتمكين المرأة وتوعيتها والتعرف 
على تاريخها العريق ونضالها الطويل من أجل 
شريط  قص  وتم  النساء.  جميع  وحرية  حريتها 
والدبكات  الثورية  األغاني  أنغام  على  االفتتاح 

الشعبية والشعارات التي تُمّجد مقاومة المرأة.

سحب قرعة دوري الدرجة الثانية للشباب يف إقليم اجلزيرة

ليلى كوفن متثل إرادة املرأة التي كسرت غطرسة أردوغان

افتتاح مكتب مؤمتر ستار باحلسكة

مؤمتر نادي اجلهاد يتحول لسِجاالت شخصية
 ويبقى النادي يعاني ولكن إىل مىت؟؟؟؟

يف الذكرى السنوية اخلامسة لتأسيس اإلدارة الذاتية يف إقليم اجلزيرة أكدت عضوات 
اإلدارة يف مقاطعة احلسكة بأن منوذج اإلدارة الذاتية يف املنطقة املستند يف األساس 
يُدير نفسه  على أسس األمة الدميقراطية هو النموذج األمثل كون الشعب هو الذي 

بنفسه

عبلة حممد يسرا امساعيل علىي رجيني خلف

غزالة حسن برييفان علي
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الرئيس  علو  بكر  المحامي  يستقرئ 
المشترك للمجلس التنفيذي لمقاطعة عفرين 
عفرين  تحرير  أن  تأكيده  عبر  المستقبل 
أهلها  نضال  خالل  من  واقعية  حقيقة  هو 
خالل  من  وذلك  فيها،  والباقين  المهجرين 
من  تمخض  وما  وتحليلها  األحداث  ترتيب 
عفرين  الحتالل  دولية  ومؤامرات  اتفاقات 

من قِبل الجيش التركي.
التركي  للعدوان  األولى  الذكرى  وفي 
مع  حواراً  صحيفتنا  أجرت  عفرين؛  على 
في  التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس 
أكد على  الذي  بكر علو   المحامي  عفرين 
أن سوريا يجب ان تتجه نحو الحل السلمي 
وإن  السوري،  ـ  السوري  الحوار  عبر 
وقدرته  الشعب  قوة  أثبتت  عفرين  مقاومة 
على مجابهة المخططات مؤكداً أن تحرير 
وعبر  السوري،  الحل  مفتاح  هو  عفرين 
التركي  االحتالل  سينتهي  فقط  تحريرها 
في سوريا وتعود اإلرادة السورية الوطنية 
إلى شعبها عبر بلورة الحل السياسي الذي 

يضمن حقوق الشعوب السورية كافة. 
وإليكم نص الحوار:

والمشاركين  الشاهدين  أحد  باعتباركم   -
التركي  االحتالل  ضد  العصر  مقاومة  في 
بمرحلتيها األولى والثانية، كيف يمكن أن 
تصف المقاومة ومأالت الواقع في عفرين؟
الكردي  الشعب  تتوقف ضد  لم  المؤامرات 
وكنتيجة  هذا،  يومنا  وإلى  عصور  منذ 
جاء  الشعوب  المؤامرات ضد  لهذه  حتمية 
الهجوم التركي على عفرين، وهذا الهجوم 
يمكن  بل  فقط،  عسكرياً  طابعاً  يحمل  ال 
وصفه بالهجوم الدولي ضد مشروع اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية، التي استطاعت إلى حٍد 
ما إضفاء الطابع الديمقراطي وحماية السلم 
المكونات  النازحين من  األهالي واحتضان 
ولكن؛  وقراها.  مدنها  في  كافة  والعرقيات 
المقاومة التي أبدها أهالي عفرين ومقاتليها 
التركي  العدوان  وأظهرت  العالم،  أذهلت 
في  سوداء  بقعة  أنها  على  دولياً  المدعوم 
الدولي  المجتمع  ألن  اإلنساني؛  التاريخ 
سمح لدولة عضو في حلف الناتو بالهجوم 
هذا  على  واالعتداء  صغيرة  مدينة  على 
الشعب المسالم، ولكن في النتيجة تم تهجير 

المجازر  من  العديد  وارتكاب  الشعب  هذا 
ذاك  استحضر  المدنيين، وهنا  في صفوف 
الجندي المحتل الذي يكتب على صاروخه 
واقتلها«  »انتخب عائلة من عفرين  عبارة 
وذاك الذي يكتب على جدران إحدى األبنية 
في راجو »ال نعلم مْن حرق روما لكن نحن 
ينمي عن  الشيء  هذا  راجو«،  أحرقنا  مْن 

الذهنية الوحشية فقط.
من  عفرين  أهالي  تهجير  تم  ذلك  ونتيجة 
في  حالياً  غالبيتهم  ويقطن  وعرب،  كرد 
الشهباء وقرى شيراوا، ورغم ذلك نستطيع 
القول بأن تركيا لم تنتصر، بل كان هدفها 
األساسي هو طرد شعوب عفرين ومنعهم 
نثمن  بدورنا  ونحن  مجدداً،  العودة  من 
في  الموجودين  أهلنا  ونضال  تضحيات 
الُمهجرين  هؤالء  وكذلك  حالياً،  عفرين 

القاطنين في الشهباء وشيراوا.
ـ لكن لماذا اُستهِدفت عفرين بالذات، كيف 

تفسرون ذلك؟
هناك  كان  السوري،  الحراك  بداية  في 
خطين أساسيين يتصارعان ضمنيّاً، األول 
خط النظام والمعارضة معاً، والتي اهتمت 
الثاني  والخط  السلطة  إلى  بالوصول  فقط 
انتهجته  والذي  السوري  المجتمع  خط  هو 
والمتمثل  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة 
توعية  على  اعتمد  الذي  الثالث  بالخط 
وهذا  وقوته،  حقيقته  وإظهار  المجتمع 
هللا  عبد  القائد  أفكار  من  نابعاً  كان  الشيء 
الديمقراطية  األمة  نظام  وفق  أوجالن، 
كانت  الكردية  المرأة  المرأة.  وحرية 
انخراطها  كان  لذا؛  شأن.  وذات  متحررة 
بهذه الثورة في أوجه، وبهذا وصفت ثورتنا 
الثورة  هذه  لنجاح  إضافة  المرأة،  بثورة 
ألن  وذلك  الشعوب،  إخّوة  رؤية  نشر  في 
المجتمع  هذا  في  اُنتهكت  اإلنسانية  حقوق 
لذا؛ كان  وتم تدمير اإلنسانية بشكٍل كامل. 
الشعوب  وإخّوة  السلمي  التعايش  خطوة 
ثورة  إلنجاح  ضروري  ومطلب  واجب 
19 تموز )ثورة روج آفا وأخوة الشعوب( 
فيها  السورية  الشعوب  كافة  واندماج 
وعملوا يداً بيد إلنجاحها. وهذه اإلنجازات 
اإلقليمية  التغيرات  عن  بمعزل  تكن  لم 
المختلفة،  القوى  مشاريع  مع  وتصادمت 
وبهذا كانت مناطق شرق وشمال سوريا بما 
المجموعات  لهجمات  مقصداً  عفرين  فيها 
عفرين  وفي  تركياً،  الممولة  الراديكالية 
وسري كانيه تجسد هذا الشيء إلى أن تبلور 
بكل  التركي،  الجيش  بدخول  الفعلي  بشكله 
والقوى  الدولي  المجتمع  وبموافقة  قدراته 

عفرين  احتالل  وقبل  سوريا  في  الفاعلة 
وإعزاز،  وجرابلس  الباب  احتالل  كان 
وطبعاً هذا االحتالل ينافي القوانين الدولية 
والعرف اإلنساني. والحقيقة المتجسدة هنا، 
أن االحتالل التركي لم يستطع اليوم حصد 
عفرين  احتالل  من  لها  خطط  التي  الثمرة 
والشمال السوري، ومثال ذلك، يقطن اليوم 
البعض  بالشهباء  النزوح  مخيمات  في  هنا 
من المكون العربي. ولدى سؤلنا لهم لماذا 
يقيمون هنا، سيكون جوابهم الوحيد هو »ان 
طعم الحرية لم يبَق شيئاً منه في عفرين ولن 
نعود إال بعد تحريرها« من هنا نستنتج إن 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية استطاعت زرع 
بين  السلمي  والتعايش  الديمقراطية  روح 
يحيك  العدو  المقابل  في  ولكن؛  الشعوب. 
على  والعمل  الحقيقة  هذه  لتشويه  المكائد 

قِبل  من  المحتلة  المناطق  ديمغرافية  تغيير 
الجيش التركي.

مقاومة  من  الثانية  المرحلة  إطار  في  ـ 
عفرين  تحرير  كونفرانس  عقد  تم  العصر 
أشهر  بعد  كبيراً،  إعالمي  له صدى  وكان 
على  الكونفرانس  ذاك  مخرجات  ما  عدة 

أرض الواقع؟
في شهر تموز المنصرم، تم عقد كونفرانس 
تحرير عفرين، وهناك تم مناقشة المشاكل 
متعددة  رؤى  واعتمدت  كافة  والنواقص 
وفي  الخطأ،  مكامن  وإصالح  للحل 
الناحية  في  ضعف  هناك  كان  المحصلة 
األيديولوجية من حيث تدريب الشعب على 
ثوري  كشعب  وإعداده  الثوري،  النضال 
لبعض  إضافة  والحرب،  السلم  أيام  في 
اإلداريين.  بعض  في  الشخصية  النواقص 
للمضي  الخطوات  تم تصحيح غالبية  وهنا 
قُدماً في النضال وتحرير عفرين، وااللتزام 
على  العصر،  لمقاومة  الثانية  بالمرحلة 
التنظيمية والتعليمية والخدمية  الصعد كافة 

والعسكرية أيضاً.
حقائق  لعفرين  التركي  االحتالل  أظهر  ـ 
عدة ومنها ما ذكرتموه عن وجود مؤامرة، 
بكل  السوري  الشعب  وصل  هل  برأيكم 

أطيافه لحقيقة األطماع التركية؟
شيء  القانونية  الناحية  من  عفرين  احتالل 
للصمت  إضافة  الدولي،  للقانون  مخالف 
الترابط  تبين  النقطتين  هاتين  الدولي، 
القوى  وبعض  التركية  الدولة  بين  الوثيق 
أخرى  ناحية  من  أظهرت  لكن؛  الدولية. 
زيف االدعاءات التركية التي تحاول إعادة 
بشكٍل  احتاللها  وإعادة  العثمانية،  أمجادها 
آخر من الناحية الثقافية والخدمية والسياسية 

الملي.  للميثاق  الترويج  عبر  والعسكرية، 
وعلى الشعب السوري معرفة هذه الحقيقة 
وكذلك الحكومة السورية التي تّدعي سعيها 
السورية،  األراضي  وحدة  على  للحفاظ 
السوري  الشعب  على  يجب  الشكل  وبهذا 
والقوى الديمقراطية وممثلي األمم المتحدة 
ـ  السوري  الحوار  دعم  الدولي  والمجتمع 
السوري، وإيجاد حٍل سياسي سلمي لألزمة 
سوريا  من  االحتالل  يخرج  بما  السورية 
الدولية  القوى  على  يجب  لكن؛  عامة. 
واإلقليمية الفاعلة في القرار السوري العمل 
السوري،  الشعب  مصلحة  على  للحفاظ 
في  ومصالحها  ألجنداتها  تنفيذاً  وليس 

سوريا وعلى حساب هذا الشعب.
الحوار  من  جولة  عقد  تم  تعلمون  وكما 
شخصيات  بحضور  السوري  ـ  السوري 
مرموقة في المجتمع السوري، وهنا توصل 
الحوار  من  مفر  ال  أنه  قناعة  إلى  الجميع 
الحكومة  وكذلك  السوري،  ـ  السوري 
هذا  إلى  بالذهاب  قناعة  على  السورية 
المنحى، لكن يتطلب األمر قراراً جريئاً من 

األطراف الفاعلة.
من  باالنسحاب  األخير  األمريكي  القرار  ـ 
االستقرار  عدم  من  نوعاً  خلق  سوريا، 
السياسي في الساحة عامة، كيف يؤثر هذا 

القرار على مستقبل عفرين؟ 
يكون  أن  يريد  ال  الغرب  المحصلة  في 

آراءهم  عن  بمعزل  سوريا  في  حل  هناك 
كافة  على  ينطبق  شيء  وهذا  ومصالحهم، 
القوى المهيمنة في العالم، ولكن فيما يخص 
موضوع االنسحاب األمريكي من سوريا، 
نرى أنه قرار مبني على عدم دراسة؛ ألن 
تغريده  خالل  ذلك  قال  األمريكي  الرئيس 
القوى  المقابل نالحظ أن  على تويتر. وفي 
الشعب  حماية  وحدات  من  األرض  على 
موجودة  كانت  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
قبل مجيء أمريكا وغيرها، ونحن سنستمر 
بوجودهم أو عدمه، واآلن هؤالء المرتزقة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  لدى  المعتقلين 
نقاتل  اليوم  ونحن  البلدان،  تلك  أبناء  هي 
هم  ولكن  أجمع،  العالم  عن  بدالً  اإلرهاب 
هؤالء  وكل  بُعد،  عن  أوطانهم  يحمون 
المرتزقة المتشددين عبروا عبر تركيا إلى 
سوريا وهذا األمر مثبت بالوثائق والصور. 
والوضع في إدلب بات اليوم كقنبلة موقوتة 
إن  هناك،  تجمعوا  اإلرهابيين  جميع  ألن 
إنسانية  مشكلة  ستحدث  فيه  هجوم  حدث 
مشكلة  أيضاً  هي  كما  بقيت  وإن  كبيرة، 
بالوضع  مرتبط  هذا  كل  وبالطبع  كبيرة. 
الدولية،  المصالح  العام وتصارع  السوري 
عفرين  تحرير  على  يؤثر  بدوره  وهذا 
لكن  ستستغرقها،  التي  الزمنية  والفترة 
المحصلة بالنسبة لنا هو المضي في النضال 
العودة  في  العادلة،  بحقوقنا  تشبثنا  عبر 
المشرفة وطرد االحتالل باألشكال والسبل 
والعسكرية،  السياسية  منها  كافة؛  المتاحة 
العمليات  تصعيد  من  اليوم  يحدث  وما 
العسكرية هو خير دليل على المضي قُدماً 

في قرار التحرير. 
ـ تركيا اليوم في ساحة مفتوحة على جميع 
العالم  في  الكبرى  القوى  مع  االحتماالت 
فيما يخص سوريا، كيف يبدو لكم مستقبل 

تركيا في سوريا والمنطقة؟
تركيا حالياً تلعب مع القوى الكبرى وبالتالي 
وأمامها  محرج  موقف  في  اليوم  باتت 
الحضن  إلى  العودة  إما  فقط،  طريقين 
أو  روسيا،  تواجه  وبالتالي  والناتو  الغربي 
وهنا  روسيا،  مع  تحالفها  في  االستمرار 
تستطيع  لن  بمعنى  أي  المعضلة،  ستكون 
التناقضات  االستمرار في اللعب على وتر 
نحن  كله  هذا  مقابل  وأمريكا.  روسيا  بين 
كل  نولي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في 
الحوار  وتنشيط  عفرين،  لتحرير  اهتمامنا 
وبهذا  الداخل،  في  السوري  ـ  السوري 
التي  لتركيا  مكان  هناك  يكون  لن  الشكل 
في  لها  المواتية  الظروف  تهيئة  تحاول 
الحرب  من  الثالثة  المرحلة  غمار  خوض 
وبالتالي  اإلعمار  إعادة  وهي  السورية، 
احتفاظها باألرض يمكنها من فرض بعض 

من مكاسبها على الساحة.
لعفرين  الذاتية  اإلدارة  في  خططكم  ما  ـ 

خالل عام 2019؟
هي  العام  هذا  في  لنا  األساسية  النقاط 
مفتاح  ألنها  عفرين  تحرير  أولها  ثالث، 
الحل السوري، وهنا سيستمر النضال ضد 
االحتالل بكافة األشكال. نستطيع التنويه إلى 
أن تحرير عفرين هو بداية نهاية االحتالل 
للمعضلة  الحل  وإيجاد  سوريا  في  التركي 
السورية، ويفتح المجال أيضاً لتنشيط الحوار 
وتحت  لألمام  ودفعه  السوري،  ـ  السوري 
والنقطة  السورية،  األراضي  وحدة  سقف 
النشاطات  مساندة  في  المضي  هي  الثالثة 
الداعية لتحرير قائد الشعب الكردي عبد هللا 
أوجالن من أسره، ولدينا آمال كبيرة بنجاح 
في ظل نضال  الديمقراطية  األمة  مشروع 
الحرة، وفلسفة  والحياة  العظيم  الشعب  هذا 

األمة الديمقراطية.

9سياسة آراء
فواصل
آلدار خليل

... مشروع 
ً
ا
ّ
املنطقة اآلمنة تركي

 يف عفرين
َّ
غاير عما مت

ُ
احتالل م

تكون  أن  يمكن  ال  التي  النكسة  على  تمّر  كاملة  سنة 
المنسي  الجزء  في  األشكال  من  شكل  بأي  مطلقاً 
في  كانت  تمت؛  التي  النكسة  السورية؛  الذاكرة  من 
الجوي  والقصف  الوحشي  الغزو  حيث  عفرين، 
هي  ألسباب  فقط  األسلحة  أنواع  مختلف  واستعمال 
التي  العالم  جميع  ومبادئ  قيم  مع  تتعارض  ذاتها 
لطالما يتحدثون عنها وهي كونها ـ عفرين- جغرافية 
لم تخضع لسلطة الدولة التركية وعمالئها وكذلك لم 
تقبل بأن تكون إمارة على النحو الذي يرضي تركيا، 
لنموذج ديمقراطي وسط كل  بل كانت منطقة تسعى 
الفوضى المحيطة بها. مع مرور سنة على االحتالل 
بأن  التي مضت  الفترة  اتضح خالل  لعفرين  التركي 
تركيا تسعى لمطامع أكبر من عفرين عكس ما كانت 
تّصرح به على الدوام على لسان أردوغان الذي كان 
أو  تركيا  تأمين  يعني  عفرين  إلى  الدخول  بأن  يقول 

حفظ األمن فيها.
بها  احتلت  التي  نفسها  بالحجج  تحاول  تركيا  اليوم 
عفرين احتالل شمال سوريا برمتها؛ تحاول االستفادة 
الغزو  وقت  صامتة  كانت  التي  المواقف  بعض  من 
على عفرين في حملتها الحالية على المنطقة المستقرة 
يجب  الحدود  إن  تركيا:  تقول  السوري،  الشمال  في 
أن تكون آمنةً - حسب ما تّدعي- دون أن تدرك بأن 
تركيا  تكون  أن  يمكن  وال  مكشوفة  باتت  سياستها 
الدول  فيها  بما  طرف  أي  خداع  فيه  تحاول  بموقع 

الفاعلة في سوريا.
 التناقضات في الحديث الذي يدور اآلن واضحة من 
لم  فلماذا  أمنها؛  يهدد  ما  هناك  كان  فإن  تركيا،  قِبل 
تفّعل- تركيا- تلك اإلجراءات التي تتحدث عنها إبَّان 
قبل  التركية  الحدود  مناطق  معظم  في  داعش  وجود 
تحريرها، بل كانت تفتح لهم المعابر والمنافذ الرسمية 
وتقبل بوجود علم داعش على النقاط كافة على الحدود 

التركية!
ال يمكن أن يكون هناك قبول للمشروع الذي تتحدث 
عنه تركيا مطلقاً وكذلك ال يمكن أن تكون تركيا جزء 
على  وبخاصة  المنطقة  في  أمان  مشروع  أي  من 
الواليات  فيها  وبما  المعنية  الدول  السورية.  الحدود 
المتحدة األمريكية يبدو إنها تحاول أالّ تخسر تركيا. 
تدخل  كي  أخرى  مبررات  لها  تجد  أن  تريد  لذا؛ 
األراضي السورية أو باألحرى الخط الحدودي بعد ما 
فشلت مساعي تركيا العسكرية أو جهودها في الفترة 
السابقة خاصة مع تطور المواقف العالمية واإلقليمية 
التركي.  التوسعي  للمشروع  المناهضة  والوطنية 
سوريا(   وشرق  شمال  )مكونات  علينا  يجب  لذلك؛ 
فيها  ندافع  كي  االحتماالت  لكافة  مستعدين  نكون  أن 
عن كل ما تم إنجازه خالل السنوات التي مضت، لن 
نقبل بأن يكون هناك احتالل تركي بمشاريع ظاهرها 
أن  لتركيا  يريد  من  هناك  كان  إن  محتوياتها.  عكس 
من  بدائل  إيجاد  فيمكن  آمنة؛  حدود  أو  آمنة،  تكون 
عنها  تتحدث  التي  المنطقة  بإقامة  تركيا  كإقناع  ذلك 
في  مجازاً  نتحدث  هنا  نحن  طبعاً   - أراضيها  داخل 
تركيا-  على  اآلخر  الطرف  من  تهديد  وجود  حال 
وكذلك يوجد بدائل كثيرة في هذا اإلطار أقلها ضمان 
أي طرف دولي، والواقع بأّن من يشّكل الخطر على 
السوري  الشمال  وليس  تركيا،  هي  السوري  الشمال 
تؤكد  واإلحصاءات  تركيا،  على  الخطر  يشّكل  من 
بدون  الحدود  على  التركية  التجاوزات  حاالت  عدد 

مبررات طبعاً.
في جميع األحوال االحتماالت المفتوحة أمامنا؛ تجعلنا 
نبحث عن خيارات تالءم موقفنا واستراتيجياتنا فطالما 
على  وحافظنا  السوري،  اإلطار  ضمن  عملنا  نحن 
المحاوالت  كل  من  بالرغم  السوري  المجتمع  وحدة 
التي بذلتها تركيا من أجل تقسيم المجتمع في مناطقنا 
أن  واجبنا  من  بأننا  نرى  والصراعات  الفتن  وبث 
يؤمن  الذي  ذاته،  اإلطار  بالحل وفق  ملتزمين  نكون 

بأن الحل في دمشق.
باإلضافة  التطورات/  هذه  وضمن  المرحلة  هذه  في 
عن  السبل  بكل  والتعبير  الخروج  ضرورة  إلى 
الموقف الرافض الحتالل عفرين في الذكرى السنوية 
األولى، علينا أن نتوجه نحو مساعي رفض الخطط 
وكذلك  منقطتنا،  في  تركيا  يد  تُطلِق  التي  والمشاريع 
الوقوف وقفة واحدة أمام مساعي تركيا وجهودها في 

االحتالل بطرق أخرى عدا عن االحتالل المباشر.
وكذلك  اإلمالءات  كّل  نرفض  هو:  الثابت  موقفنا 
نرفض توظيف قوى لخدمة تركيا من خالل تقديمها 
على أنّها تمثّل الحل من أجل حفظ الحدود، لن يكون 
هناك قبول ألي قوى ما لم تكن بإشراف دولي وضمن 

اإلطار السوري بكل األحوال.

من الذي يقف وراء
 تفجري منبج؟!

منبج موضوع  في  تمَّ  الذي  االنفجار  توقيت 
تداعياته  ألن  كثيراً؛  عنده  الوقوف  يجب 
ترامب  تصريح  من  تأثيراً  أقل  تكون  لن 

باالنسحاب من سوريا.
أمام  يُسأل  أن  يجب  سؤال  أول  إن  بالطبع   
وقائع كهذه هو: من المستفيد منها؟ الجواب 
على هكذا سؤال أمر جوهري ويمنحنا قدرة 
يقف  من  معرفة  إلى  الوصول  على  أكبر 
صرح   الذي  الوقت  في  كهذه.  حادثة  وراء 
فيه أكثر من مسؤول أمريكي بأن االنسحاب 
سيتم بوتيرة بطيئة، وأيضاً قيام بعض الدول 
بممارسة الضغط على الواليات المتحدة من 
االنسحاب،  شروط  في  النظر  إعادة  أجل 
التصريحات األخيرة للمسؤولين األمريكييين 
وشرق  شمال  من  التركي  الموقف  تجاه 
الجنود  استهداف  على  والعمل  سوريا، 
األمريكيين في منبج، له مغزى سياسي كبير.

المتحدة  للواليات  ثمة رسالة تركية واضحة 
لم  إذا  مفادها:  االستهداف  هذا  خالل  من 
لنا؛  المنطقة بسرعة وتتركوها  تنسحبوا من 
الموت  نزرع  أن  على  الكافية  القدرة  فلدينا 
بعد  أردوغان  تصريح  إن  هناك.  بينكم 
للمساعدة  مستعدون  بأنهم  مباشرة  التفجير 
في محاربة داعش كمن يقول: إذا لم تفتحوا 
فسنرسل  منبج؛  لدخول  تركيا  أمام  الطريق 

لكم القنابل والموت.

فوراً  تذكرت  التفجير؛  نبأ  سمعت  عندما 
تنظيم  عنها  أفرج  التي  الصوتية  التسجيالت 
محادثات  تحوي  كانت  والتي  فتح هللا غولن 
وحوارات بين مسؤولين أتراك واالستخبارات 
التركية حينما كانوا يديرون سوياً دفة الحكم، 
التدخل  سيناريوهات  لوضع  ويخططون 
فيدان رئيس  السوري. كان حقان  الشأن  في 
تلك  في  حاضراً  التركية  االستخبارات 
الحوارات والتسجيالت ويبدو صوته واضحاً 
عمالء  إرسال  »بإمكاننا  يقول:  وهو  فيها 
من  قذائف  السوري إلطالق  الداخل  إلى  لنا 
بذلك  لنفتعل  التركية،  األراضي  نحو  هناك 
على  تهديداً  هنالك  بأن  العالم  نقنع  و  أزمة 
األمن القومي التركي من األراضي السورية 
وبذلك نُهيء أرضية قانونية الجتياح الشمال 

السوري«.
التنفيذ حينها؛  توضع موضع  لم  الخطة  هذه 
بسبب تسربها، إال أن ما حصل في منبج هو 
ترجمة مباشرة لتلك الخطة. إرسال قنبلة إلى 
منبج وبلبلة الوضع هناك ما يمنحهم تبريراً 
سنة  من  ألكثر  اليوم  يعملون  وهم  لتدخلهم، 
وعلى  النوع.  هذا  من  لتدخل  أرضية  لخلق 
الرغم من تنديدهم وكل دموع التماسيح التي 
عن  النظر  غض  يمكن  ال  أنه  إال  ذرفوها 
تركية  صناعة  كانت  القنبلة  تلك  أن  حقيقة 

وفعل مكشوف للغاية.  

تداعيات  ستكون  ماذا  هو؛  هنا  الهام  األمر 
هذا التفجير وهل يمكن أن تنفجر هذه القنبلة 
فعل  رد  إلى  يؤدي  بأن  المرة  هذه  يدهم  في 
عكسي من قبل الواليات المتحدة على شكل 
قرارت ضد رغبتهم و خالف ما يتوقعونه؟!. 
لعبة  الحادثة  هذه  بأن  أرى  الحقيقة  في 
بسهولة  تمّر  أن  يمكن  وال  للغاية  كالسيكية 
تشير  األدلة  كل  المتحدة،  الواليات  على 
الفرات هم من  بأن ما يسمى بمرتزقة درع 
االستخبارات  من  بتوجيه  الحادثة  هذا  نفذوا 
التركية، وهذا يعني بأن المناطق التي احتلتها 
للمتطرفين  تدريب  إلى منطقة  تركيا حّولتها 
المناطق  وهذه  سابقاً.  فعلت  كما  االرهابيين 
ُمرشحة ألن تصبح أفغانستان جديدة مستقبالً.

تركيا تحاول بهذا الشكل أن تستهزئ بذكاء 
لم  ولكنها؛  الحقيقة.  بخالف  وتقنعهم  العالم 
بالشكل  تحضر  لم  أنها  يبدو  بذلك،  تنجح 
التخطيط فتركت  العجلة في  الكافي وأخذتها 
خلفها الكثير من األدلة. هل هي مرحلة جديدة 
بالنسبة لكل من تركيا والواليات المتحدة؟ كل 

شيء وارد بالطبع.
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بكر علو:

 «حترير عفرين هو مفتاح احلل 

ة«
ّ
من للمعضلة السوري انطالقاً  من عفرين  الروس  انسحاب  لوال 

مصالحهم المتمثلة في إبعاد تركيا عن أمريكا، 
الناتو،  حلف  من  إخراجها  على  والعمل 
يمرُّ  الذي  الروسي  الغاز  خط  مرور  وتأمين 
أوروبا  إلى  وصوالً  التركية  األراضي  في 
واستعمال هذا الخط كورقة ضغط على أوروبا 
السورية  الحكومة  تقاعس  ولوال  متى شاءت، 
الجوية  والحماية  العسكري  الدعم  تقديم  عن 
لما استطاعت  البطلة،  الشعب  لوحدات حماية 
اإلرهابيين  من  معها  والمتعاونين  تركيا 
على  السيطرة  الحر  الجيش  من  والمرتزقة 
تُعد  تركيا  أن  من  وبالرغم  واحتاللها.  عفرين 
فلقد  الناتو،  حلف  في  عسكرياً  الثانية  القوة 
بوحدات  المتمثلة  العصر  مقاومة  صمدت 
حماية الشعب في وجه القوات الغازية لوحدها 
المقاومة  في  درساً  ولقنتهم  شهرين  حوالي 

األسطورية أذهلت كل العالم. ومن هنا نقول: 
هل ستعيد روسيا سيناريو عفرين وتقوم بمنح 
شمال وشرق سوريا مرة أخرى إلى تركيا كما 
فعلت في عفرين؟! علماً إن الحكومة السورية 
عليها  تشرف  آمنة  منطقة  إقامة  إن  صرحت 
السورية،  تركيا بعمق 25كم داخل األراضي 
موقف  كان  وإذا  سوريا،  على  عدواناً  يُعد 
أن  عليها  فإن  فعالً،  كذلك  السورية  الحكومة 
المظلة  الديمقراطية  تنفتح على مجلس سوريا 
السياسية لـ) قسد( والعمل معاً؛ إلفشال المخطط 
)قسد(  ألن  سوريا؛  وشرق  لشمال  المرسوم 
للدفاع عن كل شبر  استعداد  أنها على  أعلنت 
بامتياز،  وطنية  قوة  كونها  الوطن  أرض  من 
والمحتل  داعش  محاربة  في  جدارتها  وأثبتت 
التركي على األراضي السورية، في أكثر من 
موقع وال يزال، وإنها ترفض إقامة منطقة آمنة 

السورية  تركيا داخل األراضي  تسيطر عليها 
بدخول  ترحب  وهي  األشكال.  من  شكل  بأي 
من  جزء  المنطقة  ألن  دولية؛  حماية  قوات 
سوريا. ولكنها؛ بالمقابل ترفض إعادة المنطقة 
الذي  الشعبي  الحراك  قبل  عليه  كانت  ما  إلى 
قِبل  من  تُدار  أن  بمعنى   ،2011 عام  انطلق 
حزب البعث، هذا الحزب الذي حّول سوريا إلى 
جحيم وكان سبباً في كل ما حصل لنا ولوطننا 
سوريا جراء سياساته وتوجهاته الشوفينية. إن 
الديمقراطية وجناحه العسكري  مجلس سوريا 
وشرق  شمال  مكونات  يضمان  اللذان  )قسد( 
جديدة  سوريا  ببناء  إال  يقبال  لن  كافة،  سوريا 
ال مركزية ديمقراطية تنعم في ظلها المكونات 
كافة بحقوقها المشروعة و)مسد( لم تفكر يوماً 
باستالم السطلة كما تعمل األطراف األخرى، 
بل تدعو للتشاركية والتآخي والعيش المشترك. 

الجيش  القوتين  تالحم  إلى  ندعو  فإننا  ولهذا؛ 
والشريفة  الوطنية  والقوى  و)قسد(  السوري 
للمخططات  حد  لوضع  معاً،  للعمل  كافة؛ 
التركية وعدم ترك مصير البلد في يد روسيا، 
ليست  وهي  مصالحها  سوى  تهمها  ال  التي 
تصريحات  أخذ  يجوز  ال  كما  علينا،  الوصيّة 
تصريحه  وبخاصة  الجد  محمل  على  ترامب 
اقتصادياً  تركيا  أدمر  سوف  »إنني  األخير 
نبذ  من  بد  ال  هنا  ومن  للكرد«،  تعرضت  إذا 
ـ  بيننا من خالل حوار سوري  فيما  الخالفات 
هجمة  ألشرس  يتعرض  وطننا  ألن  سوري؛ 
سيضيع  فإنه  عنه  للذود  جميعاً  نهب  لم  وإن 

ونضيع جميعاً معه.

من  سوريا  في  يحصل  ما  يراقب  من  إن 
التاريخ،  إلى  العودة  من  له  بد  ال  صراعات؛ 
ولّدت صراعات عقيمة  التي  الذهنية  ودراسة 
السورية  البشرية  الطاقات  أهدرت  كهذه، 
ما  إن  العجاف.  السنوات  طيلة  واالقتصادية 
من  عقود  منذ  له  التحضير  تم  اليوم  يحصل 
نتائج  الصراعات سوى  هذه  وما هي  الزمن، 
لذهنية التطرف التي تم تغذيتها من قِبل القوى 
الظالمية التي تحاول من خالل أجندتها فرض 

مشروع ما على المنطقة برمتها.
في  الموجود  الفسيفسائي  الثقافي  التنوع  إن 
لهُ  خاصة،  وسوريا  عامة  األوسط  الشرق 
في  الديمقراطية  األطر  ترسيخ  في  هام  عامل 
الشرق األوسط. ولكن؛ ما تم إنجازه عكس ذلك 
تماماً حيث حاولت القوى اإلمبريالية استغالل 
هذا التنوع لخلق الفتنة والنزاعات الهادفة إلى 

ضرب شعوب المنطقة ببعضها في الكثير من 
األحيان.

من  تسييسها  تم  التي  اإلسالمية  الفلسفة  إن 
وباًء  أمست  قد  والتنمية  العدالة  حكومة  قِبل 
على الفكر اإلسالمي برمته، كما أن الصراع 
التاريخ اإلسالمي مكن األرضية  المذهبي في 
الفكرية لتطور هذا الصراع الدامي، فحادثة قتل 
اإلمام علي لهُ بذرة الصراع السني الشيعي في 
العالم أجمع، وأصبح مفهوم اإلسالم السياسي 
هو المفهوم الدارج وأُفِرغ اإلسالم من محتواه، 
كتحرير  تقدمية  مفاهيم  من  يحوي  كان  لما 
العبيد وخطو بعض الخطوات في سبيل تحرير 
المرأة ولو جزئياً، كما استقطب الغرب برمته 
كافة.  المراحل  في  الثقافي  االزدهار  فترة  في 
اإلسالم،  قيادة  العثمانيون  تسلم  عندما  ولكن؛ 
كونه  اإلسالمي  الفكر  نهاية  مرحلة  بدأت 

وأصبح  تماماً  اآلية  وُعِكست  تنويرياً،  فكراً 
العثماني  الحكم  إبَّان  والتخلف  للجهل  مصدراً 
وانفراده بالسلطة، بل وفرض سياساته العدائية 

للشعوب.
المشكلة ال تكمن اليوم في آليات إنهاء الصراع 
على  القضاء  في  تكمن  المشكلة  السوري، 
منابت هذا الصراع، وكل هذه السنوات الدامية 
على  يقع  فما  للقتل،  أداة  أنه  للسوري  أثبتت 
المفاهيم  ترسخ  هو  السياسية  القيادات  عاتق 
اإلدارة  اتخذتها  كما  ونشرها،  الديمقراطية 
الذاتية كخط ثالث لها يحيدها عن الصراعات 
والطاقات  والتحتية  الفوقية  للبنى  الهادرة 
عريق  بلد  يمتلكها  التي  الهائلة،  البشرية 

كسوريا.
الكعكة  على  المتصارعة  القوى  استغلت  لقد 

السورية تلك األرضية الذهنية العدائية، وبدل 
لمصالحها  خدمة  جعلتها  بترشيدها  تقوم  أن 
للحل  المناهضة  مشاريعها  ومررت  وأجندتها 
السوري التوافقي، القائم على ترسيخ المفاهيم 
والتسامح  الوفاق  بذور  زرع  نحو  تنحو  التي 

بين أطيافه كافة.
لقد خضع من اّدعى الثورة والتمرد والعصيان 
إلرادة الخارج، حتى أنه خرج عن مسار ثورته 
وباتت  أبوابها،  على  مرتزق  مجرد  ليصبح 
الخالص من  أمل  كانت  التي  السورية  الثورة 
ابتلع  الذي  اللوياثان  الواحد،  الحزب  سياسة 

القيم والمبادئ التي تقوم عليها الثورات.
أما الكرد الذين انتهجوا الخط الثالث؛ استطاعوا 
السورية  للثورة  الحقيقي  البديل  يكونوا  أن 
أن  تاريخهم  خالل  من  واستطاعوا  المذهبية، 
وأن  المشترك،  التعايش  على  قدرتهم  يثبتوا 
من  كافة،  العالقة  للقضايا  الحل  مفتاح  يكونوا 
الديمقراطية  األمة  لمشروع  طرحها  خالل 
الذي سيكون حالً مناسباً ينهي النزاعات وليس 

محصوراً على الفكر والصراع السوري. 

ال شّك أّن التّفجير الّذي حدث في منبج وسط 
المدينة؛ أحدث جدالً عمن يقف وراء هذا العمل 
اإلرهابي، فعلى الرغم من أنّه ليس األول إاّل 
التحالف  قوات  انتشار  منذ  دموياً  أكثرها  أنهُ 
الحصيلة  وِعبر  الّسورية،  األرض  على 
الضحايا  وكان  استشهدوا  الذين  لعدد  األولية، 
ثالثة عشر شخصاً بينهم أربعة جنود أمريكيين 
العسكري؛  منبج  مجلس  قوات  من  ومرافقين 
المدينة  التفجير ضرب عمق  عن كون  فضالً 
التي عاشت زهاء عامين من تحريرها بهدوء 
وأمان تام، بعيداً عن كلِّ ما يحدث على الّساحة 
الّسورية من نزاعات وصراعات بين مختلف 

األطراف المتصارعة.
ويثير توقيت الهجوم االنتحاري على الّدورية 
األمريكية في المطعم مجموعة من التّساؤالت، 
التفجير  هذا  من  المستفيدة  الجهة  بشأن 
قرّرت  الّسابق،  العام  أواخر  ومنذ  اإلرهابي، 
مناطق  انسحابها من  إعالن  المتّحدة  الواليات 
إثر  على  الديمقراطية؛  سوريا  قوات  سيطرة 
على  عسكري  عمل  لشّن  تركيا  تأهّبت  ذلك 
 ، داعّش  محاربة  بحجة  قسد؛  سيطرة  مناطق 
وقوات سوريا الّديمقراطيّة التي تعتبرها أنقرة 
إرهابية. في الوقت الذي قام به وفد من مجلس 
سوريا الّديمقراطية بنشاط دبلوماسي ملحوظ، 
إلى  وأخرى  فرنسا،  إلى  زيارة  أهمها  من 
طريق؛  خارطة  خاللها  من  عرضوا  دمشق؛ 
دوريات  تسيير  على  االتفاق  أبرزها  كان 
مشتركة على الحدود الّشمالية من مدينة منبج.

الطرفان  أعاد  األمريكيين،  الجنود  استهداف 
األمريكي والتّركي إلى النقيض بشأن الضغوط 
على التي مارسها كل طرف على اآلخر، كان 
أخرها تحذير ترامب بتدمير االقتصاد التركي 

سوريا  قوات  مناطق  أنقرة  هاجمت  حال  في 
الديمقراطية. هذا الهجوم كان ردة فعل طبيعية؛ 
الّسياسي  للمشهد  قراءتها  واشنطن  إلعادة 
الّسوري في هذه المنطقة؛ تّمت ترجمته مؤخراً 
الّسريع  االنسحاب  قرار  استبدالها  خالل  من 
تأخذ في حسبانها حماية قوات  بعملية متأنيّة؛ 
التحالف  ساعدوا  الذين  الديمقراطية،  سوريا 
عليه  القضاء  وقرب  داعش،  دحر  في  الدولي 

في جيبه األخير بهجين. 
التّفجير؛  عملية  من  األكبر  المستفيد  وتركيا   
باعتبارها تحاول إعادة عجلة المشهد إلى مربع 
الصفر، الذي انتهى منه العام السابق قبل أيام 
ترامب  لّوح  حين  الثاني  كانون   18 في  قليلة 
سوريا.  من  االنسحاب  عملية  ستبدأ  بالده  أنَّ 
والجاهزية  العدة  أردوغان  أعّد  المقابل  في 
للهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، في 
محاولة منه لتوسيع مملكته العثمانية الجديدة، 
الّسوري  الّشعب  وحقوق  قيم  بذلك  متجاهالً 
وهو  أرضه،  على  وأمان  بسالم  العيش  في 
وأرزاقهم،  المواطنين،  خيرات  استنزف  ما 
البلدين أمام مبدأ العصا والجزرة  ِكال  واضعاً 
المنطقة. ومازال  في هذه  تنفيذ خياراتهما  في 
هذه  بدخول  هواجسه  بتحقيق  يحلم  أردوغان 
مع  توّجهاته  في  واضح  اختالف  مع  المنطقة 
األبرز؛  الحدث  فكان  األمريكي،  الحليف 
في  بولتون  جون  استقبال  أردوغان  رفض 
السياسي  الوضع  إدخال  عنه  نتج  ما  أنقرة؛ 
نستطيع  قليلة  لحظات  في  تامة.  ضبابية  في 
الخيارات  ما  يتكهّن،  بدأ  الجميع،  إن  القول 
قِبل  من  خاصة  األرض؟  على  المطروحة 
من  باالنسحاب  فكر  إذا  األمريكي؛  الجانب 
يُمّكنها  ال  موضع  في  أمريكا  ستكون  سوريا؛ 

إفالس  معناه  ما  وهو  عواقبه.  استدراك  معه 
واشنطن تاركة المجال للدول الالعبة في اتفاق 
الّسياسي،  المشهد  في  أوراقها  للعب  سوتشي؛ 
مما يتيح لروسيا الّسيطرة على القرار الّسياسي 
برمته، إلى جانب إيران التّي سوف تعتمد على 
هو  كما  المتهالك،  اقتصادها  لتمويل  حلفائها؛ 

الحال في اعتمادها على النفط العراقي.
إن االقتتال األخير في إدلب؛ نتج عنه توسيع 
نطاق القرار التركي لكافة الفصائل الموجودة 
الشام  التحرير  هيئة  فيها  بما  األرض؛  على 
لتقوم بدعمها وزيادة رواتب  ـالنصرة سابقاًـ؛ 
داعش  يقوم  أن  المستبعد  من  وليس  مقاتليها. 
بهذا التفجير، وهو الذي ُعِرف عنه منذ إعالن 
أبو مصعب الزرقاوي بإنشاء دولة في العراق 
ثم  ومن  البغدادي،  عمر  أبو  وليخلفه  والشام، 
سوريا  للعراق  ضم  الذي  البغدادي  بكر  أبو 
بهذا  يقومون  يزالون  ال  وهم  ذلك.  في  أيضاً 
مناطق  بها  أدمى  التّي  التّفجيرات  من  النوع 
وذبح،  فقتل،  وسوريا،  العراق  من  كثيرة 
التي  األفعال  من  وغيرها  وسبي،  وخطف، 
يندى لها جبين اإلنسانية. لكن؛ هذه الحقائق ال 
تحتاج إلى براهين قاطعة؛ ألنها أصبحت من 
المسلمات، ومقروءة من قِبل األهالي كافة في 
جميع المناطق التي كان يسيطر عليها داعش. 
وهذا النوع من العمليات؛ ال ينفذه إال أصحاب 

الفكر الظالمي المنغمس بالتكفير والقتل.
في  البعض  يجهلها  فكرة،  من عرض  والبد   
مقابل فكرة وضوح منهجية هذا الفكر، وتعزو 
أدخل  ومن  داعش؟  أوجد  فيمن  الفكرة  هذه 
بات  األسئلة  هذه  داعش؟  مّول  ومن  داعش؟ 
الكثير من الشعب يعرفها على حقيقتها، خاصة 
الكثير من الصحف األجنبية، قد عرضت  أن 

حقائق، تثبت تورط تركيا بذلك ورعايتها له. 
إذاً يبدو المشهد جلياً وواضحاً من المستفيد في 
مثل هذا الهجوم على مدينة منبج؛ سوى تركيا 

وداعش.
الرسمي  المتحدث  نوري محمود  أوضح  فقد   
باسم قوات سوريا الديمقراطية؛ من أن تركيا 
آمنة؛  غير  المنطقة  هذه  أن  توضح  أن  تريد 
لشرعنة عمليتها العسكرية المرتقبة في سوريا. 
المرصد  مدير  الرحمن  عبد  رامي  قال  كما 
كلما  أردوغان  إن  اإلنسان  لحقوق  السوري 
تحدث عن مواجهة داعش بنفسه؛ صّعد داعش 
الرقة،  من  مناطق  على  هجماته  وتيرة  من 
االنتحاري.  الهجوم  هذا  تنفيذ  أخرها  وليس 
بين  خاللها  التباحث  تم  التي  األمنة  فالمنطقة 
الطرفين األمريكي والتركي؛ تحتاج إلى منطقة 
غير آمنة في نظر تركيا، في إشارة إلى سعي 
تركيا لزعزعة األمن في هذه المناطق لضمان 
الحصول على شريط هادئ من تواجدها فيه، 
كما إنها تريد الضغط على أمريكا؛ إلحراجها 
بهدف  المنطقة  في  العسكري  تواجدها  من 
خالل  من  وذلك  االنسحاب،  عملية  تسريع 
األمريكية.  للقوات  بشرية  أكبر خسائر  إلحاق 
لكن؛ الواقع قد يغاير هذا السيناريو بالمطلق، 
فقد يأتي بنتائج عكسية، ويدفع ترامب إلى إبقاء 
على  العصا  فتنقلب  ممكنة،  فترة  أطول  قواته 
سقٍف  بدون  األمريكي  البقاء  ليكون  الساحر، 

زمني

هل ستمنح روسيا مشال وشرق سوريا
 لرتكيا كما فعلت بعفرين؟!

نابِت الصِراع السوري وآليات تنفيذه
َ
م

تداعيات اهلجوم اإلرهابي على مدينة منبج
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واآلثار  الثقافة  جلنة  تعمل  روناهي/الرقةـ  
تطوير  على  املدني  الرقة  جمللس  التابعة 
الواقع الثقايف يف الرقة إىل جانب دعمها للفن 
الفنية،  املعارض  افتتحت  حيث  والفنانني 
و  رسامني  من  املواهب  من  العديد  وتبنّت 

عازفني وُكّتاب.

أهمية املوسيقى يف حياة اإلنسان

التي  الوحيدة  العالم  لغة  الموسيقا  تُعتبر 
أو  تلقين  بدون  السمع،  خالل  من  تُفهم 
مناهج  في  أساسيّة  ماّدة  وتعتبر  تعليم، 
العالم،  حول  المدارس  من  العديد 
اإلنسان  وصّحة  الحياة  في  ألهميّتها 
بشكل خاص، وتعود الفائدة أيضاً لتشمل 
للمتعة  باإلضافة  الحيّة،  الكائنات  جميع 
النفس  في  وتتركها  عليها  نحصل  التي 
تزكية  في  تساهم  فهي  سماعها،  جراء 
من  الكثير  عّرفها  لقد  وتهذيبها.  النفس 
في  وأجادوا  بها،  والمهتمين  العباقرة 
قول  وخير  لإلنسان،  تمنحه  بما  وصفها 
»هي   :  ) جبران  خليل  جبران   ( لـ  هو 
ابنة المالمح الصامتة، ووليدة العواطف 
الواعي  اإلنسان،  نفسيّة  عن  الكاشفة 
لغة  بأنّها  عنها  قال  كما  ما«،  لحقيقة 
المشاعر،  أبواب  تطرق  والتي  النفوس 
إضافة إلى أنّها تنبّه الذاكرة، وذكر بأنّها 
هي  وإنّما  العواطف،  لغة  فقط  ليست 
الفهم والفكر. ُعرفت  لكّل من  لغة  أيضاً 
في  البالغ  وأثرها  أهميّتها  في  الموسيقى 
العديد من نواحي الحياة، إن كان المادّي 

أو النفسّي.
أثر الموسيقى المادّي في حياة اإلنسان

التأثير  على  الموسيقيّة  الذبذبات  تعمل   
للجهاز العصبّي، لدرجة أّن هذه الذبذبات 
تعمل على تخدير الخاليا العصبيّة، مّما 
يبعث على الشعور باالسترخاء، والقضاء 
على مسبّبات األلم. عند سماع الموسيقى 
المضاّدات  على  الجسد  يعمل  المناسبة، 
المناعّي،  الجهاز  تقّوي  التي  الطبيعيّة 
ومساعدة الجسد على التغلّب على الداء، 
عن طريق تمكين الدماغ من إفراز مادة 
والتي  )األندروفين(،  تسمى  كيميائيّة 
المترّكزة في  الكثافة  تقوم على تخفيض 
الدماغ، وبالتالي تقلّل من الشعور باأللم.

أثر الموسيقى النفسّي في حياة اإلنسان
اإلنسان  عواطف  عن  تعبّر  الموسيقى   
بالكلمات،  التعبير عنها  يستطيع  التي ال 
التعبير  في  الطبيعيّة  لرغبته  امتداد  فهي 
األمر  هذا  على  األمثلة  ومن  ذاته،  عن 
قام  والتي  الثالثة،  بيتهوفن  سيمفونية 
بونابرت  نابليون  أطماع  على  بالّرد  بها 
عن  تُعبر  األنغام،  من  صارخ  بتيار 
الحرية،  طلب  في  البشريّة  عواطف 
ورفضها للظلم والحرب والدماء. تمّكنت 
اليونان  من  كّل  في  القديمة  الحضارات 
والهند،  والصين،  ومصر،  وسورية، 
من الوصول لسحر وأثر الموسيقى على 
باستخدامها  قاموا  قد  لنجدهم  اإلنسان، 
للسمّو  كوسيلة  الدينيّة،  طقوسهم  في 
درجة  إلى  طريقها  عن  والوصول 
المتصّوف،  الموسيقى عند  أّما  الشفافيّة. 
جاء  إذ  وعلّواً،  تعّمقاً  أكثر  وضع  فلها 
التقليد  في  الروحّي  )السماع  كتاب  في 
الصوفّي(، بأّن االستماع للموسيقى يصل 
باإلنسان إلى حالة النشوة الروحيّة، وأّكد 
علم النفس الحديث على أهّميّة الموسيقى 
الجيّد.  السلوك  نحو  الفرد  توجيه  في 
ايركونر(،  )كتوزي  لسان  على  وجاء 
وهو المعروف بأنّه أحد عمالقة المؤلفين 
العصر  في  الصوفييّن  الموسيقيّين 
هي  الصوفيّة  الموسيقى  أّن  الحديث، 
المنبع الذي يستقي منها الصوفي إلهامه، 
سيخرج  ما  يدري  ال  كاألرض،  وهي 
كذلك،  سيكون  لحظة  أي  في  أو  منها 
ولكنه لن يمّكن تلك اللحظة من المرور، 
فعليه أن يكون حاضراً في حالة نضوج 
يعلم  ال  »فاإلنسان  وبزوغها،  البذرة 
ماهية البذرة المدفونة في أعماقه«. يبقى 
أدخلت  قد  الموسيقى  أّن  إلى  نشير  أن 
العديد  في  العالجيّة  البرامج  قائمة  في 
من المستشفيات الخاّصة باألطفال حيث 
وربّما  تهدئتهم،  على  الموسيقى  تعمل 
األمهات  عادات  من  الفكرة  هذه  جاءت 
النوم،  قبل  بالغناء ألبنائهم  يقمن  اللواتي 
فّعاالً  عالجاً  أيضاً  الموسيقى  وتعتبر 
وبعض  بالسرطان  المصابين  للمرضى 

األمراض األخرى.
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تتعدُد تعاريُف اإلدارِة الذاتيِّة الديمقراطيّة، 
إدارة  من  المجتمِع  تمكيُن  أبسطها  ولعلها 
القرار  صاحَب  ليكوَن  بنفسه  شؤونه 
وهي  عليه،  الوصاية  وإلغاء  بمصيره، 
صيغةٌ حياٍة توافقيّة تكفُل استمراريّة العيش 

المشترك وتضمُن السلَم األهلّي.
الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة  إعالُن  يكن  لم 
ديمقراطّي  وتمثيٍل  للمجتمع  تنظيٍم  مجّرد 
بل  المجتمعيّة،  والمكّونات  القوى  إلرادة 
توافٍق  عن  تعبيراً  األوسع  مداه  في  كان 
حول رؤيِة الحلِّ السياسّي والسلمّي لألزمة 
النظاُم  يتصدَّ  لم  متجذرٍة  لمشاكَل  وعالجاً 
القضايا  وحّل  الكرد،  قضية  ومنها  لحلّها 

التي استجّدت مع استمرار األزمة. 

اخلطوات األوىل مبواجهة الفوضى

تحريض  عوامَل  بفعِل  األزمة  اندلعِت 
الوقت  وبمرور  الثورة  باسم  مختلفة 
أهدافها  واختزلت  شعاراتها  استهلكت 
وحصرت نفسها ببيئة اللون الواحد بتوّجٍه 
عدائيّة  مواقف  واتخذت  متطّرف,  دينّي 
وتجاهلت  السوريّة،  األطياف  كلِّ  من 
طبيعيٍّة  لحياٍة  سبيَل  ال  بأّن  التاريخ  حقائق 
والعيِش  اآلخر  بقبوِل  إال  بالمنطقة 
السيطرة  مفهوم  إلى  وانحرفت  المشترك، 
كّل  على  المسلح  والدخول  األرض،  على 
وفقدان  الفوضى  النتيجة  فكانِت  المناطق، 
األمن وصوالً للحرب األهليّة وخلق البيئة 

المناسبة للتدخل األجنبّي.
بشقيّها  السوريّة  المعارضة  انضوِت 
الخليجي  الكنف  في  والمسلّح  السياسّي 
مواقفهما  وفق  إيقاعها  والتركّي وضبطت 
وسياستهما، وبذلك تّم تأكيد صوابيّة الخط 
الثالث وصّحة تقييم مجريات األحداث, فقد 
المناطق  وحصار  السياسّي  اإلقصاء  كان 
على  واضحاً  دليالً  المسلّح  واالستهداف 
توّجهات الثورة وارتهانها، ولتتحّول البالُد 
إلى ساحِة حرٍب مفتوحٍة تعّددت فيها ميادين 
المقاتلين  قبلة  وتصبح  المسلّحة  المواجهة 
األجانب من شتى أنحاء العالم تحت مسّمى 
التي  المشتركة  القواسم  ومن  الجهاد. 
اختالف  على  المسلّحة  الفصائل  جمعت 
لمناطق  استهدافها  وارتباطاتها  مسمياتها 
لوجستيّاً  تركيا  من  المباشر  والدعم  الكرد 

وسياسيّاً وكذلك منطلق الهجمات.
وضرورات  المجتمعيّة  الحياة  كانت 

األحداث،  ضحايا  أولى  اليوميّة  الحياة 
بسبب  وتعطيلها،  مباشرة  استهدافها  وتّم 
الوطن  مفهوم  ومطابقة  بالتقييم  المغالطة 
استهداف  عبر  وأُريد  والنظام،  والدولة 
المؤسسات الخدميّة والمرافق العامة وقطع 
ليُصار  النظام  الطرقات تجفيف منابع قوة 

إلى إسقاطه، أي اإلسقاط بالقوة.
كانت الرؤية مختلفة في ثورة روج آفا إذ 
المؤسساِت  تحرير  أّن  العين  نُصَب  ُوِضَع 
في  الصحيح  عملها  لتؤّدي  إحياءها  يعني 
كان  العكس  وعلى  المجتمعيّة،  الخدمة 
الخدميّة،  المؤسسات  كفاءة  رفع  المطلوب 
المعاناة  رفُع  هي  الثورةَ  غاية  أّن  باعتبار 
والظلم عن كاهِل المواطن؛ ال إضافة آالم 

أولى  فكانت  األزمات،  وتعميق  جديدة 
تعكس  شعبيّة  مجالس  تشكيل  الخطوات 
المكّونات  كّل  بمشاركة  الواقع  حقيقة 
المؤسساتّي  البناء  ضمن  وجودها  لتأكيد 
الذي سيتطور ليكون أساس اإلدارة الذاتيّة 

الديمقراطيّة.
كان  األزمة  بسبب  الفوضى  حالة  نتيجة 
الفراغ من أكثر المشكالت التي طفت على 
السطح وشملت كّل جوانب الحياة اإلداريّة، 
يكن  األمنيّة، والقضائيّة، ولم  االقتصاديّة، 
الطبيعيّة  الحياة  مسير  متابعة  الممكن  من 
بين  والتنازع  بالقضايا  تفصُل  جهة  دون 
لتجاوزاٍت  يفضي  ذلك  أّن  إذ؛  األفراد. 
لجان  فُشّكلت  الثورّي،  الجهد  وتضييع 
عن  بعيداً  االجتماعية  القضايا  لحلِّ  العدل 
واتّحدِت  البيروقراطيّة،  الدولة  مؤسسة 
حي  بكّل  المكّونات  كافة  من  النساُء 
الخاصة  مجالسهن  لتشّكلن  وبلدة  وقرية 
ومشاريعهن االجتماعيّة واالقتصاديّة بعيداً 
واجتمع  السلطة،  مؤسسات  استغالل  عن 
المثقفون والمعلمون والفنانون والحقوقيون 
وغيرهم  والشبيبة  والرياضيون  واألطباء 
المهّمشة  المجتمع  وشرائح  فئات  من 
ليشّكلوا البُنى األوليّة واألساسيّة التحاداتهم 
وبما  الدولة  سلطة  عن  بعيداً  ونقاباتهم 
إلى  التّواق  الشعب  متطلبات  مع  ينسجم 

حقوقه وحريته في البناء والتعبير.
واالنتماء  الوطنيّة  الهوية  مسألةُ  كانت 
قضيةً  باعتبارها  االهتمام  محلَّ  الوطنّي 
أساسيّة لبناء المجتمع الديمقراطّي، وتعني 
تأكيد توسيع اإلطار االجتماعّي ليستوعَب 
أشكال  كلَّ  وتُسقط  التنّوع  حاالِت  كّل 
االنتماء  يكون  وأال  واإللغاء،  الوصاية 
معياَر  العرقّي  أو  الطائفّي  أو  الفئوّي 

الوطنيّة.

إعالنحُ اإلدارة الذاتّية الدميقراطّية

مكونات  ومعهم  الكرد  كان  الوقِت  بمروِر 
التنظيم  من  مزيٍد  باتجاه  سوريا  شمال 
المحدقة  األخطار  لمواجهة  واالستعداِد 
هجمات  ورّد  األمنّي  المستوى  على 
الفصائل المسلّحة وسطّروا مالحم بطوليّة 
نادرة وليصبَح اسم وحدات حماية الشعب 
والمرأة عالمة فارقة لحالِة صموٍد ومقاومٍة 
المناطق  حماية  تأمين  ومع  أسطوريّة, 
تنظيم  بدأ  األهالي,  عن  والدفاع  والقرى 

وكان  الحياة،  حاضنة  باعتباره  المجتمع 
األخالقيّة  المسؤوليّة  بمستوى  الردُّ  ذلك 

أمام ثقافة القتل والتدمير واإللغاء.
الهرميّة  دون  أفقيّاً  المجتمع  تنظيم  اعتمد 
السلطويّة، انطالقاً من مفهوم أّن غاية كّل 
وال  المجتمع،  خدمةُ  هو  مؤسساتّي  تنظيم 
يمكن أداء هذه الخدمة بغياِب المجتمِع عن 
من  المنطلُق  كان  ولذلك؛  القراِر.  مراكِز 
القرار  فيها  يُتخذ  خلية  كأصغر  الكومين 
ومن  منها،  المنبثقة  اللجان  عبر  بالمجتمع 
ثم المجالس الشعبيّة ومن ثم مجلس الشعب 
المجتمع  إرادة  يمثل  ديمقراطّي  كإطار 
بالتعاون  المكونات  بين  الثقة  بناء  ويعّزُز 
والعمل المجتمعّي على األصعدة كافة، وتم 

بالحقوق  والمساواة  الشعوب  أخوة  تبنّي 
مبدأ أساسيّاً.

االتحاد  حزب  أعلن   2013/8/13 في 
الذاتيّة،  اإلدارة  مشروع  عن  الديمقراطّي 
والعمل على تشكيل هيئة تشريعيّة، فرحبت 
وفي  به،  والحزبيّة  السياسيّة  الفعاليات 
2013/9/8 اجتمع مجلس شعب روج آفا 
والمجلس الوطنّي الكردّي وتمَّ االتفاق على 
وتضمن  لتنفيذه.  والتعاون  المشروع  تبنّي 
االتفاُق تشكيل لجنة لصياغة مسودة دستور 
االنتخابات  إدارة  مؤقتة  وهيئة  مؤقت، 
وتحضير  الديمقراطية  اإلدارة  وتشكيل 

قانون انتخابّي ديمقراطّي.
وقبيل  األساسيّة  الخطوات  استكمال  ومع 
انسحبت  المشروع،  الرسمّي عن  اإلعالن 
دون  الكردّي  الوطنّي  المجلس  أحزاب 
اُستكملت  ذلك  ورغم  السبب،  تبريِر 
تّم   2013/11/12 وفي  اإلجراءاُت، 
العام  التأسيسّي  المجلس  عن  اإلعالن 
لإلدارة المرحليّة المشتركة من 82 عضواً 
يمثلون المكّونات واألديان كافة في شمال 
سوريا، وانبثقت عنها هيئة متابعة لصياغِة 
مختلف المشاريع والوثائق الالزمة للتنظيم 
دخلت  االستراتيجية  هذه  ووفق  توافقيّاً، 
والتنظيم  باإلدارة  جديدة  مرحلة  الثورة 

المجتمعّي. 
عقدت هيئة المتابعة المؤلفة من 60 عضواً 
 2013/11/15 في  األول  اجتماعها 
من  عضواً   19 من  مؤلفة  لجنة  وتشّكلت 
لصياغِة  والمكونات  المناطق  مختلف 
المشتركة،  المرحليّة  اإلدارة  مشروع 
وإعداد  االجتماعّي  العقد  وثيقة  وإعداد 

النظام االنتخابّي.
عن  اإلعالن  كان   2014/1/21 وفي 
إقليم  في  الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة 
الجزيرة لتأخذ على عاتقها مسؤوليّة جسيمة 
على  الطبيعّي  المسار  بالمجتمِع  بالسير 
والهيئات  المجالس  وتأسيس  األصعدة  كلِّ 
المجاالت  بكلِّ  تُعنى  التي  والمؤسسات 
الخدميّة والتعليميّة والصحيّة واالقتصاديّة 
األقاليم  في  تأسيسها  ثم  ومن  والثقافيّة، 

والمناطق األخرى بالشمال السوري.

األحداث أثبتت صّحة اخليار

الذاتيّة  اإلدارِة  عن  اإلعالُن  يُعتبُر 
تتعدد  بلٍد  ظروف  في  الديمقراطيِّة 
اإلنجاَز  المسلّح،  الصراع  جبهات  فيه 
نتيجة  جاء  وقد  المسبوق؛  وغير  األكبر 
لخطوات ثابتة وتضافر األسباب وحصيلٍة 
الميادين  في  واإلنجازات  لالنتصاراِت 
الذاتيّة،  لإلدارة  والسياسية  االجتماعية 
لخارطة  دقيقاً  رسماً  بحّق  اإلعالن  وكان 
نحو  السوريّة  المكونات  لكلِّ  الطريق 
إلرادتهم،  وتجسيداً  واالستقرار  األمان 
مستوى  في  اإلنجازاُت  بعده  من  لتتوالى 
بالحقوق  والتعريف  الدبلوماسّي  الحراك 
والمكتسبات في شمال سوريا، فتبادر دول 
لديها,  الذاتيّة  لفتح ممثلية لإلدارة  أوروبيّة 
الفيدراليّة  مشروع  طرح  عن  وتتحدث 
الموّحدة  سوريّا  إطار  ضمن  لألزمة  حاّلً 

والتعدديّة.
على  الديمقراطيّة  الذاتيّة  اإلدارة  انطلقت 
العمِل  تشاركيّةُ  هي  متينٍة  راسخٍة  أسٍس 
لطالما  إذ  السياسيّة،  والتعدديّة  الوطنّي 
الُعضال،  المرُض  هي  الشموليّةُ  كانت 
العدِل  إحقاُق  فيه  يتّم  إلى مجتمٍع  وتطلعت 
وينعُم بالسالم واألمن االجتماعّي، وكانت 
إزاء  ثالث  كخط  الخيار  لطبيعِة  تجسيداً 
كان  هل  طرحته؛  الذي  والسؤال  األزمة، 
آخر  خيار  مع  إنجاز  أّي  تحقيُق  باإلمكان 
أّي  أّن  والواقع  الصراع؟  في  واالنخراط 
أكالفاً  سيرتُب  النوع  ذلك  من  اصطفاف 
شعبنا  قضية  تضييع  سبيل  وكان  باهظةٌ، 
وخصوصيته، ويعني أال نكوَن أنفَسنا، وإذا 
مكلٌف  الذات  عن  الدفاَع  أّن  كان صحيحاً 
الشهادة،  درجة  إلى  ارتقت  قرابين  ودونه 
كان  األزمِة  أتون  إلى  االستدراج  أّن  إال 
أغلى تكلفة وخسارة أكبر في األرواح على 

طموحاِت  من  أيّاً  يحقّق  لن  تموضٍع  ذمِة 
وأطراٍف  ألحزاٍب  شواهد  ولدينا  شعبنا، 
انضوت تحت عناوين المعارضة السوريّة 
تقرُّ  وهي  الكردّي،  الوطنّي  المجلس  وفي 
على  التركّي  العدوان  في  شاركت  بأنّها 
هي  فما  المناطق،  من  وغيرها  عفرين 
فيما  شعبنا؟  لصالح  حققتها  التي  المكاسب 
إال  نفسها،  أخرى وذّوبت  أطراٌف  انكفأت 
الدعائيّة  واإلطاللة  للتصريِح  تُستدعى  أن 
لصالح  الحاجة  دعت  كلما  الشاشات  على 

هذه الجهة أو تلك. 
في هذا السياق؛ تّمت وألول مّرة بالمنطقة 
صياغة  وتوافقّي  ديمقراطّي  وبشكل 
مشروع لإلدارة المحليّة وإعداد وثيقة للعقد 
يتناسب  بما  االنتخابّي  والنظام  االجتماعّي 
ويرضي المكّونات كافة مع إفساح المجال 
لكّل القوى والتنظيمات السياسيّة باالنضمام 

إليه.

املناطقحُ احملّررة تتبّنى 
نظام اإلدارة الذاتّية

اإلرهاِب  من  المحررة  المناطق  شهدِت 
تأسيَس المجالس المحليّة واإلدارات الذاتيّة 
في مواكبة لعمليات تحرير البلدات والمدن 
للتحرير  استكماالً  المجتمع  مأسسة  لتكوَن 
وضمانة المحافظة على استحقاقاته ولتكون 
وعودة  الديمقراطيّة  لتحقيق  السليمة  البيئة 

الحياة الطبيعيّة.
مدينة كري  تحرير  تّم  ففي 2015/6/16 

سبي )تل أبيض( وجاء اإلعالن عن إدارتها 
الذاتية الديمقراطيّة في 2015/10/21.

تحرير  حملة  بدأت   2016/8/12 وفي 
تشكيل  وتّم  االستراتيجية.  منبج  مدينة 
في  بمنبج  الديمقراطيّة  المدنيّة  اإلدارة 

.2017/3/14
الطبقة.  مدينة  تحرير  في2017/5/10 
وتمَّ تشكيل اإلدارة المدنيّة الديمقراطيّة في 

.2017/11/1
حملة  بدأت   2017/10/20 وبتاريخ 
غضب الفرات لتحرير ريف الرقة وتُوّجت 
تأسيس  وتم  الرقة.  تحرير  عن  باإلعالن 

مجلس الرقة المدنّي  في 18 /2017/4.

االستهداف الرتكّي لتجربة
 اإلدارة الذاتّية

ببدايِة األزمة استدراَج  حاولِت المعارضةُ 
المثقلة  ذاكراتهم  واستفزاز  الكرِد 
جراح  لتنكأ  طويلٍة  لعقوٍد  بالمظلوميّة 
الماضي, إذ اعتقدت أن كسبَهم يسهُم بضمِّ 
عّدِة محافظاٍت اتسمت بالهدوء واالستقرار 
أّن  إال  األزمة،  من  األولى  السنة  خالل 
السورية  الحكومة  انقلبت على  التي  تركيا 
العثمانيّة،  أمجاِد  تجديد  حلِم  بتحقيِق  طمعاً 
بنياٌن  الذاتيّة  اإلدارة  بأنَّ  تيقّنت  وبعدما 
البقاِء  من  حظّه  له  األركاِن  وطيُد  راسٌخ 
المسلحة  المعارضة  بتوّجهاِت  تالعبت 
الكرد  الستهداِف  ووّجهتها  المرتزقة  وكل 
ومضت  محّررة،  غير  مناطقهم  أّن  بزعِم 
والتهديد  والسياسّي  اإلعالمّي  بالتصعيد 
ومحاولة  الحدود  طول  على  بالعدوان 
منطقة  إلنشاء  الناتو  حلف  استدراج 
لذلك عبر عمالئها،  الذرائع  عازلة وخلق 
إسباِغ  على  اإلصراِر  مع  بالتوازي  وذلك 
اإلدارِة  مشروِع  على  الكردّي  التوصيِف 

واالدعاء  الوطنّي  بُعَده  عنه  لتُسقطَ  الذاتيِّة 
والزالت  عليها,  أمنيّاً  خطراً  يشكُل  بأنّه 
إفشال  ومحاوالتها  سياستها  تواصُل  أنقرة 
التجربة وتخشى انتقال عدوى الديمقراطيّة 

إليها.
قسد  أبطال  بمآثر  غربيّة  دوٌل  تشيُد  وفيما 
الوحيدة  القوة  أنَّهم  تؤّكد  المواقف  وتتوالى 
ميدانيّاً التي تحارب اإلرهاب وأنَّهم حليٌف 
الداعمة  أنقرة  تتنكر  به,  الوثوق  يمكُن 
لتعيَد  فلولهم  وتجمع  لذلك  لإلرهاب 
التوسعّي  مخططها  سياق  في  استخدامهم 
فاحتلت  الديمقراطّي،  للمشروع  والعداء 
الباب وجرابلس وعفرين وعّززت نفوذها 
بإدلب عبر المرتزقة واليوم تهدُد بالعدوان 

على مناطق شرق الفرات.

إسقاطحُ نظريِة قصوِر اجملتمع

أملتها  اإلدارة الذاتيّة ليست ظاهرةً طارئةً 
الظروف واألحداث, بل إحياٌء لحالِة ثقافة 
ينقُصها  ال  لشعوٍب  تاريخيّة  حضاريّة 
تعاقب  رغم  والفكرّي  النفسّي  االستعداُد 
حقوقها  واستالِب  واالحتالِل  الظلِم  عهوِد 
بباقي  أسوة  الكريمة  بالحياة  المشروعة 
ضحية  ومازالت  كانت  وأنّها  الشعوب، 
ساهمت  وتفريِق  وتقسيم  فتنة  مؤامراِت 
بحياكتها أطراف دوليّة وإقليميّة، فأسقطت 
وحاجته  المجتمع  قصور  نظرية  بذلك 

للوصايِة.
كانت التجربة في ظروف األزمة السوريّة 
المعقّدة استشرافاً آلفاق مستقبليّة تجاوزِت 

بكلِّ  السوريين  تطلعاِت  وجّسدت  األزمة 
أسٍس  على  حديثة  سوريا  إلى  مكّوناتهم 
إعادة  معنى  كان  وبذلك  ديمقراطيّة, 
آلة  طالته  ما  بناء  ليس  المقصود  اإلعمار 
التحتيّة  للبنى  والتخريب  بالدمار  الحرب 
الخدميّة والمنشآت اإلنتاجيّة,  والمؤسسات 
والثقافّي  الفكرّي  التأهيل  إعادة  بل 
والسياسّي وإصالح التشّوه بثقافة المجتمع.

اليوم بعد خمس سنواِت من عمِر التجربة ال 
يمكن اّدعاُء الكماِل وتحقيق كلِّ الطموحاِت 
تجاوزِت  حتماً  ولكنها  المعقودة،  واآلمال 
فُرض  إذ  حرجة،  ظروف  في  إمكانياتها 
واألخطار  المسلح  العدوان  مواجهة  عليها 
أبناء  على  رهانها  دام  وما  المختلفة، 
التهديدات  بتجاوِز  جديرةٌ  فهي  المجتمع 
الحالية أيضاً، وستبقى خطوة نوعيّة رائدة 
والتنظيم  الديمقراطيّة  تحقيق  بمستوى 
اختبارات  اجتازت  فقد  للمجتمع،  الذاتّي 
السوريّة  المناطق  غرقت  وبينما  كبيرٍة، 
بؤر  فيها  وانتشرت  بالفوضى  األخرى 
االقتتال وكانت مناطق اإلدارة الذاتيّة مالذ 
الهاربين بحثاً عن الحياة، كما جّسدت حالةً 
الحياِة  وإرادِة  والثقافة  الوعي  من  فريدةً 
وإطالِق  العاّمِة  المرافِق  على  والحفاِظ 

عجلِة اإلنماِء وحركة العمران.
الذاتيّة  اإلدارة  إن  القول  وقصارى 
إعادة  يتضمن  متقّدم  نموذٌج  الديمقراطيّة 
السياسّي  الفكر  مستوى  على  التأهيل 
الحرب  أنهكته  لمجتمٍع  واالجتماعّي 
تدحض  تجربة  وهي  أبناءه,  وفّرقت 
السوريّة  للمكونات  بالتقسيم  االتهامات 
مضمون  ذات  أنَّها  وتثبت  الكرد،  ومنهم 
وتحرص  السالم  رسالتها  وطنّي  إنسانّي 
جسور  ومدِّ  السوريين  مصير  وحدة  على 

التواصل وحّل األزمة عبر الحوار.

من  نيسان  شهر  في  اللجنة  تأسست 
في  أعمالها  واستهلَّت   ،2018 العام 
خالل  أي  ذاته،  العام  من  أيار  شهر 
إعادة  بغية  تأسيسها،  تاريخ  من  شهر 
على  والحفاظ  للرقة  الثقافي  الطابع 
إرثها. وهذا بحسب ما قاله العضوة في 
لجنة الثقافة واآلثار زياد الحمد العضو: 
»قمنا بتأسيس اللجنة وبغضون شهر تم 
مجلس  في  أعمالها،  واستأنفت  تفعيلها 

الرقة المدني.
احلفاظ على إرث الرقة الثقايف

تأسيس  من  الهدف  بأن  زياد  ونوه 
الرقة  إرث  على  الحفاظ  هو  اللجنة 
الحقبة  من  ترسب  ما  وإزالة  الثقافي، 
الذي  المرتزقة  سيطرة  فترة  السوداء 
حاول جاهداً وبأشنع األساليب وأقبحها 
أن  إال  بأكملها،  مجتمع  ثقافة  محو 
جميع المحاوالت الدنيئة بائت بالفشل، 
بسبب رفض األهالي التخلي عن القيمة 

الثقافية للرقة.

النشاطات  من  بالعديد  اللجنة  وقامت 
العام  في  والفنية  الثقافية،  الفعاليات  و 
المنصرم منها: معرض لفن النحت في 
مبنى المجلس، ومعرض للفن التشكيلي 
للفنان أحمد الجلد وهو أحد أبناء الرقة 
عدة  افتتاح  إلى  باإلضافة  المبدعين، 
الرقة،  مدينة  في  لألطفال  معارض 

وعين عيسى أيضاً.
ترميم املواقع األثرية هدفها

الرقة  في  مستمرة  الميدانية  واألعمال 
و  األثرية،  المواقع  على  جوالت  من 
أفران  ثالثة  ترميم  اللجنة  استطاعت 
أفران  أربعة  أصل  من  الطوب  إلنتاج 

في منطقة هرقلة بهدف ترميم المواقع 
الحرب  أثناء  المتضررة  األثرية 
كالجامع القديم، وقصر البنات والسور 
تبنَّت  الذي  الُمْتَحف  ترميم  جانب  إلى 
إالَّ  الدولية  المنظمات  إحدى  ترميمه 
العادة  جرت  كما  ذلك  عن  تخلت  أنها 
لكن  الواهية  ووعودها  المنظمات  مع 
إتمام  على  عازم  المدني  الرقة  مجلس 

عملية الترميم.
مجعت 1000 كتاب وتهدف

 إىل 100 ألف

على  اآلثار  و  الثقافة  لجنة  عملت  كما 
كتصميم  الهندسية  المخططات  تصميم 
على  العمل  يتم  الذي  النعيم  دوار 
ترميمه، والنصب الذي كان يعلو مجسم 

الساعة، إضافةً إلى جمع الكتب القَيِّمة 
استطاعت  اآلن  وحتى  المتبرعين  من 
اللجنة جمع عشرة آالف كتاب، وتطمح 

اللجنة لجمع مئة ألف كتاب.
خطط وبرامج مستقبلية

أما بالنسبة لخطط وأعمال اللجنة خالل 
العام الجاري فقد وضع القائمون على 
افتتاح  واآلثار  الثقافة  لجنة  أعمال 
ناهيك  أعينهم،  نصب  الثقافي  المركز 
لمشروع  حاليَّاً  الجارية  الدراسة  عن 
بيت التراث الذي سيقام في الرقة، كما 

وسيتم افتتاح المركز الثقافي في الرقة 
االنتهاء  تم  حيث  العاجل  القريب  في 
من المسرح، أما بالنسبة لفرقة التراث 
والجدير  التدريب.  تتلقى  فأنها  الشعبي 
بالذكر أن افتتاح المركز سيتم في األيام 

القليلة القادمة.
مشاركة يف مهرجان العزف املنفرد

مشاركة  المنفرد  العزف  لفرقة  وكان 
في مهرجان العزف المنفرد المقام في 
وعن   2019/1/17 بتاريخ  قامشلو 
هذه المشاركة قال زياد: »كلنا أمل أن 
يحققوا نتائج جيدة فقد بذلوا جهداً وطاقة 
وكان  التدريب  أثناء  بها  يستهان  ال 
أدائهم جيداً«. وأكد أيضاً على ضرورة 
المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية 
وأضاف  سوريا.  شمال  مستوى  على 
العزف  بفريق  »ثقتنا  قائالً:  الحمد 
عالية، فمشاركتهم في المهرجان المقام 
أننا قد قطعنا شوطاً  في قامشلو، تثبت 
في  الفن  ودعم  الثقافة  إحياء  في  كبيراً 
فذلك  الفوز  يحققوا  أن  نأمل  و  الرقة، 
يعطي حافزاً قوياً للفنانين وُمحبي الفن 

في الرقة«.
ليعود املهتم بثقافة بلده إىل الوطن

وأكد الحمد على أنه: »من الضروري 
عودة المهتمين بثقافة بلدهم إليها، فنحن 
المرحلة  هذه  في  إليهم  الحاجة  بأمس 
ألننا  اآلن،  فيها  نحن  التي  التأسيسية 
نعاني من نقص في الكادر الثقافي، من 
ورسامين،  وأدباء،  ُكتَّاَب،  و  شعراء، 
الرقة  إعادة  في  سيساهمون  فبعودتهم 
واألدب،  بالفن،  زاخرة  كانت  كما 

والشعر«.

ة 
ّ
ة ثورة الدميقراطي

ّ
جلنة الثقافة واآلثار يف جملس الرقة املدني  اإلدارة الذاتي

عيد إحياء اإلرث الثقايف يف الرقة
ُ
ت

البالد،  في  مثالها  نادر  عظيمة،  مغارة 
إّن  منتهاها؛  يحّدد  ولم  طويل،  امتداها 
تقع  حلب.  إلى  تصل  إنّها  تقول  خرافات؛ 
ونظراً  م،  ك.   10 منبج  جنوب  المغارة 
تابعة  تكون  أن  احتمال  منبج،  من  لقربها 
يضطر  المغارة،  زيارة  .عند  لسلطاتها 
بأّم  سّميت  وقد  النور،  الستعمال  الّزائر 
الّسراج  استعمال  الضطرارية  الّسرج؛ 
وال  ظالمها.  ودمامة  لشّدة  وذلك  داخلها؛ 
إنّما  الّدخول في مجهولياتها،  يستطيع أحد 
فيها  تكثر  أمتار،  بضعة  بالدخول  يُكتفى 
الليّن  الحواري  الحجر  ويبدو  الخفافيش، 

فيها مساعداً على النّقر والحفر.
منبج،  زكريا  وصفي  أحمد  زار  وقد   
التّعرف  بقصد  الّسرج؛  أم  مغارة  وخاصةً 
المغارة،  فدخل  القديمة،  اآلثار  على 
وخرج  توصف،  أن  يجب  كما  ووصفها 
أفنوا  الّذين  لهؤالء  ومجالًّ  مندهشاً  منها 
الرائع  العمل  هذا  مثل  إنجاز  في  حياتهم 
بكل  عملوا  فقد  أسرى؛  أو  كانوا  عّماالً 
تحت  المتناهي  بطولها  إلنجازها  قواهم 

الجبل الكبير.

 وأريد أن أشير بأنّه لم يُعثر على أّي أثر، 
يدّل على صانعي هذه المغارة، وهل تعود 
لأللف الثاني ق. م؟ على كّل لم يُعثر على 
قديمة  فالمغارة  ذلك،  توضح  داللة  أّي 
إلى  ترقى  أن  ويحتمل  واحد.  بآن  وفخمة 
حوالي  بقوا  فالّرومان  الّرومانية،  الفترة 
حفروا  أنّهم  يُستبعد  وال  قرون،  سبعة 
رائعة،  إنجازاتهم  ألن  المغارة  هذه  مثل 

وهندستهم عالية.
 وقد ُعثر على عظام جثث داخلها ألشخاص 
ُحكم عليهم بالموت تحت األرض؛ لغرض 
ديني أو سياسي. ولو كان باإلمكان على ما 
أعتقد فحص هذه العظام من قِبل مختّصين 
ساكنيها،  جنسية  تحديد  ألمكن  علمها؛  في 
أّن  علمياً  فالمعروف  هويّتهم.  ومعرفة 
التّطور الفيزيولوجي الّذي يطرأ على جسم 
وبالتالي  جنسيته،  يحّدد  البشري؛  الكائن 
زمانها ومكانها. وال يستبعد الّدكتور أحمد 
يكون سكان منبج هيرا  أن  وصفي زكريا 
مثل  حفروا  قد  القديم؛  في  الّراقية  بولس 
هذه المغارة ربّما لدخر كنوز ُعظمائهم، أو 
ربّما لدفن هؤالء العظماء، وإن جاز األمر 

فإّن كل شيء جائز.
من  تخلو  فال  وموحشة،  مخيفة  المغارة   
الهوام والوحوش، ولم يخّول ألحد الّدخول 
عدد  زارها  وقد  متر،  المئة  وتجاوزه  بها 
أثريي  وقليل من  بهم،  بأس  الّسياح ال  من 

البالد. 
مغارة  توجد  المغارة،  هذه  من  وبالقرب 
وسبب  النّاقوط،  محليّاً  تسّمى  صغيرة؛ 
التّسميّة، هو وجود نبع في سقف المغارة، 

يرشح الماء بال انقطاع قطرة، قطرة. وقد 
الحتواء  أرضها؛  في  جرن صغير  ُوضع 
القطرات التّي تمأل الجرن، وتنساب سائحةً 
الّصيف،  في  الّزائدة  الّرطوبة  تسبب  مّما 
الحّصادين؛  من  الكثير  جعل  ما  وهذا 

يلتجؤون إليها وقت الظهيرة للقيلولة.
ألقاها علي باشا في المركز  من محاضرة 
الثقافي في مدينة منبج، بتاريخ 1992/4/5

شف بعد
َ
كت

ُ
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شعبيّاً؛  رفضاً  التّركيّة  التّهديدات  وتلقى 
التّحرير؛  من  عامين  خالل  أنّها  باعتبارها 
ألهلها؛  الوحيدة  الّشرعية  تمثيل  استطاعت 
باقي  تنجزه  لم  التذي  الكبير  بالفشل  مقارنة 
الفصائل إبَّان سيطرتها على المدينة؛ فضالً 
ساهمت  تنمويّة؛  منجزات  من  قّدمته  عّما 
الواقع  بتطوير  منبج؛  في  الشعب  بلديّة  بها 
اللجنة  به  قامت  ما  ولرصد  فيها.   الخدمي 
أعمالها؛  واستعراض  الّسابق؛  العام  خالل 
في  باإلداري  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
الّذي حّدثنا  الّشعب عدنان رشو  لجنة بلدية 
عن أبرز إنجازاتها في العام الماضي.  وعن 
المنفّذة  الّضخمة  الخدميّة  المشاريع  أبرز 

قائالً:  رشو  حدثنا  الّسابق،  العام  خالل 
»بهدف منع المركزية باتخاذ القرارات، إلى 
جانب تيسير أمور المواطنين؛ بغية توسيع 
في  بلديات  فافتتحت  الخدمّي؛  العمل  نطاق 
الحيّة، ومنطقة مقطع حجر  كّل من منطقة 
بريف منبج؛ باعتبارها تمثل العضو الفّعال 
إلظهار المدينة في أحسن صورة، وفي سّد 
تّم  إذ  قلقل؛  أبو  منطقة  في  الواقع  تشرين 
االنتهاء من ترميم بوابة الّسد، والعمل على 
إلى جانب ترميم، وتأهيل  التّاّمة،  جاهزيته 
الّريف  بين  الواصلة  الجسور  من  عدداً 
وذلك  الدادت«،  »عون  كجسر  والمدينة، 
بعد إجراء دراسات دقيقة لها من قِبل الفنّيين 

المختصين«. 

تأّثرت البنّية احليوية للطرقات

من  الهائل  الّكم  ذكر  في  رشو  وأفرد 
األعمال الخدميّة، المنجزة بجهود مكثّفة من 
ظروف  »بسبب  قائالً:  فأضاف  العاملين، 
البنيّة  تأثّرت  داعش،  مع  الّضارية  الحرب 
وكانت  كبير،  بضرٍر  للطرقات؛  الحيوية 
بحالة سيئة من الحفر والتّكسير، فكان تعبيد 
للخدمة  لوضعها  طبيعيّة  نتيجة  الطّرقات؛ 

من  واسعة  مساحات  وشملت  للمواطنين. 
تعبيد  أبرزها  فكان  وريفها؛  منبج  مدينة 
البالغ طوله /20/ كم  يحيى؛  الّشيخ  طريق 
المحاذي  الطًريق  تعبيد  عن  فضالً  تقريباً، 
 /250/ أيضاً  البالغ طوله  لجسر جرابلس؛ 
متر، علماً أّن كميّة المجبول الّزفتي المنفّذة 
كثير  تعبيد  جانب  إلى  كم،   /5500/ قرابة 
بّد  أفقّي، وال  الّشوارع، وعلى مستوى  من 
هو  الكبير؛  اإلنجاز  أّن  إلى  اإلشارة  من 
في  الّزفتي  المجبول  معمل  تدوير  إعادة 
وتأهيل  لترميم،  إضافةً  العوسجلي،  منطقة 
ومنصفّات  المدينة،  ودورات  الحدائق، 
الّشوارع بالكامل بعدما أضحت مقبرة لدفن 

الموتى في فترة مرتزقة داعش، إلى جانب 
دهنه  ثّم  ومن  جديد،  رديف  حجر  تركيب 
باللونين األخضر واألبيض، ومن ثّم زرع 
األشجار فيها«. وواصل رشو الحديث عن 
األعمال المنفّذة من قِبل بلدية الشعب، فقال: 
»يعتبر ترميم وادي الّسرب من أهّم األعمال 
الّشعب في منبج، حيث  بلدية  المنجزة لدى 
بلغت تكلفة إنجازه /13/ مليون ليرة سورية، 
بينما كان في الّسابق مكبّاً للنفايات والقمامة 
المدينة،  وسط  في  وقوعه  من  الّرغم  على 
أهّم شوارعها على اإلطالق«.  ويعتبر من 
عناية  فنال  الّصحي؛  للصرف  بالنسبة  أّما 
بتمديد  فقامت  البلديّة،  لجنة  قِبل  من  كبيرة 
المدينة،  من  عّدة  أحياء  في  صرف صحي 
ومنها حّي الجيش الشعبّي، وحّي الحزاونة، 
وحّي العساف؛ إذ بلغ طول المشروع المنفّذ 

ما يقارب /5000/ متر.

تغذية منبج وريفها بالكامل

شركة  أعمال  إلنجازات  بالنسبة  أما 
المدينة والّريف، فتابع عدنان  الكهرباء في 
رشو قائالً: »لقد تّم تأمين كبل مقطع /300/ 
بالكامل،  منبج وريفها  تغذية  المسؤول عن 
شرائه  كلفة  بلغت  إذ  الخدمة،  في  ووضعه 
العمل  تّم  كما  ل.س،  مليون   /35/ قرابة 
في  أمبيرات   /24/ الـ  خطوط  تمديد  على 
قبل؛  من  الكهرباء  تصلها  تكن  لم  أحياء 
وطريق  والغربية،  الشرقية  األسدية  كحّي 
النواجة، وال تزال األعمال جارية على قدٍم 
وساق؛ لتوسيع الّشبكة لمناطق نائية، إضافةً 
احترقت  قد  كانت  محّوالت؛  الستبدال 
للحمولة؛  الّزائد  الضغط  أو  الخدمة،  بفعل 
بمحّوالت جديدة، وباستطاعة وقدرة أكبر، 
والمتوّسطة  المنخفضة  األعطال  وإصالح 

في المدينة والّريف، وبشكل دوري«.

جتهيز خمرب مبؤّسسة املياه

منبج؛  بمدينة  المياه  مؤسسة  يخّص  وفيما 
بهذا  رشو  فقال  مشاريع؛  عّدة  أنجزت  فقد 
مؤّسسة  في  مخبر  تجهيز  تّم  »لقد  الصدد: 
واألجهزة  بالمعّدات،  منبج  بمدينة  المياه 
ليرة  مليون  ثالثين  بقيمة  وذلك  الالزمة، 
يهدف  مشروع؛  تنفيذ  عن  فضالً  سورية، 
وذلك  الّشرقّي،  الحّي  مياه  شبكة  لتوسيع 
بقيمة تسع وعشرين مليون ل.س«.  واختتم 
اإلداري في لجنة بلدية الّشعب بمنبج عدنان 
رشو حديثه بذكر المبالغ المدفوعة في بلورة 
الواقع الخدمي بالشكل األمثل قائالً: »تقّدر 
 2018 لسنة  الّشعب  بلدية  في  الّصرفيات 
من  ل.س   /1,260,653,322/ بقيمة 
أصل /1,485,335,976/ ليرة سورية«. 
والضخمة؛  العمالقة  المشاريع  هذه  وتأتي 
بالنّمو  وإظهارها  منبج  مدينة  إحياء  بهدف 
خالل  من  للمدينة  الحضاري  والّرقي 
قِبل  من  الّدؤوب  والعمل  المبذولة،  الجهود 
لجنة البلديات، والبلديات كافة والمؤسسات 

التابعة لها إلظهارها بأبهى حلّة.

إقليم  وبلدات  مدن  شهدت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
غزيرة  مطرية  هطوالت  العام  هذا  الجزيرة 
حيث  السابقة,  السنوات  من  كغيرها  تكن  لم 
ُغمرت األراضي الزراعية بمياه األمطار منذ 
زراعة  دون  وَحالت  الشتوي,  الموسم  بداية 
وقتها  في  الزراعية  ألراضيهم  المزارعين 
في  المزارعين  يبدأ  أنه  المعلوم  ومن  المعتاد. 
بداية  ومنذ  عام  كل  في  الجزيرة  إقليم  مناطق 
الزراعية  أراضيهم  بزراعة  الشتوي  الموسم 
والشعير  القمح  من  االستراتيجية  بالمحاصيل 
»العطرية«،  األخرى  الزراعية  والمحاصيل 
وقته  في  األرض  على  محصولهم  ونثر 

الكثير  بقيت  الموسم  هذا  في  ولكن؛  المعتاد. 
بسبب  مزروعة«  »غير  بوراً  األراضي  من 

الهطوالت المطرية الغزيرة.
وبهذا الصدد؛ كان لصحيفتنا »روناهي« تسليط 
الضوء على واقع األراضي الزراعية لهذا العام 
وااللتقاء مع اإلداري في لجنة الزراعية بناحية 
عامودا، وأخذ آراء مزارعين من مدينة قامشلو 
بخصوص تأثير األمطار على الزراعة. ومن 
خالل اللقاء؛ أفادنا اإلداري في اللجنة الزراعية 
بناحية عامودا في إقليم الجزيرة نايف إبراهيم 
بزراعة  المزارعين  من  الكثير  »قام  قائالً: 
أراضيهم الزراعية منذ بداية السنة في الوقت 
فلم  المزارعين  من  األكبر  القسم  أما  المحدد, 
هطول  نتيجة  أراضيهم  زراعة  من  يتمكنوا 
شهرين  منذ  واستمرارها  الغزيرة  األمطار 
الوقت الراهن«. وأكد إبراهيم على أن  وحتى 
كمية األمطار الغزيرة أدت إلى زيادة المجموع 
الخضري للمحاصيل الزراعية وانحباس المياه 

بين األراضي الزراعية.

احللول البسيطة لتفادي زيادة 
النمو اخلضري

وبخصوص الحلول أشار إبراهيم قائالً: »توجد 
حلول بسيطة لحل مشكلة زيادة النمو الخضري 
قِبل  من  المزروعات  رعي  وهو  أال  للنبات؛ 
المناطق  في  األغنام  عدد  قلة  ولكن؛  األغنام. 
لم تستطع تغطية المساحات المزروعة بالشكل 
المخاوف  إلى  إبراهيم  نايف  ونوه  المالئم«, 
المبكر  بالصدأ والعقد  المزروعات  من إصابة 
وهذا األمر سوف يؤثر سلباً على المزروعات 
»المحاصيل الزراعية«. وشدد إبراهيم أنه في 
تعرضت  السنة  هذه  المحصول  إنبات  بداية 
»جعل  بأمراض  لإلصابة  القمح  حقول  بعض 
الحبوب والزابروس«, وقلب التربة في الحقول 
قللت من اإلصابات وكانت غير مؤثرة إلى حٍد 

ما.
الزراعية  المحاصيل  رش  أن  إلى  وأشار 
أي  زمنية  فترة  بعد  »البارد«  اليوريا  بالسماد 
في شهر شباط أو آذار يكون وقتاً مناسباً؛ وأن 
الكميات التي يجب إضافتها تتراوح ما بين /10 
المزروعة  المساحات  وذلك حسب  كغ  ـ 15/ 

والمزارع على دراية تامة بهذه األمور.
وأردف نايف إبراهيم قائالً: »إن سوء الظروف 
الجوية, وهطول األمطار الغزيرة لفترة طويلة 

دون انقطاع وبشكل غير مسبوق أدى ذلك إلى 
ذلك  بالمياه, وحال  الزراعية  األراضي  إشباع 
المزارعين لزراعة  الكثير من  إلى عدم تمكن 
أراضيهم، كما أن الرطوبة الزائدة في األرض 
وفي الجو أيضاً أثرت سلباً على المحاصيل مما 

أدى إلى إصابتها باألمراض«.

هل ميكن آللة اخلطاطة
 زراعة احلقول

الوقت  من  فسحة  هناك  أن  أبراهيم على  وأكد 
انحبست  وإذا  أراضيهم,  بزراعة  للقيام 
األمطار لعدة أيام متتالية سيتمكن المزارعون 
آلة  طريق  عن  ولكن؛  أراضيهم،  زراعة  من 
الجوية  الظروف  كانت  إذا  حال  في  الخطاطة 
بالطرق  أراضيهم  زراعة  ليستطيع  مساعدة 
بالظروف  اآلن  متعلقة  األمور  وكل  المتبعة، 
درجات  انخفاض  »عند  وأضاف:  الجوية. 
يؤثر  الصقيع؛  وتشكل  الصفر  تحت  الحرارة 
ألن  المزروعة؛  المحاصيل  على  إيجابياً  ذلك 
المحاصيل تتوقف عن النمو لفترة من الزمن، 
سبات،  حالة  في  تدخل  والحشرات  والنبات 

وبذلك يؤخر نمو عقد المحصول«.

تطبيق الدورة الزراعية حيلُّ 
بعض املشاكل

بناحية  الزراعية  لجنة  في  اإلداري  قّدم  كما 
عامودا نايف إبراهيم بعض النصائح للتخلص 
من األمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية 
في المنطقة، هو أن يترك المزارعون حقولهم 
وبهدف  الزراعية  الدورة  لتطبيق  وذلك  بوراً 
أن  يمكن  التي  األمراض  بعض  من  التخلص 
تصاب بها األراضي  كـ مرض »النيماتودا«. 
أحمد  لقمان  المزارع  قال  نفسه؛  السياق  وفي 
بنبرة حزينة بأنه حتى الوقت الراهن لم يستتطع 
بسبب هطول كميات  الزراعية  زراعة حقوله 
أكثر  منذ  توقفها  وعدم  األمطار  من  كبيرة 
األراضي  »إن  أحمد:  وأضاف  شهرين,  من 
المغمورة بمياه األمطار وسوء األحوال الجوية 
حالت دون دخول آلة نثر البذار إلى األراضي 
أن  ذكره  والجدير  المحاصيل«.  لزراعة 
المنطقة تعتمد بشكل شبه أساسي على الزراعة 
القِدم, ويقوم سكان  كمصدر دخل لسكانها منذ 
الزراعية  المنطقة بزراعة عدد من األصناف 
المحاصيل  هذه  ومن  الحصاد  بعملية  للبدء 
إلى  باإلضافة  العدس،  والشعير،  »القمح،  هي 

المحاصيل العطرية«.

السكان  تزويد  يمثل  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
المطلوبة  والتوعية  للشرب،  الصالحة  بالمياه 
دوائر  أولويات  أهم  من  استهالكها  لمعرفة 
أهمية،  من  للمياه  لما  كافة؛  الدول  في  المياه 
وحساسية في سياق التغيّر المناخي، وضرورة 
التوسع  نتيجة  عليها  المتزايد  الطلب  إرضاء 
االقتصادية،  النشاطات  وتطوير  العمراني، 

والخدمية. 
استراتيجية  أهمية  له  طبيعي  مورد  والمياه 
كبرى، ويشكل مصدراً أساسياً لكل المخلوقات 
االقتصادية.  النشاطات  ولكل  األرض،  على 
لذلك؛ يجب المحافظة على مصادرها، ووضع 
استخدامها، ومنع  ترشيد  لكيفية  خطط خاصة 
هدرها كي تتجنب الشعوب الوقوع في أزمات.

معظم  تزويد  وكيفية  المياه،  أهمية  وحول 
للشرب،  الصالحة  بالمياه  لكي  كركي  سكان 
صحيفتنا  أعدت  التطويرية؛  والمشاريع 
دائرة  في  المياه  واقع  عن  تقريراً  »روناهي« 

مياه كركي لكي.
سعي مستمر لتفادي
 مشاكل االنقطاع

تخلو  التي  المدن  من  لكي  كركي  مدينة  »إن 
تم  األحياء  فكل  المياه،  في  مشاكل  وجود  من 
تزويدها بمياه الشرب، ومن المدن القليلة التي 
بدأت  الكلمات؛  بهذه  المياه«  فيها  تنقطع  ال 
الرئاسة المشتركة لدائرة مياه كركي لكي ماجدة 
علي حديثها قائلة: »يتم رفد مدينة كركي لكي 
بئر ارتوازي بحري؛  بالمياه من خالل /13/ 
تعمل بشكٍل مستمر دون توقف إال أربعة آبار 
تعمل كل ساعتين، وفق نظام تقنين الكهرباء«.

فقط،  لكي  كركي  نخدم  ال  »نحن  وأضافت: 
بل نزود /28/ قرية في محيطنا أيضاً بالمياه، 
تلك  لمعظم  كافة  الدعم  وسائل  كدائرة  ونقدم 
لكي  كركي  في  الموجودة  اآلبار  إن  القرى. 
الذين  المشتركين  لكافة  المياه  إليصال  تكفي 

في  سيما  وال  مشترك،   /5000/ عددهم  يبلغ 
بينما  والربيع«،  والخريف،  »الشتاء،  فصول 
السفان  سد  بمياه  فنستعين  الصيف  فصل  في 

لتفادي الوقوع في مشاكل االنقطاع«.
وتابعت ماجدة: »أحياناً نضطر إلى قطع المياه 
الضرر  بسبب  وذلك  الحارات؛  بعض  عن 
الذي يلحق بالشبكة من قبل متعهدو البناء الذين 
لذلك  الحفر؛  أعمال  بسبب  الشبكة  يقطعون 
أعلمنا المتعهدين كافة بضرورة مراجعة دائرة 
المياه قبل بدء أعمال الحفر لمنع مخالفتهم في 

حال تعديهم على الشبكة«.
المواطنين  »إن  بالقول:  علي  ماجدة  ولفتت 
يشتكون من رائحة غير طبيعية للمياه في فصل 
الخريف، ومرد ذلك أن المياه أحياناً تكون ذات 
رائحة نتنة ويتغير لونها لكنها صالحة للشرب، 
السفان،  سد  بمياه  المدينة  نزود  عندما  وذلك 
وتعود تلك الرائحة لوجود األشنيات واألسماك 

في مياه السد خريفاً، وهي فترة مؤقتة«.

مشاريع منجزة وأخرى قيد 
الدراسة

وتابعت ماجدة: »من أجل الحفاظ على نظافة 
الشبكة  تنظيف  إلى  بشكل دوري  نلجأ  الشبكة 
للمشاريع  وبالنسبة  الفضاالت«،  طريق  عن 
ماجدة:  قالت  المنصرم؛  العام  في  المنجزة 
من  متر   /575/ بـ  لوند  الشهيد  حي  »زودنا 
حي  زودنا  كما   ،/90/ قياس  إيتيلين  البولي 
و/200/  متر،   /550/ بـ  الدين  محي  الشهيد 
كري  قرية  وفي  هوار،  الشهيد  حي  في  متر 
بري تم حل مشكلة المياه نهائياً من خالل تغيير 
شبكة القرية بشبكة جديدة بلغ طولها /2000/ 
 /25/ بغطاس  القرية  تزويد  إلى  إضافة  متر، 
ولوحة  حصان،   /25/ وشراق  حصان، 
قرية  تزويد  تم  بأنه  ماجدة  وأضافت  جديدة«. 
لكي  وكركي   ،/30/ بغطاس  المصطفاوية 
بغطاس  كرزيارت  وقرية   ،/40/ بغطاس 
كركي  جنوب  اليوسفية  قرية  وفي   /20/
باستطاعة  كهربائية  محولة  ونصب  لكي، 
/100/ واط لتنظيم عمل اآلبار فيها. وتابعت: 
العام  دخولنا  مع  المقبلة  الفترة  في  »نسعى 
القديمة بشبكة جديدة  الجديد إلى تبديل الشبكة 

قرى »صبيحية، ورميالن  في  وذلك  صحية، 
بئرين  لحفر  والسعي  الباشا، وكركي خجو«، 
وبئر  شيرو،  قرية  في  وبئر  لكي،  كركي  في 

مشترك لقريتي قرغو، وكليجي«.
مياه  لدائرة  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
كركي لكي ماجدة علي حديثها بالقول: »نأمل 
وأن  الثروة،  هذه  على  المواطنون  يحافظ  أن 
يتعاونوا معنا، وأال يتعدوا بشكل عشوائي على 
الشبكة، وأن يستثمروا المياه لسد حاجتهم فقط 

دون هدرها«. 

ألن العمال هم نواة بناء مجتمع متكافئ وسليم، 
وتبنى  البلدان  تُشيّد  جبينهم  وعرق  وبكدهم 
لمنحهم  الجهود  كافة  تكريس  فيجب  األوطان، 
حقوقهم وحمايتها، لذا كان من أهم ثمار ثورة 
لجان  تشكيل  السوري،  والشمال  آفا  روج 
الشمال  مناطق  كافة  في  بالكادحين  خاصة 
لجنة  ومنها  حقوقهم،  فيها  يضمنون  السوري 

الكادحين في قامشلو.

الفئات اليت تحُشِرف عليها جلنة 
الكادحني

ويذكر بأن هذه اللجنة تشرف على ثالث فئات 
من العمال وهم:

المعامل  كل  في  يعملون  الذين  العمال   -1
والهيئات  الزراعية  واألراضي  والمشاغل 

والبلديات. 

2- سائقي السيارات.

3- المهندسين.

4- ومؤخراً اتحاد الرياضيين.

اللجان  هذه  في  دورها  المرأة  أخذت  وأيضاً 
عليهن  واإلشراف  العامالت  عن  كمسؤولة 
وتدريب  توعية  دورات  وإعطاء  وتنظيمهن 
لهن، لخلق امرأة مكافحة وقادرة على االعتماد 
وواجباتها.  حقوقها  وتعرف  نفسها  على 
وما  اللجنة  عمل  على  قرب  عن  ولنتعرف 
التابعة  واللجان  والكادحين،  للعمال  تقدمه 
الرئيسة  مع  التقينا  عملهم،  سير  وآلية  لها، 
معو،  ليلى  بقامشلو  الكادحين  للجنة  المشتركة 
كافة  حشد  على  »نعمل  بالقول:  حدثتنا  والتي 
وسائقين  عمال  من  الكادحين  لنخدم  طاقاتنا 
خاص،  بشكٍل  العاملة  والمرأة  ومهندسين، 
كان  مهما  أو  ممرضة  أو  عاملة  كانت  سواًء 
المجتمع، حيث  يعمل ضمن  من  وكل  عملها، 
قمنا باحتضانهم، لحماية حقوقهم، بالتنسيق مع 

ننسق  وبشكٍل خاص  ومؤسسات،  هيئات  عدة 
مع حركة المجتمع الديمقراطي )تف دم(«.

وأشارت ليلى بأنه في أيار المقبل سيمر عامان 
على تأسيس هذه اللجنة، وكان من أهم ما قمنا 
تنظيم  هو؛  عاميين  بمرور  اللجنة   ضمن  به 
عملنا من كافة النواحي، بالتنسيق مع البلديات، 
العمل  لتوفير  المؤسسات  وكافة  والهيئات، 
المجاالت،  مختلف  ضمن  والكادحين  للعمال 
من  كل  للجنة  يتبع  أصبح  بأنه  ليلى  ونوهت 
توفير  بغية  المتعهدين،  اتحاد األفران، واتحاد 
الكثير من فرص العمل وأيضاً لخدمة المجتمع.

 
نعمل على تدريب العمال 

للمطالبة حبقوقهم

مع  التنسيق  على  »نعمل  بالقول:  ليلى  وبينت 
وعقد  العمل،  مجاالت  كافة  في  العمال  كافة 
وتدريبهم  وتوعيتهم  لهم  دورية  اجتماعات 
على  التعرف  وكذلك  بحقوقهم،  المطالبة  على 
الصعوبات والمعوقات التي يواجهونها، حيث 
للعاملين  اجتماع  بعقد  وجيزة  فترة  قبل  قمنا 
للتعرف على أوضاعهم عن قرب، ونعمل على 
أخذ حقهم إذا كانوا قد تعرضوا للظلم«، ولفتت 
ليلى بأن الكثير من العمال يتوجهون إلى اللجنة 
إليهم،  يوجههم  الذي  الحي  عن طريق كومين 
ليتعرفوا على مشكلتهم وحل قضيتهم، وبدوره 
يتم تسجيل أسمائهم ضمن اللجنة والعمل على 
بأنهم  ليلى  ونوهت  وحلها.  قضاياهم  في  البت 
يقدمون الكثير من الرعاية الصحية للعمال بقدر 
اإلمكانات المتوفرة، وأضافت بالقول: »نواجه 
صعوبة في ذلك، بسبب عدم تعاون الكثير من 
األطباء معنا، لذا خططنا في المستقبل القريب 
صحي  مركز  بأنشاء  اإلمكانات  توفر  وحين 
المصاريف  عبء  لحمل  وذلك  للعاملين، 
عدد  ويبلغ  والكادحين،  العمال  عن  الصحية 
المنتسبين للجنة حوالي 2650 عامل/  العمال 

ـة، وأكثر من أربعة آالف سائق«.

اسرتدَن بعض حقوق املرأة

بالقول: »نعمل  ليلى  لفتت  للمرأة،  بالنسبة  أما 
على  قدرتها  ضمن  للمرأة  العمل  توفير  على 
العمل، حيث ننسق مع بعض المنظمات لتأمين 
العمل لها قدر اإلمكانات المتوفرة، حيث ننسق 
مع منظمة شار لبدء مشروع في الشهر الثاني 
ألكبر  عمل  فرص  لتوفير  القادم  العام  من 
الرعاية  تأمين  وكذلك  النساء،  من  ممكن  عدد 
الصحية لهن بحسب الدفتر الصحي الذي نقدمه 
الرجل  بين  المساواة  ضرورة  وكذلك  لهن، 
العمل، وتأمين  الرواتب وساعات  والمرأة في 

حقها وحمايتها«.

ساعات  للمرضات  حددوا  بأنهم  ليلى  وتابعت 
حقهن  ألن  يتقاضونها،  التي  واألجرة  العمل 
كان مغبون بشكٍل كبير، حيث كن يعملن لوقٍت 
تم  بأنه  ليلى  وأضافت  زهيد؛  وبأجر  طويل 
وقالت:  العمل  ساعات  حسب  األجور  تحديد 
الهيئات  كافة  من  والتعاون  التنسيق  »نتمنى 
ستار  مؤتمر  مثل؛  المرأة  بشؤون  تعنى  التي 
للمرأة كي تؤمن  العمل  لتأمين  بالتعاون معنا، 

لقمة عيشها، وتثبت نفسها ضمن المجتمع«. 

وبينت ليلى بأنهم وضعوا عدة قوانين تمنع من 
إهانة كرامة المرأة؛ ومنها عدم ركوب المرأة 
وضع  وعدم  المكشوفة،  السيارات  خلفية  في 
الكثير من النساء في سيارة واحدة، وعمم هذا 
القرار على المرور، وذلك لحفظ كرامة المرأة، 
فطالبت  بالقرار  يلتزمون  ال  الكثيرون  ولكن 
عبر صحيفتنا من الترافيك التركيز على هكذا 
بحقهم.  المطلوبة  اإلجراءات  واتخاذ  حاالت 
وذكرت بأنهم يقومون بالعديد من االجتماعات؛ 
لتعريف المرأة بحقها وتدريبها، وكيفية دفاعها 

عن حريتها ومساواتها مع الرجل، ألن المرأة 
التي ال تعرف نفسها وال تثق بقدرتها لن تقدر 

على المطالبة بحريتها وحقوقها.

نسعى للقضاء على ظاهرة 
عمالة األطفال

بالقول:  ليلى  أكدت  األطفال  لعمالة  وبالنسبة 
ومؤسسات  هيئات  عدة  مع  بالتنسيق  »نعمل 
للحد  به  قمنا  الذي  المشروع  ببدء  للعودة 
من  العديد  بنشر  وذلك  األطفال،  عمالة  من 
والعمل  للتنسيق  اجتماعات،  وعقد  الملصقات 
الظاهرة  هذه  على  للقضاء  جدي  بشكٍل  للبدء 

الشنيعة، وكذلك زرنا العديد من العوائل.

الظروف  بسبب  توقفت  التي  اللجنة  وسنفعل 
وعلى  عام،  بشكٍل  مناطقنا  على  مّرت  التي 
عفرين بشكٍل خاص؛ لذا ندرس الموضوع من 
كافة جوانبه، ونعمل على تأمين مركز خاص 
لتعليمهم ضمنها المهن التي يرغبون بتعليمها، 
وتقديم راتب لهم إلعالة عوائلهم، وذلك حسب 
لتفعيل  وسنعود  طفل،  لكل  العائلي  الظرف 
في  نهائياً  الظاهرة  هذه  على  والقضاء  اللجنة 
المخططات  »من  قائلةً:  واختتمت  القريب«. 
التي نقوم بالعمل عليها حالياً مشروع الكوافير 
لتدريب  نسعى  خالله  من  والذي  النسائي، 
وتوعيتها  وِجدت،  أينما  وتوعيتها  المرأة 
على  والتركيز  والتدريب،  االجتماعات  عبر 
من  بكثير  أهم  الفكري  بالتحرر  االهتمام  إن 
إلى  دوماً  ونتطلع  الخارجي،  بالشكل  االهتمام 

تقديم األفضل لمجتمعنا«.

روناهي الحسكةـ  افتتاح مستوصف صحي 
في قرية عبدان التابعة لمنطقة الشدادي في 
مجتمع  بناء  نحو  خطوة  الحسكة  مقاطعة 
الطبية  المستلزمات  لتأمين  وذلك  صحي، 
اإلسعافات  والحاالت  المرضى  وعالج 
األولية. لقد تعرضت المناطق الجنوبية في 
والخراب  الدمار  من  الكثير  إلى  الحسكة 
التنظيمات  مختلف  من  المرتزقة  يد  على 
داعش،  مرتزقة  الخصوص  وجه  وعلى 
وذلك خالل حكمهم، بحيث عانى األهالي 
جراء  من  والويالت  المآسي  من  الكثير 

األحكام الجائرة التي فرضوها عليهم.
قوات  قِبل  من  المناطق  هذه  تحرير  وكان 

سوريا الديمقراطية محل سعادة وفرح من 
الذاتية  اإلدارة  بدأت  حيث  األهالي،  قبل 
إلى  الطبيعية  الحياة  بإعادة  الديمقراطية 
المنطقة من خالل تأمين سبل العيش لهم، 
وإعادة بناء المرافق االقتصادية والصحية.

مستوصف خلدمة األهالي 
يف عبدان

وفي هذه اإلطار ومن أجل زيادة الرعاية 
عمدت  لهم  الستقرار  وتوفير  الصحية 
عدد  بناء  إلى  الحسكة  في  الصحة  مديرية 
في  الصحية  والمراكز  المستوصفات  من 
مركز  افتتاح  تم  حيث  الجنوبية،  المنطقة 
ومستوصف صحي في قرية عبدان التابعة 
الرئيس  وبحضور  الشدادي.   لمنطقة 
لجنة  ورئيس  الحسكة  لمقاطعة  المشترك 
الصحة  ومدير  المقاطعة  في  الصحة 
منطقة  أبناء  من  غفير  وعدد  بالحسكة 
افتتاح  تم  لها،  التابعة  والقرى  الشدادي 
مستوصف عبدان بهدف خدمة األهالي في 
دقيقة صمت على  الوقوف  وبعد  المنطقة، 
الكلمات  من  عدد  إلقاء  تم  الشهداء  أرواح 
أهمية  على  أكدت  والتي  المناسبة  بهذه 
المنطقة  في  الصحية  المركز  هذا  افتتاح 
الجنوبية وذلك لتأمين المستلزمات الصحية 

والحاالت  المرضى  وعالج  لهم  والطبية 
اإلسعافية وتأمين األدوية الالزمة لألهالي.

بافتتاح املستوصف
 عاجلنا مشاكلها

بمدير  روناهي  صحيفة  ألتقت  وقد 
مستوصف عبدان الدكتور صالح عبدالحميد 
»إن  األطفال:  بأمراض  االختصاصي 
افتتاح هذا المستوصف في منطقة عبدان له 
فائدة كبيرة على المواطنين حيث كان يُعاني 
المرضى من عدم وجود مركز صحي أو 
منهم،  األطفال  وخاصة  المنطقة  في  طبي 
الى  الذهاب  إلى  مضطرين  كانوا  حيث 
ذلك  يشكل  وكان  للعالج  الحسكة  مدينة 
األطفال  وخاصة  األهالي  على  صعوبة 
والنساء«. وأشار لقد تم تأمين الكادر الطبي 
في المستوصف والذي سيقوم بالعمل على 
مدار الساعة وهذا الكادر يتألف من طبيب 
ممرضات،  وأربع  قانونية  وقابلة  أطفال 
ـ  )تصوير  الطبية  األجهزة  تأمين  وتم 
إن  كما  كهربائية(،  صدمات  جهاز  إيكوـ 
على  تحتوي  بصيدلية  مجهز  المستوصف 
سيارة  إلى  باإلضافة  الالزمة،  األدوية 
ليل نهار، وسيقوم  بالخدمة  إسعاف ستقوم 
في  المواطنين  جميع  بخدمة  المستوصف 

التي  الكومينات  عدد  يبلغ  حيث  المنطقة 
تتبع لهذه المنطقة أكثر من خمسون كوميناً 

منتشرة على القرى المجاورة.

مساعدة املرأة وتوفري اخلدمة 
الصحية املناسبة هلا

القانونية حميدة عبد فقد تحدثت  القابلة  أما 
عن معاناة المرأة من الناحية الصحية حيث 
مركز  أي  وجود  عدم  من  تعاني  كانت 
العالج  من  تُمنع  وكانت  لعالجها  صحي 
بأن  داعش، وأضافت  خالل حكم مرتزقة 
األهالي سيكون  يستقبل  الذي  المستوصف 
له فائدته على المرأة وخاصة الحامل منها، 
حيث يتوفر في المستوصف كافة الوسائل 
الالزمة من رعاية وأجهزة تصوير ستوفر 
الحسكة  مشافي  إلى  السفر  عناء  عليها 

للوالدة.
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مخس سنوات يف إدارة 

اجملتمع

خمس سنوات من النضال خاضته اإلدارة 
وشرق  شمال  في  الديمقراطية  الذاتية 
في  تجربتها  نوعية  على  لتبرهن  سوريا 
خارج  ألنفسهم  المنطقة  شعوب  إدارة 
إطار الدولة والعودة إلى المجتمع الطبيعي 
الدولة  عن  بديالً  فكانت  الكومينالي.... 
مشكالت  لجميع  جذرياً  وحالً  القومية 
المنطقة، كما ستكون حالً لجميع مشكالت 

الشرق األوسط وأزماتها إن طبقت فيها.
وأنظمتها  القومية  الدول  تستطع  لم 
االستبدادية إدراك كنه المجتمعات وكيفية 
حّل أزماتها المتفاقمة بالقدر الذي ساهمت 
حفاظاً  وتفاقهما؛  األزمات  تلك  خلق  في 
وتحقيق  تواجدها  وديمومة  بقائها  على 
وعدم  الشعوب  مصالح  دون  مصالحها 
عيشهم.  وطريقة  معاناتهم  إلى  االلتفاف 
لذا؛ كان ال بّد من إيجاد نظام بديل عنها 
أولوياته  من  الشعوب  مصلحة  تكون 
الشعوب  يحتضن  مجتمعياً  نظاماً  ويكون 
وأطياف المجتمع كافة، ولكل فرد فيه دور 
يؤديه على أتم وجه، ويكمل أفراد المجتمع 
المؤسسات  تكمل  كما  بعضاً،  بعضهم 
المنطلق؛  هذا  ومن  اآلخر؛  بعضها 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارات  تأسست 
واإلدارات  السوري،  الشمال  أقاليم  في 
المدنية الديمقراطية في مناطقها األخرى 
بأنفسهم  أنفسهم  بإدارة  الشعب  ليقوم 
ويصبح  القومية،  الدولة  حدود  خارج 
بعيداً  مركزياً  ال  ديمقراطياً  المجتمع 
الذاتية  فاإلدارة  واالستبداد،  السلطة  عن 
لها،  الديمقراطية تتخذ من الشعب أساساً 
وتنطلق من الكومينات والمجالس المحلية 
ومن  والمدن،  والنواحي  والقرى  للبلدات 
قاطبة،  المجتمع  أفراد  لتشمل  األقاليم  ثم 
بين  تمييز  دون  كافة  الشعوب  وتحتضن 
عرق أو دين أو طائفة، وينظمون ذواتهم 
الرئاسة  ذات  المختلفة  مؤسساتها  ضمن 
المشتركة مع منح المرأة األهمية واستراد 
المجتمع،  إدارة  في  الريادي  دورها 
في  فاعلية  األكثر  الفئة  الشبيبة  وتكون 
المجتمع؛ كونهم يملكون الطاقة واإلبداع 
وروح الثورة؛ عالوة على إقامة جمعيات 
وتنهض  الذاتي  االكتفاء  تحقق  تعاونية 
باالقتصاد وتحرره من االحتكار والجشع 

وتعود بالفائدة على المجتمع برمته.
لحل  األمثل  النظام  الذاتية  اإلدارة  إن 
وهو  األوسط،  الشرق  شعوب  مشكالت 
النظام البديل عن األنظمة االستبدادية وال 
سيما النظام الرأسمالي المستند إلى الدولة 
الشعوب  القومية، والعاجز عن احتضان 
كافة والمساواة بينهم على نقيض اإلدارة 
الذاتية التي تعيش الشعوب وفقها حياة نّدية 
وبأخوة ومساواة ويتممون بعضهم اآلخر، 
ويتعاونون ويساندون بعضهم البعض في 
المجاالت المختلفة دون استغالل أو غّل. 
األخرى  سوريا  مناطق  على  ينبغي  لذا؛ 
بتجربة  االقتداء  األوسط  الشرق  ودول 
واإلدارات  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارات 
وشرق  شمال  في  الديمقراطية  المدنية 
سوريا بتأسيس إدارات مماثلة لها وإدارة 
المدنية  المختلفة  أنفسهم وبناء مؤسساتهم 
الدبلوماسية  عالقاتهم  وتقوية  والعسكرية 
من  والتخلص  وفقها  األخرى  الدول  مع 
سوى  لهم  تجلب  لم  التي  القومية  الدول 
والتمييز  واإلنكار،  والتطرف  التعصب 
ال  القومية  فاألنظمة  والقمع،  العنصري 
األوسط  الشرق  تناسب طبيعة مجتمعات 
أنظمتها  تبنى  أّن  بّد  ال  التي  الكومينالية 
التي  الديمقراطية  األمة  ومبدأ  فكر  على 
هي بمثابة الروح لجسد اإلدارة الذاتية كما 
هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  بذلك  أشاد 

أوجالن.

سوزان علي

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ ميديا غامن

ماجدة علي

أبو عدنان رشو

 انتصار إرادة الشعب يف منبج بالبناء
قي أمام التهديدات الرتكية

ُ
 والر

تأثري األمطار الغزيرة على احملاصيل الزراعية.. واحللول املناسبة

دائرة مياه كركي لكي.. نشاط على مدار العام

جلنة الكادحني يف قامشلو ... جهود ملموسة
 حلماية حقوق العمال وwالكادحني

مستوصف صحي يف عبدان مبنطقة الشدادي

تقرير/غاندي إسكندر

املدنيّة  اإلدارة  جنحت  ـ  منبج  روناهي/ 
حتظى  أن  يف  وريفها؛  منبج  يف  الدميقراطيّة 
خالل  من  ذلك  وجتسّد  كبرية؛  بشعبيّة 
حول  التفت  اليّت  الكبرية  الشعبيّة  احلاضنة 
تزال  ال  حني  يف  هائل؛  بشكٍل  سلطاهنا 
الّتهديدات الّتركيّة تريد النّيل من صمودها، 

وسرقة مكتسباهتا. 

السوري وما حققته على كافة األصعدة،  آفا والشمال  ثورة روج  بعد  روناهي/ قامشلو- 

وللحفاظ على حقوق العمال يف روج آفا والشمال السوري؛ مت افتتاح جلان يف مجيع مناطق 

مشال سوريا حتفظ للعامل كافة حقوقه وكرامته، ومنها »جلنة الكادحني يف قامشلو«.

تقرير/ شيالن يوسف

صاحل عبد احلميد  محيدة عبد


