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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

للسائقين  نصائح   – قامشلو   / روناهي 
في  الحرائق  حدوث  لتالفي  والمواطنين 
شكل  على  نشرت  الزراعية  المحاصيل 
العامة  المديرية  قبل  من  بروشورات 

للمرور في شمال وشرق سوريا.

كافة مناطق  الحصاد في  مع حلول موسم 
حدوث  ولتالفي  سوريا،  وشرق  شمال 
حرائق في المحاصيل الزراعية، وبتاريخ 
العامة  المديرية  بدأت  المنصرم  21أيار 
بتوزيع  سوريا  وشرق  شمال  في  للمرور 

نصائح  تضمن  توعوية،  بروشورات 
بعدم  والمواطنين على حد سواء  للسائقين 
رمي أعقاب السجائر من نوافذ المركبات، 
كل  في  حريق  مطفأة  وجود  وضرورة 
البسيطة في  النيران  مركبة للسيطرة على 
حال نشوبها. والجدير بالذكر بأنه تم توزيع 
في  والمواطنين  للسائقين  6000بروشور 
كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وحملة 
لغاية  التوعية مستمرة  توزيع بروشورات 

االنتهاء من موسم الحصاد.
أعضاء  تمركز  نقاط  هنالك  بأن  ويذكر 
الترافيك بالتنسيق مع فرق الطوارئ، وفي 
تدخل  هناك  طارئة  حالة  أي  حدوث  حال 
حال  في  النيران  على  للسيطرة  سريع 

نشوبها.
المواطنين  كافة  إلى  النداء  توجيه 
طارئة  حالة  أي  حدوث  حال  في  بأنه 
األرقام:  هذه  على  التبليغ  يرجى 
 ،)0935664069(،)0997189834(
مديرية  في  العام  اإلداري  لنا  أفاده  ما  هذا 
سوريا  وشرق  شمال  في  للمرور  العامة 

كاميران يوسف. 

سند تبليغ حكم
سند تبليغ حكم قضائي صادر عن هيئة ديوان  العدالة االجتماعية في الرقة الغرفة األولى

طالب التبليغ: ريم العبدهللا االحمد الكبع بنت سليمان    الرقة: دوار البرازي
المطلوب تبليغه: عبدهللا االحمد الداود     الرقة: معدان

والمحسومة بالقرار رقم / 550 / والقاضي من حيث النتيجة:
الحكم بثبيت الزواج بين الجهة المدعية ريم العبداهللا االحمد بنت سليمان والمدعى عليه أحمد الداوود الحرامي وجعله واقعاً   1-

بتاريخ1/1/2013
الحكم بتثبيت نسب الطفل سفيان وعمره ست سنوات والطفل صفوان وعمره ثالث سنوات ونصف من والدهم عبدهللا أحمد   2-

الحرامي
الحكم بالتفريق  بين الزوجة والزوج لعلو الشقاق يطلقه بائنة بينونة صغرى وجعله واقعاً بتاريخ 11/4/2019  3-

-4إلزام الزواج بمؤخر المهر ومقداره/150000/مئة وخمسون الف ليرة سوري
-5إلزام الزوج بشرط حين الطلب ومقداره/150000/مئة وخمسون ألف ليرة سوري

-6الزام الزوج بنفقة العدة الشرعية ألربعة أشهر سابق لالدعاء وحتى اكتساب القرار الدرجة القطعية عن كل شهر/15000/خمسة 
عشر الف ليرة سوري

قرار وجاهي بحق الجهة المدعية وبمثابة الوجاهى بحق الجهة المدعى عليها اصدر وافهم علناً حسب األصول 
بتاريخ/11/4/2019قابال للتمييز.
هيئة العدالة االجتماعية في الرقة

خيم عني عيسى ملعقة 
ُ
يف م

 نازح ....! 
ِّ
ونصف لكل

تَقوم  التّي  الغذائيَّة  المواد  في  قلٍة  ظلِّ  في  عيسى  عين  ُمخيم  أهالي  على  رمضان  أتى 
بتقديمها الُمنظماِت اإلنسانيَّة العاملِة داخلهُ، ومع مطالباٍت مضنيَّة لتفعيِل ُمطبِخ الُمخيم 
استجابت إحداها لتفعيلهُ مشكورة، ولكن يَقوُل المثُل )إنَّ ُجّدت فجد من أحسِن ما تَملك(.

وبعَد تفعيلهُ بلَغ إجمالي كميَّة المواد الغذائيَّة التَّي تقوُم بطهويها تلك الُمنظمة يومياً 800 
النازِح في الُمخيم البالِغ تعداُد قاطنيه ما يُقارُب 13000 نازح   لتصَل حصةُ  كغ تقريباً 
60 غ للشخِص الواحِد، ) يعني ملعقةٌ ونصف تقريباً(، فهل يُعقل هذا األمر، ما هذا الكّرم 
الزائد ...؟!، وإذا افترضنا بأنَّ هذِه هّي اإلمكانياِت الُمتاحة لتلك الُمنظمة، فلماذا ال يَتم 
طهي هذِه المواِد بشكٍل جيٍد...؟!، حيُث اشتكى النازحون من رداءة الوجبِة المقدمِة مما 
اضطرَّ الكثيُر منهم إلى التخلِص منها، بعد أن تمَّ االنتهاُء من طبخها، وُوِزعت في الساعِة 

العاشرِة ليالً، أي بعدَّ اإلفطاِر بـ 3 ساعاٍت تقريباً.
 ويَتذرُع القائموَن على الُمنظماِت اإلنسانيَّة في كلِّ مرٍة بمراعاتهم »للمعايّير الدوليَّة« 
َمعايّيرهم عندما َخصصوا هذِه  ُروعيت  فهل  اإلنسانّي،  للوضِع  وُمراعاتهم  في عملهم، 

الكميَّة ....؟! 

عني
 روناهي

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس / 26/  لعام 

2019م
 على السيد: سوري العبيد الجاسم 

بن نوري الحضور إلى  هيئة التمييز 
في الرقة وذلك في تمام الساعة 
/ 10صباحا / من يوم األربعاء 
/29/5/2019م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيدة: ريم 
الحسين المحجوب       

بطلب: إسقاط حضانة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة التمييز في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 59/  لعام 

2019م
 على السيد: ياسر محمد الغانم 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  وذلك في 

تمام الساعة /10صباحا/ من يوم 
األربعاء /29/5/2019م للنظر 

بالدعوى المقامة عليك من السيدة: 
حميدة محمد الغانم       

بطلب: تفريق
وأن لم تحضر في الموعد المحدد 
سنجري بحقك اإلجراءات القانونية.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج 

يرجى من املواطنني احلذر لتجنب 
حدوث حرائق للمحاصيل

احلكام على مقصلة 
اإلعدام؟؟؟!!!

10»

مبادرة طالب جامعة 
روج آفا ومآالتها

4»

الثقافة ودورها يف 
بناء الفكر

8»

نشب حريق كبير في األراضي الزراعية في بلدة المحمودلي الواقعة شمال مدينة الطبقة بنحو 
30 كم من جهة الشمال، أدى الحريق إلى خسائر كبيرة في األراضي الزراعية، والتهمت 
المتضررون  يطالب  هنا  من  والقمح،  الشعير  من  مزروعة  دونم   5000 من  أكثر  النار 

بالتعويض.

النساء،  المجلس على حماية  تأسيس  المدني ومنذ  الرقة  المرأة في مجلس  لجنة  تعمل   -
توظيف  أو  واالجتماعية،  العائلية،  سواًء  الرقة  في  بالمرأة  تتعلق  التي  القضايا  ومعالجة 
للتأكيد على حضورها الفعال  المهارات، واألعمال التي تشغلها المرأة في المجتمع إضافةً 

«3في مختلف المجاالت. 6»

النار تلتهم حماصيل الفالحني... فيطالبون 
اجلهات املعنية بالتعويض

 فعال للجنة املرأة يف جملس الرقة املدني
ٌ
حضور

ة وجملس 
َّ
 اإلدارة الذاتي

ُ
زور

َ
وفد أوروبي ي

 بتجربتها
ً
شيدا

ُ
ة م

َّ
سوريا الدميقراطي

ا بني قسد ودمشق
ّ
سوري

تنبع مشاكل وقضايا المجتمع كافة من قضية الحياة بين الرجل والمرأة، حيث تم التالعب 
بقيم هذه الحياة وتحولت إلى تناقض فيما بين الرجل والمرأة، وعلى وجه الخصوص بعد أن 

قامت مؤسسة الدولة بتحويل المرأة إلى ملكية عائدة للرجل والعائلة األبوية.
5»

 لفتح 
ً
«نهاية داعش شكل منعطفا

باب احلوار السور – السوري«
أشاد السكرتير العام لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكتي( محي الدين شيخ آلي بتضحيات 
باب  لفتح  هاماً  منعطفاً  يشكل  داعش  نهاية  أن  مشيراً  اإلرهاب،  محاربة  في  الديمقراطية  قوات سوريا 
الحوار السوريـ  السوري، الذي تبلور عبر ملتقى العشائر وجوالت الحوار السوري، في إشارة إلى ملتقى 
يخدُم التآلف والتواصل بين السوريين، ونبذ اإلرهاب  بارزاً  العشائر السورية، الذي كان عنواناً وطنياً 
والتمييز واإلقصاء. ودعا شيخ آلي المجلس الوطني الكردي للخروج من عباءة االحتالل التركي؛ ألن 

«4بقائه يشكل خطراً على الحركة الكردية ووصفه بالخطأ التاريخي القاتل.

ة املشرتكة ـ1ـ
ّ
دي

ِّ
احلياة الن

أكدَّ الوفد األوربي الذي بدأ زيارة لمجلس سوريا 
وشرق  لشماِل  الذاتيَّة  واإلدارة  الديمقراطيَّة، 
سوريا )الجمعة( 24/ 5/ 2019 عن دعِم االتحاِد 
وشرق  لشماِل  الذاتيَّة  اإلدارة  لمشروِع  األوربي 
وجهِة  من  السياسي  الحلِّ  سبِل  وشرِح  سوريا، 
التي  الديمقراطيَّة، والخدمات  نظر مجلس سوريا 
سوريا،  وشرق  لشماِل  الذاتيَّة  اإلدارة  تُقدمها 
والتأكيّد على ضرورِة ُمحاكمة مرتزقة داعش من 
خالل القوانين الدوليَّة، وتم النقاش على ضرورة 

انشاِء محكمٍة دوليٍّة بهذا الخصوص.
2»

بشكوى  تتقّدم  دمشق  سريعاً،  الخبر  جاءني 
لمجلس األمن، لم أكن بحاجة الستكمال الخبر، 
فالبقيّة معروفة؛ أّن حكومة دمشق بالتأكيد تشكو 
أنقرة  واحتالل  ألراضيها  التركيّة  االنتهاكات 
أكثر من 4000 كم2 من شمال سوريّا، كما جاء 
الشكوى موّجهة  في مخيّلتي احتماليّة أن تكون 
ضّد محاوالت التغيير الّديمغرافّي التي تتعّرض 
لها مدينة عفرين الّسوريّة الكرديّة، وسعُي أنقرة 
القتطاعها من الّسيادة الّسوريّة عن طريق إقامة 

جدار التقسيم الذي يفصل المدينة عن سوريّا.

9»

الالجئني  ينتاب  احلنني  من  سيل 

مخيم  في  القاطنني  العراقيني 

سوريا  وشرق  بشمال  الهول 

للعودة إلى ديارهم في ظّل إخالف 

في  بوعودها  العراقية  احلكومة 

إعادة مواطنيها ممن يرغب بالعودة، 

لشمال  الذاتية  اإلدارة  وتسعى 

وشرق سوريا بالتنسيق مع اجلهات 

املتحدة  واألمم  املعنية  العراقية 

إلى  العراقيني  الالجئني  إلعادة 

رجوعهم  املقرر  من  حيث  ديارهم، 

بعيد عيد الفطر... 
2»

الالجئون العراقيون... آمال ووعود يف العودة إىل ديارهم 

اقتصاد املرأة يف منبج... حبث يف دمج املرأة بالعملية االقتصادية، النخاع الشوكي
والعودة باالقتصاد إىل هويته الكومينالية

11»7»



العدد 746   العدد 746  

األحد
5/26/ 2019م

www.ronahi.net www.ronahi.net

األحد
5/26/ 2019م

مركز األخبارـ  يقطن في مخيم الهول ما يقارب 
الـ 40 ألف و875 عراقي  بين الجئ وممن 
هم من عائالت مرتزقة داعش, ممن وفدوا إلى 
مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منذ 
عام 2015, بعد سيطرة مرتزقة داعش على 
مساحات شاسعة من األراضي العراقية, وبعد 
اطلقتها قوات سوريا  التي  العسكرية  المعارك 

الديمقراطية ضد داعش في سوريا.
الى  بالعودة  الراغبين  العراقيين  معاناة  تستمر 
وعود  وسط  العراقية,  الحكومة  مع  ديارهم 
الفينة  بين  بها  تتعهد  التي  الزائفة  الحكومة 
مخيمات  من  مواطنيها  إلجالء  واألخرى 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, وال سيما 
مخيم الهول الواقع بالقرب من الحدود العراقية 
والذي يبعد عن مقاطعة الحسكة مسافة 45 كم 

شرقاً.
من  عواد  زينب  العراقية  الالجئة  وقالت 
العمر   من  والبالغة  العراقية  األنبار  محافظة 

عن  االستعالم  غرفة  أمام  واقفة  عاماً،   47
إلى  الهول  مخيم  من  تنطلق  التي  الرحالت 
األراضي العراقية وهي تمسك بيد طفلتها: »يا 
أخي نحن نود العودة إلى بالدنا, قمت بالتسجيل 
على رحالت العودة إلى العراق منذ ما يقارب 
الشهرين, ويتم الرد علينا من قبل إدارة المخيم 
بأن الجانب العراقي إلى اآلن لم يفتح الطريق 
أمام عودتنا إلى ديارنا, ونطالب باإلسراع في 

تسيير الرحالت إلى العراق«.
وكانت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من 
آذار  اجتمعت في  قد  الهول  إدارة مخيم  خالل 
وشؤون  اإلنسان  حقوق  وزارة  مع  المنصرم 
الالجئين العراقية, وبيّنت الوزارة في االجتماع 
أمام  الطريق  فتح  على  وافقت  الحكومة  بأن 
الالجئين العراقيين بالعودة إلى ديارهم, إال أنه 
الى اآلن لم يتم تسيير أية رحالت من المخيم إلى 
العراق بحسب ما تُشير إليه الرئيسة المشتركة 

لمخيمات مقاطعة الحسكة ماجدة أمين.

ناشد  الالجئ؛  المخيم  من  أخرى  جهة  وفي 
شكر  محمد  ربيعاً   27 الـ  ذو  الشاب  العراقي 
بائع  العراقية, وهو  الدين  من محافظة صالح 
منظمة  سور  على  علّقها  التي  أطفال  ألبسة 
األمم المتحدة )UN( في المخيم ويقوم ببيعها 
في  بالنظر  العراقية  الحكومة  المخيم,  لقاطني 
حال الالجئين ممن يودون العودة إلى ديارهم, 

وإعادة الراغبين إلى األراضي العراقية.
أما المسنة المقعدة على كرسي متحرك والتي 
منظمة  من  غذائية  سلة  على  الحصول  تنتظر 
االمم المتحدة، والبالغة من العمر ما يقارب الـ 
80 عام دلة محمد حسين، وهي تمسح دموعها 
مراسل  إلى  الحديث  بداية  مع  انهمرت  التي 
هنا  أحد  لي  »ليس  فقالت:  هاوار  أنباء  وكالة 
بالدي  إلى  العودة  وأحب  المخيم  في  ليرعاني 

وأقربائي هناك«.
المشتركة  الرئيسة  أكدت  السياق؛  هذا  وفي 
لمخيمات مقاطعة الحسكة ماجدة أمين: »وصل 

إلى  الهول  مخيم  في  العراقيين  الالجئين  عدد 
عدد  وأن  عراقي,  شخص  و875  ألف   40
على  التسجيل  مكاتب  بمراجعة  قاموا  ممن 
رحالت العودة إلى العراق يقارب ألفي عائلة, 
العوائل من  العدد من  هذا  باالنتهاء من  وقمنا 
العراقية  الحكومة  وننتظر  إجراءاتهم،  جميع 
لفتح الطريق إلعادة الراغبين بالعودة وتسيير 
من  العراقية  الحدود  على  وتسليمهم  الرحالت 
المتحدة إلى وزارة حقوق  خالل منظمة األمم 

اإلنسان وشؤون الالجئين العراقية«.

وكان مدير منطقة الشرق األوسط للجنة الدولية 
للصليب األحمر فابريزيو كاربوني قال في الـ 
11 من آذار المنصرم بأنه من المتوقع خالل 
األسابيع القليلة المقبلة إعادة ما يقارب 20 ألف 
الجئ عراقي ممن هم في األراضي السورية 
وباألخص من هم في مخيم الهول إلى ديارهم 
بموجب اتفاق مع الحكومة العراقية في بغداد.

بمراسل  لقائها  خالل  أمين  ماجدة  ونّوهت 
وكالة هاوار في المخيم, بأن الحكومة العراقية 
تواصلت منذ فترة قريبة مع إدارة مخيم الهول 
ووعدت من جديد بإعادة مواطنيها إلى العراق, 
وقالت بأنه ينبغي أن تُسيّر الرحالت بعد عيد 

الفطر.
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  تّدخر  ولم  هذا 
العراقية  الجهات  مع  للتنسيق  الجهد  سوريا 
الالجئين  إلعادة  المتحدة,  واألمم  المعنية 
إعالن  بعد  وباألخص  ديارهم,  إلى  العراقيين 
حكومة العراق انتصارها على مرتزقة داعش 
 ,2017 عام  األول  كانون  من  التاسع  في 
سيطرة  إلى  العراقية  الجغرافية  أغلب  وعودة 
الجيش العراقي, في محاولة من اإلدارة الذاتية 
اليوم  بات  الذي  المخيم  عن  الضغط  لتخفيف 

يأوي أكثر من73 ألف نازح والجئ.

التركي  االحتالل  يواصل  ـ  األخبار  مركز 
السورية  األراضي  بحق  االحتاللية  انتهاكاته 
من خالل بناء جدار التقسيم في عفرين الهادف 
إلى تقسيم األراضي السورية وضم عفرين إلى 
أراضيه، وسط صمت دولي واضح بالرغم من 
رفض أهالي وشيوخ ووجهاء عشائر في شمال 

وشرق سوريا لهذا الجدار.
هاوار  أنباء  وكالة  التقت  السياق؛  هذا  وفي 
الرقة،  مدينة  في  العشائر  ووجهاء  بشيوخ 
الذين أوضحوا أن دولة االحتالل التركي كانت 

الحاضنة الرئيسية لجميع المرتزقة الذين دخلوا 
إلى سوريا ومنها مرتزقة داعش.

عشيرة  شيخ  السوعان  تركي  محمد  الشيخ 
أن  نّوه  الجنوبي،  الرقة  ريف  في  السبخة، 
بنائه  تعمل على  الذي  الجدار  بناء  الهدف من 
دولة االحتالل التركي هو لضم مناطق جديدة 
شرعية  غير  وبأفعال  تركيا  إلى  سوريا  من 

مثلما فعلت بلواء اإلسكندرون.
وبيّن أن أروغان هو من فتح حدود دولته على 
»اإلرهابية«  المجموعات  أمام  مصراعيها 

لتمارس إرهابها في المنطقة، وأضاف: »دولة 
االحتالل التركي كانت الداعم األساسي لجميع 
الفصائل التي دخلت إلى سوريا ومنها مرتزقة 
ليس  االحتالل  »مرض  وأضاف:  داعش«. 
جديداً، إنما هو معشعش فيها ومنُذ مئات السنين 
وهي تعتدي على مناطق غير مناطقها وتُشرع 
واليوم  اإلسكندرون،  كلواء  باالحتالل  لنفسها 
احتلت أكثر من منطقة في سوريا مثل عفرين 

وجرابلس والباب«.
وأشار شيخ عشيرة العمور الشيخ محمد العمر 

إلى أن جدار التقسيم الذي تبنية دولة االحتالل 
السوري  الشعب  بحق  »انتهاك«  هو  التركي 

وسيادة األرض السورية.
بداية  ومنذ  التركس  االحتالل  دولة  أن  وأّكد 
من  المرتزقة  تدعم  كانت  السورية  األزمة 
بالقول:  وأردف  االستعمارية،  مصالحها  أجل 
»دولة االحتالل التركي لم تكن يّد عون للشعب 
السوري منُذ اندالع الثورة السورية إنما كانت 

تخلق الفتن بين شعوب المنطقة«.
المجتمع  العمر  محمد  الشيخ  طالب  وبدوره 

يستمعوا  أن  على  األمن  ومجلس  الدولي 
تُحتل  الذي  الشعب  السوري،  الشعب  لمطالب 

أراضيه أمام ناظره وأمام ناظر العالم أجمع.
أبناء  بأن  العشائر  شيوخ  أّكد  اللقاء  وخالل 
العشائر سيقفون أمام أي اعتداء على األراضي 
به  تقوم  عمل  ألي  رفضهم  وأبدوا  السورية، 
دولة االحتالل التركي في األراضي السورية.

من  يتجزأ  ال  جزء  عفرين  أن  الشيوخ،  ونّوه 
سوريا ولن يسمحوا لالحتالل التركي باستكمال 

مشروع االحتالل في سوريا.

مركز األخبارـ  بالتوازي مع العمليات العسكرية 
أهالي  يتخوف  العنيفة في ريفي حماة وإدلب، 
عفرين من تزايد وتيرة التغير الديمغرافي في 
التركي  االحتالل  مرتزقة  وانتهاكات  عفرين 
مصادر  قالت  إذ  عفرين،  في  الكرد  ضد 
من  نسمة  ألف   185 عن  يربو  ما  أن  متعددة 
منذ  عفرين  دخلوا  إدلب  في  المسلحين  عوائل 
عنوة  إسكانهم  ويجري  الماضي  نيسان  نهاية 
في  الدائرة  الحرب  بحجة  الكرد  منازل  في 
أخرى  مصادر  وأكدت  الجنوبي.  إدلب  ريف 
إغالق  قررت  التركي  االحتالل  سلطات  أن 
افتتاحها  تم  مكاتب  وهي  المهجرين،  مكاتب 
في عفرين بعد احتالل تركيا لها بهدف تسجيل 
قيود المهجرين السوريين القاطنين في عفرين، 
وينظر أهالي عفرين والنشطاء الحقوقيين إلى 
تأكيد من سلطات االحتالل  بأنه  الخطوة،  هذه 
فعلي،  بشكل  عفرين  في  هؤالء  توطين  على 

ما  إصدار  مع  بالتوازي  الخطوة  هذه  وتأتي 
يعرف بالمجالس المحلية التي أنشئها االحتالل 
ألهالي  مدنية  لهويات  عفرين  في  التركي 
دون  سواء  حد  على  والمستوطنين  عفرين 
التميز بينهم بصفة مهجر أو من أهالي المنطقة، 
وهذه اإلجراءات تؤكد بشكٍل قاطع على مضي 
فعلية  خطوات  في  التركي  االحتالل  دولة 
االحتالل  بدأه  الذي  الديمغرافي  التغير  لتثبيت 
تهجير  عبر  عفرين  الحتالل  األول  اليوم  منذ 
أكثر من 350 ألف من الكرد من عفرين. وفي 
على  األهالي  عثر  اليومية،  االنتهاكات  سياق 
 49( بيالن  قرية  من  خليل  حميد  رشيد  جثة 
سنة( جانب حاوية للقمامة على طريق قريتي 
لناحية  التابعة  ويران  وعرب  جندو  قسطل 
وعلى  واعزاز(  عفرين  بين  )الواصل  شرا 
وذلك  وحروق،  تعذيب  آثار  الضحية  جسد 
بعد مضي نحو أسبوعين على اختطافه برفقة 

وشخص  أعوام  تسعة  العمر  من  البالغ  طفله 
أخر يدعى شرف الدين سيدو. وفي التفاصيل 
قبل مجموعة مسلحة  اختطافهم من  أنه جرى 
أيار  شهر  من  الـ13  في  إعزاز  مدينة  داخل 
الجاري وطلب المجموعة الخاطفة فدية مالية 
من ذوي المختطفين قدرها )100( ألف دوالر 
سراحهم،  إطالق  مقابل  شخص  لكل  أمريكي 
وطلب  االختطاف  حادث  رشيد  ذوي  ووثق 
الفدية عبر محادثة تطبيق »واتس أب« والتي 
هدد فيها المجموعة المسلحة التي تتبع لمرتزقة 
وتعليق  المختطفين  بقتل  التركي  االحتالل 
ريف  في  إعزاز  مدينة  دوار  في  رؤوسهم 
المختطفين  امتنع ذوي  إذ  فيما  الشمالي،  حلب 
عن دفع الفدية المالية، حيث كان برفقة رشيد 
طفله المعاق ذو التسعة أعوام، والعجوز شرف 

الدين سيدو.

التركية  المحادثات  فشل  بعد  ـ  األخبار  مركز 
وتيرة  اشتدت  إدلب،  في  التهدئة  بشأن  الروسية 
الفصائل  بين  المتبادل  والقصف  االشتباكات 
وجيش  جهة،  من  أنقرة  تدعمها  التي  المتشددة 
لكن  أخرى،  جهة  من  وحلفائه  السوري  النظام 
هو  شدتها  عن  عدا  الهجمات  هذه  في  المميز 
المدعومة  الشام والفصائل  استخدام  هيئة تحرير 
مطار  بها  استهدفت  مسيرة  لطائرات  تركيا  من 
حماة العسكري. وقالت مصادر مطلعة لصحيفتنا 
ذودت  والتنمية  العدالة  حكومة  أن  روناهي 
الفصائل المتشددة في إدلب بأسلحة نوعية، ويعتقد 
بعد  ذلك  وجاء  طيران،  مضادات  بينها  من  أن 
التهدئة  التركي بشأن  الروسية  المباحثات  وصول 
الجنوبي  إدلب  وريف  الشمالي  حماة  ريف  في 
إلى طريق مسدود وفق المصدر الذي فضل عدم 
دولة  من  المدعومة  الفصائل  وقامت  اسمه.  ذكر 
االحتالل التركي وبالتنسيق مع الفصائل المتشددة 
من هيئة تحرير الشام والحزب التركستاني بهجوم 
بلدة  على  )األربعاء(  جهات  عدة  ومن  معاكس 
والتي  الشمالي  الواقعة في ريف حماة  نبودة  كفر 
أسبوعين،  قبل  السوري  الجيش  عليها  سيطر 
تركياً  المدعومة  الفصائل  باستخدام  ذلك  وترافق 
لطائرات مسيرة عن بعد في استهداف مطار حماة 
للنظام  موالية  إعالم  وسائل  وقالت  العسكري. 

السوري، أنها تمكنت من صد الهجمات وأوقعت 
زعمها،  حد  على  اإلرهابيين  صفوف  في  قتلى 
مقاطع  ألنقرة  الموالية  الفصائل  نشرت  حين  في 
بلدة  في  النظام  توثق أسري عدد من جنود  فيديو 
كفر نبودة إثر الهجوم الواسع للفصائل المدعومة 
المسؤول اإلعالمّي في »الجبهة  أنقرة. وقال  من 
الوطنيّة للتحرير« الموالية لدولة االحتالل التركي 
»إّن  )األربعاء،(:  إعالميّة  لوسائل  رشيد  محّمد 
كامل  بشكل  البلدة  استعادت  العسكريّة  الفصائل 
نبودة سيطرة  كفر  جانب  وإلى  النظام.  قّوات  من 
هّواش”  “تّل  منطقة  على  المتشددة  الفصائل 
لحماة«.  الّشمالّي  الّريف  في  و”الحميرات” 
عن  وإعزاز  عفرين  من  متعددة  مصادر  وأكدت 
توجه فصائل متشددة منضمة تحت لواء ما يسمى 
بهدف  إلدلب  تركياً  المدعوم  الوطني  الجيش 
وتأتي  »النصرة«  الشام  تحرير  هيئة  مناصرة 
يدل  ما  وهذا  بحتة  تركية  بموافقة  التحركات  هذه 
هذا  أخرى من  أهدف  التركي  االحتالل  لدولة  أن 
التصعيد، ومنها الدعم المباشر لجبهة النصرة على 
حد قول عدد من المراقبين. وكانت موسكو أكدت 
أنها عازمة في المضي بهذه العملية العسكرية ضد 
وزير  نائب  وصف  حد  على  اإلرهابية  الفصائل 
الخارجيّة الّروسّي سيرغي فيرشينين )األربعاء(، 
وجود  مع  لألبد  التسامح  يمكننا  »ال  قال:  والتي 

عدد  الّسوريّة.  األراضي  في  لإلرهابيّين  جيب 
يهيمنون  إنّهم  كبير،  إدلب لألسف  في  اإلرهابيّين 
أّن  أّكد  فيرشينين  أّن  ورغم  المنطقة«.  هذه  على 
دولة  مع  الموقّعة  التفاهمات  من  تتنّصل  ال  بالده 
حملت  لهجته  لكن  إدلب،  حول  التركي  االحتالل 
مواصلة  موسكو  عزم  على  جديداً  روسيّاً  تأكيداً 
القّوات  مع  بالتّعاون  العسكريّة  عمليّاتها  تنفيذ 
فيرشينين  وأشار  المنطقة.  هذه  في  الحكوميّة 
التي  االتّفاقات  تطبيق  تواصل  »روسيّا  أّن  إلى 
قضيّة  في  األتراك  الشركاء  مع  إليها  التوّصل  تّم 
منع  ضرورة  على  مشّدداً  الّسوريّة«،  التسوية 
السّكان  معاناة  وزيادة  اإلنسانّي  الوضع  انزالق 
مهّمة  األمر  وأوضح: »هذا  في سوريّا،  المدنيّين 
القّوات  بذلك  تقوم  كما  حلّها،  على  نعمل  صعبة، 
»نؤّكد  الّروسّي:  الدبلوماسي  وزاد  الحكوميّة«. 
من جانبنا، وندعو الجميع إلى أن يؤّكدوا بالكالم 
وباألعمال االلتزام بسيادة سوريّا ووحدة أراضيها. 

وإدلب هي أرض سوريّة في نهاية المطاف«.
إدلب على كامل ملف  في  المتفاقم  الوضع  ويخيم 
إذا  التركية،  القوات  تحتله  الذي  السوري  الشمال 
عزز النظام السوري والشرطة العسكرية الروسية 
الذي  الشمالي من حلب،  الريف  في  تواجدها  من 

هددت تركيا في وقت سابقا باجتياحه.

بدأ  الذي  األوربي  الوفد  أكدَّ  ـ   األخبار  مركز 
واإلدارة  الديمقراطيَّة،  سوريا  لمجلس  زيارة 
 /24 )الجمعة(  سوريا  وشرق  لشماِل  الذاتيَّة 
5/ 2019 عن دعِم االتحاِد األوربي لمشروِع 
وشرِح  سوريا،  وشرق  لشماِل  الذاتيَّة  اإلدارة 
مجلس  نظر  وجهِة  من  السياسي  الحلِّ  سبِل 
تُقدمها  التي  والخدمات  الديمقراطيَّة،  سوريا 
الذاتيَّة لشماِل وشرق سوريا، والتأكيّد  اإلدارة 
من  داعش  مرتزقة  ُمحاكمة  ضرورِة  على 
على  النقاش  وتم  الدوليَّة،  القوانين  خالل 
ضرورة انشاِء محكمٍة دوليٍّة بهذا الخصوص.

الديمقراطيّة  سوريا  مجلس  في  الوفد  واستقبل 
من قبل الرئيسة الُمشتركة للمجلس أمينة عمر، 
حبيب،  حكمت  التنفيذيّة  الهيئة  رئيسة  ونائب 
فرهاد  مسد  في  العالقات  مكتب  وعضوي 
أحمي، وجيان مال، وعضو المجلس الرئاسي 
المشتركة  الرئيسة  دادة  وأمل  قهرمان،  ليلى 
معهم  النقاش  وتم  الخارجيّة،  العالقات  لدائرة 

عدة قضايا هامة تخُص المنطقة.
من  عدد  األوروبي  الوفد  ضم  حين  في 
والصحفي  األوربيين،  والباحثين  البرلمانيين، 
وينير  صحيفة  في  سيفرت  توماس  الشهير 
وشرق  شمال  إلى  رسميَّة  زيارة  في  زيتونغ، 
سوريا من معبر سيمالكا الحدودي مع باشور 

كردستان.
وشرق  شمال  مناطق  في  جولتهُ  الوفد  وبدأ 
الديمقراطيَّة،  سوريا  مجلس  بزيارة  سوريا 
بناحيَّة  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتيّة  واإلدارة 
بإقليِم  لمقاطعة كري سبي  التابعة  عين عيسى 

الفرات.
لزر  هو  ويند  جوزيف  من  كل  الوفد  وضمَّ 
عضو البرلمان األوروبي، ونائب رئيس كتلة 
االشتراكيَّة الديمقراطي في البرلمان األوربي، 
االشتراكي  كتلة  رئيس  نائب  ومساعدة 
ربيكا  األوربي  البرلمان  في  الديمقراطي 
زيتونغ  وينير  صحيفة  في  والصحفي  كامبل، 

توماس سيفيرت.
سوريا  مجلس  من  ممثلين  مع  وناقش 
الديمقراطيَّة ُمجمل القضايا التي تَخُص المنطقة 
السيما مكافحة اإلرهاب، والقضاء عليه بشكٍل 
تام، والتهديدات التركيَّة لمناطِق شمال وشرق 
لحِل األزمة  السياسيَّة  سوريا اآلمنة، والعمليَّة 

السوريَّة.
مسؤولي  مع  النقاش  خالل  الوفد  تطرق  كما 
الذاتيَّة،  االدارة  تجربة  الذاتية  واإلدارة  مسد 
المنطقة  وشعوب  مكونات،  جميع  ومشاركة 
اإلدارة  مفاصل  كافة  في  وتمثيلهم  فيها، 
الرئاسِة  ونظاِم  الديمقراطيَّة،  سوريا  ومجلس 
للمرأِة  والفعالِة  الفعليَّة  والمشاركة  المشتركة، 

ضمن هيكليتها.
 وعبَّر الوفُد الزائر عن إعجابِه بتجربة االدارة 
مداخالته  خالل  الوفد  رئيس  وأشار  الذاتيّة، 
التركي  الجانب  أن  الى  والنقاش  الكالميَّة، 
على  مؤكداً  المنطقة،  في  للسالم  الُمعرقل  هو 
ضرورة استئناف الحوار مع الحكومة التركية 
لتخفيف التوتر واقناعها بالتفاوض مع مجلس 
سوريا الديمقراطية لتحقيق السالم في المنطقِة.
وشدَّد رئيس الوفد جوزيف هو لرز الى أهميَّة 
انشاء محكمة دوليَّة لمحاكمة أسرى داعش من 
جمعاء،  االنسانيَّة  بحق  جرائم  ارتكبوا  الذين 
مؤكداً خالل حديثه على ضرورة وجود الدعم 
األوروبي إلنشاء هذِه المحكمة مشابهة لمحكمة 

نورن بيرغ بعد الحرب العالميَّة الثانيَّة.
مجلس  مسؤولي  مع  اجتماعهم  انتهاء  وبعد 
لإلدارة  الوفد زيارتهُ  تابع  الديمقراطيَّة  سوريا 
باستقباله  وكان  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتيَّة 
الرئاسة المشتركة عبد حامد المهباش، بيريفان 
خالد، حيث تمَّ تعريفهم باإلدارة الذاتيَّة لشمال 
عملها  وطبيعة  وهيكليتها،  سوريا  وشرق 
على  الملقاة  والواجبات  وهيكليتها  االدارة، 

عاتقها.
التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئاسة  قت  وتطرَّ
التي  الخدميّة، والمنجزات  لألمور واالوضاع 
من  بها  لحَق  ما  بعد  الذاتيَّة  اإلدارة  حققتها 

تخريِب أثناء معركة القضاء على داعش.
أكدَّ  الذاتيَّة  اإلدارة  ممثلي  مع  حديثهُ  وفي 
كأوروبيين  أنَّهم  لرز  هو  جوزيف  البرلماني 
في  الذاتيّة  االدارة  مساعدة  عاتقهم  على  يقع 
التي  والصعوبات  المشاكل،  جميع  تجاوز 
تعترضها، وأنَّ سبب الزيارة هي لمعرفِة كيفيَّة 
تقديِم المساعدة لإلدارة الذاتيَّة، ومجلس سوريا 

الديمقراطيَّة. 

يعرف الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي بأنه 
أحد األعصاب الرئيسية في الفقاريات، ويمتد 
الفقري،  العمود  قناة  عبر  الدماغ  قاعدة  من 
تعمل  ألياف عصبية  من  النخاع  هذا  ويتألف 
على القيام بالحركات الالإرادية ونقل النبضات 
من وإلى الدماغ، كما ويمتاز النخاع الشوكي 
بأنه مغطى بثالث أنسجة ضامة يطلق عليها 
السحايا، ويمتلئ الفراغ بين الطبقة الخارجية 
سائل  وهو  الشوكي  النخاع  بسائل  والوسطى 
كما  الشوكي،  الحبل  بإسناد  يقوم  اللون  عديم 
ويتكون المقطع العرضي من الحبل الشوكي 
شكل  على  منطقة  في  تقع  بيضاء  مادة  من 
من  البيضاء  المادة  هذه  تتكون  فراشة، حيث 
من  لألعصاب  مسالك  تشكل  عصبية  ألياف 

من  الشوكي  النخاع  ويتشكل  الدماغ،  وإلى 
الشوكية  من األعصاب  يقارب 31 زوجاً  ما 
عنق  في   8 تقع  حيث  الجسم،  على  تتوزع 
الرحم و12 في الصدر و5 في أسفل الظهر 
كما  العصعصية،  في  و1  العجزية  في  و5 
الجهاز  والدماغ  الشوكي  الحبل  ويشكل 

العصبي المركزي للجسم.

 إصابة النخاع الشوكي:

 يعتبر النخاع الشوكي جزءاً حساساً جداً فهو 
ال  الجسم  من  األخرى  األجزاء  عكس  على 
إذا تضرر،  نفسه  القدرة على إصالح  يمتلك 

غير  أو  بكاملة  النخاع  إصابة  وصف  ويتم 
كاملة، فاإلصابة الكاملة هي التي يحدث فيها 
فقدان كامل في الشعور بوظيفة العضالت في 
اإلصابة  أما  اإلصابة،  مستوى  تحت  الجسم 
الشعور  فيها  يحدث  التي  فهي  المكتملة  غير 
مستوى  دون  المتبقية  الوظائف  ببعض 
كال  يتأثر  الحاالت  معظم  وفي  اإلصابة، 

جانبي الجسم باإلصابة بالتساوي.

 أسباب إصابة النخاع الشوكي:

الشوكي  الحبل  إصابات  تحدث  أن  يمكن   
لصدمة مباشرة على األعصاب نفسها  نتيجةً 

أو من األضرار التي لحقت بالعظام واألنسجة 
الشوكي،  بالنخاع  المحيطة  الرخوة واألوعية 
كما وتنتج عن معظم إصابات النخاع الشوكي 
وال  الشعور،  أو  الحركة  مثل  للوظيفة  فقدان 
بأنها  الشوكي  النخاع  إصابة  تصنيف  يمكن 
بسبب  تنتج  قد  والتي  الظهر  إصابة  نفس 
الممزقة،  األقراص  أو  المقرصنة  األعصاب 
باإلضافة إلى ذلك يمكن إصابة الحبل الشوكي 

لعدة أسباب ومنها:

ـ السقوط. 

ـ اإلصابة ببعض األمراض، مثل شلل األطفال 
أو شلل الحبل الشوكي وهو االضطراب الذي 
ينطوي على تطور غير كامل في المخ والحبل 

الشوكي أو األغطية الواقية للحبل. 

ـ حوادث السير، واإلصابات الرياضية. 

االعتداءات  أو  النار،  إطالق  عمليات  ـ 
الجسدية.

ـ التهابات المفاصل في العمود الفقري.

إلى  ينتمي  عصاريّاً  نباتاً  الصبار  يُعّد 
الفصيلة الصبّاريّة ويعود أصلها إلى أمريكا 
الغربيّة،  والهند  والجنوبية،  الشمالية، 
للزينة،  كنباٍت  األحيان  بعض  في  ويزرع 
إاّل أنّه عادةً ما يُزرع للحصول على ثماره 
تُستخدم  التي  وأوراقه  ونكهتها،  الطازجة 
كخضراوات، ويتميّز نبات الصبار بقدرته 
على العيش في المناخ الصحراوّي الحاّر. 
يقارب  ما  هناك  أّن  بالذكر  الجدير  ومن 
حوالي  وتضّم  الصبار،  من  جنساً   130
الصبار صالحةً  فاكهة  1500 نوع، وتُعّد 
كميات  على  باحتوائها  وتتميز  لألكل، 
كبيرة من السكريات، واألحماض األمينيّة، 

والفيتامينات، والمعادن.

 فوائد فاكهة الصبار:

الفوائد  من  العديد  الصبار  فاكهة  توفر   
الصحية لجسم اإلنسان، إاّل أّن هذه الفوائد 
إلى  حاجةٌ  هناك  زالت  وال  مؤكدة،  غير 
المزيد من األدلّة إلثباتها، ونذكر من هذه 

الفوائد:
ـ امتالك خصائص مضادة للفيروسات؛ فقد 
أشارت الدراسات إلى أنّه يمتلك خصائص 
البسيط  الهربس  فيروس  من  لكلٍّ  مضادة 
البشري،  المخلوي  التنفسي  والفيروس 

وفيروس العوز المناعي البشري.

ـ حماية الخاليا العصبيّة؛ حيث إّن أضرار 
األلم،  تسبّب  أن  يمكن  العصبية  الخاليا 
إحدى  أشارت  وقد  الحواس،  خسارة  أو 
أّن   2014 عام  أُجريت  التي  الدراسات 
العصبية  الخاليا  يحمي  أن  يمكن  الصبار 

من الضرر أو خسارة وظائفها.
وذلك  التأكسدي  اإلجهاد  من  التقليل  ـ 
التي  األكسدة  مضادات  على  الحتوائه 
يمكن أن تقي الجسم من الضرر الناجم عن 
الجذور الحرة، وتنظيم مستويات السكر في 
الدم؛ حيث تشير الدراسات إلى أّن الصبار 
يمكن أن يقلل من مستويات السكر ويساعد 
دراسة  اقترحت  فقد  ولذلك  تنظيمها،  على 
نشرت في عام 2012 إلى إمكانية تناوله 
كعالج  للسكري  المخفّضة  األدوية  مع 

مكّمل. 
البروستاتا  تضخم  عالج  في  المساهمة  ـ 
والذي يؤدي إلى مشاكل عّدة مثل الحاجة 
الملّحة للتبّول، كما تشير الدراسات إلى أّن 
تناول الصبار يمكن أن يساعد على عالج 

الجدير  ومن  أيضاً،  البروستاتا  سرطان 
األعراض  يسبب  ال  الصبار  أّن  بالذكر 
المعالجة  األدوية  تسبّبها  قد  التي  الجانبية 

لهذه الحاالت.
ـ التقليل من مستويات الكولسترول؛ حيث 
تشير بعض الدراسات األولية إلى أّن تناول 
الدم  في  الكولسترول  من  يقلل  الصبار 
قد  التي  الجانبية  األضرار  يسبب  أن  دون 
في  للكولسترول  المخفضة  األدوية  تسببها 
يقلل من مستويات  فإنّه  العادة، وباألخّص 
ما  أو  الكثافة،  مرتفع  الدهني  البروتين 
يسمى بالكولسترول السيئ الذي يُعبر عنه 

اختصاراً بـ LDL بشكٍل كبير.
إنّه  حيث  الجسم؛  وظائف  من  التعزيز  ـ 
الذي  المغنيسيوم  بمعدن  غنياً  يُعّد مصدراً 
اإلنزيمات  من  العديد  لتفعيل  مهماً  يُعّد 
النحاس  على  يحتوي  أنّه  كما  الجسم،  في 
الحمراء  الدم  خاليا  نمو  في  يساهم  الذي 
باإلضافة  المناعي،  الجهاز  عمل  ويدعم 
الفسفور  قليلة من  إلى احتوائها على كمية 

والكالسيوم والبوتاسيوم.
الزرقاء،  المياه  عالج  على  المساعدة  ـ 

واستخدامه في عالج الجروح.
ـ التخفيف من التعب واإلرهاق. 

في  المشاكل  بعض  في عالج  المساهمة  ـ 
الكبد، واستعماله في معالجة القروح.

المطر  مع  الكربون  أكسيد  ثاني  يمتزج   
في الغالف الجوي، ويهطل على األرض، 

ويمّر  الغازات  من  المزيد  مع  يختلط  ثم 
المزيج  هذا  عن  لينتج  التربة،  عبر 

صخور  يُذيب  ضعيف  حمضي  محلول 
الكارست ببطء، والتي تُعتبر أحد المظاهر 
التي تتشكل من الحجر الجيري،  الطبيعيّة 
ثم  الجبسيّة،  والصخور  والدولوميت، 
األرض  عبر  الحمضية  المياه  هذه  ترشح 
من خالل الشقوق والكسور، مما يؤدي إلى 
األرض،  تحت  الممرات  من  شبكة  تكّون 
كما  الصحي،  الصرف  شبكة  تشبه  والتي 
كميّة  ازدياد  عند  الممرات  هذه  تتوّسع 
المياه المتدفقة، األمر الذي يؤدي إلى تدفق 
كميات أكبر من الماء عبرها، حتى تصبح 
هذه الممرات كبيرةً بما فيه الكافية لتشكيل 

»كهف«.

من  أكثر  المنفردة  الكهوف  معظم  تتطلّب 
ويستمر  إلنسان،  لتتّسع  سنة   100,000
يصل  حتى  األرض  تحت  بالدوران  الماء 
بالماء  الصخور  فيها  تتّشبع  منطقة  إلى 
تتحرك  المرحلة  هذه  وعند  كامل،  بشكل 

كميات من المياه ذهاباً وإياباً بشكل مستمر، 
األمر الذي يُفسر وجود العديد من الكهوف 

بشكل أفقي تقريباً.

 أنواع الكهوف:
أربعة  الكهوف  تصنيفات  أبسط  يشمل 
أنواع رئيسية، إلى جانب عّدة أنواع أخرى 

ثانويّة، وتشمل األنواع الرئيسية ما يلي:
أنفاق  أو  أنابيب  وهي  الحمم:  كهوف  ـ 
تتشّكل عندما يبرد السطح الخارجي للحمم 
داخل  والُمتدفقة  المنصهرة،  البركانيّة 
الحمم  تستمّر  بينما  ويتصلّب،  األنابيب 
بالتدفق، ثم ترّشح أخيراً من خالل األنبوب 

الذي تشّكل حديثاً. 
التي  الكهوف  وهي  البحرية:  الكهوف  ـ 
المستمّرة،  األمواج  حركة  بفعل  تتشكّل 
تغطى  التي  بالصخور  ترتطم  والتي 
الكبيرة،  والبحيرات  المحيطات  شواطئ 
فتنتج هذه الكهوف بفعل قوة الضغط العاليّة 

لألمواج على الصخور، باإلضافة إلى قوة 
هذه  تحملها  التي  والحصى  للرمل  التآكل 

األمواج. 
الكهوف  هذه  تشّكل  المحلول:  كهوف  ـ 
والتي  العالم،  في  الكهوف  أنواع  معظم 
البطيئة  الجوفية  المياه  بفعل حركة  تتشّكل 
التي تذيب الصخور الكربونيّة، والكبريتية 
والدولوميت،  والرخام،  الجيري،  كالحجر 
غير  واألنفاق  الممرات  لتشكيل  والجبس، 

المنتظمة. 
الكهوف  هذه  تتشكل  الجليدية:  الكهوف  ـ 
األنفاق  بحفر  يقوم  الذي  الماء  ذوبان  عند 
عبر الجليد، وهناك نوع آخر مختلف كليّاً 
ينشأ من أصل مختلف عن الجليد، وهو ما 
عادةً  تكون  التي  الجليد«  »كهوف  يُسمى 
كما  الحمم،  كهوف  أو  المحلول،  كهوف 
يتشكل الجليد خاللها، ويستمر خالل كل أو 

معظم أوقات السنة.
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احلكام على مقصلة 
اإلعدام؟؟؟!!!

في  وضعهم  يجب  الحكام،  معاقبة  يجب 
السبب  إعدامهم ألنهم  بل يجب  السجون ال 
وهم  الدوريات  كافة  فشل  في  الرئيسي 
األندية  من  للكثير  الخسارات  في  السبب 
حسب وصفهم وأقصد الكثير من األندية في 
إقليم الجزيرة. مع انطالق الموسم الكروي 
الجزيرة  إقليم  ألندية  الناشئين  دوري  ببدء 
لكرة القدم نسترجع من جديد الذاكرة ونذكر 
والجماهير  والالعبين  الُمدربين واإلداريين 
حصل  ما  تكرار  وعدم  والحذر  باالنتباه 
بعض  وصلت  بحيث  المنصرم،  العام  في 
الشتائم  غير  هذا  الحكام  لضرب  الحاالت 
الحكام  هؤالء  أن  حين  في  واإلهانات، 
يتحملون مشقة الطرقات والتنقل بين المدن، 
وضغط  الجماهيري  الضغط  عن  ناهيك 
خارج  لألندية  واإلداري  الفني  الكادر 
الملعب وضغط الالعبين بداخل المعلم على 
ومعرضون  بشر  هم  تأكيد  بكل  الحكام، 
نادي  أي  يستطيع  ولم  األخطاء  الرتكاب 
قاموا  الحكام  بأن  تبرهن  حالة  أي  تثبيت 
بالخطأ عن قصد، وشاهدنا أخطاء قاتلة في 
بعض  نتائج  لتغير  وأدت  المباريات  بعض 
المباريات وفوز نادي على حساب اآلخر، 
ولكن ال هذا األمر وال في حال وقوع الحكام 
ضربهم  ألحد  يبيح  المباراة  أثناء  خطأ  في 
وإهانتهم وشتمهم وسبهم، وفي إقليم الجزيرة 
تقام  المباريات  فأغلب  حماية  بدون  هم 
بدون وجود حماية على باب المالعب، في 
الوقت الذي يسعى االتحاد الرياضي ووعد 
المالعب  أمن  وتأمين  المشكلة  هذه  بحل 
في  األندية  الحالي.  الكروي  الموسم  في 
يتناوبون  الذين  العبيها  تلوم  ال  المباريات 
ويرمون  يأتون  بل  الفرص  تضييع  على 
بكل كاهل الخسارة على الحكام، ويحاولون 
بالحكام  السبب  بإلصاق  خسارة  أية  تبرير 
عن  والمتابعين  الجماهير  تشتيت  باب  من 
وندرك  المباراة،  في  الضعيف  النادي  أداء 
بأن الموسم الكروي بدأ مع انطالق دوري 
الناشئين ودوري األشبال في الطريق، ولكن 
االستعدادات كانت خجولة ونفس الحالة تكن 
تلوم  ال  األندية  وإدارات  األخرى،  للفئات 
مدربيها وال العبيها بعدم التحضير الجيد بل 
تتوجه على الفور عقب نهاية كل مباراة في 
حال الخسارة بالتهجم على الحكام وخاصةً 
لالتهامات  وتصل  العنكبوتية،  الشبكة  عبر 
ويجب  خطيرة،  ثقافة  فهذه  والشتم  والسب 
والتركيز  الحالي  الموسم  في  عنها  التخلي 
الدوريات  إنجاح  في  الجميع  تعاون  على 
األندية  إدارات  تعاون  ألن  الفئات  لكافة 
الحكام  يمنح  المباراة  ضمن  والالعبين 
قبلهم،  من  األخطاء  حدوث  وتقلل  الراحة 
والتجادل  للحكام  التعرض  حال  في  ولكن 
الالعبين،  قبل  من  المباراة  أثناء  معهم 
السلبية  النتائج  تظهر  سوف  تأكيد  فبكل 
المباراة ومنها زيادة أخطاهم ومن هذا  في 
المنطلق ال يجوز توجيه الحكام إلى مقصلة 
اإلعدام على الدوام، على العكس يجب تقديم 
التحكيم ألن  الموافقة على  لهم على  الشكر 
العبيها  ومعها  األندية  إدارات  من  الكثير 
يفتقرون للثقافة الكروية والتعامل األخالقي 
ذلك  وكل  الحكام،  مع  وخاصةً  الملعب  في 
كما ذكرنا ال يخلو األمر بوجود أخطاء من 
فهم  عليهم  التعدي  ينبغي  ال  ولكن  الحكام، 
بشر ولديهم مشاعر وأهل وشرف وكرامة 
وال يجوز إهانتهم وضربهم، فخسارة مباراة 
أن  وخاصةً  األخالق،  خسارة  من  أفضل 
المباريات تقام بمالعب مسمية باسم الشهداء 
والتضحيات  الشهداء  لهؤالء  فاحتراماً 
بعضهم  الجميع  يحترم  أن  يجب  المقدمة، 
عن  واالبتعاد  المباريات،  في  البعض 
للحكام،  والشتم  والسب  العنف  وثقافة  لغة 

وللنادي المنافس بنفس الوقت في المباراة.

املرصد 
الرياضي

فمنذ تأسيس المجلس المدني بتاريخ 18نيسان 
يقارب  ما  اللجنة  إلى  وردت  2017م، 
الزوجية،  بالعالقات  تتعلق  وقضية  100حالة 
وزواج  األسري،  والعنف  الطالق،  ومسائل 

القاصرات أيضاً.

ما هي أبرز أعمال جلنة
 املرأة منذ تفعيلها؟

تم التعامل مع بعض القضايا الواردة إلى اللجنة 
إلى  للوصول  للطرفين  والتوعية  بالنصح، 
أم  الزوج  الطرفين سواًء  ترضي  التي  النتائج 
ا بعضها فأحيلت إلى لجنتي الصلح،  الزوجة أمَّ

والعدالة.
كما ووردت حاالت كثيرة في موضوع الطالق 
الذي يعاني منه المجتمع، وقامت لجنة المرأة 
واإلرشادات  النصح،  وتقديم  الطرفين،  بجمع 
للزوجين في حين تم التفريق رضائياً، وأصوالً 
في حاالت قليلة، بحيث يُضمن للزوجة حقوقها.

واقع  لدراسة  بالجوالت  اللجنة  تقوم  كما 
خالل  فمن  والمدينة  الرقة،  ريف  في  المرأة 
أحوال  على  الوقوف  يتم  الميدانية  الجوالت 
التي  اإلجرامية  األعمال  وضحايا  األيتام، 
تخفيف  شأنه  ما من  وتقديم  المرتزقة،  بها  قام 
تقديم  واليتامى من خالل  األيتام،  المعاناة عن 

المساعدات الطبية والغذائية.
2018م،  شباط  في  المرأة  لجنة  قامت  أيضاً 
بافتتاح مراكز تابعة للجنة في الريف والمدينة 
تعنى  التي  المرأة  دار  مسمى  تحت  تتوزع 

بأحوال المرأة في الرقة.
وتقديم  الشهداء،  عوائل  بأوضاع  وتهتم  كما 

مستلزماتهم  وتأمين  الشهداء،  ألسر  المساعدة 
الحياتية لهم ولذوي االحتياجات الخاصة أيضاً.
تضمنت  مهنية  تدريب  اللجنة ورشات  أنشأت 
ورشة  جانب  إلى  وتطريز  خياطة،  مشاغل 

عمل لصناعة المعجنات، والحلويات.
اللجنة إلنشاء مشاريع، ومصانع تعمل  وتتجه 
وإعمار  ببناء،  الفعلية  للمشاركة  المرأة  فيها 
المجتمع من جهة، وتحقيق اكتفائها الذاتي من 

جهة أخرى.
كالمشروعين المستحدثين اللذان أُطلقا مؤخراً، 
وهما مشروع أفران المعجنات، ومركز المرأة 

المجتمعي.

مشاريع اقتصادية تدعم نساء الرقة

المشاريع  كافة  بدعم  تقوم  المرأة  لجنة 
أولوياتها هذا  قائمة  التي تصدرت  االقتصادية 
المرأة،  اقتصاد  وتطوير  لتحسين،  سعياً  العام 
وزوجات  أمهات  األولى  بالدرجة  وتستهدف 

الشهداء.
حيث  أشهر،   3 من  ألكثر  األعمال  استمرت 
في  أحدها  للمعجنات  أفران   3 افتتاح  تم 
البيضاء،  الحديقة  في  واآلخر  القوتلي،  شارع 
بتاريخ  وذلك  الفردوس،  حي  في  والثالث 

2019/5/21م.
في  المرأة  لجنة  إدارية  قالت  الصدد  هذا  في 
فيروز خليل: »أن هدفنا  المدني  الرقة  مجلس 
االكتفاء  تحقيق  هو  المشاريع  بهذه  القيام  من 
الذاتي للنساء ودعم اقتصادهن، لذا واجٌب علينا 
أن نكون سند لهن في كافة المجاالت، المردود 

االقتصادي لألفران التي افتتحت سيتم توزيعه 
إشراف  تحت  الشهداء  وعوائل  للنساء،  كدعم 
مكتب المرأة في مجلس الرقة المدني«، مؤكدةً 
بقولها بأن كل ما تقوم بها اللجنة من مشاريع 
ممن  النساء  األولى  بالدرجة  بها  تستهدف 
إلى دعم والالتي ال يشاركهن أحد في  بحاجة 

تأمين مستلزمات العائلة«.

مشروع ترفيهي إلراحة املرأة

المرأة  المشرفة على مركز  قالت  ومن جهتها 
مذكرة  بتوقيع  »قمنا  جديد:  مجد  المجتمعية 
نرسم  كي  للسالم  النساء  جمعية  مع  تفاهم 
التي  واألطفال  النساء  ثغور  على  االبتسامة 
المكان  هذا  أن  ويسعدنا  ألعوام،  منهم  ُسلبت 

سيكون خاصاً بالنشاطات الترفيهية«.
ضمن  من  المشروع  »هذا  بالقول:  وأضافت 
مخططاتنا لدعم المرأة، فلها الحق في الترويح 
التي  الضغوطات  عن  واالبتعاد  نفسها،  عن 
واألخرى،  الفينة  بين  والعمل  العائلة،  تسببها 
طموحنا هو استقطاب أكثر من 100 امرأة من 

الريف، والمدينة«.
األنشطة  من  برنامجاً  المشروع  يتضمن 
فنون،  رياضة،  بالمرأة  الخاصة  الترفيهية 
الطفل،  ألنشطة  إضافةً  مطبخ  موسيقى، 
واألطفال  األعمار،  بمختلف  النساء  ويستقبل 

دون 6 سنوات.
والجدير ذكره بأنَّ المشروع استغرق شهراً من 

العمل، وافتتح بتاريخ 2019/5/14م.

وتابع االتحاد الرياضي عمله إلعادة الرياضة 
إلى  الشابة  والمواهب  الشباب  أوساط  بين 
المالعب الرياضية، ولوضع تلك المواهب في 
وتنميتها  والعمل على صقلها  المناسب  مكانها 
للدفع بها إلى األفضل رياضياً، وضمها للفرق 

المحلية.
وشارك االتحاد الرياضي في الطبقة في العديد 
شمال  مستوى  على  المختلفة  البطوالت  من 
اإلمكانيات،  قلة  من  بالرغم  سوريا،  وشرق 
النتائج  لتحقيق أفضل  دائم  ولكنه يسعى بشكل 

مع أهمية المالعب والمنشآت الرياضية.

إنجازات وخطوات رائدة رغم 
قلة اإلمكانيات

التي  الرياضية  اإلنجازات  على  ولالطالع 
الطبقة،  مدينة  في  الرياضي  االتحاد  قدمها 
والمشاركات الرياضية التي شاركت بها الفرق 
الرياضية والصعوبات التي يعاني منها، أجرت 
لقاء مع اإلدارية في االتحاد  صحيفة روناهي 
تنظيم  على  أكدت  التي  محمد  شذى  الرياضي 
عمل االتحاد الرياضي وتواصله مع الالعبين 
والفرق لحضور التدريبات المطلوبة في أماكن 
يتم االتفاق عليها بين الالعبين والمدربين من 

أجل تحقيق التجانس والتعاون بين الطرفين.
حقق  الرياضي  االتحاد  أن  شذى  وأشارت 

الشمال  ساحة  على  مهمة  ومشاركات  مراكز 
السابقة  المرحلة  في  السوري ومنها،  والشرق 
التي  البطولة  في  الطاولة  كرة  صعيد  على 
المركز  الطبقة  فريق  حقق  منبج  في  أقيمت 

األول.
الطائرة  بفريق كرة  وأضافت شذى: »شاركنا 
بمدينة الرقة في بطولة الشهيد »عماد مهاوش«، 
وشاركت العبين والعبات من الطبقة بالبطولة 
الطبقة  فريق  حقق  حيث  للشطرنج،  المفتوحة 

فيها المركز الثاني«. 
إقليم  دوري  في  شاركوا  بأنهم  شذى  وتابعت 

شمال  لمنتخبات  انتفضوا  وبطولة  الفرات، 
لعبة كرة  المشاركة في  وشرق سوريا وكذلك 

الطائرة التي أقيمت في إقليم الجزيرة.

نسعى لتفعيل دور املرأة بشكٍل 
أفضل رياضيًا

ويهتم  مهمة  المرأة  رياضة  أن  شذى  وقالت 
السلة  فريق  ويدعم  بفرقها  الرياضي  االتحاد 

كما  التدريب،  مرحلة  في  هو  الذي  للشابات 
الطائرة  كرة  فريق  متابعة  على  االتحاد  يعمل 
للناشئات واللواتي يالقين الكثير من الصعوبات 

لعدم وجود ملعب خاص بهن وبهذه اللعبة.
يواجهها  التي  الصعوبات  إلى  شذى  ونوهت 
المدربين  وقلة  الميزانية  غياب  ومنها  االتحاد 
للعمل  وحاجتهم  لفرقهم  الالعبين  تفرغ  وعدم 
لالتحاد  ومالعب  صاالت  وجود  وعدم 

الرياضي. 
مستقبلية  خطط  وجود  حول  شذى  وأفادت 
ما  بأنه  المنطقة  في  المختلفة  األلعاب  لنشر 
يزال العمل جاري على االهتمام بألعاب القوى 
وتأسيس فرق لكرة الطائرة الخاصة باألشبال 
في  األندية  تفعيل  على  والعمل  والناشئين 
الفرق  عن  بديالً  وتحل  أندية   3 لتضم  الطبقة 
المنصورة،  الريف بخط  الشعبية، وناديين في 
ويواظب االتحاد الرياضي على عودة المنشآت 
الرياضية له وضرورة وجود مضمار للجري 
ومالعب أللعاب القوى وكرة السلة وكرة القدم 

وكرة الطائرة. 
الطائرة  لكرة  بطولة  حصول  شذى  ورجحت 
لكافة  سوريا  وشرق  شمال  مستوى  على 

االتحادات وذلك بعد انتهاء شهر رمضان.

االحتاد الرياضي بالطبقة ... خطوة طموحة 
لتفعيل الرياضة يف املنطقةاليوم

روناهي / الطبقة ـ قدم االحتاد الرياضي التابع للجنة الشباب والرياضة يف اإلدارة املدنية ملنطقة الطبقة الكثري من اإلجنازات يف اجملال الرياضي 

بعد تأسيسه يف 2018/10/17م، وأمهها البحث عن الالعبني واملواهب الرياضية وضمها إىل خمتلف الفرق هبدف تفعيل املنافسة بني الفرق 

وإقامة البطوالت الرياضية يف املنطقة.

اجمللس  تأسيس  ومنذ  املدني  الرقة  جملس  يف  املرأة  جلنة  تعمل   - الرقة  روناهي/ 
العائلية،  سواءً  الرقة  يف  باملرأة  تتعلق  اليت  القضايا  ومعاجلة  النساء،  محاية  على 
اجملتمع  يف  املرأة  تشغلها  اليت  واألعمال  املهارات،  توظيف  أو  واالجتماعية، 

إضافًة للتأكيد على حضورها الفعال يف خمتلف اجملاالت.

تعتبر الفئات العمرية القاعدة األساسية لتشكيل 
مستقبل مزدهر ألي رياضة كانت، وفي لعبة 
كرة القدم صاحبة الجماهيرية األكبر في العالم 
فهذه األعمار تحمل أهمية كبيرة لتنشئتها على 
التجهيز  يتم  كوباني  وفي  الصحيح،  الطريق 
برعاية  األشبال  لفئة  القدم  كرة  دوري  إلقامة 
الفرات  إقليم  في  والرياضة  الشباب  هيئة  من 
بهدف تنمية المواهب وتشجيعها على ممارسة 

اللعبة.
وأعلن االتحاد الرياضي بمقاطعة بكوباني عن 

التحضير إلقامة دوري لفئة األشبال لكرة القدم 
لمواليد 2004م، وما فوق، للفرق المرخصة، 
وتقديم  للمشاركة  التسجيل  باب  افتتح  وقد 
2019/5/20م،  تاريخ  من  االسمية  اللوائح 
القدم  كرة  مكتب  لدى  مفتوحاً  التسجيل  ويبقى 
تاريخ  إلى  بكوباني  الرياضي  االتحاد  في 

2019/5/28م.
وتنشط دوريات فئة األشبال في شمال وشرق 
الموسم  من  االنتهاء  بعد  كامل  بشكٍل  سوريا 
الدراسي، وتهدف هذه الدوريات كما ذكرنا أنفاً 
لتشكيل قاعدة مستقبلية لكرة القدم باإلضافة إلى 
تنمية المواهب وتشجيعها على االستمرار على 

ممارسة الرياضة وعلى رأسها كرة القدم.

روناهي/ الرقة ـ في مبادرة من لجنة الشباب، 
يتم  المدني  الرقة  لمجلس  التابعة  والرياضة 
ملعب  في  الواقع  البلدي  الرقة  مسبح  تأهيل 

الرقة البلدي بمركز المدينة.
البلدي  الرقة  ملعب  داعش  مرتزقة  استخدم 

أفكارهم  عارض  من  كل  فيه  يقبع  كمعتقل 
المتصلبة ليتحول المسبح إلى بركة تسفك فيها 
دماء السوريين ممن حاولوا مقاومة المرتزقة، 
أو جدالهم حيث كانوا يردون على من ثار ضد 

ظلمهم بالسيف.
قوات  أيدي  على  الرقة  من  دحرهم  بعد  أما 
تعود  2017م،  عام  في  الديمقراطية  سوريا 
بالزخم  ليست  ولوهي  الرياضية  النشاطات 
القائمين  دعا  مما  الرقة  شباب  إلى  المطلوب 
على خدمة المجتمع إلى تلبية احتياجات الشباب 
فبعد تأهيل الملعب كان البّد من تأهيل المسبح 

الذي حرم منه األهالي لسبعة أعوام.

مبادرة تهدف لتحسني الواقع 

الرياضي يف الرقة

في هذا الصدد حدثنا العضو في لجنة الشباب، 
»نقوم  قائالً:  العباس  الكريم  عبد  والرياضة 
بتأهيل المسبح البلدي الموجود ضمن الملعب، 
وذلك بالتعاون مع بلدية الشعب في الرقة حيث 
استقطبنا اآلليات، واليد العاملة، ويقوم العمال 

بتنظيف الموقع«.
الرياضية  النشاطات  طريق  »عن  وأضاف: 
المخدرات  تعاطي  ظاهرة  من  الحد  نستطيع 
التي تفشت بكثرة بين الفئة الشابة في مجتمعنا 
نتداركها  لم  فإن  األبشع  هي  الظاهرة  تلك 
وسيمسي  ويتفكك  المجتمع،  سينهار  بجهودنا 

لتلك  مستعبدين  ذواتهم  من  مفرغين  شبابنا 
المواد، ومن يتاجر بها«.

أصدر االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« قراراً 
نهائياً بشأن عدد المنتخبات المشاركة في كأس 

العالم 2022م، المزمع إقامته بقطر.
تم  فقد  لالتحاد،  الرسمي  الموقع  وبحسب 
كأس  في  المشاركة  الفرق  عدد  زيادة  استبعاد 

وستضم  منتخباً،   48 إلى   2022 لعام  العالم 
القارات  من  فقط  ممثالً   32 المقبلة  البطولة 

المختلفة.
الـ 48 منتخباً خالل  اقتراح  فيفا يدرس  وكان 
الفترة الماضية، ولكن بسبب ضيق الوقت قبل 

االكتفاء  إلى  الدولي  االتحاد  اضطر  البطولة 
بمشاركة 32 منتخباً فقط في النسخة المقبلة.

 48 إلى  المشاركة  المنتخبات  عدد  وسيزيد 
المقرر  العالم 2026م،  كأس  من  بدًءا  منتخباً 

إقامته في الواليات المتحدة وكندا والمكسيك.

اءة حنو تطوير الرياضة
َّ
تأهيل املسبح البلدي بالرقة مبادرة بن

فيفا حيسم عدد منتخبات املونديال القادم

التجهيز لدوري األشبال لكرة القدم بكوباني 

روناهي / كركي لكي - أرى أن هناك الكثير 
من النساء الالتي يعملن دون ظهور أسماءهن، 
إال أنهن يتمتعن بقوة ال تصدق، ماذا لو أنهن 
عمل  في  وذكاء  طاقة  من  لديهن  ما  وضعن 
بشكٍل  يشجعهن  فذلك  وتطويره،  رؤيته  يمكن 
أكبر على الدخول بقوة للعمل، وتنمية المواهب 
والمهارات التي تفيد المجتمع، هذا ما أكدته لنا 

الفنانة التشكيلية برخدان شمو .
شمعة«،  أوقد  الظالم  تلعن  أن  من  »بدالً   
عبارة نسمعها كثيراً ونرددها كثيراً، وربما ال 
القاعدة  ببالنا أن هناك نساء طبقن هذه  يخطر 

في حياتهن، وتمكَن من تجاوز التحديات التي 
يواجههن ليصنعن تميزهن على أرض الواقع، 
افتتح  الذي  الصغير  سيموك  مشروع  في  كما 
بجهود فردية من دون أي دعم بجهود شخصية 
من قبل امرأتين في ناحية كركي لكي، ولكي 
سيموك؛  مركز  عمل  بماهية  ملمين  نكون 
في  المساهمات  إحدى  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان 
الحرارية  للطباعة  سيموك  مركز  مشروع 

والتصميم الفنانة التشكيلية برخدان شمو.

بدءًا مبشروع ضئيل 
اإلمكانات حنو التميز

ال بد لإلنسان أن يختار مبدأ له سواًء كان دينياً، 
إلى حيث ذاتك،  تأخذك  الفلسفة  فلسفياً ألن  أو 
تريد  ماذا  تعرف  ذاتك  على  تتعرف  وحين 
وإلى أين تتجه وكيف تعمق جذورك، فتصبح 
المساهمة  قالته  ما  هذا  المجتمع،  تفيد  ثمرة 
التشكيلية  والفنانة  سيموك  مركز  مشروع  في 
»لقد  بالقول:  برخدان  وتابعت  شمو.  برخدان 

شهدت تحديات ظهرت في طريقي، وأنا مؤمنة 
بأن األمر كله يتعلق بما يدور في عقولنا، إن 
التحدي هو أن ترسخ جذور جهودك في العمل 
الذي تحبه، ولكن ال تقبل معظم النساء خوض 
غمار التحدي ومواجهة المجتمع، فهن بحاجة 
إلى أن يتمتعن بروح القتال الصحيحة من أجل 
إثبات ذاتهن، في الحقيقة الهدف األساسي من 
المرأة  اقتصاد  دعم  هو  الصغير  مشروعنا 
المشروع  لهذا  دافعي  وكان  بآخر،  أو  بشكٍل 
كل  إليه  تطمح  التي  المادي  االستقالل  هو 
امرأة وتشجيع النساء اللواتي يمتلكن الموهبة، 
لغيرنا  دافع  الصغير  بمشروعنا  نحن  ولنكون 
مركزاً  افتتحنا  األمام.  نحو  لنخطو  النساء  من 
للطباعة والتصميم الحراري، وهو عبارة عن 
إلى  باإلضافة  بأنفسنا،  بصنعها  نقوم  منتجات 
التصميم  مجال  في  بها  نستعين  التي  الخبرة 

والطباعة الحرارية«.

على كل امرأة البدء مبش
روع صغري لتشق طريقها

برخدان  نوهت  العمل  على  اإلقبال  وحول 
البداية كان االقبال على مركزنا  بالقول: »في 
حاجز  تخطينا  جهودنا  بفضل  ولكن  ضعيفاً، 
وزميلتي  أنا  باشرت  حيث  والخوف،  الخجل 
بالعمل بتوزيع منشورات توضح ماهية عملنا 
برخدان  عمل  إلى  إضافة  المركز«.  ضمن 
وتعرض  الرسم  موهبة  لها  فأن  المركز  في 
رسوماتها المرسوم بالفن التشكيلي في المركز 

ولها مشاركة في معارض عدة.
وعن ضرورة اعتماد المرأة على ذاتها والبدء 
بمشروع ينمي قدراتها قالت برخدان: »كوننا 
نحن النسوة نحتاج إلى من يساندنا في تخطي 
مواهبنا  وإبراز  اإلبداع  نحو  والتقدم  الحواجز 
امرأة  يجب على كل  لذلك  والمجتمع،  للساحة 
ويجب  طريقها  لتشق  صغير  بمشروع  البدء 
ننكر  وال  به،  يحتذى  نموذجاً  نفسها  تعتبر  أن 
العائق االقتصادي،  بأن هنالك عوائق وأهمها 
أو  تتعلم،  يكفي كي  ما  المرأة  تمتلك  بحيث ال 
تبدأ مشروعها الخاص، أو تتدرب على المهنة 
التي تحلم بها، ولكي نتخطى العائق االقتصادي 

علينا أن نبدأ بأقل اإلمكانات«.
تسمح  أال  امرأة  كل  »على  قائلةً:  واختتمت 
ويجب  أحالمها،  على  يسيطر  بأن  للخوف 
عليها إعالن إنجازاتها، وأال تسمح ألي عائق 

أن يمنعها من التقدم«.

وقت  وفي  الرأسمالية  الحداثة  تمكنت  لقد 
منطقة  في  إليه  تربو  ما  تنفيذ  من  قصير 
الشرق األوسط، من فوضى كانت تسميها هي 
جاهزة  المنطقة  وأصبحت  الخالقة  بالفوضى 
الخراب  بعد  ستحدثها  التي  الجديدة  للتغيرات 
وما  عموماً  بالمنطقة  لحقت  التي  والدمار 
المرأة  ولعل  شعوبها خصوصاً.  إليها  تعرض 
كانت لها نصيبها األكبر من المعاناة وال سيما 
والدينية  الذكورية  العبودية  بأغالل  مكبلة  أنها 
اإلخوان  جماعات  وظهور  والعشائرية، 
المسلمين أثرها الكبير في انحطاط المرأة حتى 
ظهور البرابرة من داعش الذين أوصلوها إلى 

بكل معاني  أدنى مراحل االنحطاط والعبودية 
هذه الكلمة، وبدعم من الفاشي أردوغان الذي 
مناطق  كل  في  المرتزقة  الجماعات  يدعم 
الدعم،  هذا  من  جزء  هي  والسودان  العالم, 
اللواتي  النساء  من  السودانية  المرأة  فكانت 
كن ضحية ألفكار التطرف والعصبية الدينية, 
إلى  الحاكمة  األنظمة  ظل  في  وتعرضن 
عمر  دور  في  وخاصةً  واالنحطاط،  التهميش 
المرأة ومنعها  تجاه  الذي كان األعنف  البشير 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  ممارسة  من 

واالقتصادية.
الشرق  دول  في  النساء  جميع  حال  كان  وهذا 
العربي  الربيع  ثورة  انطالقة  فمع  األوسط، 
دور  كان  عديدة  عربية  دول  في  وانتشارها 
التي  منحاها  تأخذ  ولم  فقط  شكلياً  فيها  المرأة 
مصيرها  كانت  التي  الثورات  هذه  بها،  يليق 
انتفاضة  ومع  جذورها،  من  القمع  أو  الفشل 
الثورة في السودان استطاعت المرأة السودانية 
أن تقلب الموازين وتلقى الصدارة في الحراك 
وجسدها،  بفكرها  الثورة  وقادت  الثوري 

كداللة على رغبتها في التغيير وصنع القرار، 
لتخطف  آخر  باتجاه  الثورة  حركت  فالمرأة 
الرئيسية  والعناوين  العالمية  المجالت  صحف 
والقنوات  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
والقوية  الحرة  إرادتها  عن  وعبرت  العالمية، 
التي  واالجتماعية  الدينية  القيود  كل  كاسرةً 
رضخت لها المرأة السودانية لسنوات عديدة، 
فثارت على تاريخ شعب مليء بصور عبودية 
المرأة والتمييز الجنسي، لتعلن للعالم جدارتها 
أن  ولتعلن  المجتمع،  قوانين  تغيير  في  وقوتها 
في  النساء  جميع  مثل  مثلها  السودانية  المرأة 
المرير وتحويلها  الواقع  العالم، تستطيع تغيير 
حقوقها  بكل  المرأة  فيها  تتمتع  واقع  إلى 
وتشارك  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
إلى جنب في كافة ميادين الحياة،  الرجل جنباً 
والتعبير عن أرادتها بكل حرية، وتثبت للعالم 
مخالب  في  وقعت  حرة  كإنسانة  وجودها 
وعبدة  أمة  منها  جعل  التي  الذكورية  الذهنية 
وآلة لألنجاب ال غير، ولتكسر حاجز الصمت 
الذي لطالما كبلت حريتها وتعلن تمردها على 

والذهنية  البالية  المجتمعية  والتقاليد  العادات 
بين  بالمساواة  وتنادي  الذكورية،  والسلطة 
صورة  معيدةً  المرأة،  قضايا  وحل  الجنسين 
متخذةً  جمالية  صورة  بأبهى  السودانية  المرأة 
والنضال  للمقاومة  رمزاً  »الكنداكة«  من 

والتضحية.
تلقب  قديماً  السودانية  المرأة  كانت  حيث 
للملكات  يعطي  الذي  اللقب  وهو  بالكنداكة، 
النوبيات كداللة على قوة النساء اللواتي ناضلن 
من أجل حقوقهن ومن أجل كرامة وطنهم، لتأخذ 
المرأة السودانية عبر التاريخ إلى يومنا أدواراً 
ولتصبح رمزاً  والمقاومة  النضال  في  عظيمة 
ثورياً تنادي بحرية المرأة وتقول بأن المقاومة 
أعلنت  السودانية  فالمرأة  الحرة،  المرأة  تمثل 
الخطوط  على  المقاومة  طريق  في  المضي 
حتى  الثوري  والحراك  لالحتجاجات  األمامية 
نيل حريتها وكرامتها، بالرغم من جميع وسائل 
القمع التي يستخدمها الميليشيات وقوات األمن 
والغاز  الحي  النار  أطالق  الناشطات من  ضد 
والزج  والخطف واالغتصاب  للدموع  المسيل 
في السجون، كل ذلك من أجل إعالء أصواتهن 
بالحق والحرية والديمقراطية بهتافاٍت؛ )أقتلني 

وال تنتهك حريتي(، )المقاومة امرأة(.   

 فعال للجنة املرأة يف جملس الرقة املدني
ٌ
حضور

برخدان مشو: «كي نتخطى العائق االقتصادي 
علينا أن نبدأ بأقل اإلمكانات«

كنداكة ثورة تصنعها النساء السودانيات

تقرير/ ماهر زكريا

شذى حممد 

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

األطفال هم ضحية 
اخلالفات األسرية

تقديم  في  هام  دور  األسرية  للبيئة 
التنمية  على  لألطفال  والدعم  المساعدة 
وذلك  لهم،  المناسب  المناخ  وتهيئ 
االحترام  من  جو  خلق  خالل  من 
المتبادل بين اآلباء وجميع أفراد العائلة 
يمكن  كيف  لكن  أنفسهم.  واألطفال 
على  األسرية  البيئة  ظروف  تؤثر  أن 
إذ كانت األسرة متفككة  حياة األطفال، 
والعالقة بين األبوين متدهورة في ظل 
استمرار الخالفات والمشاكل التي تعقد 
بعد يوم وتجعل ال  نفسية األطفال يوماً 

حول وال قوة له. 
األسرية  البيئة  ظروف  تؤثر  بالطبع 
بشكٍل سيء على حياة األطفال، وبشكٍل 
األم  بين  العالقة  تكون  عندما  خاص 
خالفات  ووجود  جيدة  ليست  واآلب 
سلباً  يؤثر  الذي  األمر  بينهم،  مستمرة 
من  بدءاً  األطفال  وحياة  أسلوب  على 
األبوين  قبل  من  يحصل  الذي  اإلهمال 
إلى سوء المعاملة لهم. كاستخدام العنف 
مع  التعامل  في  األحيان  بعض  في 

المشاكل التي يواجهونها في الحياة. 
بالطبع كل هذه األساليب وهذا النوع من 
أثاراً خطيرة على حياة  المعاملة تشكل 
ما  وكثيراً  لهم.  ذنب  ال  الذي  األطفال 
نرى بعض األطفال يعانون من التشتت 
على  غالباً  يؤثر  وحتى  االنتباه  في 
تعابير وجههم حتى يفقد احترامه لذاته. 
أو كاإلفراط في الحركة وعدم التركيز 
الكثير  في  به  الخاصة  األمور  على 
الخالقات  بأن  نعلم  كلنا  المرات.  من 
األسرة  في  األبوين  بين  المتواصلة 
إحداث  في  ويتسبب  األطفال  يزعج 

شروخ عاطفية عميقة في شخصيتهم. 
الطفل  يفضل  الحاالت  هذه  مثل  وفي 
العزلة ويبقى دائماً منعزالً عن اآلخرين 
الضجيج.  عن  بعيداً  وحيداً  يجلس  أو 
المعاملة  لسوء  األطفال  وتعرض 
واإلهمال في مرحلة مبكرة يؤثر كثيراً 
في طريقة تعبيرهم عن مشاعرهم تجاه 
واألب،  األم  خاصةً  بهم،  المحيطين 
التعرف  على  قدرتهم  عدم  إلى  إضافةً 
أن  ينبغي  ما  أو  به  يشعرون  ما  إلى 

يشعروا به في مواقف حياتية مختلفة.
كما أن هناك العديد من المشاكل النفسية 
األخرى التي يمكن أن يعاني منها الطفل 
الذي يعيش في هذا الجو األسري الخانق 
النطق،  اضطرابات  منها،  والمتوتر 
النفسي وضعف  الشديد والتوتر  والقلق 
األحيان  بعض  وفي  أيضاً  الشخصية 
الخجل المفرط، ثم العدوانية إذ أنه ربما 
وفي  السلبية،  الوالدين  سلوكيات  يقلّد 
العموم يمكن أن يوصف بكونه شخصاً 
هم  األطفال  ويبقى  اجتماعياً.  منسحباً 
الضحية للمشاكل والخالفات األسرية. 

المتوترة  األسرية  الظروف  ولتجاوز 
خالفاتهما  إظهار  عدم  الوالدين  على 
نقاش  أو  أطفالهم  أمام  ومشاكلهما 
مسامع  عن  بعيداً  العائلية  مشاكلهم 
األطفال أو في غياب األبناء عن المنزل 
أول حل مشاكلهما خارج البيت باللجوء 
إلى الحدائق أو األماكن العامة. والبحث 
دائماً عن الحلول الممكنة للحد من مثل 
حياة  تدمر  ما  كثيراً  التي  المشاكل  هذه 
أو  البيت  يتركون  وتجعلهم  األطفال 
يهربون من المناخ الذي يؤثر سلباً على 
لذا  والنفسية.  والجسدية  العقلية  بنيتهم 
إيجاد الحلول المناسبة هو السبيل الوحيد 
األسرة  في  الخالفات  هذه  مثل  لتجاوز 

في وقتنا الراهن.  
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الذي  الحوار  خالل  من  ذلك  جاء 
العام  السكرتير  مع  صحيفتنا  أجرته 
في  الكردي  الديمقراطي  الوحدة  لحزب 
آخر  حول  آلي  شيخ  الدين  محي  سوريا 
وشرق  وشمال  سوريا  في  التطورات 
إدلب،  في  األخير  والتصعيد  سوريا، 

وجاء الحوار على الشكل التالي:

االحتالل  خطوة  إلى  تنظرون  كيف  ـ 
القرى  في  التقسيم  جدار  ببناء  التركي 
الفاصلة بين عفرين والشهباء؟ وبرأيكم 
إلى ما تهدف دولة االحتالل التركي من 

وراء ذلك؟

تركيا ماضية في تنفيذ سياستها المرسومة 
محِو  إلى  الرامية  عفرين  منطقة  حيال 
خصوصيتها الكردية عبر إحداث تغييٍر 
ديمغرافي فيها، والعمل على فصلها عن 
محيطها السوري شرقاً وجنوباً من خالل 
بارتفاع  مسلحة  اسمنتية  جدران  بناء 
عشرات  وطول  أمتار  ثالثة  قرابة 
َل تحصيناً عسكرياً  الكيلومترات؛ كي تشكِّ
يخدُم أغراضاً أمنية تهدُف إلى منع عودة 
وممتلكاتهم.  منازلهم  إلى  عفرين  أهالي 
اإلسكان  مشاريع  تطبيق  في  واإلسراع 
الشرقية  الغوطة  لمهّجري  القسري 
وغيرها في عفرين ونواحيها، وتحويلهم 
التركي  العلَم  يرفعون  مستوطنين  إلى 
استمرار  ظل  في  بامتيازاٍت  ويتمتعون 
وجود المحتّل التركي بالمنطقة بالتعاون 
مع مرتزقة المعارضة )الجيش الوطني 
وإعالمي  سياسي  وبغطاٍء  الحر( 
الثورة  قوى  ائتالف  باسم  يُعرف  مما 

والمعارضة السورية.

للضغط  الكردية  األحزاب  قدمت  ماذا   -
المحتل  وإخراج  العام  الرأي  على 
تيار  تأييد  ظل  في  عفرين  من  التركي 
كردي محسوب على االئتالف المعارض 

لالحتالل؟

إخراُج المحتل التركي من منطقة عفرين 
السوري،  الشمال  مناطق  من  وغيرها 
الشرفاء والوطنيين  لدى  األولوية  ُل  يشكِّ
وميولهم،  انتماءاتهم  بمختلف  السوريين 
وإننا في حزب الوحدة كجزِء من الحراك 
ولن  لم  السوري،  الكردي  السياسي 
سياسات  مخاطر  تبيان  في  يوماً  نتردد 
التوسعية  العدوانية  التركي  االحتالل 
القوى  جميع  وحثِّ  مزاعمها.  وتفنيد 
المجتمعية  والفعاليات  الحية،  السياسية 
جهودها  كامل  وتضافر  لبذل  والثقافية 
للضغط على االحتالل التركي وإجبارها 
على سحب قواتها المحتلة من األراضي 
الجوار  حسن  مبدأ  واحترام  السورية، 
والكّف عن معاداة الشعب الكردي الذي 

ال طائل منه. 

من  البعض  بقاء  استمرار  خيار  أما   
الكرد ضمن سياسات االئتالف السوري 
يُعدُّ  المحتل،  التركي  للجانب  المرتَهن 
خطأً تاريخياً قاتالً وسقوطاً أخالقياً غيَر 
مسبوق في تاريخ الحركة السياسية لكرد 

سوريا الممتدِّ إلى ستين عاٍم ونيف.  

بدأ  التقسيم؛  بناء جدار  بالتوازي مع  ـ 
محدودة  عسكرية  حملة  النظام  جيش 
وجود  تتوقعون  هل  إدلب،  تستهدف 
التركي  المحتل  بين  جديدة  صفقات 

وروسيا في الشمال السوري؟

بعد مسلسل انعقاد جوالت آستانا الـ/12/ 
من  تخللها  وما  سوتشي  اتفاق  ومعها 
لقاءاٍت واتصاالٍت على مستوى رؤساء 
تركيا  )روسيا،  الثالث  الضامنة  الدول 
في  تدور  عبثية،  أنها  تبدو  وإيران( 
حلقاٍت مفرغة ال تالمُس تطبيقات فحوى 
 )2254( الدولي  األمن  مجلس  قرار 
المجمع عليه من قبل كل األطراف. وأّن 
ثمة محاباة من الجانب الروسي للجانب 
التوسعية  نزعته  في  الموغل  التركي، 
لعفرين  احتالله  على  اإلبقاء  عبر 
السوري،  الشمال  مناطق  من  وغيرها 
أنشطة  وإسناد  رعاية  في  استمراره  مع 
المسلحة،  الجهادية  التشكيالت  مختلف 
التأكيد  موجبات  مع  يتعارض  وهذا 
وحدة  وحماية  اإلرهاب،  مكافحة  على 
وسالمة سوريا التي لطالما نّصْت عليها 

القرارات واالتفاقات ذات الصلة.

ـ كردستانياً؛ هناك تطورات في األجزاء 
في  التطورات  تؤثر  كيف  الكردستانية، 
اإلقليمية  الدول  دور  على  كردستان 

)تركيا وإيران( على روج آفا؟

حمالت التضامن الداعية إلى رفع العزلة 
عن القائد عبد هللا أوجالن يبقى لها جانب 
قيمي وقانوني يدخل في صلب األعراف 
أنها وفي اآلونة األخيرة،  اإلنسانية، إال 
الصراع  خضم  في  بوضوح  دخلت 
السياسي على النفوذ ومعتركه االنتخابي 
في عموم تركيا، وبخاصة ما هو متعلق 
حيث  الكبرى،  اسطنبول  بلدية  برئاسة 
اتباع  إلى  دعوته  في  ثابتاً  أوجالن  بقي 
إيجاباً  يعكُس  وهذا  والحوار،  السلم  لغة 
وجوارها،  تركيا  في  العام  المناخ  على 
ويساهم في نزع فتيل التوترات وإشعال 

الحروب.

أما بخصوص حكومة باشور كردستان 

 PDK,( فيه  الرئيسيين  حزبيه  ودور 
YNK( فهم يشكلون جزءاً من توجهات 
السياسة الخارجية للعراق، حيال جوارها 

اإلقليمي كما يقتضيه الدستور العراقي.

للعشائر  ـ عقد في عين عيسى ملتقى   
رسائل  القائمون  ووجه  السورية، 
ما  السوري،  والخارج  للداخل  متعددة 
قراءتكم لهذا الملتقى وال سيما الموقف 

الروسي والنظام السوري؟

قرابة  حضره  الذي  عيسى  عين  ملتقى 
مختلف  من  سوري  آالف  خمسة 
وجهاء  بينهم  من  والمكونات،  األطياف 
مختلف  من  مجتمعية  وفعاليات  عشائر 
عنواناً  شّكَل  البالد،  ومحافظات  مناطق 
والتواصل  التآلف  يخدُم  بارزاً  وطنياً 
والتمييز  اإلرهاب  ونبذ  السوريين،  بين 
من  أصواٍت  صدوُر  أما  واإلقصاء، 
وسائل إعالم هنا وهناك، رافضة انعقاَد 
السوري،  الداخل  في  كبير  ملتقى  هكذا 
إطالق  في  وتسّرع  أفق  ضيق  فمرّدهُ 

أحكاٍم مسبقة من قبل هذا أو ذاك.

في  األخيرة  المستجدات  ضوء  على  ـ 
داعش  هزيمة  بعد  وباألخص  سوريا 
ما  الديمقراطية،  سوريا  قوات  يد  على 
وحّل  المنطقة  لمستقبل  توقعاتكم  هي 

األزمة السورية؟

ما حققْته قوات سوريا الديمقراطية على 
الهزيمة  ألحقت  نجاحاٍت  من  األرض 
التحالف  من  بإسناٍد  داعش  بمرتزقة 
وتحوالً  كبيراً،  انتصاراً  يَُعدٌّ  الدولي، 
باتجاه  الدفع  يخدم مهام ومساعي  نوعياً 
السورية،  لألزمة  سلمية  تسوية  إيجاد 
الدولي  األمن  مجلس  قرار  بموجب 
2254 وانطالق حواٍر سوري - سوري 
سوريا  مجلس  يكون  وبنّاء،  مثمر 

الديمقراطية من أركانه األساسية.

شيخ آيل: 

 لفتح 
ً
«نهاية داعش شكل منعطفا

باب احلوار السوري – السوري«

تتقّدم  دمشق  سريعاً،  الخبر  جاءني 
بحاجة  أكن  لم  األمن،  لمجلس  بشكوى 
أّن  معروفة؛  فالبقيّة  الخبر،  الستكمال 
بالتأكيد تشكو االنتهاكات  حكومة دمشق 
أكثر  أنقرة  واحتالل  ألراضيها  التركيّة 
سوريّا،  شمال  من  كم2   4000 من 
تكون  أن  احتماليّة  مخيّلتي  في  جاء  كما 
التغيير  محاوالت  ضّد  موّجهة  الشكوى 
مدينة  لها  تتعّرض  التي  الّديمغرافّي 
أنقرة  وسعُي  الكرديّة،  الّسوريّة  عفرين 
عن  الّسوريّة  الّسيادة  من  القتطاعها 
يفصل  الذي  التقسيم  جدار  إقامة  طريق 

المدينة عن سوريّا.

كما توقّعُت أن تكون دمشق قد تحّركت 
– بوازع وطنّي طالما افتقدته – وطالبت 
مجلس األمن بوقف االنتهاكات اإليرانيّة 
طهران  على  والضغط  ألراضيها، 
وميليشيّاتها للخروج من سوريّا، ويمكن 
أن يكون قد َدبَّ خالف روسّي سورّي، 
وطالبت  دمشق  حكومة  وتشّجعت 
المجتمع الّدولّي بإخراج القّوات الّروسيّة 
وتحتّل  الّسوريّة،  األرض  تنتهك  التي 
قاعدة حميميم وميناء طرطوس، خاّصة 

اإلرهاب  على  القضاء  مهّمة  انتهاء  بعد 
العون  دمشق  طلب  في  سبباً  كانت  التي 
االحتماالت  كّل  موسكو.  من  العسكرّي 
كانت واردة ومقبولة بالنسبة لي وبالنسبة 
ألّي عاقل. ولكن؛ أن تتقّدم دمشق بشكوى 
ضّد قّوات سوريّا الّديمقراطيّة؛ فهذه هي 

المفاجأة الحقيقيّة.

معظم  وصفته  هكذا  نادٌر«،  »بياٌن 
وكاالت األنباء التي تناولت خبر مطالبة 
مسؤوليّاته  بتحّمل  األمن  لمجلس  دمشق 
في وقف ما وصفها البيان بـ “اعتداءات” 
الّديمقراطيّة بمناطق ريف  قّوات سوريّا 
الوكالة  ونقلت  البالد،  شرق  الزور  دير 
الخارجيّة  أّن  سانا  الّرسميّة  الّسوريّة 
سّمته  بما  األمن  مجلس  أبلغت  الّسوريّة 
الزور.  دير  في  قسد  ترتكبها  “مذابح” 
حدث  أقوى  هو  الخبر  هذا  يكن  ربّما 
يقول  كما  أو  العام،  بداية  منذ  كوميدّي 
المصريّون نكتة 2019، فألّول مّرة نجُد 
لمجلس  وطنه  أبناء  يشكو  حاكماً  نظاماً 
يحمل  المضحك  البيان  هذا  األمن. 
مصلحة  في  تصّب  ال  عديدة  تفسيرات 
تبقّى  فقد ما  أنّه  يبدو  الذي  نظام دمشق، 

من عقله، بعد أن فقد شرفه وكرامته يوم 
أن قامت ميليشيّاته باستهداف المواطنين 
واختطاف  المتفّجرة،  بالبراميل  العّزل 
اليوم  منذ  النساء  واغتصاب  األطفال 

األّول للثّورة الّسوريّة.

أنّه  على  البيان  هذا  إلى  النظر  يمكن 
تجسيد لقلّة حيلة النظام وعجزه واعترافه 
بقّوة )قسد( بصورة تجعله غير قادر على 
مواجهتها، رغم أنّه يُفترض – قانوناً – 
مسؤوالً عن مواجهة أّي نشاط مسلّح يهّدد 
الّسوريّة،  المواطنين داخل األرض  أمن 
هذا  يزعُم،  كما  الّدولة،  ممثّل  باعتباره 
سوريّا  لقّوات  حّق  شهادة  هو  البيان، 
الّديمقراطيّة، وإن بدا للبعض غير ذلك، 
أنّه “حامي األرض  يّدعي  الذي  فالنظام 
الّسوريّة”، يتّهمها باإلرهاب، وهي نفس 
تحتّل  التي  أنقرة  ترّوجها  التي  التُهمة 
األرض الّسوريّة عن قسد. وعندما تتّفق 
تركيّا التي سرقت ثورة الّشعب الّسورّي 
وفتحت حدودها لإلرهابيّين لقتل الثّوار، 
عقاباً  الّسوريّين  قتل  الذي  النظام  مع 
بالّروس والفُرس  على ثورتهم واستعان 
تضع  بصورة  الّسقوط،  من  لحمايته 

الّشعب  أعداء  خانة  في  وأنقرة  النظام 
الّشعب  أعداء  يهاجم  فعندما  الّسورّي، 
دليل  أكبر  فهذا  )قسد(؛  قّوات  الّسورّي 
سوريّا  قّوات  ووطنيّة  ونزاهة  قّوة  على 

الّديمقراطيّة.

سوريّا  قّوات  عن  الّدفاع  بصدد  لسُت 
أّن  كما  يكفيها،  فتاريخها  الّديمقراطيّة؛ 
القيام  يستطيع  من  المتحّدثين  من  لديها 
أتحّدث  ولكنّي  منّي،  أفضل  المهّمة  بهذه 
كمواطن عربّي وكاتب صحفّي متابٍع لما 
وبالنظر  الّسوريّة.  األرض  على  يجري 
الّديمقراطيّة منذ  قّوات سوريّا  قّدمته  لما 
نجد   2015 األول  تشرين  في  تأسيسها 
ما  أضعاف  وشعبها  لسوريّا  حقّقت  أنّها 
حقّقه النظام، فمواجهة اإلرهاب وإسقاط 
“داعش”  المسّماة  المزعومة  دولته 
النظام  وليس  )قسد(  أبطال  بيد  سقطت 
الّسوريّين  باستهداف  اكتفى  الذي 
وتهجيرهم سواًء من الغوطة أو حلب أو 
لم  الّسوريّة.  المدن  من  وغيرها  حمص 
عسكريّة ضّد  مواجهة  في  النظام  يدخل 
القّوات التي تحتّل سوريّا، بل كان جزءاً 
التي  والمقايضات”  “المساومات  من 
األرض  لتقسيم  وأنقرة  موسكو  وقّعتها 
الّسوريّة فيما بينهما، فعندما دخل النظام 
الّسماح  حلب بدعم روسّي؛ كان المقابُل 
بدخول تركيّا وميليشيّاتها اإلرهابيّة مدينة 

الباب بشمال سوريّا.

أهلها  وقتل  الغوطة  النظام  وعندما دخل 
الّسماح  المقابُل  كان  شعبها،  وشّرد 
بدخول تركيّا وميليشيّاتها لمدينة عفرين 
وسرقة  أرضها  واحتالل  الكرديّة 
أن  بالنظام  الخيانة  بل وصلت  زيتونها، 
عفرين  في  تركيّا  ممارسة  عن  تغاضى 
التركيّة  للسيادة  المدينة  ومحاوالتها ضّم 
لم يتحّرك النظام حينما ُرفَِع العلم التركّي 
بمدن جرابلس وإعزاز، ولم يحّرك ساكناً 
وهو يرى صور أردوغان تعلو المدارس 
“درع  بمدن  الحكوميّة  والمؤّسسات 
الفرات” بشمال سوريّا. ال يمكن اعتبار 
وشعبها،  سوريّا  عن  معبّراً  النظام  هذا 
بّشار  فنظام  سوريّا،  أعداء  ألدُّ  هو  بل 
وهتِك  األرض  عن  بالتنازل  يكتِف  لم 
العرض، لم يكتِف بهذه الخيانة والّسماح 
للميليشيّات الّروسيّة واإليرانيّة والتركيّة 

بالعبث بسوريّا ومقّدراتها، بل راح بكّل 
وقاحة يهاجم الفصيل الوحيد الذي يدافع 

عن سوريّا بشرف ونزاهة.

وشعبِها؛  لسوريّا  دمشَق  نظاِم  خيانةُ 
آمنةً  منطقة  شاهد  لو  يحزن  جعلته 
أعادها  التي  سوريّا،  في  مستقّرةً 
لعصور الظُلُماِت؛ حفاظاً على مصالحه 
ودعم  بوشاية  سوريّا،  أعداء  ومصالح 
واألتراك،  الّروس  سوريّا،  أعداء  من 
والقالقل”  “الفتنة  إلثارة  النظام  سعى 
“القِذرة”  أصابَِعه  وحّرك  الزور،  بدير 
مستعيناً  المنطقة،  باستقرار  للعبث 
أّن  للعالم  ليُظِهَر  وعمالئه،  بعناصره 
هناك  وأّن  مستقّرة”،  “غير  آفا  روج 
المستبدُّ  ليس  وأنّه  قمعها  يتّم  مظاهرات 
خيانَته  يستكمَل  أن  قبل  بسوريّا،  الوحيد 
ويتقّدم بشكوى رسميّة لمجلس األمن ضّد 
قّوات سوريّا الّديمقراطيّة. ويبقى كّل ما 
بطالِن شرعيّته  على  تأكيٌد  النظام  يفعله 
وفقدان شرفه ودستوريّته، وتبقى الحرب 
اإلعالميّة والّدبلوماسيّة ضّد قّوات سوريّا 
األبطال  بحّق هؤالء  الّديمقراطيّة شهادةٌ 
الذين قّدموا أرواحهم فداًء لوطنهم، مقابَل 
نظام ال يتوّرُع عن ممارسة الخيانة بكّل 
معانيها، ويبقى الّسوريّون َحَكماً بين من 
قَتََل  ومن  وشعبها،  سوريّا  ألجل  قاتََل 

سوريّا وشعبها.

وضع القائد عبد هللا أوجالن أمام حركة 
الحرية مهمة القيام بنشاط )علم المرأة(، 
إذا وضعنا نصب أعيننا احتياجات هذا 
وفعاليات  نشاطات  بأن  سنجد  القرن، 
علم المرأة مهمة للغاية سواء من الناحية 
االجتماعية.  الناحية  من  أو  التاريخية 
المرأة(  )قرن  تسمية  آبو  القائد  أطلق 
حيث  والعشرين،  الواحد  القرن  على 
من  تنظيم  وكل  طرف  كل  يضع 
مع  تنسجم  خاصة  تعاريف  التنظيمات 
إيديولوجياتهم وأفكارهم، وهذا التعريف 
واقتراحاً  مشروعاً  لهم  بالنسبة  يصبح 
ذات  االقتراحات  هذه  تعّد  مستقبلياً، 
وتسهل  تنظيم،  لكل  بالنسبة  مهمة  قيمة 
عليهم مهمة السير في طريق النضال، 
الحالي  القرن  آبو  القائد  ف  عرَّ حيث 
أما  والتقييمات،  االقتراحات  هذه  عبر 
عدم  فهي  ذلك  وراء  الكامنة  األسباب 
المرأة  لمشكلة  المناسبة  الحلول  إيجاد 
منذ بداية تأسيس الحضارة وحتى يومنا 
هذه  تزداد  الزمن؛  يمّر  وكلما  الحالي، 
المجتمع  يعيش  وتعقيداً.  تشعباً  المشكلة 
في  تتواجد  حيث  شديدة،  ضائقٍة  في 
المرأة  تناقضات  األزمة  هذه  جذور 
الحلول  تطوير  عدم  وبسبب  والجنس، 
المشكلة  هذه  تفرض  المشكالت،  لهذه 
وجودها بشكٍل عميق منذ مئات السنين، 
نستدل هنا بأنه إذا لم يوجد تعريف لهذه 
المشكلة، ال يمكن إيجاد الحلول المناسبة 
يظهر  لكن  أيضاً،  نفسه  الوقت  في  لها 
تقييم هذه السنة بأن علم المرأة سيوضح 
التي  واألساليب  الطرق  عن  ويكشف 
المناسبة  الحلول  إيجاد  إلى  ستؤدي 
محتواها.  وسيعبّئ  المشكلة،  لتلك 

المرأة هو  في جبهة  الموجود  االقتراح 
هذا  تحقيق  بهدف  لذلك  المرأة(،  )علم 
االقتراح تّم تنظيم نشاط علم المرأة من 

قبل حركتنا. 

علم  يعني  اصطالحاً  جينولوجي  إنَّ 
المرأة، وتعريف علم المرأة حرفياً يعني 
جذورها  وتستمد  والحياة،  المرأة  علم 
تعبر  اللغة اآلرية أيضاً  الحياة. في  من 
 jiyan ،zîn المرأة، الحياةjin ( كلمات

zend ,( عن المعاني نفسها. 

األزمات  تغيير  إلى  المرأة  علم  يهدف 
والمشكالت التي توجد في العلم ألن علم 
المرأة يحاول بكل جهده أن يطور حلوالً 

لكافة المشكالت الموجودة. 

هيمنة  تحت  الحالي  يومنا  في  العلم  إنَّ 
المرأة  علم  نضع  أن  أردنا  إذا  الرجل، 
يتم  أن  يتوجب  العلوم،  تصنيف  في 
يتخذها  التي  الوضعية  عن  الكشف 
العلم  تجاه  المرأة(  )علم  جينولوجي 

الحالي، ويجب أن تظهر النواحي التي 
تنتقدها والنواحي التي تقوم ببنائها. قبل 
كل شيء ينتقد علم المرأة علم االجتماع، 
يتناول  الحال  بطبيعة  له،  بديالً  ويشكل 
االجتماع  علم  في  المحترفين  من  كثير 
ثم  ويحللونها  االجتماعية،  المشكالت 

ينتقدونها. 

يقوم علم المرأة قبل أي شيء آخر بنقد 
نفسه  الوقت  في  ولكن  االجتماع،  علم 
علم  من  المشكالت  ظهور  كيفية  يثبت 
في  تستند  أساس  أي  وعلى  االجتماع 
ظهورها؟ فعندما نتناول دراسة الطابع 
تنظيمه  تم  الذي  لعلم االجتماع  الخاص 
النتيجة  إلى  سنصل  فرنسا  ثورة  بعد 
التسلطية  اآلراء  تأثير  بأن  مفادها  التي 
االجتماع  علم  بناء  على  والمدنية 
واضح جداً، كما أن تأثير علم الوضعية 
االجتماع  علم  بناء  على  والليبرالية 
من  العديد  تتواجد  لذلك؛  األثر.  بالغ 
وقتنا  وحتى  البداية  منذ  المشكالت 

الحاضر في بناء علم  االجتماع، حيث 
تعّرض لالنقسام فيما بينه وهذا ما جلب 
وهكذا  اجتماعي،  وانقطاع  تشتت  معه 
حدث الخطر األكبر في علم االجتماع، 
في  االجتماع  علم  يبحث  األساس  في 
المجتمع، يحلله، ويجد حلوالً للمشكالت 
االجتماعية، لكن النظر إلى المسائل من 
االجتماع،  لعلم  الحالي  الوضع  منظور 
يصبح  المجتمع،  بتجزئة  يقوم  والذي 
الحقيقية،  المشكالت  ظهور  في  سبباً 
لذلك ينتقد علم المرأة هذه النقطة بشكل 

عميق ويتطلب أن يعاد النظر فيها. 

واألنثى.  الذكر  من  المجتمع  يتشكل 
دراسة  يتناول  أنه  يّدعي  االجتماع  علم 
المجتمع ولكن ال يوجد أي ذكٍر للمرأة 
في علم االجتماع، وبالرغم من اّدعائه 
يتناول  أنّه  إال  المجتمع  في  يبحث  أنّه 
يقسم  وهكذا  فقط،  الرجال  دراسة 
وغير  ناقصة  دراسته  ويجعل  المجتمع 
الرجل  إيديولوجية  احتلت  مكتملة. 
المتسلط مكانة هامة في علم االجتماع. 
زاوية  من  المرأة  إلى  النظر  تّم  لذلك؛ 
القرنين  في  لكن  وجودها،  انعدام 
األخيرين تّم اقتطاع قسم خاص بالمرأة 
تحت اسم )Jîneokolojî(، إال أنه قسم 
ولكن  فقط،  المرأة  جسد  بدراسة  يهتم 
دراسة  أية  توجد  ال  النطاق  هذا  خارج 
وتطرق  تناول  أي  يوجد  وال  للمرأة، 
لدراسة تاريخ المرأة وقيمها. لهذا السبب 
يتخطى  أن  آخر  شيء  أي  قبل  يتطلب 
الجانب  الوحيدة  النظرة  المرأة  علم 
االجتماع،  علم  يتبناها  التي  والتجزيئية 
بأن  القول  نستطيع  المثال  سبيل  فعلى 
السياسة بالنسبة للمجتمع أمر هام للغاية 
بدون  قدماً  السير  المجتمع  يستطيع  وال 

يتناول  االجتماع  علم  لكن؛  السياسة. 
دراسة كل من التاريخ والسياسة بشكل 

منفصل. وكما أنه يفصل ما بين الفلسفة 
واالقتصاد والسياسة أيضاً، بالرغم من 
لذلك؛  اآلخر.  مع  مرتبط  قسم  كل  أن 
من  المجتمع  تجريد  يتم  الشكل  بهذا 
األحاسيس والمشاعر. يطور علم المرأة 
فكراً جديداً تجاه الرأي المتسلط للمدنية 

ويتخذ من تصحيح العلم أساساً له.

إننا نتناول خصائص المرأة من الناحية 
حالياً  الموجود  العلم  ألن  االجتماعية، 
لم يستطع التعبير عن المرأة وحقيقتها. 
نعرف  أن  نستطيع  المقابل  الجانب  في 
علم المرأة كعلم الوجود في الوقت نفسه 
الكون  في  موجودة  الحقيقة  تلك  أيضاً. 
والطبيعة، وال يمكن إنكار هذه الحقيقة، 
هذه  ستخرج  ومعرفتها  بعلمها  فالمرأة 
المرأة  كانت  فقد  المأل.  إلى  الحقيقة 
جهد  اإلنسانية صاحبة  تاريخ  مر  على 
الذهنية  لكن  عظيمة،  وقيم  ونتاجات 
الحقيقة.  هذه  بإخفاء  قامت  التسلطية 
بحقيقة  احد  كل  يعلم  أن  يجب  لذلك؛ 
وتثبيتات  فكر  في  الجنسي  التعصب 

العلم الموجود حالياً. 

هدفين  تحقيق  إلى  المرأة  علم  يسعى   
أساسين: الهدف األول إظهار المشكالت 
الموجودة بين المجتمع والنظام، الهدف 
اإلنسانية  الحل،  تطوير  هو  الثاني 
لكن  وعميق،  طويل  تاريٍخ  صاحبة 
التاريخ قد تمت كتابته بيد الرجل الحاكم. 
وعن  التاريخ  عن  الكشف  يجب  لذلك؛ 
األماكن التي حدث فيها الضياع، ويجب 
الذي  الظالم  المأل حقيقة  إلى  أن تظهر 
يخيّم على حقيقة المرأة. فعلى الرغم من 
الكبيرة  والمقاومات  النضاالت  تطوير 
تُكتب،  لم  أنها  إال  المرأة  جانب  من 

فتاريخ المرأة ال يزال ينتظر التدوين.

9سياسة آراء
فواصل
آلدار خليل

مبادرة طالب جامعة
 روج آفا ومآالتها

في  التطوير  أجل  من  الدائمة  المساعي  إطار  في 
مناطق شمال وشرق سوريا؛ ال بّد من أن تكون كافة 
المؤسسات وبكافة اختصاصاتها تعمل من أجل خلق 
التغيير الفعلي بمعنى ما يتوازى مع حجم المشروع 
االنطالق  يتضمن  والذي  تقوده مكونات شعبنا  الذي 
معبّرة  تكون  كافة؛  النواحي  من  جديدة  رؤية  نحو 
التغيير، يتحمل  الحقيقة في  الرؤية  بشكل عملي عن 
الشباب في هذا اإلطار مهام كبيرة ودور هام وال بّد 
من أن تكون المبادرات الشبابية واسعة وعلى الصعد 
من  مجموعة  أيام  عدة  قبل  به  قام  ما  حيث  كافة، 
الطلبة واألساتذة في جامعة روج آفا )حملة النظافة( 
الذاتية  المسؤولية واالنطالقة  تعبير عملي عن حجم 
في  الذاتي  الوعي  ثقافة  لبناء  المساهمة  في ضرورة 
مجتمعنا؛ هذا إجراء هام وعامل ضروري من أجل 
االنتماء  ظل  في  الديمقراطي  بالمجتمع  النهوض 

القوي والحرص في األداء الذاتي وقت الضرورة. 
في الدولة ونظام حكمها كل شيء مرتبط بها بحيث 
وتكريس  الرعية  تعامل  يكون  المجتمع  مع  التعامل 
ومؤسساتها  تحكم  الدولة  أّن  ذلك  السلطوي؛  للنظام 
الدولة،  عن  يدافع  والجيش  الدولة،  يخدم  ما  تنظم 
في  بينما  غائب  وتكويناته  للمجتمع  الهام  الدور  هنا 
البناء الذاتي  يكون  القائم على  النموذج الديمقراطي 
يحتاجه  لما  ويؤسس  ويعمل  يدير  الذي  هو  المجتمع 
هي  المسؤولية  اإلطار  هذا  في  مختلف؛  األمر  فإن 
والدور  منا جمعياً(  يتشكل  )الذي  المجتمع  مسؤولية 
له. لذا؛ يجب أن يكون كل أفراده متحلين بثقافة الوعي 
الذاتي وال يجب أن يكون هناك دواعي لشرح المهام 
والواجبات بحكم إنها واضحة ونابعة من الحاجات، 
حينما تكون هناك حاجة للدفاع عن المجتمع يجب أال 
يكون هناك نظام يحدد هذا الشيء إال من باب توضيح 
 ، يقوم  ال  ومن  يقوم  من  تحديد  باب  من  ال  األمور 
وكذلك في مجال الحفاظ على البيئة، العناية واالهتمام 
بالنظافة، الجوانب االقتصادية، المثقفين ودورهم في 

الدفاع عن مجتمعهم، الطالب، والعمال.. وإلخ..
شيء  بالمسؤولية  التحلي  إن  هو  توضيحه  أريد  ما 
عموماً  سوريا  وشرق  شمال  في  وإننا  للغاية  عظيم 
نعتمد على كل اإلمكانات الذاتية في تطوير واقعنا من 
ناحية  الموجود من  التطور  كافة، وهنا كل  النواحي 
المجتمع  نابع من  المجتمعي هو  أو  اإلداري  التنظيم 
العامة  بالجهود  أنه تأسس  الشعب ذاته؛ بمعنى  ومن 
كل  وهنا  شعبنا  مكونات  قدمتها  التي  وبالتضحيات 
مجتمع  في  نعيش  إننا  بحكم  للجميع  ملك  هو  شيء 
لذلك؛  بلونه.  ويعمل  يعيش  الكل  ولكن؛  متعدد. 
إليه  ننتمي  نحن  الذي  لمجتمعنا  تطوير  هو  التطوير 

ونعمل فيه ومن أجله.
المبادرات الذاتية تعبير هام عن حالة الوعي والتعمق 
في فهم الواقع وحاجاته وكذلك انتماء قوي للمجتمع 
ومساعي فعلية في تطويره. لذا؛ أية مبادرات تظهر 
في  أن نصل  من  لنا  بد  وال  أهمية  وذات  مثمنة  هي 
مجتمعنا إلى واقع يكون فيه كل أشكال األداء للواجبات 
والمهام نابعة من توجهاتنا الذاتية، حينما يكون الكل 
واحداً أمام المجتمع ويرى كل فرد بأنه المسؤول؛ فإن 
ذلك يلغي االتكالية ويؤكد حقيقة المجتمع الديمقراطي 
األخرى  األشكال  عن  تختلف  التي  العملية  وثورته 

كالتي تتبعها أجهزة الدول.
نحن أمام تحديات صعبة مسؤوليتنا في اختبار كلما 
كنا مسؤولين عن مجتمعنا وعن ما هو موجود فيه؛ 
سنكون أقوياء امام التخلي أو االتكالية، الضعف في 
يكون  أن  يمكن  ال  الحاجات  وفهم  بالواجب  الشعور 
ومجتمعها  الديمقراطية  الثورة  مسار  في  مقبوالً 
يكون  حينما  الخصوص  وجه  على  المتبني ألهدافها 
القرار  وذاتي  وديمقراطي  ُحر  مجتمع  هو  نداؤنا 
واإلدارة والتوجيه. اليوم توجد الكثير من األمور التي 
تستوجب أن ننضم إليها دون أن ننتظر القرار من أي 
أحد، القضايا كثيرة وتم التطرق لمجملها آنفاً، يجب 
أن  ويجب  ونطورها  الذاتي  التوجه  ثقافة  نحمي  أن 
بما يحقق  نكون مسؤولين وحريصين على مجتمعنا 
ودفع  شعبنا  قاده  الذي  بالنضال  يليق  وبما  تطوره 
التضحيات-   - لها  مدينون  سنكون  التي  التضحيات 

لطالما نحن موجودين.

حوار/ صالح إيبو

حمسن عوض اهلل 
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حمرر الصفحة/رفيق ابراهيم حمرر الصفحة/ رفيق ابراهيم

أشاد السكرتري العام حلزب الوحـدة الدميقراطي الكردي يف سوريا )يكيت( حمي الدين 
هناية  أن  مشريًا  اإلرهاب،  حماربة  يف  الدميقراطية  سوريا  قوات  بتضحيات  آيل  شيخ 
عرب  تبلور  الذي  السوري،  ـ  السوري  احلوار  باب  لفتح  هامًا  منعطفًا  يشكل  داعش 
الذي  السورية،  العشائر  العشائر وجوالت احلوار السوري، يف إشارة إىل ملتقى  ملتقى 
التآلف والتواصل بني السوريني، ونبذ اإلرهاب والتمييز  كان عنوانًا وطنيًا بارزًا خيدمُ 
واإلقصاء. ودعا شيخ آيل اجمللس الوطين الكردي للخروج من عباءة االحتالل الرتكي؛ 

ألن بقائه يشكل خطرًا على احلركة الكردية ووصفه باخلطأ التارخيي القاتل.
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ربّما لم يخطر ببال أحد معرفة من اكتشف 
القهوة، أو أّن هذا المشروب سيوحد العالم 
يحدس  لم  وربّما  عليها،  اإلقبال  حيث  من 
حينها أّن صباحات الناس في أغلب أنحاء 
الساخنة،  القهوة  العالم لن تمّر دون رشفة 

ليكون حضورها إيذاناً ببدء يوم جديد.
الخامس  القرن  إلى  القهوة  اكتشاف  يعود 
تحديداً  العربية،  الجزيرة  بشبه  عشر 
المجموعات  ببعض  وارتبطت  باليمن، 
التي  الشاذلية«  اليمنية »الطريقة  الصوفية 
سميّت  كما  طبيعي  كمنشط  معها  تعاملت 
علي  إلى  نسبة  الشاذلية«  بـ«القهوة  أيضا 
في  المتوفي  الشاذلي  إبراهيم  بن  عمر  بن 
استهالكها ضجة  أثار  وقد  1419للميالد، 
تحريمها  إلى  البعض  فذهب  آنذاك،  كبيرة 
شهدت  التي  مكة  إلى  وصولها  بعد  وذلك 
تأسيس أّول مقهى في العالم في سنة 1500 
في  تحريمها  فتوى  وأصدرت  ميالدي 

1511 ميالدي، ومن ثم إباحتها بعد جدل 
طويل حسب ما جاء في كتاب »الكواكب 
لصاحبه  العاشرة«  المائة  بأعيان  السائرة 

نجم الدين محمد بن محمد الغزي.

انتشار  ثقافة شرب القهوة:

 انتشرت القهوة بعد موطنها األصلي اليمن 
تجار  ساهم  وقد  كثيرة،  عربية  دول  في 
اليمن في التعريف بها وقد دخلت أّول مّرة 
إلى تركيا في سنة 1517، وذلك بعد فتح 
الغالية  السلع  مصر، وأصبحت من ضمن 
الناس،  عليها  يتهافت  العالية  القيمة  وذات 
وقد عرفت اإلمبراطورية العثمانية تأسيس 
600 مقهى في 1570 ميالدي، وكان أّول 
»حكم  سورية  من  لتاجرين  ملكاً   مقهى 
فتحاه  اللذان  الدمشقي«  الحلبي« و«شمس 
ونقل  بإسطنبول،  قلعة  تاهتا  منطقة  في 
الرحالة األوروبي »جان دي الروك« في 
كتابه »رحلة إلى الجزيرة السعيدة« ضمن 
نقل  كيفية  عن  صوراً  القهوة،  عن  حديثه 
القهوة من اليمن إلى تركيا ومن ثم توزيعها 

في البلدان الخاضعة لها.
شهدت  عشر،  السادس  القرن  بداية  ومع 
وتقديم  المقاهي  بناء  العربية  الدول  أغلب 
القهوة في أماكن مخصصة لهذا الغرض، 

وقد جاء في كتاب العمارة الذكورية لشاكر 
لعيبي، أّن: »أحمد باشا حاكم مصر قد شيّد 
بين  من  عشر  السادس  القرن  نهاية  عند 
أشياء كثيرة، المقاهي في بوالق وفي حّي 

رشيد«.
تجمعات  أنّها  المقاهي  عن  عرف  كما 
للمعارضين، لذلك تّم إغالقها في اسطنبول 
الرابع  مراد  السلطان  عهد  في  وذلك 
ظهور  بسبب  عشر«،  السابع  »القرن 
جماعات مناهضة لحكمه، أما محمد علي 
التاسع  القرن  منتصف  في  مصر  حاكم 
المقاهي  لتفقد  جواسيس  أرسل  فقد  عشر، 
خاصة وأنّها كانت تمثل تجمعاً للمواطنين 
كما  السياسي،  الشأن  في  يخوضون  الذين 
ارتبطت بعض المقاهي في الدول العربية 
بأسماء المفكرين والكتاب الذين وجدوا فيها 
مالذاً للتفكير والنقاش وأيضاً الكتابة، ومن 
التاريخ الحديث بمصر  المقاهي في  أشهر 
مقهى ريش بميدان طلعت حرب، تّم بناؤه 
المثقفين  أكبر  يجمع  وكان   ،1908 سنة 
ويوسف  محفوظ  كنجيب  بمصر  والكتاب 
كما  جاهين،  وصالح  دنقل  وأمل  إدريس 
احتضن مقهى ريش ندوات نجيب محفوظ 
األدبية وندوات توفيق الحكيم وغيرهم من 

الكتاب المصريين.

 املقاهي وجهة املثقفني: 

واشتهر مقهى الزهاوي ببغداد نظراً لكونه 
وعرف   ،1917 في  تأسس  حيث  األقدم، 
جميل  للفيلسوف  نسبة  الزهاوي  باسمه 
رواده،  أحد  كان  الذي  الزهاوي  صدقي 
كما كان الشاعر بدر شاكر السيّاب والفنان 
ناظم الغزالي وعلي الوردي وغيرهم ممن 
يومنا  إلى  المقهى  بهذا  أسماؤهم  ارتبطت 
طابعه  على  محافظاً  مازال  والذي  هذا، 
الثقافي، وكتب بعض الشعراء العرب عن 
القهوة، لعّل أشهرهم محمود درويش الذي 

قال:
»القهوة ال تُشرب على عجل

القهوةٌ أخت الوقت 
ُتْتَسى على مهل

القهوة صوت املذاق
صوت الرائحة
القهوة تأمل 

وتغلغل في النفس 
وفي الذكريات«.

بل  مشروب،  مجّرد  القهوة  له  تكن  لم   
ترمز  هي  إذ  كينونته،  خاللها  من  صنع 
وخاصة  بأهله  وتذكره  تارة،  األرض  إلى 
أّمي  خبز  إلى  »أحّن  قال:  حيث  والدته، 

وقهوة أّمي« تارة أخرى.
 لقد شكلت القهوة في عرف العرب رمزاً 
للكرم والحفاوة، والفروسية وأيضا مصدراً 
إنّها  الجميل،  والغزل  والكتابة،  لإللهام 
في  هذا  كل  اختزلت  التي  العربية  القهوة 

فنجان صغير.
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استطالع/ غاندي إسكندر 

حمرر الصفحة/عبدالرمحن حممد

عفرين  احتالل  على  سنة  من  أكثر  بعد 
وبعد  التركي،  االحتالل  دولة  قبل  من 
االستعمارية  اإلجراءات  من  المزيد 
األعالم  ورفع  الديمغرافي،  كالتغيير 
الدوائر،  تتريك  سياسة  واتباع  التركية، 
للشعب  المنظم  والتهجير  والمدارس، 
عمليات  إلى  إضافة  عفرين،  في  الكردي 
ها  األهالي،  كافة  بحق  المنظمة  الرعب 
من  احتاللها  فصول  تستكمل  ذي  هي 
التقسيم«  بناء جدار إسمنتي »جدار  خالل 
حول عفرين بغية اقتطاعها من روج آفا، 

وسوريا، وضمها إلى األراضي التركية.
دولة  تبنيه  الذي  التقسيم  جدار  حول 
االحتالل التركي حول عفرين، وصداه في 
سوريا  وشرق  شمال  في  الشارع  أوساط 
استطلعنا آراء مثقفي كركي لكي حول هذا 

اإلجراء الخطير.

تارخيها باحتالل أراضي اجلريان 
غري خاِف على أحد

المثقفة كوننا على اطالع  الشريحة  »نحن 
دراية  وعلى  شعبنا،  وتراث  بثقافة  وثيق 
تامة بنوايا أعدائنا، والسيما الدولة التركية 
المحتلة لذلك، فإن ما تقوم به دولة االحتالل 
والتنمية  العدالة  بحزب  ممثلة  التركي 
الحاكم، ورئيسه أردوغان من فصل عفرين 
هي  المناطق؛  من  وغيرها  آفا  روج  عن 
تتبعه تركيا منذ خمسمئة عام«، بهذا  نهج 
القول عبر الرئيس المشترك التحاد مثقفي 
كركي لكي  الكاتب برادوست ميتاني عن 
رأيه بجدار التقسيم الذي تبنيه تركيا حول 
ما  إن  باختصار  ميتاني  وأشار  عفرين، 
تقوم بها تركيا في عفرين يصب في خانة 
االحتالل ال غير، وهذا ما تبينه لنا الوقائع 

على األرض.
 ميتاني أضاف: وتاريخ تركيا في احتالل 
أحد،  على  خاٍف  غير  جيرانها  أراضي 
اآلن،  لحد  أطمعاها  من  تسلم  لم  فاليونان 
وقبرص اقتطعتها بالقوة، فأحالمها بإعادة 
إبان  التي كانت تحت سيطرتها  األراضي 
تحييه، ولو على  أن  تريد  العثمانيين  زمن 
األخرى،  الشعوب  وأراضي  دماء  حساب 
لواء  بالقوة على  ففي عام 1939سيطرت 
فبين  سورية،  من  واقتطعته  إسكندرون، 
الفرصة  لها  تسنح  عندما  واآلخر  الحين 

تحتل أراضي الدول التي تجاورها«.
وأكد ميتاني: »إننا كشعوب شمال وشرق 
بشكل  عفرين  أبناء  ومن  عامة،  سوريا 
تركيا ألي  احتالل  نسكت عن  لن  خاص، 
آفا، وسوريا، وها  بقعة من أراضي روج 
هي ذي بوادر المقاومة تظهر كل يوم من 
بها  يقوم  التي  التحررية  العمليات  خالل 

تحرير  بقوات  ممثلة  أنفسهم  عفرين  أبناء 
يشرع  المتحدة  األمم  وميثاق  عفرين، 
ألصحاب أي أرض مقاومة أي دولة تحتل 

أراضيها بالقوة ».

سنطرد احملتل الرتكي 
وسنحاسب اخلونة

محمد  التشكيلي  الفنان  تحدث  جانبه  من 
والحروب  االحتالل  ترسخ  عن  غناش 
وصهر الشعوب كثقافة في النظام الشوفيني 
المتبعة  السياسة  »إن  نشأته:  منذ  التركي 
ليست  التركي  االحتالل  دولة  قبل  من 
وليدة الصدفة وواهم من يصدق أن تركيا 
تسعى لتحرير الشعوب السورية بحجة أنها 
حق  للجار  وإن  التركية،  للحدود  متاخمة 
احتاللها  أيام  تنس  لم  فهي  الجار،  بإغاثة 
بأي  وتريد  األوسط،  الشرق  دول  لمعظم 
شكل من األشكال استعادة، ولو جزء يسير 
من المناطق التي كانت تحتلها، وإلى اآلن 
بفرض  يطالبون  األتراك  الساسة  مازال 
والموصل،  حلب،  على  تركيا  سيطرة 
تركيا  تبنيه  الذي  فالجدار  لذلك،  وكركوك 
لنا«،  يكن مفاجئاً  لم  المحتلة حول عفرين 
وأضاف غناش: »لتعلم تركيا أن احتاللها 
لعفرين، وبقية المناطق ليست بنزهة، فنحن 
أبناء سوريا كما طردناها من كافة أراضينا 
بعد طرد  إال  بال  لنا  يهنأ  لن  قبل مئة عام 
الزيتون،  أرض  من  تركي  مرتزق  آخر 
في  ساهموا  الذين  الخونة  كل  ومحاكمة 

احتالل األرض السورية«. 
                             

نطالب بوضع حد ملمارسات احملتل 

الرتكي يف سوريا

اتحاد  بين عضو  ذاته  الحديث  سياق  وفي 
دولة  أن  أحمد  صبيح  لكي  كركي  مثقفي 
للخارج  أزماتها  تصدر  المحتلة  تركيا 
األخرى  الشعوب  من  تتقرب  ومازالت 
بذهنية المستعمر والمستبد: »تركيا المحتلة 
فمن  العكر،  الماء  في  الصيد  دوماً  تحاول 
أن  يتبين  التركية  للسياسة  متابعتي  خالل 
دولة االحتالل التركي تسعى دوماً التدخل 
مشاكل  من  تعاني  التي  الدول  شؤون  في 
اإلنسانية،  المساعدات  تقديم  داخلية بحجج 
خالل  من  يتبين  لكن  الشعوب،  وتحرير 
تسعى  أنها  السوري  الملف  في  دورها 
من  السوري  المجتمع  على  السيطرة  إلى 
ذلك  في  ويساعدها  اإلسالم،  رداء  خالل 
كداعش،  سوريا  في  األصولية  الحركات 
عفرين،  احتالل  وإن  النصرة،  وجبهة 
وبناء جدار التقسيم لعزلها عن سوريا يأتي 
أسسها  التي  الديمقراطية  الحالة  من  خوفاً 
أبناء عفرين، وكافة شعوب شمال وشرق 
سوريا، وتابع أحمد حديثه: »يحز في نفسنا 
الصمت المريب من قبل هيئة األمم المتحدة 
ومجلس األمن واالتحاد األوروبي والنظام 
السوري، فمطلوب من هذه الهيئات األممية 
أن تلتفت إلى حل القضية السورية وتطالب 
األراضي  في  المتوغلة  المحتلة  تركيا 
السورية باالنسحاب الفوري، وإال فإن ثقة 
شعوب العالم ستهتز بجميع المنظمات التي 

تدعي أنها راعية لحقوق اإلنسان.

من  كافة  المجتمع  وقضايا  مشاكل  تنبع 
حيث  والمرأة،  الرجل  بين  الحياة  قضية 
إلى  وتحولت  الحياة  هذه  بقيم  التالعب  تم 
وعلى  والمرأة،  الرجل  بين  فيما  تناقض 
مؤسسة  قامت  أن  بعد  الخصوص  وجه 
عائدة  ملكية  إلى  المرأة  بتحويل  الدولة 

للرجل والعائلة األبوية.
يتم  أن  هو  الحرة  الحياة  شروط  فأحد 
والمرأة  الرجل  بين  فيما  العالقة  إحياء 
بالشكل الصحيح، وأن تلعب المرأة دورها 
المجتمع.  بناء  في  والطليعي  األساسي 
هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  وتطرق 
حل  إلى  الخامسة  مرافعته  في  أوجالن 
الحرة،  المشتركة  بالحياة  القضية  هذه 
حياة  وإحالل  الحياتية  القضايا  حل  ألجل 
قائد  يتطرق  ديمقراطي.  ومجتمع  حرة 
الشعب الكردي عبد هللا أوجالن إلى قضية 
المرأة كموضوع أساسي ضمن المواضيع 
المجتمع  قضايا  أساس  تشكل  التي  أخرى 
الوقت  يتم معايشتها في  التي  كافة والحياة 

الحاضر.
أفكاره ودراستنا  فمن خالل اطالعنا على 
من  طرحها  التي  المرافعات  في  لها 
تشير  مؤلفاته  جميع  أن  نالحظ  إيمرالي، 
كعبودية  المفروضة  الحياة  قضية  أن  إلى 
السبب  كانت  التي  بكاملها  اإلنسانية  على 
بقضية  مرتبطة  بكامله  المجتمع  أسر  في 
المرأة. فلو أردنا تعريف المرأة فهي تعني 
الجسدية  الناحية  من  الحياة  ليست  الحياة، 
ناحية  من  بل  البيولوجية  الناحية  من  وال 

المعنى التي تكنّها المرأة.

املرأة هي اليت بدأت باخللق 
واإلبداع على جغرافّية 

ميزوبوتاميا

فالمرأة تخلق معها الحياة، المرأة التي تقوم 
بخلق حياة وروح وجسد جديد تعني الحياة 
بحد ذاتها. وتعبر عن معنى الحياة. لو عدنا 
إلى التاريخ؛ نرى أنه كانت هناك حياة قبل 
السلطوي،  الرجل  وحاكمية  سلطة  ظهور 
بالمجتمع  ويدعى  مجتمٌع  هناك  وكان 
الذي  هو  الطبيعي  المجتمع  هذا  الطبيعي. 
بدأت  التي  هي  فالمرأة  المرأة،  خلقته 
جغرافية  أو  أرض  على  واإلبداع  بالخلق 
ميزوبوتاميا، هذه الجغرافية التي احتضنت 
ألول  إيجادها  تم  التي  األشياء  من  الكثير 

مرة. بدءاً من العلم والفلسفة والزراعة إلى 
غيرها من األمور األخرى.

وسيلة  اليوم  أصبحت  التي  فاألشياء 
تلك  البشرية خلقت في  الحياة  الستمرارية 
الجغرافيا. هذا الخلق واإلبداع واالبتكار تم 
على يد المرأة. وتّم تنظيمها من قبلها. بمعنى 
الخالقة  هي  المرأة  بأن  القول  يمكننا  آخر 
ظهرت  التي  األولى  والمبدعة  والمبتكرة 
األسف  ومع  أنه  إال  اإلنسانية،  تاريخ  في 
الذكوري  النظام  وظهور  فترة  مرور  بعد 
السلطوي الذي يتم تنظيمه وتطويره بلون 
بأكمله  المجتمع  صبغ  تم  الرجل،  وثقافة 
بلون الرجل. يذكر أن البشرية عاشت نظام 
المرأة الطبيعي منذ أكثر من عشرة آالف 
عام.  ألف  إلى خمسة عشر  تمتد  بل  عام، 
السلطة  وتاريخ  الحضارة  تاريخ  أن  إال 
وتاريخ  والمركزية  والدولة  الذكورية، 
أساس  على  تطور  الرجل  ثقافة  ذهنية 
آالف  خمسة  خالل  المرأة  وكدح  نضال 
إنكار  أساس  على  وتطورت  األخيرة  عام 
لم  السلطوي  الرجل  نظام  إن  أي  المرأة. 
يستطع أن يقوم بتنظيم نفسه إال بعد القضاء 

وإنكار نظام المرأة.

مقولة يفتقد إىل املصداقية

لهذا السبب؛ فإن مقولة بأن التاريخ بدأ منذ 
المصداقية.  إلى  يفتقد  عام،  آالف  خمسة 
المرأة  بتاريخ  تسميته  يمكننا  التاريخ  فهذا 
المخفي؛ ألنه لم يقم أحد بالبحث والتحقيق 
إن  حتى  تدوينه.  يتم  لم  الذي  التاريخ  عن 
بالبحث  يقومون  الذين  الباحثين  بعض 
القطع  بعض  طريق  عن  عنها  والتحقيق 
نتيجة  إلى  يصلون  التاريخية،  األثرية 
التاريخ،  قبل  تاريخاً  هناك  بأن  وهي  أال 
ووجود األم واإللهة الخالقة في الفترة التي 
ولكن؛  التاريخ.  هذا  التاريخ ضمن  سبقت 
الراهن  يومنا  وإلى  عام  آالف  خمسة  منذ 
ينظم  أن  استطاع  الرجل  بأن  القول  يمكننا 
نفسه ويجمع المجتمع المحيط وفق عقليته.

الذكوري  السلطوي  النظام  والدة  فبعد 
ووالدة مؤسسة العائلة الصغيرة استطاع أن 
يطور نظاماً أحادي اإلرادة أال وهي إرادة 
الرجل حتى إنه في الكثير من األحيان يتم 
وكأن  أي  الرجل،  بتعريف  المرأة  تعريف 
المرأة  تعريف  ويتم  األساس  هو  الرجل 
به، حيث يتم التطرق إليها بهذا الشكل في 
بعض الميثولوجيات، والقصص والمالحم 

نشوء  قصة  فإن  أيضاً.  والدينية  التاريخية 
المرأة من ضلع الرجل في قصة آدم وحواء 
بأن  تفيد  إنها  أي  ذلك،  عن  واضح  تعبير 
المرأة جزء من الرجل، وعلى هذا األساس 

تطورت هذه الفلسفة.
ضمن  تقول  ظهرت  التي  األديان  كل  إن 
المرأة  بأن  وأيديولوجيتها  فلسفتها  إطار 
أو  الرجل،  من  جزءاً  وتعتبرها  ناقصة 
المرأة تكمل الرجل. فالمرأة ال تساوي شيئاً 
من دون الرجل، وال يمكن للمرأة أن تخلق 
العيش  المرأة  تستطيع  ال  وحدها،  شيئا 
بوجود  مرهون  المرأة  فوجود  وحدها، 
بتطوير  قاموا  الرجل، وعلى هذا األساس 

نظرياتهم.
السنين  آالف  منذ  ظهرت  التي  النظريات 
وخلقت  ذهنية  جسدت  الراهن  يومنا  إلى 
نظاماً ضمن المجتمع، وقامت بخلق ثقافة. 
االغتصاب  وثقافة  اإلبادة  ثقافة  إن  إذ؛ 
إنكار  إن  التقرب.  هذا  من  قوتها  تستمد 
وإنشاء  المرأة،  تاريخ  وإنكار  المرأة  ثقافة 
نظام جديد وثقافة جديدة وبناء سلطة تستند 
أي  حقوقها.  واغتصاب  المرأة  إنكار  إلى 
بوجود  عالقة  له  ما  كل  اغتصاب  يتم  إنه 
وصوالً  الفكري  الجانب  من  تبدأ  المرأة، 
من  المرأة  فإنكار  البدني،  الجانب  إلى 
والفكرية  والسياسية  االقتصادية  الناحية 
االغتصاب،  ثقافة  معه  خلق  واالجتماعية 
وبهذا تم تهميش دور المرأة وبروز الرجل 

وتحولت المرأة تدريجياً إلى ملك للرجل.
إنشاء  تم  كما  الدولة.  مؤسسة  نشأت  هكذا 
مؤسسة العائلة في الفترة التي فقدت المرأة 
دورها. أي إن فترة استعباد المرأة وإنكار 
المرأة  دور  وإنكار  المجتمع  المرأة ضمن 

يمكن  ال  نظاماً  ولدت  المنتجة  أو  الخالقة 
في  تتم  التي  الحروب  وكل  إعاقته،  ألحد 
والقتل  تنزف  التي  والدماء  الراهن  يومنا 
والنهب والدمار في كافة النواحي بدءاً من 
إلى السياسة كلها تستمد  االقتصاد وصوالً 

قوتها من ذهنية الرجل السلطوية.

نوعا الذكاء العاطفي والتحليلي
 

وعند انفصال هذين النوعين من الذكاء عن 
والدة  أمام  المجال  يفتح  البعض  بعضهما 
كوارث فجيعةً. يقال بأن المرأة تمثل الذكاء 
بشكل  العواطف  إلى  يستند  الذي  العاطفي 
أساسي. فإذا كان فقط هذا النوع من الذكاء 
ظهور  إلى  يؤدي  ما  شخص  لدى  حاكماً 
نوع من االستسالم ولإلرادة. وبالنسبة إلى 
تقدماً  أكثر  الرجل  يعتبر  التحليلي؛  الذكاء 
على  التحليلي  الذكاء  انفصال  وبنتيجة  فيه 
حساب الذكاء العاطفي سبّب تطور الذكاء 
التحليلي إلى أبعد الحدود لدى الرجل. وقام 
بتنظيم المجتمع بكافة فئاته وفق هذا الذكاء. 
واندالع  البيئية  الكوارث  حدوث  فإن  لهذا 
الحروب العتيدة في العالم هي نتيجة الذكاء 
لدى  أكثر  بنسبة  تطور  الذي  التحليلي 
الرجل، وبقاء الجانب العاطفي الذي تمثله 

المرأةً ضعيفاً وافتقادها لدورها المؤثر.
فعدم التوازن هذا خلق معه خلالً كبيراً في 
انفصام  وإحياء  عيش  في  وساهم  التوازن 
في الحياة وانقسام وتنظيم حياة ضمن إطار 
اآلخر  الجانب  بقاء  مقابل  الرجل،  ذهنية 

ضعيفاً لدى المرأة. 

يتضح من لوحة الحياة هذه بأن المرأة تحيا 
وضعاً سيئاً للغاية حيث نرى بأن الكثير من 
وتقوم  والطالق  للضرب  يتعرضن  النساء 
فالمرأة في أحسن  باالنتحار،  الكثير منهن 

ظروفها تحيا أكبر عبودية.

فما هو سبب معايشة 
الوضع احلالي؟!

االجتماعية  والقضايا  االنتحار  وضع  إن 
احتجاز  من  ناتجة  هي  معايشتها  تتم  التي 
وصل  ما  ووفق  المرأة  طبيعة  إن  المرأة. 
إليه العلم من تحليالت ونظريات تطرحها 
الفلسفة تبين أنه ورغم وجود اختالف بين 
الجنسين من الناحية البيولوجية إال أنه من 
ناحية الطاقة الكامنة، هناك طاقة هائلة وفي 
حركة مستمرة لدى المرأة، أي تستطيع أن 
نابعة  وهي  الحياة،  في  التنوع  معها  تخلق 

من ذكائها العاطفي.
تدفق  إلى  بحاجة  المحتجزة  الطاقة  فهذه 
تم  التي  الحدود  ولكن  مستمر  وجريان 
تكوين  إلى  أدت  للمرأة  وتحديدها  رسمها 
شكل آخر للمرأة. أي تم إعطاء شكل للمرأة 
التي  فالمرأة  الذكوري.  النظام  بذهنية 
التي  والمرأة  السياسة  ضمن  مكانة  تأخذ 
تعمل في الساحة االقتصادية والمرأة التي 
تشرف على بيتها وال تنضم إلى أي نضال 
اجتماعي آخر هي انعكاس للشكل الذي تم 

إعطاؤه للمرأة بذهنية الرجل.
هذا الشكل الذي تم إعطاؤه للمرأة والثقافة 
التي تم تخصيصها للمرأة هي نسخة لذهنية 
السلطة الذكورية. فتعامل األهل لطفلين أي 
وترسم  مختلفة،  المجتمع  في  وأنثى  ذكر 
مقابل  للفتاة منذ طفولتها  والقوالب  الحدود 
في  تساهم  للفتى،  بالنسبة  قبولها  عدم  ذلك 
خلق انقسام وتفرقة وانفصال بين الجنسين. 
التي  الدمى  أو  اللعب  خالل  من  إنه  حتى 
تحضيرها  يتم  للجنسين  تخصيصها  يتم 
للشخصية التي يريدون خلقها في المستقبل. 
فعند فرض هذه الثقافة منذ الطفولة عليهم 
بأن  قناعة  إلى  بلوغها  عند  الفتاة  تصل 
كل  من  الرجل  بوجود  مرتبط  وجودها 

النواحي.
أي  الرجل  بثقافة  بكامله  المجتمع  فتدريب 
الذكورية  بالذهنية  الجنسين  كال  تدريب 
تضر بالجنسين معاً. أي ال يمكننا القول بأن 
هذا ذنب العائلة فقط، بل إنها نتيجة ذهنية 

النظام ذهنية الدولة المركزية.
الناهي  اآلمر  هو  الدولة  رئيس  أن  كيف 
تنظيم  ويتم  قبله  من  تتخذ  القرارات  وكل 
البرلمان بلون الرجل، لهذا السبب ال نرى 
وقرار  موضوع   أي  البرلمان  هذا  في 
قانون  أي  وال  بالمرأة  مرتبط  وقانون 
المرأة،  حقوق  وحماية  الدفاع  يستطيع 
بالطبع  الرجال  من  المتشكل  البرلمان  هذا 
بتسييرها  سيقومون  التي  السياسة  ستكون 
معجونة بذهنية الرجل وتتوافق مع مصالح 

السلطة والحاكمية.

السلطوية تقوم مبا خيدم أو 
يضمن صريورتها

تقوم  السلطوية  أو  الحاكمية  تلك  إن  أي 
فإن  صيرورتها.  يضمن  أو  يخدم  بما 
وجب عليها الهجوم قامت بها، وإن وجب 
وإن  بها،  تقوم  بالتخريب  تقوم  أن  عليها 
بها  قامت  األشخاص  اعتقال  عليها  وجب 
والطرق  األساليب  كل  اعتبار  فيتم  أيضاً، 
السيئة مباحة لبقاء هذه الحاكمية والسلطة. 
أيضاً.  العائلة  تنظيم  يتم  نفسها  وبالذهنية 
أي يمكننا القول بأن تلك العائلة هي المثال 
العائلة  فتلك  الكبير.  لمجتمعنا  األصغر 

تعتبر البذرة األساسية في والدة الدولة.
قام  الدولة  ونظام  الذكوري  النظام  إن  أي 
العائلة  مؤسسة  إلى  باالستناد  نفسه  بإنشاء 
هذه. إن مؤسسة العائلة تلك تشكلت قبل أن 
العائلة  وإن مؤسسة  الدولة،  تتشكل  أو  تلد 
الرجل  قيام  فترة  في  بأنها  يقال  التي  تلك 
في  بالزراعة  تقوم  المرأة  كانت  بالصيد 
كانت  الزراعة  أعمال  تسيّر  كانت  بيتها 
الخالقة والمبدعة أما الرجل كان يتعلم من 
الصيد كيفية نصب المصايد والقتل ونزف 

الدماء.
نصب  كيفية  يتعلم  أن  الرجل  على  كان 
يذهب  أن  قبل  والحيلة  والقيادة  المصايد 
للصيد. هذه المصايد التي استخدمها الرجل 
في  وساهمت  الذهنية  هذه  طورت  للصيد 
كبيرة،  بنسبة  لديه  التحليلي  الذكاء  تطور 
وكانت السبب في التطرق إلى التكتيك في 
أعماله الحربية، وطورت في الرجل رغبة 

تعلم القيادة وخاصية الرئاسة.

إهلام أمحد

مثقفو كركي لكي.... جدار التقسيم يف
 عفرين استكمال لفصول االحتالل

د يف العامل
َّ
القهوة تراث موح

ة املشرتكة ـ1ـ
ّ
دي

ِّ
احلياة الن

الثقافة ودورها
 يف بناء الفكر

من الخطأ؛ والفادح أحيانا أن  نترك األفكار 
لفكرة  نسلّمها  وأن  حالها،  على  واآلراء 
الموروث االجتماعي  العادات والتقاليد أو 

أحياناً أخرى، أو المفهوم العام أحياناً.
حكماً  بحقها  نصدر  أْن  بمثابة  ذلك  إّن 
العامة  الحياة  عن  واالنغالق  بالسجن 
واالستمرارية والتطور الذي نراهُ يوماً بعد 
يوم فكيف سنة بعد سنة؟ أو قرنا بعد قرن؟  
من  جاءت  أفكارنا  بعض  أّن  أبداً  ننكر  ال 
قناعات وسلوكيات سائدة قبلناها كما هي، 
ولكن أن تصلح لكل زماٍن ومكان فهذا غير 
ممكن، ومحاولة البعض لتطبيق فكرة من 
أو  ما،   قاعدة  أو  ما  قانون  أو  هنا وهناك 
بالمئة  نتيجة ما، ولو كانت  صحيحة مئة 
في  كذلك  تكون  ال  قد  لكنها  مكانها،  في 
ظروفه  ومكان  زمان  فلكل  آخر.  مكان 

وعقليته وأناسه وشروطه وبيئته. 
تفرض  سلمية  حياة  في  والرغبة  الجدية 
وقولبتها  األفكار  في  المرونة  حتماً  علينا 
والذكاء  والمكان،  الزمن  يناسب  بما 
األساس  أو  األصل  استنباط  منا  يفترض 
فيها والتطور واالستمرارية تفرض علينا 
ويعود  والمكان  الوقت  يناسب  بما  قولبتها 
طريق  عن  وذلك  النتائج  وأنجح  بأحسن 

أنجع السبل. 
الثقافة  هي  أفكارنا  لتطوير  السبل  وأنجع 
أسهل  والصعب  أبسط  الحياة  تجعل  التي 
تفكُّ  ببساطة  هي  جداً  سلسلة  واألمور 
المختلفة  العقول  بين  الجسور   وتمد  العقد 
التفاهم  أواصر  وتقوي  المستويات 

والتواصل بين الشعوب جميعها. 
ويحلل  أمور  يتقبّل  المثقف  واإلنسان 
حقاً  تكون  قضايا  في  ويناقش  مواضيع 
أو  المثقف،  غير  اإلنسان  عند  مبهمة 
اإلنسان  أو  ما  نوعاً  المتحجر  اإلنسان 

النمطي.  
من  أمام  أوسع  الحياة  فمجاالت  لذلك 
وجمع  مفاهيمها  من  ونهل  بعلومها  تثقّف 
إنها  الثقافة  هي  هذه  الكثير،  مداركها  من 
ليست أن أكون ذكياً في مجال دون غيره 
العلم  من  درجة  على  أكون  أن  هي  أبداً، 
العلمية  الحياة  مجاالت  بشتى  والمعرفة 

واإلنسانية واالجتماعية.
وأعطي  أناقش  أن  على  قادراً  أكون  وأن 
فنياً  أمامي  يطرح  قد  موضوع  بأي  رأياً 
على  قادراً  أكون  دينياً. وأن  أو  أو سياسياً 
مرتكزات  لدي  ألن  الرفض  أو  الموافقة 
أستند عليها، أخالقية وتاريخية وشخصية، 
من  الثقافية  شخصيتي  وأرسم  بها  أقتنع 
خاللها، وبذلك تساهم بنشر فكري أو تمثل 
لك  تضمن  معينة  ثقافة  على  قائم  تواجد 

أهلية محترمة في األوساط المختلفة.
للتطور  تسعى  التي  المجتمعات  لذلك 
المدارس  خالل  من  الثقافة  لنشر  تسعى 
الثقافية،  والمراكز  والندوات  والجامعات 
وتوفير الفرص والوقت وغيرها وهذا يبدأ 
والروضة  البيت  في  نشأته  منذ  الجيل  مع 
وسائل  وحتى  والجامعة،  والمدرسة 
لنشر  منهالً  بجعلها  االجتماعي  التواصل 

الثقافة. 
تتجاوز  المنفتحة  المثقفة  المجتمعات 
معظمها  في  التي  والتقاليد  العادات 
الضيق  قوقعة  من  بالفكر  وتنطلق  بالية. 
حدود  ال  رحب  عالم  إلى  والمحدودية 
وفنياً  وإلكترونياً  وتكنولوجيّاً  طبياً  آلفاقه 

ولوجستياً ..إلخ
في  فتتخبط  المثقفة،  غير  المجتمعات  أما 
وتقع  والتخلف  واألمراض  الركود  وحول 
للتصريف   في مصيدة الديون وتبقى سوقاً 

وفئراناً للتجارب. 
ويحتاج  السهل،  باألمر  ليس  الثقافة  نيل 
الرغبة والسؤال والمواظبة واالستمرارية 
إلى فكٍر مثقف  على ذلك، والبحث لنصل 
لغٍد  وزّوادة  زاداً  يكون  جمعيًا  فيه  نفخر 

مشرق تلوح بشائره. 

 واحة
 الثقافة

أحمد يوسف

مثقفو  شدَد  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
يسكتوا  لن  أهنم  على  لكي  كركي 
الفاشية  الرتكية  الدولة  احتالل  حول 
حتى  البال  هلم  يهنأ  ولن  لعفرين، 
وسيستمرون  تركيا،  مرتزقة  طرد 
عفرين  أهايل  جانب  إىل  باملقاومة 

ودعم مقاومتهم الباسلة.
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التركي  المحتل  قام   - الشهباء   / روناهي 
بتاريخ  السبت  يوم  صبيحة  في  ومرتزقته 
رفعت  تل  مدينة  بقصف  2019/5/1م، 
المكتظة بالسكان واستهداف المدنيين، حيث 
بقذائف  الناحية  قاموا بقصف منازل أحياء 
تم  القصف  وجراء  والصواريخ،  الهاون 
يبلغ  الذي  أمين جاويش  المواطن  استشهاد 
من العمر 47 سنة بانفجار قذيفة صاروخية 

بالمنزل الذي كان يسكنه.

جراء قصف المحتل التركي لآلمنين في تل 
رفعت، ضمن الكومينات التالية: »الكومين 
الثاني والرابع والخامس والسادس والثامن 
والخامس  عشر  والرابع  والعاشر  والتاسع 
عشر«، ففي الكومين الخامس تم استهداف 
المواطن  إصابة  تم  القصف  وجراء  بناء 
يبلغ  وهو  بجروح،  دوليكو  محمد  شرفان 
من العمر23سنة، والمواطن صبري كمال 
وتم  36سنة.  العمر  من  يبلغ  الذي  محمد 

نقلهم إلى نقطة الهالل األحمر الكردي.

كما تم التدمير والضرر بالعديد من المنازل 

ومنها؛ المنزل الذي يقطنه المواطن عارف 
السادس، ومنزل محمد  الكومين  محمد في 
صالح حميدي ومحمد عبر الرحمن نعسان. 

نجاة عائلة من الموت 
بأعجوبة

عارف  المواطن  حدثنا  السياق  هذا  وفي 
»دمليا«،  قرية  أهالي  من  محمد  حسين 
قائالً:  عائلته  مع  الموت  من  نجى  الذي 
المستلزمات  بإحضار  قمت  أن  »بعد 
خروج  وبعد  أوالدي  بإيقاظ  قمت  للمنزل 
الغرفة  إلى  ومجيئهم  الغرفة  من  األطفال 
الثانية وبدقائق معدودة تم استهداف المنزل 
بقذيفة صاروخية بالغرفة التي كان األطفال 
ينامون فيها ولوال قيامي بإيقاظهم لكانوا قد 

فارقوا الحياة جميعاً«.

كما أكد بأن القذيفة كانت محملة بمواد لها 
تكون  وقد  األحمر،  اللون  تعطي  صبغة 

محملة بمواد سامة.

وحول ذلك قال الطفل محمد عارف حسين 
بأنهم  سنوات  عشرة  العمر  من  يبلغ  الذي 
بعد أن قام والدهم بإيقاظهم وخروجهم من 
الغرفة انفجرت قذيفة في المنزل، وأصبحوا 
ال يقدرون على التنفس بسبب كثرة الغبار، 

وتطايرت الشظايا في أطراف الغرفة.

وفي السياق ذاته حدثتنا الرئيسة المشتركة 
لمجلس ناحية تل رفعت أمينة عثمان قائلةً: 
هذه  وراء  من  التركي  االحتالل  »يهدف 
رفعت  تل  لمدينة  المستمرة  االنتهاكات 
والقرى الواقعة على خط التماس من ناحية 
وجراء  منها،  األهالي  تهجير  إلى  شيراوا 
يتعرض األهالي  للمدنيين  المتعمد  القصف 
واإلضرار  والقتل  للجرح  مستمر  وبشكٍل 

بممتلكاتهم وتدمير منازلهم«.

آلية عمل اجمللس يف حاالت 
الطوارئ

القذائف  بالقول: »بعد سقوط  أمينة  وأكدت 
مع  بالتواصل  قمنا  الناحية  أحياء  في 
عمليات  تسهيل  أجل  من  الناحية  كومينات 
إلى  للذهاب  األهالي  وإرشاد  اإلسعاف 
لالحتماء  الحي  في  المتوفرة  المالجئ 
للمجلس  العائدة  السيارات  قامت  كما  فيها، 
مع  التعاون  لتسهيل  ميدانية  بجوالت 
األهالي في نقل الحاالت اإلسعافية في حين 

الضرورة«. 

وأضافت أمينة قائلةً: »نحن كمجلس الناحية 
مستمر  بشكٍل  االنتهاكات  بتوثيق  نقوم 
تقديمها  يتم  كي  الحقوقية،  للجان  وتقديمها 

نالحظ  لم  إننا  إال  اإلنسان،  حقوق  لمنظمة 
هذه  لتوقيف  الحقوقية  للمنظمات  دور  أي 
التي يقوم بها جيش  الغير قانونية  األعمال 
االحتالل التركي ومرتزقته على الرغم من 
التركي  الجانب  من  االنتهاكات  استمرار 
مجلس  يقوم  كيف  فنرى  العكس،  وعلى 
أجل  األمن بطلب جلسات اضطرارية من 
وغيرها  إدلب  في  تحدث  التي  الضربات 
عبر  ونناشد  السورية،  المحافظات  من 
ومجلس  اإلنسان  حقوق  منظمة  صحيفتكم 
األخالقي  بواجبهم  ليقوموا  الدولي  األمن 
المجازر  هذه  تتوقف  كي  واإلنساني 

واالنتهاكات ودماء األبرياء التي تهدر«.

العنصرية  األعمال  إلى  أمينة  أشارت  كما 
التركي  االحتالل  جيش  بها  يقوم  التي 
رفعت  تل  في  »نحن  قائلةً:  ومرتزقته 
وندعو  بيننا،  فيما  نتشارك  أطيافه  وبكل 
التركي  التدخل  ونرفض  السلمي  للتعايش 
في أرض سوريا التي يقوم باحتاللها، وهذه 
االستهدافات هي أكبر دليل على عنصريتهم 
في  الديمقراطي  للمشروع  ومعارضتهم 

مناطقنا«. 

االنتهاكات يف القرى الواقعة 
على خط التماس

ويذكر بأن مرتزقة االحتالل التركي ومنذ 
شهر قام بارتكاب العديد من االنتهاكات في 
التماس، وخاصةً  على خط  الواقعة  القرى 
ناحية شيراوا، وقد تم توثيق هذه االنتهاكات 
من قبل مجلس ناحية شيراوا، وكانت على 
تعرضت  سوغانك؛  »قرية  التالي:  الشكل 
العام  من  نيسان   17 تاريخ  في  القرية 
قبل  من  الهاون  بقذائف  لقصف  الجاري 
مرتزقة الجيش التركي، حيث تم استهداف 
نيسان  وبتاريخ 18  قذائف،  بثمانية  القرية 
تم قصف قرية سوغانكة بستة قذائف هاون 

من عيار 120مم. 

وبتاريخ 9 أيار تم استهداف القرية من قبل 
جرح  تم  كما  هاون،  قذيفة   53 المرتزقة 
المواطن محمد مامو معمو من سكان قرية 

سوغانكة.

إصابتها  تم  التي  للمنازل  بالنسبة  أما 
واإلضرار بها فهي؛ منزل روكان معمو، 
خليل،  محمد  منزل  أحمد  حموش  منزل 
منزل مجيد خليل، منزل أحمد جميل، منزل 
فوزي جميل، منزل حسن بركات، وأحمد 

جميل معمو. 

العائدة  الطاقة  بمولدة  اإلضرار  تم  كما 
ألحمد جميل معمو، مما تعرضت للحريق 
واإلضرار وأصبحت غير صالحة للعمل، 
الشرب  لمياه  بصهريج  اإلضرار  تم  كما 
العائد للمواطن الذي هجر قسراً من عفرين 

سعيد حمادة. 

القرية  استهداف  تم  جمال  دير  قرية  وفي 
تم  القصف  وجراء  هاون،  قذائف  بستة 
محمد  »منزل  التالية:  بالمنازل  اإلضرار 

حسن كنجو، منزل حسن عثمان«. 

اشتعل حريق كبير في األراضي الزراعية 
فيه  النار  التهمت  المحمودلي،  قرية  قرب 
محاصيل الفالحين من قمح وشعير، حيث 
أكثر  الحريق  طالها  التي  المساحة  تقدر 
االقتصاد،  لجنة  حسب  دونم،   5000 من 
إطفاء  على  المختصة  الجهات  وعملت 
المزروعة  األراضي  كثرة  ولكن  الحريق، 
وتالصق  الزراعية  بالمحاصيل  العام  هذا 
الحقول ببعضها وانتشار األعشاب اليابسة 
إلى  باإلضافة  الزراعية،  األراضي  بين 
نضج المحصول أدى لتمتد النار على هذه 
اتخذت  سابق  وقٍت  وفي  الكبيرة،  المساحة 
لجنة االقتصاد عدة إجراءات لضمان سالمة 
المحاصيل الزراعية من خالل تعميم ونشر 
شروط السالمة على كافة اللجنة الزراعية 

ودور الشعب.

املتضررين يطالبون اإلدارة 
بالتعويض

الحريق  مكان  روناهي  صحيفة  زارت 
األراضي  أصحاب  مع  لقاءات  وأجرت 
األراضي  أصحاب  أحد  ومنهم  الزراعية، 
حاج  حسن  ويدعى  الحريق  طالها  التي 
حامد من قرية الطركة، والذي أكد أن النار 
مصاريف  دفع  حيث  محصوله،  التهمت 
25هكتار  الزراعية  أرضه  وتقدر  كثيرة 
طالب  وكما  والشعير،  بالقمح  مزروعة 
الفالحين  بمساعدة  المعنية  الجهات  حسن 
المتضررين في الكشف عن أسباب الحريق 
وتعويض الفالحين المتضررين، كون النار 

التهمت محاصيل لثالثة قرى.

أنه  العبادي  محمد  الفالح  أكد  وكما 
قمح  منها 20هكتار  دونم  له 300  احترق 
و10هكتارات شعير، وطالب محمد الجهات 
المتضررين،  للفالحين  بالتعويض  المعنية 
كان  المحصول  هذا  أن  إلى  محمد  وأشار 

جيداً هذا العام.

الظروف اجلوية ساعدت يف متدد 
النار بشكٍل أكرب

الرئيس  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
المشترك للجنة االقتصاد في اإلدارة المدنية 
سليمان،  أحمد  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
والذي أكد على نشوب حريق في األراضي 
الساعة  2019/5/22م،  بتاريخ  الزراعية 
االقتصاد  لجنة  إبالغ  تم  حيث  1ظهراً، 

بوجود حريق كبير في منطقة المحمودلي، 
وتم اتخاذ عدة إجراءات من أجل السيطرة 
من  المتاحة  اإلمكانات  وفق  الحريق  على 
سواًء  المنطقة  في  متوزعة  إطفاء  أجهزة 
والمنصورة  طويحينة  مفرق  في  كانت 
والجرنية واالستعانة بإطفاء الرقة ومساعدة 
من قبل جرارات الفالحين، وكان الحريق 
في  تساعد  كانت  الجوية  والظروف  هائل 
ساعدت  وقد  الرياح،  بسبب  النار  تمدد 
شركة الشمال في إخماد الحريق من خالل 
إرسال تركسات إلنشاء سواتر ترابية تمنع 
الزراعية  األراضي  لباقي  الحريق  تمدد 

ومن انتشار الحريق على أراضي أخرى.

املساحة املتضررة

 كحد أدنى 5000 دومن

حيث  كبيرة،  المساحة  أن  أحمد  وأشار 
قرية  إلى  الطركة  قرية  جنوب  من  تمتد 
طبيعية  عوازل  هناك  وكانت  المحمودلي، 

الفارغة،  واألراضي  العام  الطريق  مثل 
المتضرر  األراضي  مساحة  تبلغ  حيث 
محصود  دونم   5000 حوالي  أدنى  كحد 
هي  والبقية  المساحة  من  فقط   ،%10 منها 

أراضي زراعية وضعها جيد لم تحصد.

تم  الحريق  وقع  خالل  بأنه  أحمد  وأضاف 
تمدد  وقف  سبيل  في  إجراءات  عدة  اتخاذ 
الطريق  قطع  خالل  من  وإخمادها  النار 
الجهات  مع  بالتواصل  األهالي  ودعوة 
المختصة، فتم السيطرة على الحريق خالل 

ساعتين.

تعمل جلنة االقتصاد على حتديد 
أسباب احلريق

وذكر أحمد أن لجنة االقتصاد ستعمل بكافة 
كشف  عن  األولى  بالدرجة  اإلمكانات، 
من  فني  خطأً  كانت  سواًء  الحريق  أسباب 
نتيجة  أو  مقصود  أو  الحصادة  صاحب 
المسؤولية،  سيتحمل  جانب  أي  من  إهمال 
علماً أن لجنة االقتصاد عملت على إصدار 
المحاصيل  على  للمحافظة  التعليمات 
الزراعية من تاريخ 2019/4/25م، على 
الشعب  ودور  الفرعية  الزراعية  الجنة 
سيارة  كل  في  إطفاء  أجهزة  وجود  حول 
تركب خافيات لهب على عوادم السيارات 
المحافظة  بغية  اإلجراءات،  من  وغيرها 

على المحاصيل الزراعية.

في  بحث  منبج؛  مدينة  في  المرأة  اقتصاد 
وسد  االقتصادية،  بالعملية  المرأة  دمج 
بالمدينة؛ اعتماداً  العمالة  الفجوة في نقص 
من  للمرأة  لما  باإلنتاج؛  التشاركية  على 
المجاالت كافة وال سيما  إرادة وإبداع في 
تدير  كانت  حيث  االقتصادي،  المجال  في 
أمور المجتمع بدرايتها وتوزيع الحصص 
بين األفراد بالتساوي وكذلك اعتماد عملية 
المقايضة وبالتالي تحقيق اقتصاد كومينالي 
عن  بعيداً  الذاتي  االكتفاء  يحقق  مجتمعي 

الجشع واالستغالل.
وبهذا الخصوص صرحت اإلدارية بمركز 
وريفها  منبج  مدينة  في  المرأة  اقتصاد 
من  عدد  افتتاح  »إن  قائلة:  محمد؛  صباح 
في  فعال  بشكل  أثر  االقتصادية  الفعاليات 
على  عمل  فرص  وخلق  المدينة،  اقتصاد 
الفعاليات  هذه  ومن  للمرأة،  أوسع  نطاق 

افتتاح مطعم فالفل، صالون حالقة نسائية، 
ومدجنة، ويعد هذا نقلة نوعية على مستوى 
هذه  وكانت  الذكورية.  الذهنية  تغيير 
ال  طبقي،  منظور  تصنف ضمن  األعمال 
الرجل،  لصالح  المادية  المنفعة  من  يخلو 
من هنا كان ال بد من إقامة اقتصاد خاص 
عليها  المفروضة  القيود  لكسر  بالمرأة؛ 
واالنفتاح إلى مجال العمل، وتشجيع المرأة 
لديهم  تحفيز  االبتكار، وخلق محرك  على 
للبحث عن وسائل إنتاج تتيح لهم استقرار، 

وحياة مستقرة وكريمة«.

البحث عن مكامن

 قوة املرأة اقتصاديًا

صباح:  أكدت  المركز؛  تأسيس  وحول 
»تم افتتاح مركز اقتصاد المرأة في مدينة 
شهر  من  العشرين  بتاريخ  وريفها  منبج 
ويتألف  2017م،  عام  من  الثاني  تشرين 
اقتصاد  ويتبع  أعضاء،  ثالثة  من  المركز 
المرأة تنفيذياً لمجلس المرأة في مدينة منبج 
المرأة  القتصاد  فيتبع  تنسيقياً  أما  وريفها، 
أربع سنوات،  منذ  القائم  في شمال سوريا 
االقتصاد  مركز  دأب  النشأة،  هذه  ومنذ 
في  االنخراط  على  وريفها،  منبج  بمدينة 
مكامن  عن  للبحث  كافة؛  المجتمع  شرائح 
أعمال  خالل  من  اقتصادياً؛  المرأة  قوة 
المجتمع  أوساط  في  صداها  تجد  نسوية، 

قاطبة«.

أبرز املشاريع االقتصادية

المشاريع  أبرز  »من  صباح:  وأضافت 
االقتصادية التي تم تنفيذها منذ افتتاح مركز 
وريفها،  منبح  مدينة  في  المرأة  اقتصاد 
سعي المركز إليجاد أرضية وقاعدة شعبية 
التشاركية  على  اعتماداً  األولى,  بالدرجة 
المرأة  كون  اإلنتاج,  في  المرأة  ومساهمة 
ومساهمته  للمجتمع  ملحة  ضرورة  تشكل 
في مجاالت الحياة ومن هذا المنطلق افتتح 
المركز, مطعم فالفل شعبي بجانب الحديقة 
منبج  مدينة  احتفاالت  مع  تزامناً  العامة، 
بعيد المرأة، ويعد هذا المشروع األول من 
نوعه. ويضم هذا المشروع عدداً من النسوة 
العامالت، ويقدم أبرز المأكوالت الشعبية، 
بالتعاون  المرأة  اقتصاد  مركز  قام  كما 
بتدشين  االقتصاد  لجنة  مع  والتنسيق 
مشروع مزرعة الدواجن بقرية المحترق؛ 
لجنة  وقامت  متراً,  ثالثين  بمساحة  وتقدر 
االقتصاد بتوفير ما يلزم لهذا المشروع من 
بناء ذو مواصفات فنية ممتازة من » تهوية, 
األيدي  توفير  إلى  إضافة  وتدفئة«،  إنارة, 
المشروع  هذا  ويعتبر  النساء،  من  العاملة 
لحوم  تقديم  عبر  الهامة  المشاريع  من 
الدواجن في األسواق وتوفيرها بشكٍل دائم، 
العنب،  محصول  بجني  المركز  قام  كما 
وتحويله أيضاً إلى زبيب ومن ثم بيعه في 
األسواق المحلية، ومن المشاريع األخرى 
المنفذة أيضاً، افتتاح صالون حالقة نسائية، 
ومحل للفطائر الجاهزة، بالقرب من مركز 

الشبيبة وسط المدينة«.
  

اهلدف كسر القيود االجتماعية

أبرز  يخص  فيما  محمد  صباح  وأكدت 
من  المقبلة  الفترة  في  المقترحة  األعمال 
منبج وريفها،  بمدينة  االقتصاد  قبل مركز 
بالقول: »يطمح مركز االقتصاد إلى إثبات 

األول  المحرك  كانت  المرأة  أن  نظرية؛ 
القتصاديات الناشئة في المجتمع الطبيعي؛ 
التوزان  لتحقيق  الحثيث،  سعيها  عبر 
يدرس  المحرض،  هذا  ومن  الطبيعي، 
مشاريع  عدة  إنجاز  االقتصاد؛  مركز 
مساهمتها  فاعلية  لزيادة  بالمرأة؛  خاصة 
الثقافية  الخلفيات  مراعاة  مع  بالمجتمع، 
المشاريع  ومن  شخصيتها،  في  والفكرية 
اقتصاد  مركز  لدى  الطموحة  الرائدة؛ 
سبق  كبيرة،  خياطة  ورشة  افتتاح  المرأة، 
عدداً  وتضم  لتعود  قبل  من  افتتحت  وإن 
إذ  الميدان،  هذا  في  العامالت  النساء  من 
كثيرة  عمل  فرص  المشروع  هذا  سيوفر 
للنساء، إلى جانب زيادة اإلنتاجية، وتحقيق 
المنافسة بالمنتج الوطني أوالً، وبما يتوافق 
وحاجتها  الرائجة،  السوق  متطلبات  مع 
إلى العرض المتنوع القابل للشراء، بسعر 

منافس ورخيص«.

رسم اجلدوى االقتصادية

الورشة  بهذه  المفترض  »ومن  وتابعت: 
الداخلية،  للسوق  دراسة  إعداد  مثالً؛ 
والعمل على تقديم أبرز التصاميم المطلوبة 
شرائية،  عروض  من  الزبائن،  من 
والوقوف عليها، مثل؛ خياطة المانطويات، 
رسم  ثم  ومن  وغيرها،  والجينزات، 
رغبة  مع  المتوافقة  االقتصادية،  الجدوى 
الذي  الحديثة  التصاميم  بتقديم  الزبائن، 
فهي  المنافسة،  في  بارز  دوٌر  له  سيكون 
لكن؛  بالرجال.  خاصة  اعتيادية  مشاريع 
المرأة أثبتت وجودها وعملها فيه؛ مما يمهد 
االقتصادية،  المشاريع  لهذه  المرأة  إلدارة 
وتستهدف كسر القيود االجتماعية المهمشة 

للمرأة، والمغالطة فيها أيضاً«.    

المشاتل  تعتبر  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الطبيعة, وهي  مقومات  أهم  الزراعية من 
في  مستدامة  بيئة  خلق  في  تسهم  التي 
توسع  على  أيضاً  وتعمل  الصحراء،  قلب 
األرض،  سطح  على  الخضراء  الرقعة 
ازدياد  من  المشاتل  منتجات  أهمية  وتأتي 
بتقديم  بها،  المنطقة  في  المواطنين  اهتمام 
لتجميل  تستعمل  هدايا خضراء »زريعة« 

الشوارع أو وضعها على شرفات المنازل 
أو في داخلها.

المشاتل  فائدة  على  أكثر  ولالطالع 
كاميرة  سلطت  البيئة؛  على  الزراعية 
مشتل  على  الضوء  »روناهي«  صحيفتنا 
زراعي ألحد أصحاب المشاتل وهو نضال 

محمد أمين في مدينة قامشلو.
المهنة  هذه  في  يعمل  أمين  محمد  نضال 
لديه هواية وحباً  وكانت  وقٍت طويل,  منذ 
الذي  والده  من  واكتسبها  المجال,  هذا  في 
المشتل،  خالل  من  بالطبيعة  يعتني  كان 
ومن المعلوم أن هذه المهنة ممتعة، ولكنها؛ 

متعبة بعض الشيء.
مشتل نضال يقسم إلى مشتلين؛ األول يقع 

بعد كازية السالم، والثاني على حزام مفرق 
حي الحلكو، وهذا المشتل يضم العديد من 
الشتل وأشجار متنوعة، »الصبار، نباتات 
والفواكه؛  الحراجية  واألشجار  الزينة، 
يقارب  ما  منذ  تأسس  المشتل  بأن  ويذكر 
الـ 35 عاماً، وهدفه زيادة الرقع الخضراء 

وإعطاء جمالية للمداخل ومخارج المدن.
وتتنوع األشتال فيها بعضها موسمية ومنها 
ماري  كون،  كولد  ماري  مثل  الحوليات 
بانسيا  بيتونيا،  مثل  والشاشة  إينكا  كولد 
وتكون  والغريبة،  أراولي  مثل  والفراشة 
لون زهرتها »أبيض، بني، أصفر، والعديد 
من األلوان األخرى«، وكذلك يحتوي على 
والزينيا،  والكزانيا،  األقحوان،  أزهار 

ويتوفر فيه كافة أنواع أشجار الفاكهة منها 
كما  وغيرها،  والعنب،  البرتقال،  التفاح، 
تضم أشجار الزينة منها الياسمين األبيض 
المشكل،  الجوري  والورد  واألصفر، 
واألسكيدنيا  واألخضر،  الذهبي  والعفص 
األشجار  إلى  بالنسبة  أما  دنيا«،  »األكي 
النخيل  على:  المشتل  فيحتوي  الحراجية 
الزنزلخت  وأشجار  والزيتون،  المروحي 
»شمسية«، وتشكيلة الصباريات المختلفة، 
العمالق«،  »الصبار  الساغورا  ومنها 
وأنابيب األرغن، والصبار النجمي، والتين 
الشوكي، والرجل العجوز، والكوال القافز، 
الكرة  صبار  ومنها  بها  يهتم  من  وهناك 
الذهبية المحتفظ بالمياه وال يتبخر، كما له 
العديد من الفوائد الطبية. إن هدف المشاتل 
واعطاء  البيئة،  تلوث  على  القضاء  هو 

جمالية للمدن وزيادة الرقع الخضراء.

نبات الصبار أشكاله وأنواعه

ومنها  الورود  من  أنواع  يضم  كما 
وزهرة  الريحان،  النواعم،  »الجوري، 
الكاسندرا«، وهناك العديد من الصباريات 

وتختلف من حيث الشكل والحجم.
وبخصوص جلب األشتال قال نضال محمد 
بأشتال  نأتي  األحيان  بعض  »في  أمين: 
ومشتل  الدرباسية  مشتل  من  الزهور 
مبيع  وسعر  نسبياً،  جيد  واإلقبال  عامودا، 
 500/ الـ  بين  ما  يتراوح  الصبار  نبات 

األسعار  وهذه  سورية،  ليرة   /3000 ـ 
مقبولة بعض الشيء، وجلبنا بعض األنواع 

من باشور كردستان«.
وتحدث محمد أمين بنبرة خافضة بأن هناك 
فكرة توسيع المشروع والعمل على تطوير 
المشتل، ولكن؛ الظروف المادية تقف عائقاً 

أمام التطور وتوسيع المشروع.
العام المنصرم تم زراعة  وأضاف: »ففي 
أشتال  من  ألف   15 الـ  يقارب  ما  وبيع 
يقارب  ما  بيع  الحالي  العام  الزهور، وفي 
تفوق  الطلبات  وكانت  شتلة،  ألف   25 الـ 
العادة؛ ألنها تعطي نقاء للطبيعة، باإلضافة 
إلى التخلص من المناطق الصحراوية، كما 

أنها تعتبر غذاء الروح«.
األبناء،  على  مختلف  تأثير  لها  مهنة  كل 
وفي أغلب األحيان األبناء يتوارثون مهنة 
تكسب  المهنة  وهذه  اآلباء،  من  التشتيل 

اإلنسان حب الطبيعة والعناية بها.
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تقرير/ معاوية حممد

حياهتا  إىل  وتعود  هويتها  تسرتد  أن  سوريا  وشرق  مشال  يف  املرأة  استطاعت  ـ  منبج  روناهي/ 

الكومينالية عندما كانت تدير أمور اجملتمع ويف مقدمتها االقتصاد، فخاضت يف اجملال االقتصادي 

العودة  للنهوض باالقتصاد احمللي وحتقيق االكتفاء الذاتي وبالتايل  وأسهمت يف إقامة مشاريع عدة 

بالفائدة على ذاهتا واجملتمع على حدّ سواء.

تقرير/  شيار كرزيلي

تقرير/ مصطفى اخلليل، ماهر زكريا

حممد العباديأمحد سليمانحسن حاج حامد

نضال حممد أمني   

تقرير/ آزاد كردي

أمينة عثمانعارف حسني حممدحممد حسني حممد

اقتصاد املرأة يف منبج... حبث يف دمج املرأة بالعملية 
االقتصادية، والعودة باالقتصاد إىل هويته الكومينالية

املشاتل الزراعية.. أهم مقومات الطبيعة وغذاء الروح

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

النار تلتهم حماصيل الفالحني... 
فيطالبون اجلهات املعنية بالتعويض

أهايل تل رفعت يطالبون املنظمات احلقوقية
 القيام بواجبها األخالقي حيال االنتهاكات

روناهي/ الطبقة - نشب حريق كبري يف األراضي الزراعية يف بلدة احملموديل الواقعة مشال مدينة الطبقة بنحو 30 كم من جهة الشمال، 

أدى احلريق إىل خسائر كبرية يف األراضي الزراعية، والتهمت النار أكثر من 5000 دومن مزروعة من الشعري والقمح، من هنا يطالب 

املتضررون بالتعويض.


