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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

رئاسة التحرير:

سوزان علي

برييفان خليل

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

إعالن مناقصة
 اسم الجهة المعلنة: بلدية الشعب في عابرة 

- نوع اإلعالن: مناقصة
ـ التصنيف: اشغال 

. موضوع المناقصة: تنفيذ مشروع فرش حجر مكسر وبقايا مقالع الجوانب طريق كركي خلو – توكل – 
ـ آخر موعد الستالم العروض الساعة / ۱۰ / ظهراً من يوم االثنين 17-6-2019

ـ تاريخ فض العروض: الساعة 9 التاسعة من يوم الثالثاء تاريخ 2019-6-18 لتنفيذ المشروع فرش حجر مکسر وبقايا 
مقالع الجوانب الطريق كركي خلو – توكل وفقاً لدفتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية المعدة لهذه الغاية .

ـ قيمة الكشف التقديري )۱۷۱۸۱۹۲5۲ ل.س فقط سبعة عشر مليون ومائة وواحد وثمانون الف ومئتان واثنان وخمسون 
ليرة سوري.

 ـ التأمينات األولية: )2( خمسة بالمائة من قيمة الكشف التقديري.
ـ التأمينات النهائية: )۱۰( عشرة بالمائة من قيمة اإلحالة . 

غرامات التأخير :)۰۰۱( واحد باأللف من قيمة التعاقد عن كل يوم تأخير. 
مدة تنفيذ المشروع:)45( يوما اعتبار من تاريخ تبليغ أمر المباشرة.

 مدة ارتباط العارض بعرضه: ثالثة اشهر اعتبار من اليوم التالي النتهاء تقديم العروض . 
مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ثالثة اشهر اعتبار من اليوم التالي إلحالة التعهد إليه. 

تقديم العروض الى ديوان البلدية ضمن مغلفين مغلقين ويوضع المغلفان في مغلف ثالث ملون باسم الجهة المعلنة وموضوع 
المناقصة والتاريخ المحدد إلجرائها.

 المغلف األول: يحتوي على األوراق الثبوتية والتصاريح والتأمينات األولية. 
المغلف الثاني يحتوي على العرض المالي.

 يلتزم العارض بتحديد موطنه المختار تحت طائلة رفض العروض واذا تقدم العارض بأكثر من عرض واحد ترفض 
جميع عروضه.

 مدة ضمان األشغال هي سنة كاملة تسري ابتداءاً من تاريخ االستالم المؤقت لألشغال كلها او ألي جزء منها جرى 
استالمه مؤقتا على حدة.

 يعتبر العروض مرفوضا في حال وجود حك او شطب او عدم .. . 
ـ مالحظة )شروط يجوز إضافتها بخصوص اي مناقصة( .

 ثمن شراء إضبارة التعهد )۵۰۰۰( فقط خمسة آالف ليرة سوري . 
للمزيد من المعلومات مراجعة البلدية لالطالع على دفاتر الشروط والحصول على إضبارة المناقصة ۲۰۱۹

المكتب الفني                      الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في عابرة
محي الدين حسن                         حسام الحسين ـ أمينة يونس

إعالن
 الجهة المعلنة: بلدية تل معروف
 نوع اإلعالن: مناقصة مشاريع

 التنصيف : أشغال فرش بقايا مقالع - حجر مکسر  - ترفيعات زفتية 
آخر موعد لقبول العرض: يوم السبت 22-6-2019

موعد فض العروض: يوم األحد 23-6-2019
تعلن بلدية تل معروف عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم للمشاريع التالية:

قيمة اإلضبارة مدة التنفيذ  قيمة الكشف التقديري  نوع العمل  اسم المشروع 
5000 30 يوم   3040000 بقايا مقالع  ترميم طريق كبيبة الشمالية بالبقايا 
5000 30 يوم   3000000 بقايا مقالع  ترميم طريق شيبانية النايف- فارقين 

5000 15يوم   1584000 بقايا مقالع  شارع شرموخ العبار 
5000 10 أيام   1230000 حجر مكسر  شارع مدرسة فارسوك- صغير 

5000 20 يوم   2520000 بقايا-حجر مكسر  حزام وشوارع في سحل وتل معروف 
5000 10 أيام   1946950 ترقيعات زفتية  طريق تل معروف- خزنة 

5000 15يوم   1360890 ترقيعات زفتية  طريق سيحة كبيرة- حمارة 
5000 15 يوم   2169875 ترقيعات زفتية  طريق سيحة صغيرة- ليالن 

5000 10أيام   1021300 ترقيعات زفتية  طريق الدولي تل برهم- ليالن/ك/- ليالن/ص/ 
وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والحقوقية والمالية الخاصة بكل مشروع:

 التأمينات األولية: %5 من قيمة الكشف التقديري
التأمينات المائية : %۱۰ من قيمة اإلحالة

غرام التأخير %001 واحد باأللف من كل يوم تأخير مدة ارتباط العارض بعرضه ثالثة أشهر اعتبارا من اليوم التالي 
االنتهاء تقديم العروض . 

مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه ثالث أشهر اعتبارا من اليوم التالي إلحالة التعهد إليه .
تقدم العروض إلى ديوان البلدية ضمن مغلفين معلقين ويوضع المغلفان في مغلف ثالث معنون باسم الجهة المعلنة 

وموضوع المناقصات والتاريخ المحدد إلجراءها
المغلف األول: يحتوي على األوراق الثبوتية والتصاريح والتأمينات األولية

المغلف الثاني: يحتوي على العرض المالي.
يلتزم العرض بتحديد موطنه المختار تحت طائلة رفض العروض وإذا تقدم العارض بأكثر من عرض واحد ترفض جميع 

عروضه
مدة ضمان األشغال: هي سنة كاملة تسري ابتداء من تاريخ االستالم والمؤقت الألشغال كلها أو ألي جزء منها جرى 

استالم مؤقتا على حدة.
يعتبر العرض مرفوضأ في حال وجود حك أو شطب أو عدم

على من يرغب االشتراك بالمناقصة التقدم بعرض مستقل مرفق باألوراق الثبوتية الالزمة لديوان بلدية تل معروف أصوال 
على دفتر الشروط الفنية وشراء إضبارة المناقصة رفض كل عرض غير مرفق بإيصال الشراء واألوراق الثبوتية

الرئاسية المشتركة
محمد صالح يوسف ـ وليدة حسين 

إعالن مناقصة
تعلن هيئة االقتصاد والزراعة عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم  بناء خزان ارضي لتخزين المياه وذلك في مقر مديرية 

البحوث العلمية الزراعية / هيمو
آخر موعد لتقديم العروض في تمام الساعة الثالثة / من يوم األحد تاريخ 2019-6-16م

موعد فض العروض في تمام الساعة العاشرة من يوم االثنين تاريخ 2019-6-17م
: قيمة الكشف التقديري 6322460 إلى به من قبل ستة مالين وثالثمائة واثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وستون ليرة 

سورية ال غير . .
التأمينات المؤقتة %5 من قيمة الكشف التقديري 

- التأمينات النهائية  ٪۱ من قيمة اإلحالة –
 مدة ارتباط العارض بعرضه/ 6۰ ستون يوماً

سعر اإلضبارة / ۷۰۰۰ ل. س
تقدم العروض مرفقة جميع الوثائق الثبوتية الالزمة إلى الديوان في هيئة االقتصاد والزراعة ويمكن مراجعة الديوان

لالطالع على دفتر الشروط وشراء اإلضبارة خالل أوقات الدوام الرسمي
الرئاسة المشتركة لهيئة االقتصاد والزراعة

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/855  /  لعام 2019م
 على السيد: فيروز خليل الموسى  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  وذلك 

في تمام الساعة / 10 صباحا / من يوم األربعاء 
/19/6/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من 

السيد: يوسف العاروني وحسن العاروني        
بطلب: تسليم مبيع وتثبيت عقد بيع

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/675 /  لعام 2019م 

على السيد: فراس عبد المنعم الحسين  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 

تمام الساعة / 10صباحا / من يوم االحد / 30  /  6 
/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: عبد 

الحكيم محمود العلي       
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

تبليغ
في الدعوى  رقم أساس/ 741/  لعام 2019المتكونة 

من الجهة المدعية: نجوى المحمد بنت خضر
والمدعى عليه: خالد علي الخلف

بدعوة: طالق لعلة الغياب
 المقرر جلستها بتاريخ يوم الثالثاء/25/6/2019 

تبليغهيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 
في الدعوى  رقم أساس/1475/  لعام 2019المتكونة 

من الجهة المدعية: سارة عادل حيدر
والمدعى عليه: محمد الحيدية بن احمد

بدعوة: طالق لعلة الهجر
 المقرر جلستها بتاريخ يوم االثنين/24/6/2019 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

تبليغ
في الدعوى رقم أساس/1131/  لعام 2019المتكونة 

من الجهة المدعية: مها العليوي بنت محمد
والمدعى عليه: أحمد شيخ نعسان بن حسين 

بدعوة: تفريق
 المقرر جلستها بتاريخ يوم الثالثاء /25/6/2019 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 539/  لعام 2019م

 على السيد: فهد رجب الحساوي الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 

10صباحا / من يوم األربعاء / 19/6/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد:  محمد االحمد 

الحسن      
بطلب:  تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 753/  لعام 2019م

على السيدة: احالم احمد الجاسم الحضور الى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 

/10صباحا / من يوم األربعاء / 26/ 6/2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: حسن محمود حسينو      

بطلب: إسقاط حضانة ووقف نفقة 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/702 /  لعام 2019م

على السيد: حسن عبدهللا  الحضور الى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 
/10صباحا  من يوم االثنين / 24/6 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: عبدالجليل محمد بن 

عبد العال       
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

سند تبليغ حكم
في الدعوى رقم أساس/425/ لعام 2019م

طالب التبليغ: محمد احمد االبراهيم
المطلوب تبليغه: زهية ابراهيم المحمود

والمحسومة بالقرار رقم /427/ 2019م والقاضي من 
حيث النتيجة:

تثبيت شراء المدعى محمد االبراهيم بن احمد 
للسيارة نوع مكروباص ميتسوبيشي لون ابيض 

موديل/1991/ اوربية
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوما من اليوم التالي 

بعد تبليغك الحكم
وأن لم تحضر سنجري بحقك اإلجراءات القانونية

هيئة تنفيذ األحكام في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/654/  لعام 2019م

 على السيد: احسان الحجي بن محمود- سارة محمد 
العبود- محمد عمر بن الجواد محمود-ضبة بن 

عبدالجواد- اسعد عبدهللا العبود الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة  وذلك في تمام الساعة 
/10صباحا/ من يوم االثنين /17 /6 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد: عبدالعزيز المحميد 

بن صباحي- وورثة صباحي الحماده       
بطلب: منع معارضة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/685 /  لعام 2019م

على السيد: محمد خير حسين العبدهللا الحضور الى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام 
الساعة / 10صباحا / من يوم االثنين  / 24/ 6 

/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 
محمد جاسم الحسون      

بطلب: تثبيت بيع عقار
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/ 609/  لعام 2019م

 على السيد: حسين احمد الحسن االحمد  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة /10صباحا / من يوم الخميس  / 23/ 

6/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد:  
عبد الحميد احمد الحمام      

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

سند تبليغ حكم
الدعوى رقم أساس/ 477/لعام 2019سند تبليغ حكم قضائي 
صادر عن هيئة ديوان  العدالة االجتماعية في الرقة الغرفة 

االولى
طالب التبليغ: جنان يوسف بنت عمر     الرقة مؤسسة العمران

المطلوب تبليغه: فواز خليل بوزان     الرقة السباهية
والمحسومة بالقرار رقم / 863 / 2019والقاضي من حيث 

النتيجة:
الحكم بتثبيت الزواج بين الجهة المدعية جنان   1-
اليوسف بنت عمر من الزوج المدعى عليه فواز خليل بوزان 

واعتباره وافعال بتاريخ 11/10/2010
التفريق بين الجهة المدعية جنان اليوسف بنت   2-
عمر من الزوج المدعى عليه فواز خليل بوزان بائن بينونة 
صغرى واعتباره واقعا بتاريخ صدور هذا القرار والزام 

الزوجة بالعدة الشرعية
تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم   3-

والمصاريف
قرار صدر بتاريخ 19/5/2019م وجاهي بحق الجهة المدعية 

وبمثابة الوجاهى بحق الجهة المدعى عليها أصدر
هيئة العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 698/  لعام 2019م

 على السيد: اسماعيل محمود احمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام 

الساعة 10صباحا / من يوم  األحد / 30/ 6/2019م 
للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: أحمد الحاجي 

حمود     
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/74/  لعام 2019م

على السيد: جمعة عباس الموسى الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 

/10صباحا / من يوم الخميس / 27/6 /2019م للنظر 
بالدعوى المقامة عليك من السيد:  محمد خالد راعي 

جوخة      
بطلب:  تثبيت بيع سيارة

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة أخطار
في الدعوى رقم أساس/ 1588 /  لعام 2019م 

على السيد: احمد الفاضل بن عبدهللا  الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة وذلك في تمام 
الساعة /10صباحا  / من يوم األربعاء /19/6 

/2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: 
حسين خلف البك        

بطلب: مبلغ مالي
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
 ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة أخطار
في الدعوى  رقم اساس/30/  لعام 2019المتكونة من 

الجهة المدعية: فاطمة تادفي بنت محمد
والمدعى عليه: ورثة المرحوم عقبة السالم

بدعوة:  طلب إرث 
المقرر جلستها بتاريخ يوم االثنين 24/6/2019 

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

سند تبليغ حكم قضائي
في الدعوى  رقم أساس/419/ لعام 2019م

طالب التبليغ: جمعة عبد البرهو
المطلوب تبليغه: علي عيسى الحسين

والمحسومة بالقرار رقم/626/2019م والقاضي من 
حيث النتيجة:

تثبيت العقد الحاصل بين طرفي الدعوى والمؤرخ 
ب6/7/2017 

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوما من اليوم التالي 
بعد تبليغك الحكم  وإال ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

تبليغ
في الدعوى رقم أساس/175/  لعام 2019المتكونة من 

الجهة المدعية: سهيل الصالح بن علي
والمدعى عليه: حسين البربوك
بدعوة:  فتح محالت مفروغة 

المقرر جلستها بتاريخ يوم األربعاء/ 26/6/2019 
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

دعوة أخطار
في الدعوى رقم أساس/185/  لعام 2019المتكونة من 

الجهة المدعية: شادي الحمود بن موسى
والمدعى عليهم: خليل الطي بن تركي وعدنان الشيخ 

ومحمد الصالح واحمد
بدعوة: تثبيت بيع سيارة

 المقرر جلستها بتاريخ يوم الثالثاء 25/6/2019 
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/739 /  لعام 2019م

 على السيد: حسين حسن الحمود  الحضور الى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في تمام الساعة 
/ 10صباحا / من يوم الثالثاء / 25  / 6  /2019م 

للنظر بالدعوى المقامة عليك من السيد: محمد موسى 
الموسى       

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

ي الروسي للتصعيِد،  األوضاُع في إدلب تتجهُ إلى التصعيِد أكثر فأكثر مع اتجاِه النظاِم السوري مدعوماً بالغطاِء الجوِّ
والمضّي بحملتِه العسكريَّة في تلك المنطقة على حساِب المجموعات المرتزقة المدعومِة من تركيا، بعدَّ فشِل مؤتمر 
سوتشي وعدم وفائها بالتزاماتها مع الجانِب الروسي بنزِع سالِح الفصائِل الُمسلحة التي باتت تُهدُد قاعدة حميميم، مما 

دفَع الروس والنظام السوري لشِن العمليَّة العسكريَّة.

بعد مضي أربع سنوات على تحرير مدينة تل أبيض/ كري سبي على يد قوات سوريا الديمقراطيَّة، 
شهدت المدينة وريفها تطورات مهمة على الصعيد السياسي والعسكري واالقتصادي واالجتماعي، 
حيث بدأ أبناء المنطقة بتنظيّم أنفسهم، وتشكيل المجالس الُمنتخبة من الشعب للنهوض بالمدينة من 

جديد، وليُتاح ألبنائها إدارة أنفسهم وتحقيق التّطور المنشود.

روناهي / الطبقة – نتيجة حادثة أليمة تعّرض لها الطفل عناد يعيش اآلن في حالة يُرثى 
لها وال أحد يُعيله سوى والدته التي أثقلت كاهلها ظروف النزوح، عناد ينادي بصرخته 

الضمائر الحيّة لتقديم يد العون لهُ وإنقاذه. 

روناهي / الرقةـ  تعتبر زراعة الخضار الصيفية بأصنافها المتعددة في الرقة من المحاصيل 

المهمة التي تحقق االكتفاء الذاتي، وتُنشِّط اقتصاد األهالي؛ ناهيك عن تغطيتها لحاجة الرقة 

من الخضروات ريفاً، ومدينة كما يتم تصدير الفائض إلى باقي المدن السورية.

مقاطعة تل أبيض/ كري سبي من إحدى معاقل المرتزقة، ومكان لخلِق الفساد واستعباد 

المرأة على وجِه الخصوص واستغاللها ِمن قِبل مرتزقة داعش، إلى مثال لتحّرر المرأة 

ومنبراً ألخّوة الشعوب.
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عطِل
ُ
أمينة عمر: الدور الرتكي السلبي ي
 العملية السياسية يف سوريا 

4»

تل أبيض/ كري سبي... أربع 

قدمِ
ّ
طورِ والت

ّ
سنوات من الت

صرخة عناد ومناشدته إلنقاذه 
بعد فوات اآلوان

حقول اخلضروات متأل
 أسواق الرقة باخلريات

نساء كري سبي/ تل أبيض: «أشرقت 
علينا مشس احلرية بعد حتريرنا«

الهدف  ـ عندما يكون  / قامشلو  روناهي 
نحن نسير  فإذاً  وال شخصياً  ليس مادياً 
قنديل  مدرسة  الصحيح،  الطريق  على 
للنجاح  مثال  العمرية  للفئات  الكروية 
الرياضية،  باألخالق  وااللتزام  والتميز 
وسط  واالستغالل،  املادة  لغة  عن  بعيداً 
األندية  من  الكثير  عن  األمر  هذا  غياب 
مدينة  شهدتها  التي  الكروية  واملدارس 

قامشلو سابقاً وحالياً أيضاً.

عوائل  مجلس  كشف   - ديرك  روناهي/ 
مبقاطعة  ديرك  مدينة  في  الشهداء 
قوات  مقاتلي  من   /13/ سجل  قامشلو, 
في  استشهدوا  ممن  الشعبي  الدفاع 
صفوف  ضمن  متفرقة  وأماكن  أوقات 
خالل  وذلك  الكردستانية،  التحرر  حركة 

مراسم في مركز باور للشبيبة.

مدرسة قنديل للفئات العمرية 
ز
ّ
عنوان األخالق والتمي

أهايل ديرك: نعاهد باالنتقام 
لدماء شهدائنا االبرار

روناهي/ قامشلو – بعد القضاء على فلول مرتزقة داعش في ريف دير الزور وهزميتهم عسكرياً، يدخل 

النضال في شمال وشرق سوريا مراحل جديدة، وفي كافة الصعد وضمن كافة الشرائح اجملتمعية ومن 

أهمها نضال املرأة التي كانت ومازالت رمزاً للنضال والثورة، ومثاالً وقدوة للنساء في العالم أجمع.

املرأة احلرة أساس بناء جمتمع دميقراطي

۱۰»

۲»

۲»

ثقافة احلوار

۸»

من  يتمكنوا  لم  الشهباءـ  روناهي/ 
عفرين  في  مشروعهم  استكمال 
التركي  احملتل  ِقبل  من  احتاللها  وبعد 
أعادوا  الشهباء  إلى  قسراً  وتهجيرهم 
تدريبية  دورة  لِتُفتتح  الفكرة  صياغة 
حول البحث العلمي والنقد األدبي والتي 

ستستمر مدة عام.

مكِن للبحث العلمي شق 
ُ
هل ي

طريقه يف ظروف النزوح والتهجري؟

۸»
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صالح  في  تصب  التي  الفوائد  كل  رغم 
لكن  المعلومة،  إلى  الوصول  سرعة 
االستخدام  عن  ناجمة  صحية  أضراراً 
دماغنا،  بنية  تدمر  قد  لإلنترنت  المفرط 
التي  المعلومات  كثرة  من  خبراء  ويحذر 

توفرها التكنولوجيا الحديثة على صحتنا.
استخدام  في  طويالً  وقتا  تقضي  كنت  فإذا 
في  سلبياً  تأثيراً  يترك  ذلك  فإن  اإلنترنت، 
أن  إلى  حديثة  دراسة  إذ خلصت  دماغك، 
االستخدام الكثير لإلنترنت يغير من طريقة 
عمل دماغنا، بحيث تصبح الذاكرة ضعيفة 

ويقل التركيز.
بالشراكة  تمت  التي  الدراسة،  هذه  نتائج 
بين جامعة »ويسترن« في سيدني وجامعة 

»هارفاد« والكلية الملكية في لندن وجامعة 
نشرها  تم  مانشستر،  وجامعة  أوكسفورد 
وفق  العالمي«،  النفسي  »الطب  مجلة  في 

موقع »هايل براكسيس نت« األلماني.
مئات  من  طُلب  الدراسة  هذه  وإلجراء 
مختلفة  باختبارات  القيام  المشاركين 
إدراكية،  تمارين  إلى  باإلضافة  للذاكرة، 
أدمغة  على  فحوص  إجراء  أيضاً  تم  كما 

المشاركين.
يغير  اإلنترنت  أن  إلى  الباحثون  وخلص 
أن  يمكن  إذ  البشري،  العقل  وقدرات  بنية 
مجاالت  في  وحادة  مزمنة  تغيرات  يسبب 
على  ينعكس  مما  اإلدراك،  من  معينة 
االجتماعي،  وتفاعلنا  وذاكرتنا  تركيزنا 

وفق المشرفين على الدراسة.

وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً أن االستخدام 
العديد  في  فعلياً  يؤثر  لإلنترنت  الكثير 
المثال  سبيل  فعلى  الدماغ،  وظائف  من 
واإلشعارات  للدعوات  الكبير  التدفق  فإن 
اهتماماتنا  تجعل  اإلنترنت  عن  الصادرة 
على  قدرتنا  ويضعف  باستمرار،  مشتتة 
ذلك  أوضح  كما  واحد،  أمر  في  التركيز 
الدكتور جوزيف فيرث من جامعة ويسترن 

سيدني في بيان صحفي.
اإلنترنت  لنا  يوفر  ذلك  على  عالوة 
من  فقط، كما هائالً  نقرة واحدة  وبواسطة 

يغير  ما  وهو  وقت،  أي  وفي  المعلومات 
طريقة تخزيننا وتقديرينا للمعلومات، كما 

جاء في موقع »هايل براكسيس نت«.
وال يقتصر ضرر اإلنترنت على البالغين 
وقد حذر  أيضاً،  األطفال  يشمل  بل  فقط، 
إهمال  من  الدراسة  هذه  على  المشرفون 
األطفال لألنشطة الضرورية لنموهم، مثل 
العالقات االجتماعية والحركة، وانشغالهم 

معظم الوقت باألجهزة الذكية.
التطبيقات  من  مجموعة  هناك  واليوم 
لآلباء  يمكن  التي  المتاحة  والبرامج 
بالوقت  التحكم  في  تساعدهم  استخدامها، 
أو  اإلنترنت  مع  أطفالهم  يقضيه  الذي 

هواتفهم الذكية.

اآلباَء  الخبراُء  ينصح  ذلك،  على  عالوة 
بالتحدث باستمرار مع أطفالهم حول تأثير 
األضرار  لتفادي  فيهم  االفتراضي  العالم 
التي قد تحدث لهم الحقاً، مثل اإلدمان أو 

التنمر اإللكتروني.
وللتقليل من األضرار الناجمة عن االستخدام 
المكثف لإلنترنت ينصح الخبراء بضرورة 
على  األنشطة  وتقليل  الذاتي  الوعي  تنمية 

اإلنترنت خاصة في المساء.

ـ العواصف االستوائية: تبدأ األعاصير 
المناطق  في  المحيطات  فوق  بالتشّكل 
االستوائية، وتكون عبارة عن مجموعة 
من العواصف، حيث يسحب المركز ذو 
الضغط المنخفض العميق الهواء الرطب 
والطاقة الحرارية من سطح المحيط، ثّم 
الحراري،  الحمل  بطريقة  الهواء  يُرفع 
بينما يقوم الضغط من األعلى بدفعه إلى 
الخارج، ويتسبّب دوران تيارات الرياح 
حلقات ضيقة،  الغيوم ضمن  تدوير  في 
شكل  على  الكامل  اإلعصار  ويتناسق 
مساحة  على  يمتّد  ما  وغالباً  دائري، 

تصل إلى 5۰۰ كم.

الضغط  يكون  االستوائي  االنخفاض  ـ 
إلى  يصل  حيث  جداً  منخفضاً  الجوي 
حوالي ۹6۰ مليار، ويمكن أن ينخفض 
في  المسّجل  القياسّي  الرقم  إلى  ليصل 
األطلسّي  المحيط  شمال غرب  إعصار 
ر الهواء  عام ۱۹۷۹ وهو 65 سم، ويُكوَّ
إذ  لولبّي،  بشكل  الداخل  إلى  السطحّي 
كم   3۰ قطرها  يبلغ  دائرة  إلى  يتحّول 
هذا  على  ويُطلَق  باإلعصار،  محيطة 

المحيط اسم جدار العين.

ما هو جدار العين وعين األعاصير؟

المحّمل  الهواء  هو  العين  جدار  ـ 
حلزونيّة  بطريقة  والصاعد  بالرطوبة 
يتكاثف  ثّم  األعلى،  باتجاه  الداخل  إلى 
وعند  داخله،  الكامنة  الحرارة  ويُطلق 
الوصول إلى ارتفاعات عالية جداً فوق 
السطح يتّم إطالق هذا الهواء نحو محيط 
العاصفة مّما يولّد مجموعات دواميّة من 
الهواء  صعود  سرعة  وتؤّدي  الغيوم، 
وعمليات التكثيف التي تحصل في جدار 
الزيادة  وألّن  األمطار،  لهطول  العين 
في  أكبر  هي  الضغط  في  الخارجية 
الجدار، فإّن السرعة تكون في أقصاها.

ـ تكون عين األعاصير هادئة ومكشوفة 
تتعّرض  فهي  لذلك  صافية،  لسماء 
كما  لألمطار،  معدوم  أو  قليل  لهطول 
أنّها أكثر دفئاً من المحيط الخارجّي لها 
داخل  الحرارة  درجات  تتراوح  حيث 
ثماني  إلى  درجات  خمس  من  العين 
للتيارات  نتيجة  وذلك  مئوية،  درجات 
وألّن  اإلعصار،  مركز  في  الهوائية 
أكبر  الضغط هي  الخارجية في  الزيادة 
ألقصى  مكاناً  تعّد  فهي  الجدار،  في 

سرعة للرياح.

حول  لألعاصير  الحقائق  بعض  هناك   
العالم:

غالباً  البحر  في  األعاصير  تحدث  ـ 
بشكل غير مؤٍذ، مع ذلك فمن الممكن أن 
عندما  ألضرار  ومسببة  خطيرة  تكون 
تصل  أن  يمكن  األرض.  نحو  تتحرك 
لإلعصار  المتصاعدة  الرياح  سرعة 
حوالي 3۲۰ كم في الساعة، حيث يصل 
وهدم  األشجار  نزع  إلى  تدميرها  قوة 

المباني. 

عقارب  اتجاه  في  األعاصير  تدور  ـ 
الجنوبي  النصف  في  وذلك  الساعة، 
عكس  تدور  بينما  األرضية،  للكرة 
الشمالي  النصف  في  الساعة  عقارب 
ما  إلى  السبب  ويعود  األرضية،  للكرة 
تنتج  والتي  كوريوليس،  بقوة  يسمى 

بسبب دوران األرض. 

وفقاً  وذلك  األعاصير  مفهوم  يتغيّر  ـ 
في  فمثالً  فيه،  تتشكل  الذي  للمكان 
المحيط األطلسي وشمال غرب المحيط 
أّما   ،)hurricanes( تسمى  الهادئ 
الهادئ  المحيط  غرب  شمال  في 
جنوب  وفي   ،)typhoons( فهي 
هي  الهندي  والمحيط  الهادئ  المحيط 
)cyclones(. أكبر إعصار تّم تسجيله 
غرب  شمال  في   ۱۹۷۹ عام  في  كان 
المحيط الهادئ، وسّمي بإعصار تيفون 
قطره  طول  بلغ  حيث   ،)Typhoon(
نصف  يقارب  ما  أي  كم،   ۲۲۲۰ نحو 

حجم الواليات المتحدة.

على  الحار  الفلفل  يحتوي  األلم:  يخفف  ـ 
يرتبط  والذي  الكابسيسين  يسمى  مرّكب 
العصبية  النهايات  وهي  األلم؛  بمستقبالت 
إحساساً  يُحِدث  وهو  باأللم،  تشعر  التي 
حقيقيّةً  إصاباٍت  يسبب  ال  أنّه  إاّل  حارقاً، 
استهالك  زيادة  فإن  ذلك  ومع  بالحروق، 
الفلفل الحار بكميّاٍت كبيرٍة قد يقلل حساسية 
يقلل  مّما  الوقت،  بمرور  األلم  مستقبالت 
الفلفل  بنكهة  الشعور  على  القدرة  من 
الحارقة، كما أنّه يجعل ُمستقبالت األلم هذه 
مثل  األخرى،  األلم  ألشكال  حّساسٍة  غير 
حرقة المعدة التي يُسبّبها ارتجاع الحمض 
الفلفل  يساعد  أن  يمكن  العدوى  يحارب 
يوفر  إنّه  إذ  العدوى،  مكافحة  على  الحار 
اليوميّة  االحتياجات  من   ٪۱۰۸ نسبته  ما 
من فيتامين )ج( في كّل ملعقٍة كبيرٍة منه، 
األكسدة  مضادات  أحد  )ج(  فيتامين  ويُعّد 
الماء،  في  للذوبان  القابلة  القويّة  الطبيعيّة 
أسباب  مقاومة  على  الجسم  تساعد  والتي 
الحّرة  الجذور  من  والتخلص  العدوى، 

المسببة للسرطان في الجسم.
 ـ يحسن األداء اإلدراكي: يمكن أن يساعد 
الفلفل الحار على تحسين األداء اإلدراكي، 

إذ إنّه يحتوي على الحديد الذي يساهم في 
زيادة إنتاج الهيموغلوبين وتدفق الدم، مّما 
يساعد على تعزيز األداء اإلدراكي، وتقليل 
اإلدراكية؛  باالضطرابات  اإلصابة  خطر 
يقلل  والَخَرف  الزهايمر،  مرض  مثل: 
الصداع النصفي يشير الخبراء إلى أّن رّش 
الفلفل الحاّر في األنف قد يوقف ألم الصداع 
الكابسيسين؛  إنّه يحتوي على  إذ  النصفي، 
وهي الماّدة الكيميائيّة الموجودة في الجزء 
فيُخّدر  الفلفل،  من  البذور  يحمل  الذي 
وهو  الدماغ،  في  التوائم  ثالثّي  العصَب 
المكان الذي تبدأ فيه بعض أنواع الصداع 
النصفي والصداع الحاّد، فقد أشارت إحدى 
الدراسات إلى تحّسن حاالت ۷ من كّل ۱۰ 
مختلفة  أنواع  من  يعانون  كانوا  أشخاص 
من الصداع عند استخدامهم لهذه الطريقة.

أّن  يُعتقد  األيض:  عمليات  يعزز  ـ   
في  الحرق  معدالت  يزيد  الكابسيسين 
الجسم، األمر الذي يزيد الشعور بالحرارة 
في الجسم، كما أنه ينّشط الخاليا العصبيّة 
بناء  منع  على  تساعد  والتي  الحسيّة، 
الدهون، وتتحّكم في الشهيّة، مّما قد يساعد 

على فقدان الوزن.

عمودي

1-رئيس سوري راحل 

2-ابو الشرائع – بجل /م/

3-طول – عاصمة اسيوية 

4-نجيع – قل – كذب /م/ 

5-والد /م/ - اعتاد عليه /م/ 

6-مستفسر /م/ - قناة مائية اسيوية 

7-شاعر لبناني – حرف جر 

8-طراز /م/ - ازقة 

9-اختبئ /م/ - شعوب 

10-احد الوالدين /م/ - متشابهان – 

حبسه 

11-رئيس عراقي راحل 

أفقي
1-رئيس سوري راحل 

2-قلعة اثرية في كردستان العراق – 
الباسط

3-مادة معقمة – من االسنان/م/ - 
اصلح 

4-احسان – في الفم /م/ - مناص 
5-عالج / م/ - منتهك

6-جوهر – حيوان اليف / م/ - مدينة 
لبنانية 
7- صك

8-- من انواع الدخان / م/ - شبكة 
تواصل اجتماعي /م/ 

9-يشجب/م/ - استفسر 
10-حيوان ضخم – والية هندية 

11-سلك موصل /م/ -  بحر – متعب 
12-اول وزير دفاع سوري

المتقاطعة الكلمات 
إعداد : رافع عباس

۱۰ ۹ ۸ ۷ 6 5 4 3 ۲ ۱۱۱۱۲

۱۱

۱۲

۱۰

۹

۸

۷

6

5

4

3

۲

۱

أفقي
1- مضيق جبل طارق 2-ضباب-ليرة- رب 

3- فارابي 4- قلعة- النقرس 5- هي- طه- ماو 
– لذ 6 –ر ن ف ا –التوغو 7- ميلال- نحر – 

ا ا 8- زنوبيا – رد – بل 9- غرام- ايادوف 
10- رنن – محرم – نق 11- باسيل-  12- 

ردا - البوسفور

عمودي
1- مضيق هرمز –بر 2- ضب – لينين غراد 
–  3- يافع- فلورنسا 4- قباة طالباني 5- ايم-  

ال 6-سالب-7- ليبرمانم –احدب 8- طريق 
الحرير 9- اه- نوتردام  10- جل-  رف 11- 

قر- الغابون 12- بق – ذو الفقار

حل العدد السابق )756(

أضرار اإلنرتنت على دماغ اإلنسان

فوائد وأضرار الفلفل احلاركيف تتشكل األعاصري

يوم  صباح  انعقد   – قامشلو  روناهي/   
التأسيسي  ۱4-6-۲۰۱۹المؤتمر  الجمعة 
سوريا،  وشرق  شمال  في  المرأة  لمجلس 
الحرة ضمانة  المرأة  »اتحاد  تحت شعار: 
مواصلة  بهدف  ديمقراطية«،  لسوريا 
سنوات  خالل  المرأة  بدأته  الذي  النضال 
الوحدة  لتحقيق  الثورة،  الفائتة من  الثمانية 
والتعايش المشترك، وذلك بحضور المئات 
من النساء من شعوب شمال وشرق سوريا، 
المرأة،  حماية  وحدات  إلى  باإلضافة 
السريانيات، وذلك  النساء  ووحدات حماية 

في منتجع بيلسان بناحية عامودا.
هدفنا حماية مكتسبات المرأة

هذا  عقد  هدف  على  الضوء  ولتسليط 
مع  روناهي  صحيفتنا  ألتقت  المؤتمر 
لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  في  العضوة 
وشرق  شمال  في  المرأة  مجلس  تأسيس 
قائلةً: »أن  سوريا ستير قاسم، وقد حدثتنا 
حماية  هو  المؤتمر  هذا  انعقاد  من  الهدف 
قدمته  وما  المرأة  حققتها  التي  المكتسبات 
من النضال والكفاح، ليصل صوت المرأة 
شمال  في  حققتها  التي  وانجازاتها  الحرة 
وشرق سوريا إلى كافة أنحاء العالم، ونقل 
المنطقة بصورة  في  الرائدة  المرأة  تجربة 

السوريات ونساء دول  النساء  لكافة  حقيقة 
العالم أجمع. 

المرحلة  في  »أن  بالقول:  ستير  وأضافت 
األهم  الدور  سيكون  القادمة  الجديدة 
الدستور  في  المشاركة  حيث  من  للمرأة 

ومفاوضات السالم«
وأشارت ستير في حديثها بأنه  تم مشاركة 
النساء من كافة الشعوب في شمال وشرق 
وأرمن  وسريان  وعرب  كرد  من  سوريا 
وشيشان،  وأيزيديات،  وتركمان  وكلدان 
باإلضافة إلى مشاركة الممثالت عن النساء 
في األحزاب السياسية وشخصيات مستقلة 
الذاتية،  اإلدارة  في  المرأة  ومؤسسات 
هذا  انعقاد  »أن  بالقول:  ستير  وشددت 
المجلس  للنساء يميز عمل  الكبير  المؤتمر 

في األيام القادمة«. 
انتخاب  تم  بأنه  حديثها  في  ستير  وأكدت 
۱۷ امرأة لمنسقية المجلس، وتضم النساء 
كافة  ومن  المشاركة  المكونات  كافة  من 
»سنستمر  بالقول:  أكدت  وقد  المناطق، 
غير  المكونات  كافة  مع  بالتواصل 

المشاركة، وذلك النضمامهم للمجلس«.
تطوير وتطبيق القوانين وحماية مكتسبات 

المرأة

تم  أن  »بعد  حديثها:  في  ستير  وأضافت 
بعدها ممارسة  المنسقية ستبدأ  هذه  تشكيل 
ومن  رسمي،  بشكل  ونشاطاتها  أعمالها 
في  المرأة  تمثيل  هو  المجلس  هذا  أهداف 
سوريا  نحو  والسعي  السوري  الدستور 
باإلضافة  مركزية،  تعددية  ال  ديمقراطية 
إلى حماية كافة مكتسبات المرأة، وترسيخ 
تطبيقها  وضمان  المرأة  قوانين  وتطوير 

سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  جميع  في 
المرأة،  العنف ضد  والقضاء على ظاهرة 
باإلضافة إلى تكثيف الجهود من أجل تحرير 
عفرين وإنهاء االضطهاد الذي تتعرض له 
المرأة على يد المحتل التركي«، مؤكدة بأن 
تم  التي  المستقبلية  المخططات  من  بعض 

وضعها في براج المرحلة القادمة أيضاً.
جميع  من  ستير  تمنت  حديثها  نهاية  وفي 

التنظيمات النسائية بالمشاركة في المؤتمر 
لقضية  يعمل  الذي  النضال  أجل  من 
إلى  باإلضافة  حقوقها،  وضمان  المرأة 
مشاركتها في الحياة السياسية واالقتصادية 
شمال  مناطق  في  وغيرها  واالجتماعية 
»هذه  بالقول:  شددت  وقد  سوريا،  وشرق 

التجربة رائدة لتشجيع نضال المرأة«.

عوائل  مجلس  كشف   - ديرك  روناهي/ 
الشهداء في مدينة ديرك بمقاطعة قامشلو, 
سجل /۱3/ من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي 
ممن استشهدوا في أوقات وأماكن متفرقة 
ضمن صفوف حركة التحرر الكردستانية، 
وذلك خالل مراسم في مركز باور للشبيبة.

ديرك  منطقة  أهالي  من  اآلالف  شارك 
واجب  وأداء  اإلعالن  مراسم  ونواحيها 
العزاء وشارك في المراسم وفد من اإلدارة 
ومقاتلين  الجزيرة  مقاطعة  في  الذاتية 
الشعب  حماية  وحدات  من  ومقاتالت 
في  واألحياء  القرى  ومجالس  والمرأة 
المدينة، باإلضافة الى أعضاء المؤسسات 

المدنية في المقاطعة.

ثم  دقيقة صمت،  بالوقوف  المراسم  بدأت 
قبل  من  كلمات  عدة  إلقاء  المراسم  تخلل 
عوائل  لمجلس  المشترك  الرئيس  من  كل 
الشهداء في مقاطعة قامشلو »حسن عبيد«, 
الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم 
الذاتية  اإلدارة  يونس«,  »طلعت  الجزيرة 
سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطية 
»مزكين أحمد«, وكلمة باسم مؤتمر ستار 

وكلمة عوائل الشهداء.

وأكدت جميع الكلمات على أن ممارسات 
شمال  في  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
تحصل  التي  واإلعدامات  سوريا،  وشرق 
النظام  قبل  من  كردستان  روجهالت  في 
االحتالل  وقصف  اإليراني،  الفاشي 
مزارع  وحرق  كردستان  لجبال  التركي 
المحاصيل  وحرق  عفرين  في  الزيتون 
في الجزيرة، الهدف منه هو القضاء على 

هوية الشعب الكردي في كردستان.

خطى  »على  بالسير  عاهدت  الكلمات 
الشهداء وتصعيد النضال وتوحيد الصفوف 

حتى تحرير كامل تراب الوطن«.

وثائق  تُليت  الكلمات  من  االنتهاء  وبعد 
الشهداء  عوائل  مجلس  قبل  من  الشهداء 
وتسليمها إلى ذويهم وسط زغاريد األمهات 

وترديد الشعارات التي تمجد الشهداء«.

أسمائهم  عن  اإلعالن  تم  الذين  والشهداء 
الحقيقي  االسم  ديرك  عكيد  من:  كل  هم 
االسم  جاالك  روناس  فيصل،  محمد 
آفا االسم  الحقيقي كدر مستا، جوانا روج 

انتقام  شورش  عيسى،  روجين  الحقيقي 
االسم الحقيقي باهوز عمر، بارين بوطان 
نوروز  عمر،  نازدار  الحقيقي  االسم 
رمو،  فاطمة  الحقيقي  االسم  روناهي 
هيلين جيا االسم الحقيقي هيليخان حاجي، 
قاسم،  نسرين  الحقيقي  االسم  بوطان  فيان 
شيندا  الحقيقي  االسم  ديرك  روزرين 
عكيد  الحقيقي  االسم  جودي  رستم  حسن، 
الحقيقي   االسم  أوجالن  الفتريا  رمضان، 
يارا محمد، أردال روج آفا االسم الحقيقي 

بدران رمضان.

تقرير/ إيفا ابراهيم

أهايل ديرك: نعاهد باالنتقام لدماء شهدائنا االبرار

املرأة احلرة أساس بناء جمتمع دميقراطي

من  المستوى  رفيع  دبلوماسي  وفٌد  زار 
دائرة  مقر  البلجيكية،  الخارجية  وزارة 
الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية  العالقات 
لشمال وشرق سوريا في بلدة عين عيسى، 
أنهم  البلجيكيون،  الدبلوماسيون  وأّكد 
سيقدمون الدعم المباشر لإلدارة الذاتية بعد 
هذا االجتماع، وشدد الوفد على أن الحكومة 
لمشاركة  الكامل  الدعم  تُقدم  البلجيكية 
اإلدارة الذاتية في العملية السياسية والحل 
السياسي لسوريا وحضور ممثلين عنها في 

مؤتمر جنيف.
 وأشار الوفد على أنهم مع الحل السياسي 
يوجد حل  أن  يمكن  السورية، وال  لألزمة 
ممثلين  مشاركة  دون  السورية  لألزمة 
لشمال وشرق سوريا،  الذاتية  اإلدارة  عن 
والكرد بشكل خاص، وأنهم يدعمون إنشاء 
محكمة دولية لمقاضاة أسرى داعش حسب 
األصول والقوانين الدولية، وأنهم يُؤّكدون 
على مشاركة اإلدارة الذاتية في صنع الحل 

لألزمة السورية.

قالت  اإلعالم  لوسائل  تصريح  وفي 
صوفيا  لبلجيكا  الخارجية  األعمال  ممثلة 
بأني  القول  أود  البداية  »في  كارلشاوسن: 
القائمين  شكر  وأود  هنا،  بوجودي  سعيدة 
على اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سورية 
على حسن الضيافة، لقد أجرينا لقاءات مع 
الدكتور عبد الكريم عمر والسيدة أمل دادا 
ولقد كنت مسرورة جداً باللقاء وناقشنا عدة 
مواضيع هامة، وسنتابع كل الموضوعات 

التي يجب معالجتها. 
جداً  ومقدرة  جداً  ُمدركة  بلجيكا  إن 
قدمتموها،  التي  العظيمة  لتضحياتكم 
سورية  قوات  قدمته  لما  جداً  وُمقّدرين 
تنظيم  على  القضاء  أجل  من  الديمقراطية 

داعش اإلرهابي. 
»حكومتي  بالقول:  صوفيا  وختمت 
من  بلجيكيين  أطفال  ستة  تعيد  بأن  قررت 
بلجيكا، ونّود أن نشكر كل  إلى  المخيمات 
القائمين على دعمهم لنا والذين سهلوا إتمام 

هذه العملية«. 

بلجيكا تؤكد دعمها لإلدارة الذاتية

يوم  في  التركي ومرتزقته  االحتالل  عاود 
مركز  استهداف   ۲۰۱۹/6/۱۱ الثالثاء 
تم  حيث  الهاون  بقذائف  رفعت  تل  ناحية 
حيث  السكنية  األحياء  من  عدد  استهداف 
عضو  الحمدو  صبري  المواطن  استشهد 
أربعة  وجرح  رفعت  تل  ناحية  مجلس 
واسعافهم  المصابين  نقل  وتم  آخرون. 
في  الكردي  األحمر  للهالل  التابعة  للنقطة 

الشهباء.
مروان  الكردي  األحمر  الهالل  عضو    
قصف  تم  أن  بعد  قائالً:  إلينا  تحدث  بريم 
السابعة  الساعة  تمام  في  رفعت  تل  مدينة 
العائدة  االسعاف  سيارات  قامت  مساًء 
للهالل األحمر الكردي بالتحرك إلى موقع 
المركز  إلى  المصابين  إلسعاف  الحادث 
وكان  اشخاص  أربعة  وعددهم  الطبي، 
اإلصابات  منهم خطرة ألن  أثنان  إصابة  

كانت في الصدر.
تتكرر  االنتهاكات  هذه  بأن  مروان  وأكد 
وهي في تزايد حيث بلغ عدد القذائف التي 
بداية  منذ  رفعت  تل  ناحية  على  سقطت 
شهر رمضان وإلى اآلن 35 قذيفة وقد أدى 

هذا القصف لفقدان الستشهاد مدنييَّن 
مجلس  من  وفد  قام  متصل  سياق  في    
بزيارة  الذاتية  واإلدارة  الشهباء  مقاطعة 
بجوالت  قاموا  كما  رفعت،  تل  لناحية 
كومينات  جميع  من خاللها  زاروا  ميدانية 
الناحية واألماكن التي تم استهدافها من قبل 

المرتزقة. 
وتحدث المواطن مصطفى أبراهيم القاطن 
في الكومين التاسع في ناحية تلرفعت الذي 
قائالً:  منزله  من  بالقرب  قذيفة  سقطت 
من  نزحوا  الذين  المهجرين  من  »نحن 
هو  الشهباء  مقاطعة  إلى  ولجوءنا  عفرين 

مدفعية  إن  إال  واألمن  األمان  عن  للبحث 
بقصف  تقوم  ومرتزقته  التركي  الجيش 
يكون  مرة  كل  وفي  دائم   بشكل  المدنيين 
هناك شهداء مدنيين وجرحى، رغم الوعود 
ومعاقبة  االنتهاكات  حدوث  بمنع  الروسية 
التي  الثالثة  المرة  هي  هذه  لكن  الفاعلين 
دخول  بعد  للقصف  الناحية  فيها  تتعرض 

الروس.
رفعت  تل  ناحية  مجلس  قام  جانبه  ومن 
المشترك  الرئيس  يترأسه  وفد  بتشكيل 
لمجلس ناحية تل رفعت محمد حنان للقاء 
مع مسؤولين النقطة الروسية في تل رفعت 
عن  المسؤولين  بمطالبة   اللجنة  وقامت 
النقطة القيام بواجبهم لوقف هذه االنتهاكات 
قبل  تتكرر وبشكل دائم من  التي أصبحت 
واستهدافهم  ومرتزقته  التركي  المحتل 

للمناطق المأهولة بالسكان.
الذي  الروسية  النقطة  مسؤول  رد  وكان   
بتقديم  يقومون  بأنهم  اسمه  يصرح عن  لم 
تقارير عن االنتهاكات التي تحدث لقيادتهم 
المتواجدة بالشهباء وأنهم ينتقدون الحكومة 
التركية على هذه األعمال وأشار بأن اللوم 
التركية  الحكومة  عاتق  على  يقع  االكبر  
التي تسمح بحدوث هذه األفعال في الجانب 

الذي يقع مسؤوليتة على عاتقها. 

استشهاد مدني وجرح أربعة يف انتهاكات 
تركية متكررة للشهباء
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الناقص  الضلع  تعتبر  كانت  التي  المرأة 
في المجتمع وآلة لجلب األطفال وتربيتهم 
واالهتمام بالمنزل فقط، تمكنت بعد تحرير 
التعرف على  تل أبيض/ كري سبي؛ من 
دورات  تلقي  خالل  من  وحقوقها  نفسها 
التوعية والمحاضرات واالجتماعات الذي 
من  والتمكن  ستار،  مؤتمر  يعقدها  كان 
مسجونة  كانت  التي  التخلف  قوقعة  كسر 
أكبر  دحر  واستطاعت  عقود،  منذ  فيه 
مجموعة ارتزاق في العالم من مقاطعتها، 
باإلضافة إلى إدارة مدينتها بنفسها ولعب 
دورها في تطوريها، والعمل على حماية 

وتحرير مدينتها من المرتزقة.
على  سبي  كري  أبيض/  تل  مقاطعة  تقع 
مدينة  شمال  ۱۰۰كم  التركية  الحدود 
جزٌء  تعتبر  كما  لها،  إدارياً  وتتبع  الرقة، 
ال يتجزأ من روج آفا، الجزء المقتطع من 
الدولة السورية نتيجة اتفاقية سايكس بيكو. 
وعرب  كرد  من  فيها  الشعوب  تعيش 
وأرمن وتركمان حياةً تشاركية منذ األزل، 
ويتجاوز عدد سكانها أكثر من 3۰۰ ألف 
نسمة، ويشكل الكرد أكثر من 35 ٪ من 
ألف   ۱۰۰ يقارب  ما  أي  سكانها،  عدد 
نسمة، وتقع القرى الكردية اعتباراً من تل 
حتى  وغرباً  المركز،  سبي  كري  أبيض/ 
الحدود اإلدارية لحلب، ويبلغ عددها أكثر 
جنوب  تقع  قرى  وهناك  قرية،  من ۱۰۰ 
ومعظم  الحسكة،   - حلب  الدولي  الطريق 
باستثناء  جغرافياً  متواصلة  القرى  هذه 
النظام  التي تم استحداثها من قبل  بعضها 

البعثي بعد عام ۱۹63م.

تهجري قسري حبق األهالي 

بعد سيطرة فصائل المرتزقة المتمثلة بجبهة 
النصرة ومرتزقة داعش على  تل أبيض 
آذار عام ۲۰۱3م،  / كري سبي في ۱3 
والعامة  الخاصة  الممتلكات  نهبوا  الذين 
الالإنسانية  قوانينهم  وفرضوا  لألهالي، 
على األهالي القاطنين في المدنية، وزرع 
بين  والفساد  والفتنة  والعنصرية  الخوف 
الشعب، وبخاصٍة من قبل مرتزقة داعش، 
أدى ذلك إلى التهجير القسري بحق أهالي 
تلك  أمام  الباب  فتح  مما  وريفها،  المدينة 
السورية  األراضي  في  للتوغل  العناصر 
خانق  حصاٍر  وفرض  عليها  واالستيالء 
على األهالي بحجة دين اإلسالم الذي هو 
منهم براء، كما فرضوا الضريبة وحبسوا 
النساء في بيوتهن، واستولوا على األموال 
الخاصة والعامة، وقاموا بتصديرها لدولة 
تدعمهم  كانت  التي  التركي  االحتالل 
سوريا،  في  اإلرهاب  لنشر  الوسائل  بكل 
وممارسة  المنطقة،  في  نفوذها  وتوسيع 
أشد العقوبات بحق األهالي وتعذيبهم بكل 
وصل  حتى  والجسدية،  النفسية  الوسائل 
األهالي،  رؤوس  قطع  إلى  األمر  بهم 
باإلضافة إلى قطع أجزاء من أجسادهم إذا 

تم مخالفة أوامرهم. 
مرتزقة  من  كوباني  مدينة  تحرير  وبعد 
عام  الثاني  كانون   ۲6 بتاريخ  داعش 
۲۰۱5م، كان من الضرورة تحرير كري 
سبي/ تل أبيض، وربط الجزيرة وكوباني 
ببعضهما وفتح ممر بينهما من أجل كسر 

الحصار المفروض على كوباني.
أطلقت  ۲۰۱5م،  عام  أيار   6 بتاريخ 
لتحرير  حملة  الشعب  حماية  وحدات 
الريف الغربي إلقليم الجزيرة، فيما تقدمت 
وحدات حماية الشعب في الجبهة الشرقية 

لمقاطعة كوباني.

الجزيرة  إقليم  ريف  قرى  تحرير  وبعد   
مبروكة؛  وبلدة  كزوان  جبل  وتحرير 
تقدمت الحملة بخطى متسارعة نحو مدينة 

تل أبيض/ كري سبي. 
وبتاريخ ۱4 حزيران عام ۲۰۱5م تمكنت 
بلدة  تحرير  من  الشعب  حماية  وحدات 
مرتزقة  معاقل  آخر  االستراتيجية  سلوك 
لتبدأ  سبي،  كري  أبيض/  تل  قبل  داعش 
أبيض/ كري سبي،  تل  محاصرة  مرحلة 
من قبل وحدات حماية الشعب في الجزيرة 

وكوباني.
۲۰۱5م،  عام  حزيران   ۱5 وبتاريخ   
تحرير  الشعب  حماية  وحدات  أعلنت 
المقاطعة بشكٍل كامل من مرتزقة داعش.

املرأة قبل وبعد التحرير
 من املرتزقة

تحررت مقاطعة تل أبيض/ كري سبي في 
قبل  من  ۲۰۱5م،  عام  من  حزيران   ۱5
وغرفة  والمرأة  الشعب  حماية  وحدات 
عمليات بركان الفرات من رجس مرتزقة 
داعش، فكان يوم التحرير بالنسبة لألهالي 
يوم طلوع الشمس بعد الظالم الذي عاشوه 
إبّان حقبة مرتزقة داعش، حيث تحررت 
اإلنسانية وكانوا بانتظار هذا اليوم بفارغ 
الداعشية  الذهنية  من  لتخليصهم  الصبر 
تعود  الحياة  وبدأت  عليهم،  فرضت  الذي 
للنساء  وخاصةً  فشيئاً،  شيئاً  للمنطقة 
وفاشية  ظالم  من  األكثر  عانين  اللواتي 
مرتزقة داعش، والذين عملوا على حصر 
تحت  والزواج  المنزل  قوقعة  في  المرأة  

راية اإلسالم الذي كان يدعيه المرتزقة.
لقد كان لنساء المنطقة الحصة األكبر من 
تذوق معاناة مرتزقة داعش، واللواتي كن 
سوداء  سترات  تحت  للتخفي  يضطررن 

خوفاً من بطش المرتزقة.  
خارج  من  الخروج  من  المرأة  تتمكن  لم 
قوقعة منزلها وممارسة مهنتها ودراستها، 
ألنها إن خرجت وعملت ودرست ستكون 
يفرض  وكان  المرتزقة،  نظر  في  مرتدة 
عليها عقوبات كالجلد والرجم والقتل، لذا 
كان الحل الوحيد لدى المرأة لحماية نفسها 
من رجس المرتزقة هو البقاء في منزلها 
منتظرةً معجزة تحررهم من الظالم الذي 

حل بهم من قبل مرتزقة داعش. 

املرأة وإدارتها لنفسها
 بعد التحرير

في  الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن  بعد 
تشرين   ۲۱ في  سبي  كري  أبيض/  تل 
األهالي  بادر  ۲۰۱5م؛  عام  األول 
جميع  من  بأنفسهم  مدينتهم  أعمال  بإدارة 
النواحي التنظيمية واالقتصادية والخدمية 

والتعليمية، وشؤون المرأة. 
جانب  إلى  مكانها  المرأة  اتخذت  وقد 
في  وتطوريها  مدينتها  إدارة  في  الرجل 
واالجتماعية  الحياتية  المجاالت  كافة 
المرأة  مشاركة  تشكل  بحيث  والسياسية، 
اإلدارة  ومراكز  مؤسسات  ضمن  حالياً 
الذاتية في مقاطعة تل أبيض/ كري سبي 

بنسبة ٪۷۰.
تم  التي  والفساد  الفتنة  وأد  بعد  وذلك 
زرعها من قبل مرتزقة داعش بين شعوب 
الحياة  إحياء  وتم  سبي،  كري  أبيض/  تل 
بين  جديد  من  الشعوب  وأخّوة  المشتركة 
لتكن  المشترك  والتعايش  المنطقة  أبناء 

مثاالً لشمال وشرق سوريا عامةً. 

الناحية التنظيمية
 للمرأة يف املقاطعة

»اتحاد  ستار  مؤتمر  بادر  التحرير  بعد 
اإلدارة  مع  بالتنسيق  سابقاً،  ستار« 
بين  توعية  بحمالت  المقاطعة  في  المدنية 
النساء  زيارة  خالل  من  واألهالي  النساء 
وعقد  المحاضرات  وإلقاء  بيوتهن  في 
االجتماعات لهن، إضافةً إلخضاع العديد 
مجال  وفتح  تدريبية،  لدورات  النساء  من 
العمل أمامهن وتوفير فرص العمل لهن، 
كما ولعبت المرأة دوراً هاماً في الكومينات 
من خالل مهام الرئاسة المشتركة واللجان 

الُمشكلة ضمنها. 

ريادتها يف احلماية اجملتمعية

كان ال بد بعد دحر المرتزقة من المقاطعة 
والترافيك  األسايش  قوات  تأسيس  من 
المحافظة  أجل  من  الجوهرية  والحماية 
بارٌز  دوٌر  للمرأة  وكان  األمن،  على 
القوات،  هذه  في  األصعدة  مختلف  على 
والشعب  المرأة  حماية  وحدات  وساهمت 
في حماية المدينة من الهجمات الخارجية، 
وكان للمرأة دوراً بارزاً في تنظيم وحماية 

مدينتها، واالنتساب لهذه القوات. 

نـجحت املعلمات يف مهامهن

لقد كانت المرأة األكثر حرماناً من التعليم 
والدراسة في مدينة تل أبيض/ كري سبي، 
قطعي  بشكٍل  الدراسة  من  الحرمان  وبعد 
بادرت  تقريباً،  أشهر  وستة  أعوام  لثالثة 
بكادر  المدينة  في  والتعليم  التربية  لجنة 
مؤلف من سبعة معلمين/ات، حيث أغلبهم 
كن معلمات بفتح المدارس بشكٍل إسعافي 
بدايةً، وإرسال المدرسات والمدرسين إلى 
ثم  ومن  أشهر،  ثالثة  لمدة  تدريبية  دورة 
أيلول   ۱۸ في  المدارس  بافتتاح  بادرت 
الطالب  باستقبال  والبدء  ۲۰۱5م،  لعام 
الطلبة  عدد  ارتفع  وبعدها  قليلة،  بأعداد 

في  طالب   3۷۰۰۰ إلى  مؤخراً  ليصل 
عدد  وبلغ  مدرسة،   45۰ في  المقاطعة، 
معلمة،   ۱3۰۰ المقاطعة  في  المعلمات 
لعقول  السليمة  البنية  إعادة  هدفهم  وكان 
واآلثار  الخوف  مالمح  ومسح  األطفال، 
احتالل  عن  نجمت  والتي  عنهم  النفسية 
لزرع  باإلضافة  للمقاطعة،   المرتزقة 
قلوبهم،  في  واالطمئنان  والسالم  المحبة 

وبالفعل نجحت المعلمات في مهامهن.
الرابعة  السنوية  الذكرى  مرور  ومع 
سبي  كري  أبيض/  تل  مقاطعة  لتحرير 
من رجس مرتزقة داعش من قبل وحدات 
صحيفتنا  قامت  والشعب،  المرأة  حماية 
لالستماع  ومؤسساتها  المدينة  في  بجولة 
آلراء النساء حول التغيرات التي حصلت 
للمرأة بعد تحريرها من رجس المرتزقة. 

إشراقة نور احلرية 
بعد ظالم طويل

في  اإلدارية  حدثتنا  السياق  هذا  وفي 
مؤتمر ستار في مقاطعة تل أبيض/ كري 
الذكرى  قائلةً: »نبارك  ديالن حسن  سبي 
السنوية الرابعة لتحرير مدينة كري سبي/ 
تل أبيض على عوائل الشهداء كافةً الذين 
حرية  أجل  من  أكبادهم  بفلذات  ضحوا 

وكرامة وطنهم«.
 ۱5 يوم  كان  »لقد  بالقول:  مواصلةً 
يوصف  ال  يوماً  ۲۰۱5م،  عام  حزيران 
إشراقة  يوم  لنا  بالنسبة  فكان  بالكلمات، 

الشمس بعد ظالم طويل«. 
وأشارت ديالن بأنه بالفعل تمكنت المرأة 
المجتمع  في  دورها  ولعب  نفسها  بإثبات 
عملنا  »لقد  قائلةً:  ونوهت  ريادي،  بشكٍل 
جاهدين لتحرير المرأة من قوقعة العبودية 
التي حصرتها المرتزقة فيها بعد التحرير، 
من  تمكنا  والمستمر  الدؤوب  العمل  وبعد 
قوقعة  من  النساء  من  كبيرة  نسبة  تحرير 
العبودية والمنزل، وبالفعل تمكنت المرأة 
من خالل حمالت التوعية التي أطلقنها من 
معرفة نفسها وإدراك وحقوقها وواجبتها، 
ولعب دورها األساسي في المجتمع، ولكن 
النساء مسجونات  من  العديد  هناك  الزال 
خلف الذهنية الذكورية ونسعى لتحريرهن 

كلهن«. 
وبدورها هنئت العضوة في مكتب المرأة 
لتحرير  الرابعة  الذكرى  محمد  والء 
كافة  على  سبي  كري  أبيض/  تل  مدينة 
حزيران   ۱5 »يوم  وقالت:  العالم،  نساء 
يوم طلوع  لنا  بالنسبة  عام ۲۰۱5م، كان 
وكنا  علينا،  خيم  دامس  ظالم  بعد  الفجر 
من  وتحررنا  علينا  تحل  معجزة  بانتظار 
قبل  من  علينا  حل  الذي  والسواد  الظلم 

المرتزقة«.
قواتنا  تمكنت  »بالفعل  بالقول:  مضيفةً 
ومن بعدها اإلدارة المدنية ومؤتمر ستار 
الذي  المستنقع  ذلك  من  يخرجوننا  أن 
حصرنا به، وبالفعل تمكنا بمساندتهم من 
وممارسة  الحقيقة  وحقوقنا  أنفسنا  معرفة 
حياتنا الطبيعية بكل حرية في مجتمعنا«. 

تقرير/ سالفا أمحد

الفساد  خللِق  ومكان  املرتزقة،  معاقل  إحدى  من  سيب  كري  أبيض/  تل  مقاطعة 

مثال  إىل  داعش،  مرتزقة  قِبل  مِن  واستغالهلا  اخلصوص  وجهِ  على  املرأة  واستعباد 

لتحرّر املرأة ومنربًا ألخوّة الشعوب.

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

نورجان بايسال ..املدافعة 
عن احلرية والسالم

منكم  العديد  سمع  ربما  بايسال  نورجان 
أجل  من  بذلتها  التي  وبالجهود  باسمها 
الدفاع عن الحقوق والحريات. أو تعرفتم 
تكتبها  كانت  التي  المقاالت  من  عليها 
بصفاء قلبها عن قضيتها وقضية شعبها، 
تكتبها  كانت  التي  الكتابات  أو من خالل 
تموت  وكيف  والحريات،  الحقوق  عن 
نتيجة  العالم  جميع  أنظار  أمام  اإلنسانية 

سياسيات أردوغان التعسفية. 

أنا  أما  أنتم،  عليها  تعرفتم  كيف  أعلم  ال 
فقد تعرفت للمرة األولى على شخصيتها 
مقاالتها  خالل  من  واإلنسانية  الثورية 
وكتاباتها التي كنت أقرأها والتي بدورها 
كانت تترك أثراً بليغاً في مخيلتي وذهني. 

تسعى  كانت  العميقة  كتابتها  خالل  من 
إلى إيصال الوقائع والحقائق التي يعيشها 
التركية  الدولة  سياسيات  ظل  في  شعبها 
كافة  عن  والكشف  العالم  إلى  الفاشية 
في  أهلها  لها  يتعرض  التي  االنتهاكات 

وطنها األم. 

إظهار  كان  واألخير  األول  هدفها  نعم 
بها أحد، وتمكنت  لم يسمع  التي  الحقائق 
الصورة  ونقل  وطننا  مآسي  رسم  من 
الصحية عن ما يجري من حولها. ونقلت 
أنين شعبها إلى العالم بقلمها المتقن وأبدت 
له  لها تجاه ما تعرضت  مقاومةً ال مثيل 
والممارسات  العنف  من  وأهلها  مدنها 

الالإنسانية وخطاب الكراهية. 

الثورية،  المناضلة،  نورجان  نضال 
الحقوقية والباحثة عن الحقيقة أينما كانت 
لم يكن يقتصر، على الكتابة أو نشر خبر 
أو معلومة عن قضية شعبها، بل ناضلت 
المنكوبين  لمواساة  كبيرة  جهوداً  وبذلت 
من أبناء وطنها لمواصلة حياتهم الطبيعية. 

رغم أنني تعرفت على شخصيتها والتي 
وتحكي  تكتب  وكأنها  دائماً  لي  تبدو 
من خالل  والحياة  الحرية  في  آمالنا  عن 
أعرفها  وكأنني  أشعر  أنني  إال  كتاباتها، 
وقلمها  بنضالها  ألنها  طويل،  وقت  منذ 
وأصبحت  األبرياء  جميع  قلوب  دخلت 

ضماداً لجراحهم. 

الكثير من أجل رفع  بذلت  التي  نورجان 
راية السالم والحرية، ولم تسكت على ما 
وواصلت  أردوغان.  نظام  به  يقوم  كان 
مسيرتها النضالية بعزيمة لتحقيق أهدافها 

السامية. 

المرات  من  العديد  تعرضها  رغم 
ذلك  أن  إال  السجون  لالعتقاالت ودخلت 
بل واصلت نضالها  يثِن من عزيمتها  لم 
المدافعة  وأصبحت  المجاالت.  كافة  في 

عن حقوق اإلنسان والحريات. 

بايسال  نورجان  الكاتبة  وأصبحت 
والحريات  اإلنسان،  حقوق  عن  بدفاعها 
الحقوق  عن  الدفاع  أيقونة  بتركيا  العامة 
والحريات، وبتقاريرها اإلعالمية كشفت 
بحق  الفاشي  أردوغان  نظام  ممارسات 
أن  بعد  وتركيا،  كردستان  في  الكرد 
الفت  دولي  حضور  صاحبة  أصبحت 
بالخطر  مهددة  وصحافية  كناشطة 

ومدافعة عن حقوق اإلنسان.

بايسال  نورجان  التركي  النظام  اعتقل 
لن  أنهم  إال  السجن،  في  بها  ورموا 
وحجب  الكتابة  عن  توقيفها  يستطيعوا 
اإلنسانية  نضالها  مواصلة  في  دورها 
وكتاباتها ومقاالتها التي كانت تكتبها لنا. 
للجميع  بذلته أصبح ميراثاً  الذي  النضال 

ونبراساً يسيرون عليها.

والء حممدديالن حسن

نساء كري سبي/ تل أبيض: «أشرقت
 علينا مشس احلرية بعد حتريرنا«

بجانب  بقامشلو  الهاللية  حي  نحو  اتجهنا 
ملعب  يتواجد  حيث   خبات  الشهيد  ملعب 
قنديل  نادي  ملعب  وهو  آخر  صغير 
من  العشرات  يحتضن  والذي  الرياضي 
بإمكانيات  العمرية،  الفئات  من  المواهب 
الكثير  تحمل  ذاتية وبسيطة ولدت مدرسة 
من  الكثير  تفتقرها  التي  الصفات  من 
قامشلو  مدينة  على  مرت  التي  المدارس 

حتى اآلن. 
من  ومادي  ربحي  هدف  لديهم  الكثيرون 
في  وخاصةً  الكروية  المدارس  فتح  وراء 
يتقاضون رسم  للمدارس،  العطلة الصيفية 
اللباس  حق  عن  ناهيك  شهري  اشتراك 
على  هي  المدارس  أغلب  طبعاً  لالعبين، 
هذا النهج، أما مدرسة قنديل الكروية فهي 
مختلفة فحتى اآلن لم تطلب من أي العب 
وتعتمد  مادي،  مبلغ  أي  للمدرسة  منتسب 
األشخاص  من  مجموعة  على  المدرسة 
المدرسة  لتمويل  الشخصي  جيبهم  ومن 
الرياضية  والمستلزمات  الكرات  بشراء 

للتمارين.
المدرسة لديها في األسبوع أربعة حصص 
 ۷5 إلى   5۰ بين  ما  وهنالك  تدريبية 
عمر  من  تحوي  وهي  للمدرسة  منتسب 

الالعبين  عشر،  ثالثة  إلى  سنوات  الثمان 
أغلبهم من أحياء قامشلو: الهاللية والغربي 
لديها  والمدرسة  حطين،  وسوق  والمعهد 
المشرف  من  مكون  وإداري  فني  طاقم 
العام هو يوسف الحسيني ومديرة المدرسة 
هو  للمدرسة  والمدرب  خليل  وسيلة  هي 
سيبان  ويساعده  سليمان  محمود  الكابتن 
اإلدارة  مستلمان  شخصان  وهنالك  علي، 
رمو،  ومحمد  دان  أبو  جميل  وهما 
من  العديد  بشار  سلمان  الحكم  قدم  وكما 
في  الالعبين  لثقيف  التحكيمية  الحصص 
المدرسة بشكٍل طوعي، وتكمن سر النجاح 
واالستمرارية في هذه المدرسة منذ سنوات 
عكس المدارس السابق لتحليها بالمصداقية 
أهالي  تجاوب  األمر جلب  والشفافية وهذا 
باالنضمام  ألبنائهم  للسماح  الالعبين 
للمدرسة، فصفة المدرب واإلداري الخلوق 
ال يتحلى بها كل شخص يقوم بالتدريب في 

المدارس الكروية في الوقت الراهن.

هدفنا إنشاء جيل كرو
ي أخالقي ومميز

سليمان  محمود  الكابتن  المدرسة  مدرب 

تابعة  »المدرسة  قائالً:  لصحيفتنا  ذكر 
في  المرخص  الرياضي  قنديل  لنادي 
على  يقتصر  حالياً  والنادي  الجزيرة  إقليم 
المدرسة  وهذه  األنثوية  األلعاب  تفعيل 
رياضية  قاعدة  إنشاء  في  المساعدة  هدفها 
سليمة من جميع النواحي األخالقية والفنية 
اجتماعية  حالة  وخلق  والصحية  والبدنية 
كأسرة  وجعلهم  الالعبين  هؤالء  بين 
واحدة، ونركز بشكل أساسي على إبعادهم 
في  وانخراطهم  الشارع  مساوئ  عن 
بالتحلي  الرياضة لالستفادة، ونشدد عليهم 
باألخالق في المالعب وفي المنزل وعلى 
أهاليهم، والذين نحن  وجه الخصوص مع 

بتواصل دائم معهم«.
الكابتن محمود: »نسعى من خالل  وأشار 
الكروية،  بالقاعدة  االهتمام  إلى  المدرسة 
والمنتخبات  واألندية  الرياضة  ورفد 
يجب  ولكن  والالعبين  بالمواهب  المحلية 
لنادي  أصوالً  وقيدهم  الالعبين  تنسيب 

قنديل«.
وتابع قائالً: »هنالك تطور ملحوظ وسريع 
في مستويات الالعبين من الناحية الذهنية 
األندية  بعض  رفد  وتم  والبدنية،  والفنية 
ببعض الالعبين من مدرستنا لفئتي األشبال 

والناشئين لهذا العام«.

حتدي كبري للظروف الصعبة 
بإمكانيات قليلة

وأضاف: »اإلدارة تجتمع في الشهر مرتين 
التي  المدرسة ودراسة الخطط  لتقييم واقع 
تساهم في تطويرها ووضع الحلول للعوائق 
من  يعاني  التدريبي  الكادر  اإلمكان،  قدر 

نقص في التجهيزات مما يعيق من إعطاء 
نقص  لدينا  باإلضافة  التمرينات  بعض 
يريد  لمن  مفتوح  الباب  لذلك  الكوادر،  في 
االنضمام ضمن هذه اإلمكانيات سواء كان 
العب أو إداري أو مدرب يستطيع العمل 

بشكٍل طوعي لتطوير المدرسة«.
من  بدائية  بمستلزمات  »نتدرب  ونوه 
نفقتهم  من  اإلدارة  أعضاء  تبرعات 
الخاصة وأغلب الالعبين من الطبقة الفقيرة 
مقومات  أدنى  يمتلكون  وال  المعدومة 
الالعب ويجدون صعوبة كبيرة في شراء 
المستلزمات ألنفسهم مثل األحذية الرياضية 
للباس  باإلضافة  المباريات  في  فيها  للعب 

الرياضي«.
وأوضح محمود »المدرسة بشكٍل عام، كما 
ذكرنا تعتمد على اإلمكانيات الذاتية لإلدارة 
الفني واإلدارية وعدم توفر السيولة المادية 
بسبب  تقدمنا،  أمام  كبيراً  عائقاً  يشكل 
الهيئات  ترعاها  التي  األندية  بعض  منح 

واألحزاب السياسية إغراءات لالعبين مع 
المدرسة حماية  يعطي  بند  أي  عدم وجود 
العبيها من الذهاب لألندية مقابل اإلغراء 
اهتمام  أي  وجود  لعدم  باإلضافة  المادي، 
من قبل االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة 
مدينة  في  المتوقف  الرياضي  والمجلس 
الكروية  بالمدارس  سنوات  منذ  قامشلو 
ومراقبتها،  واقعها  على  االطالع  وال 
اهتمام  بمنح  الرياضي  االتحاد  ونطالب 
لمدرسة  راعي  وتأمين  للمدارس  خاص 
وتتمتع  مميزة  مدرسة  تعتبر  التي  قنديل 
الكثير  لها  تفتقر  التي  المزايا  من  بالعديد 
من األندية والمدارس الكروية، وال ننسى 
الذي نتمرن عليه، وحبذا لو  الملعب  واقع 
تم تسوية أرضيته وتسويره كون هو ملعب 

غير مؤهل بالشكل الصحيح للعب عليه.

منطقة  في  الرياضة  اعتناق  زحمة  وسط 
ومع  الرجال  قبل  من  للرياضة  الطبقة 
تحديات حقيقية للمرأة في مجتمع مازال لم 
يتخلص من الكثير من العادات البالية، مثل 
حرمانها من ممارسة الرياضة، يبرز دور 
االتحاد الرياضي في الطبقة وريفها بالعمل 
واالرتقاء بواقع رياضة المرأة ودفعها نحو 

األفضل رغم كل المعوقات.
وتعاني منطقة الطبقة من قلة االنخراط من 
قبل المرأة للمعترك الرياضي ولكن بالقوة 
والعزيمة واإلصرار ال شيء مستحيل في 
هذا الزمان، وبهدف تشكيل فرق نسائية فتح 

باب التسجيل من قبل االتحاد الرياضي في 
مقره الكائن جـانب مجلس الشبيبة بالطبقة.
الرياضة  إلحياء  الخطوة  هذه  وتهدف 
توجيهها  ومحاولة  أفضل  بشكٍل  األنثوية 
إقليم  في  فالمرأة  الصحيح،  الطريق  نحو 
من  الكثير  قاومت  أيضاً  هي  الجزيرة 
أي  تلقيها  عدم  وسط  الصعبة  الظروف 
البسيطة  باإلمكانيات  واألندية  يذكر،  دعم 
استطاعوا تطوير رياضة المرأة لتشهد في 
إقليم الجزيرة تسيدها للمشهد الرياضي في 
لمختلف  فرق  وشكلت  الفترات  من  الكثير 
والسلة  والطائرة  القدم  مثل  األلعاب 

المختلفة  القتالية  األلعاب  في  وانخرطت 
الشطرنج  مثل  لرياضات  باإلضافة 

والطاولة.
كبير  تحدي  أمام  وريفها  الطبقة  ومنطقة 

وشرق  شمال  في  المرأة  عزيمة  ولكن 
حيث  تقدم  أي  عن  تثنيها  لن  وسوريا 
العسكري  الجانب  في  ريادية  نشاهدها 
واالجتماعي والسياسي، وستفعل كذلك في 
الطبقة  ومنطقة  أيضاً،  الرياضي  الجانب 
من  الكثير  فيها  يوجد  تأكيد  بكل  وريفها 

مستقبل  لرسم  القادرة  النسائية  المواهب 
في  عام  بشكٍل  األنثوية  للرياضة  مشرق 

منطقة الطبقة.

رفضت قائدة منتخب األرجنتين للسيدات، 
»ميسي  لقب  مجدداً،  بانيني  إستيفانيا 
اإلعالم  يزال  ال  حيث  النسائية«،  الكرة 
عليها،  اللقب  إطالق  يواصل  األرجنتيني 
وموهبة  موهبتها  بين  للتشبيه  محاولة  في 

نجم برشلونة.
بانيني،  إستيفانيا  الوسط  لالعبة  سبق  فقد 
۲۸ عاماً، رفض هذا اللقب علناً في مطلع 
في  كبير  بشكل  ساهمت  عندما  العام،  هذا 
للسيدات  العالم  كأس  إلى  منتخبها  تأهل 
۲۰۱۹م، عبر الملحق، لتصرح في وقتها 
»في  قائلة:  )ماركا(  اإلسبانية  للصحيفة 
البداية ال أمانع من المقارنة مع ميسي، من 
اللطيف أن تُقارن مع أفضل العب بالعالم، 
ولكن بعد معرفة اسمي حان وقت التوقف 

عن ذلك«.

لقب  إطالق  األرجنتيني  اإلعالم  وواصل 
إستيفانيا  الكرة األرجنتينية« على  »ميسي 
بانيني، بسبب ارتدائها القميص رقم )۱۰( 
الحترافها  وأيضاً  األرجنتين،  منتخب  مع 
فريق  مع  ولكن  اإلسباني،  الدوري  في 

ليفانتي.
هذا  رفضها  األرجنتين  قائدة  وكررت 
الرياضي  الموقع  عبر  جديد،  من  اللقب 
األرجنتيني )بوال فيب(، قائلة: »من الجيد 
أن يتم المقارنة معه، ولكن أود أن يبدأوا في 
التعرف على اسمي«. معركة التحرر من 
الوحيدة  المعركة  ليست  الذكورية  األلقاب 
بانيني وزميالتها في  التي تواجه إستيفانيا 
العالم للسيدات ۲۰۱۹م، في فرنسا،  كأس 
واقع  تغيير  إلى  المعركة  ستمتد  حيث 
وأكدت  األرجنتين.  في  النسائية  القدم  كرة 
بالقول: »ال شك أن كرة القدم هي انعكاس 
األرجنتين  في  للبلدان،  وتطور  للمجتمع 
نغير  أن  علينا  متخلفون،  نحن  لألسف، 
العقلية الذكورية في المجتمع«. وأضافت: 
عدم  أزمة  لمحاربة  اآلن  متحدون  »نحن 
الكافية  الموارد  توفر  وعدم  المساواة، 
لتطوير الكرة النسائية، ولهذا نخوض كأس 
أمام  إيجابية  نتائج  لتحقيق  كمعركة  العالم 

المنتخبات الكبرى«.

المنتخب  العب  قاسم،  صالح  نجح 
بلقب  التتويج  في  للرماية،  المصري 
مسابقة  ضمن  للرماية  أوروبا  بطولة 
المنافسات  في  المروحية،  األطباق 
النهائية التي قيمت بمدينة ميسينا جنوب 

إيطاليا.

واحتل قاسم المركز األول عقب تحقيقه 
أي  بدون   3۰/3۰ الكاملة  العالمة 
رامي   ۲۰۰ مشاركة  ظل  في  أخطاء، 

من مختلف أنحاء العالم.

للرماية  جديداً  إنجازاً  قاسم  وحقق 
البطولة،  كأس  تسلم  بعدما  المصرية، 
لألطباق  الدولي  االتحاد  رئيس  من 
االتحاد  رئيس  وأيضاً  المروحية، 
محافظ  وبحضور  للرماية،  اإليطالي 

مدينة ميسينا.

بهذا  فاز  قاسم،  صالح  أن  إلى  يشار 
اإلنجاز ليعد أول رامي مصري يحصل 
التي  التاريخية  البطولة  هذه  لقب  على 

انطلقت منذ 5۰ عاماً.

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي

ز
ّ
مدرسة قنديل للفئات العمرية عنوان األخالق والتمي

فتح باب التسجيل لتشكيل 
فِرق نسائية يف الطبقة

د 
ّ
قائدة منتخب األرجنتني جتد

رفضها لقب «ميسي الكرة النسائية«

املصري صالح قاسم يفوز 
ببطولة أوروبا للرماية

روناهي / قامشلو ـ عندما يكون اهلدف ليس ماديًا وال شخصيًا فإذًا حنن نسري على الطريق 

باألخالق  وااللتزام  والتميز  للنجاح  مثال  العمرية  للفئات  الكروية  قنديل  مدرسة  الصحيح، 

الكثري من األندية  املادة واالستغالل، وسط غياب هذا األمر عن  لغة  بعيدًا عن  الرياضية، 

واملدارس الكروية اليت شهدهتا مدينة قامشلو سابقًا وحاليًا أيضًا.
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التصعيِد  إلى  تتجهُ  إدلب  في  األوضاُع 
السوري  النظاِم  اتجاِه  مع  فأكثر  أكثر 
الروسي  ي  الجوِّ بالغطاِء  مدعوماً 
في  العسكريَّة  بحملتِه  والمضّي  للتصعيِد، 
المجموعات  حساِب  على  المنطقة  تلك 
فشِل  بعدَّ  تركيا،  من  المدعومِة  المرتزقة 
بالتزاماتها  وفائها  وعدم  سوتشي  مؤتمر 
الفصائِل  بنزِع سالِح  الروسي  الجانِب  مع 
الُمسلحة التي باتت تُهدُد قاعدة حميميم، مما 
دفَع الروس والنظام السوري لشِن العمليَّة 

العسكريَّة.
التركيَّة  الدولةُ  تَمضي  آخر  جانٍب  ومن   
الُمحتلة في بناِء الجدار التقسيم في عفرين، 
في حين يَستمُر مجلس سوريا الديمقراطيَّة 
كافة  بينَّ  الحوار  باستراتيجيَّة  المضي  في 
األطراف، من أجِل ايجاِد حٍل يُخرج سوريا 
تكاد  وال  تعيشهُ  الذي  الُمظلم  النفِق  من 
تَخرُج منهُ من خالِل الُمؤتمراِت الحواريَّة 

التي تقودها مجلس سوريا الديمقراطية.
محور  كان  وغيرها  المواضيع  هذِه  كلُّ 
الرئيسة  مع  أجرتهُ صحيفتنا  الذي  الحوار 
الُمشتركة لمجلِس سوريا الديمقراطية أمينة 

عمر وهذا نُص الحوار:
الشمال  في  األوضاع  تتجهُ  أيَن  -الى 
تشهده  الذي  التصعيد  بعد  السورِي 
وروسيا  النظام  قِبل  من  عسكرياً  إدلب 
وجهِة  من  تقرؤونها  وكيف  والمرتزقة؟ 

نظركم؟
تحدث  التي  التطورات  الحالية  الفترة  في 
كافة  على  كبيٍر  بشكٍل  تؤثر  إدلب  في 
أنَّ  على  دليل  هذا  سوريا،  في  األوضاع 
أكثر  تتعمق  يوم  كل  السوريّة  األزمة 
تشهدها  التي  المعارك  وباألخص  فأكثر، 
إدلب، والحسم العسكري كالعادة ال يجلب 
يزيدها  هو  بالعكس  السوريَّة  لألزمة  حل 
بالجديد  ليس  إدلب  وموضوع  تعقيداً. 
النظام  الجاري  العام  من  نيسان   3۰ فمنذ 
الروسي  الجّوي  بالغطاء  مّدعوم  السوري 
ُمستمر بحملتِه العسكريَّة في تلك المنطقة، 
الروس  أنَّ  حين  في  إدلب  على  للسيطرة 
ضرباٍت  يوجهوَن  سوف  أنهم  أعلنوا 
جويَّة لهم من أجل القضاء على الجماعاِت 
قاعدة  على  تهديد  تُشكل  التي  اإلرهابيَّة 
بصواريخ  مرة  من  أكثر  المهددة  )حيميم( 
رأينا  إدلب، ولكن  في  الُمسلحة  الجماعاِت 
في   العسكريَّة  العمليّة  في  توسع  هنالك  أنَّ 
تلك المنطقة، أخذت أبعاد أكثر من ذلك بعد 
الجنوبي  الريف  في  السوري  النظام  تَقّدم 

إلدلب، وخاصة في اآلونة األخيرة.
لذلك إذا قرأنا المشهد بالصورِة الصحيحة 
عدة،  أوروبيّة  دوًل  بأنَّ  نجد  سوف 
على  متفقة  األميركيَّة  المتحدة  والواليات 
المدينة،  على  السوري  النظام  يسيطر  أال 
وعندما صرح الروس بأنَّ الضربة ستكون 
االعتبار،  بعين  األمر  هذا  أخذوا  محدودة 
في  كبيرة  معارك  هنالك  تكون  لن  بحيث 
بالتوازناِت  ُمرتبط  األمر  وهذا  إدلب، 
الدوليّة، على عكس ما حصَل في عفرين 
حيُث كان هنالك توافق دولي على مصيَّر 
واضح  دولي  تواطئ  ووجود  عفرين، 
إدلب  أنَّ  حين  في  تركيا  احتالل  إلى  أدى 
وضِع  عن  تماماً  ُمختلف  موضوعها 

عفرين.
الحّل  الى  يتجهُ  الروسي  الجانب  أن  بيدَّ 
العسكري من وجِه نظره ليُبيَن للعالِم أجمع 
والمصالحات  العسكري  الحّل  اسلوب  بأنَّ 
التي يرعاها الروس هي الُمجدي بعد فشل 
الجنيفات واآلستانات في بلورِة حٍل لألزمِة 
السوريَّة، لذلك هذه التجاذباِت والصراعاِت 
هو  الدول  بين  النظر  وجهاِت  واختالف 

الذي أوصَل سوريا إلى الال حل، وهذا ما 
ما  لتحقيق  يبدو  ما  على  الدول  هذه  تُريده 

تَصبو إليِه في سوريا.
العسكري  الحسم  بأنَّ  تعتقدون  -هل 
حل  أمام  المجاَل  سيفتُح  ادلب  في 
سيستمر  أم  السوريَّة؟  لألزمة  ُمستدام 
التعنت  سياسة  باتباِع  السوري  النظاُم 
مناطق  باتجاِه  العدائيَّة  والتصريحاِت 

شمال وشرق سوريا؟    
سيكون  العسكري  الحل  بأنَّ  أعتقد  ال   
الحسم  بالتالي  السوريَّة  لألزمة  الحل  هو 
لذلك  السياسي  بالحل  يأتي  لن  العسكري 
الحسُم  فيها  التي حصّل  المناطق  كافة  في 
العسكري، وقامت بها الُمصالحات لم تفِض 
حمالت  شن  تم  حيُث  تذكر،  نتيجة  الى 
التَّي  المناطِق  اعتقاالت، هذا ما حدَث في 
سيطرة  بعد  االستقرار  من  نوع  شهدت 
لن  إدلب  في  الوضع  كذلك  عليها،  النظام 
الروس  بها  يحلُم  التّي  السهولة  بهذِه  يكون 
لتبقى  اتفاقيَّة  وهنالك  السوري،  والنظام 
هذِه المنطقة كما هي لذلك أمريكا لن تدع 
الدور  وحدهم  للروس  يكون  كي  المنطقة 

فيها. 
بالتالي أمريكا غير ُمستعدة للحّل السياسي 
الوقوُف  وهي  أولويات  لديها  ألنَّه  اآلن، 
والعمل  المنطقة  في  اإليراني  النفوِذ  بوجِه 
دولي  تحالٍف  أو  دولي  حشٍد  بلورِة  على 
ضد إيران، لذلك أعتقد بأنَّه لن يكون هنالك 
حسم عسكري في إدلب ومن مصلحِة كلِّ 
في  عسكري  حسم  هنالك  يكوُن  أال  الدوِل 

تلَك المنطقة.
التركي  االحتالل  دولة  تستمر  -لماذا 
على  المصنفة  الجماعات  دعم  بسياسة 
من  أنقرة  تريد  وماذا  اإلرهاب؟  الئحة 
خالل هذه السياسة السلبية والعدائية تجاه 

سوريا؟
دولةُ االحتالِل التركي تُقدم دعم للجماعاِت 
والمعدات  األسلحة  خالِل  من  اإلرهابيَّة 
العسكريَّة التي تُزودها بها، باإلضافة الى 
الدولي  والُمجتمع  المراقبِة  لنقاِط  اقامتها 
بأكملِه يعلُم بالدور التركي الُمعطل والسلبي 

السماح  وعدم  هي  كما  بإدلب  القبول  لحِد 
للنظاِم بالسيطرِة عليها، لتبقى بؤرة لتوجيِه 

تلك الجماعاِت بحسِب سياسة أنقرة. 
التركي  االحتالل  دولة  بأنَّ  المعروِف  من 
هي من تَدعم اإلرهاب، وهي التَّي دعمت 
داعش، وطرق دعمها لإلرهاِب معروفة، 
فتح  خالل  من  للعلن  َمفضوحة  أصبحت 
إلى  للدخوِل  اإلرهابييّن  أمام  حدودها 
لهذِه  المادي  الّدعم  خالل  ومن  سوريا، 
تدعمهم،  هي  األن  والى  الجماعات، 
الجماعاِت  يَدعمون  من  هم  واألتراك 
اإلرهابيَّة في كل مكان ويُصدِّرون السالح 
اإلرهابيَّة  الجماعاِت  الى  ونقلهُ  ليبيا،  إلى 
وزعزعة  الفوضى  خلِق  في  تُساهم  التي 
االستقرار في تلك المنطقة. ولطالما ندَّدت 
دعِم  الدوليَّة  المحافِل  في  الليبيَّة  الُحكومة 
الليبيَّة،  األرِض  على  لإلرهابيين  تركيا 
إفريقيا  جنوب  وفي  مصر  في  وكذلك 
كذلك األمر، كذلك دورهُ في سوريا، لذلك 
تركيا أصبحت ساحةً لإلرهابيين من كافِة 
الجنسياِت كلهم عبَّروا عن طريِق حدودها 

إلى سوريا.
داعش انتهى ميدانياً بعدَّ النصِر الذي حققتهُ 
معاقلِه  أخِر  في  الديمقراطيَّة  قوات سوريا 
الجماعاِت  زالت  ال  ولكن  سوريا،  في 
تلونت  وإن  إدلب،  في  موجودة  اإلرهابيَّة 
وهي مدعومةً من دولِة االحتالل التركي، 
لذلك هي إلى اآلن تَدعُم الجماعاِت اإلرهابيَّة 
في إدلب، بعد أن فشلت بالوفاِء بالتزاماتها 
تطلب  اإلرهابيَّة  الجماعاِت  سالِح  لنزِع 

اآلن ايقاف الحملة العسكريَّة.
هو  التركي  الدور  بأنَّ  أقوله  أن  أريُد  ما 
السياسيَّة  العمليَّة  يُعطُل  وهو  سلبٌي  دوٌر 
السياسي،  الحلَّ  ويعرقُل  سوريا،  في 
والباب  عفرين  احتالل  في  فاالستمرار 
وجرابلس، ومعظم َمناطق الشمال السوري 
تبين األطماع التوسعية واالحتاللية للدولة 
التركيَّة، لذلك لن يكون هنالك حٌل لالزمِة 

السوريَّة.
الدولي  الُمجتمع  هّددت  لطالما  تركيا 
وأوروبا بالمسلحيَن اإلرهابيين بأنَّها سوف 
دوِل  وكافِة  أوروبا،  على  لهم  الباب  تفتُح 

أمِن  على  هؤالء  خطر  ومعروف  العالم، 
وافَق  الدولي  الُمجتمع  لذلك  الدول،  تلَك 

على أن تبقى إدلب على ما هي عليِه.
-ماذا عن جداِر التقسيِم في عفرين؟ وما 

هو موقُف النظام السوري منهُ؟
التركي  باالحتالل  يُندد  لم  السوري  النظام 
أصبحت  التي  والباب  جرابلس  لعفرين 
التركي،  االحتالِل  دولِة  لممارساِت  ساحةً 
وهي جزٌء ال يتجزأ من األراضي السوريَّة 
سورية،  مناطق  هي  المناطق  هذِه  كل 
وتَصرف دولة االحتالِل التركي هو ضرٌب 
للسيادِة السوريَّة، ومبدأ حسِن الجوار، وكلُّ 
المواثيِق الدوليَّة لذلك تركيا تَمادت في هذا 
في  العدائية  بتصرفاتها  وتَستمُر  األمر، 

األراضي السوريَّة.
بهذا  شيئاً  يفعل  لم  السوريَّ  والنظام 
التّركي  االحتالل  ودولة  الخصوص، 
لضمها  عفرين  وتَقتطع  غيّها  في  تَستمر 
أكبر  هنالك  فهل  التركيَّة،  األراضي  إلى 
الدولي  الُمجتمُع  وحتى  األجرام،  هذا  من 
هنالك  لذلك  الُممارسات  بهذِه  يُندد  لم 
الدولي،  الُمجتمع  قبِل  من  واضح  تَواطئ 
التي  سوريا  وشرق  شمال  َمناطق  حتى 
عن  ودافعت  الديمقراطيَّة،  التجربة  تَعيُش 
اإلرهاَب،  وحاربِت  السوريَّة،  األراضي 
ودفعت األالف من ابناءها للدفاِع عن هذِه 
اإلرهابي)  التنظيم  من  لتحريرها  المناطق 
داعش(، ليُطلق النظاُم السوري تصريحاٍت 

عدائيَّة اتجاه هذِه المناطق.
)السوري  الحوار  مستقبل  ترون  -كيف   
سوريا  مجلس  واستراتيجية  السوري(  ـ 

الديمقراطية؟
سياستهُ  الديمقراطيَّة  سوريا  مجلُس  طبعاً 
الحواريَّة  الملتقياِت  خالِل  من  معروفة 
الثالثة التَّي رعاها، واتباِع أسلوِب الحواِر 
الحل  إلى  للوصوِل  األطراِف  كافِة  مع 
تحريِر  بعد  السوريَّة،  لألزمِة  السياسي 
واإلرهابيين  اإلرهاِب  من  المناطِق  كافِة 
مجلس  اتجه  المدنيَّة،  اإلداراِت  وتَشكيّل 
سوريا الديمقراطيةَّ عبَّر هذِه االستراتيجيَّة 
الوصوِل  أجِل  من  النظر  وجهاِت  لتقريِب 

حيُث  األطراِف،  لكافِة  مرضي  حٍل  الى 
نجحنا في الوصوِل الى الُمبتغى والمنشود 
وخيُر دليٍل الملتقى العشائري الذي ُعقد في 
عين عيسى في الثالِث من شهر أيار/ مايو 

الماضي.
يَتوافُق  التي  الختاميَّة  البياناِت  خالل  ومن 
عليها كل األطراف وهي وحدة األراضي 
كافة  من  المحتلين  وُخروج  السورية، 
بهذِه  واالستمراِر  السوريَّة،  األراضِي 
نتيجٍة  إلى  نصَل  حتى  الحواريَّة  الُملتقيات 
من  ممكنٍة  شريحٍة  أكبر  آراء  لتوحيِد 

السوريين.
وبعدَّ الُملتقى الحواري الثالث الذي ُعقد في 
الملتقيات  تتغيُر صيغة هذه  كوباني سوف 
ولها  للحواِر،  عمٍل  ورشاِت  خالِل  من 
ما  الحضور  نسبة  حيُث  من  خصوصيَّة 
الشخصياِت  ومن  شخص   3۰ ۲5ـ  بين 
التأثيِر  ذاِت  والسياسيَّة  الُمجتمعيَّة  النوعيَّة 
يومين،  مدار  على  تكوُن  وسوَف  الكبير 
وتُناقَش المسائِل المصيريَّة )خارطة طريق 
األزمة السوريّة ـ السلة الدستوريّة ـ تجربة 
سوريا  مجلِس  مشروُع  ـ  الذاتيّة  اإلدارة 

الديمقراطيَّة(.
وتكمُن أهميَّة هذِه الورشاِت من حيُث العدد 
فائدة وأفضل،  أكثر  النقاش  ليكوَن  والنوع 
بحيُث يوصل إلى النتيجة المرجوة لتقريِب 
حالياً  األطراف،  كافِة  بين  النّظر  وجهاِت 
الورشاِت  وهذِه  تحضيريَّة،  لجنة  لنا  شكَّ
العربيَّة،  البلدان  وفي  أوروبا  في  ستعقُد 
أول ورشِة  السوري، وستبدأ  الداخل  وفي 
في  الشهر  هذا  من   3۰ ۲۹ـ  في  عمٍل 
ونستعُد  /باريس،  الفرنسية  العاصمة 
الخصوص،  بهذا  الترتيبات  كافِة  لتجهيِز 
لنا ورشة عمٍل  تكوُن  باريس سوَف  وبعد 
أخرى في العاصمة النمساويَّة /فيينا، وفي 
سننتقل  ذلك  بعد  أيضاً،  لها  مجاورٍة  دوٍل 
الى دول عربية ايضاً لعقد هذه الورش.   

أمينة عمر: 

عطِل
ُ
الدور الرتكي السلبي ي

 العملية السياسية يف سوريا 

حاورها / حسام امساعيل

لضرب  المحاوالت  كافة  فشلت  أن  بعد 
أو  ببعض،  بعضها  المنطقة  مكونات 
إخضاعها عسكرياً نتيجة السياسة الحكيمة 
الديمقراطية،  سوريا  مجلس  انتهجها  التي 
من خالل تبنيها الخط الثالث ومبدأ التعايش 
الحفاظ  واستطاع  المشترك،  األخوي 
كما  المنطقة،  أبناء  وتالحم  وحدة  على 
سوريا  قوات  العسكري  جناحها  استطاع 
عسكرياً  الهزيمة  يلحق  أن  الديمقراطية 
على  بالقوة  سيطرته  بسط  حاول  من  بكل 
كافة  ولقنت  مناطق شمال وشرق سوريا، 
األطراف درساً في البطولة أذهلت العالم. 

وبعد أن أدركت داعش والمحتل التركي أن 
مخططاتهم باءت بالفشل لجأت إلى اسلوب 
في  الفالحين  بمحاصيل  النيران  إضرام 
محاولة لضرب االقتصاد في شمال وشرق 
سوريا، الذين ينتظرون عاماً كامالً لجني ما 
زرعوه، ولكن يد الغدر لم ترحم بحيث ال 
يمضي يوم من دون حرائق ولقد تجاوزت 

الخسائر مليارات الليرات السورية. 
إن محاربة أبناء شمال سوريا بلقمة عيشهم 
وهذه  تغتفر،  ال  جريمة  أبنائها  وتجويع 
المناطق عانت مثل غيرها من المحافظات 

وغالء  الحياة  مقومات  أبسط  من  األخرى 
المعيشة والتهجير والظلم، وكون الزراعة 
يحاول  المنطقة  ألبناء  الحياة  عصب  هي 
ذلك  من  المواطنين  حرمان  األوغاد 
تلتهم  وهي  النيران  منظر  إن  المورد، 
يطلقها  التي  االستغاثة  وصيحات  الزروع 
القلوب،  يدمي  المنكوبة شيء  القرى  أبناء 
والمحتل  داعش  ادعاءات  تعّري  وهي 
المسلم  ألن  باإلسالم  يتبجح  الذي  التركي 

من سلم الناس من لسانه ويده. 
اسلوب  الناس  ممتلكات  على  االعتداء  إن 

بهدم  يقومون  فعندما  األعداء،  يمتهنه  قذر 
واألشجار  المزروعات  وحرق  المنازل 
سوريا  قوات  من  وانتقاماً  واآلثار، 
المزروعات،  بحرق  يقومون  الديمقراطية 
إن دل هذا على شيء إنما يدل على إفالس 
من  وغيرهم  المجرمون  المرتزقة  هؤالء 
الشجاعة  ألن  المنطقة،  شعوب  أعداء 
باألساليب  ال  الوغى  ساحات  في  تظهر 
لقمة عيشهم.  في  الناس  الدنيئة واستهداف 
والذي يحز في القلب ويُدميِه إن النظام ال 
إزاء  المتفرج  موقف  ويقف  ساكناً  يحرك 
وكأن  الجزيرة  في  حرائق  من  يحصل  ما 

الجزيرة ليست أرضاً سورية.
تشهدها  التي  االقتصادية  الحرب  إن   
محاصيل  حرق  خالل  من  المنطقة 
الفالحين أحط أنواع الحروب، وال نعلم ما 
لمزيد  وتفادياً  القادمة،  األيام  الذي ستخبئه 
كافة  جهود  تضافر  من  البد  الكوارث  من 
من  المزيد  حدوث  دون  للحلول  األطراف 
سوريا  سلة  هي  الجزيرة  ألن  الحرائق، 
القضاء  تم  الحبوب وإذا  إنتاج  الغذائية في 
ذلك  ينعكس  سوف  المصدر  هذا  على 
اهتمام  وعدم  سوريا.  أبناء  كل  على  سلباً 
النظام في دمشق بمسألة حرق المحاصيل 
بأنه  الزراعية يترك عدة إشارات استفهام 
من  الحرق  وعملية  يجري،  عما  راضي 
وال  خبيثة  أياٍد  وراءها  وتقف  فاعل  فعل 
لوحدها  الذاتية  اإلدارة  تتحمل  أن  يمكن 
إذ  حرائق،  من  يحصل  ما  ومنع  أعباء 
النيران لمسافة عشرات الكيلو  تمتد  أحياناً 
مترات، وكون منطقة الجزيرة غنية بالنفط 
فإن الخشية من أن تطال النيران آبار النفط، 
وسوف  الكبرى  الطامة  ستكون  وعندها 
وإقليمية  دولية  مساعدة  إلى  األمر  يحتاج 
بالرأس(.  )الفأس  يقال  كما  يقع  ال  وحتى 
التنسيق والتعاون الجميع في  يجب أن يتم 
هذا الموضوع، وترك الخالفات جانباً ألن 
قرى  يشمل  وقد  يحترق  الوطن  من  جزءاً 
بكاملها نتيجة المساحات الكبيرة والواسعة 
الموسم  إن  خاصة  بالحبوب،  المزروعة 
الغزيرة  األمطار  نتيجة  العام  هذا  وفير 
االستفادة  من  نتمكن  وحتى  هطلت،  التي 
إلى أقصى حد من هذا الناتج الوطني البد 
من إعالن النفير العام لحماية ما تبقى من 
إنقاذ  ومحاولة  االستراتيجي،  المحصول 
الحرائق  من  السوري  والشمال  الجزيرة 

ألنها درة سوريا وسلتها الغذائية األولى.

الشعبي  الحراك  أن  الواضح  من 
كبير؛  شوط  بقطع  نجح  قد  بالسودان، 
ربيب  البشير؛  عمر  الرئيس  بإسقاط 
احترقت  ورقة  وأخر  اإلخوان،  جماعة 
ألحد رؤساء العرب القدامى في المنطقة؛ 
لم  أبداً  لكنهم  الثورات.  أسقطتهم  ممن 
ينجحوا؛ بإسقاط رموزه حتى اآلن سواء 
كانوا هؤالء من المدنيين أو من العسكر. 
الحراك،  هذا  إطالة  في  يتضح  ما  وهذا 
تتقاذفها ساحات  بالكرة،  أشبه  حتى غدا 
بها  ضارباً  السودان،  في  االعتصامات 
واقع  وفي  الخرطوم.  العاصمة  خارج 
بين  سياسية  معضلة  ثمة  هناك  األمر 
العسكري  المجلس  الصراع؛  طرفي 
معها  اضطر  السودانية،  والمعارضة 
رئيس وزراء أثيوبيا؛ آبي أحمد للتدخل 
لرأب  للسودان؛  األخيرة  زيارته  في 
يعقد  وما  بينهم،  فيما  السياسي  الصدع 

لم  الطرفين  كال  إن  أكثر،  المشكلة 
التي خلقاها بسبب  الكارثة  يعلمان حجم 
بشكل  السياسي  واقعهم  قراءة  عدم 
األزمة  بوادر  مالمح  أبرز  ولعل  دقيق. 
العربية  الشعوب  أن  تتجلى  السودانية؛ 
عموماً، والسودان على األخص، لم تكن 
بسبب  مظهر؛  أي  فيها  السياسية  للحياة 
السياسية  والتكتالت  األحزاب  غياب 
الحرية  كقوى  وجدت؛  وإن  الحرة. 
الكافي؛  بالقدر  ليست  فهي  والتغيير، 
السياسي  المشهد  من  العسكر  إلزاحة 
من  ثورة  أية  فإن  بالمقابل  السوداني، 
امتداد  على  العربي،  الربيع  ثورات 
من  تتمكن  لم  سنوات،  الثماني  حرائقها 
الشعوب في تظاهراتهم  تحقيق تطلعات 
بالحرية والعدالة. فكان مصير  المطالبة 
تلك الثورات؛ الفشل الذريع بسبب تدخل 
العارمة  للفوضى  حد  لوضع  العسكر؛ 

نهاية  في  الدولة  مؤسسات  طالت  التي 
بذات  الثورات  تكن  لم  وإن  المطاف، 
الخصائص نفسها بيد أن هناك اختالفات 
مستوى  على  بنيويتها  في  واضحة 
السؤال  ولعل  الفوضى.  وكيفية  رتم 
الحقيقية  المشكلة  تكمن  أين  المطروح، 
المعقد؟  السياسي  السوداني  المشهد  في 
أن  قبل  البشير  الرئيس  سقوط  أن  يبدو 
أحد  الحكم، سبقه سقوط  يهوي من سدة 
معاقل لإلخوان الداعمين له في المنطقة، 
مع العلم أنه احتضنهم طوال فترة حكمه، 
ترانزيت  محطة  بمثابة  السودان  فكان 
بتاتاً.  ينفعه  لم  ذلك  أن  إال  لهم،  مريحة 
ليستقتل  الدهماء،  البشير  ليلة سقوط  في 
لتولي  السوداني؛  العسكري  المجلس 
زمام القيادة، وهذا ما حدث بالفعل، حين 
انقض على الحكم عبر شخصية جدلية؛ 
كعوض بن عوف ممن كان نائباً للرئيس 
المعزول ووزير دفاعه، فيما لم يجد أي 
حرج أن يستقيل ويتنحى تاركاً األجواء 
مهيأة باألصل على طبق من ذهب خالل 
الفتاح  عبد  الفريق  لصالح  ساعة؛   ۲4
البرهان عبد الرحمن الذي أصدر حزمة 
لتطفئ  كانت  ما  الطويلة،  القرارات  من 
الشارع،  وغضب  االحتجاجات  نيران 
وإنما كانت تشتد كوقع الغاز على النار، 
فالتهبت أكثر مما كان. ولعل أبرز مظاهر 
الرعونة من قبل المجلس العسكري؛ فك 

المفرطة،  بالقوة  المتظاهرين  اعتصام 
عن  فضالً  المئة،  القتلى  عدد  فتجاوز 
إعالن  وسط  للجرحى،  العدد  هذا  مثل 
للحوار  مستعد  أنه  العسكري،  المجلس 
المعارضة  مع  مسبقة  شروط  دون 
السودانية. ويبقى التساؤل، ألم يكن حرياً 
فتح  قبل  التريث  العسكري  بالمجلس 
بعين  آخذين  المتظاهرين،  على  النار 
األساليب  معظم  في  حدث  ما  االعتبار 
الطائشة للعسكر، الذي أثار حروب أمام 
فكان  العربية،  بالبلدان  الثورات  فوضى 
مآل بلدانهم جحيم من حروب ونزاعات 
قوى  أن  ذلك  في  وحجتهم  تطاق.  ال 
المهنيين،  تضم  التي  والتغيير  الحرية 
أنها  إعالمياً،  السوداني  المشهد  وتتزعم 
ال تمثل أغلبية الشارع، كما تطرح نفسها 
من  تفويض  أي  تملك  ال  فهي  وتدعي، 
الشعب بالزعامة أو حتى الحديث عنه، 
يطرحها  التي  اإلشكاليتين  إحدى  وهذه 
المجلس العسكري. أما اإلشكالية األخرى 
فإن استمرار حكم البشير للسودان طيلة 
العنان  أطباق  من  مكنه  عاماً،  األربعين 
الشعب  عن  السياسية  الحياة  لحجب 
سياسات  حبيس  بقي  الذي  السوداني 
الشعب  أطياف  فمنع  الحاكم،  الحزب 
تداول سلمي  ثقل سياسي؛ ألي  إلعطاء 
للسلطة بشكلها الديمقراطي الحقيقي. هذا 
الواقع أفرز حالة من الجمود ألي حوار 
بسبب  السودانيين  الفرقاء  بين  داخلي 
المؤثر  القوي  الشعبي  التمثيل  نقص 
األزمة  حل  في  وطنية  مبادرة  لطرح 
في  الوطن.  هذا  في  كشركاء  السياسية؛ 
السياسية  القوى  فكل  المأزق  هذا  خضم 
السودانيين،  المهنيين  تجمع  منها؛ 

ونداء  الوطني،  اإلجماع  قوى  وتحالف 
السودان، والتجمع السوداني المعارض؛ 
العسكري  المجلس  إطاحة  في  رأوا 
دون  الشرعية  على  انقالباً  بالبشير؛ 
إشراك أحد في جوهر الحوار. بل رأوا 
حال  بأي  تحاول  استبدادية،  هيمنة  فيه 
على  للتطويق  سياسية  امالءات  فرض 
وبالطبع  القوى،  تلك  تبنته  التي  السلطة 
يتربص  ما  تماماً  تجهل  القوى  هذه  فإن 
بالسودان من خطر محدق راٍم إلضعاف 
الجيش السوداني، وهذا ليس في مصلحة 
جيش.  بال  بالد  تصور  يمكن  فال  أحد 
للطامعين،  سهلة  فريسة  ستكون  إذ 
خاصة وبوجود ميلشيات متمردة، إذا ما 
استيقظت من سباتها سوف تحيل النيلين 
دماء،  من  بركة  إلى  واألزرق  األبيض 
وهو أصالً يعيش ثغرات أمنية منذ وقت، 
تتمثل بمتمردي إقليم دارفور، فضالً عن 
السودان،  عن  الجنوب  انفصال  قضية 
وبين  العمق.  في  النازف  الشريان  ذلك 
العديد  تتيه  المختلفتين،  اإلشكاليتين  تلك 
تتدبر  لعقول،  تحتاج  التي  األسئلة  من 
الشعوب  أغنى  من  يعد  بلد،  مصير  في 
العربية، عبر جلوس الجميع على طاولة 
المفاوضات، ورفع سقف الحوار الوطني 
في أجواء من الثقة المتبادلة بين المجلس 
للخروج  الوطنية؛  والقوى  العسكري 
هذه  في  بتوحده  أقوى  المأزق؛  هذا  من 
يتدارك  لم  وإن  االستثنائية،  الظروف 
الجميع هذا الواقع المأساوي، فإن مصير 
السودان نحو منزلق عظيم وخطير من 

الفوضى ال تحمد عقباها.

  آزاد كردي 

نوري سعيد

األيادي اخلبيثة تطال لقمة الناس

السودان ومفرتق الطرق املمكنة
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أنفسهم  األهالي  نظَّم  المدينة  تحرير  وبعد 
ومثقفيها،  المنطقة،  كعشائر  وباتوا 
األمة  مشروع  في  أساسياً  ركناً  ومكوناتها 

الديمقراطية.
لتحرير  الربعة  السنوية  الذكرى  وبحلول 
مرتزقة  من  سبي  كري  أبيض/  تل  مدينة 
حملة  سياق  في  تحررت  التي  داعش 
الجزيرة(،  من  )انطلقت  روبار  الشهيدين 
الـ ۱5  في  كوباني(  من  )انطلقت  وكلهات 
المدينة  شهدت   ۲۰۱5 عام  حزيران  من 

تطور ملحوظ على كافة األصعدة.

موقع مدينة تل أبيض/
 كري سيب وأهميتها

شمال  سبي  كري  أبيض/  تل  مدينة  تقع 
الرقة بـ ۹۰ كلم وهي من المدن الحدوديّة 
مع تركيا، ويوجد فيها البوابة الحدوديَّة مع 
بالغة  أهميَّة  المدينة  اكتسبت  لذلك  تركيا، 
بسبب ذلك، وعمدت الفصائل المسلحة إبان 
يعرف  ما  قبل  من  المدينة  على  السيطرة 
لعملياتها  مقراً  اتخاذها  إلى  الحر  بالجيش 
تم  ومنها  السوري،  النظام  ضد  العسكرية 
السيطرة على كامل الريف الشمالي لمدينة 
المدينة،  على  لسيطرتها  وصوالً  الرقة 
وانتزاعها من النظام السوري في نيسان في 

العام ۲۰۱3 .
مدينة  على  داعش  مرتزقة  سيطرة  وبعد 
الرقة بعد اقتتال دموي مع الفصائل المسلحة 
في ۲۰۱4 واتمامها السيطرة الكاملة على 
بوابة  للرقة، ومن ضمنها  اإلدارية  الحدود 
تدفق  مسلسل  ليبدأ  الحدودية  أبيض  تل 
مسلحي مرتزقة داعش عبر الحدود التركية 
إلى أن تم تحرير  إلى األراضي السورية، 
المدينة من مرتزقة داعش بعد حملة تحرير 
مدينة كوباني وقراها، والزحف نحو المدينة 
إلخراج داعش منها بتاريخ ۱5 حزيران / 

يونيو ۲۰۱5 .

تشكّيل اإلدارة املدنّية 
الدميقراطّية يف املدينة

إدارة  تشكيل  درب  على  أولى  وكخطوة 
وأعيان  عشائر  وجهاء  اجتمع  للمدينة، 
من  مؤلفة  األعيان  لجنة  وشكلوا  المنطقة، 
شعوب  كافة  من  المنطقة  عشائر  وجهاء 
المشاكل  المنطقة، وعملوا على حل جميع 
 4 بعد  ليجتمعوا  المدينة،  أبناء  بين  العالقة 

تشكيل  مقترحين  المدينة  تحرير  من  أشهر 
كل  تشمل  ديمقراطية  ذاتية  مدنية  إدارة 
شعوب المنطقة دون إقصاء أي مكون آخر.
وبعد عمل دؤوب من قبل اللجنة ذاتها التي 
كري  أبناء  جهود  مع  جهودها  تالحمت 
سبي، شكلت اإلدارة الذاتية بتاريخ الـ ۲۱ 
بمهام  لتقوم  األول عام ۲۰۱5  من تشرين 

إدارة المدينة وقراها..

الواقع التعليمي

األرضيَّة  انعدمت  سبي  كري  تحرير  مع 
حيث  المدارس،  صعيد  على  التعليميَّة 
والمرتزقة  المسلحة  المجموعات  عمدت 
إغالق  إلى  عليها  السيطرة  تعاقبت  التي 
المدارس وحرمت آالف الطلبة من التعلم، 
تشكيل  ومع  سبي،  كري  تحرير  بعد  لكن 
اإلدارة الذاتيّة أعيدت الحياة للسلك التعليمي 
ضمن  والتعليم  التربية  لجنة  شكلت  حيث 
بالواقع  بالنهوض  تكفلت  والتي  اإلدارة، 

التعليمي.
دراسة  إعادة  كانت  اللجنة  هذه  مهام  أولى 
لألطفال  والتعليميّة  الفكريّة  البنيّة  وتقييم 
مع  والتواصل  لهم،  التعليمي  والمستوى 
ضمن  والقدامى  الخبرة  ذوي  المدرسين 
السلك التربوي إلحياء العمليَّة التربويّة في 

المدينة.
افتتحت   ۲۰۱6  -۲۰۱5 عامي  بين  وما 
وريفها  سبي  كري  في  مدرسة   5۰ اللجنة 
الدراسة 55۷5 طالب/ـة  إلى مقاعد  وعاد 
وبالرغم من قلة اإلمكانيات المقدمة لهم تم 

ترميم معظم المدارس وإصالحها.
وتتالت اإلنجازات التربويّة والتعليميّة حيث 
تأهيليّة  معاهد   ۲۰۱6 صيفي  في  افتتحت 
للمعلمين يعطى فيها دورات فكريّة للمكونين 
معلم/  ۲۸۰ تخريج  وتم  والعربي  الكردي 
معاهد   4 افتتحت   ۲۰۱۷ صيف  وفي  ـة، 
للدورات الفكريّة انضم إليها ۱۷۰۰ معلم/

ـة من ناحيتي سلوك وعين عيسى.
 4۰۰ من  أكثر  افتتحت   ۲۰۱۸ عام  وفي 
ونواحيها  سبي  كري  مدينة  في  مدرسة 
الطالب  عدد  وبلَغ  وسلوك(  عيسى  )عين 

۱۱ ألف طالب/ـة.
وتوسعت لجنة التربيّة في مدينة كري سبي، 
»اتحاد  وهم  فرع  من  أكثر  لها  وأصبح 
المعاهد  المعلمات، وإدارة  إدارة  المعلمين، 

واألكاديميات«.

الواقع اخلدمي

الشعب  ببلدية  الخدمي  الواقع  وارتبط 
مدينة  تحرير  بداية  فمنذ  كبير،  حد  إلى 
الكادر  هيكلة  البلدية  أعادت  سبي  كري 
الالزم من إداريين وفنيين وعمال وشكلت 
»المياه،  مثل  بها  الخاصة  والدوائر  اللجان 
النظافة،  التموين،  االتصاالت،  الكهرباء، 
جميعها  وعملت  والمخابز«،  المطاحن 
المدينة  في  األساسية  الخدمات  توفير  على 

وريفها.
وعملت البلدية في نهاية عام ۲۰۱5 وبداية 
الخدمية  الدوائر  جميع  تأهيل  على   ۲۰۱6
وضواحيها  المدينة  في  الالزمة  الرسمية 

وبشكل مستمر ودائم.
كما تم تفعيل بلديات الريف، وفي الـ ۹ من 
كانون الثاني/ يناير من عام ۲۰۱6 تم تفعيل 
بلدية حمام التركمان، وفي األول من أيار/ 
باجلية،  العلي  بلدية  تفعيل  تم  مايو ۲۰۱6 
تم  أكتوبر ۲۰۱6  تشرين/  األول من  وفي 

تفعيل بلدية سلوك.
وعملت البلديات في المقاطعة منذ تأسيسها 
الطرق،  من  الكثير  وتعبيد  صيانة  إلى 
المياه والصرف الصحي  وإصالح شبكات 

والكهرباء.

االقتصاد والزراعة

في  الرئيسي  الدور  االقتصاد  للجنة  وكان 
تنمية اقتصاد المنطقة بعد تحريرها، حيث 
واالقتصاد  الزراعة  لجنة  أعمال  ارتبطت 
دور  تفعيل  تم  السياق  هذا  وفي  ببعضها، 

لجان الصناعة والتجارة.
 6 منها  أفران   ۱۰ وتفعيل  تأهيل  تم  كما 
موضوعة  خاص  قطاع   4 و  عام  قطاع 
إضافة  الشعب  احتياجات  وتؤمن  بالخدمة 
لذلك تم تأهيل 3 مطاحن موضوعة بالخدمة 

لتغطية االستهالك المحلي.
جمعيات   ۱۰ الزراعة  لجنة  شكلت  فيما 
زراعية تعاونية ووزعت على المزارعين 
۲۰۰۰ طن من بذار الشعير ديناً في العام 
األول بسعر 3۸ ليرة سوري و۲۰۰۰ طن 
من بذار القمح بسعر 5۸ ليرة سوري دون 
سوء  بسبب  الدين  من  إعفاؤهم  وتم  فوائد 

اإلنتاج نتيجة الظروف الجوية والمناخية.
وفي عام ۲۰۱6 زادت الجمعيات التعاونية 
ليصل عددها إلى ۱4 جمعية التي وزعت 
نقداً  والشعير  القمح  بذار  المزارعين  على 

وبزيادة في السعر ٪3۰.
الجمعيات  عدد  وصل   ۲۰۱۷ عام  وفي 
التعاونية إلى ۱6 جمعية ۱ مروية والباقي 
واألسمدة  المازوت  مادة  تأمين  وتم  بعلية 
بسعر أفضل وأقل من الذي يباع في السوق 

السوداء.
ومؤخراً افتتح مركزان )صوامع( الستقبال 
قرية  في  واحد  المزارعين؛  من  القمح 
عيسى  عين  ناحية  في  واآلخر  الصخرات 
بعدما كان يتم استقبال الحبوب في صوامع 
»الجلبية« بسبب تخريب مراكز الصوامع 

من قبل مرتزقة داعش في المدينة.
تم   ۲۰۱۷ عام  من  أغسطس  آب/  وفي 
وبدأت  والصناعة  التجارة  غرفة  تأسيس 
بتشكيل اتحادات صناعية وتجارية وإعطاء 

سجالت للراغبين بالعمل في المجالين.

ماذا عن الشبيبة؟!!

وبخطى ثابتة على درب تنظيم كامل شرائح 
المجتمع، كان ال بد من تنظيم الشبيبة ضمن 
وكان  عام ۲۰۱6  بداية  في  تأسس  مجلس 
هدفها تثقيف وتنظيم وتوعية الشباب ضمن 
أقاموا  أشخاص   ۱۰ إليه  انضم  المجتمع، 
وتوعية  فكرية  ندوات  التشكيل  بداية  في 
الذين  الشبيبة  من  أكبر  عدد  الستقطاب 
أصبح عددهم بالمئات بعد أشهر من تكثيف 

جهود التوعية.
وفي سياق المجلس شكلت لجان »الرياضة، 
الفن،  الثقافة  المرأة،  اإلعالم،  الحماية، 
جهزت  وقد  والتدريب«،  والتنظيم  الصحة 
األرضية لتأسيس حركة الشبيبة العربية في 
آب/ أغسطس من عام ۲۰۱6 في مقاطعة 
تم تشكيل مجلس  بعام  كري سبي، وبعدها 

الشبيبة التركمانية في بلدة حمام التركمان.
الخاصة  واالتحادات  المجالس  وعملت 
بالشبيبة على تنظيم فعاليات خاصة بالشبيبة 
وتنظيم دورات تدريبية تم تخريج ۱3 دورة 
مغلقة فكرية وعسكرية بمدة متفاوتة ال تقل 

عن ۱۰ أيام حتى ۲5 يوماً.
فعالياتها  سياق  في  الشبيبة  شكلت  كما 
كتيبة عسكرية ضمت متدربين من الشبيبة 
التي  المدينة والفعاليات  شاركوا في حماية 

تقام ضمن المدينة ونواحيها.

نظام احلماية يف املدينة

وقراها،  سبي  كري  مدينة  تحرير  عقب 
حماية  نظام  تشكيل  الضروري  من  كان 
يمنع حدوث خروقات أمنية قد تعرض أمن 
لتكرار سيناريو مجزرة  أو  األهالي لخطر 
كوباني التي وقعت في الـ ۲5 من حزيران 
عام ۲۰۱5 بعد أيام من تحرير كري سبي.

لذا تأسست الحماية الجوهرية عقب تحرير 
مدينة تل أبيض بـ ۲۰ يوماً من أبناء المنطقة 
المناوبة خالل ۲4  وكانت  مدينتهم  لحماية 
ساعة ليالً ونهاراً لحماية األحياء والشوارع 

من أي اعتداء.
في ۲۰ من  األسايش  قوات  تشكيل  تم  كما 
أبناء  من  قليل  بعدد   ۲۰۱5 عام  حزيران 
وفي  وبسيطة،  قليلة  وإمكانيات  المدينة 
غضون عام تم وضع هيكلية كاملة لقوات 

األسايش.
افتتحت مراكز لألسايش  وفي عام ۲۰۱6 
قرية  في  وآخر  التركمان،  حمام  بلدة  في 
في  مركز  وفتح  المدينة،  غرب  السكرية 

ناحية سلوك بعد إعادة األهالي إليها.
وفي تشرين األول من عام ۲۰۱۷ شكلت 
المدينة  في  المدنيين  لحماية  النجدة  شرطة 

أثناء تجولهم في األسواق واألحياء.
باإلضافة إلى ذلك، انضم المئات من أبناء 
المدينة إلى صفوف وحدات حماية الشعب 
والمرأة، حيث أفضى هذا العدد الكبير إلى 
عددها  بلغ  التي  العسكرية  األفواج  تشكيل 
4 أفواج شاركت في تحرير مدينة الطبقة، 

والرقة، ومناطق دير الزور.
كما وتشكلت قوات الدفاع الذاتي في مدينة 
نفسها  نظمت  حيث  أبيض  تل  سبي/  كري 
كوباني  مقاطعة  قوات  مع  األمر  بداية  في 
وإقليم الجزيرة، وبعد التحاق عدد كبير من 
الدفاع  لقوات  فوج  تشكيل  تم  المدينة  أبناء 
الذاتي في المقاطعة وفي عام ۲۰۱۸ شكل 
فوجان إضافيان ليصبح لواًء يضم األفواج 

الثالثة.

واقع املرأة بعد حترير املدينة

لفرحة تحرير كري  النصيب األكبر  وكان 
سبي للنساء، إذ أن المرتزقة فرضت عليهن 
قيوداً مشددة وسلبتهن أبسط أنواع حريتهن.

المرأة خطوات  التحرير، خطت  لكن وبعد 
من  أنفسهن  تحرير  طريق  على  ملحوظة 
القيود، حيث بدأت المرأة تكسب إنجازاً تلو 
اآلخر مع تأسيس دار المرأة ومؤتمر ستار 

وهيئة المرأة.
النساء  تنظيم  إلى  المؤسسات  هذه  وسعت 
اجتماعات  بعقد  بدأت  حيث  وجدن،  أينما 
لتشكيل  وأخرى  المرأة  لتوعية  وندوات 
تشكيل  عنها  نتج  بها،  الخاصة  الكومينات 
۸۰ كوميناً في قرى وبلدات مقاطعة كري 

سبي.
افتتحت   ۲۰۱6 عام  مارس  آذار/  وفي 

مشغل  ودورتين  معجنات  وفرن  مطعماً 
تخريج  وتم  تمريض  دورات  و6  خياطة 
الوطني  المشفى  في  وتوظيفهن  المتدربات 
بكري سبي، إضافة لـ4 دورات تمريض في 
المرأة  توعية  سياق  في  وذلك  عام ۲۰۱۷ 

وتأهيلها للمشاركة في مختلف األصعدة.

القطاع الصحي.....

ولم يكن قطاع الصحة غائباً عن التطورات 
تحريرها،  بعد  بالمنطقة  عصفت  التي 
تشكليها  عقب  الذاتية  اإلدارة  عملت  إذ 
هو  الذي  الوطني  المستشفى  ترميم  على 
وبإمكانيات  المقاطعة،  في  مستشفى  أكبر 
وممرضين  بأطباء  واستعانت  متوسطة 
المستشفى  وتفعيل  للعمل  الخبرات  وذوي 

بعد أن نهبت المرتزقة محتوياته.
وفي عام ۲۰۱۷ تم تفعيل مركز مستوصف 
ناحية سلوك وناحية عين عيسى وبلدة  في 

الجرن.
والثانية  األولى  المرحلة  انتخابات  وبعد 
لجنة  تشكلت  عام ۲۰۱۸  /يناير  شباط  في 
وبلدة  ناحية  لكل  صحي  ومجلس  الصحة 
تتبع للمقاطعة يتبعون للجنة الصحة العامة 

في المقاطعة.
نقابة  من  الصحي  المجلس  يتكون  حيث 

»أطباء، وتمريض، وعمال، وصيادلة«.

الثقافة والفن

تعرف هذه المنطقة بعراقتها من نواٍح عدة، 
لعل أحد أبرز هذه النواحي كان الفن والثقافة 
العريقة للشعوب المتعايشة في هذه المنطقة، 
لكن إبان سيطرة مرتزقة داعش على منطقة 
كري سبي حظرت جميع الفعاليات المتعلقة 
النظام  سيطرة  إبان  حتى  والفن،  بالثقافة 
الفعاليات  كانت  المنطقة  هذه  على  البعثي 
الفنية والثقافية محصورة في بوتقة ضيقة، 
إذ أن هوية العديد من شعوب المنطقة كانت 

ترفض في هذا السلك.
أشهر   6 بـ  سبي  كري  تحرير  عقب  لكن 
واستقطب  والفن،  الثقافة  مركز  تأسس 
من  العمرية  الفئات  من  العديد  المركز 
الغناء  مجال  في  دخل  من  منهم  الجنسين 
كالشعر  الثقافة  مجال  في  دخل  من  ومنهم 
للثقافة  مركز  لتأسيس  وإضافة  واألدب، 
بعام  المدينة  بريف  الجرن  بلدة  في  والفن 

.۲۰۱۷
وكان لمركز الثقافة والفن 4 أقسام »النحت، 
كما  العربي«،  والخط  الموسيقى  الرسم، 

افتتحت بداخله مكتبة تضم ۲۰۰۰ كتاب.
الذي شمل مجال  الفنانين  اتحاد  تشكل  كما 
الكتابة،  التمثيل والمسرح، الشعر، األدب، 
إضافة الهتمامها بعادات المجتمع وثقافاتهم 

والفلكلور الذي يتعلق بكل مكون.

انتخابات دميقراطيَّة
 َشِهدتها املدينة

وفي أيلول/ سبتمبر عام ۲۰۱۸ أبدت اإلدارة 
الكومينات  النتخابات  استعدادها  الذاتية 
انتخابات  التي سميت بالمرحلة األولى من 
الكثير من  فيدرالية شمال سوريا، وعقدت 
االجتماعات مع المثقفين والعشائر وغيرهم 
تشكيل  وضرورة  باالنتخابات  للتعريف 
بناء  وأعضائه  رئاسته  وانتخاب  الكومين 

على تطلعات الشعب.
التي  األولى  المرحلة  انتخابات  ونجحت 
اقتصرت على تشكيل الكومينات وانتخاب 
مما  وأعضائها  للكومين  مشتركة  رئاسة 
في  والتجهيز  تستمر  الذاتية  اإلدارة  جعل 
من  الثانية  للمرحلة  نوفمبر  الثاني/  تشرين 
مجالس  بتشكيل  تقتضي  التي  االنتخابات 
سبي  كري  لمقاطعة  وبلديات  محلية 

ونواحيها في عين عيسى وسلوك.
 ۲۰۱۸ عام  من  يناير  الثاني/  كانون  وفي 
وأعضاء  المشتركة  الرئاسة  انتخاب  تم 
سبي  كري  مقاطعة  في  المحلية  المجالس 
تألف  والذي  وسلوك  عيسى  عين  وناحيتي 
على  يتوزعون  وعضوة  عضواً   4۲ من 
المرأة،  الصحة،  “البلدية،  وهي  لجان   ۱۰
والعدالة  االجتماعية  الشؤون  التربية، 
الحماية  الشبيبة،  االقتصاد،  االجتماعية، 

والثقافة والفن”.

تقرير/ حسام إمساعيل

بعد مضي أربع سنوات على حترير مدينة تل أبيض/ كري سيب على يد قوات سوريا الدميقراطيَّة، 

واالقتصادي  والعسكري  السياسي  الصعيد  على  مهمة  تطورات  وريفها  املدينة  شهدت 

امُلنتخبة من الشعب  أنفسهم، وتشكيل اجملالس  بتنظيّم  أبناء املنطقة  واالجتماعي، حيث بدأ 

للنهوض باملدينة من جديد، وليُتاح ألبنائها إدارة أنفسهم وحتقيق الّتطور املنشود.

تل أبيض/ كري سبي... أربع سنوات

قدمِ
ّ
طورِ والت

ّ
 من الت

ينتظر ثالثة عشر شاباً وشابة من ُمهجري 
عفرين فرصة البدء بتلقي دروسهم األولى 
األدبي،  والنقد  العلمي  البحث  مجال  في 
من  واالستفادة  لهم  مستقبل  رسم  بهدف 
هذه الدورة في حياتهم العملية، لكن على 
هذه  على  القائمون  ينتظر  ذلك  خالف 
الشابة،  الفئة  هذه  من  أكبر  نتائج  الدورة 
ظل  في  اليوم  الحياة  محرك  تعتبر  التي 
ظروف النزوح والتهجير، ينظر القائمون 
النواة  اعتبارهم  على  الشبان  هؤالء  إلى 
بناء قاعدة  التي يمكن االعتماد عليها في 
بيانات وفق أساس علمية وأكاديمية لتحليل 
»أهالي  والسيما  المجتمعية  التركيبة 
هذا  وإمكانيات  النزوح  في ظل  عفرين« 
الشعب لتغير الواقع السياسي واالجتماعي 
تحرير  في  والمساهمة  عليهم  المفروض 
في  المثقفين  اتحاد  يعمل  إذ  عفرين، 
الطلبة  تدريب مجموعة من  عفرين على 
على طرق وسبل البحث العلمي والدراسة 
العلمية والنقدية لألدب والفن، عبر افتتاح 
دورة تدريبة هي بمثابة أكاديمية مصّغرة 

لمدة سنة.
والسبب الذي دفعهم للتفكير في افتتاح مثل 
هذه الدورة هو مشروع قديم تركوه خلفهم 

استكماله،  على  القدرة  دون  عفرين  في 
النقدية  »للدراسات  إنشاء مركز  وهو  أال 
واألدبية«، وهنا في ظل النزوح تم إعادة 
نواحٍي  الدورة  لتشمل  الفكرة  صياغة 
أخرى غير الفن واألدب وفي هذا الصدد 
مثقفي  التحاد  المشترك  الرئيس  يقول 
)إن  أحمد«:  »أسامة  األديب  عفرين 
األدب الكردي المكتوب باللغة الكردية لم 
يأخذ حقه الكامل في الدراسة النقدية وفق 
يتطور  لم  وبالتالي  األكاديمي  المنظور 
أنه  إلى  أسامة  ويؤكد  المطلوب،  بالشكل 
يجب  الكردي  األدب  تطوير  أردنا  إذا 
تقوية العالقة بين األدب والكاتب، وكذلك 
دور  يبرز  هنا  ومن  والمجتمع،  المثقف 
الدراسات النقدية، التي تقوي الروابط بين 

القارئ والكاتب او المثقف(.

الشباب ُلبنة بناء املستقبل 
األساسية

وأشار أحمد إلى أنه في عفرين كان هناك 
الكردية  اللغة  مجال  في  كبيرة  خطوات 
العامة  المبادئ  أساسوا  قد  كانوا  وبالتالي 

رغم  هناك،  المشروع  هذا  مثل  الفتتاح 
تواجد مركزاً للدراسات االستراتيجية في 
اللغوية  المجال  يشمل  لم  أنه  إال  عفرين 
األدبي  النقد  درس  الذي  أسامة  واألدب، 
في عفرين لمدة أربع سنوات في المعاهد 
بعد  فيما  عفرين  وجامعة  المتخصصة 
يقول إن ِخطط اإلدارة الذاتية في عفرين 
قريبة  بيانات  قاعدة  على  مبنية  تكن  لم 
للواقع، وهذه القاعدة من البيانات يقوم بها 
الخطط  بقيت  الدراسات، وبالتالي  مراكز 
دراسات  على  مبنية  المجاالت  كافة  في 
الواقع  تفاصيل  في  الغوص  دون  نظرية 
وبالتالي افتقدت هذه المراكز مبدأ البحث 

العلمي.
أسامة  له  تطرق  الذي  المنطلق  هذا  ومن 
أحمد، يفيد إنهم يحاولون البدء مع بعض 
األساسية  اللبنة  لبناء  الموهوبين،  الشباب 
مركز  افتتاح  وإمكانية  العلمي  للبحث 
للدراسات الحقاً، وتشمل هذه الدورة أربع 
أدبية  »دراسات  وهي  للدراسات  أقسام 
فكرية  ودراسات  سياسية  واجتماعية، 
للدراسات  الدورة  تتطرق  ولم  فلسفية«، 
في  مختصين  وجود  لعدم  االقتصادية 
ولكن  الشهباء،  في  حالياً  المجال  هذا 
األقسام األربعة األخرى تم اختيار الكادر 
األكاديمي المختص الذي يمكن أن يساهم 
نظراً  مقبولة  بحثية  شخصية  بناء  في 

للظروف الراهنة.
البالغ  الطلبة  يتلقها  التي  الدروس  وتشمل 
الدورة  ضمن  وشابة  شاباً   ۱3 عددهم 
وأخرى  الدولي،  القانون  في  محاضرات 
في علم االجتماع والفلسفة العامة، وأخرى 
وفن  الدولية  والعالقات  األدب  مجال  في 

الدولية،  بالهيئات  والتعريف  الدبلوماسية 
محاضرات  هناك  ذكر  ما  جانب  وإلى 
العلمي  البحث  التاريخ والنقد ومناهج  في 
األقسام  في  متخصصة  لدروس  إضافة 

األربعة السابقة الذكر.

استثمار الطاقات يف الدورة

كاملة  سنة  التدريبة  الدورة  مدة  وتشمل 
المرحلة  مراحل،  ثالث  على  مقسمة 
األولى تبدأ بتلقي المتدربين المحاضرات 
العامة في كافة األقسام معاً بهدف تكوين 
باألبحاث،  البداية  وكيفية  العامة  الثقافة 
الدروس  تشمل  الثانية  والمرحلة 
بحسب  األربعة  األقسام  في  التخصصية 
المختصين  يشرف  وهنا  الطلبة،  رغبة 
وهنا  الطلبة،  تدريب  على  األكاديميين 
يخضع الطالب الختبارات معينة في نهاية 
في  الطالب  فشل  حال  وفي  مرحلة،  كل 
مع  الدورة  من  يستبعد  االمتحان  اجتياز 
احتفاظه بحق االنضمام للدورات الالحقة 
للتدريب  الثالثة  والمرحلة  استكملت،  إن 
كل  يختار  حيث  العملي،  الشق  تشمل 
طالب كتاباً أو موضوعاً علمياً أو سياسياً 
معيناً إلجراء بحث علمي أو دراسة نقدية 
هذه  وتشمل  طرحه،  المراد  للموضوع 
المرحلة ستة أشهر، وهنا يشرف األساتذة 
نهاية  وفي  الطلبة  عمل  على  المختصين 
للجنة  بحثه  الطالب  يقدم  المحدد  الوقت 
وفق  تقييمها  ليتم  التدريب  على  المشرفة 
األسس العلمية للبحث العلمي او الدراسة 

النقدية.
وتُشير الرئيسة المشتركة التحاد المثقفين 
»أفيستا إبراهيم« إلى أن هذه الدورة التي 
المتدربين،  قبول  القت  شهر،  قبل  بدأت 
ويسعى الطلبة في استثمار طاقاتهم الكامنة 
ضمن هذه الدورة التي تستمر لعام كامل، 
الطلبة  بهؤالء  االستعانة  سيتم  ثم  ومن 
البحوث  إجراء  في  لدورة  المجتازين 
أخرى  ومجاالت  واألدبية  االجتماعية 
بيانات يمكن  في الحياة بهدف بناء قاعدة 
االعتماد عليها مستقبالً، وبحسب القائمين 
على المشروع أن مثل هذه الدورات تساهم 
االجتماعية  المشاكل  بيان  في  ما  حٍد  إلى 
وكيفية تعايش المجتمع العفريني مع حالة 
التهجير القسري في الشهباء، وماذا يمكن 
تحرير  في  للمضي  الشعب  هذا  يفعله  أن 
حل  في  والمساهمة  االحتالل  من  المدينة 

األزمة السورية التي هم جزء منها.

الكتب  اقتناء  بهدف   : كوباني  روناهي\ 
لتطوير ثقافة القراءة في المجتمع، افتتحت 
هيئة الثقافة والفن في إقليم الفرات معرضاً 
في  نوعه  من  األول  يُعتبر  الذي  للكتاب 
الثالث عشر  مدينة »كوباني«، وذلك في 

من شهر حزيران الحالي. 
والدمار في سورية،  الحرب  بعد سنوات 
عانتها  التي  االستحالل  والسياسية 
الدكتاتورية  السلطات  من  المجتمعات 
الثقافة  عن  المجتمعات  أبعدت  والتي  
في  والفن  الثقافة  هيئات  تسعى  والتعليم، 
ثقافة  أحياء  إلى  سوريا  وشرق  شمال 

ذات  وفي  المجتمع،  في  والكتّاب  القراءة 
السياق افتتحت هيئة الثقافة والفن في إقليم 
نوعه  من  األول  للكتاب  معرضاً  الفرات 
 « شعار  تحت  وذلك  كوباني،  مدينة  في 

باقتناء الكتب نرتقي إلى الفكر الحر ». 

القراءة الطريق املختصر إلعادة 
األمور إىل مكانها

صالة  في  افتتح  الذي  المعرض  وضم 
العديد  من  كتاب  آالف  أربعة  الفرت، 

إضافة  مكاتب شمال وشرق سوريا،  من 
وقصائد  المحلية  الكتب  من  العديد  إلى 
إلى  إضافة  المقاومة،  وقصص  الشعر 
مختلفة  لغات  إلى  ترجمة  عالمية  كتب 
بدأ  االفتتاح  ساعات  ومنذ  وعديدة، 
والسياسيين  المثقفين  من  العشرات  توافد 
هذا  وفي  المعرض،  إلى صالة  واألهالي 
السياق أجرت صحيفتنا لقاءاً مع العضوة 
في اللجنة التحضيرية لمعرض الكتب في 
فيها:  قالت  بوزان«،  »زوزان  كوباني 
)بهدف تشجيع المجتمع على قراء الكتب 
والطلعة، بادرنا بافتتاح العديد من المكاتب 
والمعارض للكتب في البالد، ومنها افتتاح 
هذا المعرض الذي نهدف من خاللها إلى 
تجمع مع المثقفين والكتّاب، وبناء أرضية 

جيدة لمثقفين والكتّاب(. 
وألقى الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن 

خالل  له  كلمة  سوريا  وشرق  شمال  في 
الحفلة »عبد الستار شيكاغو«، أشار فيها 
المجتمع،  في  والكتب  المثقفين  دور  إلى 
على  قادرة  بناء شخوٍص  في  والمساهمة 
الصعبة،  اليومية  األحداث  مع  التكيف 
تنهض  ودراسات  علوم  أمام  األفق  وفتح 
أهمية  إلى  الناس  المجتمع، ونهضة  بفكر 
ومستوى  بالحضارات  يرتقي  الذي  العلم 
مع  لقاء  أجراء  وأردنا  وتقدمهم،  ثقافتهم 
الكاتب والشاعر من مدينة كوباني »حسين 
محمد علي«، كاتب كتاب »كوباني مملكة 
الماء والغرانيق«، أحد الكتب المعروضة 
حول  الكتاب  ويتمحور  المعرض،  في 
وعاداتها  كوباني  مدينة  تأسيس  تاريخ 
قبل مئة عام وبعدها، وحدثنا  ما  وثقافتها 
الكاتب »حسين محمد علي«، عن أهمية 
األوطان،  تُبنى  الحر  بالفكر  وأنه  العلم 
علينا  مثقفاً  ديمقراطياً  حراً  ولنبني وطنناً 
القراءة  على  الناس  تشجيع  على  العمل 

والمطلعة«.
وأضاف إلى قوله: )نحن في مجتمٍع عانى 
على مر العصور من الذهنيات االستحالل 
جراء الحروب والصراعات في سورية، 
الثقافة والعلم والمطلعة،  التي أبعدتنا عن 
القراء  نسبة  انخفاض  من  نعاني  لذا 
يكون  أن  ونأمل  بالدنا،  في  والمطالعة 
إلعادة  جيدة  أولية  خطوة  المعرض  هذا 
المشكلة  ولحل  للمجتمع،  المثقف  الوعي 
التي انتشرت بشكٍل مخيف »العزوف عن 
فعاليات  أن  ويُذكر  والمطالعة«،  القراءة 
المعرض استمرت يومين متتالين تم فيها 

إلقاء المحاضرات.

ثقافة احلوار

طالما كان اإلنساُن كائٌن يتفاعل مع المجتمع، 
يُعبّر عن نفسه وعن آرائه وأفكاره  ويريد أن 
ويعرضها عليهم، ومشاركتهم بها من خالل ما 
إليِه عبر خبراته وتجاربه وممارساته  توصل 
في  ومعركته  الحياة،  ميادين  كل  في  المختلفة 
طريقة  أفضل  وإن  الحقيقة،  إلى  الوصول 
يُعّرف  إذ  الحوار.   اآلخرين،  مع  للتواصل 
المحاورة:  وقيل  الجواب،  بأنّه  لغةً  الحوار 
اصطالحاً  أّما  التجاوب،  والتحاور  المجاوبة 
فيُعّرف الحوار بأنّه حوار يجري بين شخصين 
أو أكثر حول موضوع معيّن، للوصول لهدف 
اآلخر  قبول  فتعني  الحوار  ثقافة  أّما   . معيّن 
أو  مذهبي  أو  دينّي  اختالف  من  عليه  هو  بما 
عند  التعدديّة  واحترام  سياسّي،  أو  عرقّي 
ويعّد   . وآلرائه  اآلخر  للطرف  االستماع 
من  مجموعٍة  على  مبنّي  ألنّه  ثقافةً  الحوار 
تواصٍل  أداةَ  منه  تجعل  التي  واآلداِب  األسس 
هادفة، تقّرب األشخاص من بعضهم وتزيد من 
التواصل الثقافّي في مختلِف المجاالِت، وتزيد 
األطراِف  بجميع  وترتقي  اآلخِر،  تقبّل  من 
من  نوٌع  بأنّه  الحوار   ويُعرف    . المتحاورِة 
الدينّي  الحوار  أو  اإلنسانّي  الخطاب  أنواع 
المواضيع  مختلف  في  يكون  وقد  الثقافّي؛  أو 
وغيرها،  واإلنسانيّة  والسياسيّة  االجتماعيّة 
فهو شكل من أشكال الخطاب الدينّي والثقافّي 
من  فٌن  بأنّه  الحوار  يعّرف  وقد   . الموّجه 
صيغ  من  وصيغة  والمحادثة،  الكالم  فنون 
العلم  التواصل والتفاهم، وأسلوب من أساليب 
والثقافة  الوعي  مناهج  من  ومنهج  والمعرفة، 
. وعند إجراء حوار بين شخصين أو أكثر ال 
يكون الهدف مجّرد ِجدال، أو تبادل آراء، بل 
والتحّدي  والتفاهم  والثّقة  للتواصل  وسيلة  هو 
والنّمو والتطّور . ويمكن أن يُعّرف الحوار بأنّه 
نشاط عقلّي لفظّي يقدم فيه المتحاورون األدلّة 
والحجج التي توّضح وجهة نظرهم، للوصول 
لحّل مشكلة أو توضيح قضيّة ما . وهو نقاش 
متزنة  متعادلة  بطريقة  الحوار  أطراف  يديره 
وبحريٍّة تامة، من خالل تبادل األفكار واآلراء 
معرفة  على  التعاون  بهدف  المتحاورين،  بين 
حاجة  الحوار ضرورة إلشباع  ويعّد  الحقيقة. 
محيطه.  مع  والتواصل  لالندماج  اإلنسان 
أكثر، ضمن  أو  بين شخصين  الحوار  ويدور 
الجميع  على  يجب  التي  اآلداب  من  مجموعة 
عنها  لينتج  وذلك  الحوار،  أثناء  بها  االلتزام 
أي  يحصل  ال  وحتى  ومنتج،  ناجح  حوار 
فالحوار   . األشخاص  بين  ضغينة  أو  خالف 
قيمٍة  ذا  حواراً  يكون  باآلداب،  يتحلّى  الذي 
علميٍّة، مع الوصول للفائدة المرجّوة منه. فهو 
يسهم في بناءِ جسوِر الثقة بين األطراف رغَم 
للوصول  ويسعى  وآرائهم،  أفكارهم  اختالِف 
يساعُد  كما  األطراف،  بين  المشتركِة  للقواسِم 
فإّن  لذا  الخاطئة.  األفكار  من  التخلص  على 
باآلداب  ملتزماً  يكوَن  أن  يجب  الجيّد  الحوار 
أكانت آداباً نفسيّة، أو لفظيّة، أو علميّة. ويقّسم 
العلماء الحوار إلى مستويين رئيسيين يتخذهما 
المتحاور، اعتماداً على الطرف المشارك في 
الحوار. والنوع األّول هو الحوار مع اآلخر، 
الذي يكون بين شخصين أو أكثر حول قضيّة 
مراعاِة  ومع  للحقيقة،  الوصول  بهدف  ما 
آداب الحوار المختلفة، وبطريقة علميّة ودوَن 
الحاجة للوصول للنتيجة بشكل فورّي. ويتميّز 
هذا الشكل من مستويات الحوار بكثرة استخدام 
التي  والجمل  واالستفهاميّة  التعجبيّة  الجمل 
تحتوي على األمر والطلب. وقد يكون الحوار 
الحوار  كان  فإذا  إيجابيّاً،  أو  سلبيّاً  اآلخر  مع 
يتخذ منحنى تعصبيّاً، أو عدوانيّاً، فهو سلبّي ال 
جدوى منه سوى الِخالف والِعناد. أّما إذا كان 
الوصول  أو  رسالة،  إليصال  يهدف  الحوار 
باالحترام،  ملتزمين  فيه  واألطراف  لحقيقة، 
إيجابّي  حواٌر  فهو  اآلخر،  وتقبّل  والواقعيّة، 
للحوار  اآلخر  المستوى  أّما  باألّمة.  ينهض 
فهو الحوار مع الذات. فيكون الشخُص في هذا 
المستوى متحاوراً مع ذاته روحانيّاً أو داخليّاً، 
بشكّل سرّي دوَن أن يشاركه اآلخرون األفكار 
التي تدور داخله.  وهو أشبه ما يكون بتحدث 
الشخص مع شخٍص آخَر وهو هنا هو داخله 
مهّماً  الحوار  ويعّد هذا  نفسه.   الشخص  يمثل 
لإلنسان، فهو يقلل االضطراباِت، ويولّد تناغماً 

وتصالحاً لإلنسان مع نفسه.
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قِبل  من  وبعد احتالهلا  يتمكنوا من استكمال مشروعهم يف عفرين  مل  الشهباءـ  روناهي/ 

تدريبية  دورة  لُِتفتتح  الفكرة  صياغة  أعادوا  الشهباء  إىل  قسرًا  وهتجريهم  الرتكي  احملتل 

حول البحث العلمي والنقد األدبي واليت ستستمر مدة عام.

مكِن للبحث العلمي شق طريقه 
ُ
هل ي

يف ظروف النزوح والتهجري؟

باقتناء الكتب نرتقي إىل فكرٍ حر
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للرقة  الجنوبي  الريف  في  زراعتها  تكثر 
سرير  على  الكسرات  منطقة  في  تحديداً 
نهر الفرات حيث التربة الخصبة، والمياه 

العذبة لري المزروعات.
عليها  الرقة  مزارعي  من   ٪3۰ ويعتمد 
زراعة  وتبدأ  للمنطقة،  غذائية  سلة  كونها 
حتى  شباط  شهر  بداية  مع  الخضار 
إلى  وتقسم  عام،  كل  من  آذار  شهر  نهاية 
مرحلتين؛ األولى غرس البذور في أكياس 
المواشي  بروث  الممزوج  بالتراب  معبأة 
قليلة،  بتكلفة  عضوياً  سماداً  يشكل  الذي 

وفائدة عظيمة.
 /۷/ بعمق  في حفرة  توضع  األكياس  وأن 
سم، وتُغطَّى بالبالستيك حتى تنمو بداخلها 
المرحلة  تأتي  ثم  ومن  الخضار؛  شتالت 
النبتات  تلك  نقل  فيها  يتم  حيث  الثانية؛ 
بالعمل على  المزارعون  ليبدأ  إلى الحقول 
وتنضج  تثمر،  حتى  وسقايتها  عنايتها، 

الثمار ليتم جنيها لتطرح في األسواق.

اخنفاض أسعار اخلضار يف الرقة

أشهر  أربعة  طالت  مضنية  جهوٍد  وبعد 
يبدأ مزارعو الريف الجنوبي للرقة بقطف 
في  الهال  سوق  إلى  وتسويقها  خضارهم، 
إلى  األسعار  النخفاض  يؤدي  مما  المدينة 
أكثر من 65٪ فسعر البندورة قد انخفض 
من /4۰۰/ ليرة سورية للكيلو الواحد إلى 

/۱۷5/ ليرة, والكيلو من الخيار بـ /۲5۰/ 
إلى   /۲۰۰/ من  والكوسا  ليرة,   /5۰/ إلى 
إلى   /35۰/ من  والباذنجان  ليرة,   /3۰/
مع  تتناسب  األسعار  وتلك  ل.س,   /۲5۰/
سواء؛  حٍد  على  والمزارع  األهالي،  دخل 
ف من انخفاضها أكثر يسيطر  ؛ التخوُّ ولكنَّ
يؤدي  فقد  األراضي؛  أصحاب  على 
لخسائر فادحٍة كون تكلفة الدونم الواحد من 
الخضار تصل إلى /5۰/ ألف ليرة سورية.
مع  لقاًء  أجرت صحيفتنا  الصدد  هذا  وفي 
زراعة  في  يعملون  الذين  األهالي  أحد 
منطقة  من  الحاتم«  »صالح  الخضار 
بقطف  »باشرنا  قال:  حيث  الكسرات 
الخيار،  »البندورة،  وهي  الخضار، 
ما  منذ  والكوسا«،  الفليفلة،  الباذنجان، 
سوق  إلى  بتسويقها  ونقوم  الشهر،  يقارب 

الهال الموجود في المدينة«.

خضار ذات جودة عالية

التي  الخضار  »أن  الحاتم:  وأضاف 
تزرع  كونها  عالية  جودة  ذات  نزرعها 
على  طبيعية  ومقومات  ظروف،  في 
الدفيئات،  في  تزرع  التي  الخضار  عكس 
المواد  على  تحوي  ال  فهي  المستوردة  أو 
المعدلة وراثياً، أو الهرمونات التي تحويها 

الخضر البالستيكية كما تحافظ على قيمتها 
زاد طلبها  ما  هذا  أيضاً  ونكهتها  الغذائية، 

في األسواق«.
بالخضار،  لحقت  التي  األضرار  وعن 
مزارعو  منها  يعاني  التي  والمشاكل 
مساحات  »توجد  الحاتم:  قال  الخضار 
بالخضار،  مزروعة  الرقة  في  شاسعة 
أسعار  انخفاض  من  متخوفون  ونحن 
نناشد  لذلك  بيعها؛  يتم  التي  الخضار 

الفائض  بفتح خط تصدير  المعنية  الجهات 
لخسائر  وإاّل سنتعرض  الرقة،  إلى خارج 
مشابهة للتي تعرضنا لها بمحصول القطن، 
عنها  نتج  التي  الطقس  لتقلبات  إضافةً 
فطريات أصابت الثمار فالجو حارٌّ نهاراً، 

وبارٌد ليالً«.

دور املرأة يف الزراعة

البارز،  حضورها  الريفية  للمرأة  وأن 
الخضروات  وجني  زراعة،  في  ودورها 
القدم؛ وخاصةً  فهي ملمة بهكذا نشاط منذ 
أهالي  من   ٪۸۰ من  أكثر  كون  الرقة  في 

الرقة يعتمدون على الزراعة. 
زوجها  تشارك  منزٍل  ربَّة  العلي  خزنة 
العمل في قطف الخضار وتقول: »للمرأة 
فهي  الخضار؛  زراعة  في  األكبر  الدور 
غرس  منذ  بصغارها  تهتم  كما  بها  تهتم 
لي  فبالنسبة  الثمار،  قطاف  حتى  البذور 
عائلتي  عيش  تأمين  في  ساهمت  قد  أكون 
العمل  فأنا لست مرغمة على  مع زوجي، 

إنما أعمل تعلقاً بأرضي، وحبَّاً لعائلتي«.

روناهي / منبج ـ أطلقت بلدية الشعب في 
مدينة منبج وريفها؛ أضخم مشروع خدمي 
لتزفيت وتعبيد الطرقات والذي من المقرر 
أنه سيشمل جميع أنحاء مدينة منبج وريفها.
نوعه  من  األول  هو  المشروع،  هذا  ويُعدُّ 
على  المحدود  غير  الدعم  من  القدر  بهذا 
تبذلها  التي  االجتماعية  الخدمات  مستوى 
المواطنين؛  لعموم  منبج  في  الشعب  بلدية 
إلى  للطرقات  التحتية  البنية  إعادة  بقصد 
سابق عهدها، خاصة بعد ما لحق بها خالل 
الفترة الماضية من خراب ودمار كبيرين؛ 

جراء الحفر والتكسير العشوائيين.
وال يخفى على أحد تماماً أن البنية التحتية 
بلد  أي  في  تعد  والشوارع،  للطرقات 
المتباعدة،  أجزائه  لكافة  الرابط  العصب 
التي  الحيوية،  المسالك  لكونها  فهي 

يستخدمها المواطنون في حلهم وترحالهم، 
ممراً  أيضاً  تمثل  فهي  حوائجهم،  وقضاء 
وواجهة رئيسية لكثير من المناطق األثرية 
والسياحية التي تزخر بها كافة ربوع بلدنا 

الحبيب.
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد  وبهذا 
بمدينة  الشعب  لبلدية  المشتركة  بالرئيسة 
منبج وريفها؛ »آسيا أوسو« التي حدثتنا عن 
هذا المشروع الحيوي، والهدف المزمع من 
وحقائق  بالتنفيذ،  المعتمدة  واآللية  تنفيذه، 
الشكاوى،  لهذه  رؤيتنا  أن  وقالت  أخرى، 

بأنها محقة، ويجب اآلخذ بها بشكٍل دقيق.

إعادة البنية اخلدمية للطرقات 
بشكٍل يتناسب مع النهضة 

التنموية

المشروع  هذا  تنفيذ  من  الهدف  وحول 
الخدمي الضخم، تحدثت الرئيسة المشتركة 
آسيا  وريفها؛  منبج  بمدينة  الشعب  لبلدية 
الطرقات  حالة  »وصلت  قائلة:  أوسو 
والشوارع بمدينة منبج وريفها درجة، أنها 
فقلما  عظيماً،  مبلغاً  الضرر  من  بلغت  قد 
تجد شارع من الشوارع ال يخلو من الحفر 
من  العديد  عنه  نتج  الذي  األمر  والتكسير 
دراية  عدم  بسبب  المرورية؛  الحوادث 
طريقهم،  في  وقوعها  بأماكن  المواطنين 
يسمى«  ما  تشكل  الحفر،  هذه  فأن  كذلك 
الراكد،  الماء  تجمع  بركة  وهي  كولة« 
والكوارث،  الحوادث  من  العديد  وتسبب 
البنية  إعادة  الشعب؛  بلدية  رؤية  فكانت 
مع  يتناسب  بشكٍل  للطرقات  الخدمية 
النهضة التنموية التي تمر بها المدينة على 

كافة األصعدة«.
وتابعت آسيا لقول: »كما كانت هناك عدد 
من الشكاوى من قبل المواطنين، قد تقدموا 
الطرق  إزاء بعض  الشعب؛  بلدية  إلى  بها 

التي تشكل عبئاً عليهم، خاصة في المناطق 
الزراعية التي عادة ما تكون مهمة؛ لتسهيل 
الزراعية  المحاصيل  المزارعين في  عمل 
والمناطق األخرى؛ باعتبار أن رؤيتنا لهذه 
بها  اآلخذ  ويجب  محقة،  بأنها  الشكاوى، 
بشكل دقيق، وتنفيذها بأسرع وقت ممكن، 
المواطن  إرضاء  على  حريصون  فنحن 

بأي شكل من األشكال«.

دعم ملحوظ من ِقبل اإلدارة 
املدنّية مبنبج هلذا املشروع

عمل  آلية  حول  حديثها  في  آسيا  وأشارت 
في  توزعه  وأماكن  الخدمي،  المشروع 
مباشرة  »تمت  فقالت:  والريف،  المدينة 
أسبوعين،  قرابة  منذ  عملها  الفنية  الفرق 
وترقيع،  قحط  عمليتي  تشمل  وسوف 
وتعبيد ومن ثم مد؛ ومن المفترض أن تبدأ 
لتغطي  الطرقات  لتزفيت  األولى  المراحل 
جهة  فمن  كاملة،  بالمدينة  الريف  مداخل 
وصوالً  الخفسة  طريق  حيث  الجنوب، 
ومن  جرابلس،  بطريق  الشمال  جهة  إلى 
جهة الشرق ابتداًء بطريق الجزيرة، حتى 

طريق حلب«.
بمشروع  نقوم  »حالياً  قائلة:  آسيا  ونوهت 
شريان  يعد  الذي  البزار  طريق  تزفيت 
حيوي بين السوق الشعبي لتجارة المواشي 
 /6۰۰/ طوله  والبالغ  المدينة،  ومنتصف 
م، وبعرض /۱۲/ م، وكذلك من المشاريع 

المقترحة؛ حي السرب؛ كونه من األحياء 
المكتظة بالسكان، وتعتمد اآللية على تغذية 
ربط  أساس  على  للطرقات  التحتية  البنية 
المداخل بطرق المدينة، إضافة لذلك الكثافة 
وازدحاماً  ارتياداً  المناطق  السكانية وأكثر 
أكثر شرائح  تلبية  في  منا  بالسكان؛ رغبة 
الخدمات  من  المحقة  متطلباتهم  من  حاجة 

الضرورية«.
كافة  إخطار  تم  »لقد  آسيا:  وأضافت 
التعبيد  أعمال  ستشملهم  الذين  المواطنين 
والتزفيت؛ بضرورة إصالح كافة شبكات 
المياه والصرف الصحي قبل المباشرة بها 
األعمال،  هذه  على  ضريبة  أي  دون  من 
لكن في حال تم تزفيت الطرقات، ستلحق 
ما  إذا  الجديدة،  الطرق  شبكة  الضريبة 
بأعمال  وقاموا  ذلك؛  األهالي  خالف 
أن  العلم  مع  جديد،  من  والحفر  الصيانة 
لوضع  ستخضع  الجديدة،  الشوارع  كافة 
من  منعاً  الطرق؛  حافتي  على  المطريات 
تسرب المياه داخل الزقت الذي سيعرضه 
الزفت  سماكة  تقدر  إذ  والتكسير،  للتلف 
بستة سم، مما يجعلها مقاومة وقوية لحمل 

كافة الضغوط الثقيلة«.
صلة وصل وربط بني أرجاء املدينة

واختتمت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب 
بمدينة منبج وريفها؛ »آسيا أوسو« حديثها 
قائلة: »إن مشروع الطرقات الجديد، سيهيأ 
األرضية الصلبة؛ لربط كافة أرجاء المدينة 
مع  حضاري،  بشكٍل  البعض  بعضها  مع 
قبل  من  مدعومة  السائل  مادة  أن  العلم 
أما  بمنبج،  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
مجبل  عاتق  على  فهي  األخرى،  المواد 
العوسجلي الذي سوف يقدم اآلليات؛ لتعبيد 
وضع  األعمال  ستشمل  حيث  الطرقات، 
ودحلها  متناسق،  بشكل  وتعبيدها  البقايا 
للتزفيت،  جاهزة  لتكون  متماسك؛  بشكل 
القيمة اإلجمالية للمشروع من مادة  وتقدر 
الزفت بـ /5۰/ ألف م3، وستكون موزعة 
بـ /35/ ألف م3، لطرقات المدينة، و/۱5/ 
أن  المقرر  من  بحيث  للريف؛  م3  ألف 
الريف  مستوى  على  بلديات  تغطي خمس 

والمدينة«.
أوائل  مع  بدأ  المشروع  أن  ذكره  والجدير 
شهر  أواخر  مع  وسينتهي  أيار،  شهر 

تشرين األول من العام الجاري«.

تقرير / آزاد الكردي

تقرير / صاحل العيسى

آسيا أوسو

خزنة العليصاحل احلامت

روناهي / الرقة ـ تعترب زراعة اخلضار الصيفية بأصنافها املتعددة يف الرقة من احملاصيل املهمة اليت 

حتقق االكتفاء الذاتي، وُتنشِّط اقتصاد األهايل؛ ناهيك عن تغطيتها حلاجة الرقة من اخلضروات 

ريفًا، ومدينة كما يتم تصدير الفائض إىل باقي املدن السورية.

حقول اخلضروات متأل أسواق الرقة باخلريات

طلِق أضخم مشروع حيوي لتزفيت الطرقات
ُ
بلدية الشعب مبنبج ت

التي  القاسية  والحاالت  المآسي  تتنوع 
حياته،  مراحل  خالل  اإلنسان  تصيب 
وربما تكون تلك الحالة مؤلمة وخصوصاً 
في مراحل حياته األولى لتكون لها وقع 
الطفل  يفقد  كأن  وعائلته  أهله  على  أليم 
أو يخسر أحد أعضاء جسده، أو يتسبب 
دائمة  بإعاقة  إصابته  في  مروع  حادث 
تنهي الفرحة ألهله، ليبقى هذا الطفل ذو 
عبئ ثقيل على أهله منذ نعومة أظفاره، 
جديدة  حالة  أمام  األهل  يصبح  وهنا 
كانت  لو  وكيف  البيت،  في  جديد  ونمط 
من  هرباً  تخرج  وأنت  اإلصابة  تلك 
القصف لتنجو بحياتك، ويضعك مركب 
النزوح في قرية ال تعرفها من قبل وال 
باأللم  تشعر  إنك  أهلها  من  أحداً  تعرف 
لفراق األحباء وفراق األصدقاء، وعندما 
يتعرض  غريبة  قرية  في  رحالك  تحط 
أليم  لحادث  سناً  أطفالك وأصغرهم  أحد 
يفقده جهاز اإلطراح، ويتسبب له بتفتت 
الحوض وقصر في ساق قدمه اليمنى مع 
إصابات متفاوتة في قدمه األخرى وفي 

بطنه وأحشائه.

متاعب األم اليت ال تنتهي

لعائلة مؤلفة من 6 أشخاص  عناد طفل 
العمر  من  يبلغ  العناد  علي  يدعى  أب 
العمر  من  والثالثين  السادسة  حوالي  
لبنان  في  ليعمل  شبابه خرج  ريعان  في 
مع أحد رفاقه ولم تعلم عنه زوجته أي 
في  يعمل  كان  إنه  ذلك سوى  بعد  شيء 
لبنان وقد انقطع التواصل معه منذ زمن 
األم  قريتها،  من  نازحة  خروجها  وقبل 
من  تبلغ  أم  العلي  الحسن  صباح  تدعى 
حماة  من  نازحة  الثالثين  حوالي  العمر 
جعلت  اآلالم  لكن  طويحينة،  مخيم  إلى 
الحال  ومتوترة  القلب  متمزقة  منها 
على  األسى  أوجاع  تركته  لما  نتيجة 
الفراق والحرمان ومجابهة هموم الحياة 
ولدها  تعرض  وخصوصاً  لوحدها، 
السائق  لحادث سيارة وهروب  الصغير 
ولدها  بحال  حل  لما  يكترث  أن  دون 
الذي  عناد  عالج  بتكاليف  يمدها  أن  أو 
أصبح بين الموت والحياة وال تدرك ماذا 
عايشوا  األربعة  العائلة  وأطفال  تفعل، 

هموم الترحال الذي ضيق على األسرة 
الفقيرة أعباء إضافية جعلت منها أسيرة 
الضعف والحاجة، وكيف ال وقد خرجت 
العائلة من قريتها دون لقمة خبز أو حتى 
فراش أو غطاء تلتحف األرض ليالً ببرد 
الشتاء ومطره، لتحط العائلة رحالها في 
قرية السلحبية قبل أن تتوجه العائلة دون 
البؤس  أصابه  مخيم  في  لتستقر  األب 
وأسباب  الطعام  وقلة  والعوز  والشقاء 

الحياة.

تروي األم صباح العلي مرارتها وتعبها 
في رحلة النزوح الشاقة التي مرت بها، 
زوجي  خرج  أن  »بعد  بالقول:  فنوهت 
للعمل بلبنان لم يبعث لنا أية مصاريف، 
األقرباء  من  ألستدين  فاضطررت 
والجيران ألصرف على نفسي وأطفالي، 
لقد شعرت بالضعف والحاجة، وقد ضاق 
بنا وتغيّر نمط حياتنا، وال أدري  الحال 
لديه  يوجد  ال  ألنه  معه  أتواصل  كيف 
هاتف أو رقم موبايل أستطيع أن أتحدث 
معه أو أن أعرف مكاناً له، ربما ألسافر 
إليه ولو كان سفري مشياً على األقدام«.

الطفل عناد وجمرى
 احلادث األليم

العناد  علي  عناد  الطفل  معاناة  وعن   
البالغ من العمر ثالثة أعوام، تروي األم 
صباح قائلةً: »في أحد األيام كان ولدي 
ذاهباً مع أخوته إلى الدكان لشراء بعض 
الحاجيات منها كباقي األطفال يريد رفقة 
أخوته، خرج معهم وإذ بسيارة مسرعة 
متر   ۱5 لمسافة  به  وترمي  به  تصطدم 
السيارة  لتتوارى  الشارع  منتصف  في 
مسرعة وتختفي مع سائقها عن األنظار، 
وتسيل  الوعي  بعدها  طفلي  يفقد  حيث 
منه الدماء بعد أن تفتت حوضه وكسرت 
الحقيقية،  المأساة  بدأت  هنا  ومن  ساقه، 
أحد  إلى  طفلي  الجيران  نقل  وبعدها 
المشافي ليصل إليها بين الموت والحياة، 
وبعد  المشددة،  العناية  األطباء  ودخله 
الكشف والعالج أتضح بأن عناد أصيب 
ومفتت،  مهشم  وهو  الحوض  بمنطقة 

بدأ  المشددة  العناية  من  خروجه  وبعد 
انتفاخ البطن وظهور الدمامل على جسد 
طفلي وعلى بطنه، وما الحظته أن عناد 
لم يعد يخرج مفرزاته )من منطقة فتحة 
ليظهر  التبول(،  مكان  من  أو  الشرج 
جهازه  على  أثر  الحوض  تفتت  أن  لنا 
جهاز  نهاية  وخسر  تهشم  وقد  البولي، 
في  بالكسر  إصابته  بفعل  لديه  اإلطراح 

منطقة الحوض نتيجة حادث السيارة«.

مراقبة صباح حلالة
 ولدها بقلٍب دامي

وأضافت صباح بالقول: »يتبادر لذهني 
كيف ترك سائق السيارة طفلي مرمياً في 
بحياته،  هارباً  وفرَّ  ِحراك  دون  الشارع 

وكيف يتسبب أحد األشخاص في إعاقة 
وال  الحال  فقير  لطفل  مؤقتة  أو  دائمة 
له، ولدي عناد أصبح  يهمه ما سيحدث 
في وضع مؤلم كثيراً ال أعرف كيف أقوم 
برعايته فهو يتألم يصرخ ويبكي ويغيب 
عن الوعي، ثم تأتي الممرضة واألطباء 
بكيت  الحادثة  بداية  وفي  وينام،  ليتنفس 
عليه كثيراً ولم أستطع النوم وقتها سوى 
أطفالي  حينها  وتركت  معدودة،  دقائق 
لتهتم  البيت  في  عناية  دون  الصغار 
ظهرت  أيام  وبعد  الجديدة،  جارتنا  بهم 
وتبوله  الطفل  إخراج  وأصبح  الدمامل 
طفلي  أصبح  أسابيع  وبعد  الإرادي، 
له  مباشرةً  هضمه  وبعد  الطعام  يتناول 
بطنه  في  ليستقر  المعدة  خارج  يطرحه 
وليس في جهاز اإلطراح، وهنا اكتشف 
الطبيب أن الطفل يعاني من تهشم وتمزق 

في نهاية جهاز اإلطراح«.

أصيب  عناد  طفلها  بأن  صباح  وأكدت 
مؤقتة،  أو  بسيطة  وليست  دائمة  بإعاقة 
لترقيع  يحتاج  »طفلي  بالقول:  ونوهت 
وأن  الطبيب،  قال  كما  البولي  جهازه 
به  قام  ما  وهذا  إسعافي  سيكون  الحل 
الطبيب بخياط ووصل أجزاء من أمعائه 
الشرج(،  البراز)منطقة  خروج  بمنطقة 
وهذا الحل مؤقت ألن حالته تحتاج لدعم 
مادي يعيد له طبيعة وظيفة ذلك الجهاز 

ليصبح كباقي األطفال«.

طفلها  حادثة  بعد  بأنه  صباح  أضافت 
تحطمت معنوياتها بشكٍل كامل وانهارت 
وفقدت الوعي عدة مرات، كما أنها فقدت 
جحيماً  حياتها  وأصبحت  بالحياة  األمل 
ولكنها  الحال  بهذا  طفلها  رأت  كلما 
وأردفت  الصعوبات،  تقاوم  الزالت 
قائلةً: »الحالة الجسدية لطفلي عناد كان 
كأن طفلي سيموت ال محال، حيث كان 
وقطع  العظام،  ومفتت  الدماء  مختلط 
اللحم كانت متناثرة على عظامه وجراحه 
كثيرة يدمي القلوب والفؤاد، ال أنسى تلك 
الصور التي رأيتها أبداً، فقد وصل عناد 
وانتفخ  بطنه  وتورم  مرات  عدة  للموت 

بطنه وامتأل بالبراز والبول«. 

»كسر  قائلةً:  حديثها  صباح  وتابعت 
حوض طفلي وتفتت وتأذت المثانة لديه 
بسبب  اإلخراج  منطقة  نهاية  وخسر 
التمزق الذي حل به، ومن ثم تم وصلها 
ليستطيع  أسابيع  عدة  بعد  مؤقتة  بعملية 
التفتت  وترميم  المنطقة  تنظيف  الطبيب 
ليكون الوصل مباشرةً، لكن ذلك لم يعيد 
بحاجة  فهو  الطبيعية،  حياته  إلى  طفلي 
لعملية أخرى ترقع له ما خسر من تلك 
من  أخذها  سيتم  القطع  وتلك  المنطقة، 
منطقة الفخذ وإطعامها في تلك المنطقة، 

يأكل  كالعصفور  أصبح  اآلن  وهو 
ويخرج ما أكل بعد مدة قصيرة«.

مناشدة أصحاب اخلري
 والضمائر احلّية

طفلي  »يعاني  قائلةً:  صباح  وأردفت 
البولي  جهازه  في  مشاكل  من  عناد 
وترافقه  له  تعرض  التي  الحادث  نتيجة 
ظهور دمامل وآالم أثناء عملية الخروج 
ومن  الفخذ  من  ترقيع  لعملية  ويحتاج 
العملية  تتطلب  ما  الساعد حسب  منطقة 
من الطبيب، وربما يتطلب نجاح العمل 
العمليات  من  العديد  إجراء  الجراحي 
وأناشد  عناد،  طفلي  فقده  ما  إعادة  ليتم 
صاحب كل ضمير حي بأن يعتبر الطفل 
وتقديم  ومساعدته  له،  أخ  عناد  الصغير 
يد العون لنا لمعالجته في أقرب فرصة، 
وهو  عملية طفلي  بنجاح  أمل  لدي  ألنه 
إذا تجاوز هذا السن  صغير السن، لكنه 
لن تعد تفييده العمليات مهما قدم له بعدها 

أصحاب الخير«.

بله  الطين  زاد  ما  بأنه  صباح  ونوهت 
النزوح الذي حل بهم بعد القصف وتفرق 
وسفره  زوجها  وغياب  وأخوتها  أهلها 
إلى لبنان للعمل، وعدم سماعها عنه أية 
اليوم  »أصبحت  قائلةً:  وأردفت  أخبار، 
وحيدة مع أبنائي دون معيل أو مال، إال 
فضلهم  أنسى  ولن  الخير،  أصحاب  أن 
لي  قدموا  الذين  أوائل  من  كانوا  حيث 
وقدموا  والشراب  الطعام  من  المساعدة 
هذه  ولكن  لولدي،  اإلسعافي  العالج 
من  يشفى  جعلت  البسيطة  المساعدات 
عالجه  لكن  فقط،   وكسوره  جروحه 
مازال ناقصاً وهو بحاجة لعمل جراحي 
أو  أخرى  مرة  الطبيب  به  يقوم  جديد 
نهاية  من  تفتت  ما  لترقيع  عدة  مرات 
ليعود  لديه،  والبول  اإلطراح  جهاز 
الجسم  لخارج  والبول  البراز  ويطرح 
الناس  كباقي  ويحيا  األطفال  كباقي 
ويتخلص من اإلفرازات الداخلية لخارج 
يعاني من قصر  أنه  ناهيك عن  جسمه، 
ليصبح  أخرى  لعملية  وحاجته  الساق 
ممن يستطيعون المشي والسير مجدداً«. 

تقرير/ ماهر زكريا
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لتقديم يد العون لهُ وإنقاذه. 

صرخة عناد ومناشدته إلنقاذه بعد فوات اآلوان

األم  صباح  احلسن  العلي  مع  طفلها


