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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

هيئة التحرير:
سوزان علي

برييفان خليل
عبدالرمحن حممد

التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

»معًا للحفاظ على تراث 
سوريا« قريبًا يف الرقة

مركز األخبار ـ توصلت كل من الواليات 
المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية مع 
من  السابع  في  التركي  االحتالل  دولة 
لتطبيق  تفاهم  إلى  المنصرم  آب  شهر 
آلية أمنية على الحدود الشمالية لمناطق 
شمال وشرق سوريا؛ وذلك لضمان أمن 
استمرت  ُمكثّفة  محادثات  عقب  الحدود 

ألسابيع...«2

مركز األخبارـ  عاهد وجهاء وممثلي العشائر الكردية في شمال وشرق سوريا بتصعيد 
وتيرة المقاومة والنضال ضد التهديدات التركية, وأكدوا على وحدة الصف الكردي 

وضرورة توطيد أواصر العالقات العشائرية مع شعوب شمال وشرق سوريا...«2

على  المستمرة  التركية  التهديدات  رغم 
الغالبية  ذات  مناطق شمال وشرق سوريا 
المتواصل  التركية  الدولة  الكردية، وعداء 
ألحد الشعوب األصيلة والتي تضرب قِدماً 
هذا  تركيا،  وفي  سوريا  في  التاريخ  في 
العداء الذي لم يجلب سوى الدمار والخراب 
فالشعب  ذلك  ومع  والخسارة،  والحروب 
على  مصراً  السالم  يريد  زال  ما  الكردي 
الحوار  طالباً  والسلمية  الوطنية  مبادراته 

والتوافق بين جميع شعوب المنطقة...«9

كانت  كوباني  كمساحة  صغيرة  مساحة 
دولية  واتفاقيات  موازيين  بتغيير  كفيلة 
في سورية، بينما ال أحد كان يتوقع إبداء 
كوباني،  في  عالمياً  صدًى  تاُلقي  مقاومة 
أجزاء  وأبناء  كوباني  أبناء  أبدى  حيث 
صداً  القت  مقاومة  األربعة  كردستان 
عالمياً منقطع النظير، ما أجبر العالم على 
سورية،  في  الكردي  بالوجود  االعتراف 
مرتزقة  محاربة  في  أيضاً  ومساندتها 

داعش...«5

روناهي/ قامشلوـ برعاية هيئة الثقافة والفن في شمال 
الثقافة والفن في  وشرق سوريا وبالتنسيق مع لجنة 
الرقة ستقام قريباً ندوة حوارية حول علمية تحت شعار 

»معاً للحفاظ على تراث سوريا« في الرقة.
بغناها  غيرها  عن  سوريا  مناطق  من  الكثير  تتميز 
بالتراث واآلثار القديمة فسوريا مهد الحضارات الغابرة 
وقطنتها الكثير من الشعوب منذ القِدم، وال تكاد تخلو 
كل بلدة أو مدينة من معلم ثقافي أثري تاريخي ولكن 
استهدفت  مناطقها  يد داعش على بعض  بعدما طالت 
األثرية  األماكن  مكان  أي  دخول  عند  أولية  كخطوة 
بذلك  لتكون  المهمة  والمعالم  والكنائس  والتاريخية 
وتمحو  القديمة  الحضارات  تاريخ  اندثار  في  ساهمت 
الهوية الثقافية لكل منطقة، وتضررت العديد من األوابد 
الثقافية ولكن كان لإلدارة الذاتية رأي آخر بشأن هذه 
التعديات وساهمت بالحفاظ على هذه األماكن وحمايتها 
التوعوية  والمحاضرات  الندوات  من  الكثير  وأقامت 
التي تحث المجتمع على الحفاظ على الموروث الثقافي 
في  الثقافة  هيئة  رعاية  وتحت  الفعاليات  هذه  ومن 
شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع لجنة الثقافة والفن 
في الرقة سيقام في مدينة الرقة ندوة حوارية علمية 
حول واقع التراث الثقافي السوري خالل األزمة، وذلك 
في التاسع عشر من الشهر الجاري تحت شعار« معاً 
طاولة  الفعالية  وستتضمن  الثقافي«،  التراث  لحماية 

حوار ومعرض صوري. 
عقدها  من  والغاية  الندوة  عن  مقدمة  نُِشرت  وكما 
الثقافية  بالممتلكات  بغناها  سوريا  تتميز   ( كالتالي: 
مواقع  على  تحتوي  حيث  مادية«،  وغير  »مادية 
ومعالم ومدن وأوابد تاريخية وثقافية ال مثيل لها في 
ففي  وأصالتها،  عراقتها  على  يشهد  والعالم  الشرق، 
وتطورت  الحيوان  ودجن  الزراعة  مورست  أرضها 
القصور  وبنيت  والقالع  الحصون  ورفعت  التجارة، 
والمعابد والمسارح، ومنذ اندالع األزمة السورية في 
آذار عام 2011م، أصبح هذا التراث عرضة لعمليات 
يهدد  الذي  األمر  والتخريب  والنهب  والنسف  التدمير 
اإلنسانية،  حضارتها  عمر  من  خالدة  صفحات  بطّي 
ويُقدر عدد المواقع والتالل األثرية في سوريا  بعشرة 
المحافظات  عموم  في  تتوزع  وتلة،  موقع  آالف 
على  الضوء  لتسليط  الندوة  هذه  وتأتي  السورية، 
واقع التراث الثقافي في سوريا قبل وخالل األزمة من 
على  فقط  يقتصر  للصور  ومعرض  محاضرات،  خالل 
إظهار األضرار بحق هذه المواقع، وتوجيه الرأي العام 
المحلي والدولي للتعاون مع الجهات المعنية ودعمها 

في سبيل الحفاظ على التراث اإلنساني في سوريا(.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس/ 2280 /  لعام 

2019م
 على السيد: شحاذة نهير بن تركي  الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  وذلك 

في تمام الساعة / 10 صباحا / من  يوم 
الخميس /26/ 9 /2019م للنظر بالدعوى 

المقامة عليك من السيد ة: كوثر حيميش بنت 
محمود بطلب: تثبيت زواج وتفريق ونفقة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/2715  /  لعام 

2019م
 على السيد: باسم محمد البشير الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة  وذلك 
في تمام الساعة / 10صباحا / من يوم 

االثنين/30 / 2019/9م للنظر بالدعوى 
المقامة عليك من السيدة: ناهد يوسف حسين 

اليوسف     بطلب: تفريق
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /2310/ لعام 

2019م
 على السيد: صبحي حسين العلي الجدوع  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة  وذلك في تمام الساعة /10صباحا/ من 
يوم االثنين /2019/9/16م للنظر بالدعوى 

المقامة عليك من السيد: عدنان ذويب العلي     
بطلب:  تثبيت بيع

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
طالب التنفيذ:  محمد اسماعيل الربيع

تبليغ المنفذ عليه: عدنان حسين الشمطي
وذلك بالملف التنفيذي  رقم: 2019/429 وفق 
القرار الصادر عم هيئة التنفيذ في الرقة على 
ان يتم حضور المنفذ عليه بعد صدور اإلخطار 

التنفيذي بخمسة أيام
 وأن لم تحضر سوف يتم السير بحقك بكافة 

اإلجراءات التنفيذية.
هيئة التنفيذ في الرقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس/956 /  تبليغه/374/ 

لعام 2019م
 على السيد: حمزة العبود بن ديبو  الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في منبج  وذلك في 
تمام الساعة / 10صباحا / من يوم األحد / 22/ 
9 /2019م للنظر بالدعوى المقامة عليك من 

السيد: عبد القادر الشراد       
بطلب: طلب مبلغ مالي

وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

دعوة الستدراج عروض أسعار

يسرنا كمنظمة إنسانية أن نعلن عن طرح 
المناقصة التالية مع السادة ممن هم 

مرخصين رسمياً من أجل  :
 عن طلب تعاقد مع مورد بعقد طويل األمد 

من أجل توفير مواد القرطاسية ألماكن 
مختلفة بشمال شرق سوريا.

 حيث مهلة موعد استالم العروض للمناقصة 
المطروحة من تاريخ 2019/09/15  إلى  
2019/09/29 الساعة 3:00 ظهرا. لن 

يتم قبول العروض بعد هذا التاريخ.
وكما تم اإلعالن عنه سابقاً إنه يمكنكم 
الحصول على أوراق المناقصة كاملة 

مجاناً من خالل البريد االلكتروني المدون 
أدناه وذلك ابتداءاً من صباح يوم األحد  

 2019/09/15
 مالحظة :

معلومات العطاء وجميع األوراق المطلوبة 
يمكنكم الحصول عليها فقط عند ذكر اسم 

الشركة الطالبة لألوراق وذلك أثناء ساعات 
الدوام الرسمية من خالل العنوان التالي:

tenders@gmail.com.ao4
مالحظة:

1- الرجاء إرسال الوثائق الكافية التي 
تثبت ترخيص الشركة عند السؤال من أجل 

الحصول على أوراق المناقصة, في حال عدم 
توفر الوثائق الكافية سيتم تجاهل الطلب

2-  التقبل أية عروض مرسلة عبر البريد 
االلكتروني, وأي عرض يتم إرساله إلى 
البريد االلكتروني سيتم تجاهله )ويرجى 

عدم إرسال أية عروض عن طريق االيميل 
ويرجى التنيبه أنه إذا تم إرساله بالبريد 
االلكتروني مع تسليمه باليد سوف يتم 

تجاهله(. 

تبليغ
في الدعوى رقم أساس/2008/  لعام 

2019المتكونة
من الجهة المدعية: شمسة المحيميد بنت محمد 

والمدعى عليه: حسين العلوش
بدعوة: تفريق لعلة الغياب المقرر جلستها 

بتاريخ/2019/9/23/ يوم االثنين.
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

دعوة الستدراج عروض أسعار

يسرنا كمنظمة إنسانية أن نعلن عن طرح 
مناقصة لوضع اتفاقية طويلة األمد من أجل 

إعادة تأهيل منازل في محافظة الرقة.
أخر موعد الستالم العروض 06 / 10 / 2019 
الساعة 9:00 صباحا . لن يتم قبول العروض 

بعد هذا التاريخ.
يمكنكم الحصول على أوراق المناقصة كاملة 

مجانا من خالل البريد االلكتروني وذلك ابتداءا 
من صباح يوم األحد
15/09/2019.

مالحظة :معلومات العطاء وجميع األوراق 
المطلوبة يمكنكم الحصول عليها فقط عند ذكر 

اسم الشركة الطالبة
لألوراق وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمية ( 

08:00 إلى 16:00 ) من خالل العنوان التالي:
tenders@gmail.com.Ao4

مالحظة:
1ـ الرجاء إرسال الوثائق الكافية للشركة عند 

السؤال من أجل الحصول على أوراق المناقصة 
في حال عدم توفر

الوثائق الكافية سيتم تجاهل الطلب.
2ـ التقبل أية عروض مرسلة عبر البريد 

االلكتروني  وأي عرض يتم إرساله إلى البريد 
االلكتروني سيتم تجاهل

دعوة الستدراج عروض أسعار
يسرنا كمنظمة إنسانية أن نعلن عن طرح المناقصة 

التالية مع السادة ممن هم مرخصين رسمياً 
من أجل  :  عن طلب توفير معدات التكنولوجيا 
)البتوب, طابعة,سكانر, شريدر,موبايالت....(   
 Advertisement provide _ )Laptops,

 shredder, printer, UPS, win10,
 camera, projector, Microsoft office
 2016, smartphones, power bank,

 monitor, photocopier and laptop hard
)disk

 حيث مهلة موعد استالم العروض للمناقصة 
المطروحة من تاريخ 2019/09/15  الى  

2019/09/29 الساعة 3:00 ظهرا. لن يتم قبول 
العروض بعد هذا التاريخ.

و كما تم اإلعالن عنه سابقاً أنه يمكنكم الحصول 
على أوراق المناقصة كاملة مجاناً من خالل البريد 

االلكتروني المدون ادناه وذلك ابتداءاً من صباح يوم 
األحد  2019/09/15 

 مالحظة :معلومات العطاء وجميع األوراق 
المطلوبة يمكنكم الحصول عليها فقط عند ذكر اسم 
الشركة الطالبة لألوراق وذلك أثناء ساعات الدوام 

الرسمية من خالل العنوان التالي:
ao4.tenders@gmail.com

مالحظة:
1- الرجاء إرسال الوثائق الكافية التي تثبت 

ترخيص الشركة عند السؤال من أجل الحصول على 
أوراق المناقصة, في حال عدم توفر الوثائق الكافية 

سيتم تجاهل الطلب
2- التقبل أية عروض مرسلة عبر البريد 

االلكتروني, وأي عرض يتم إرساله إلى البريد 
االلكتروني سيتم تجاهله )ويرجى عدم إرسال أية 

عروض عن طريق اإليميل ويرجى التنيبه أنه إذا تم 
إرساله بالبريد االلكتروني مع تسليمه باليد سوف 

يتم تجاهله(, لذا يرجى تسليم العرض باليد فقط.

سند تبليغ حكم
سند تبليغ صادر عن هيئة ديوان العدالة 

االجتماعية بالرقة
رقم القرار وتاريخه: 2019/6/26/1062
طالب التبليغ: محمد العبد بن خليف- يمثله 

ابنه احمد العبد بن محمد
المطلوب تبليغه: ميزر الصالح بن خلف 

عنوانه: مجهول االقامة
خالصة القرار:

1-الزام المدعى عليه ميزر الصالح بن خلف  
بدفع مبلغ2960000مليونان وتسعمائة 
وستون ألف ليرة سورية للجهة المدعية 

محمد العبد بن خلف
2-الزام المدعى عليه ميزر الصالح بن خلف 

بالرسوم والمصاريف
قرار وجاهي بحق الجهة المدعية وبمثابة 
الوجاهى بحق الجهة المدعى عليها قابال 
للتميز اصدر وافهم علنا وحسب األصول 

بتاريخ/2019/6/26
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

لفتح  األول  اليوم  في  الشهباء-  روناهي/ 
باب التسجيل بالمفاضلة الخاصة للجامعات 
من  العشرات  بدأ  الشهباء،  في  والمعاهد 
لمدرسة  للتوجه  والشهباء  عفرين  أبناء 
تربوي  كمجمٍع  اليوم  باتت  التي  األحداث 
وعلمي وثقافي، للتسجيل في المفاضلة على 
فروع جامعية في إقليمي الجزيرة والفرات، 
وفروع معهد »فيان أمارا«، الذي تم افتتاحه 

في الشهباء هذا العام...«6

من  عدد  شددت  ديرك-  روناهي/ 
الكردية  العشائر  ملتقى  في  المشاركات  
الذي انعقد مؤخراً, على ضرورة االلتحام 
المنطقة ضد  أبناء  بين  الوطني  والتكاتف 
على  وأكدَن  الفاشية,  التركية  التهديدات 
المكتسبات  عن  والدفاع  الحماية  أهمية 
التي حققها الشعب الكردي في ثورة روج 

آفا والشمال السوري...«3

ين  يك عفر االحتالل التركي يتعمد تتر
يا وفصلها عن الوطن األّم.. سور

من هنا بدأت احلكاية!

إعادة إحياء معهد »الشهيدة 
فيان أمارا« بأيدي أبناء عفرين

شاركات يف ملتقى العشائر 
ُ
امل

 على دور النساء 
َ
الكردية؛ يؤكدن

يف تعزيز السالم  

املهباش: »اتفاقية أمن احلدود ستنفذ على عدة 
مراحل ونلتزم بتنفيذ بنودها«

 
ً
وجهاء العشائر الكردية: »سنكون حصنا
 يف التصدي لالحتالل الرتكي«

ً
منيعا

تستمر دولة االحتالل الرتكي مبمارساهتا يف املناطق السورية احملتلة وال سيما عفرين؛ بغرض ترتيكها وتغيري دميغرافيتها وفصل عفرين عن الوطن األم؛ 
سوريا، فتقوم بتوطني عائالت تركمانية يف عفرين ومنحها امتيازات عدة؛ عالوة على مواصلة بناء جدار تقسيم سوريا مدمرًا املئات من منازل املدنيني 

وانتهاكات أخرى...«2

سيما  وال  الدولية،  الحوار  طاولة  على  المطروحة  المواضيع  مختلف  في  السياسية  الرؤى  تتباين 
االتفاقات بين األطراف الدولية في محاولة لتقريب وجهات النظر المختلفة، إال أن ذلك لم يكن لينهي 
نتائجها  من  وكان  السورية،  إدلب  مدينة  على  السوري  الصراع  وتيرة  فازدادت  السوري.  النزاع 

تهجير اآلالف من السوريين، ومقتل المئات، واستمرار نزيف الدم السوري...«4

داود أوغلو يستقيل من حزب العدالة والتنمية 
 بتأسيس حركة سياسية جديدة

ً
متعهدا

تركيا وتدخلها السافر يف الشأن السوري

حممد علي العبو:
 السياسي هو اهلدف«

ّ
 »أيادينا مفتوحة للسالم واحلل

مركز األخبار ـ أعلن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو 
استقالته بصفة رسمية من حزب العدالة والتنمية، مما يؤكد استمرار 
تفكك الحزب الحاكم ويهدد مستقبله السياسي. جاء إعالن استقالة داود 
التأديبية،  اللجنة  أيام قليلة من صدور قرار إحالته على  اوغلو  بعد 

وهو األمر الذي علّق عليه بالقول...«2

آلدار خليل

بل الوقاية 
ُ
احلرب اخلاصة وس

منها...«4
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وممثلي  وجهاء  عاهد  ـ  األخبار  مركز 
في شمال وشرق سوريا  الكردية  العشائر 
ضد  والنضال  المقاومة  وتيرة  بتصعيد 
وحدة  على  وأكدوا  التركية,  التهديدات 
أواصر  توطيد  وضرورة  الكردي  الصف 
شمال  شعوب  مع  العشائرية  العالقات 

وشرق سوريا.
وشرق  لشمال  األعيان  هيئة  من  بدعوة 
لشهدائنا  منا  »وفاء  شعار  وتحت  سوريا, 
شعبنا  عن  دفاعاً  مقاومتنا  تستمر 
ومكتسباتنا«؛ التقى بمدينة ديرك في الثاني 
من  المئات  الجاري  أيلول  عشر من شهر 
الكردية,  والعشائر  القبائل  ممثلي ووجهاء 
ناقش فيها الحضور التحديات التي تمر بها 
التي  والتهديدات  المخاطر  كما  المنطقة, 
وشرق  شمال  ثورة  مكتسبات  ضد  تحاك 
من  أكثر  دماء  بفضل  تحققت  التي  سوريا 
أحد عشر ألف شهيد وضعفهم من الجرحى 
وشرق  شمال  شعوب  من  والمصابين 

سوريا.

أهداف ملتقى العشائر الكردية

من  بعدد  صحيفتنا  التقت  السياق؛  وفي 
الخصوص,  بهذا  العشائر  ووجهاء  شيوخ 
حيث أشار عبدي فقه من عشيرة ميرا في 
حالة  »إن  بالقول:  سوريا  وشرق  شمال 
الشعوب  بين  والتعايش  واالستقرار  األمن 
بعض  جعل  سوريا  وشرق  شمال  في 
للمنطقة  تهديداتها  وتيرة  من  تزيد  القوى 
قوات  يد  على  تحريرها  بعد  سيما  وال 
تلك  من  للنيل  وذلك  الديمقراطية؛  سوريا 
المكتسبات التي تحققت بفضل دماء آالف 

الشهداء«. 
وتابع فقه حديثه بالقول: »إن ملتقى العشائر 
الكردية جاء في مرحلة حساسة ال بد من 
المحاوالت  مع  تزامن  أنه  حيث  انعقاده, 
األراضي  من  المزيد  احتالل  في  التركية 
مناقشة  الملتقى  من  والهدف  السورية. 
تحاك ضد  التي  الخارجية  التهديدات  كافة 
مناطق شمال وشرق سوريا وعلى رأسها 
المستجدات  وآخر  التركي  االحتالل  دولة 
وكيفية  والعسكرية  السياسية  الساحة  على 
التعايش السلمي وتوطيد أواصر العالقات 
العشائرية مع شعوب شمال وشرق سوريا 

كافة«. 
»إن  بالقول:  حديثه  فقه  عبدي  واختتم 
حيث  الفتاً،  كان  الملتقى  في  الحضور 
حضر شيوخ ووجهاء العشائر الكردية في 

رسالتهم  ووجهوا  سوريا،  وشرق  شمال 
من خالل الملتقى للتالحم وتوحيد صفوفهم 
وتيرة  تصعيد  وكذلك  واحدة,  راية  تحت 
المقاومة والنضال ضد التهديدات التركية, 
مشيرين إلى أنهم سيكونون الحصن المنيع 

في وجه االحتالل التركي«.
بناء مستقبل مشرتك ووحدة 

وطنية
نوري  سيدا  عشيرة  شيخ  مع  لقاء  وفي 
رمضان؛ أشار خالله إلى أنهم في الطريق 
المسار  وتحديد  مشترك،  مستقبل  لبناء 
أنهم  وبيّن  اتفاق جديد ووحدة وطنية,  إلى 
إلى  الملتقى  خالل  من  رسالة  يوجهون 
العالم أجمع بأن العشائر الكردية قادرة على 
تعزيز السلم األهلي وصون أخوة الشعوب 
على  قادرون  أنهم  كما  مصيرها،  ووحدة 
حل القضايا الداخلية كافة بأنفسهم وأضاف: 
»نحن األولى بحل مشاكلنا وأزماتنا«, وأكد 
بأنهم يسعون بأسرع وقت ممكن للتخلص 
من آثار الصراعات المسلحة وخلق شروط 
أساس  على  سوريا  لشعب  جديرة  حياة 

العيش المشترك وأخوة الشعوب«.

رص الصفوف لتحرير عفرين 
واحلفاظ على املكتسبات

عشائر  عن  الممثلين  أحد  مع  لقاء  وفي 
الملتقى  فيه  وصف  باشو  محمد  عفرين 
بالبناء, وقال: »إننا كعموم شعوب المنطقة 
قدمنا الغالي والنفيس في وجه ما يحاك من 
مخططات احتاللية للمناطق السورية, كما 
إننا أهل لالجتماع وتؤهلنا ظروفنا وحجم 
السنوات  طيلة  قدمناه  التي  التضحيات 
حل  إيجاد  بالمستطاع  يكون  أن  الماضية 
قضايانا  وبخاصة  السورية  لألزمة  حقيقي 
أيادينا ممدودة  الداخلية, في حين  وأزماتنا 
يتربص  لمن  فقط  موجهة  وبنادقنا  للسالم 
المشترك«, مؤكداً  بأمننا وسالمنا وعيشنا 
على دور العشائر الكردية كأحد أهم ركائز 
حماية  في  المساهم  الديمقراطي  المجتمع 

المجتمع وإحيائه.
وناشد محمد باشو في ختام حديثه شعوب 
في  الصفوف  شمال وشرق سوريا برص 
على  والحفاظ  عفرين  تحرير  على  العمل 

المكتسبات من التهديدات الخارجية كافة.

مركز األخبار ـ توصلت كل من الواليات 
مع  الديمقراطية  سوريا  وقوات  المتحدة 
دولة االحتالل التركي في السابع من شهر 
أمنية  آلية  لتطبيق  تفاهم  إلى  المنصرم  آب 
على الحدود الشمالية لمناطق شمال وشرق 
عقب  الحدود  أمن  لضمان  وذلك  سوريا؛ 

محادثات ُمكثّفة استمرت ألسابيع.
نقاطها  الشعب  حماية  وحدات  وسلّمت 
قوات  إلى  التركية  الدولة  مع  الحدودية 
كانيه  سريه  من  لكل  العسكرية  المجالس 
وكري سبي )تل أبيض( في الـ24-26 من 
لألنفاق  تدميرها  بعد  المنصرم  آب  شهر 
نفّذ  العسكرية هناك، في حين  وتحصيناتها 
بعلم  األمريكي  الجيش  مع  التركي  الجيش 
أول  الديمقراطية  سوريا  قوات  من  مسبق 
الممتدة  المنطقة  في  مشتركة  برية  دورية 
التابعتين  والحشيشة  تل  نص  قريتي  بين 
شهر  من  الثامن  في  سبي  كري  لمقاطعة 

أيلول الحالي.
المشترك  الرئيس  صّرح  الصدد؛  وبهذا 
سوريا  وشرق  لشمال  التنفيذي  للمجلس 
هاوار،  أنباء  لوكالة  المهباش  حامد  عبد 

قائالً: »إن هذه االتفاقية جاءت لضمان أمن 
الحدود للجانبين التركي والسوري«.

مولود  التركي  الخارجية  وزير  واتهم 
الماضي  الثالثاء  يوم  أوغلو  جاويش 
الواليات المتحدة باتخاذ خطوات شكلية في 
محاولة للمماطلة بشأن ما يسمى »المنطقة 
ُمطمئن  غير  أمر  هذا  »إن  قائالً:  اآلمنة« 

بالنسبة لبالده«.
شون  البنتاغون  باسم  المتحدث  وقال 
المتحدة  الواليات  »إن  روبرتسون: 
آلية  أحكام  لتنفيذ  جدية  خطوات  اتخذت 
أنقرة  مع  المبدئي  بالتفاهم  المتعلقة  األمن 
الحاالت  بعض  وفي  سريعة  بوتيرة  وذلك 
على  رداً  وذلك  لها«،  المحدد  الموعد  قبل 

تصريحات جاويش أوغلو.
وأشار المهباش إلى أن االتفاقية ستُنفذ على 
إطار  في  اآلن  »نحن  وأكد:  مراحل  عدة 
المرحلة األولى من االتفاقية، ونلتزم بتنفيذ 
فيما  المرونة  من  الكثير  وأبدينا  بنودها، 
هذه  ضمن  األمنية  التوافقات  بهذه  يتعلق 

المنطقة«.

وأكد المهباش أنهم لم يُخلّوا ببنود االتفاقية، 
من  فهم خاطئ  هناك  يكون  »قد  وأضاف: 

الجانب التركي لهذه اآللية«.
إلى  الرامية  التركية  الخطة  على  وتعليقاً 
توطين مليون الجئ سوري مقيم في تركيا 
قال  سوريا،  وشرق  شمال  أراضي  داخل 
االتفاقية  تكون هذه  أن  نريد  المهباش: »ال 
من  السوريين  الالجئين  لتوطين  انطالقة 
جميع المناطق السورية في مناطق اإلدارة 
الذاتية، ويجب على كل سوري العودة إلى 
األمور  هذه  تنقلب  أن  نريد  وال  منطقته، 
بشكل عكسي على السوريين، والوقوف في 
سياسات الدولة التركية االستعمارية الهادفة 

إلى تغيير ديمغرافية المنطقة«.
التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  واختتم 
المهباش  حامد  عبد  سوريا  وشرق  لشمال 
عدة  بيانات  خالل  »ناشدنا  بالقول:  حديثه 
الالجئين السوريين ممن هم من أبناء شمال 
وشرق سوريا بالعودة إلى قراهم؛ ليساهموا 
هذه  في  اإلعمار  وإعادة  البناء  عملية  في 

المنطقة«.

الوزراء  أعلن رئيس  ـ  األخبار  مركز 
أوغلو  داود  أحمد  السابق  التركي 
استقالته بصفة رسمية من حزب العدالة 
تفكك  استمرار  يؤكد  مما  والتنمية، 
الحزب الحاكم ويهدد مستقبله السياسي.

بعد  اوغلو   داود  استقالة  إعالن  جاء 
أيام قليلة من صدور قرار إحالته على 
اللجنة التأديبية، وهو األمر الذي علّق 
عليه بالقول: »تاريخ تحويلي إلى لجنة 
العدالة  حزب  تخلي  تاريخ  هو  تأديبية 
والتنمية عن مبادئه األساسية«؛ بحسب 

ما نقلته شبكة العربية.

أعلن  الذي  الصحفي  المؤتمر  وفي 
الحاكم،  الحزب  من  استقالته  فيه 
بإنشاء  للحزب  األسبق  الرئيس  تعهد 
»حركة سياسية جديدة«، داعياً الجميع 
للمشاركة معه في تشكيل هذه الحركة.

وانتقد رئيس الوزراء التركي السابق، 
في أواخر نيسان الماضي حزب العدالة 
عن  وعبر  إليه،  ينتمي  الذي  والتنمية 

»عدم االرتياح داخله«.
وتقول وسائل إعالم تركية: »إن أوغلو 
لسياسات  المتكررة  بانتقاداته  يعرف 
لالقتصاد،  الحكومة  وإدارة  الحزب 
نفسه،  أردوغان  مراراً  انتقد  كما 
وتأتي هذه االستقالة لتؤكد مرة أخرى 
والتنمية  العدالة  حزب  »أوراق«  أن 
كل  استقالة  بعد  وذلك  اتباعاً،  تتساقط 
من بشير أتاالي ونهاد أرقون وسعد هللا 

أرقين، خالل الفترة الماضية«.
المنشقين  »إن  مراقبون:  ويقول 
يعتبرون أن الحزب انحرف عن أهدافه 
قياداته،  بين  عميقة  تباينات  هناك  وأن 
رؤية  إلى  الحاجة  على  ويشددون 

جديدة«.
ومنذ أشهر يقود داود أوغلو تمرداً على 

وانتقده  أردوغان،  السابق  دربه  رفيق 
االنتخابات  غضون  في  خاصة  بشدة 
إسطنبول  في  تكررت  التي  المحلية 
يوم 24 حزيران  آخرها  كانت  مرتين 
سابق،  وقت  في  ندد،  كما  الماضي، 
والذي  التركية  الداخلية  وزارة  بقرار 
بلديات  تم عزل رؤساء ثالث  بموجبه 

كرد في البالد.
)قاصداً  أوغلو  داود  لوح  ذلك،  إلى 
آب  في  يسميه(،  أن  دون  أردوغان 
بفتح »دفاتر اإلرهاب«، إال  الماضي، 

أن األخير »تحداه« في إبرازها.
أبرز  أحد  أوغلو  داوود  أحمد  ويعد 
المسؤولين في تركيا سابقاً، حيث كان 
وزيراً للخارجية في الفترة من 2009 
الفترة  في  للوزراء  ورئيساً   2014 ـ 
سابقاً  وحليفاً   ،2016  -  2014 من 

ألردوغان.

يتعّرض جسم اإلنسان بشكل دائم إلى نوبات 
عن  الناتجة  والقلق  التوتر  من  إرادية  ال 
أحياناً  به،  تحيط  التي  المسببات  العديد من 
بالعديد  اإلصابة  إلى  والقلق  التوتر  يؤدي 
من األمراض النفسية والجسدية، وهنا من 
واجب الجميع الحذر ومحاولة التخفيف من 

تأثيره عليهم. 
بشكٍل  منتشرة  ظاهرة  والقلق  التوتر  يعّد 
وطبقات  شرائح  مختلف  في  جداً  كبيٍر 
المجتمعات، التوتر هو حالة نفسية تصيب 
أعراض  وله  عديدة،  ألسباب  اإلنسان 
ويجعل  آخر،  إلى  شخص  من  تختلف 

في ترّدد وحيرة، بل وغير  الشخص دائماً 
قادر على اتّخاذ أسهل القرارات، وغالباً ما 
نفسيّة أخرى،  الحالة حاالت  يصاحب هذه 
بل وقد يتحّول إلى مرض خطير، أّما عن 
مصطلح )حالة نفسيّة( فهي تختلف اختالفاً 
إنساٍن  فكل  النفسي،  المرض  عن  كبيراً 
نفسيّة،  حالة  فالراحة  نفسية،  بحاالت  يمّر 
حالة  القلق  وكذلك  نفسيّة،  حالة  والحزن 
نفسيّة، ولكن إن زاد األمر عن حّده، تتحّول 

الحالة إلى مرض. 

ما أسباب التوتر؟

أسبابه  تختلف  فقد  التوتر  أسباب  عن  أّما   
من شخص إلى آخر، ولكنّنا سنتحدث عن 
كما  وهي  والتوتّر  للقلق  الشائعة  األسباب 

يلي: 
1ـ المشاكل العائليّة، وهي من أكثر األسباب 
إن  حيث  مجتمعاتنا،  في  خاّصة  انتشاراً، 
بشكل  تؤثر  مثالً  كالطالق  العائلة  مشاكل 
النفسيّة،  حاالتهم  األفراد وعلى  على  كبير 

فيكونوا دائمي التوتر. 
أحد  2ـ الخوف الشديد، فالخوف هو أيضاً 
أهّم األسباب التي تصنع التوتر، فهناك من 
بالتوتر  فيشعر  المستقبل  من  كثيراً  يخاف 
الشديد، مما يؤثر ذلك على الحاضر الذي 
يعيشه الفرد، فينعكس ذلك على شخصيّته. 
3ـ الصدمات، إن للصدمة النفسيّة أثر كبير 
ذكريات  له  ليس  من  منّا  فمن  الفرد،  على 
للصدمات،  معّرضين  البشر  كل  حزينة؟ 
وقد يؤثر ذلك على حاالتهم النفسيّة، فيصبح 
الفرد يعاني من التوتر الشديد فهو يخاف أن 
فقد  يقدم على أي خطوٍة جديدة في حياته، 

يتعرض للصدمة من جديد. 
الفعليّة  األسباب  من  أيضاً  الفشل، وهو  4ـ 
التعليم،  في  أو  العمل،  في  فالفشل  للتوتر، 

يؤثر  وغيرها،  العاطفيّة،  الحياة  في  أو 
لم  فإن  الفرد،  نفّسية  على  كبير  بشكل 
التغلب عليها، ستنعكس حتماً على  يستطع 

شخصيّته.
وراء  السبب  يكون  قد  وراثيّة،  أسباب  5ـ 
التوتر وراثيّاً، ولكنّه نادراً ما يكون السبب 

وراثيّاً.

ما أعراض التوتر والقلق؟

بأعراض   إن التوتر يكون عادةً مصحوباً 
آلخر،  شخص  من  تختلف  وعالمات 
ويمكن  التوتر،  شّدة  باختالف  وتختلف 

تقسيم األعراض إلى قسمين:
والخجل،  الخوف  مثل  نفسية،  أعراض  ـ 
حد  إلى  تصل  وقد  والعزلة،  واالنطواء 
السلوك العدواني نتيجة الخوف الشديد من 
المجتمع، فتلك األعراض قد تأتي مجتمعة 
التوتر  على  تدّل  ولكنّها  منفردة،  تأتي  وقد 

عند صاحبها. 
إذا  األعراض  هذه  الجسديّة،  األعراض  ـ 
يتحّول  فاألمر  والقلق،  التوتر  صاحبت 
وتلك  نفسّي،  مرض  إلى  نفسيّة  حالة  من 
األعراض أيضاً تختلف من شخص آلخر، 
تصاحب  التي  الجسديّة  األعراض  ومن 

القلب،  نبضات  في  اضطراب  التوتر: 
العظام  في  وآالم  التنفّس،  في  وضيق 
إلى  إضافةً  للشهيّة،  وفقداٌن  والمعدة، 

الصداع المستمر.

اليت  اخلطوات  أفضل  يلي  وفيما 
ستتحّول  االنسان  اّتبعها  إن 

حياته، وسيشعر بالفرق:

1ـ وقبل كل شيء علينا أن نتحلّى باإليمان. 
لمن  مفيٌد  تمريٌن  وهذا  وزفير،  شهيٌق  2ـ 
يشعر بالتوتر، وهو أن يأخذ الشخص نفساً 
فهذا  يخرجه،  ثم  لثواني،  ويحبسه  عميقاً 

التمرين حقاً يساعد في تبديد التوتر. 
3ـ ممارسة الرياضة، فللرياضة دور جميل 

إلزالة التوتر. 
الضغط  المطّاطيّة،  الكرة  تمرين  4ـ 
المستمّر على الكرة المطّاطيّة يساعد بشكل 

كبير على إزالة التوتر. 
)الشاي  المنبّهات  تناول  من  التقليل  5ـ 

والقهوة(. 
يومياً.  النوم  من  جيداً  قسطاً  أخذ  6ـ 
االبتعاد عن الوحدة، والمشاركة في الحياة 

االجتماعيّة مع األسرة. 
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كيف تتخلص من التوتر والقلق؟

هل يحتوي أعماق القمر على 
المعادن النفيسة؟

ماذا تفعلين عندما يردد 
طفلك األلفاظ السيئة؟

بممارساتها  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
وال  المحتلة  السورية  المناطق  في 
وتغيير  تتريكها  بغرض  عفرين؛  سيما 
الوطن  عن  عفرين  وفصل  ديمغرافيتها 
عائالت  بتوطين  فتقوم  سوريا،  األم؛ 
امتيازات  ومنحها  عفرين  في  تركمانية 
عدة؛ عالوة على مواصلة بناء جدار تقسيم 
المدنيين  منازل  من  المئات  مدمراً  سوريا 

وانتهاكات أخرى...
االحتالل  دولة  تواصل  ـ  األخبار  مركز 
وباقي  عفرين  تتريك  سياسة  التركي 
المناطق المحتلة )جرابلس والباب وإعزاز 
الدولة  حدود  إلى  لضمها  تمهيداً  وإدلب(؛ 
لواء  سلخت  عندما  فعلت  كما  التركية 
كما  عام 1939م،  سوريا  عن  إسكندرون 
مدمراً  سوريا  تقسيم  جدار  بناء  وتواصل 

بذلك المئات من منازل المدنيين بعفرين.
منذ  ومرتزقته  التركي  االحتالل  عمل 
احتالل مقاطعة عفرين في الثامن عشر من 
تغيير  على  المنصرم  العام  من  آذار  شهر 

عائالت  توطين  عبر  المقاطعة  ديمغرافية 
وإدلب  وحمص  الزور  ودير  الغوطة  من 
في قرى ونواحي ومركز مقاطعة عفرين.

عفرين،  إلقليم  الذاتية  اإلدارة  وبحسب 
بدأ  المنصرم؛  آب  من  عشر  الخامس  في 
جيش االحتالل التركي ومرتزقته بتوطين 
عوائل تركمانية على الحدود لتشكيل حزام 

تركماني على الحدود بين عفرين وتركيا.
امتيازات  التركي  االحتالل  جيش  ويقدم 
بيوت  تأمين  عبر  التركمان  للمستوطنين 
الداخل  وفي  لهم.  عالية  رواتب  ودفع 
لهجرة  مماثلة  تشجيع  حملة  هناك  التركي 
وقالت  عفرين،  في  واالستيطان  التركمان 
عفرين  في  ستار  مؤتمر  منسقية  عضوة 
هدية يوسف في لقاء مع وكالة أنباء هاوار 
كل  تصف  المحتلة  التركية  الدولة  أن 
التركمان الرافضين لالستيطان في عفرين 

بـ »الخيانة«.
عوائل  التركي  االحتالل  جيش  ويستقدم 

وجرابلس  والراعي  الباب  من  تركمانية 
واعزاز وإدلب وحمص ودول شرق آسيا 
في  وتوطنهم  وأوزبكستان  وتركستان 

عفرين.
التالي:  الشكل  على  المستوطنون  وينتشر 
جنة،  كفر  قرية  في  تركمانية  عائلة   300
في  و800  شرا،  ناحية  في  عائلة  و900 
في  عائلة   300 من  وأكثر  بلبلة،  ناحية 

مركز عفرين.
المشترك  الرئيس  قال  السياق؛  هذا  وفي 
إلقليم عفرين بكر علو: »إن السياسة التي 
عفرين  في  التركي  االحتالل  يمارسها 
ليست غريبة عليهم؛ ألنه كان يمارسها منذ 
هذه  في  االحتالل  ويهدف  السنين،  مئات 
الكردي  الشعب  وجود  إنهاء  إلى  السياسة 

عبر صهره ثقافياً«.
وتابع علو حديثه: »يلجأ االحتالل التركي 
بعد  وذلك  المنطقة  ديمغرافية  تغيير  إلى 
تهيئة جميع الظروف، مثل تهجير األهالي 

األصليين للمنطقة«.
وأضاف: »يسعى االحتالل التركي إلنشاء 
والجماعات  والعائالت  للمرتزقة  ممرات 
التي تدعم فكر الفاشية على حدود عفرين 
ويسعى إلى إنشاء هذه الممرات على طول 

الخط الحدودي بين تركيا وسوريا«.
دولة  بالقول: »تسعى  وواصل علو حديثه 
المجموعات  إنهاء  إلى  التركي  االحتالل 
عبر  عفرين  في  بفكرها  المرتبطة  غير 
البعض؛  بعضهم  بين  اشتباكات  اختالق 
لتصفية جميع المجموعات غير التركمانية 

التي ال تدعم فكرها«.
عفرين  إلقليم  المشترك  الرئيس  وأّكد 
تقدم  التركي  االحتالل  دولة  أن  علو  بكر 
بيوت  من  التركمانية  للعائالت  تسهيالت 
مقاطعة  إلى  الُمهّجرين  عفرين  أهالي 

الشهباء وتخصيص رواتب كبيرة لهم.
االحتالل  جيش  دّمر  متصل؛  سياق  وفي 
الممتدة  المنطقة  المنازل في  التركي مئات 

بين قريتي كيمار ومريمين حيث تُقيم جدار 
تقسيم سوريا الذي يُمهّد لفصل عفرين عن 

سوريا وضمها إلى الدولة التركية.
ووصل طول جدار تقسيم سوريا إلى أكثر 
ثالثة  وبارتفاع  متر  و600  آالف   3 من 
أمتار ويمتد من محيط قرية كيمار مروراً 
ناحية شيراوا ومريمين  بقريتي جلبرة في 

بناحية شرا.
االحتالل  دّمر  البناء  عملية  استمرار  ومع 
في  المنازل  المئات من  التركي ومرتزقته 
جلبرة  قرية  بينها  ومن  المذكورة،  القرى 

التي تعد اآلن ُمدّمرة بشكٍل كامل.
عدد  إلقامة  التركي  االحتالل  وعمد جيش 
المنازل  أماكن  في  العسكرية  المقار  من 
التقسيم  جدار  بناء  عملية  وتأتي  الُمدّمرة. 
مقاطعة  ديموغرافية  تغيير  مع  بالتوازي 
عفرين المحتلة وهي خطوات يطبقها جيش 
االحتالل التركي تمهيداً لفصل عفرين عن 

سوريا.

يا ين وفصلها عن الوطن األّم.. سور يك عفر االحتالل التركي يتعمد تتر

وجهاء العشائر الكردية: »سنكون حصناً 
منيعاً في التصدي لالحتالل التركي«

المهباش: »اتفاقية أمن الحدود ستنفذ على عدة 
مراحل ونلتزم بتنفيذ بنودها«

داود أوغلو يستقيل من حزب العدالة والتنمية متعهداً 
بتأسيس حركة سياسية جديدة

أجراها  جديدة  علمية  دراسة  نتائج  تشير 
والواليات  كندا  في  الجيولوجيا  علماء 
المعادن  من  مخزوناً  أن  إلى  المتحدة، 
النفيسة قد يكون موجوداً تحت سطح القمر.
بعد  النتائج  هذه  إلى  العلماء  توصل  وقد 
المعدنية  الرواسب  بين  الشبه  أوجه  رسم 
وإجراء  والقمر،  األرض  على  الموجودة 
القمر  تكون  ظروف  حول  محاكاة 
البالتين  مثل  معادن  على  احتواءه  تظهر 

والبالديوم.
عدم  ألسباب  تفسيراً  النتائج  هذه  تقدم  كما 
المعادن  هذه  لوجود  أثر  على  العثور 
في  جلبها  تم  التي  القمرية  الصخور  في 
رحالت  خالل  الماضي  القرن  سبعينيات 

أبولو المأهولة إلى التابع األرضي.
تشابه بين األرض والقمر: 

طويلة  فترة  منذ  الجيولوجيا  علماء  يعتقد 
قد تشكل بسبب اصطدام كوكب  القمر  أن 
مجهول باألرض قبل 4.5 مليارات سنة، 
وبسبب هذا الماضي المشترك توقع العلماء 

أن يكون للجرمين تركيبة متشابهة.
لكن القياسات التي أجريت حول تركيزات 
البركانية  الصخور  في  الثمينة  المعادن 
مستويات  أظهرت  2006م،  عام  القمرية 
منخفضة بشكل غير متوقع عما هو موجود 

على األرض، مما أثار حيرة العلماء.

دورية  في  المنشورة  الجديدة  الدراسة  في 
الماضي،  آب  في  العلمية  ساينس«  »جيو 
استخدم باحثون من جامعة دالهوزي في كندا 
وجامعة كارلتون ومختبر الجيوفيزياء في 
واشنطن، ما تمت مالحظته على األرض 
حول خصائص الطبقات الجيولوجية الغنية 
النفيسة وتركيبتها، للوصول إلى  بالمعادن 

استنتاجات مماثلة بالنسبة للقمر.
السابق ارتباط وجود  العلماء في  إذ الحظ 
ببعض  األرض  في  الثمينة  المعادن 

المركبات، على غرار كبريتيد الحديد.
على  المعدنية  الرواسب  فحص  و«يشير 
األرض إلى أن كبريتيد الحديد مكان رائع 
البالتين  مثل  الثمينة،  المعادن  لتخزين 
الرئيسي  المؤلف  يقول  كما  والبالديوم« 
قسم  في  األستاذ  برينان،  جيمس  للدراسة 

علوم األرض والبيئة في دالهوزي.
تجارب  بإجراء  وزمالؤه  برينان  قام 
حرارة  ودرجة  الشديد  الضغط  لمحاكاة 
نسبة  مقدار  لتحديد  للقمر،  الداخلي  الجزء 

كبريتيد الحديد.
والكبريتيد  الصخور  تركيبة  قاسوا  كما 
وجود  ارتباط  وأكدوا  ذلك،  عن  الناتجة 

المعادن النفيسة بكبريتيد الحديد.
لهذه  المنخفضة  التركيزات  ولتفسير سبب 
تم  التي  القمر  سطح  صخور  في  المعادن 

أبولو 15  القمر خالل رحالت  من  جلبها 
الماضي  القرن  سبعينيات  أوائل  في  و17 
العلماء  يعتقد   ،2006 عام  وتحليلها 
تدفقت  عندما  األعماق  في  استقرت  أنها 
الصهارة على سطح القمر قبل حوالي 4.5 

مليارات عام.
إنهم  يقول  برينان  الدكتور  أن  غير 
العميق  الجزء  من  عينات  إلى  سيحتاجون 
الحمم  نشأت  حيث  القمر،  من  الصخري 
القمرية، من أجل تأكيد نتائج هذه الدراسة 

الجديدة.
التي  بالسهولة  ليس  القمر  فاستكشاف 
الجيولوجية  التركيبة  العلماء  بها  استكشف 
الحصول  إلى  خاللها  وتوصلوا  لألرض 
الطبقات  تركيبة  من  عينات  على 
الجيولوجية العميقة، إذ يحتاج العلماء إلى 
أكثر من العينات التي تم جلبها إلى األرض 

لتحديد تركيبة الطبقات الداخلية للقمر.
نتائج  تحليل  إلى  العلماء  اتجه  لذلك 
األقمار  بواسطة  بعد  عن  االستشعار 
انكشاف  إلى احتمال  التي تشير  الصناعية 
الفوهات  داخل  للقمر  داخلية  طبقات 
ارتطام  عن  الناتجة  والعميقة  الهائلة 
النيازك، خاصة في حوض »أيتكين« في 
فوهتا  توجد  حيث  للقمر  الجنوبي  القطب 

»شرودنغر« و«زيمان« العظيمتان

يقول األطفال أغرب األشياء في أي وقت، 
فجميع األمهات واآلباء على علم بذلك، لكن 
سيئة  ألفاظاً  يقول طفلك  تفعلي عندما  ماذا 

أو بذيئة؟  
األلفاظ  لسماع  الصغار  األطفال  يتعرض 
األكبر،  األخ  مثل  السيئة من عدة مصادر 
لسان،  كزلة  ذويه  من  حتى  أو  التلفاز،  أو 
عادة ال يعلم الطفل إن كانت الكلمة »سيئة« 
أو »جيدة«، هو فقط يقوم بترديد ما يسمع 
مهاراته  وينمي  االجتماعي  الحوار  ليتعلم 
»سواء  انتباهك  الكلمة  لفتت  فإذا  اللغوية، 
عند  يعني  فذلك  الرفض«،  أو  بالتشجيع 
وسيقوم  صحيح،  بشيء  يقوم  أنه  الطفل 

بتكرارها للفت انتباهك ثانية. 
بعض  صغيرك  التقط  إذا  نفسك  تلومي  ال 
فاألطفال  والسيئة،  المالئمة  غير  األلفاظ 
معرضون لعدة مصادر للغة والمعلومات، 
سيئ  كالم  طفلك  يسمع  ال  أن  النادر  ومن 
قبل أن يكبر. هناك العديد لتقومي به لتمنعي 
وتعيدي  السيئة  األلفاظ  اكتساب  من  طفلك 
توجيهه،  ماذا يمكنك أن تفعلي حيال ذلك؟ 
1ـ كوني قدوة: انتبهي أللفاظك في مواقف 
منِك  تخرج  قد  السيئة  فالكلمات  معينة، 
وأنِت غاضبة أو محبطة في مواقف الحياة.

التلفاز:  على  طفلك  يشاهد  ماذا  راقبي  2ـ 
تجنبي العروض التي قد تحتوي على ألفاظ 
أو حوارات سيئة، أو محتوى سيئ حتى ال 

يكتسبها طفلك. 
عندما  لطفلك  زائداً  انتباهاً  تعيري  ال  3ـ 
قبل..  من  ذكرنا  فكما  سيئاً:  لفظاً  ينطق 

فقط  السيئة  الكلمة  بترديد  طفلك  سيقوم 
للحصول على انتباهك مرة أخرى، عرفي 
تنفعلي  أن  دون  سيئة  كلمة  أنها  طفلك 
وبهدوء، لكن في حزم، وعرفيه بديالً آخر 
ليستخدمه في نفس الحالة، أو عندما يشعر 

بنفس شعور اإلحباط أو الضيق مثالً. 
تجرح  كلمات  هناك  أن  طفلك  عرفي  4ـ 
وتؤذي اآلخرين: حاولي أن تُفهميه أن تلك 

الكلمات تُسيء وتُحزن اآلخرين. 
5ـ ال تنعتي طفلك بـ »الطفل السيئ« إذا تكلم 
بكالم سيئ: يجب أن توضحي أن الكالم هو 
السيئ وليس طفلك، اعطي لطفلك البدائل، 
اعطيه كلمة بديلة يستخدمها، قد يكون ذلك 
بالنسبة لنا الكبار سهالً، لكن تذكري دائما 
اآلن  يتعلم  فهو  التعلم،  في طور  أن طفلك 

ماذا يجب أو ال يجب أن يفعله. 
6ـ ال تبالغي في ردة فعلك: فاألطفال دائما 
يكررون ما يسمعون بدون معرفة المعنى، 
مثل  لهم  بالنسبة  السيئة  الكلمات  فترديد 
ترديد الجيد منها، والهدف هو شد انتباهك، 
فذلك  تعاقبيه وال تصرخي في وجهه،  فال 
سيجعله يركز أكثر على تلك الكلمة السيئة، 
بشكل  لكن  انتباهك،  يلفت  ذلك  أن  عرفيه 

سيئ. 
التي  الجيدة  واألفعال  الكلمات  امدحي  7ـ 
يقوم بها طفلك، ليس مطلوب أن تبالغي في 
األمر أيضاً، فاالبتسامة أو قول »هذا شيء 
الطريق  على  أنه  وسيعلم  يكفي،  لطيف« 
يلقى  يقوله  أو  يفعله  ما  وأن  الصحيح، 

تشجيعاً واستحساناً منِك.

تقرير/ هيلني علي
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وقالت:  وجرأتها،  شخصيتها  قوة  خالل 
قوية  أمرأه  هي  الزور  دير  في  »المرأة 
ولديها  الحرة  واإلرادة  بالجرأة  وتتمتع 
القوة على الدفاع عن نفسها وعن حقوقها، 
بها  تتمتع  التي  الصفات  هذه  خالل  ومن 
المرأة استطاعت أن تثبت نفسها في جميع 
مجاالت الحياة سواًء في البيت أو العمل«.

أعوام  سبعة  خالل  قُدمت  التي  الكبيرة 
السوري،  والشمال  آفا  روج  ثورة  ضمن 
اجتماعنا  وما  عظيمة،  انتصارات  أثمرت 
دليل على  إال  الالفت  الحضور  بهذا  اليوم 
والقبائل  العشائر  كافة  بين  العالقات  متانة 
أن شعوب  المنطقة«, مؤكدةً  الكردية  في 
األراضي  وحدة  إلى  تهدف  المنطقة 

السورية وتكاتف الشعوب.
عضوة مؤتمر ستار شكرية سليمان, دعت 
الكردية  والقبائل  العشائر  في ختام حديثها 

لها  تتعرض  التي  التهديدات  للتكاتف ضد 
إلى  إضافة  سوريا,  وشرق  شمال  مناطق 
تصعيد وتيرة المقاومة والنضال للمحافظة 
التهديدات  من  الثورة  مكتسبات  على 
ما  تجاه  حازم  موقف  واتخاذ  الخارجية, 

يتعرض له الشعب الكردي في عفرين.

دير  في  المرأة  عانت  الطبقة-  روناهي/ 
الزور الكثير من جرائم الفصائل المرتزقة 
ذلك  تعدى  المنطقة،  على  سيطرت  التي 
ولكن  المجتمع،  في  حقوقها  هضم  إلى 
نفسها  تثبت  أن  استطاعت  التحرير  بعد 
من خالل قوتها وإرادتها بأنها امرأة حرة 
مشروع  في  انخراطها  خالل  من  وذلك 

األمة الديمقراطية.

عمل المرتزقة الذين سيطروا على المنطقة 
الحرية  وكبت  المجتمع،  أفراد  أفواه  بكم 
أساليبه  من  أسلوب  كان  فهذا  فئاته  لكافة 
لبسط نفوذه المادي والفكري على المجتمع.
تعرضاً  األكثر  الفئات  من  المرأة  وكانت 
ظل  في  والتهميش  واالضطهاد  للظلم 
المنطقة  على  سيطرت  التي  الفصائل  تلك 
باستخدام  األساسية،  حقوقها  من  وحرمتها 
وسائل عديدة سواًء بالعنف أو الفرض من 

خالل قرارتها الجائرة بحق المرأة.
كما  المرأة  عانت  فقد  الزور  دير  في  أما 
مرتزقة  من  المجتمع  أفراد  بقية  عانى 
الخروج  من  المرأة  حرمت  حيث  داعش، 
أنها  بحجة  والتعليم  والعمل  المنزل  من 
وطرد  الزور  دير  تحرير  بعد  أما  عورة، 
داعش من المنطقة على يد وحدات حماية 
الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية؛ 
الحياة  المجاالت  جميع  في  المرأة  دخلت 
المسار  إلى  نفسها  تعيد  أن  واستطاعت 
الصحيح لدور المرأة، وأن تصنع حريتها 
وتشارك  الحرة،  إرادتها  خالل  من  بيدها 
تأهيل  وإعادة  المجتمع  بناء  في  بفعالية 

مؤسسات المجتمع المدنية والعسكرية.

املرأة يف دير الزور ترفض 
تهديدات احملتل

دير  تحرير  بعد  المرأة  دور  وبخصوص   
الرئاسة  نائبة  مع  لقاء  لنا  كان  الزور، 
المشتركة للجنة التربية والتعليم في مجلس 
على  األحمد،  مرح  المدني  الزور  دير 
أقيم  الذي  العشائر  وجيهات  ملتقى  هامش 
المرأة  لتحدثنا عن دور  الطبقة؛  في مدينة 
بأن  أكدت مرح  التحرير، حيث  وبعد  قبل 
لعشائر  ملتقى وجيهات  في  تشارك  المرأة 
التركية  للتهديدات  رفضها  على  لتأكد 

الهمجية.
وأضافت مرح قائلةً: »شاركت النساء من 
دير الزور سواًء القسم الغربي أو الشرقي 
في  أقيم  الذي  العشائر  وجيهات  ملتقى  في 
التركية  بالتهديدات  للتنديد  الطبقة  مدينة 
الفاشية، ولنعبر نحن نساء دير الزور عن 
رفضنا لالحتالل التركي الهمجي لألراضي 
السوري، ونؤكد بأن المنطقة ليست بحاجة 
إلى ما يسميه المحتل »منطقة آمنة«، كون 
بأمان تحت ظل األمة  الشعوب هنا تعيش 

الديمقراطية«.

معاناة املرأة يف ظل 
سيطرة املرتزقة

وأشارت مرح إلى أن المرأة عانت الكثير 
أثناء سيطر مرتزقة داعش على المنطقة، 
وهضم حقوقها األساسية، وتابعت بالقول: 
تأخذ دورها  بدأت  الزور  »المرأة في دير 

الحقيقي في المجتمع بعد ما عانت في زمن 
المنطقة  على  المتطرفة  الفصائل  سيطرة 
من الجيش الحر وجبهة النصرة ومرتزقة 
جميع  من  المرأة  حرموا  الذين  داعش، 
حقوقها األساسية في المجتمع، في محاولة 
لكبت صوت المرأة وإبعادها عن المجتمع 
المنزل  من  الخروج  من  منعها  خالل  من 

والعمل، بحجج مختلفة«.

دور املرأة بعد حترير دير الزور

أردفت  التحرير،  بعد  المرأة  دور  عن  أما 
ودورها  حقوقها  أخذت  المرأة  بأن  مرح 
األمة  مشروع  في  انخراطها  خالل  من 
الديمقراطية، ونوهت قائلةً: »أما اليوم وبعد 
التحرير اختلف الوضع بشكٍل كبير، حيث 
أخذت المرأة دورها وحقوقها في المجتمع 
من حق التعليم وحق اختيار شريك حياتها، 
المرتزقة تجبر على  حيث كانت في حقبة 
المهر،  وتباع كسلعة تحت مسمى  الزواج 
وقد وصلت إلى هذه المرحلة من االنفتاح 
والحرية من خالل انضمامها إلى مشروع 
إلى  يهدف  الذي  الديمقراطية،  األمة 
الحرية والعدالة والمساواة، وكان اإلنجاز 
األكبر للمرأة وصولها إلى مرتبة الرئاسة 
المشتركة التي لم تصل إليها في أي نظام 

إداري آخر سابقاً«.

صنعت حريتها بإرادتها احلرة

المرأة  بأن  مرح  ذكرت  اللقاء  نهاية  وفي 
في الدير استطاعت أن تصنع حريتها من 

من  عدد  شددت  ديرك-  روناهي/ 
الكردية  العشائر  ملتقى  في  المشاركات  
الذي انعقد مؤخراً, على ضرورة االلتحام 
والتكاتف الوطني بين أبناء المنطقة ضد 
على  وأكدَن  الفاشية,  التركية  التهديدات 
المكتسبات  عن  والدفاع  الحماية  أهمية 
التي حققها الشعب الكردي في ثورة روج 

آفا والشمال السوري.

عقدت فعاليات ملتقى العشائر الكردية في 
مدينة  في  مؤخراً  سوريا,  وشرق  شمال 
ديرك بمشاركة 1200 شخصية من ممثلي 
وذلك  الكردية,  والعشائر  القبائل  ووجهاء 
التركية  التهديدات  على  الضوء  لتسليط 
األخيرة,  السياسية  التوترات  ومناقشة 
السلمي  التعايش  وكيفية  الحلول,  وماهية 
النساء  انضمت  وعليه  المنطقة,  أبناء  بين 

بزيهن الكردي للملتقى.

محاية مكتسبات الثورة..

لقاء  لصحيفتنا  كانت  الخصوص  وبهذا 
في  شاركن  اللواتي  النساء  بعض  مع 
ملتقى العشائر الكردية, حيث أشارت بهذا 
عوائل  مجلس  في  العضوة  الخصوص 
الشهداء بديرك شيرين عمر, بالقول: »إن 
إلفشال  تهدف  الهمجية  التركية  التهديدات 
مشروع األمة الديمقراطية وتهجير األهالي 
المناطق  استقرار  ألن  المناطق،  وتدمير 
في شمال وشرق سوريا ال تتقبلها سياسة 
ومصالح المحتل، وذلك بعدما وصلت إليه 
المرأة من تحرر ووعي وريادة في جميع 

الميادين بفضل دماء الشهداء«.  
نحتاجه  ما  »كل  بالقول:  شيرين  وتابعت 
اليوم إلفشال مخططات المحتل التركي؛ هو 

قضايانا  لحل  المشتركة  المسؤولية  إدراك 
كما  المنطقة,  في  السالم  وتعميم  وأزماتنا 
االحتالل  إلنهاء  قوانا  توحيد  على  العمل 
وعودتها  عفرين،  وتحرير  أراضينا  على 

آمنة ومستقرة لشعبها«.
عوائل  مجلس  في  العضوة  واختتمت 
الشهداء بديرك شيرين عمر حديثها بالقول: 
»على القبائل والعشائر الكردية في شمال 
وشرق سوريا أن ترص صفوفها في وجه 
االحتالل التركي، ويجب حماية مكتسبات 
ثورة روج آفا  وثورة الشعوب الديمقراطية 
عدم  لضمان  مضى  وقت  أي  من  أكثر 

الوقوع تحت احتالل السلطويين«.

تكاتف اجلهود الوطنية

وفي لقاء آخر مع عضوة مؤتمر ستار في 
تربه سبيه غالية أحمد, أكدت خالله على 
ضرورة تكاتف الجهود الوطنية, لكافة أبناء 
االحتالل,  مواجهة  في  الكردي  المجتمع 
والدفاع عن المكتسبات التي حققها الشعب 
السوري،  الشمال  ثورة  في  الكردي 
التي  الكردية  العشائر  ملتقى  بأن  وبينت 
ممثلي  من  شخصية   1200 بين  جمعت 
والتوحد  للتكاتف  خطوة  الكرد  ووجهاء 
التي  الخارجية  والمخاطر  التهديدات  ضد 
تهدد المنطقة, مؤكدةً على دور النساء في 
تعزيز السالم  وتحقيق األمن واالستقرار 

والتعايش السلمي لكافة الشعوب.

تصعيد وترية املقاومة والنضال

مؤتمر  عضوة  وصفت  ذاته  السياق  وفي 
ستار في الدرباسية, شكرية سليمان نتائج 
الملتقى باإليجابية, وقالت: »أن التضحيات 
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تقرير/ إيفا ابراهيم

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

الُمشاركات في ملتقى العشائر الكردية؛ يؤكدَن على
يز السالم    دور النساء في تعز

يتهن بفكر األمة الديمقراطية نساء دير الزور صنعَن حر

شكرية سليمان شريين عمر غالية امحد

في  هي  المقاومة  ليست  ـ  قامشلو   / روناهي 
السجون أو في الحرب أثناء المعركة فقط، بل 
لعبة  تمارس  لسيدة  آخر  نوع  من  مقاومة  لدينا 
كرة القدم وتعمل مهندسة، وتقوم بواجبها تجاه 
بالكثير  متعلقاً  مازال  مجتمع  وسط  المنزل، 
من العادات والتقاليد البالية ومنها إنه ال يجوز 

للمرأة لعب كرة القدم.
في  حالياً  وتسكن  سبيه  تربه  من  عمر  نسرين 
مدينة قامشلو، متزوجة منذ أربعة سنوات ولديها 
طفلة عمرها سنة، تمارس هوايته في لعبة كرة 
المشارك  األسايش  نادي  إلى  وانتسبت  القدم، 
القدم  كرة  لسيدات  الجزيرة  إقليم  أندية  بدوري 
بنفس  وتعمل  للمرمى،  حارسة  هو  ومركزها 
الوقت كمهندسة ضمن دوائر اإلدارة الذاتية في 
إقليم الجزيرة، وتقوم بواجبها تجاه طفلته وبيتها، 
كل ذلك يوحي بأنها امرأة تمتلك عزيمة وإرادة 
لقدرتها  واالنتظام  الذكاء  الوقت  وبنفس  قوية، 

على التنسيق بين العمل والمنزل والرياضة.
االنتصار على البيئة المحيطة التي تقف أمامك 
بالسهل  ليس  أمٌر  هوايتك  لممارستك  هاجساً 
في الكثير من المجتمعات في الشرق األوسط، 
ولكن هنا في إقليم الجزيرة وبفضل ثورة روج 
آفا اكتسبت النساء روح المقاومة والتغلب على 
المعوقات ولنجد الكثير منهن ينجحن في أغلب 

المجاالت المختلفة.
نسرين اليوم بممارسة لعبة كرة القدم واالنضمام 
الجزيرة  إقليم  دوري  في  والمباريات  للتمارين 
والقيام  عملها،  وممارسة  القدم،  كرة  لسيدات 
تعطينا  لطفلتها  الرعاية  وتقديم  بيتها  بواجبات 
والمقاومة  والطموحة  الناجحة  للمرأة  نموذجاً 
آفا، فهي مقاومة من نوع آخر وسط  في روج 
للرجال  الكثير  تبيح  مجتمعية  وتقاليد  عادات 

وتمنعها للنساء.
نسرين  قالت  معها،  روناهي  لصحيفتنا  ولقاء 

لطفلة  وأم  عاماً   29 العمر  من  والبالغة  عمر 
عمرها سنة: »ليس من السهل اقناع من حولك 
ولديها  متزوجة  كامرأة  وخاصةً  بـأفكارك 
كافة  تجاوزت  ولكني  القدم  كرة  وتلعب  طفلة 
المعوقات بقدرتي على أقناع أهلي وأهل زوجي 

بحبي للعبة كرة القدم«.
وقتك  وتنظيم  ترتيب  في  »نجاحك  وأضافت: 
وتقسيمه بحسب واجباتك المنزلية وواجبك تجاه 
العمل وممارسة هوايتك الرياضية، وعدم إهمال 
جانب على حساب اآلخر، يمنحك تخطي كافة 

العقبات التي تواجهك من أي شخص كان«.
داخلك  في  التردد  يجب  »ال  نسرين:  وأشارت 
تجاه ممارستك هوايتك الرياضية ألن عدم ثقتك 
إقناع  في  القوة  يمنحك  لن  وبقراراتك  بنفسك 
اآلخرين بأفكارك، وال تنسى باإلرادة والتصميم 

أنت قادر على التغلب على كافة المعوقات«.

روناهي / قامشلو ـ للمرأة الشابة الرياضية 
دور كبير وهام على صعيد لعبة التايكواندو 
هي  تمارسها  التي  المميزة  والمهمة 
التحكيم، وشاركت في دورات خارج شمال 
لتكن  كافياً  كان  ذلك  كل  سوريا  وشرق 
صاحبة الدور الريادي في تطوير رياضة 

التايكواندو في إقليم الجزيرة.
التي  القتالية  اللعبة  هذه  التايكواندو  لعبة 
الجزيرة،  إقليم  مدن  من  العديد  في  تنتشر 
وهي اللعبة الوحيدة التي جلبت الميداليات 

وكان  الخارجي،  الصعيد  على  الملونة 
التايكواندو  نمور  مدرسة  مشاركة  عبر 
كردستان  وباشور  باألردن  بطوالت  في 
ومؤخراً ببطولة بيروت المفتوحة الدولية.

التايكواندو  لعبة  بواقع  االرتقاء  هدفنا 
تحكيمياً

رياضة  أعمدة  من  هي  الشابة  المرأة 
تمارس  وهي  اإلقليم،  في  التايكواندو 
المختلفة  البطوالت  في  التحكيم  مهنة 
ذكرت  الصدد  وبهذا  الجنسين،  ولكال 

المحترفين  أكاديمية  في  والالعبة  الحكمة 
الـ  ذات  قامشلو  مدينة  من  رمضان  ماال 
19ربيعاً: »شغفي بلعبة التايكواندو جعلت 
مني أمارس هذه اللعبة منذ سنتين وخضعت 
لدورات تحكيمية وكما ترون أمارس اليوم 
التحكيم في بطولة اإلناث في إقليم الجزيرة 
نتأمل  وأضافت:  عاماً،   14 سن  لتحت 
المشاركة في دورات تحكيمية خارج اإلقليم 
لكسب الخبرة أكثر، ولنترجم ذلك لالرتقاء 

بواقع لعبة التايكواندو نحو األفضل.
التايكواندو  نمور  مدرسة  من  الحكمة  أما 
 18 الـ  ذات  حسن  هال  الحسكة  بمدينة 
تحكيم  لدورات  »خضعت  أشارت  ربيعاً 
وتدريب في إقليم الجزيرة، وكذلك خضعت 
كردستان،  بباشور  وتحكيم  تدريب  لدورة 
وانخرطت ضمن لعبة التايكواندو منذ ستة 
سنوات ونمتلك القوة والخبرة الكافية إلدارة 

البطوالت تحكيمياً وحتى للذكور. 
بإقامة  االستمرار  »علينا  هال:  ونوهت 
الدورات التحكيمية ألن قوانين اللعبة تتعدل 

ما بين الفترة واألخرى ودورة واحدة سنوياً 
كافية،  غير  الرياضي  االتحاد  قبل  من 
يمنحني  الجديدة  القوانين  على  والتعرف 

الكفاءة في التحكيم بشكٍل أفضل.
وختمت هال قائلةً: » كان يتملكني الخوف 
التايكواندو،  ممارسة رياضة  عالم  بدخول 
اعتناق  عن  راضي  غير  المجتمع  كون 
أن عائلتي  التايكواندو رغم  لرياضة  الفتاة 
كالم  من  الخوف  ولكن  تشجعني  كانت 
ولكن  ذلك،  أمام  عائقاً  يقف  كان  المجتمع 
لمدرسة  وانضمامي  آفا،  روج  ثورة  بعد 
نمور التايكواندو ومشاهدتي لزميالتي في 
وبالفعل  باالستمرار،  قوة  زدت  المدرسة 
وحكمة،  العبة  أنا  واآلن  لهدفي  وصلت 
وكل ذلك يصب في تطور لعبة التايكواندو 

وتميزها ما بين األلعاب القتالية كافة.

روناهي / قامشلو ـ للمرأة الشابة الرياضية 
دور كبير وهام على صعيد لعبة التايكواندو 
هي  تمارسها  التي  المميزة  والمهمة 
التحكيم، وشاركت في دورات خارج شمال 
لتكن  كافياً  كان  ذلك  كل  سوريا  وشرق 
صاحبة الدور الريادي في تطوير رياضة 

التايكواندو في إقليم الجزيرة.
التي  القتالية  اللعبة  هذه  التايكواندو  لعبة 
الجزيرة،  إقليم  مدن  من  العديد  في  تنتشر 
وهي اللعبة الوحيدة التي جلبت الميداليات 
وكان  الخارجي،  الصعيد  على  الملونة 
التايكواندو  نمور  مدرسة  مشاركة  عبر 
كردستان  وباشور  باألردن  بطوالت  في 
ومؤخراً ببطولة بيروت المفتوحة الدولية.

التايكواندو  لعبة  بواقع  االرتقاء  هدفنا 
تحكيمياً

رياضة  أعمدة  من  هي  الشابة  المرأة 
تمارس  وهي  اإلقليم،  في  التايكواندو 
المختلفة  البطوالت  في  التحكيم  مهنة 
ذكرت  الصدد  وبهذا  الجنسين،  ولكال 
المحترفين  أكاديمية  في  والالعبة  الحكمة 
الـ  ذات  قامشلو  مدينة  من  رمضان  ماال 
19ربيعاً: »شغفي بلعبة التايكواندو جعلت 
مني أمارس هذه اللعبة منذ سنتين وخضعت 
لدورات تحكيمية وكما ترون أمارس اليوم 
التحكيم في بطولة اإلناث في إقليم الجزيرة 
نتأمل  وأضافت:  عاماً،   14 سن  لتحت 
المشاركة في دورات تحكيمية خارج اإلقليم 
لكسب الخبرة أكثر، ولنترجم ذلك لالرتقاء 

بواقع لعبة التايكواندو نحو األفضل.
التايكواندو  نمور  مدرسة  من  الحكمة  أما 
 18 الـ  ذات  حسن  هال  الحسكة  بمدينة 

تحكيم  لدورات  »خضعت  أشارت  ربيعاً 
وتدريب في إقليم الجزيرة، وكذلك خضعت 
كردستان،  بباشور  وتحكيم  تدريب  لدورة 
وانخرطت ضمن لعبة التايكواندو منذ ستة 
سنوات ونمتلك القوة والخبرة الكافية إلدارة 

البطوالت تحكيمياً وحتى للذكور. 
بإقامة  االستمرار  »علينا  هال:  ونوهت 
الدورات التحكيمية ألن قوانين اللعبة تتعدل 
ما بين الفترة واألخرى ودورة واحدة سنوياً 
كافية،  غير  الرياضي  االتحاد  قبل  من 
يمنحني  الجديدة  القوانين  على  والتعرف 

الكفاءة في التحكيم بشكٍل أفضل.
وختمت هال قائلةً: » كان يتملكني الخوف 
التايكواندو،  ممارسة رياضة  عالم  بدخول 
اعتناق  عن  راضي  غير  المجتمع  كون 
أن عائلتي  التايكواندو رغم  لرياضة  الفتاة 

كالم  من  الخوف  ولكن  تشجعني  كانت 
ولكن  ذلك،  أمام  عائقاً  يقف  كان  المجتمع 
لمدرسة  وانضمامي  آفا،  روج  ثورة  بعد 
نمور التايكواندو ومشاهدتي لزميالتي في 
وبالفعل  باالستمرار،  قوة  زدت  المدرسة 
وحكمة،  العبة  أنا  واآلن  لهدفي  وصلت 
وكل ذلك يصب في تطور لعبة التايكواندو 

وتميزها ما بين األلعاب القتالية كافة.

حوار/ جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي

استطالع/ دالل جان

جوان محمد

الكرة النسائية إجناز 
كبري... ولكن؟؟؟

قبل  من  القدم  كرة  لعبة  ممارسة  تعد 
مهمة  العالم  بلدان  من  الكثير  في  الشابات 
تحتكر  مجتمعات  وسط  في  ومتعبة  شاقة 
األلعاب  من  والكثير  القدم،  كرة  رياضة 
األخرى للرجال فقط، ويسخرون في الكثير 
مارست  حالة  في  العالم  في  الدول  من 
يُشاع  اللعبة، وحتى في دول  الشابة  المرأة 
حق  وفيها  ديمقراطية؛  دول  بأنها  عنها 
من  فالكثير  والمرأة،  الرجل  بين  المساواة 
العبات  قبل  من  والتصريحات  التقارير 
والعنصرية  التفرقة  وجود  تؤكد  القدم  كرة 
كما  بدعمهن  االهتمام  وعدم  دولهم،  في 
سبيل  على  الرجال،  منتخبات  دعم  يتم 
لمنتخب  السابقة  الالعبة  صرحت  المثال 
إسكتلندا روندا جونز في تصريحات لموقع 
مباراة  أول  أتذكر  قائلة:   ،”euronews“
دولية لي مع الفريق عام 1998، استخدمنا 
منتخب  بواسطة  قبل  من  مستعملة  مالبس 
كان  ما كشفت عنه وأضافت:  هذا  الرجال 
نفتقر  وكنا  متواضعا  الجماهيري  الحضور 
للتسويق والدعم الحكومي لذا لم تحظ الكرة 
النسائية باالهتمام، وحتى العبات المنتخب 
اللقب  حامالت  يعدن  واللواتي  األمريكي 
للسيدات  القدم  لكرة  العالم  كأس  لمونديال 
على  األفضل  هو  المنتخب  وهذا   ،2019
مستوى العالم، ومع ذلك فإن الالعبة ضمن 
ألف   90 قدره  أجراً  تكسب  الفريق  هذا 
دوالر، أما الالعب الرجل فيحصل على ستة 
النقاط  الكثير من  المذكور،  المبلغ  أضعاف 
تدل على مدى اإلهمال التي تعانيه الالعبات 
في مختلف دول العالم، ونجد مؤخراً توجه 
رياضة  لتفعيل  العالم  في  دول  من  الكثير 
كانت  دول  في  السيدات،  لدى  القدم  كرة 
تحتكر لعبة كرة القدم فيها للرجال فقط، ففي 
السودان يتم التحضير النطالق أول دوري 
القدم في تاريخ السودان وفي  لسيدات كرة 
هدف  العبة  بتسجيل  االحتفال  تم  الكويت 
في مباراة ودية حيث سجلت الالعبة إيمان 
الحيي هدفاً  لمنتخب الكويت النسائي لكرة 
الصاالت، بمرمى منتخب تركمانستان علماً 
منتصف  في  تأسس  الكويتي  المنتخب  بأن 
العام الماضي 2018، حيث أسست اللجنة 
في  القدم  لكرة  الكويتي  باالتحاد  النسائية 
الدوري  النسخة األولى من  العام  بداية هذا 
بهدف   ،2019 الصاالت  لكرة  الكويتي 
في  النسائية  القدم  كرة  منظومة  تطوير 
في  نجد  بحيث  ذكر  ما  وفي خضم  البالد، 
عدم  من  الالعبات  تعاني  أمريكا  مثل  دول 
المادي  الدعم  تقديم  في  ونقص  المساواة 
الدولة  الكويت  وفي  المطلوبين،  والمعنوي 
أول  تأسيس  نشهد  كيف  بالنفط،  الغنية 
العام 2019الجاري،  لديهم في هذا  دوري 
بينما يشهد إقليم الجزيرة تجربة مميزة على 
صعيد كرة القدم النسائية ومنذ العام 2017، 
ولكن هذه التجربة أيضاً تفتقر لالهتمام في 
الجانبين المادي والمعنوي من قبل المعنيين 
األندية  إدارات  عكس  النسائية،  بالرياضة 
كل  تسخير  اإلمكان  قدر  تحاول  والتي 
القدم  لكرة  النسائية  فرقها  لرفد  اإلمكانيات 
بما يمكن ويطلب، ولكن إهمال هيئة المرأة 
إقليم  في  المختلفة  النسائية  والمنظمات 
الجزيرة وشمال شرق سوريا عامة لالعبات 
أمر  القدم،  لكرة  الجزيرة  إقليم  في  األندية 
هذه  لتطور  حائالً  ويقف  مقبوالً  يعود  لم 
فحتى  كذلك،  الالعبات  وتطور  الرياضة 
لو لم يقدموا الدعم المادي فل يقدموا الدعم 
يقوموا بحضور  المعنوي على األقل، وأن 
ما  فدائماً  القدم  لكرة  السيدات  مباريات 
البطوالت  في  بالمرأة  المعنيين  غياب  نجد 

والمباريات ولكن إلى متى؟؟؟.

املرصد الرياضي
التنسيق بين المنزل والملعب والعمل ... مقاومة من نوع آخر

يادي في  المرأة الشابة ودورها الر
تحكيم لعبة التايكواندو

يادي في تحكيم لعبة التايكواندو المرأة الشابة ودورها الر

مرآة املرأة

هيفيدار خالد

املرأة السودانية تكتب 
التاريخ من جديد

دوراً  المقاومة  السودانية  المرأة  لعبت 
التي  االحتجاجات  أيام  أولى  في  بارزاً 
المدن  جميع  وفي  البالد،  في  اندلعت 
لالحتجاجات  المرأة  مشاركة  السودانية، 
كان مبهراً بالنسبة للكثيرين الذي يتابعون 
فقد  قرب،  عن  السودان  في  التطورات 
وترديد  المظاهرات  قيادة  على  أقدمن 
الشعارات دون خوف في جميع الساحات. 
األمر الذي وصفه الكثيرون بأن المشاركة 
الفاعلة للمرأة السودانية في الثورة، مثلت 
المضيء  حراكها  تاريخ  في  تحول  نقطة 
القول  نستطيع  بذلك  طويلة.  سنوات  عبر 
أكتاف  على  قامت  السودانية  الثورة  بأن 

النساء. 

وإذا كانت تلك الثورة مثلت نقطة تحول، 
نحو مزيد من الفعالية، واالضطالع بمهام 
الشأن العام بالنسبة للمرأة السودانية، فإن 
السودانيات على ما يبدو، قررن مواصلة 
التي  حقوقهن،  على  للحصول  الطريق، 
يرين أنها هُضمت عبر عقود طويلة، من 

تحكم عدة حكومات متتالية.

في  والقيادي  البارز  النسائي  الحضور 
المرأة  فيه صوت  االحتجاجات ولما بزر 
استثنائياً،  أو  جديداً  أمراً  يكن  لم  وطابعها 
المرأة  سجلته  تاريخي  امتداد  له  هو  بل 
السودانية عبر التاريخ في كّل المناسبات. 
في  يطلق  الذي  اللقب  هو  »كنداكات« 
المقاومات  الثائرات  النساء  السودان على 

اللواتي ال يستسلمن أبداً. 

الحضارة  في  الملكة  لقب  هو  الكنداكة 
في  فرعون  لقب  مثل  القديمة  النوبية 
القديمة  النوبية  الممالك  من  فكثير  مصر، 
بالشجاعة  يشتهرن  وكن  نساء،  حكمتها 
والحكمة وحسن إدارة أمور الدولة. إال أنه 
هؤالء  على  الكلمة  أطلقت  هذا  يومنا  في 
النساء المتظاهرات باعتبارهن بطالت أو 

مناضالت. 

السودان  في  االحتجاجات  فترة  وطوال 
النسائية  الشخصيات  من  العديد  برزت 
مواكب  وقدن  فيها  دورها  لعبت  التي 
النساء  تجني  واليوم  االحتجاجات. 
الذي  ثمار جهدهن ونضالهن  السودانيات 
مشاركتهن  بعد  الحرية،  مسيرة  في  بذلنه 
على  والحصول  القرار  صنع  مراكز  في 
المتمثل  الجديدة،  الحكومة  في  منصب 
بمنصب الوزيرة الخارجية وثالث وزارة 
أخرى في الحكومة السودانية الجديدة. فبعد 
لعبهن الدور األبرز في إشعال فتيل الثورة 
انتقالي  حكم  على  والحصول  بالسودان 
في البالد تمكنت النساء من الحيازة على 
مقارنة  األكبر  يعد  كبير،  حكومي  تمثيل 

ًبالتمثيل النسائي لحكومات دول الجوار. 

وهذا يكون إنجاز نسوي جديد تحققه المرأة 
الديمقراطية  نحو  مسيرتها  في  السودانية 
في  وزيرات  أربع  تعيين  بعد  والحرية 
أبرزهن أسماء محمد  االنتقالية،  الحكومة 
الخارجية،  بمنصب  التي حظيت  عبد هللا 
في حدث هو األول من نوعه في السودان، 
العربية.  الدول  مستوى  على  والثالث 
ولتكتب المرأة السودانية من جديد تاريخها 

وتاريخ بالدها بنضالها ومقاومتها. 

السودانية  المرأة  حققته  الذي  والتمثيل 
خطوة  يعد  البالد  في  األخيرة  الفترة  في 
التي  المقاومة  السودانية  للمرأة  جديدة 
ناضلت ومازالت تناضل من أجل حقوقها 
وكرامتها، ولتحقق بذلك مكتسبات جسيمة 
المقبلة  الجديدة  المرحلة  في  لبنات جنسها 
عليها البالد. األمر الذي سيجعل من رفع 
نعم  السياسية.  مسيرتها  وإكمال  شأنها 
الهيمنة  موت  أعلنت  السودانية  المرأة 

الذكورية، محّررةً نصف المجتمع.

مرح األمحد
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على  المستمرة  التركية  التهديدات  رغم 
مناطق شمال وشرق سوريا ذات الغالبية 
الكردية، وعداء الدولة التركية المتواصل 
تضرب  والتي  األصيلة  الشعوب  ألحد 
قِدماً في التاريخ في سوريا وفي تركيا، 
الدمار  سوى  يجلب  لم  الذي  العداء  هذا 
ومع  والخسارة،  والحروب  والخراب 
ذلك فالشعب الكردي ما زال يريد السالم 
والسلمية  الوطنية  مبادراته  على  مصراً 
طالباً الحوار والتوافق بين جميع شعوب 
من  الكثير  الكرد  قّدم  ولهذا  المنطقة، 
إلى جعل سوريا  التي تهدف  المبادرات 

الرئيس  كعادة  تويتر  على  بتغريده 
من سمي  ترامب رحل  دونالد  االمريكي 
مستشار  وهو  أال  األمريكيين،  بصقر 
يخرج  كي  بولتون،  جون  القومي  األمن 
أسالفه  طريق  نفس  على  المشهد  من 
بتغريده على تويتر. ويعكس تعليق جون 
درجة  مدى  ترامب  تغريدة  على  بولتون 
غرد  عندما  االبيض،  البيت  فى  التخبط 
للرئيس  استقالتي  »قدمت  قائال:  بولتون 
دونالد ترامب باألمس« وإن ترامب قال: 

9سياسة آراء 4
تركيا وتدخلها السافر في الشأن السوري

يكا؟! ماذا يعني رحيل جون بولتون عن الساحة السياسية في أمر

أمن الحدود... نجاح سياسي وعسكري لمسد وقسد

 محمد علي العبو:
 »أيادينا مفتوحة للسالم والحّل 

السياسي هو الهدف«

حمرر الصفحة/رفيق ابراهيم حمرر الصفحة/ رفيق ابراهيم

رشاد بريي

فادي عيد وهيب

فيدرالية ديمقراطية تشاركية، يتمتع فيها 
منها  اإلثنية  والمكونات  الشعوب  جميع 
المواطنة  بحقوق  والعرقية،  والدينية 
حسب  االجتماعية  والعدالة  والمساواة 

المواثيق واألعراف الدولية.
أن  على  ة  ُمصرِّ التركية  الدولة  أن  إال 
السوري  الداخلي  الشأن  نفسها في  تقحم 
والشأن الكردي والشرق أوسطي وهدفها 
الوضع  أصبح  بعدما  مكاسب  تحقيق 
تراجع  حيث  للغاية  صعباً  فيها  الداخلي 
حاداً  هبوطاً  ليرتها  وهبطت  اقتصادها، 
وأيضاً  األخيرة،  الفترة  في  وبخاصة 
الحزب  أروقة  داخل  الكثيرة  المشاكل 
الحاكم وانشقاق عدد كبير من األعضاء 
وعلي  أوغلو  كداؤود  فيها،  المؤثرين 
بابا جان وغيرهم الكثير. وتركيا تحاول 
وبخاصة  الجوار  دول  في  التدخل  دائماً 
سوريا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل 
على أن تركيا األردوغانية ال تستطيع أن 
تكون عامل استقرار وسالم على طول 
السوري  الشمال  مناطق  مع  حدودها 
والبالغ حوالي 900 كم، بل عملت على 
العكس تماماً حيث ساهمت بشكل سلبي 
في استمرار األزمة السورية لمدة أكثر 
الدعم  خالل  من  سنوات،  ثماني  من 

الكبير الذي قدمته للمجموعات اإلرهابية 
وفي مقدمتها مرتزقة داعش. 

اإلقليمي  العام  للرأي  بذلك  وثبت 
والدولي أن تهديداتها في اآلونة األخيرة 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  باجتياح 
بأنها تدخل سافر وغير مقبول وال بأي 
التركية  والقرارات  األشكال،  من  شكل 
تتصف بالفردية والديكتاتورية وترضي 
التركي  للرئيس  الحزبية  األيدولوجية 
تسمى  بما  والمطالبة  أردوغان،  الحالي 

أهداف  تحقيق  هدفها  اآلمنة  المنطقة 
للمكون  معادية  وعنصرية  سياسية 
الكردي، وضرب المشروع الديمقراطي 

الحر في المنطقة. 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  واإلدارة 
جملةً  التركية  التدخالت  هذه  ترفض 
باألمن  تمتاز  مناطقها  ألن  وتفصيالً، 
إليها  لجأ  ولهذا  واالستقرار،  واألمان 
أكثر من مليون ونصف الجئ من الداخل 
على  الذاتية  اإلدارة  وتسعى  السوري، 

الصعيد السياسي التواصل مع أصحاب 
الدول  وعواصم  واشنطن  في  القرارات 
السياسية  الحلول  إليجاد  األوربية، 
الكردي  الطرفين  بين  للقضايا  السلمية 
والتركي على جانبي الشريط الحدودي. 
خطراً  يوماً  تشكل  لم  الذاتية  واإلدارة 
على تركيا وغيرها من دول الجوار، بل 
كلها،  المنطقة  في  استقرار  كانت عامل 
في  شهيد  بـ11000  التضحية  والدليل 
سبيل القضاء على مرتزقة داعش، وكان 
السلمية  والحلول  الحوار  دائماً  هدفها 
للخروج من األزمة في سوريا، والتفاهم 

مع تركيا. 
العام  للرأي  واضحاً  بات  الختام  وفي 
على  يترتب  لن  بأنه  والدولي  اإلقليمي 
فرض الدولة التركية لما يسمى بالمنطقة 
لجميع  كارثية  نتائج  سوى  قسراً  اآلمنة 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  شعوب 
شعوبها،  بين  السلمي  بالتعايش  وستخل 
سياساتها  من  انطالقا  جاهدة  وستسعى 
إلقصاء  المعادية  والشوفينية  العنصرية 
الصعد  مختلف  على  الكردي  الشعب 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية 
سياسات  من  أساسية  سمة  باتت  والتي 

دولة االحتالل التركي.

»لنتحدث عن ذلك غداً.«
مستشار  ثالث  رحل  األحوال  كل  وعلى 
وهربرت  فلين  مايكل  بعد  لترامب 
على  األخطر  كانوا  وهؤالء  ماكماستر، 
جون  فرحيل  المتحدة،  الواليات  أعداء 
بالتزامن  هام  سياق  فى  يأتي  بولتون 
مع  الموقف  تهدئة  فى  ترامب  رغبة  مع 
بين  السري  التواصل  ظل  وفى  إيران، 
دالالت  له  أمر  وهو  والحوثي،  واشنطن 
له، هل  خطيرة. وننتظر من سيأتي خلفاً 
سيكون من نفس المدرسة أو بترشيح من 
أم  المركزية،  واالستخبارات  البنتاغون 
سيكون من حضانة أطفال غاريد كوشنر، 
على غرار الطفل المعجزة الملقب بصبي 
بيركوفيتش«،  »أفي  واشنطن  فى  القهوة 
لخالفة  األقوى  المرشح  مازال  فهو 
غرينبالت مبعوث السالم للشرق األوسط 
وأحد مهندسي صفقة القرن )أقول مبعوث 
ديزني  لـ  وليس  األوسط  للشرق  السالم 

الند(.
رئيس  فيها  يجد  قد  التي  القرن  صفقة 
نتنياهو  بنيامين  االحتالل  دولة  وزراء 
التخبط  ظل  في  لتطبيقها  وحيداً  نفسه 
األمريكي، وهو ما جعله يصرح بالتزامن 

مع مشهد إقالة جون بولتون، خالل مؤتمر 
صحفي له بتل أبيب تصريح فج ويقول: 
سأفرض  باالنتخابات  الفوز  حال  »في 
األردن  غور  على  اإلسرائيلية  السيادة 
والمستوطنات«.  الميت  البحر  وشمال 
وهو تصريح يؤكد أن تلك المنطقة ستشهد 
حرب عسكرية شرسة مهما طال األمد، 
إيران، فستكون في مياه  لم تكن في  وإن 
فستكون  الخليج  في  تكن  لم  وإن  الخليج، 
في لبنان، وأن لم تكن في لبنان فستكون 

في شرق البحر المتوسط.
البيت  ما يحدث داخل  وليس أخراً  أخيراً 
نتيجة  يأتي  واضح  تخبط  من  األبيض 
من  شهور  بعد  امريكا  يهود  آمال  لخيبة 
الواليات  خاضتها  العظام  تكسير  حرب 
اقتصادية  وحرب  إيران،  ضد  المتحدة 
ضد الصين، وبعد أن تالعبت بهم كوريا 
ظل  وفي  وغيرهم،  وطالبان  الشمالية 
رغبة ترامب في انتزاع أي دور لفرنسا 
خارج حدودها، بعد ضمان رحيل ميركل 
من المشهد في برلين، وخروج بريطانيا 
ما  سيسجل  هل  األوروبي.  االتحاد  من 
حدث كانتصار جديد لطهران في حربها 
الطويلة ضد الواليات المتحدة االمريكية، 

هللا  حزب  جانب  من  يحضر  ما  ظل  في 
مسلسل  استمرار  بعد  إسرائيل،  تجاه 
اإلسرائيلية  للطائرات  هللا  حزب  إسقاط 

على التوالي.
المتحدة  الواليات  تعيشه  ما  يستغل  فالكل 
رجل  إدارة  ظل  في  وتردد  تخبط  من 
يسابق  والكل  ترامب،  دونالد  األعمال 

أفضل  الترامبية  الحقبة  الستغالل  الزمن 
استغالل، فهل يدرك العرب ذلك ويستغلوا 
الفرص في الوقت الذي يستغل فيه باقي 
الالعبون أنصاف الفرص، أم أن العرب 
جون  جناح  على  معلقة  أحالمهم  كانت 
بولتون، وستذهب معه اآلن أينما سيذهب 

هو.

على  الماضية  الفترة  خالل  تركيا  عملت 
وشرق  شمال  لمناطق  تهديدات  إطالق 
حشود  استقدام  مع  بالتزامن  سوريا، 
المحتل  التركي  للجيش  عسكرية ضخمة 
مدينة  وخاصة  للحدود،  المقابلة  للمناطق 
كانيه  وسري  أبيض(  )تل  سبي  كري 
مع  تركيا،  مع  الحدودية  العين(  )رأس 
الساسة  قبل  من  تهديدية  تصريحات 

األتراك. 
تركيا تطلق تلك التصريحات والتهديدات 
والحشود العسكرية لتنفيذ ما عجزت عنه 
حيث  المنطقة،  في  كداعش  المرتزقة 
النور  مشتى  تل  على  المرتزقة  هزم 
شمال  مناطق  من  وكثير  كوباني،  في 
أسطورة  والتي أصبحت  وشرق سوريا، 
سطرت  التي  والبطولية،  المقاومة  في 
مالحمها على يد مقاتالت وحدات حماية 
المرأة، ووحدات حماية الشعب، ومقاتلي 

خطوا  الذين  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
بعقيدتهم  البطولية،  الروايات  من  كثيراً 
أتت  والتي  الصلبة،  وإرادتهم  الفكرية 
اجتمعوا  الذين  المنطقة  شعوب  بتالحم 

على هدف واحد وهو العيش المشترك.
سوريا  قوات  استطاع  وبالمحصلة 
الديمقراطية فرض األمن واالستقرار في 
المنطقة بعد طرد المرتزقة، واآلن تعتبر 
استقراراً  السورية  المناطق  أكثر  من 
الداخلي  األمن  قوى  خالل  من  وأمناً، 
المنطقة  في  األمن  بسط  على  تعمل  التي 
إلى  تهدف  التي  النائمة،  الخاليا  ومتابعة 
وحدة  وكذلك  أمنها.  وضرب  زعزعة 
شعوبها، على اختالف أديانهم وقومياتهم 
الذي  الديمقراطية  األمة  مشروع  أساسه 
يدعو إلى العيش المشترك وحدة الشعوب 
والسالم واألمان في المنطقة، ومع كل هذا 
المنطقة  شعوب  حققتها  التي  اإلنجازات 

وقفت تركيا عائقاً أمام جميع الحلول. 
المنطقة  تدمير  إلى  اليوم  تسعى  وتركيا 
التدخل  طريق  عن  مباشر  بشكل 
التي  عفرين  في  فعلت  كما  العسكري، 
عاثت فيها الفساد، ولكن الوعي السياسي 
قوات  لدى  والسياسية  القيادية  والخبرة 
سوريا  ومجلس  الديمقراطية،  سوريا 
المطلوبة  بالدرجة  كان  الديمقراطية، 
في  التركية  المطامع  لتلك  للتصدي 
المنطقة. فكان هناك نقاشات حول منطقة 
أمن الحدود بين جهات عدة، بحيث تكون 
قد  تكون  وبذلك  متوافقة،  الرؤى  جميع 
حماية  تم  حيث  مساعيها،  في  نجحت 
المنطقة ومنع التدخل التركي العسكري، 
مع  جيدة  تجربة  لديها  الدولي  فالتحالف 
إطار  في  الديمقراطية  سوريا  قوات 
أن  يدرك  والتحالف  اإلرهاب،  مكافحة 
تركيا ليس صادقة بادعاءاتها تجاه قوات 

أن  أيضاً  ويدرك  الديمقراطية.  سوريا 
المنطقة واردة  إلى  عودة مرتزقة داعش 
عند أي هجوم تركي على المنطقة، وهذا 
ما يدل على أن قوات سوريا الديمقراطية 
من  أضحوا  الديمقراطية  ومجلس سوريا 

الالعبين األساسين في المنطقة.
لذا فمنطقة أمن الحدود تعتبر نجاحاً كبيراً 
حققته قسد ومسد على المستوى السياسي 
والعسكري في المنطقة، فهي منعت تركيا 
العسكري  بتدخل  المنطقة  استهداف  من 
في المنطقة وتبعياته الخطيرة على وحدة 
مسد  رؤية  ألن  وشعباً،  أرضاً  سوريا 
وصون  لحماية  وطنية  رؤية  هي  وقسد 
أصبحت  وكذلك  السوري،  التراب  وحدة 
قوة عسكرية وسياسية يحسب لها الحساب 
بخصوص  السياسية  المباحثات  كافة  في 

المنطقة.
وحسب مشاهدتي لما حدث من خطوات 

عليه  المتفق  الحدود«  »أمن  لتطبيق 
ومشاركة  المشتركة،  الدوريات  وتيسير 
العسكري  أبيض  تل  سبي/  كري  مجلس 
العين  رأس  كانيهم  سري  ومجلس 
العسكري في تطبيق االتفاق، وتنفيذ قوات 
االتفاق،  في  كطرف  الديمقراطية  سوريا 
الموقف  ألن  لتركيا  الصدمة  كانت  فقد 
مقابل نجاح قوات  التركي أصبح ضعيفاً 
هجوم  ألي  ومنعها  الديمقراطية  سوريا 
المنطقة،  واستقرار  أمن  يستهدف  تركي 
تتالشى  التركية  التهديدات  لغة  بدأت  لذا 
ألن  المشتركة،  الدوريات  تيسير  بعد 
قوات سوريا الديمقراطية سدت الباب في 
وجه أطماعها واحتالل مناطق أخرى من 

األراضي السورية. 

فواصل
آلدار خليل

بل
ُ
احلرب اخلاصة وس
 الوقاية منها ..

تعتبر الحرب الخاصة شكل من أشكال الحرب 
التي تمارسها الدول وأجهزتها اإلعالمية والتي 
تعتبر أساساً هاماً في هذه الحروب؛ حيث تحاول 
نوع  خلق  وكذلك  الحقائق  تزييف  الجهات  هذه 
من الال استقرار في بعض األمور بحيث يكون 
به  تنادي  الذي  ذاته  هو  تحقيقه  الُمراد  الهدف 
الدولة، حال وجود أي نقص في  أو  الجهة  تلك 
الوعي  طريق  عن  الممارسات  لهذه  التصدي 
أمام  كفريسة  السقوط  فإن  العميق؛  واإلدراك 
بقوة  الجهات التي تقود هذه الحرب أمراً وارداً 

وبشدة. 
في تسليط عملي على واقعنا الموجود وبخاصة 
الديمقراطي  نموذجه  لتأسيس  شعبنا  إعالن  مع 
)اإلدارة الذاتية( وقبلها وحدات حماية الشعب ومن 
ثم باقي المؤسسات التي تم تطويرها بغية تحقيق 
طموح وحقوق شعبنا في الحرية والديمقراطية، 
تعرضنا وال نزال لمختلف صنوف هذه الحروب 
التي لم توفر أي جهد في النيل من هذا المشروع 
يتعدى  األمر  بل  ال  الديمقراطية؛  اإلدارة  وهذه 
ينادون  الذين  ذاتهم  الكثيرين  وقوع  في  ذلك 
بالحرية كفريسة لهذه الحرب ويتجاهلون الكثير 
من الحقائق العملية في مشروعنا بينما يتأثرون 
األخرى  الجهات  بعض  تنشرها  واحدة  بكذبة 
حيث كذبة انفصالنا عن الجسد السوري وتحركنا 
حّي  مثال  هو  العامة  السورية  المصلحة  ضده 
في  كثيرة  عملية  دالالت  توجد  إنه  مع  وعملي 
يقوم  ومن  وديمقراطية  واحدة  لسوريا  نضالنا 
التقسيم  يكّرس  نفسه من  بترويج عكس هذا هو 

ويسعى لتفرقة الشعب السوري. 
سواء  الخاصة  الحرب  وتيرة  صعود  عملياً 
والسياسية  االقتصادية  منها،  اإلعالمية 
الكبير  الفشل  إنها تأتي بعد  والفكرية، تدل على 
في المخططات والمشاريع التي استهدفت فكرة 
الحالة  هذه  تنطبق  واآلن  معين  مشروع  أو  ما 
شعبنا  دور  وعلى  مشروعنا  على  بتفاصيلها 
لهذه  التصدي  آليات  الديمقراطي.  ونضاله 
المباشر  للهجوم  التصدي  تماماً  تشبه  الحرب 
بحيث في الحالتين هناك هجوم وال بد من الدفاع 
الحقيقة  على  الحفاظ  وكذلك  الهجوم  وإفشال 
إدراك  تشويهها،  من  أحد  أي  ومنع  الموجودة 
التغيير  وحجم  يدينا  بين  هي  التي  الحقيقة  قيمة 
الذي نريد تحقيقه في المنطقة وما نجم حتى اآلن 
من انتصار عملي على الجهود المعيقة تلك يجب 
إلفشال  منها  لالنطالق  قوية  أرضية  تكون  أن 

الحرب الخاصة بأشكالها وأنواعها. 
الوعي ضروري وهام في هذه الحرب التي وحال 
وجود أي ثغرة فأن هناك من يعمل للدخول منها 
بغية إضعاف  التغيير  الثورة وجوهر  إلى روح 
جوانب منها. في هذا التوقيت الذي نمر به هناك 
حاجة كبيرة ألن نكون مدركين لحجم وشكل هذه 
بأيادي  تُدار  التي  الدوائر  من  وبخاصة  الحرب 
إقليمية وتظهر على إنها ذات هوية سورية ومع 
الكردي  الواقع  على  ينطبق  ذاته  الحال  األسف 
في  تكون  أن  على  األطراف  بعض  وإصرار 
أن  المفروض  الطبيعي  وضعها  غير  وضع 
يكون مدافعاً عن القضية الكردية وحقوق الشعب 
الكردي، ال بل تحولوا إلى الفريسة ذاتها التي تم 

التطرق لوصفها آنفاً. 
سياسياً،  دبلوماسياً،  إعالمياً،  تعمل  التي  الفرق 
إلى  تتحول  أن  بد  ال  األخرى  المجاالت  وكافة 
الديمقراطية  الثورة  عن  للدفاع  حقيقية  خنادق 
للتصدي لهذه الحرب وأدواتها وأشكالها، وكذلك 
ثقافة التحلي بروح الوعي يجب أن تكون موجودة 
وتكون في تطور مستمر لدى كل من يسعى نحو 
الدفاع عن هذا المشروع الديمقراطي، حال الال 
تأثر فيما يتم تسويقه من أمور مزيفة واإلفصاح 
انتصارات  يُحقق  األمور  هذه  أمام  الحقيقة  عن 
العملية وعلى وجه  المجاالت  كبيرة خاصة في 
التي وبمجرد وجود تطور  الخدمية  الخصوص 
إلى  تتحول  جوانبها  بعض  في  النظر  إعادة  أو 
البعض  فئات معينة ويتفاعل  قضايا عن طريق 

معها سلباً.

مختلف  في  السياسية  الرؤى  تتباين 
طاولة  على  المطروحة  المواضيع 
بين  االتفاقات  الدولية، وال سيما  الحوار 
لتقريب  محاولة  في  الدولية  األطراف 
لم  ذلك  أن  إال  المختلفة،  النظر  وجهات 
فازدادت  السوري.  النزاع  لينهي  يكن 
مدينة  على  السوري  الصراع  وتيرة 
إدلب السورية، وكان من نتائجها تهجير 
المئات،  ومقتل  السوريين،  من  اآلالف 
كما  السوري.  الدم  نزيف  واستمرار 
إحدى  الحدود،  أمن  منطقة  آلية  كانت 
األمريكيين  بين  تمت  التي  األمور  أبرز 
الديمقراطية،  سوريا  وقوات  واألتراك 
الستفزازات  حد  وضع  إلى  والهادفة 
الدولة التركية تجاه مناطق شمال وشرق 
سوريا، بذرائع واهية أهمها تهديد األمن 
القومي التركي. بيد أن العديد من المدن 
استطاعت  سوريا  وشرق  شمال  في 
التهديد  النهوض من سواد داعش، ومن 
التقت  الصدد،  هذا  وفي  أيضاً.  التركي 
للمجلس  المشترك  بالرئيس  صحيفتنا 
التشريعي في مدينة منبج وريفها؛ محمد 
الحقائق  هذه  عن  ليحدثنا  العبو،  علي 
وغيرها من األمور، وكان الحوار على 

الشكل التالي: 

ـ عقدت اإلدارة المدنية الديمقراطية في 
اجتماعات  عدة  وريفها؛  منبج  مدينة 
الوضع  لشرح  جماهيري  مستوى  على 
السياسي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ آلية 
تحدثنا  هال  اآلمنة،  بالمنطقة  ُسميت  ما 

عن هذه االجتماعات، والغاية منها؟

في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  قامت 
مدينة منبج وريفها؛ بعقد عدة اجتماعات 
فيما  والمدينة،  الريف  مستوى  على 
اآلمنة،  بالمنطقة  تسمى  ما  يخص 
فكان  واإلقليمي،  السياسي  والوضع 
حوارات  إجراء  الديمقراطي  قرارنا 
حتى  وريفها  منبج  أهالي  مع  صريحة 
يكونوا على علم بما يحيط بهم من أجندة 
هذه  الدولية.  المطابخ  في  تعد  سياسية، 
جماهيرية  بأنها  تتصف  االجتماعات 
لتشمل  المحاور  كل  على  ومفتوحة 
إذ من شأنها  المدينة،  مناطق  العديد من 
شرائح  من  عدد  أكبر  أيضاً  تغطي  أن 
في  االجتماعات  أهمية  وتأتي  المجتمع، 
عن  والتعرف  الشارع،  نبض  مالمسة 
كثب على طريقة تفكير الشعب في ظل 
منطقة  بها  تمر  التي  العصيبة  الظروف 
شمال وشرق سوريا. في وقت تنعدم فيه 
الظروف اإليجابية من مصارحة الوضع 
السياسي؛ مع عدد من المناطق األخرى، 
أنها كتاب  بحيث يمكن اعتبارها كما لو 
مفتوح ليس هناك أي غموض وضبابية 
تقيد آلية الحوارات بين الشعب واإلدارة 
ذلك  على  وبناء  الديمقراطية.  المدنية 
أهمية  اجتماعات شعبية ذي  عقدت عدة 
كبيرة، منها أربعة في المدينة، وثالثة في 
خط أبو قلقل، واثنان في خط المحترق، 
الفارات، وواحد في خط  وواحد في خد 

الياسطي، وواحد في خط الحية.

سيما  وال  الخارجية  الجهات  تنظر  ـ 
المدنية  اإلدارة  إلى  التركية  الدولة 
الشرعية  تمثل  ال  أنها  من  الديمقراطية 

لألهالي، ما قولك في ذلك؟

منذ قرابة الشهر احتفلت اإلدارة المدنية 
وريفها؛  منبج  مدينة  في  الديمقراطية 
بالذكرى الثالثة لتحرير المدينة من رجس 
إرهاب داعش، وبعد سنوات من طمس 
العمرانية والسكانية كان  الثقافة والهوية 

للحياة  عودتهم  في  منبج  أهالي  إصرار 
الخاصة  الحرب  أشكال  كل  من  أكبر 
بفضل  عادت  منبج  مدينة  الشعب.  تجاه 
إرادة األبناء المخلصين لصياغة الروح 
والبناء  األلق  في  جنباتها  بكل  المفقودة 
والنمو والتطوير. شيّدت النهضة الضاربة 
بالعمق لتغدو على مستوى التحديات عن 
والمرافق  التحتية  البنى  تأهيل  طريق 
العامة بشكل ال مثيل له في مناطق شمال 
منبج  مدينة  تحتل  إذ  سوريا،  وشرق 
المنجزات  صعيد  على  األول  المركز 
بكل  والسائرة  الحضارية  واإلسهامات 
والتحديث.  التطوير  مسيرة  نحو  ثقة 
والبراهين  الحقائق  من  العديد  وهناك 
على ذلك، لمعرفة صحة هذه المعلومات 
ففي  الواقع؛  أرض  على  مطابقتها  يجب 
قطاع التربية والتعليم، كانت أولى ثمار 
المعرفي  النهضوي  النموذج  التحرير، 
عبر تأهيل المعلمين والمعلمات، وإعادة 
البنية التحتية لمعظم المدارس، فقد وصل 
التفوق عند طلبة منبج إلى بروز درجات 
مرتفعة في مجموع الشهادتين اإلعدادية 
والثانوية. وكان لقطاع الصحة دور بارز 
في االرتقاء بالواقع الصحي بالشكل الذي 
المزمنة  المدينة من األمراض  فيه  خلت 
المراكز  عمل  جانب  وإلى  والمعدية، 
على  الفرات  مشفى  عمل  الصحية، 
مجاناً،  المرضية  الحاالت  كافة  استقبال 
منها،  أياً  مراجعة  للمواطن  ويمكن 
العالجية  التكاليف  في  الفرق  وسيجد 
أيضاً  الطبية  الخدمات  مستوى  وعلى 
بحيث ال تقل عن نظيرتها الخاص، وبكل 
واألجهزة  المعدات  فيها  يتوفر  تأكيد 
ازدهار  من  يحدث  وما  الحديثة.  التقنية 
قبل،  من  المدينة  تشهدها  لم  وعصرانية 
وال بد من التنويه أن كل الخدمات القائمة 
عليها  يتقاضى  ال  للمواطن  والمقدمة 
كانت  إذ  تذكر،  وضرائب  رسوم  أي 
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  تزال  وال 
رغبات  كافة  تلبية  نحو  تتطلع  منبج  في 
الشعب، ألنها منبثقة من صميم المجتمع، 
أنها  لتثبت  العقبات  كافة  تذليل  وتحاول 
ممثلة حقيقية لتطلعات أهالي منبج جميعاً. 
ويجب أال ننسى توجيه الشكر والعرفان 
الذين  األبرار  الشهداء  لنضال  والتحية 
فهم  والديمقراطية،  الحرية  درب  أناروا 
أسبغت  التي  السيارة  النيرة  الكواكب 
المكارم والجود لكي نسير وفق ما نهجوه 

وسطّروه بمالحمهم األبية الخالدة. 

التوافقات  تطبيع  آلية  بدء سريان  ـ مع 
حول مناطق أمن الحدود، ماذا بإمكانكم 
اآللية،  هذه  نقاط  أبرز  حول  التحدث 
منبج  مدينة  في  األهالي  تُطمئِن  وكيف 

عن ذلك؟

بالمنطقة  تسمى  ما  أن  إغفال  يمكن  ال 
اآلمنة التي تم تداولها إعالمياً في الفترة 
المؤخرة، هي آلية أمنية لدرء التهديدات 
الدولة  لشنت  تحدث  لم  لو  التي  التركية 
وشرق  شمال  لمناطق  غزواً  التركية 
سوريا. وال بد من القول إن مدينة منبج 
قبل ذلك، تعرضت إلى تهديدات متواصلة 
بشن عمل عسكري عليها، ولذا عقد منذ 
خارطة  اتفاقية  أشهر؛  الثمانية  قرابة 
الطريق الخاصة بمدينة منبج، وبمقتضاها 
استكملت إجراءات آلية االتفاقية المتعلقة 
بأمن الحدود بشكل تام بين الجانبين. ولم 
في  خرق  بأي  القبول  الممكن  من  يعد 
الخلف، فخارطة  إلى  بنودها، والرجوع 
تشملها  المنتهية، وهي ال  بحكم  الطريق 
آلية المنطقة اآلمنة حالياً. ولذا أود طمأنة 
أهالي مدينة منبج، أنهم بعيدون كل البعد 
عن تبعات وتفاهمات تلك المنطقة، لكن 
مصير  وحدة  هي  أكثر  بها  يعنيهم  ما 
عليه.  والحفاظ  وترابه  السوري  الشعب 
أن  أولهما،  اثنين؛  أمرين  على  أنوه  كما 
يدها  تمد  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
على  والخالفات  المباحثات  في  للحوار 
على  المبني  النقاش  خالل  من  الطاولة 
احترام قواعد الجوار بين الطرفين. وأما 
األمر اآلخر فنحن ندفع عن أنفسنا أذى 
الحرب الضروس، وألفنا تماماً معنى أن 
تكون هناك حرباً أخرى، ونصف سكان 
سوريا مشردين، وهناك دمار كبير لحق 
السورية.  المدن  لمعظم  التحية  بالبنى 
أمن  مناطق  تطبيق  من  نظرتنا  وتنطلق 
والدمار  الحرب  شر  درء  إلى  الحدود 
التي  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  عن 
بنود  وفيما يخص  واألمان.  باألمن  تنعم 
االتفاقية، فهي تمتد طوالً من مدينة كري 
سبي )تل أبيض( إلى منطقة مدينة سري 
صفر  وبعرض  العين(،  )رأس  كانيه 
إلى خمسة كم، وأحياناً أكثر. في المقابل 
حققنا عدم وجود ألي عنصر تركي ومن 
أي الفصائل العاملة تحت وصايتها على 
أراضي تلك المناطق، إنما هي تُنفذ من 
خالل تسيير دوريات شبيهة إلى حد تلك 
منبج.  في  الطريق  بخارطة  الموجودة 

في  فعلياً  يتواجد  من  إن  األحوال  وبكل 
المجالس  قوات  السورية،  المناطق  هذه 
وعسكرياً؛  إدارياً  المحلية؛  العسكرية 
أنفسنا  عن  تجنبنا  ذلك  في  أن  يعني  ما 
مغبة  من  التركي  الجانب  إرهاصات 
المتواصلة،  وتهديداته  عدائي  عمل  شن 
المعطيات  أن  التوضيح  من  بد  وال 
هذه  تنفيذ  قبل  التركية  للدولة  السياسية 
االمتيازات  تحقيق  تريد  كانت  االتفاقية 
وأهمها؛ االحتالل وتوسعة النفوذ، وهذا 
ما لم يحدث بالفعل، بسبب تحلي اإلدارة 
وحسم  الدبلوماسية  على  بالقدرة  المدنية 
القراءة  من  بكثير  السياسية  الطروحات 
بعين  واألخذ  واالستراتيجية  الواعية 

االعتبار أمن المنطقة.

إدلب  إلى مصير مدينة  تنظرون  ـ كيف 
السورية، مع اشتداد المعارك، واستِعار 
في  أخرى  مناطق  إلى  النزوح  موجات 

سوريا وخارجها؟ 

أجندات  هناك  إدلب  ملف  بخصوص 
ومصالح من قبل الدول الضامنة حولها، 
وهي تركيا وإيران وروسيا، وهذا يعني 
أن كل االتفاقات التي تجري منذ خروج 
في  تذهب  النظام،  سلطة  عن  إدلب 
الدولية  القرارات  لتلك  تبعاً  الريح  مهب 
التي يبدو أنها لم  الناجمة لهذه االتفاقات 
السوري  الشعب  رغبات  من  أياً  تحقق 
بإدلب، وهذا يعني أن اجتماعات سوتشي 
وآستانا، كانت ضمن خطة معينة، نفذت 
كانت  سواء  مراحل  عدة  على  بنودها 
سياسية أم عسكرية وضمن وتيرة بطيئة. 
جادة  السورية  الحكومة  أن  أعتقد  وال 
إدلب،  مدينة  على  الحرب  بإيقاف  اآلن 
قواته  بكل  بالزج  ترغب  أنها  سيما  وال 
 - حلب  طريق  إلى  للوصول  العسكرية 
الالذقية.   - حلب  وطريق  الدولي،  حماة 
ومن ثم سيطرح الروس هدنة شاملة مع 
تحرير  هيئة  إلخراج  التركي؛  الجانب 
جميع  ندعو  أخرى  جهة  ومن  الشام، 
على  للجلوس  السوري  الشعب  أطياف 
للخروج  شفاف  حقيقي  حوار  طاولة 
بسوريا إلى بر األمان؛ ألن الحل ال يمكن 
سوري،  سوري  بتوافق  إال  يكون  أن 
ونحن طالما كانت أيدينا ممدودة للحوار 

والنقاش مع الجميع بهذا الخصوص. 

حوار/ آزاد كردي
مصطفى اخلليل   
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فترة  كل  مركزي  نشاط  إقامة  ثالثاً: 
الفروع  جميع  في  أشهر(  ثالثة  )حوالي 
التوزع  مراعاة  مع  منطقتين  في  وتحدد 
الجغرافي بحيث يشترك فيها فرع قامشلو 

مع الفروع الشرقية والفروع الغربية(.
وفي نهاية حديثها أشارت هدى إلى أهمية 
فكرو روح الشباب قائلة:) برأيي كعضوة 
التأطير  دائم  بشكل  نواجه  االتحاد  في 
ال  وهذا  نفسها،  األوجه  وتكرار  الثقافي 
يقلل شأن المثقفين الموجودين في الساحة 

البناء األساسية،  الثقافية ألنهم كانوا لبنة 
ولتجديد  اإلطار،  نفس  في  بقينا  ولكننا 
مسارنا يجب علينا استقطاب الفئة الشابة 
ألنها  مهمة  الفئة  وهذه  هواياتهم  لتطوير 
متجددة  وخطط  كتابي  أسلوب  تمتلك 
مؤسساتنا  تبقى  أن  ونتمنى  ومشرقة، 
الدائم  والتقدم  المسار  نفس  في  الثقافية 
إلى  والثقافة  الرقي  عجلة  دفع  أجل  من 

األمام(.

الطبقة  مدينة  تعود  روناهي/الطبقة: 
طريق  عن  والثقافية  األدبية   للحركة 
التي  الجهل  ثقافة  انتشار  بعد  التحاور، 
مرضها  من  األقالم  لتبرأ  المجتمع  عمَّت 
األدباء  وعقد  واقعاً.  الحوار  ليصبح 
التي  الكلمات  لجمع  الثقافية  اللقاءات 
منطلقاً  سيكون  الجهل،  سنين  محتها 

وبداية جديدة وُمشّرفة.

التي  الجرائم  حقيقة  المثقفون  كشف   
ليذهب  الوطن  هذا  في  المرتزقة  ارتكبتها 
المحابر ذاكرة  الصدأ عن األقالم  وتكون 
الذاكرة من  أوهام مريضي  جديدة أزاحت 

المجتمع.
بالعلم  بولعهم  الطبقة  مدينة  أبناء   وعرف 
الثقافية   األلوان  فيها  وتعددت  والثقافة، 
ما  يعيدون  ولقائهم  فبحوارهم   واألديان، 
يؤثر على  لن  الذي  الظالم  حلَّ عليهم من 
ألنهم  الحر  وفكرهم  اإلبداعية،   روحهم 
أوراقاً  ومزقوا  الجريحة   األقالم  ضمدوا 

تلطخت بالدماء.
الكتّاب والشعراء من جديد للحوار   وعاد 
الثقافة،   من  ُسرق  ما  لتجديد  وللوقوف 
بحرق  تقاس  ال  فالثقافة  طمس  ما  وكتابة 
تقاس  وإنما  المعارض   بمنع  أو  الكتب 
لذلك  والمعرفة  للقراءة   المحب  باإلنسان 

سينجح المثقف بعودتهم للقلم والكتابة.
يأتي دور  الثقافة  الحديث عن  إطار   وفي 
الحوار بين األدباء  والمثقفين في المجتمع 
المفكر وجميع مكوناتهم، وبهذا الصدد كان 
لنا هذا الحوار مع  الشاعر والقاص محمد 
العامة  العالقات  مكتب  اإلداري  هللا  العبد 
في اتحاد مثقفي منطقة الطبقة  والحاصل 
على جوائز في القصة القصيرة جائزة عبد 
السالم العجيلي وجائزة ثابت قرة الحراني 
عن  صحيفتنا  ليجيب  متتاليتين  لدورتين 
وكان  الخصوص،  هذا  في  تساؤالتها 

الحوار كالتالي:

ـ ماذا يعني الحوار بالنسبة للمثقف؟

وال  منه  البد  مطلٌب جوهري  الحوار  إن   
اللغة  عن  برمتها  اإلنسانية  لألسرة  غنى 
والشاعر  فالكاتب  الحياة  في  التحاورية 

يحاور نفسه من أجل وضع الكلمات ووزنها 
ويحاول  وإنساني،  ومعرفي  ثقافي  بشكل 
بتعابيره أن يكون متواضعاً وبسيطاً يحب 
الثقافة  فلوال  الناس،  من  وقريباً  الجميع 
اإلنسان  على  عبئاً  البشرية  الحياة  لكانت 
ولوال انتقاءه للكالم لكان مخاصماً للمجتمع 
واألفراد إذا ما أردت أن تعيش السالم أو  
إلى  االنحدار  عن  بنفسك  تربأ  أن  أردت 
حالة الهمجية والبربرية، أو أردت أن تنأى 
الخالف  في  االنزالق  خطر  عن  بنفسك 
اليزال  فالحوار  والصراع  والصدام  
بين  والتواصل  التعايش  إلى  القويم  السبيل 

مستويات الوجود اإلنساني.

التعددية وحق  قبول  الحوار  ـ من شروط 
االختالف كيف ترصد هذه الرؤية؟

نعم التعددية من شروط الحوار واالختالف 
سنة كونية وضرورة إنسانية اقتضتها حالة 
المغايرة والتفاضل بين الناس قديماً وحديثاً 
وهذا التباين في وجهات النظر تتطلب من 
األفق  ورحابة  الصدر  سعة  المتحاورين 
وإنشاء عالقات قائمة على أسس االحترام 
اآلخر  قبول  يعني  مما  اآلخر  مع  المتبادل 
وقبول االختالف معه دون أن يفضي هذا 
الخالف إلى منازعة أو مشاجرة أو حقد أو 
كراهية وأنا أقول أن أقالم المثقفين ستبرأ 

بالحوار ال بتهميش اآلخر.

ـ هناك من يربط الحوار باالحترام المتبادل 
هل هناك عالقة بينهما؟

على  وآخر  فرد  بين  التفاهم  يعتمد  طبعاً 
قاعدة  على  القائم  الحوار  ألن  الحوار 
بالخصوصية  يعترف  المتبادل  االحترام 
والتعددية بين أفراد المجتمع الثقافي وبذلك 
والصعوبات  المعوقات  على  سيتغلب 
ألن  وحوار  تفاهم  قيام  دون  تحول  التي 
فكري  اتجاه  كل  أساس  هي  الموضوعية 
يبنى بين المثقفين واألدباء والناس العاديين 
في  عليه  هي  كما  األشياء  لرؤية  ويسعى 
الواقع وهي من أهم الشروط التي يتطلبها 

الحوار البناء.

رسالة  هناك  وهل  األدب  وظيفة  ماهي   ـ 
ذات  على  الضوء  تسليط  غير  يؤديها 

اإلنسان؟
األديب هو إنسان مبدع  وقادر على تقديم 
والمهارة  فالموهبة  بقوة  األدبي  إنتاجه 
عنوان األديب، كان عرب ما قبل الجاهلية 
ثلثي  يكون  أن  كاد  األدب  )إن  يقولون 
الدين( لما يمثله األدب في الحياة وانعكاسه 
على سلوك الفرد في المجتمع، العلم يقاس 
بالمعرفة والثقافة فحب العلم يشعرك بأنك 
بالرغبة  دوماً  وتشعر  للمزيد  حاجة  في 
والمعلومات  الكتب  من  المزيد  بقراءة 
فقد  اآلخرين،  تجارب  على  والتعرف 
تحتاج المعرفة للتعبير عن الذات  والتعبير 
عن الهوية الثقافية ومنها تكتسب الكثير من 
التي  الجديدة  الثقافية  والنظريات  الكلمات 
تخدم األديب والقارئ لالطالع على ثقافات 
وااللتزام  األخرى،  الحضارات  وكتابات 
فهو  األدب  مهمة  هي  اإلنسانية  بالقضايا 
نتاج حقيقي عن الحاالت العاطفية والنفسية 
حاضراً  الوطن  نجد  ولذلك  والمعنوية 
المرأة  وصورة  المجتمع  هموم  وكذلك 
المشرقة في قلوب جميع األدباء والمثقفين.

منطقة  في  المثقفين  اتحاد  أعطى  ماذا  ـ 
الطبقة للحوار بين المثقفين؟

اتحاد المثقفين في الطبقة تم إنشاءه في يوم 
4/22 /2019م، حيث انطلق االتحاد من 
والحوار  الوعي  نشر  فكان  أرضية صلبة 
التي  المفاهيم  لترسيخ  األولى  الخطوة  هو 
والحوار  المنطقة،  في  الحوار  ثقافة  تعزز 
اللغوية  الداللة  حيث  من  يعني  تعلم  كما 
المناقشة  أي  الحوار  بين طرفي  المراجعة 
يتناوله  معين  موضوع  في  والرد  واألخذ 
ومناقشته  حوله  للحوار  واألدباء  المثقفين 

فيما بينهم من جميع الجهات.

ـ هل كانت هناك معوقات للحوار؟

هناك معوقات كثيرة تبعد الحوار عن هدفه 
لكن علينا أن نتناول حلول تلك المعوقات

فاالختالف في وجهات النظر ال يفسد للود 
قضية، وإذا ابتعدنا عن التعصب واألحكام 

المسبقة عن أي موضوع واستدركنا نقص 
سنتجاوز  فإننا  اآلخر،  عن  المعلومات 
العالقة  خالل  من  األشياء  هذه  كل 
بين  المعرفي  التفاوت  وتقريب  الدافئة 
النزعة  عن  نبتعد  أن  وعلينا  المتحاورين، 
بالتأكيد  المفاهيم  حول  واالختالف  الذاتية 
سنجد النتيجة المرضية ويكون ذلك بسلك 

الطريق المستقيم لبلوغ الهدف.

األدب  موقف  ما  متغيرات،  أمام  نحن  ـ 
هذه  من  الواقع  قراءة  علينا  وكيف 

المتغيرات؟

هامة  ومعرفتها  المتغيرات  هذه  قراءة  إن 
إدراك  وإن  واألديب،  والمثقف  للقارئ 
والخصوصيات  الكبيرة  الحدود  غياب 
أن  يجب  العالم  في  التجارب  بين  المميزة 
من  وموقفنا  وعينا  تشكيل  نعيد  تجعلنا 
بأن  ذلك  يعني  أن  دون  النقدية  المناهج 
نقفز فوق دائرة وحقائق الهجوم والتجربة 

االجتماعية التي نعيشها.

ـ مفهوم الهوية الثقافية من خالل الحوار؟

الرؤية  إطار  في  تندرج  القضية  أن  أعتقد 
من  الصحيح  والتحرك  الواسع  والمفهوم 
الذات واآلخر للحصول  الحوار مع  خالل 
على الهوية الثقافية وترك الجدل المستمر  

والدائم الذي ال يخص مجاالً دون آخر وإنما 
يرتبط بموقف أوسع من الحياة واإلبداع.

ونفسية  فكرية  أبعاد  ذو  الموقف  هذا  و   
واجتماعية وهو يرتبط ككل بواقع الحراك 
االجتماعي والفكري والسياسي لمجتمعاتنا 
للعوائق  مخرج  عن  تبحث  التزال  التي 

والصعوبات. 

الثقافي  الحوار  في  المرأة  ترى  أين  ـ 
المجتمعي؟

بكل  حضرت  المجتمع  نصف  هي  المرأة 
أناقتها في الحوارات التي نناقشها ودافعت 
عن ذاتها وصنعت القرار وكانت موجودة 
وتمتلك خيوط الحوار وتستخدم ذكاءها في 
ذلك، لقد شاركت المرأة في جميع الملتقيات 
وشاعرة  كاتبة  ألنها  والثقافية  الحوارية 
وقارئة وأديبة، وفي قلب المرأة يعيش الحلم 
لكنها  بالحب  والشعور  اإلحساس  وينبع 
تتحدى  رجل  من  حنان  لمسة  إلى  بحاجة 
به المستحيل، لذلك نحن نجلس مع المرأة 
على طاولة الحوار فهي تكتب ما تشعر به 

وهدفها واضح حول جميع المواضيع. 

مساحة صغيرة كمساحة كوباني كانت 
كفيلة بتغيير موازيين واتفاقيات دولية 
يتوقع  كان  أحد  ال  بينما  سورية،  في 
عالمياً  صدًى  تاُلقي  مقاومة  إبداء 
كوباني  أبناء  أبدى  حيث  كوباني،  في 
وأبناء أجزاء كردستان األربعة مقاومة 
ما  النظير،  منقطع  عالمياً  صداً  القت 
بالوجود  االعتراف  على  العالم  أجبر 
أيضاً  ومساندتها  سورية،  في  الكردي 

في محاربة مرتزقة داعش.

مدينة  في  داعش  تعتبر هزيمة مرتزقة 
المقاومة  انتصارات  أهم  من  كوباني 
كانوا  الذين  داعش  مرتزقة  العالم،  في 
في  االنتصارات  بتسجيل  يتفاخرون 
قد  أعوام،  مدى  على  والعراق  سورية 
ُمنيَّ بهزيمة مدوية على يد أبناء كوباني 
وأجزاء كردستان األربعة في كوباني، 
والذي أعتبر بداية لنهاية خالفة مرتزقة 
داعش المزعومة في سورية، في مدينة 
صغيرة لم يعرف أحد باسمها وأين تقع، 
لتصبح بعدها بمقاومتها وصمودها أمام  
الحديثة  العصور  في  مرتزقة  أخطر 
عجزت  والتي  داعش،  كـ  والقديمة  بل 
لها،  التصدي  عن  الدول  من  العديد 
وأضحت كوباني رمزاً لسالم والمقاومة 

في العالم.

مساحة صغرية كانت كافية 
لتغيري موازين كبرية

 15 يوم  أن  الكوبانيون  يعتبر  حيث 
القيامة  يوم  أو  األسود،  اليوم  أيلول هو 
في كوباني، لكنهم يتفاخرون أيضاً  بما 
إلى  لكوباني  بأرواحهم  وأفدوا  قدموا 

درجة عجز داعش عن احتاللها. 
قال« كردي،  الذي  الشاعر  ذاك  صدق 
وثم  وبندقيّة،  زبيب،  وحفنة  تبغ،  كيس 
صخرة، صنعت معجزة في كوباني«. 

المدينة  في  النصر  وإرادة  مقاومة 
الصغيرة كانت كافية ليتحرك المقاومون 
كل  آمال   ولتخيب  اإلرهاب،  لدحر 
مساحة  وأهلها،  بكوباني  تربص  من 
موطئ  كانت  ملعب،  مساحة  تعادل  قد 
لنقل زاوية في خالفة  أو  لألبطال،  قدم 
استخدمت  وقت   في  المأمولة  داعش 
من  بداًء  أسلحتها  كافة  داعش  فيه 
الهمرات والدبابات وانتهاًء باألشخاص  
لينالوا  المفخخة،  المتفجرة  والسيارات 
رسموها  وحوريات  كذباً  موعودة  جنة 

في أفكارهم المريضة. 

قد  قصة  ومقاومتها،  كوباني  قصة 
وفي  »القيامة«  هي  بكلمة،  نلخصها 
أو  تسمعه  لم  ما  تجد  القيامة  تفاصيل 

قرأت عنه أو كرره التاريخ.  
الشهادة،  ويفضل  العودة  يرفض  ثائٌر   
التضحية  على  تقدم  وثم  تقاتل  ثائرة 
دخول  تمنع  لكي  وجسدها،  بروحها 
الموت  وتفضل  لمدينتها،  المرتزقة 
مدينتها،  تُحتل  ان  على  وفخر  بكرامة 
الخلفية  الجبهات  في  يتطوعن  نساء 
من  يملون  ال  والثوار  األكل،  ويقدمن 
األطباء  بينما  ينامون،  وال  المقاومة 
لمداواة  قبو  إلى  قبو  من  يتنقلون 
في  يتمعنون  كانوا  وبينما  الجرحى 
كانوا  مصاب  كل  ويعالجون  جرج 
والصحافيون  المحتوم،  النصر  يتأملون 
وكانوا  بسهولة،  الحدود  يغادروا  لم 
جانب  إلى  والعزة  الفخر  خنادق  في 
االنتصار  لحظة  يروا  كي  المقاتلين، 
بقوا  المباركة،  بنشوته  ويتباركوا 

يترصدون المعجزة اآلتية.
أسماء أحياء كوباني أصبحت مانشيتات 
والصديقة،  العدوة  العالمية،  الصحف 
عنوان  صار  كوباني  في  حي  وكل 
األخبار  أو  تلفزيونية  أخبار  لنشرة 
المذاعة، كان هناك رؤساء قالوا ستسقط 
كوباني، وهناك رؤساء وبرلمانيين كما 
وقالوا  تفاخروا  التركي  البرلمان  في 
وانتصرت  كوباني  فسمت  »لنرى!«، 

وسقطوا إلى األبد. 
كانوا  والكل  مترقبين،  كانوا  الكل 
وأقصد  الكل  النصر،  لحظة  ينتظرون 
لم  الكبرى  كردستان  مساحة  من  الكرد 
وجه  في  الوقوف  في  للحظة  يتأخروا 

أعتى مرتزقة مجرمين.

هنا بدأت سلسة هزائم داعش

بعد تمكن مرتزقة داعش اإلرهابي من 
العراقية  الموصل  مدينة  على  السيطرة 
العراق  في  الخالفة  دولة  وإعالنه 
والشام، توجه إلى مناطق أخرى وتمكن 
من السيطرة على مدينة الرقة السورية 
وأعلنها عاصمة للخالفة، وبدأت تركيا 
التي تنظر إلى الشعب الكردي على أنه 
تهديد دائم لها، ومن خالل دعم وتمويل 
مرتزقة داعش تنفيذ مخططاتها الساعية 
الشعب  مكتسبات  على  القضاء  على 
إلى  ودفعها  سورية،   في  الكردي 
كوباني في محاولة الحتاللها بعد فرض 

الحصار عليها لمدة ثالثة أعوام.
وبدأ مرتزقة داعش بشن هجماتهم على 

من  عشر  الخامس  في  كوباني  مدينة 
أيلول لعام 2014، معتقدين إن كوباني 
ستكون كباقي المدن التي سيطروا عليها 
صدموا  ولكن  وسورية،  العراق  في 
الشعب  حماية  وحدات  مقاتلي  بمقاومة 
 YPG/YPJ المرأة  حماية  ووحدات 
المدينة  سقوط  دون  حال  الذي  البطلة، 
داعش  هزائم  سلسلة  لتبدأ  أيديهم،  في 

انطالقاً من قلعة الصمود كوباني.
لمدة 134  دامت   وبعد مقاومة شرسة 
يوماً، هزم مرتزقة داعش  في معركة 
شر   2015 الثاني  كانون   27 بتاريخ 
لداعش،  الهزيمة  هذه  وبعد  هزيمة، 
اإلرهاب  هذا  على  القضاء  أمل  تشكل 
من  الكثير  بدأت  وهنا  العالم،  كل  لدى 

الحمالت ضد المرتزقة.
كوباني  مدينة  في  داعش  هزيمة  وبعد 
توالت سلسة هزائمها على أيدي مقاتلي 
واستمرار  الديمقراطية  سوريا  قوات 
المنطقة  كامل  حررت  التي  حمالتها 
التي سيطرت عليها، وصوالً  إلى بلدة 
هجين في ريف دير الزور الشرقي آخر 

معاقل المرتزقة في سورية. 
التنظيم  على  القضاء  من  قسد  وتمكنت 
في  معاقله  آخر  في  عسكرياً  اإلرهابي 
هجين، لكن ال يزال المرتزقة  يملكون  

المحررة،  المناطق  في  نائمة  خاليا 
وفي نفس الوقت انضم الكثير من بقايا 
الفصائل  إلى  تركيا  عبر  المرتزقة  
التي تسيطر على  المسلحة  والجماعات 
وكذلك  وإدلب  عفرين،  مثل  مناطق 

يتواجدون داخل تركيا أيضاً. 
داعش  مرتزقة  أن  على  هذا  ويدل 
يملك  اليزال  لكن  شكلياً،  انهاروا 
قوته  ويستعيد  جديد  من  ليعود  الفرصة 
إلى حد ما، ويشن هجماته مرة أخرى، 
يزال  ال  داعش  فكر  أن  يؤكد  أنه  كما 
مواصلة  إلى  حاجة  وهناك  موجوداً 
الفكر  هذا  على  القضاء  حتى  المقاومة 

األسود بشكل نهائي.
بالتدخل  بدورها  تركية  بدأت  كما 
تنفيذ  في  فشلوا  الذين  مرتزقتها  لحماية 
مخططاتها في النيل من مكتسبات كافة 
شعوب شمال وشرق سورية في محاولة 
بالتهديد  متذرعة  الوجود،  من  إمحاءها 

الكردي ألمنها القومي.

مواصلة تركيا مبخططها 
بعد فشل مرتزقتها

قد يعتقد البعض أن داعش أنتهى بمجرد 
يجب  ولكن  المزعومة،  خالفته  انتهاء 
البحث في األسباب التي ساعدت داعش 
مساحات  على  والسيطرة  الظهور  في 
قياسية،  زمنية  فترة  خالل  كبيرة 
ووجود  لداعش  مشابهة  ذهنية  فوجود 
والدعم  األموال  وتوفر  التدريب  أماكن 
إلى  سيؤدي  واللوجستي،  العسكري 
ظهور داعش أخرى وإن كان بتسميات 

مختلفة.
إلى  التطرق  يجب  السياق  هذا  وفي 
تركيا  تقدم  التي  المرتزقة  المجموعات 
الدعم لها في سوريا، فتلك المجموعات 
تتبنى الفكر الداعشي حتى وإن لم تعلن 
كان  المجموعات  فهذه  بصراحة،  ذلك 
الحر  بالجيش  يسمى  ما  من  عناصرها 
عناصر  إلى  تحولوا  داعش  تمدد  ومع 
بخسارة  األخير  بدأ  وعندما  داعش، 
من  المرتزقة  هؤالء  توجه  األرض، 
انتاجهم  أعادت  التي  تركيا  إلى  سوريا 
دوماً  وتعلن  مختلفة  بمسميات  ولكن 
حقيقة  في  ولكن  المعتدلين،  من  أنهم 
فقط  غيروا  داعش  عناصر  هم  األمر 
لباسهم وأسماء مجموعاتهم، وما زالوا 
نفس  ويمارسون  داعش  ذهنية  يعتنقون 
غطاء  تحت  المرة  هذه  ولكن  األفعال 
استقبال  مكان  دوماً  كانت  التي  تركيا 

أنحاء  مختلف  من  الدواعش  وتجميع 
إلى  اإلرهابيين  ممر  وكانت  العالم 
األزمة  سنوات  طيلة  والعراق  سوريا 

التي شهدتها المنطقة.
هذه  حماية  مهمة  تركيا  تتولى  وحالياً 
طريق  عن  سوريا  في  المجموعات 
سوريا،  في  شكلتها  مراقبة  نقطة   12
والحزب  خراسان  جماعة  تتواجد  إذ 
تحرير  وهيئة  التركستاني  اإلسالمي 
وبقية  سابقاً(  النصرة  )جبهة  الشام 
عليها  تركيا  أطلقت  التي  المجموعات 
المناطق  في  وتركية،  إسالمية  أسماء 

التي تتواجد فيها تركيا بسوريا،
 لذا يحب على الدول أن تكون حذرة من 
مخططات حزب العدالة والتنمية التركي 
لإلرهابيين  والصريح  الواضح  ودعمه 
ومختلف  وليبيا،  والعراق  سوريا  في 
اإلرهابيون  فيها  يتواجد  التي  الدول 

الذين أعلنوا الوالء لداعش.
آخر  في  بداعش  الهزيمة  إلحاق  بعد 
معاقلها في سورية على يد قوات سورية 
الديمقراطية، تسعى تركيا بأي شكل من 
شمال  مناطق  أمن  زعزعة  األشكال 

وشرق سورية. 
األزمة  األولى الندالع  اللحظات  ومع   
السورية خططت تركية الحتالل كامل 
وتمويلها  دعمها  خالل  من  سورية 
الحر«،  »الجيش  المعارضة  بالفصائل 
بتنفيذ  المعارضة  فشل  بعد  ولكن 
بالسيطرة  التركية  االحتالل  مخططات 
األراضي  من  شاسعة  مساحات  على 
السورية، اتجهت إلى بعض من الفصائل 
الحر  جيش  إلى  التابعة  المعارضة 
ودعمها لوجستياً وعسكرياً وحولتهاً إلى 
االحتالل  مصالح  ألجل  تعمل  مرتزقة 
ولكن  »داعش«،  مسمى  تحت  التركي 
فشل مرتزقة االحتالل التركي أيضا في 
في  التركي  االحتالل  مخططات  تنفيذ 
شمال  أبناء  يد  على  وهزيمتها  سورية 
التركي  االحتالل  أجبر  وشرق سوريا، 
تهديداتها  خالل  من  المباشر،  بالتدخل 
وشرق  شمال  مناطق  الساعية الحتالل 
اآلمنة  المنطقة  إنشاء  وزعمها  سورية 
إليها،  السوريين  الالجئين  إعادة  بحجة 
والتغيير  عفرين  سيناريو  بعدها  لتعيد 
وارتكاب  المنطقة،  في  الديمغرافي 
المزيد من الجرائم بحق شعوب المنطقة 

واإلنسانية جمعاء. 
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التنظيمي  روناهي/ قامشلو: في اجتماعه 
في  الجزيرة  إقليم  مثقفي  التحاد  الموسع 
قامشلو هذا الشهر تم النقاش حول الوضع 
تجديد  وضرورة  المنطقة  في  الثقافي 
اساليب  ابتكار  أجل  من  واآلراء  األفكار 
في  الثقافة  شأن  رفع  إلى  تهدف  مختلفة 

المجتمع أكثر.
الحضارات  العالم على  بوابة  الثقافة  ألن 
المرتبة  تحتل  العريق  واإلرث  والتاريخ 
األولى في ترتيبها على صعيد بناء مجتمع 
عن  ويتميز  األخطاء  يتدارك  واٍع  مثقٍف 
عنوان  فالثقافة  والذكاء،  بالفطنة  غيره 
ال  الذي  الكتاب  آالم  وحبر  الحضارات 
أركان  في  الركن  هذا  وألهمية  يجف، 
الحياة االجتماعية تأسست في جل مناطق 
شمال وشرق سوريا مؤسسات ثقافة فنية 
إقليم  في  المثقفين  اتحاد  ومنها  تعليمية، 
من  االتحاد،  أفرع  من  والعديد  الجزيرة 
في ظل  الثمرة ورعايتها  هذه  تنمية  أجل 
على  والتهميش  الجهل  سياسات  انتشار 
المناطق الكردية على سبيل الخصوصية، 
الهوية  نشر  المؤسسات على  وتعمل هذه 
تحرير  أجل  من  للمجتمع  المتينة  الفكرية 

فكره من السوداوية والتخلف.
انعقاد  تم  السنوات  كل  كما  السنة  وهذه   
مثقفي  التحاد  الموسع  السنوي  االجتماع 
إقليم الجزيرة في مدينة قامشلو في شهر 
بمقتضيات  وللدراية  الجاري،  أيلول 
لصحيفتنا  كان  االجتماع  ومقترحات 
والرئيسة  االتحاد  في  العضوة  مع  لقاء 
المشتركة لفرع قامشلو في االتحاد »هدى 
إلى  جهتها  من  أشارت  التي  شيخموس« 
اجتماعاً  كان  الموسع  االجتماع  هذا  أن 
الثقافي  الوضع  حول  دار  بحتاً  تنظيمياً 
في المنطقة، وأشارت إلى بعض تفاصيل 

االجتماع بالقول:
االجتماع حول وضع األعضاء  )تمحور 
واألفرع في إقليم الجزيرة، وإلى أي مدى 
وصل كل فرع من تحقيق ما يجب تحقيقه 
في السنة الماضية، والعقبات والصعوبات 
التي واجهتنا والتساؤل عن تطور االتحاد 
بشكل أفضل، وركزنا على تالفي الثغرات 
التي مرت في السنة الماضية، واألهم من 
كل هذا الوقوف على وضع كل عضٍو في 
االتحاد إذا ما كان جديراً بأن يكتسب اسم 
ودراسة  وجدي،  فعلي  بشكل  »المثقف« 

تأثيرنا على المجتمع ومدى تقبله لوجودنا 
كمثقفين(.

املخطط السنوي ومقرتحات 
اجتماع االحتاد:

االجتماع  بين  الفرق  أن  هدى  وبينت 
في  التقدم  كان  الفائتة  والسنة  السنة  هذه 
الفعاليات واألنشطة بشكل جيد، وفي كل 
واألحداث  للساحة  مواكبين  نكون  مرة 
مقررات  وحول  باستمرار،  تجري  التي 
االجتماع والخطة السنوية الجديدة افادتنا 
»هدى شيخموس« بهذه النقاط: )المخطط 
السنوي التحاد المثقفين في إقليم الجزيرة 
للعام  والتنظيمي  الثقافي  الصعيد  على 

2019ـ 2020م.
 أوالً: إقامة مهرجان الشاعر جكر خوين 

للشعر الكردي في من كل عام.
بهدف  اإلقليم  لخارج  بزيارة  القيام  ثانياً: 
والتنسيق  بالتعاون  ثقافية  نشاطات  إقامة 
اإلدارة  مناطق  في  المثقفين  اتحادات  مع 
وشمال  آفا  روج  في  الديمقراطية  الذاتية 

شرق سوريا.

الرقي بالثقافة في المجتمع.. الهدف المرجو تحقيقه
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السرقة  إلى  تعرضها  وأيضاً  المنطقة، 
مرح  ونوهت  والنوافذ،  لألبواب  وخلع 
بأنه في بداية العمل كان الطالب يجلسون 
في  الدروس  تلقي  خالل  األرض  على 

المدارس. 

خطط مستقبلية تدعم التعليم

خطط  اللجنة  لدى  بأن  مرح  وأضافت 
تنفيذها  سيتم  المنطقة  في  التعليم  تدعم 
ومنها؛  الجديد،  الدراسي  العام  خالل 
على  والعمل  للطالب،  ذاتيات  إنشاء 
توفير الضمان الصحي للمعلمين والعمل 
على استكمال تجهيز المدارس من مقاعد 
المياه،  دورات  وصيانة  مياه  وخزانات 
وأشارت  المدارس،  لكل  األلواح  وتقديم 
مدارس  الفتتاح  خطط  هناك  بأنه  مرح 
ثانوية هذا العام، وتوفير الكتاب المدرسي 

للطالب.
العام  هذا  »في  بالقول:  مرح  وتابعت 
إلى  الطالب  عدد  يصل  أن  المتوقع  من 
حوالي 200ألف طالب/ـة في إحصائيات 

الدراسي 2020/2019م،  للعام  تقديرية 
وعدد المدارس المراد تفعيلها إلى حوالي 
تدريب  إلى  باإلضافة  مدرسة،   470
والعدد  من 5511معلم/ـة،  أكثر  وتأهيل 
لعدد  بحاجة  المدارس  كون  للزيادة  قابل 

كبير من الكادر التدريسي«. 

املرأة لعبت دورًا كبريًا 
يف التعليم

ونوهت مرح بأن المرأة لعبت دور كبير 
في مجال التعليم في دير الزور، وأضافت 
قائلةً:  »شاركت المرأة في مجال التربية 
فيه،  واإلدارية  المعلمة  فكانت  والتعليم 
وقد دلت اإلحصائيات من قبل اللجنة أن 
المعلمين،  عدد  من  أكبر  المعلمات  عدد 
في  الفعال  المرأة  دور  على  يدل  وهذا 
المنطقة،  في  التعليم  ونشر  األمية  محو 
بالفعل  المجال  هذا  في  فعالة  وأصبحت 
نغفل  أن  يمكننا  ال  بالقول، وأيضاً  وليس 
مدارس  تشهده  الذي  الكبير  اإلقبال  عن 

كافة  من  الفتيات  تعليم  على  الزور  دير 
صفوف  اللجنة  افتتحت  وقد  األعمار، 
تعليمية خاصة للمرأة من أجل مساعدتها 

على محو األمية.

الطاقم اإلداري الذي يتكون من 14 مدرساً 
من  مجموعة  تخريج  في  يمكن  مختصاً؛ 
تستطيع  متميزة  علمية  بسويات  الطلبة 
األمة  مبادئ  وفق  القادمة  األجيال  تعليم 
التعليمي  النظام  يعتمدها  التي  الديمقراطية 

في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
بخضوعهم  التدريسي،  الكادر  ويتميز 
لدورات تدريبية صيفية في االختصاصات 
لحصول  إضافةً  فيها،  سيدرسون  التي 
في  جماعية  شهادات  على  المدرسين 
نظام  اتباع  وسيتم  االختصاصات،  هذه 
يتوافق مع  بشكٍل  المعهد  المحاضرات في 
التدريب  لجنة  ومبادئ  العام،  التعليم  نظام 

الديمقراطي.
كافة  كوتو  هيثم  اإلداري  ناشد  وبدوره 
على  والحصول  المعهد،  لمراجعة  الطلبة 

ضمن  العلمي  تعليمه  متابعة  في  فرصته 
المعهد الذي بات اليوم واقعاً.

التي  األحداث  مدرسة  أن  بالذكر  ويجدر 
وإعدادية  ابتدائية  »مدرسة  اليوم  تضم 
إحدى  في  اليوم  واحتضنت  وثانوية« 
زواياها معهد فيان أمارا، كان عبارة عن 
سجن لألطفال أبان النظام البعثي، وتحول 
اعتقال  وأماكن  عسكرية  لمقرات  الحقاً 
ليأتي  داعش،  ومرتزقة  المسلحة  للفصائل 
علمياً  صرحاً  فيه  ويبنون  عفرين  أهالي 
ينر به طريق األجيال القادمة ويقول للعالم 
»أن هذا الشعب مختلف تماماً، يصنع من 
عفرين  تحرير  يكون  لن  لذا  حياة،  الموت 

أمراً صعباً«.

المحروقات  لجنة  تعمل  ـ  منبج  روناهي/ 
في منبج وريفها على قدٍم وساق، بأقصى 
الضخمة  األعداد  تلبية  أجل  من  طاقتها 
في  والموزعين  والوافدين  األهالي  من 
معتمدة  سواء،  حٍد  على  والمدينة  الريف 
على عدة خطوات وإجراءات مختلفة عن 
العام السابق؛ بهدف ضبط أعمال التوزيع 

بطريقة أكثر دقة وسرعة. 
وتعد مدينة منبج ذات كثافة سكانية كبيرة 
من  متزايدة  أعداد  قدوم  مع  سيما  وال 
الوافدين من مناطق أخرى، مما وضع ثقالً 
كبيراً على كاهل لجنة المحروقات من أجل 
استكمال هذه األعداد الضخمة، خاصةً مع 
وقت قصير من قدوم فصل الشتاء القارس.
صحيفتنا  التقت  الصدد،  هذا  وفي 
لجنة  في  اإلداري  مع  »روناهي« 
المحروقات بمنبج وريفها مصطفى الجاسم 
إطار  في  اللجنة  أعمال  عن  حدثنا  الذي 
توزيع التدفئة بالقول: »في واقع األمر نحن 

التدفئة؛  مادة  لتوزيع  الزمن  مع  سباق  في 
القصوى،  بالسرعة  للمستحقين  إليصالها 
المدينة  أهالي  من  المتزايدة  اإلعداد  نتيجة 
بالتوزيع منذ  اللجنة  باشرت  إذ  والوافدين. 
استكمال  بعد  الجاري،  الشهر  من  السابع 
قبل  من  واإلحصاءات  اإلجراءات  كافة 
إدارة الخطوط التي قامت باتباع آلية جديدة 
عائلي  بيان  أو  العائلة  دفاتر  اعتماد  عبر 
سيتم  التي من خاللها  فقط  أو صك زواج 
ذلك  على  وبناء  التوزيع،  على  اعتمادها 
أسماء  بإحصاء  المحروقات  لجنة  تقوم 
من  المراقب  سيعمل  ثم  ومن  المستحقين، 
وإشراف  متابعة  على  المحروقات  لجنة 
األسماء  مطابقة  ومدى  اآللية  هذه  على 
الكمية  تقدر  إذ  بالفعل،  للمادة  للمستحقين 
كدفعة  لتر؛   220 بـ  للمواطنين  الموزعة 

أولى«.  
أما حول أبرز العقبات أمام تنفيذ هذه اآللية، 
أضاف الجاسم: »ليس هناك عقبات. لكن؛ 

ال بد من التنويه للمواطنين أن آلية توزيع 
مادة  توفر  لقانون  تخضع  التدفئة  مادة 
التدفئة باألصل، كما وتأخذ بعين االعتبار 

مقتضيات المصلحة العامة. إذ نقوم بتوزيع 
معقول  وبسعر  المواطن  يريح  بما  المادة 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  من  معتمد  موحد 

ليرة سورية،  ألف  بلغ 17  وشرق سوريا 
ومن المقرر أن تستمر حملة التوزيع لهذه 
المستحقين  جميع  استكمال  حتى  الدفعة 
ثم سنقوم  بالمدينة، ومن  أو  بالريف  سواًء 
وبإجراءات  الثانية  الدفعة  بتوزيع  مباشرةً 
أيضاً 220  نفسها، والبالغة  الدفعة األولى 

لتراً؛ كدفعة ثانية«.
واختتم اإلداري في لجنة المحروقات بمنبج 
قائالً:  حديثه  الجاسم  مصطفى  وريفها 
»نسعى من خالل عملنا الجاد من أجل خدمة 
المواطن ألننا على دراية أن برد الشتاء ال 
في  الشكاوى  مكتب  فإن  وبالتالي  يرحم، 
إلى  للنظر  استعداد  المحروقات على  لجنة 
وستتم  المواطنين،  من  المقدمة  الشكاوى 

اإلجابة عليها يشكل فوري«.

روناهي/ كركي لكيـ  أوضح عضو المكتب 
بالمصطفاوية  الشعب  بلدية  في  التنفيذي 
دانيش علو أن البلدية ومنذ اليوم األول من 
الخدمات  أفضل  تقديم  على  تعمل  تشكيلها 
وأن  اإلمكانيات،  قلة  وسط  البلدة  لسكان 
جميع أعضاء البلدية بجميع لجانها جادون 
في تنفيذ المشاريع الُمخطط لها لسكان البلدة 
انطالقاً من المسؤولية الواقعة على عاتقهم 

كونهم منتخبون من قِبل الشعب.
تنفيذ مشاريع تساهم في تطوير الريف

جوهر  يمثل  العامة  الخدمات  تقديم  »إن 
العقد االجتماعي بين أي إدارة، ومواطنيها، 
مقبولة  نوعية  ضمان  في  األساس  وحجر 
الحياة الحرة والكريمة، وأن موضوع  من 
العامة وتطويرها، وإعادة  توفير الخدمات 
تأهيلها يعد أحد أهم األولويات األساسية«؛ 
لبلدية  التنفيذي  المكتب  أكده عضو  ما  هذا 
أثناء  علو  دانيش  المصطفاوية  في  الشعب 
وعن  البلدية،  عمل  طبيعة  عن  استفسارنا 
الريف  تطوير  في  تساهم  التي  المشاريع 
بشكل عام، وأضاف: »لقد قدمنا بعد دراسة 
مجموعة   2019 عام  بداية  في  متأنية 
كركي  في  للمعنين  خدمية  مقترحات 
منها،  البعض  تلبية  وتم  وقامشلو،  لكي، 
ومن  القادم،  للعام  اآلخر  البعض  وتأجيل 
بالحجر  الطرقات  تأهيل  الخدمات،  هذه 
المقالع وامسي زيرو لعدد  المكسر، وبقايا 
من القرى، منها عرعر واألكراد، وكهني 
كرك، وكورتبان بطول ستة كيلو متر، كما 
الطريق  لتأهيل  مناقصة  عن  اإلعالن  تم 
الواصل بين »كورتبان، وعلوانكا عظيم« 
وكذلك  متر،   1300 بطول  المقالع  ببقايا 
ودوكوركا«،  كليجه،  نبي  كهنيا  طريق 

الجسور بسبب  وتابع علو: »لقد تعرضت 
شهدته  الذي  المنصرم  القاسي  الشتاء 
سنقوم  لذلك  هائل،  دمار  إلى  المنطقة 
بإجراء صيانة، وترميم الثني عشر جسراً 

قبل حلول فصل الشتاء«.
االهتمام بالجانب الجمالي من صلب عملنا

التي  القرى  من  العديد  »هناك  علو:  وقال 
للشرب،  الصالحة  المياه  توفر  من  تعاني 
وبهذا الخصوص ناشدنا مديرية المياه في 
لحفر  الموافقة  تأِت  لم  ولكن؛  لكي.  كركي 
أما  اآلن«،  إلى  بحري  ارتوازي  بئر  أي 
بيّن  الصحي  الصرف  لمشاريع  بالنسبة 
من   أكثر  صيانة  على  حالياً  »نعمل  علو: 
دوكوركا،  بين  ريكارا  وعشرين  خمسة 

ومصطفاوية الغمر«.
وفيما يتعلق بالخدمات األخرى التي تقدمها 
البلدية للسكان، أكد علو: »لقد قدمنا لجميع 
من  وقائية  أدوية،  للبلدية  التابعة  القرى 
األخرى  والحشرات،  األفاعي،  العقارب، 
برش  للبلدية  التابعة  الجرارات  تعمل  كما 
كافة،  القرى  على  الضبابية  المبيدات 
وبخصوص ترحيل القمامة من القرى فأن 
المشاكل  بعض  لنا  تسبب  اآلليات  نقص 
من  مجموعة  وضعنا  لقد  الشأن،  بهذا 
الحاويات في كل من قريتي حياكة وقرغو 

السياحيتين«.
الجمالي بين علو: »لقد قمنا  الجانب  وعن 
بزراعة العديد من األشجار في دحال قرغو، 
وفي األيام القادمة سننتهي من إكمال حديقة 
وتابع  المصطفاوية«،  قرية  في  آبو  القائد 
إعطاء  في  نعاني من مشكلة  »إننا  حديثه: 
قرانا  معظم  كون  وذلك  البناء،  تراخيص 
يتم  بناء  رخصة  فأي  أثرية  قرى  مصنفة 

لفتح  األول  اليوم  في  الشهباء-  روناهي/ 
باب التسجيل بالمفاضلة الخاصة للجامعات 
من  العشرات  بدأ  الشهباء،  في  والمعاهد 
لمدرسة  للتوجه  والشهباء  عفرين  أبناء 
تربوي  كمجمٍع  اليوم  باتت  التي  األحداث 
المفاضلة  في  للتسجيل  وثقافي،  وعلمي 
الجزيرة  إقليمي  في  جامعية  فروع  على 
أمارا«،  »فيان  معهد  وفروع  والفرات، 

الذي تم افتتاحه في الشهباء هذا العام.
عانى أهالي عفرين الذين تم تهجيرهم من 
قراهم وبلداتهم نتيجة االحتالل التركي، من 
أزمات متعددة، ومنها؛ عدم توفر المعاهد 
قدرة  وعدم  الشهباء،  في  والجامعات 
نتيجة  حلب  جامعات  إلى  التوجه  الطلبة 
السوري  النظام  يفرضه  الذي  الحصار 
الشهباء، وطالب األهالي  على الشعب في 
للمجتمع  التدريب  لجنة  المنصرم  العام 
الديمقراطي بضرورة إعادة افتتاح جامعة 
عفرين ومعاهد مهنية وعلمية في الشهباء، 

وهذا الطلب تم تلبيته هذا العام.

شعب عفرين ُمصمم على 
متابعة نضاله

وتهدف لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي 
تأمين  أمارا«،  »فيان  معهد  افتتاح  من 
للطلبة  العلمي  التحصيل  متابعة  فرصة 
إضافةً  الثانوية،  الشهادة  على  الحاصلين 
»أن  مفادها  العام  للرأي  رسالة  لتكون 
على  مصممين  المقاوم  عفرين  شعب 
المجاالت، وإعادة  متابعة نضاله في شتى 
إحياء نظامه التعليمي والتربوي السابق في 
عفرين اليوم في الشهباء ليكون جاهزاً بعيد 

التحرير«.
تنتظر  ظلت  عفرينية  شابة  حسين،  أرين 
لمتابعة  عدة  محاوالت  بعد  اليوم  هذا 
دراستها في حلب أو منطقة أخرى، ولكنها 
فقدت األمل، واليوم عادت لتتابع دراستها 
أي  تملك  ال  لكنها  المعهد،  في  والتسجيل 
وثائق تثبت حصولها على الشهادة الثانوية 
بعدما باتت كافة وثائق العائلة ركاماً نتيجة 
في  منزلهم  على  التركي  المحتل  قصف 
عفرين، هنا تشير أرين إلى ضياع سنوات 
بكافة  وتثابر  جدوى  دون  عمرها  من 
الطرق إلتمام دراستها، الطاقم اإلداري في 
الحل  بإيجاد  وتوعد  مشكلتها  تفهم  المعهد 
لها وألقرانها، عبر آليات سيتم تحديدها في 
التأكد  المعهد  إلدارة  تكفل  العاجل  القريب 
من حصول هؤالء المتقدمين على شهادات 

دراسية.
حترير العقول واألوطان معًا

في  اإلدارية  الخصوص  بهذا  أشارت 
عمر،  بيريفان  أمارا«  »فيان  معهد 
كلجنة  لنا  جداً  مهمة  الخطوة  »هذه  قائلةً: 
بناء  ألن  الديمقراطي،  المجتمع  تدريب 
تتم  واألوطان  العقول  وتحرير  المجتمع 
بيريفان  وأكدت  معاً،  والسالح  العلم  عبر 
أمارا  فيان  الشهيدة  اسم  إطالق  أن  على 
الكردية  للغة  مدرسة  كانت  فيان  )الشهيدة 
واستشهدت بتاريخ 27 تموز عام 2013، 
مواجهة  أثناء  وذلك  كوباني،  مقاطعة  في 
مع المجموعات المرتزقة بقيادة  متطرفي 
كوباني  تهاجم  كانت  التي  النصرة  جبهة 
أبيض/ كري سبي حينها(  تل  من  انطالقاً 
بل  عبث،  عن  يأتي  لم  المعهد  هذا  على 

روناهي/ دير الزور- حققت لجنة التربية 
التعليم  في مجال  إنجازات جمة  والتعليم 
اإلمكانيات  قلة  رغم  الزور  دير  في 
والمعوقات التي تعترض عمل اللجنة، فقد 
470مدرسة،  وافتتاح  تجهيز  استطاعت 
5511معلم/ـة،  وتدريب  وتأهيل 

واستقبال أكثر من 200ألف طالب/ـة. 
مجلس  في  والتعليم  التربية  لجنة  عملت 
المنطقة  تحرير  بعد  المدني  الزور  دير 
على إعادة تأهيل قطاع التربية من كافة 
النواحي؛ سواًء تأهيل البنى التحتية لقطاع 
التربية، أو تأهيل المعلمين من أجل تقديم 
وحرموا  عانوا  الذي  للطالب  األفضل 
خالل سنوات طويلة من حق التعليم الذي 
تنص  الذي  الطفل  أهم حقوق  أحد  يعتبر 

عليها المعاهدات الدولية.
التي  المرتزقة  الفصائل  عملت  فقد 
األمية  نشر  على  المنطقة  على  سيطرت 
وسرقة  وتخريب  التعليم  منع  خالل  من 
األبنية المعدة للتعليم، ولكن بعد التحرير 
كان هناك قفزات نوعية في هذا المجال 
منها  تعاني  التي  اإلمكانيات  قلة  رغم 
المدارس  عدد  وبلغت  بالعموم،  المنطقة 
التي افتتحت حوالي 470 مدرسة حسب 
لجنة التربية والتعليم، الستقبال عدد كبير 

من الطالب يتجاوز 200 ألف طالب.

العودة للتعليم بعد 
انقطاع طويل

التربية والتعليم  وللحديث عن دور لجنة 
في دير الزور كان لصحيفتنا »روناهي« 
للجنة  المشتركة  الرئاسة  نائبة  مع  لقاًء 
مرح  الزور  دير  في  والتعليم  التربية 
لجنة  أن  على  أكدت  والتي  األحمد، 
الزور  دير  مجلس  في  والتعليم  التربية 
بافتتاح  التأسيس  بداية  المدني عملت في 
مباشرةً  التحرير  بعد  وذلك  المدارس، 
كانت  والتي  المتوفرة،  باإلمكانيات 
متواضعة وبالمقابل كان هناك تفاعل من 

وبشكٍل  التعليم  المنطقة على  معلمي  قبل 
طوعي، واإلقبال من قبل الطالب كبير، 
إسعافيه،  المدارس  البداية  في  وكانت 
ومهمة المعلم في ذلك الحين تعليم مبادئ 
القراءة والكتابة للطالب ألن األمية انتشر 
يعود  والسبب  الطالب،  بين  كبير  بشكل 
المدارس  عن  الطويل  االنقطاع  إلى 

والتعليم.

افتتاح470 مدرسة يف دير الزور

التربية  لجنة  أن  إلى  مرح  وأشارت 
المدارس  تجهيز  على  عملت  والتعليم 
تكون  حتى  الحرب  آثار  من  وتنظيفها 
والبدء  الطالب،  الستقبال  نموذجية 
وتجهيزها  المنطقة  في  التعليم  بمسيرة 
باألثاث والمقاعد بدعم من اإلدارة الذاتية 
خالل  وتم  اإلنسانية،  المنظمات  وبعض 
من  كبير  عدد  افتتاح  الماضي  العام 
المدارس وصل عددها إلى 470 مدرسة 
تدريسي  كادر  مع  الزور  دير  في عموم 
معلم/  5511 حدود  إلى  وصل  وإداري 
ـة، وتم تغطية مدارس الخط الغربي من 
دير الزور بالمقاعد المدرسية وجزء من 
على  اللجنة  تعمل  واآلن  الشرقي،  الخط 

إنشاء حوالي 7500 مقعد.

مشاكل ومعوقات
 تعرتض التعليم

والتعليم  التربية  لجنة  بأن  مرح  وذكرت 
العام  خالل  معوقات  عدة  واجهت 
وجود  عدم  ومنها؛  الماضي،  الدراسي 
وهو  الطالب،  بين  الدراسي  المنهاج 
التربوية  المسيرة  إنجاح  في  األساس 
اإلمكانيات  وجود  وعدم  والتعليمية، 
الكبيرة التي تساعد على صيانة وتجهيز 
التدمير من  إلى  التي تعرضت  المدارس 
على  سيطرتهم  فترة  في  المرتزقة  قبل 
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برييفان عمر هيثم كوتو

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ مصطفى اخلليل

تقرير/ غاندي إسكندر

حمررة الصفحة/برييفان محي حمررة الصفحة/ميديا غامن

ين يع مادة التدفئةإعادة إحياء معهد »الشهيدة فيان أمارا« بأيدي أبناء عفر لجنة المحروقات بمنبج ... أعمال حثيثة لتوز

بلدية الشعب في المصطفاوية: »تطوير 
الخدمات العامة أهم مساعينا«

ين الحراجي تأهيل موقع الكر

إنجازات جّمة لتطوير التعليم في دير الزور 
تقرير/ صالح إيبو

تقرير/ مصطفى اخلليل 

هي رسالة على أن هذا الصرح هو إعادة 
افتتاحه  تم  الذي  أمارا  فيان  لمعهد  إحياء 
من  اآلالف  وخرج  بعفرين،   2013 في 
المعلمين المختصين باللغة الكردية والعلوم 
للمحتل  لذا هي رسالة مزدوجة  األساسية، 
التركي والرأي العام العالمي الذي ما يزال 
التركي  االحتالل  انتهاكات  على  صامتاً 

بحق أهالي عفرين.

يضم املعهد قرابة 400 طالب/ـة

يضم هذا المعهد الذي يستوعب قرابة 400 
طالب وطالبة، خمس فروع أساسية، وهي 
الفيزياء،  األساسية،  والعلوم  »الرياضيات 
الكيمياء، ومعلم صف«، بيدَّ أن فرع معلم 
الصف يشمل عدة اختصاصات في مجال 
التاريخ واألدب وغيرها من االختصاصات 
هذه  على  التركيز  وتم  الثانية،  السنة  في 
لخريجي  الحاجة  نتيجة  األساسية  الفروع 
هذه الفروع الستمرار العملية التربوية في 
ويهدف  تحريرها،  بعيد  وعفرين  الشهباء 

مرح األمحد

اآلثار«،  هيئة  مع   ننسق  أن  بد  ال  منحها 
وأردف قائالً: »تعرضت العديد من البيوت 
التي  الفيضانات  بسبب  الهدم  إلى  الطينية 
المتضررون  قدم  فقد  الفائت،  العام  شهدها 
البلدية  من  وكبادرة  البناء،  رخص  على 
رسوم  قيمة  من  بالمئة   50 خصم  تم  فقد 

الترخيص لكل متضرر من الفيضانات«.
المكتب  عضو  طالب  حديثه؛  نهاية  وفي 
المصطفاوية  في  الشعب  لبلدية  التنفيذي 
تريكس  نوع  من  آلية  بمنح  علو  دانيش 
على  مقدمون  »كوننا  بقوله:  طلبه  مبرراً 
فصل الشتاء وتفادياً للمشكالت التي عانينا 

منها العام الفائت«.

االقتصاد  لجنة  بدأت   - الطبقة  روناهي/ 
على تأهيل موقع الكرين الحراجي ألهميته 
البيئية للمنطقة من خالل تنقية الجو ومنع 
انجراف التربة، كما أن اليباس وصل في 
الموقع إلى نسبة تصل لـ 70% من أشجار 

الموقع.
لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  تعمل 
تأهيل  على  االقتصاد  بلجنة  ممثلة  الطبقة 
محيط  في  تنتشر  التي  الحراجية  المواقع 
منطقة والتي تبلغ عددها 17 موقع حراجي 
في المنطقة، تعرض األغلب لليباس نتيجة 

اإلهمال والقطع العشوائي.
بالتعاون مع شركة  االقتصاد  لجنة  وبدأت 
موقع  بتأهيل  الزراعي  المجتمع  تطوير 
ثالثة  من  يتألف  والذي  الحراجي  الكرين 
لليابس بنسبة كبيرة تصل  مواقع، تعرض 

إلى 70% حسب لجنة االقتصاد.

17 موقعًا حراجيًا يف الطبقة

لجنة  مشاريع  على  أكثر  ولالطالع 
الحراجي  المواقع  تأهيل  في  االقتصاد 
موقع  بالذكر  ونخص  بالمنطقة  المحيطة 
الخصوص  بهذا  لقاء  لنا  كان  الكرين؛ 
في  االقتصاد  للجنة  المشترك  الرئيس  مع 
اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة 
عدد  يوجد  أنه  أكد  الذي  سليمان  أحمد 
منطقة  في  الحراجية  المواقع  من  كبير 
موقعاً   17 من  أكثر  عددها  تبلغ  الطبقة 
بـ 13500 هكتار،  تقدر  بمساحة  حراجياً 
وتعرضت تلك المواقع في األغلب لإلهمال 
قبل  من  العمل  وبدأ  العشوائي،  والقطع 
الكرين  موقع  تأهيل  على  االقتصاد  لجنة 
الحراجي والذي يتألف من ثالثة مواقع )1 
الموقع أهمية خاصة  لهذا  ـ 3( وكان  ـ 2 
في  المناخ  لتنقية  األساسي  المصدر  كونه 
المنطقة وتثبيت التربة في المنطقة الغربية 

من مدينة الطبقة.
نسبة اليباس في أشجار الموقع %70

األشجار  وضع  تقييم  »بعد  سليمان:  وقال 
والفستق  الرمان،  »الزيتون،  من  كل 
تبين  الثالثة  المواقع  في  الموجودة  الحلبي 
في  تتفاوت  األشجار  في  اليباس  نسبة  أن 
نسبة  وأما  إلى %70  المواقع تصل  بعض 
األشجار التي تتعرض لليابس؛ فتصل إلى 

نسبة 30% فقط«.

تأهيل املوقع بالتزامن مع 
تأهيل املشتل الزراعي

موقع  تأهيل  مشروع  أن  سليمان  وذكر 
على  سيركز  األولى  المرحلة  في  الكرين 
تأهيل المنطقة المحيطة بالمشتل الزراعي 
كهربائي؛  محرك  تأمين  خالل  من 
باإلضافة إلى إيصال المياه للمنطقة، وسيتم 
المتبقية  األشجار  عدد  وفق  دراسة  وضع 
والتي تحتاج إلى تقليم واالهتمام بها، وأن 
تأهيل  مع  بالتزامن  الموقع  تأهيل  يكون 
المشتل الموجود في الموقع لتأمين الغراس 
الالزمة والمالئمة للمنطقة، وهذا العمل يتم 
إنجازه بالتعاون مع شركة تطوير المجتمع 

الزراعي.

تنوع األشجار يف املوقع

ونوه الرئيس المشترك للجنة االقتصاد في 
اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة 
اللجنة  أن  اللقاء  نهاية  في  سليمان  أحمد 
تحاول إدخال الموقع في الخطة الزراعية 
لهذا العام، أما عن عدد األشجار في الموقع 
وهي  لعددها  دقيقة  إحصائيات  توجد  فال 
الزيتون،  النخيل،  بين  وأشجارها  متنوعة 
الفستق الحلبي، وبعض األشجار الحراجية 
للرياح  كمصدات  الموقع  في  والمزروعة 

في محيط الموقع الحراجي. دانيش علو

أمحد سليمان


