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أكادمييات اجملتمع الدميقراطي ستشكل جلنة تدريب مبنبج

روناهي /منبج ـ قرارات هامة صدرت يف
االجتماع األول ألكادمييات اجملتمع الدميقراطي
األول يف منبج اليت درست الواقع جبدية
ووضعت احللول يف الوقت عينه.

عقدت أكاديميات المجتمع الديمقراطي في
مدينة منبج وريفها؛ اجتماعها الموسع األول
في مكتبة محمد منال غزيل؛ الكائنة على طريق
حلب الدولي ،وتضم هذه األكاديميات العديد
من األكاديميات المدنية والعسكرية ،وفروع
للشبيبة ،وأكاديميات المرأة ،وأكاديمية التدريب
الخاصة للمعلمين ،ومركز الجنولوجيا،
ومجلس المرأة .حضر هذا االجتماع العشرات
من مدربي هذه األكاديميات المدنية والعسكرية،
إلى جانب العديد من شخصيات السياسية
والتعليمية ،إلى جانب شخصيات نسوية فاعلة.

وقد أدار هذا االجتماع ،عضو المجلس العام
لحزب سورية المستقبل؛ جاهد الحسن .كان قد
بدأ االجتماع بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً
ألرواح الشهداء ،وتناول االجتماع العديد
من القضايا التي تتعلق بطبيعة العمل في
األكاديميات ،إضافة إلى ذلك ،تم التطرق إلى
أبرز المشاكل التي تعتري هذا العمل.

نقاشات حول تطوير العمل
االجتماع جاء مفتوحا ً للمناقشة الحرة منذ البداية،
وعلى كافة األصعدة ،إذ بدأت االقتراحات
تتوالى تباعا ً من الحضور ،مبرزة أهم المطالب
المتنوعة من أجل تطوير العمل ،وعلى رأسها؛
تشكيل لجنة عامة مصغرة من كافة األكاديميات
الموجودة ،تكون مهمتها التنسيق مع جميع
المتدربين ،إلى جانب إدخال أساليب حديثة

سند تبليغ حكم

سند تبليغ حكم

في الدعوى رقم أساس /280 /تبليغه/380/
لعام 2019م
طالب التبليغ :صادق الدشو بن احمد
المطلوب تبليغه :كمال ياسين الجلود
والمحسومة بالقرار رقم /185/2019
والقاضي من حيث النتيجة:
الزام المدعى عليه كمال ياسين الجلود بدفع
مبلغ وقدره ثمانية مليون ليرة سورية
ولك حق االستئناف خالل  /15يوما من اليوم
التالي بعد تبليغك الحكم وإال سنجري بحقك
اإلجراءات القانونية
هيئة تنفيذ االحكام في منبج

في الدعوى رقم أساس /1527 /لعام 2019م
على السيد :ابراهيم صالح محمد المعيوف
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في
الرقة وذلك في تمام الساعة 10 /صباحا  /من
يوم االثنين2019/ 23/9/م للنظر بالدعوى
المقامة عليك من السيد :حسن عزيز زيرو بن
محمد بالوالية عن ابنته فريال عزيز بنت حسن
بطلب :بطلب تفريق
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري
بحقك اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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  2019 / 10 / 06الساعة  9:00صباحا  .لن يتم قبول العروض بعد هذا التاريخ.
يمكنكم الحصول على أوراق المناقصة كاملة مجانا من خالل البريد االلكتروني وذلك ابتداءا 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 )  08:00إلى  ( 16:00من خالل العنوان التالي:
Ao4.tenders@gmail.com
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

سند تبليغ حكم

سند تبليغ حكم قضائي صادر عن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة الغرفة األولى في الدعوى رقم أساس:
855/2019م
طالب التبليغ :يوسف العاروني وحسن محمد العبيد العاروني
المطلوب تبليغه :فيروز الخليل الموسى بنت ابراهيم
والمحسومة بالقرار رقم  / 1252 /والقاضي من حيث النتيجة:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها المؤرخ5/1/2016وملحق العقد
1المرفق به والواقع على كامل العقار رقم /2788/من المنطقة العقارية الرقة وجعل هذا العقد والخبرة المساحية
والمخطط الكروكي الجاري بالدعوى جزا ال يتجزأ من القرار وتنفيذه في السجل العقاري بالرقة عندما تسمح
القوانين بذلك
الزام الجهة المدعى عليها بتسليم كامل العقار رقم /2788/من المنطقة العقارية الرقة بما فيه المحالت
2التجارية في الطابق االرضي والشقتين السكنتين في الطابق األول والثاني خاليا مكن الشواغل والشاغلين وبالتزامن
مع دفع الجهة المدعية لبقية الثمن للجهة المدعى عليها والبالغ قدره /1400000/مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية
وذلك عند تنفيذ التسليم للعقار بواسطة دائرة التنفيذ المدني بالرقة
رد بقية طلبات الجهة المدعية بالتعويض لعدم اكمالها دفع بقية الثمن
3الزام الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف
4قرار وجاهي بحق الجهة المدعية وبمثابة الوجاهى بحق الجهة المدعى عليها صدر وافهم علنا
بتاريخ21/8/2019/قابال للتميز
هيئة العدالة االجتماعية في الرقة -الغرفة األولى

مراكز توزيع
صحيفة روناهي
واقتناء الكتب

على صعيد العمل ،مما يهيأ الفرصة إليصال
الدروس الفكرية بالشكل الجيد للمتدربين .عالوة
على ذلك ،العمل على تطوير عمل األكاديميات
من جانبين اثنين ،األول؛ منهجي ،من خالل
استحداث دورات لتأهيل المدربين أنفسهم ،أما
الثاني؛ فهو تقني محض ،كتقديم التسهيالت في
المواصالت ،فضالً عن مبادلة الدروس الفكرية
بين األكاديميات العسكرية والمدنية من أجل
خلق تجارب فردية واقعية عند البعض ،وإعداد
مراجع موحدة لكافة الدروس الفكرية ،بهدف
توحيد المادة المعرفية.
واختتم االجتماع بعدد من المخرجات التوافقية
بين جميع الحضور ،أهمها بشكلها المبدئي،
تأسيس لجنة تدريب ،تعنى بتنسيق الجهود بين
مختلف المدربين ،والتي من المقرر أن تعقد
اللجنة المصغرة اجتماعها األول خالل األسبوع
القادم.

مذكرة دعوى

أكد رئيس مكتب التنظيم في حزب سوريا املستقبل بإقليم اجلزيرة صالح الزوبع؛
قائال ً« :إ ّن االتفاقية التي متت بني أمريكا وقوات سوريا الدميقراطية والدولة التركية؛
كانت وفق إرادتنا وشروطنا في عدم املساس بأمن وسالمة شعوبنا وأرضنا .يحاول
أردوغان ابتزاز أوروبا من خالل تهديدهم بالالجئني وإغراق دولهم بهم أو بإعادتهم قسرا ً
إلى سوريا».
»4

سياسية ثقافية عامة  -تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر
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العدد  -824األربعاء 2019/9/18م

روناهي/قامشلو -مكب رودكو أصبح حديث الساعة ما بين شكاية األهالي وخطط البلدية
ومشاريعها في التخلص من النفايات بطريقة ال تسبب األذى للمحيط؛ فهل وصلوا إلى ذلك الحل
أم سننتظر المزيد من األضرار لنتحرك بشكل أسرع.
»
5

قسد تدعو النظام السوري للحوار وإنهاء معاناة السوريني
مذكرة دعوى

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم أساس /1226 /تبليغه /398/لعام 2019م
على السيد :علي حسين الحاج الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 10 /صباحا /
من يوم الثالثاء 2019/ 10 /1 /م للنظر بالدعوى المقامة
عليك من السيد :عبدهللا عبد السالم الحسن
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك
اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

في الدعوى رقم أساس /1206/تبليغة رقم 393 /لعام/
2019م
على السيد :عبد الرزاق العبد هللا بن أحمد الحضور إلى
ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة /
10صباحا  /من يوم األربعاء2019/ 9 /25م للنظر بالدعوى
المقامة عليك من السيد :وئام المصيطف بنت حسن
بطلب :تثبيت زواج
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك اإلجراءات
القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

في الدعوى رقم أساس /1214/تبليغه رقم /397/لعام
2019م
على السيد :احمد ابراهيم الهجر الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 10 /صباحا  /من
يوم األربعاء 25/9/2019 /م للنظر بالدعوى المقامة عليك
من السيدة :نورلين الهجر
بطلب :تثبيت زواج
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك اإلجراءات
القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم

سند تبليغ حكم

سند تبليغ حكم

في الدعوى رقم أساس / 731/تبليغه /363/لعام
2019م
طالب التبليغ :والء مصطفى الهبود
المطلوب تبليغه :محمد توفيق بكوش
والمحسومة بالقرار رقم  /2019/والقاضي من
حيث النتيجة:
تثبيت زواج المدعية والء من المدعى
1عليه محمد بكوش الحاصل بتاريخ 1/1/2016
الحاق نسب الطفل توفيق ينسب إلى
2والده محمد بكوش
ولك حق االستئناف خالل  /15يوما من اليوم
التالي بعد تبليغك الحكم وإال سنجري بحقك
اإلجراءات القانونية
هيئة تنفيذ االحكام في منبج

في الدعوى رقم أساس / 439/تبليغه رقم /387/
لعام 2019م
طالب التبليغ :علي احمد المحمد
المطلوب تبليغه :احمد العيسى الجاسم المرعي
والمحسومة بالقرار رقم /2019/ //والقاضي من
حيث النتيجة:
تثبيت شراء المدعى للسيارة هونداي لون فضي
رقم السيارة620378/
ولك حق االستئناف خالل  /15يوما من اليوم
التالي بعد تبليغك الحكم وإال سنجري بحقك
اإلجراءات القانونية
هيئة تنفيذ االحكام في منبج
مجلس العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم أساس / 877/تبليغه 372/لعام
2019م
طالب التبليغ :جمال كنعو الشواخ
المطلوب تبليغه :محمود عبدهللا العبد الشيخ
والمحسومة بالقرار رقم  /909/2019والقاضي من
حيث النتيجة:
تثبيت شراء المدعى جمال الشواخ بن كنعو للسيارة
هونداي سياحية ستيشن موديل 1998لونها فضي
اوربية من المدخل محمد ساير عبدالرزاق
ولك حق االستئناف خالل  /15يوما من اليوم التالي
بعد تبليغك الحكم وإال سنجري بحقك اإلجراءات
القانونية
هيئة تنفيذ األحكام في منبج

ََ ْ
مكب رودكو للنفايات...معاناة ..وحلول غائبة

في الدعوى رقم أساس / 2715/لعام 2019م
على السيد :باسم محمد البشير الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية في الرقة وذلك في تمام الساعة 10 /صباحا  /من
يوم االثنين9/2019 /30/م 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

مركز األخبار ـ يزداد عدد النساء
اللواتي يقُتلن في تركيا كل عام منذ
أن أصبحت أول دولة تُصدق على
اتفاقية أوروبية حول العنف ضد
المرأة ،حيث قتلت  440امرأة في
العام الماضي ،وفق ما ذكره تقرير
لإلذاعة الوطنية العامة التي تتخذ
من واشنطن مقراً لها.
وقالت منظمة «We Stop
 »Femicideالتي تتخذ من
إسطنبول مقراً لها ،إن أكثر من
 2600امرأة قُتلت في تركيا منذ عام
 ،2010مع مقتل ما يقرب من 300
امرأة حتى اآلن في عام .2019
»2

في الدعوى رقم أساس /628 /تبليغه /390/لعام
2019م
طالب التبليغ :محمد الدايس بن حسن
المطلوب تبليغه :شحادة اسماعيل العلي
والمحسومة بالقرار رقم  /941/2019/والقاضي
من حيث النتيجة:
تثبيت شراء المدعى عليه محمد الدايس للسيارة
نوع هونداي شاحنة لون غامق وكحلي موديل
1999ذات رقم  /854854/حلب من المدعى عليه
شحادة
ولك حق االستئناف خالل  /15يوما من اليوم
التالي بعد تبليغك الحكم وإال سنجري بحقك
اإلجراءات القانونية.
هيئة تنفيذ االحكام في منبج
مجلس العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم أساس /1226 /تبليغه /398/لعام 2019م
على السيد :علي حسين الحاج الحضور إلى ديوان العدالة
االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 10 /صباحا /
من يوم الثالثاء 2019/ 10 /1 /م للنظر بالدعوى المقامة
عليك من السيد :عبدهللا عبد السالم الحسن
بطلب :تثبيت بيع سيارة
وأن لم تحضر في الموعد المحدد سنجري بحقك
اإلجراءات القانونية
هيئة ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم

في الدعوى رقم أساس / 730/لعام 2019م
طالب التبليغ :ابراهيم علي حسون
المطلوب تبليغه :صادق خلف جاسم
والمحسومة بالقرار رقم  /887/2019والقاضي
من حيث النتيجة:
تثبيت شراء المدعي للسيارة نوع هونداي موديل
 1996من المدعى عليه
ولك حق االستئناف خالل  /15يوما من اليوم
التالي بعد تبليغك الحكم وإال سنجري بحقك
اإلجراءات القانونية
هيئة تنفيذ األحكام في منبج
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ارتفاع نسبة قتل النساء
يف تركيا

اتفاق أمن احلدود  ...ال للحرب،
نعم للسالم واالستقرار

جددت قوات سوريا الدميقراطية العهد للسوريني مبواصلة حمايتهم والدفاع عنهم ض ّد خطر مح ّدق بهم ،وأكدت أ ّن
اتهامات النظام السوري فيما يخصهم ال تثني من عزميتهم أو تقف حائال ً بينهم وبني أهدافهم السامية في حماية
ي اعتداء ،ودعت قوات النظام للتحاور والتعاون معا ً إليجاد احللول املناسبة وإنهاء معاناة
األراضي السورية وحتريرها من أ ّ
السوريني وتأمني االستقرار والسالم في أنحاء سوريا قاطبة...
»2

مؤمتر ستار يواصل محلته ضد احملتل الرتكي بإصرار وعزمية
روناهي /كركي لكي -أكدت اإلدارية في مؤمتر
ستار في ناحية كركي لكي ملياء رستم
بأن مشاركتهم في مناهضة تهديدات
جتسدت بحملة واسعة ،ولم
احملتل التركي ّ
تقتصر على املسيرات املنددة ،بل نظمن
دورات تدريبية للمرأة على السالح ضمن
املؤسسات ،باإلضافة إلى توعية النساء.
»3

دوامة الشرق األوسط
»9

مما ال شك فيه أن دولة االحتالل
التركية تسعى دائما ً إلى خلط
األوراق وخلق الفتن والبالبل في
سوريا ومناطق شمال وشرق سوريا
بخاصة ،فقد حاولت كثيراً وبشتى
الوسائل الممكنة بقاء المرتزقة
واإلرهابيين فيها ،وقدمت لها كل
عوامل البقاء في محاولة منها
الستمرار األزمة السورية إلى ما ال
نهاية
»9

َ َ
دوري الرجال :املنافسة تشتد
على الصدارة

شيء عن السياسة

مدارس دير الزور والطبقة تفتح

»4

أبوابها أمام الطلبة

تفتتح مدارس دير الزور والطبقة أبوابها الستقبال الطلبة ،بعد جهود حثيثة
بذلتها جلنة التربية والتعليم في هاتني املنطقتني بخطط جديدة هادفة إلى الرقي
بالنظام التعليمي هناك.
»6

امللوخية طبق ّشهي
وفوائد مجة
»11

روناهي /قامشلوـ تشتد المنافسة بين
أندية إقليم الجزيرة للرجال بكرة
القدم للدرجة األولى ،وخاصةً مع
اقترابنا من وداع مرحلة الذهاب
بحيث تبقت جولة واحدة فقط،
وجمالية الدوري هذا العام ،هي
تنافس أكثر من نا ٍد على الصدارة
بعكس الدوري السابق.
»10
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صحة وعلوم
اجليوب األنفية وأنواعها

قسد تدعو النظام السوري للحوار وإنهاء معاناة السوريني
ومركز األخبار ـ أصدرت القيادة العامة
لقوات سوريا الديمقراطية بيانا ً استنكرت
فيه «محاوالت النظام السوري عبر وزارة
خارجيته تضليل الرأي العام ومنظمة األمم
المتحدة بكيل اتهامات ال أساس لها من
الصحة بحق قوات سوريا الديمقراطية التي
قدمت التضحيات لهزيمة داعش وحماية
الشعب بشعوبه كافة في شمال وشرق
سوريا» ،ودعت النظام «للحوار والكف عن
األعمال العدائية».
وجاء في نص البيان الذي نشره المركز
اإلعالمي لقوات سوريا الديمقراطية على
موقعه الرسمي ما يلي« :مرة أخرى يسعى
النظام السوري عن طريق وزارة خارجيته

لتضليل الرأي العام العالمي ومنظمة األمم
المتحدة عبر توجيه اتهامات ال أساس لها من
الصحة لقواتنا .نود التأكيد بأن هذه االتهامات
لن تثنينا عن االستمرار في القيام بواجباتنا
بمكافحة اإلرهاب واإليفاء بوعودنا للشعب
السوري في شمال شرق سوريا بحماية أمن
واستقرار مناطقهم.
ليس خافيا ً عن الرأي العام بأنه وقبل تأسيس
قوات سوريا الديمقراطية؛ قام أهالي المنطقة
في شمال وشرق سوريا بطرد قوات النظام
ومؤسساته األمنية عن طريق انتفاضات
سلمية في عام  ،2012وعندما لبت قوات
سوريا الديمقراطية نداء األهالي لتحريرهم
من إرهاب داعش ،لم يبد النظام السوري أي

اهتمام وكانت قواته بعيدة مئات الكيلومترات
عن المنطقة ومشغولة بحماية مراكز سلطتها
في العاصمة تاركة األهالي يعانون من
إرهاب أكثر قوى العالم وحشية ،وقد قدمت
قوات سوريا الديمقراطية  11ألف شهيد
و 24ألف جريح من خيرة مقاتليها وقادتها
للقيام بهذا الواجب الوطني السوري العظيم.
ولهذا؛ فإن النظام السوري الذي تقاعس عن
حماية أبناء المنطقة من اإلرهاب هو آخر من
يحق له التحدث باسم أهالي المنطقة.
في هذا السياق نؤكد بأن معظم البنى التحتية
والمرافق والمنشآت العامة والمؤسسات
الحكومية وغيرها من الجسور والمعامل
والبنى النفطية المدمرة في شمال وشرق

سوريا وبخاصة في محافظات الرقة ودير
الزور كانت نتيجة القصف العشوائي
لطائرات النظام السوري.
وأضاف البيان« :وإلى اليوم ما زال مرتزقة
داعش اإلرهابي يستخدم مناطق سيطرة
النظام دون رادع وينطلق منها للقيام بأعمال
إرهابية في شمال وشرق سوريا واستهداف
المدنيين ،وقد اعترف معظم المعتقلين
اإلرهابيين بأنهم جاؤوا من مناطق سيطرة
النظام ودرع الفرات .أضف إلى ذلك
محاوالت النظام البائسة في خلق الفتنة بين
الشعوب السورية في شمال وشرق سوريا
والقيام بأعمال تخريبية».

واختتم البيان« :بدالً من أن تتقدم وزارة
خارجية النظام بتوجيه شكاوى لألمم
المتحدة ،ندعوها مرة أخرى للكف عن القيام
بأعمالها العدائية ضد قواتنا وأهالي شمال
وشرق سوريا ،ونكرر دعوتنا لها للحوار مع
القوى الممثلة للكرد و العرب وكل شعوب
منطقة شمال وشرق سوريا للبحث عن حلول
حقيقية تنهي معاناة السوريين وتؤمن السالم
واالستقرار لكل شعوب سوريا ،على أساس
االعتراف دستوريا ً باإلدارات الذاتية وقبول
خصوصية قوات سوريا الديمقراطية».

الشيخ حسني السادات« :ليس يف الشمال السوري عشائر تدعم االحتالل الرتكي»
مركز األخبار ـ ّ
كذب أحد وجهاء عشيرة
السادات العربية حسين السادات ادعاءات
أدروغان حول وجود عشائر تساند مخططات
االحتالل التركي في شمال وشرق سوريا،
وطالب أردوغان بذكر اسم عشيرة واحدة
داعمة لالحتالل .ونفى السادات ما يدعيه
أروغان عن دعم العشائر العربية أو الكردية

لمخططه االحتاللي لمنطقة شمال وشرق
سوريا ،وقال« :يدعي أرودغان أشياء كثيرة
غير موجودة أصالً في الواقع» .وفي أكثر
من مناسبة زعم أردوغان وجود عشائر
في شمال وشرق سوريا تدعم مخطط تركيا
االحتاللي .وتساءل حسين السادات «من
هي تلك العشائر التي تدعم أرودغان؟».

وأضاف« :ال توجد عشيرة عربية واحدة تقف
إلى جانب االحتالل ،ليوضح أردوغان من
هي العشيرة التي تدعم مخططه االحتاللي،
فال يوجد أحد يدعم االحتالل التركي وإن ُوجد
فهم من اإلرهابيين الذين جلبهم من الغوطة
والقلمون ومن إدلب إلى عفرين ويخرجهم
على شاشة التلفاز ويقولون بأنهم من العشائر

منار الرسلي» :مكاسب سياسية واقتصادية وراء
تهديدات االحتالل الرتكي ألوروبا بالالجئني»
احلدود

مركز األخبار ـ أكدت نائبة رئيس مكتب
التنظيم في فرع حزب سويا المستقبل
بالطبقة منار الرسلي أن استخدام دولة
االحتالل التركي لملف الالجئين من أجل
الضغط على أوروبا؛ إنما لتحقيق مكاسب
سياسية واقتصادية ،وهي تهديد غير مباشر
بمرتزقة داعش الذي تعتبر تركيا مالذ آمن
له.
تحاول الدولة التركية المحتلة دائما ً تصدير
أزماتها سواء الداخلية أو الخارجية التي
تعاني منها ،وبخاصة أن أنها أثبت فشلها عدة
مرات في تنفيذ سياستها التي تنم عن تفكيرها
االستعماري المستهدف لدول الجوار بشكل
خاص .لذا؛ نرى اليوم تصريحات أردغان
وغيره من رجال السياسة بتركيا تهدد
أوروبا بالالجئين وفتح باب الهجرة إلى
أوروبا التي تعد تركيا البوابة الشرقية لها.
وتستخدم الجانب اإلنساني كورقة ضغط
سياسية دائما ً وليست جديدة في سياسية دولة
االحتالل التركي.

مستاءة من تطبيق خطة أمن

وللحديث عن التهديدات التركية باستخدام
الالجئين تجاه أوروبا؛ أجرت صحيفتنا
«روناهي» لقاء مع نائبة رئيس مكتب
التنظيم في فرع حزب سويا المستقبل
بالطبقة منار الرسلي التي أكدت لنا أن
تطبيق خطة أمن الحدود حسب رؤية قسد
التي حققت األمن واالستقرار في المنطقة
تثير استياء دولة االحتالل التركي« :كان
الخيار األفضل لمنطقة أمن الحدود هي
الرؤية التي طرحت من قبل قوات سوريا
الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية
والقت تأييداً من التحالف الدولي .وبحسب
هذه الرؤية تكون تلك المنطقة تحت حماية
قوات أمن الحدود في المجالس العسكرية
بتلك المناطق التي تشملها المنطقة ،وهذا
األمر سبب االنزعاج لدولة االحتالل
التركي؛ كونها كانت تهدف إلى تحقيق
أهداف أخرى خاصة بها منها احتالل
المنطقة عسكريا ً والتدخل بشكل مباشر فيها
وتتريكها وترويج عملتها وصناعتها فيها
ونقل الالجئين لتلك المنطقة».

استخدام الالجئني كورقة ضغط

وتابعت منار حديثها قائلة« :ولهذا نرى
اليوم تضغط دولة االحتالل التركي على
أوروبا من خالل استخدم الالجئين كورقة
ضغط سياسية واقتصادية على أوروبا،
وهي تريد من الدول الغربية من خالل

دورة إسعاف أويل بالطبقة

مركز األخبار ـ قام اتحاد المرأة الشابة
في الطبقة بافتتاح دورة اسعاف أولي في
مركز الشهيد هاني العليص للشبيبة؛ بهدف
زيادة الوعي الطبي في المجتمع ،ومساعدة
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الشباب على أن يكونوا أكثر فعالية بتقديم
المساعدة اإلنسانية لآلخرين في الحاالت
الطارئة.
وانضم إلى الدورة أكثر من  30متدرب
ومتدربة من أعمار مختلفة ،تستمر الدورة
لمدة شهر ونصف ،يتلقى فيها المتدربون
دروسا ً نظرية عن اإلسعاف األولى
وإعطاء اإلبر الوريدي وحقنها وتركيب
سيروم وغيرها من الخبرات الطبية

تصريحاتها التي تهدد بالالجئين للسماح لها
بالدخول إلى مناطق شمال وشرق سوريا
ونقل الالجئين إلى المنطقة بهدف تغير
التركيبة السكانية للمنطقة .وموقف اإلدارة
الذاتية لشمال وشرق سوريا كان واضحا ً
في هذا الموضوع وهي عدم قبول عودة أي
الجئ إلى منطقة أمن الحدود سوى أهالي
وأبناء تلك المنطقة».

تهديد أوروبا بشكل غري مباشر
مبرتزقة داعش

وأشارت منار إلى أن األزمات التي تعانيها
تركيا السياسية واالقتصادية هو السبب وراء
تلك التهديدات ،وأنها تهديدات غير مباشرة
ألوروبا بمرتزقة داعش التي تعتبر تركيا
مالذ آمنا ً لهم وقالت« :وبعد تطبيق خطة
أمن الحدود وبالتزامن مع وجود األزمات
السياسية واالقتصادية التي يعانيها الداخل
التركي ،ومحاولة أردغان إنقاذ سياسته بعد
أن أثبت فشلها عدة مرات داخليا ً وخارجيا ً
وبخاصة بعد خسارته والية إسطنبول.
لذا؛ نرى اليوم التصريحات التركية تهدد
أوروبا بالالجئين ،وتركيا هي المالذ اآلمن
لمرتزقة داعش وهم غير مالحقين فيها وهو
تهديد غير مباشر ألوروبا بمرتزقة داعش
واحتمال تسربهم مع الالجئين في حال نفذت
دولة االحتالل التركي تهديداتها».

تقرير /مصطفى اخلليل
التي تساعد المتدربين على المساعدة في
الحاالت الطارئة حال اجتياز المتدربين
الفحص العملي يتم االنتقال إلى دورس
عملية في مشفى الطبقة الوطني.
تتضمن الدورة حوالي  30درسا ً
(15عملي 15 ،نظري) متوزع على
درسين في األسبوع لمدة شهر ونصف،
يشرف على الدورة ممرضون مختصون
في اإلسعاف .وللعلم تعتبر دورة اإلسعاف
األولي أول نشاط يقوم به اتحاد المرأة
الشابة في منطقة الطبقة.

تقرير /مصطفى املصطفى

العربية ،من أ ّ
ي العشائر العربية هم؟» .ونوّه
السادات بأن أردوغان يعتمد على بعض
األشخاص الذين باعوا أنفسهم وانضموا
إلى المجموعات المرتزقة ،وأكد« :فهناك
انتهازيون ينتمون إلى جبهة النصرة ومرتزقة
درع الفرات وغيرها من الفصائل التي يدعمها
دولة االحتالل التركي ،فهم قلة وال يمكن أن

يُمثلوا العشائر العربية والكردية» .ووجّه
وجيه عشيرة السادات حسين السادات رسالة
ألردوغان في ختام حديثه ،قائالً« :أنت قتلت
الكثير من الشعب السوري ،وسابقا ً أجدادك
العثمانيون قتلوا شعوبا ً كثيرة».

ارتفاع نسبة قتل النساء يف تركيا
مركز األخبار ـ يزداد عدد النساء اللواتي
يقُتلن في تركيا كل عام منذ أن أصبحت
أول دولة تُصدق على اتفاقية أوروبية حول
العنف ضد المرأة ،حيث قتلت  440امرأة
في العام الماضي ،وفق ما ذكره تقرير
لإلذاعة الوطنية العامة التي تتخذ من
واشنطن مقراً لها.
وقالت منظمة «»We Stop Femicide
التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها ،إن أكثر
من  2600امرأة قُتلت في تركيا منذ عام
 ،2010مع مقتل ما يقرب من  300امرأة
حتى اآلن في عام .2019
وقالت فيدان أتاسيميل األمينة العامة
للمجموعة« :ال يمكن أن يقبل الرجال
بأن تكون تركيا بلداً عصريا ً تتمتع فيه
المرأة بكامل حقوقها .بعض هؤالء الرجال
يعتقدون بأنه ليس للمرأة حق العيش».
وفي عام  ،2011أصبحت تركيا أول دولة
توقّع وتص ّدق على اتفاقية لمجلس أوروبا
بشأن منع العنف المنزلي ،لكن هذه الخطوة
لم تفعل الكثير لتغيير الواقع .وفي الشهر
الماضي ،أثار مقتل أمينة بولوت على يد
زوجها السابق الذي طعنها أمام طفلهما،
مظاهرات حاشدة وإطالق حملة على
مواقع التواصل االجتماعي «ال نريد أن
نموت (.)Ölmekıstemiyorz #
وقالت المحامية من إسطنبول هوليا
كولبهار إنه حصلت في العام الماضي على
سجالت الدولة التركية بخصوص العنف
المنزلي عام  ،2009حيث سجّلت وزارة
العدل حينها  953عملية قتل للنساء في
األشهر السبعة األولى من ذلك العام ،ثم
ع ّدلت الرقم إلى  171للعام بأكمله.
وقالت لإلذاعة األمريكية« :الحكومة
تتجاهل المشكلة ألنها متواطئة ،السياسيون
يشيرون إلى أن الرجال والنساء ليسوا
متساوين».
وشهدت أوزليم أوزكان محامية أخرى في
إسطنبول على كيفية تعامل السلطات مع
موكليها ،وقالت لإلذاعة« :النساء الالتي
تعرضن للضرب يذهبن إلى الشرطة
ويقال لهن :ال تقدمن أية شكوى ،إن هذا
األمر سيجعل زوجك غاضباً» .وأضافت:
«لقد سمعت بأذني محامين يخبرون
النساء الالتي نجين من العنف المنزلي:
حسناً ،ربما تريدين الطالق فقط ألن لديك
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الجيوب األنفية هي تجاويف صغيرة
مملوءة بالهواء داخل عظام الجمجمة
(الجبهة والوجنتين) ،أكبرها تلك الموجودة
في الخد ويبلغ عرضها قرابة اإلنش (2,5
سم) واألخرى أصغر بكثير.
وظيفة هذه الجيوب مجهولة تقريبا ً ولكن
إحدى النظريّات تزعم أنّها تساعد على
ترطيب الهواء الّذي يتنفسه اإلنسان،
وأخرى تقول أنّها تعمل على تقوية صوت
اإلنسان.

أنواع التهاب الجيوب األنفيّة:
1ـ التهاب الجيوب األنفيّة الحاد :ويستم ّر
ألق ّل من أربعة أسابيع عادةً ،وتظهر
أعراضه فجأةً وتكون ُمشابهةً ألعراض
نزلة البرد.
2ـ التهاب الجيوب األنفيّة ما دون الحاد:
ويمت ّد من أربعة أسابيع إلى  12أسبوعاً.
3ـ التهاب الجيوب األنفيّة ال ُمزمن :ويمتد
ألكثر من  12أسبوعاً ،ومن المحتمل أن

يستم ّر ألشهر أو حتى لسنوات.
4ـ التهاب الجيوب األنفيّة ال ُمتكرر :حيث
يصاب المريض بنوبات متع ّددة من
االلتهاب خالل السنة الواحدة.
أعراض التهاب الجيوب األنفيّة:
ـ إفراز ما ّدة كثيفة صفراء أو خضراء
الّلون من األنف ،أو اإلحساس بها في
مؤخرة الحلق.
ـ انسداد األنف أو احتقانه؛ م ّما يجعل

عيادة
روناهي
التنفس عن طريق األنف صعباً.
ـ ألم وانتفاخ حول العينين ،أو في الخدين،
أو في األنف ،أو في الجبهة ،طبعا ً حسب
الجيب المصاب بااللتهاب.
ـ انخفاض في حاسة الشم والتذوّق.
ـ ألم في األذنين.
ـ ألم في الفك العلوي أو في األسنان.
ـ تعب عام أو اضطراب التنفّس من خالل
الفم ،نتيجة انسداد األنف.
التخفيف من ح ّدة التهاب الجيوب األنفيّة:
ـ الراحة :إذ تساعد على تقوية مناعة
الجسم.
ـ شرب السّوائل :كالماء والعصير إذ تساعد
على تخفيف اإلفرازات المخاطيّة وتسهيل
خروجها ،وأيضا ً تجنّب المشروبات
التي تحتوي على الكافيين والمشروبات
الكحوليّة.
ـ ترطيب الجيوب األنفيّة :ويكون هذا
باستنشاق البخار من وعاء فيه ماء ساخن،
حيث يساعد البخار على تخفيف األلم
وعلى خروج اإلفرازات المخاطيّة.
ـ وضع ك ّمادات دافئة على الوجه (حول
األنف ،والخ ّدين ،والعينين) لتخفيف األلم.
ـ غسل األنف :أو ما يُس ّمى بالمضمضة،
ويكون باستخدام مع ّدات خاصّة تساعد
على تنظيف الجيوب األنفيّة.

تكنولوجيا متجددة تتيح توليد الكهرباء من برودة الليل
يفتقر الكثير من سكان العالم إلى الكهرباء،
خاصة في الليل عندما ال تعمل األنظمة
الكهروضوئية ،ولهذا يسعى الباحثون
إلى تطوير أجهزة وآليات جديدة قادرة
على توليد الكهرباء ليال ،بحيث تتمكن
من تشغيل مجموعة واسعة من التطبيقات
الخدمية بما في ذلك أجهزة استشعار
اإلضاءة المنخفضة الطاقة.
منظومة حرارية كهربائية مط َّورة:
في  12أيلول 2019م ،أفاد باحثون في
مجلة «جول» بتطويرهم جهازا يستخدم
خاصية التبريد اإلشعاعي لتوليد الكهرباء
من برودة الطقس ليالً ،وذلك باالعتماد
على منظومة مولد كهربائي حراري،
يعمل هذا المولد المبتكر وفق آلية تختلف
عن المولدات الحرارية التقليدية ،حيث يقوم
سطحه المواجه للسماء بتمرير حرارته
إلى الوسط المحيط كإشعاع حراري.
وبهذا فإنه يفقد جزءاً من حرارته ليصبح

بذلك أبرد من الوسط المحيط به ،ومن
ثم تعمل المنظومة على توليد الكهرباء
باالستفادة من فرق درجات الحرارة الناتج
ذاك .وقد تمكن الجهاز من توليد طاقة
كهربائية تقدر بـ 25ميغاوات لكل متر
مربع ،وبالفعل تمكنت هذه المنظومة من
تشغيل مصباح ليد صغير ،ليطلق إشعاعا ً
ضوئيا ً خافتا ً انطلق من سطح أحد المنازل
في كاليفورنيا.
يكشف هذا العمل عن إمكانية تطوير
المزيد من التقنيات المتجددة القادرة على
االستفادة من برودة الفضاء الخارجي
كمورد من موارد الطاقة المتجددة.
ويعتقد الباحثون أن هذا االبتكار يشكل
أساسا ً لتكنولوجيا مكملة للطاقة الشمسية،
وعلى الرغم من ضآلة ناتج هذه الطاقة
المبتكرة فإنها يمكن أن تعمل في أوقات ال
يمكن أن تكون فيها الخاليا الشمسية متاحة
لالستخدام.

فعلى الرغم من كافة مزايا الطاقة
الشمسية ،فإنها ال تتوفر على مدار ساعات
اليوم ،إذ يعود معظمنا من العمل عند
غروب الشمس ،ويتصاعد آنذاك الطلب
على الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجاتنا من
التدفئة والطبخ والترفيه واإلضاءة.
ولسوء الحظ ،فإننا نعتمد في كثير من
األحيان على الوقود األحفوري لتعويض
هذا النقص ،وبالتالي عندما يضطر البعض
للعيش خارج نطاق شبكة التمديدات
الخدمية ،فسيكونون مجبرين على الحد من
خياراتهم المتاحة لتلبية حاجياتهم اليومية.
إمكانات بسيطة متاحة للجميع:
لجأ الباحثون لتطوير هذه المنظومة من
مواد رخيصة ومتاحة في متناول الجميع،
حيث ج ّمعوا مولداً كهربائيا ً حراريا ً
رخيصاً ،وربطوه بقرص أسود من
األلومنيوم لبث الحرارة إلى الوسط المحيط
أثناء مواجهته السماء.
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وتم وضع المولد داخل حاوية محكمة
اإلغالق من البوليسترين مع نافذة تسمح
بمرور األشعة تحت الحمراء ،وربطها
بمصباح «ليد» ( )LEDصغير واحد،
ومن ثم وضع الجهاز على طاولة مرتفعة
متراً واحداً على سطح أحد المنازل في
ستانفورد لمدة ست ساعات ليالً ،حيث
انخفضت درجة الحرارة في تلك الليلة إلى
ما دون الصفر.
وقاسوا أيضا ً إنتاج الطاقة على مدار
الساعات الست ،ووجدوا أنها تولد ما
يصل إلى  25ملي واط من الطاقة لكل
متر مربع.
ويعتقد الفريق أنه يمكن تطوير هذا الجهاز
ليصبح متاحا ً لالستخدام العملي ،ويتوقع
الباحثون أن بإمكانهم العمل على هذه
المنظومة بحيث تكون قادرة على إنتاج
طاقة كهربائية أقوى بعشرين مرة من
إنتاجها الحالي.

محمد صالح حسين

امللوخية طبق شهي
وفوائد مجة
تعتبر الملوخية نوع من أنواع النباتات
الزهرية وتحتاج إلى طقس دافئ حيث إنها ال
تتحمل البرودة ،وهي من أشهر األطباق يتم
تحضيرها في مصر وبالد الشام والسودان.
وللملوخية فوائد عديدة منها ما يلي:
ـ إن المادة الغروية الموجودة بالملوخية لها
تأثير ملطف وملين ومهدئ ألغشية المعدة
واألمعاء ،بجانب أن الملوخية منشطة
لحركة األمعاء بسبب احتوائها على األلياف
السيلولوزية ،وهي بهذه الطريقة تعمل على
مقاومة اإلمساك وما يترتب عليه مشاكل
القولون والجهاز الهضمي.
ـ لذلك فهي سهلة الهضم ومشهية ولها تأثير
ملطف على المعدة ،ولها دور كبير في تهدئة
األعصاب والتي تؤثر بالطبع على راحة
المعدة.
ـ تعتبر مادة الكاروتين الموجودة في الملوخية
هي المادة الواقية التي تمنع مرض (البالجرا)
والذي يؤدي إلى تشقق الجلد وتقرحه وخاصة
«عندما يتعرض للشمس».
ـ كما أن حمض النيكوتينيك أو الريبوفالفين
أحد مركبات فيتامين (ب) الذي يوجد
بالملوخية يعمل كمضاد لاللتهابات وقروح
الفم وظهور القشور الدهنية حول األنف.
ـ وتعمل المواد المضادة لألكسدة بالملوخية
أيضا ً على الوقاية من التجاعيد الذي يظهر
بالجلد مصاحبا ً ألغراض الشيخوخة ،بجانب
أن فيتامين(أ) يعمل على زيادة نمو الشعر
واألسنان واللثة.
ـ ال تتوقف الملوخية عند فوائدها الغذائية
للجسم فحسب وإنما تمتد إلى كونها منشط
جنسي بامتياز حيث أثبتت األبحاث العلمية أن
فيتامين (أ) الموجودة بنسب عالية في نبات
الملوخية أكثر من باقي الخضروات األخرى.
ـ الملوخية تعمل على أداء الموصالت
العصبية بالجسم وأيضا ً على منع تخثر الدم،
مما يجعل الملوخية نباتا ً مساهما ً في العملية
الجنسية ،حيث تعمل على زيادة تدفق الدم إلى
األعضاء التناسلية وهي نفس آلية المنشطات
الجنسية الكيميائية.
ـ الملوخية تحتوي على عنصر المنغنيز الذي
يساعد على زيادة إفراز هرمونات الخصوبة
لدى المرأة وبالتالي يعمل على وقايتها من
العقم.
ـ تعتبر الملوخية الغذاء المثالي للحوامل حيث
أنها من أكثر األغذية النباتية الحتواها على
فيتامين (أ) وهي من أهم الفيتامينات التي
تساعد الحفاظ على صحة األم وجنينها.
ـ وتحتوي الملوخية على مادة الجلوكوسيد
كوكورين وهي مادة تتميز ببعض المرارة
في طعمها تساعد على تكوين كريات الدم
الحمراء ومعالجة فقر الدم الذي يصاحب
فترات الحمل األولى.

عشيق».
وقالت فاطمة جول بيركتاي أستاذة
الدراسات الجنسانية بجامعة إسطنبول:
«إن شرف الذكور يعتمد على طاعة المرأة
وسيطرتهم على الحياة الجنسية للمرأة».
وقالت لإلذاعة« :إن الرجال هنا يقولون
إن رجوليتهم تزداد بازدياد طاعة النساء
لهن».
وأ ّكدت إنه نتيجة لذلك ،يرى العديد من
الرجال األتراك أن العنف ضد النساء
الالتي يسعين إلى نيل حقوقهن أمر
طبيعي ،وقد يساعد هذا في توضيح سبب
مواجهة محامية إسطنبول سيلين ناكيبوغلو
لتهديدات بالقتل لمحاكمة الرجال الذين
يقتلون النساء.
وقالت لإلذاعة« :تلقيت رسائل بريد
إلكترونية ومكالمات هاتفية تقول :سوف
أجدك واغتصبك وأقتلك».

ـ فضالً على احتوائها بكميات مناسبة من
فيتامين (ج) المعروف بقدرته على وقف
النزف وتكسر كريات الدم الحمراء.
ـ كما أنها تحتوي على عنصر الحديد
الضروري لتعويض الهيموكلوبين الدم.
ـ المساعدة في تمثيل المواد السكرية
والمحافظة على سالمة الجهاز العصبي
وظهور أمراض تورم الساقين الذي يؤدي
تدريجيا ً إلى ضعف لعضالت واألطراف.
ـ تتميز الملوخية الناشفة أو اليابسة المجففة
عن الخضراء أو الطازجة مثالً :تحتوي
الملوخية الخضراء على نحو  % 3،83من
البروتين بينما الملوخية اليابسة المجففة
تحتوي على نحو  % 22،8من البروتين.
ومن المعروف أن البروتينات ضرورية جداً
لنمو وبناء أنسجة الجسم.
ـ الملوخية تعمل على تقوية البصر وتنشيط
القلب والدورة الدموية لذلك تفيد في حاالت
انخفاض ضغط الدم والوهن العام.
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رياضة

َ

َ
دوري الرجال :املنافسة تشتد على الصدارة

روناهي /قامشلوـ تشتد املنافسة بني أندية إقليم اجلزيرة للرجال بكرة القدم للدرجة
وخاصة مع اقرتابنا من وداع مرحلة الذهاب حبيث تبقت جولة واحدة فقط،
األوىل،
ً
ومجالية الدوري هذا العام ،هو تنافس أكثر من نادٍ على الصدارة بعكس الدوري
السابق.

ً

وبعد الوصول للصدارة ليومين فقط من
قبل سردم إثر فوزه على الصناديد أحد
األندية المنافسة أيضا ً على المراكز األولى
في الدوري بثالثية نظيفة على أرضية
ملعب تل كوجر ،عاد األسايش الذي كان
متصدراً القتناص الصدارة من سردم
وتص ّدر مجدداً بعد تغلبه على الطريق
بثالثة أهداف مقابل هدف واحد على
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو،
وينافس الطريق أيضا ً هذا العام على لقب
الدوري.
يشهد الدوري هذا العام تنافس مثير بين
األندية منذ بداية الدوري وإلى اآلن ،بحيث
نقترب من ختام مرحلة الذهاب وتبقت
جولة واحدة للنهاية ،وفي باقي النتائج فاز
خبات على ضيفه برخدان بثالثة أهداف
مقابل هدفين على أرضية ملعب شهداء
درباسية ،وبنفس النتيجة فاز جودي على
ضيفه واشوكاني على أرضية ملعب
رميالن داخل الحقل ،وفاز عمال الجزيرة
بنتيجة كبيرة على سري كانيه بلغت سبعة
أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم
على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو
بقامشلو.
وبعد هذه النتائج أصبح ترتيب األندية على

مؤمتر ستار يواصل محلته ضد
احملتل الرتكي بإصرار وعزمية

روناهي /كركي لكي -أكدت اإلدارية يف مؤمتر ستار يف ناحية كركي لكي ملياء رستم بأن
مشاركتهم يف مناهضة هتديدات احملتل الرتكي جتسدت حبملة واسعة ،ومل تقتصر على املسريات
املنددة ،بل نظمن دورات تدريبية للمرأة على السالح ضمن املؤسسات ،باإلضافة إىل توعية
النساء .روناهي /كركي لكي -أكدت اإلدارية يف مؤمتر ستار يف ناحية كركي لكي ملياء رستم
بأن مشاركتهم يف مناهضة هتديدات احملتل الرتكي جتسدت حبملة واسعة ،ومل تقتصر على
املسريات املنددة ،بل نظمن دورات تدريبية للمرأة على السالح ضمن املؤسسات ،باإلضافة
إىل توعية النساء.
الشكل التالي:
1ـ األسايش  22نقطة .15+
2ـ سردم  20نقطة .12 +
3ـ الطريق  17نقطة .5+
4ـ عمال الجزيرة  16نقطة .12+
5ـ الصناديد  15نقطة .3+
6ـ برخدان  13نقطة .10+

 8خبات  10نقاط .1-
ـ واشوكاني  9نقاط .8-
9ـ قامشلو  7نقاط .5-
10ـ جودي  9نقاط .5-
11ـ سري كانيه  2-نقطة .30-
تقرير /جوان حممد

األسايش بطال لبطولة الكاراتيه وتقدم يف احلالة التنظيمية
روناهي  /قامشلو ـ أحرزت شبالت نادي
األسايش بطولة الكاراتيه لمواليد- 2006
حتى  ،2009ولمختلف األوزان ،والتي

أقيمت في صالة الشهيدة زالل منذر
لأللعاب القتالية بمقر االتحاد الرياضي
بقامشلو ،وبمشاركة خمسة نوادي من إقليم

الجزيرة.
البطولة كانت للشبالت لمواليد من
2006حتى ،2009وبمشاركة 40العبة
من نوادي :األسايش ـ قامشلو ـ دجلة ـ عمال
الجزيرة ـ برخدان ،ودامت المنافسات لعدة
ساعات ليحرز في الختام نادي األسايش
اللقب ،وكانت نتائج الترتيب العام على
الشكل التالي:
ـ المركز األول نادي األسايش  20نقطة.
ـ المركز الثاني نادي قامشلو  18نقطة.
ـ المركز الثالث نادي دجلة  15نقطة.
الالفت في البطولة تحسن الحالة التنظيمية،
بحيث في السابق كانت الكثير من البطوالت
تشهد خالفات شخصية بين المدربين الذين
هم أنفسهم حكام ولجنة فنية للعبة الكاراتيه،
ولكن مؤخراً أصبحت البطوالت أفضل
حاالً من السابق ،كما الوعود دائما ً تأتي
بتحسن كل بطولة عن األخرى ،لتصل
لمراحل متطورة من النجاح التنظيمي.

إشبيلية يهزم أالفيس وخيطف صدارة الليغا
خطف إشبيلية ،فوزاً مهما بهدف دون رد،
على حساب مضيفه ديبورتيفو أالفيس،
في الجولة الرابعة من الدوري اإلسباني،
ليتصدر جدول المسابقة.
وعلى ملعب مينديز وروزا سجل الضيوف
هدف الفوز في الشوط األول ،عبر العب
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الوسط الشاب خوان جوردان (د.)37
وفشل أالفيس في إدراك هدف التعادل رغم
محاوالته العديدة.
وشهدت المباراة مشاركة المهاجم
المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز
«تشيتشاريتو» للمرة األولى مع إشبيلية

بعد قدومه من وست هام اإلنكليزي.
وبهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 10
نقاط في صدارة الليغا بفارق نقطة أمام
أتلتيكو مدريد ،الذي تعثر بخسارته أمام
لاير سوسيداد ،بينما تجمد أالفيس عند 5
نقاط في المركز العاشر.

حمرر الصفحة /جوان حممد

تسعى الدولة التركية المحتلة لألراضي
السورية أن تكسر إرادة الشعوب المطالبة
بالحرية والديمقراطية وال سيما شعوب
شمال وشرق سوريا من خالل تغذيتها
وتدريبها للحركات اإلرهابية المتمثلة
بداعش وأخواتها كجبهة النصرة وما

 -3مركز عامودا.
 -4مركز ستيركن روج آفا.
 -5نادي سردم.
 -6فريق روج.
 -7فريق وينغز.
 -8مركز ستيركن حسكة.
 -9مركز سري كانيه.
 -10مركز جيم.
 -11مركز الصقور.
وبعد منافسة مثيرة واستمرت من الصباح
إلى المساء كانت نتائج البطولة على النحو
التالي:
1ـ المركز األول أكاديمية المحترفين

برصيد ٦٧نقطة.
2ـ المركز الثاني مركز ديرك برصيد 50
نقطة.
3ـ وجاء في المركز الثالث نادي سردم
برصيد  25نقطة.
رياضة التايكواندو تنشر بسرعة فائقة
في إقليم الجزيرة ولكال الجنسين وهي
الرياضة الوحيدة التي جلبت لروج آفا
الميداليات الملونة دوليا ً وذلك عبر مدرسة
نمور التايكواندو في الحسكة.
تقرير /جوان روناهي

يسمى بالجيش الوطني الذي ينكل بأهالي
عفرين يومياً ،ومن خالل تهديداتها
المستمرة للمنطقة تحت مسمى «المنطقة
اآلمنة» ،ولفضح سياسات الدولة التركية
الفاشية وللقضاء على اإلرهاب وحفاظا ً
على المنجزات التي تمت بدماء الشهداء

دار املرأة يف الطبقة :ملتقى وجيهات
العشائر يسعى للتوازن االجتماعي

رجاء عبد الرحيم

أكادميية احملرتفني تظفر بلقب األشبال للتايكواندو
روناهي  /قامشلوـ في بطولة كانت
المنافسة فيها مثيرة ودامت من الصباح
إلى المساء وبمشاركة واسعة وكبيرة
استطاعت أكاديمية المحترفين نيل لقب
بطولة األشبال لمواليد  2007وما دون.
البطولة كانت بمشاركة  107العبين من
مواليد  2007وما دون ،برعاية من االتحاد
الرياضي بإقليم الجزيرة وإشراف من
مكتب األلعاب الفردية في االتحاد واللجنة
الفنية للعبة التايكواندو ،والفرق والنوادي
والمراكز المشاركة كانت كالتالي:
1ـ أكاديمية المحترفين.
 -2مركز ديرك.

مرأة

روناهي /الطبقةـ يعزز دار المرأة في
الطبقة أهمية التالقي بين شعوب المنطقة،
ويدعو لتحقيق المساواة االجتماعية داخل
النسيج السوري ،وضرورة ترسيخ مبدأ
الحرية والديمقراطية ،من خالل الملتقيات
واالجتماعات التي تعزز توحيد النساء في
كافة مناطق شمال وشرق سوريا.
يرسخ دار المرأة وحدة االنتماء االجتماعي
من خالل الدور الثقافي واالجتماعي،
والتأكيد على ضرورة عقد الملتقيات
النسائية التي تنبذ الفرقة في المجتمع
وتحقق الروابط االجتماعية والمساواة،

وتمارس المرأة خاللها دورها االجتماعي
لدعم قضاياها ،وخصوصا ً فضح ما تفرزه
التهديدات التركية الفاشية التي تلحق
الضرر بوجود المرأة وكينونتها وهويتها
االجتماعية.
ولالطالع على خصوصية المرأة في تحقيق
التوازن االجتماعي مع المحيط وضرورة
التفاعل االجتماعي مع الشعوب ،وإمكانية
تحقيق مبدأ الحرية والديمقراطية وتحقيق
التوازن الشخصي لها ،باإلضافة لطرح
موضوع التوازن اإلنساني بالوقوف ضد
التهديدات وحقيقة انتمائها للروح والذات
السورية ،ورفضها للظلم ومحاربة قصر
البعد االجتماعي بتكسير القيود التي تضع
المرأة في بوتقة اإلقصاء واإلهمال ،وعن
دور وأهمية ملتقى وجيهات العشائر الذي
انعقد مؤخراً؛ أجرت صحيفتنا لقا ًء مع
اإلدارية في لجنة الصلح بدار المرأة في
منطقة الطبقة رجاء عبد الرحيم.

التوازن مع احمليط االجتماعي

ملياء رستم

بدأت حملتنا في شهر آب المنصرم تحت
شعار؛ «حافظوا على أرضكم وكرامتكم..
اهزموا داعش واالحتالل» ،والحملة
تتضمن العديد من الفعاليات المشجعة
للمرأة وحثها على إعالء صوتها لرفض
التهديدات التركية الهمجية ،من خالل
المسيرات المنددة واالجتماعات التوعوية
والدورات التدريبية على السالح للمرأة في
مؤسسات اإلدارة الذاتية ،هذا ما أوضحته
لنا اإلدارية في مؤتمر ستار في ناحية
كركي لكي لمياء رستم.
وتابعت لمياء بالقول« :شاركت في الحملة
منذ البداية ،ورافقت النساء من المؤسسات
والمراكز الخدمية إلى مناطق الفعاليات
كوباني ،سري كانيه ،قامشلو ،كوني
المنسقة في العمل بين قرى ناحية كركي
لكي ومركز مؤتمر ستار في الناحية،
حاولت إيصال صوت المرأة إلى جميع
القرى التابعة للناحية من خالل االجتماعات
التوعوية للمرأة بأهمية مشاركتها ومساندة
شعبها في مثل هذه الحملة التي توسعت
نشاطاتها في مختلف مناطق شمال و شرق
سوريا ،حيث انضمت النساء إليها من
القرى بشكل كبير».

تنتفض نساء شمال وشرق سوريا في
وجه المتطرفين والمعتدين من خالل
القيام بحمالت ومنها حملة؛ «حافظوا
على أرضكم وكرامتكم ..اهزموا داعش
واالحتالل» ،وللتعريف بالحملة ونشاطاتها
كان لصحيفتنا لقا ًء مع اإلدارية في مؤتمر
ستار في ناحية كركي لكي لمياء رستم.

شهدت احلملة مشاركة كبرية

التوعية من أهم خطوات احلملة

وأضافت اإلدارية في مؤتمر ستار في
ناحية كركي لكي لمياء رستم قائلةً« :لقد

وصفت رجاء عبد الرحيم ملتقى وجيهات
عشائر الفرات بالروح والجسد ،باعتباره
اجتماع حضن الحياة االجتماعية في منطقة
شمال وشرق الفرات ،حيث عبرت بحديثها
أن الجسد هي الشعوب وأن الروح هي
الهوية السورية ،وأن العشائر السورية
هي التكوين االجتماعي ،وأضافت قائلةً:
«فالعشائر تمسكت باألرض بعد أن قدمت
الدماء ،وهذا أعطى العديد من الفرص
لتكون للنساء بصمتهن داخل المجتمع،
وتتوازن مع محيطها االجتماعي ،ومن ال
يمكنه التفاعل سيصيبه الجمود واالنطواء
داخل المجتمع ،ليجد نفسه بعيداً عنه
وخارجه ،وهكذا ينتج التوازن االجتماعي
باالنتماء للمجتمع والتفاعل بين األفراد».

التفاعل االجتماعي ليس وزنًا أو
كفة
وأشارت رجاء عبد الرحيم إلى أن التفاعل
االجتماعي هو نتيجة لعدم التمسك بأية
كفة من كفات الميزان ليكون اإلنسان
حراً ،وتابعت بالقول« :فالوزن ال يوضع
دائما ً في نفس الكفة ،ولنصل للتوازن
نصف التفاعل االجتماعي بأنه ليس وزنا ً
أو كفة ،لذلك علينا أن نحطم صخرة
الذل والهوان وعلينا أن نختار دائما ً
الدفاع عن الحقوق لتحقيق المكاسب،
وقد دعت وجيهات العشائر لتكون المرأة

مع التوازن االجتماعي واختيار التفاعل
مع كافة الشعوب ،والوقوف صفا ً واحداً
ضد التهديدات التركية الفاشية التي تنوي
سلب المنطقة هويتها وحضارتها التي
تمتد آلالف السنين ،وعلينا أال ننسى
دعوة وجيهات العشائر لتحرير األراضي
المحتلة والمدن من االحتالل التركي ،وفي
بدايتها عفرين بعد أن هضم المحتل حقوق
أبناءها وهجرهم قسراً خارج المدينة».

لدى نساء أرياف ديرك..

مصدر غذائي رئيسي بالنسبة إلى أهالي
القرى والبلدات النائية في فصل الشتاء،
نظراً إلى حاجة كل منزل إلى المواد
الغذائية في فترة الثلوج واألمطار ،وهي
فترة عزلة عن المدينة ألهالي القرى ،وهو
واقع يتطلب مواد غذائية مختلفة ،تسعى
العائالت في القرى الريفية إلى تخزينها
وتوفيرها في مواسم الخير.
وبهذا الصدد كانت لصحيفتنا “روناهي”
زيارة إلى قرية بروج (قرجوخ) التابعة
لمدينة ديرك شمال شرق إقليم الجزيرة،
حيث جبل قرجوخ التي تنتمي سكانها إلى
المجتمع الكوجري ,واللقاء مع النسوة
القرويات المنهمكات في إعداد مؤونتهن.

شهدت الحملة مشاركة كبيرة من نساء
روج آفا والشمال السوري ،والفعاليات
باختالفها القت النجاح ،ونحن النساء
مستمرات بالحملة ولن نتوقف عن وضع
برنامج لفعالياتنا ،ولن نخضع إلرادة
الدولة التركية المحتلة التي تهدف إلى
تحطيم عزيمة المرأة وثورتها الفكرية،
ونأمل بأن يصل صوتنا المندد والمناهض
بالتهديدات التركية الفاشية على مناطقنا
إلى الرأي العام والعالمي ،فنحن نطالب
كنساء روج آفا وشمال وشرق سوريا
كوننا هزمنا متطرفي داعش بإرادتنا
الحرة ،وقدمنا آالف الشهيدات في سبيل
الحفاظ على األمن واالستقرار العالمي أن
يضعوا حداً لهمجية المحتل وجرائمه بحق
شعوب شمال وشرق سوريا».
تقرير /ليكرين خاني
التي تضمن حقوق جميع األفراد داخل
سوريا ،وأردفت قائلةً« :عندما تحدثت
النساء عن ذلك كانت برغبة منهن لإلشارة
إلى إنهن يمتلكن طاقات يجب االستفادة
منها في إدارة المؤسسات ألن االعتماد
على المرأة يعطيها الثقة بالنفس واالنتماء
للمجتمع ،فتكون وصلت بقدراتها الذاتية
لتحقيق التوازن الشخصي على صعيد
العمل والمجتمع».

التوازن يتحقق مببدأ الدميقراطية

الوقوف ضد تهديدات احملتل..

وأوضحت رجاء أن المرأة أخذت دورها
في ترسيخ مبدأ الحرية والديمقراطية
في مختلف مجاالت الحياة نتيجة الوعي
السياسي والثقافي واالقتصادي بعد ثورة
الشمال السوري ،وهذه دعوة للنساء
لتطبيق مبدأ التوازن االجتماعي من
خالل السعي للتالقي بشكل مستمر وجمع
الروابط اإلنسانية بين وجيهات العشائر
من أجل التعريف بروح وأصالة الشعوب
السورية وزرع المحبة والود بين جميع
أطياف المجتمع السوري ،وخاصةً في
شمال وشرق سوريا وبذلك تحصل المرأة
على التوازن االجتماعي.

ونوهت اإلدارية في لجنة الصلح بدار
المرأة في الطبقة رجاء عبد الرحيم إلى
أنه لتحقيق التوازن اإلنساني علينا معرفة
المواقف الحقيقية من التهديدات التي تحيط
باإلنسان ،فالمرأة اليوم تجد التهديدات
التركية الفاشية في مقدمة التجاوزات
الالأخالقية من قتل وتنكيل واحتالل
وتهجير ،وبينت قائلةً« :لتجاوز التهديدات
علينا أن ننظر نحو وحدة سوريا ووحدة
الشعب السوري ،واالحتفاظ بالمكتسبات
االجتماعية والمحافظة على نهج الشهادة
واستذكار الشهداء ،وتنمية الروح
السورية لدى الجميع ،وتجاوز الخالفات
ومساندة قضايا المرأة وذلك بالوقوف
مع وحدات حماية المرأة ،ودعم قوات
سوريا الديمقراطية ،ومن خالل ذلك نحمي
التوازن االجتماعي ،ونسعى للتفاعل
االجتماعي ونوطد العالقات اإلنسانية
وصوالً للتوازن بين الناس والمجتمع».

بالقدرات الذاتية حتقق املرأة التوازن
وذكرت رجاء أن وجيهات العشائر دعون
إلى احترام جميع الخصوصيات والصفات

املونة الشتوية؛ تراث شعبي
روناهي /ديرك -كيف ما اتجهت في القرى
واألرياف النائية عن المدن ,ثمة أمور
تشدك في مثل هذه الوقت من كل عام,
حركة نسائية ناشطة باتت تدخل في صلب
عادات وتقاليد أهل القرى والبلدات الريفية
في مناطق شمال وشرق سوريا ,الذين
اعتادوا تحضير مؤونتهم لفصل الشتاء,
فحالما يطل أيلول بطرفها المبلول بأمطار
الخريف ,يبدأ أهالي القرى والبلدات الريفية
في ديرك ,باالستعداد لتوفير مونة شتائهم
الطويل والبارد.
المونة الشتوية تراث شعبي وثقافة قديمة
تتمسك بها شعوب المنطقة خصوصا ً
القروية منها ,حيث تعد المونة الشتوية
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األخرى الالزمة لعزلة الشتاء في القرية».

املونة ليست حكراً على فصل
اخلريف
ميهان جميد

مصدر غذائي صحي
«مونة الشتاء في البيت مثل القرش
األبيض ,الذي تخبئه لليوم األسود» ,بهذا
الكلمات بدأت األم خديجة حاجي حديثها
معنا وهي تعد مونتها الشتوية في أجواء
قروية شعبية جميلة ,وأضافت بالقول« :ال
يرتاح بال المرأة القروية إال أن أعدت كل
أصناف المونة ,مع إطاللة الخريف ،تسارع
النسوة في القرى الريفية إلى إعداد المونة
التي تعد مصدراً غذائيا ً وصحيا ً مهما ً في
البيوت القروية ،باإلضافة لمختلف أنواع

حمررة الصفحة/ميديا غامن

خدجية حاجي
المونة تجده في البيت القروي حتى يتحول
إلى مخزن كبير لشتاء ال تضطر فيه المرأة
القروية إال لشراء الضروريات».
وتابعت خديجة قائلةً« :في مثل هذه الوقت
من العام تتحول البيوت القروية إلى خاليا
نحل ,تسعى فيه النسوة قبل منتصف
أيلول من االنتهاء من إعداد ما أمكن من
األصناف والمأكوالت الطبيعية القادرة
على التخزين أشهراً عدة ،منها« :الملوخية
والزيتون والزيت والجبن والبرغل
والعدس والمربيات والبصل والثوم ورب
البندورة والمحمرة والمكدوس ،باإلضافة
إلى كل أنواع المخلالت ،وبعض األصناف

وفي السياق ذاته أفادتنا المواطنة ميهان
مجيد من أهالي قرية بروج ,قائلةً« :أن
ظاهرة المونة الشتوية ظاهرة عامة ،إال
أن سكان الريف يتسابقون لتموين المزيد
من المواد ويتفنن به ،كما أن المونة عندهم
ليست حكراً على فصل الخريف ،بل ثمة
أنواع تُ َعد في فصل الربيع أيضاً ,مثل الجبن
واللبنة» .واختتمت ميهان بالقول« :أن تلك
األصناف والمأكوالت من البرغل والفريك
والعدس والجبن واللبن الذي يحفظونه
مع زيت الزيتون مواد طبيعية وغنية
بالفيتامينات ,تقي اإلنسان من األمراض
وتعطي الجسم المناعة والقوة من البرد,
لذا فأن الناس في القرى هم أقل عرضةً
للمرض مقارنةً مع أهالي المدن الكبيرة».
تقرير /هيلني علي
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صاحل الزوبع:

»مشاركة ممثلي اإلدارة الذاتية يف

صياغة الدستور اخلطوة األوىل حنو احلل»
أكد رئيس مكتب التنظيم في حزب سوريا
المستقبل بإقليم الجزيرة صالح الزوبع؛
قائالًّ :
«إن االتفاقية التي تمت بين أمريكا
وقوات سوريا الديمقراطية والدولة
التركية؛ كانت وفق إرادتنا وشروطنا
في عدم المساس بأمن وسالمة شعوبنا
وأرضنا .يحاول أردوغان ابتزاز أوروبا
من خالل تهديدهم بالالجئين وإغراق
دولهم بهم أو بإعادتهم قسراً إلى سوريا».
جاء ذلك خالل الحوار الذي أجرته
صحيفتنا معه حول منطقة أمن الحدود
وما يجري في إدلب والدستور السوري
وبعض المواضيع األخرى التي تتعلق
بالوضع في المنطقة ،وكان الحوار
التالي:
ـ شهدت مقاطعة الحسكة احتفاالً
جماهيريا ً كبيراً من قِبل حزب سوريا
المستقبل والذي حضره اآلالف من
أبناء إقليم الجزيرة ،ما الرسالة التي
توجهونها من خالل هذا االحتفال؟
االحتفال الجماهيري في مقاطعة الحسكة،
كانت رسالة النصر التي حققها شعوبنا
في شمال وشرق سوريا بتحقيق األمان
واالستقرار لمناطقنا وتفادي الحرب
المدمرة ،جراء التهديدات التركية على

مناطق شمال وشرق سوريا ،والتي كانت
ستكون حرب طويلة األمد ولها آثار
وتداعيات خطيرة على المنطقة برمتها،
واستطاعت هذه الشعوب أن تلزم الدولة
التركية بالرضوخ إلرادتها في العيش
بأمان وسالم ،وأن تفادي هذه الحرب هي
من أهم االنتصارات السياسية التي حققها
أبناء شمال وشرق سورياّ .
إن االتفاقية
تمت وفق إرادتنا وشروطنا لعدم المساس
بأمننا وسالمة شعوبنا ،واالحتفال كان
الطمئنان شعوبنا باألمن والسالم.
ـ ال زالت التهديدات التركية لمناطق
شمال وشرق سوريا مستمرة بالرغم
من االتفاق على منطقة أمن الحدود
المبدئية؛ ما رأيكم في ذلك؟
إن االنتصار السياسي الذي تحقق من
خالل توقيع اتفاقية أمن الحدود ،جعل
أردوغان بين فكي كماشة ،فالشعب
التركي الذي يعاني من أزمات عديدة
سياسية واقتصادية ،كان يدعي بأن
سبب األزمة التركية مصدر خارجي أو
من الدول المجاورة ،وكذلك المعارضة
المسلحة التي كان يدعمها في الداخل
السوري .فال زال يهدد مناطق شمال
وشرق سوريا باجتياحها ،وهو يحاول

بهذه التهديدات كسب بعض المزايا في
مناطق أخرى ،ويحاول ابتزاز أوروبا
من خالل تهديدهم بالالجئين السوريين،
وتهديد الالجئين السوريين بإعادتهم إلى
سوريا قسراً ،وهي محاوالت فاشلة
إلنقاذ سياساته الخاطئة سواء في الداخل
التركي أو خارجه.
ـ مع كثافة القصف الروسي والنظام
السوري على مناطق إدلب ما السيناريو
المعد لمنطقة إدلب برأيكم؟
مع زيادة حدة الصراع بين القوى
الموجودة على الساحة السورية ،واالتفاق
على إقامة ما تسمى بالمنطقة اآلمنة في
شمال وشرق سوريا ،كثفت كل من
روسيا والنظام السوري حربها على
مناطق إدلب بحجة محاربة اإلرهاب
بالرغم من عقد اتفاقات آستانا ومناطق
خفض التوتر بين كل من روسيا وإيران
ودولة االحتالل التركي التي كانت طرفا ً
رئيسيا تدعم الفصائل اإلرهابية ،وتحاول
روسيا بكل قوتها استعادة إدلب وتأهيل
النظام السوري من جديد ،وهي عملية
مقايضة بين تركيا وروسيا والنظام
السوري ،وتخلت فيها دولة االحتالل
التركي عن فصائلها التي كانت تدعمها،

شيء عن السياسة

وبالتالي كانت خسارة أردوغان للورقة
األخيرة في إدلب ،وقد أدرك شعبنا
في إدلب المؤامرات التركية وخداعها
للشعب السوري.
ـ يدور الحديث في اآلونة األخيرة عن
اجتماع جنيف بالمرحلة المقبلة ،وكتابة
دستور سوري جديد؛ ما هي رؤيتكم له؟
أن أي اجتماع أو مؤتمر لحل األزمة
السورية سواء في جنيف أو غيرها
لن يستطيع حل األزمة السورية بدون
مشاركة ممثلين عن اإلدارة الذاتية
الديمقراطية ،حيث تمثل مشاركة اإلدارة
الذاتية أو مجلس سوريا الديمقراطية في
هذه االجتماعات أو المؤتمرات الخطوة
األولى نحو الحل؛ ألنها الرقم األصعب
في حل األزمة ولها دور كبير على
الساحة السورية السياسية والعسكرية،
ويجب إشراك ممثلين عن شمال وشرق
سوريا في إعداد أي دستور سوري جديد
يضمن فيها حقوق جميع شعوب سوريا
وطوائفها.
حاوره /آلـدار آمـد

لقمان أمحي:

»دولة االحتالل الرتكي تستخدم
الالجئني السوريني كورقة ضغط سياسي»

أكد المتحدث الرسمي باسم اإلدارة الذاتية
لشمال وشرق سوريا لقمان أحمي بأن
اإلدارة الذاتيَّة لشمال وشرق سوريا
تُرحب بعودة الالجئين والمهجرين
ظروف الحرب والدمار
ب
ِ
السوريين بسب ِ
ق بمناطقهم نتيجة األزمة
ال َّذي لح َ
السوريَّة ،وذلك لعودتهم إلى مناطقهم،
وقُراهم ،ومدنهم التَّي خرجوا منها،
و ُممارسة حياتهم الطبيعيَّة ،موضحا ً َّ
بأن
الستخدام
الدولة التركيَّة تُلوح بهذه الورقة
ِ
ت (التوطين) بمناطق
الالجئين في عمليا ِ
شمال وشرق سوريا بالتحديد خدمةً
لمصالحها ،وتساء َل أحمي خالل اللقاء
الذي أجرتهُ صحيفتنا معه عن السبب
ال َّذي يَمنع الدولة التركيَّة من السماح
المناطق التي
بعود ِة األالف منهم إلى
ِ
احتلتها في سوريا.

سخرت األزمة السورية ملصلحتها
بدايةً استهل لقمان أحمي حديثه بالقول:
«يجب التأكيد على أن هنالك أهداف
لدولة االحتالل التركي في التدخل
باألزمة السورية ،وهذا األمر ح َّول هذه
األزمة من ثورة شعبية لها مطالب عادلة
ضد النظام السوري إلى أزمة عسكريَّة
ُمسلحة ،وفتحت دولة االحتالل التركي
حدودها كاملة أمام دخول الجماعات
اإلرهابية للدخول إلى سوريا ،وتم تسليح
الحراك الشعبي ،وأصبح هنالك جماعات
تابعة لها تمويالً وتسليحا ً وحتى سياسياً،
واستطاعت هذه المجموعات تسيير هذه
الثورة لخدمة المصالح التركية أوالً في
تدمير سوريا ،وثانيا ً لعدم وصول سوريا
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إلى نظام ديمقراطي يَضمن حُقوق جميع
الشعوب التي تعيش في سوريا».
وبين أحمي حديثه بالقول« :االتفاقات
التي حصلت بين روسيا ودولة االحتالل
التركي أدت إلى نُزوح مئات األالف من
السوريين من محل سكناهم في الغوطة،
ومناطق ريف دمشق ،والزبداني ،ومن
أرياف حمص ،وحماة ،وحلب ،وأصبحوا
الجئين في تركيا ،ويجب أن ننوه إلى نقطة
هامة ،وهي َّ
أن دولة االحتالل التركي لم
تقبلهم كالجئين منذ البدايَّة ،وإنَّما قالت
بأنَّهم (ضُيوف) ،وإذا حلّلنا هذ ِه الجملة،
َّ
فإن الضيف ال حُقوق له ،وهذا ما نراه في
َّ
تركيا اآلن بأنهم يُطردون دونَ أن يكون
ق سوا ًء في حق اللجوء أو غيره
لهم أي ح ٍ
الحقوق األخرى ،وليس لهم ال ُمطالبة
من
ِ
بها أصالً».

استخدام الالجئني كورقة ضغط
وابتزاز
وكشف المتحدث باسم اإلدارة الذاتية
لقمان أحمي بأن دولة االحتالل التركي بعد
التدخل األخير ،واالتفاقات التي حصلت
مع روسيا تعمل على تقويض أي نظام
َّ
«ألن ذلك
ديمقراطي في سوريا وقال:
سيكون عامل ضغط على الداخل التركي

الذي يَتوق له الشعبُ التركي ،اآلن وبعد
أن تكشفت جميع ال ُخطط التركيَّة للعلن
تُحاول استخدام (ورقة الالجئين) لديها
للضغط على االتحاد األوربي الستجالب
األموال ،وبالعملة الصعبة ،وبخاصة مع
تردي الوضع االقتصادي لها في اآلونة
األخيرة ،وتهديد أوروبا بفتح الباب أمام
هجرة السوريين إليها ،واألمر األخر
لترضخ أوروبا للمشروع التركي ،أو
كسب تأييدها لهذا المشروع ،لذلك هي
مستفيدة كثيراً من هذا الوضع».
وأوضح أحمي حديثه بقوله« :مرة أخرى
تعمل الدولة التركية المحتلة لالستفادة
من هذه الورقة من أجل إجراء تغيير
ديموغرافي في مناطق شمال وشرق
سوريا ،ويجب التنويه إلى واقع أن هنالك
أراضي ومدن سورية تقبع تحت سيطرة
االحتالل التركي المباشر ،أو عن طريق
الفصائل التي تتبع لها ،إذا لو لم تكن للدولة
التركيَّة هدف سياسي من مسألة الالجئين
السوريين ألعادتهم إلى مناطقهم».

استخدام (التوطني) بغرض التغيري
الدميوغرايف
وأردف لقمان أحمي حديثه قائالً:
«إصرار الدولة التركية على (التوطين)
وأوكد على هذه الكلمة ألنَّها ال تسعى
من خاللها إلى عودة الالجئين السوريين
إلى مناطقهم التي خرجوا منها ،وهذا
ما ال نقبله ،وبالنسبة لوجود الالجئين
والنازحين في مناطق شمال وشرق
سوريا فهم موجودين ،وبمئات األالف،

حمرر الصفحة /رفيق ابراهيم

اتفاق أمن احلدود  ...ال للحرب ،نعم للسالم واالستقرار

أطراف
احلديث

ّ

وليس هنالك أي مشكلة لتواجدهم ،وال
يُشكلون مشكلة مع اإلدارة الذاتيَّة أو مع
ال ُمجتمع ألنَّهم حالة طبيعيَّة ،فالمجتمعات
تحتضن النازحين والالجئين في مثل هذه
الظروف».
وتساءل المتحدث باسم اإلدارة الذاتيَّة
لشمال وشرق سوريا لقمان أحمي عن
السبب في إصرار دولة االحتالل التركي
لعودة الالجئين السوريين إلى َمناطق
شمال وشرق سوريا بالتحديد ،مبينا ً موقف
اإلدارة الذاتيَّة لشمال وشرق سوريا
الرافض لفكرة التوطين الذي تَسعى إليه
العيش
لتقويض
دولةُ االحتالل التركي
ِ
ِ
المشترك ،والمشروع الديمقراطي الناجح
وشرق سوريا .وأكد« :الدولة
في شمال
ِ
التركيَّة تهدف من هذا الموقف اإلنساني
أو ورقة (الالجئين السوريين) لتحقيق
مآرب سياسيَّة ،وأعتقد َّ
بأن الجميع باتَ
ُمدركا ً للمكائد والسياسات التركية ،وما
نشده في الفترة األخيرة من مظاهرات
ضد الوجود التركي في جميع المناطق
السوريَّة ،وحتى الذين كان لهم رأي
آخر ،وكانوا يَنظرون إلى الوجود التركي
بإيجابيَّة ،أصبحوا ضد التواجد التركي
النكشاف أهدافهم للجميع».
في مناطقهم،
ِ
ودعا المتحدث باسم اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سوريا لقمان أحمي في نهايَّة حديث ِه
إلى عودة الالجئين السوريين وال ُمهجرين
كافة ،داعيا ً إياهم للعودة إلى قراهم،
و ُمدنهم وأراضيهم إلعمارها ،وليساهموا
في ادار ِة ُمجتمعاتهم ،وال ُمساهمة في
شمال
اإلدارة الذاتيَّة التّي أسُست في
ِ
وشرق سوريا.
ِ
تقرير /حسام امساعيل
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رياض درار
«أفكار من وحي حنة أرندت»
السياسة هي عملية صنع القرار .ولذلك؛ تتعلق
بالسلطة ،وإمكانية إدارة الشؤون من حول
المتصرف باألمر؛ أي «المؤسسة السياسية»،
والتمكن من السلطة التي تحدد من يحصل على
ماذا ومتى وكيف .وهذا يتعلق بالجماعة وقيادتها،
وبالسلطة وإدارتها .وهي فن التسويات وهذا
أفضل من قولهم فن الممكن؛ ألن الممكن يعني
الخضوع للواقع غالبا ً وعدم تغييره وفق حسابات
القوة والمصالح ،وكل فرض للرأي على اآلخرين
ليس من السياسة؛ ألنه من اإلكراه ،واإلكراه من
وسائل الدولة .ولكنه؛ في غير مكانه يكون تسلطا ً
واستبداداً ،والتسلط واالستبداد هما ضد الدولة
وليس من السياسة التي توازن بين القوة والنفوذ،
وتمارس السلطة باإلقناع ،وتكون معادالً موضوعيا ً
لمفهوم الحرية.
إن معنى السياسة هي الحرية وهو أمر ارتبط
بالمدينة ويرتكز إلى تعريف «البيوس» لدى أرسطو
فهو يعني لديه «الحياة المكرسة للشؤون السياسية
أو الحياة المدنية أو الحياة العامة» أو الحياة العملية
مقابل الحياة التأملية ،حيث الفعل هو ميدان السياسة.
والفعل يتطلب االنطالق من جديد دون قيود ليؤدي
مبتغاه .ونجد الفعل المتجلي في السياسة قد فقد معناه
المتمثل بالحرية حين تقرر الحصول على حكومات
تحافظ على حياة الشعوب وأمالكها حتى تتحرر من
عبء السياسة( .وهذا معنى تنازل األفراد عن جزء
من حقوقهم من أجل تركيز إدارة الشأن العام بيد
منتخبين لكن السلطات غير الديمقراطية تقلص حق
الحرية ،أو تعدم هذا الحق .والسلطات الديمقراطية
أيضا ً تتحكم باسم األكثرية بحريات الجزء اآلخر؛
فهو استبداد ديمقراطي يؤسّس لتفاوت القدرات على
الفعل الحر ،واألغلبية قد تشكل ما يسمى اضطهاد
اإلرادة الجماعية ألنه ليس كل ما تريد جماعة
األغلبية هو يمثل كل شرائح المجتمع) .والتحرر
من عبء السياسة استغناء عن الحرية.
إن الشعب هو مجموع األفراد فيه {وليس تلك الكتلة
المتحركة كجماعة أو طبقة أو مجتمع} وإن تحويل
األفراد إلى فئة واحدة كما تفعل الدكتاتوريات هو
ضد الحرية ،والشعبية والشعبوية هي ضد الحرية،
وهي انتقال إلى الالسياسة .وشعار «الشعب يريد»
خارج هدف الحرية سيقود إلى فشل الثورات؛ ألن
الشعب ال يريد الحرية بالمعنى المطلق ،بل يريد
التحرر لبلوغ أهداف ال تتعلق في النهاية بالتأسيس
للحرية ،بل يناضل من أجل عبودية جديدة يعتقدها
تحرراً ،ويسلمها لقادة تستأثر بقراره .لذلك؛ ال بد
من تحديد هدف المؤسسة السياسية ليصل الشعب
إلى مبتغاه.
وإن ربط مفهوم الشعب بالسيادة ،هو إرث لبنية
فكرية تربط الحرية باإلرادة الحرة .والشعب ليس
لديه إرادة واحدة؛ ألنه ليس ذاتاً ،بل هو تعدد األفراد
فيه «فليس هناك أنا معنوي يمثل الشعب كله؛
ألنه بالجوهر عبارة عن تعدد» كما يقول روسو
الذي أطلق مفهوم اإلرادة الجماعية لتحل محل
اإلرادة الملكية .ثم ظهرت اإلرادة الواحدة على
يد روبسبير ،وهي تعني خضوع الجميع لألكثر
معرفة ،وبالتالي لسلطة مركزية تمثل هذه اإلرادة.
وهنا نعود إلى االستبداد باسم السيادة الشعبية،
حيث تظهر حسابات جديدة قد ال تتعلق بالحرية،
إنها حسابات اجتماعية مرتبطة بحل مشاكل الفقر
واالنشغال بحلول معيشية ،وبظهور نخب سياسية
تكوّن األغلبية وتصادر ما حققته الثورات من
حريات ،وتستغل بريق الثورة لمصالحها بخيبة أمل
الثورة وتُهدر أول ما تهدر الحريات.
هدف المؤسسة السياسية هو تحرير الفرد من الخوف
ومن االضطهاد ومن الخضوع لرأي اآلخرين.
وهذا هو الهدف من تأسيس الدولة ،فالحرية الحقيقية
هي الهدف من قيام الدولة .لذلك؛ فإن الشعوب حين
تنتفض فألنها تعي حريتها وتحاول استعادة حقها في
الحكم؛ ألنها بدافع التخلص من التسلط تتحدى أولئك
الذين يعتدون على حياتهم وأمالكهم .والسياسة هي
التي تحرك هذه الشعوب لتقوم بالثورات ،بمعنى
أن تأسيس الحرية هو ما يحرك الثورات ،كما أن
الثورة التي ال تؤسس للحرية فسوف تهلك وتموت.
فالحرية سبب وجود السياسة ،والسياسة مجال
تمظهر الحرية .ومحلها هو العالم ،وليس التأمل
الداخلي.

مما ال شك فيه أن دولة االحتالل التركية
تسعى دائما ً إلى خلط األوراق وخلق
الفتن والبالبل في سوريا ومناطق شمال
وشرق سوريا بخاصة ،فقد حاولت كثيراً
وبشتى الوسائل الممكنة بقاء المرتزقة
واإلرهابيين فيها ،وقدمت لها كل عوامل
البقاء في محاولة منها الستمرار األزمة
السورية إلى ما ال نهاية .كي تستغلها لكسب
المزيد من المكاسب وبخاصة بعدما احتلت
الباب وجرابلس وإعزاز ومن ثم عفرين،
وبعدما سدت جميع الطرق والوسائل في
وجهها أثارت مرةً تلو مرة مسألة مناطق
أمن الحدود ،وأرادت من خاللها احتالل
مدن وأراضي جديدة في الشمال السوري،
حيث لم يمر يوم إال وتحدث المسؤولون
األتراك عن تلك المنطقة ،ومن خاللها
يطلقون سيالً من التهديدات لشمال وشرق
سوريا .في محاولة للضغط على التحالف
الدولي والواليات المتحدة األمريكية
وقوات سوريا الديمقراطية للقبول
بشروطها التعجيزية ،المرفوضة من
قبل قوات سوريا الديمقراطية ومجلسها
السياسي مجلس سوريا الديمقراطية،
والتي ترفضها شعوب المنطقة ومن دون
استثناء ،تلك الشروط التي تجعل من تركيا
الدولة المشرفة بقواتها ومرتزقتها على
ما تسمى بالمنطقة اآلمنة ،وتدعي بأنها

ستوطن الالجئين السوريين المتواجدين
لديها في تلك المنطقة .وهنا يتبادر إلى
الذهن السؤال التالي إذا كان هدف دولة
االحتالل التركية ،هو توطين الالجئين
السوريين فيها والخوف عليهم؟ لماذا تقوم
بطردهم من المدن التركية وتمارس بحقهم
شتى أنواع االنتهاكات ،ومع األسف تحت
مرأى ومسمع من العالم أجمع ،ضاربةً
عرض الحائط جميع العهود والمواثيق
الدولية التي تحرّم الطرد واالعتداء على
الالجئين ،ومع ذلك المجتمع الدولي يلتزم
الصمت وال يحرك ساكنا ً ضد هذه األعمال
التركية المشينة .هذا من جهة ومن الناحية
األخرى إن كانت تركيا تخاف على
السوريين فلتقيم لهم مناطق آمنة في الجانب
التركي من الحدود ،وليس في الطرف
السوري منه ،ولكن النوايا واألهداف
التركية باتت واضحة وجلية ولم تعد خافية
على أحد ،ما لم يعد هناك مجال للشك من
حيث الغايات التي تسعى لتحقيقها ،وأولها
احتالل مناطق شمال وشرق سوريا ،ومن
ثم التمدد باتجاه حلب وكركوك والموصل
وهي أهداف قديمة جديدة ،في إعادة لتحقيق
حلم العثمنة الجديدة وتمثيل أردوغان لها.
ولهذا كانت من العقلنة واالتزان وقراءة
الواقع بتمعن ما أقدمت عليه قوات سوريا
الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية

واإلدارة الذاتية ،من خالل تقديم رؤيتها
حول أمن الحدود للوسيط األمريكي الذي
يحاول تقريب وجهات النظر بين طرفي
ب
الحدود ،في محاولة لدرء مخاطر حر ٍ
ليست في الوارد في هذه األوقات ،والمنطقة
بحاجة إلى التهدئة والسالم والحوار
والبناء ،وأي حرب فيها ستكون كارثة
كبيرة قد تحرق أتونها الشرق األوسط كله،
وبخاصة أن مرتزقة داعش تنتظر وتتحين
الفرصة إلحياء خالياه النائمة من جديد،
وتنتظر للملمة صفوفه وترتيب أوراقه
من جديد ،ألن المنطقة ما زالت مليئة
بالفكر الداعشي المتطرف ،وال يزال هناك
اآلالف منهم في البادية السورية ،وكذلك
متواجدون على األراضي العراقية،
حيث يقومون بين الحين واآلخر بعمليات
تستهدف القوات العراقية ،أما تكون
باألحزمة الناسفة أو عن طريق السيارات
والدراجات النارية المفخخة ،وكذلك تلك
التي تستهدف المدنيين والقوى األمنية في
مناطق شمال وشرق سوريا.
ولسد الطريق أمام التهديدات واألطماع
التركية في المنطقة ،وأيضا ً محاولة
مرتزقة داعش العودة من خالل االستفادة
من هذه التهديدات وخلط األوراق من
جديد ،جاء هذا االتفاق بين أطرافها الثالثة
ب ال تحمد
لتجنيب المنطقة من ويالت حر ٍ
عواقبها ،ومن الضرورة بمكان االستمرار
في اللقاءات الغير مباشرة بين قوات
سوريا الديمقراطية وتركيا عبر الوسيط
األمريكي ،للوصول إلى الحلول النهائية
ووضع حد للتهديدات التركية المتواصلة.
مع أن قوات سوريا الديمقراطية طبقت
بنود االتفاق بحذافيرها ،فهي سحبت قواتها
إلى المسافة المتفق عليها مع أسلحتها
الثقيلة ،وسلمت تلك المناطق إلى المجالس
العسكرية كالمجلس العسكري لسري كانيه
(رأس العين) وكري سبي (تل أبيض)،
وهذه المجالس هي المعنية بحماية أمن
الحدود في تلك المنطقة بين سري كانيه
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(رأس العين) وكري سبي (تل أبيض).
ومع ذلك يخرج علينا أردوغان ليهدد
بعد تيسير الدوريات المشتركة ليقول:
«أن هذه االتفاقية لن ترضينا وتيسير
الدوريات وحدها ال تكفي ،ويبدو أن
األمريكان غير جادين في أخذ مطالبنا
بعين االعتبار ،ولذلك نحن لن ننتظرهم
كثيراً في تطبيق ما اقترحناه حول (المنطقة
اآلمنة) حسب تعبيره» .لهذا علينا كشعوب
في شمال وشرق سوريا أن نكون على
أهبة االستعداد ،لجميع االحتماالت حتى
الوصول إلى الوضع النهائي وإزالة خطر
التهديدات التركية ،وما نحن متأكدون منه
تماماً ،بأن دولة االحتالل التركية تحاول
تحقيق األهداف التي وضعتها نصب
أعينها في شمال وشرق سوريا ،ولتعلم
جيداً أن من ضحى بأكثر من 11000
شهيد ،لن يتوانى عن التضحية بأضعاف
هذا العدد عشرات المرات ،في سبيل أن
يكون حراً ولن يقبل بأية مساومة على
الحقوق وهذا ما يجب أن يعيه أردوغان
وأركان دولته المستبدة

املشهد السوري  ...مقارنة واقعية على األرض
بسبب تعقيدات ومعضالت قراءة المشهد
السوري منذ االنطالقة الشعبية في آذار
عام  2011ضد نظام البعثي الديكتاتوري
وحتى وقتنا الراهن ،نجد الكثير من
والمعارضين
والمتابعين
المحللين
والديبلوماسيين واإلعالم الدولي ،يصفون
المشهد وتوقعاتهم النهائية لهذه الدراما
المأساوية حسب قناعاتهم وقرائتهم
وطرح مشاريعهم لحل هذه الكارثة حسب
مصالحهم واستراتيجياتهم الجيوبولوتيكية
في سوريا ،محاولين التأثير على الراي
العام المحلي واإلقليمي والدولي لحلحلة
األمر خدمة ألجنداتهم االستراتيجية بعيداً
عن مصلحة الشعب السوري.
نتيجة السياسات الدموية والقبضة الحديدية
لألجهزة االمنية للنظام البعثي األسدي
وتعامله الوحشي مع ثورة الكرامة في
بدايتها قبل أن يتم اغتصابها من قبل
اإلخوانيين والعصابات اإلسالموية
المتطرفة ،ومن قبل الدول الطامعة بسوريا
على رأسها الدولة التركية وحلفاءها في
الخليج كدولة قطر ،وانتهاك سيادة سوريا
من قبل قوة ودول إقليمية ودولية كروسيا
وإيران وتركيا وميليشيات طائفية كحزب
هللا والعراقية والتركمانية واأليغور
والشيشانيين ،الذين حولوا سوريا بلد
الحضارة إلى بركة من الدم والفقر
واالجرام واإلرهاب والنهب ،حيث نشروا
التفرقة والضغائن بين شعوب المجتمع
السوري ،كل ذلك يتحمل مسؤوليته النظام
السوري بالدرجة األولى ،الذي رفض
االنصياع لصوت العقل وقبول التغيير
الديمقراطي وهيأ العوامل لتدخل القوى
اإلقليمية والدولية الطامعة في سوريا ،وال

زال هذا النظام يراهن الجلوس على عرش
من جماجم األطفال والنساء والفقراء
والشعب الذي تم إبادته بالبراميل المتفجرة
وتحولت سوريا الى خراب وأطالل
ومقابر جماعية .بدأ نظام األسد قبل أي
طرف آخر بضرب المتظاهرين المدنيين
باألسلحة الثقيلة والخفيفة ،وطائراته
الحربية قبل أن تلتحق بها روسيا بحملة
دموية بشكل عشوائي وقامت بشكل ممنهج
حسب تقارير أممية وإعالمية موثّقة
بعدسات النشطاء الغير قابلة للشك ،بقصف
المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة
والمزارع والمصانع والبيوت وتدميرهم
على رؤوس العاملين والساكنين فيها،
وارتكبت مجازر وجرائم ضد االنسانية
وبذلك لم تختلف عن قادة سلطويين آخرين
كالديكتاتوري رجب طيب أردغان الرئيس
التركي والعراقي صدام الحسين والصربي
سلوبودان ميلوفيتش وغيرهم.
تسببت إلى جانب النظام الجماعات
اإلسالموية المتطرفة الخاضعة للسيطرة
التركية في تدمير جميع أركان ومقومات
المجتمع والدولة والكيان السوري اقتصاديا ً
وسياسيا ً واجتماعيا ً ودبلوماسياً ،تشتت
الشعب السوري واألسرة السورية ولدرجة
تفكك روابطها وابتعادها عن بعضهم
آلالف األميال متشردين مهاجرين الجئين
في دول العالم هربا ً من الدم والقتل والجوع
ورحى الحرب التي تدور في وطنهم.
من ناحية أخرى أصبحت الحياة في
المناطق التي تخضع لسيطرة قوات
النظام وحلفاءه من جهة ،والمناطق
التي تحتلها تركيا والمجاميع المتطرفة
التابعة لها من ضمنهم مرتزقة داعش

والقاعدة شبه مستحيلة ،نتيجة الفلتان
األمني والممارسات واالنتهاكات والنهب
والسلب وخطف المدنيين وانعدام الخدمات
وفرص العمل .في حين نجد في المناطق
األخرى التي تخضع لسيطرة قوات سوريا
الديمقراطية في شمال شرقي سوريا ،التي
تشكل بزوغ فجر جديد يحمل بين طياته
أمل إيجاد مشروع ديموقراطي ليكون
الحل الوحيد لألزمة السورية ،ومناطقها
هي األكثر أمناً ،أصبحت الخدمات فيها
أفضل من السابق بعد سنوات من التصدي
لفلول اإلرهاب الداعشي ،وجبهة النصرة
والمجاميع المتطرفة الخاضعة لسيطرة
سلطان تركيا أردوغان .حيث تقوم قوى
الظالم التي تدعمها الدولة التركية مع
بعض مجاميع من المرتزقة بإطالق
التهديدات والتصريحات االستفزازية
اليومية ،بشن عدوان على مناطق شمال
وشرق سوريا ،والتي سبقتها احتاللهم
لمنطقة عفرين ،وبذلك يريدون تحويل
تلك الواحة اآلمنة المسالمة حيث يعيش
على جغرافيتها أكثر من خمسة مالءين
من الشعوب السورية المتعددة ،إلى شالل
من الدماء والخراب واالقتتال والتشريد
والنزوح والهجرة والتغيير الديمغرافي.
وكل ذلك يجري تحت أنظار العالم
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طالل درويش
الصامت ،دون أن تحرك لها جفناً ،تجاه
هذه التهديدات ضد القوات التي حاربت
نيابة عن العالم أشرس المتطرفين عرفه
التاريخ المعاصر ،تزامنا مع ذلك يحاول
الرئيس التركي الفاشي استخدام ورقة
المهاجرين كتهديد في وجه دول االتحاد
األوروبي ،المرعوبة من ذلك ،إلجبارها
القبول بالمشاركة الفعلية في مخطط
إجرامي تحت مسمى إقامة المنطقة اآلمنة
في مناطق شمال شرقي سوريا ،واسكان
المهاجرين فيها ،وهي تريد من وراء ذلك
إبادة الشعب الكردي ،وتغيير ديمغرافيته
وإنهاء جميع مكتسباته المشروعة وربط
وتوسيع منطقة آمنة للقوى اإلرهابية بد ًء
من مناطق إدلب مروراً بشمالي حلب
وصوالً إلى الحدود العراقية.

بدأت األزمة البنيوية في منطقة الشرق األوسط
في القرن الثالث عشر وكانت الدولة العثمانية
قد جاءت لتقوم بتجذير هذه األزمة البنيوية ولم
تستطع تحقيق قفزة في وجه االستراتيجية
الغربية حين ذاك ،ومنذ ذلك الوقت بدأ
العد التنازلي وشكل ملموس النهيار الدور
المركزي لمنطقتنا.
إن الهجمة التي تمت على منطقتنا في القرن
التاسع عشر كانت استمراراً للمحاوالت التي
تمت في القرنين الحادي عشر والرابع عشر.
فحروب هذه المنطقة لم تبدأ في القرن الحالي
إنما هي استمرار للحروب التي بدأت ضد
هذه المنطقة من قبل االسترانيجية الغربية في
القرنين التاسع عشر والعشرين .استخدمت
القوى الغربية في هجومها على هذه المنطقة
ثالثة أسلحة استراتيجية فتاكة (الرأسمالية
 الدولة القومية  -الصناعوية) ومشكلتنااألساسية في الشرق األوسط أننا لم ندرك بعد
تأثير هذه األسلحة علينا وما زلنا نجهل حقيقة
أنه ال نستطيع أن نحقق أي انطالقة حضارية
في هذه المنطقة إذا لم نستطع مواجهة هذه
االسلحة التي قامت بتمزيق منطقتنا.
قامت القوى المهيمنة وعلى رأسها إنكلترا
بربط القوى الحاكمة في المنطقة بها وفي
الحاالت التي فشلت في ربطها بها عملت على
تجزئتها ،وقد كان من أشد أشكال هذه التجزئة
وضوحا ً تفكيك اإلمبراطوريتين العثمانية
والشاهنشاهية اإليرانية من خالل أداة الدولة
القومية .فالدولة القومية لم تكن كما يظن
البعض من ابتكار القوى القومية في المنطقة
إنما كانت خطة بريطانية وبامتياز وسياسة
جوهرية ضمن سياسة «فرِّق تسد» وكانت
قد طبقته في وقت سابق ضد اإلمبراطوريات
األوروبية باسم (الثورة القومية) وما االنقسام
الذي شهده المجتمع العربي وتفكك الدولة
العثمانية والصراع العربي اإلسرائيلي إال أن
كلها نتائج لهذه السياسة.
البرجوازية التي نشأت في مزرعة الدولة
القومية لم تتردد في استخدام جهاز الدولة
الستغالل واحتكار الثروات ،باإلضافة إلى
ذلك؛ فإن الصناعات والسلع المصدرة إلى
المنطقة كانت قد أدت إلى ازدياد حدة أزمة
المجتمع والبيئة .إذ؛ أنه غالبا ً كانت الجهات
المصدرة لهذه المنتجات تضع على أولويتها
تحقيق أقصى قدر من الربح؛ ما أضر
باالقتصادات المحلية وقضت على عملية
االكتفاء الذاتي الذي كان سائداً .تطرقي لهذه
النقاط ينبع من فكرة أن ما يجري في المنطقة
غير منفصل عن تاريخنا الحديث وبناء على
ذلك؛ نرى أنه ال القوى اإلقليمية المهيمنة وال
القوى الدولية يمكن أن تجد حلوالً ألزمات هذه
المنطقة طالما أنها هي من سببتها وأوجدتها
في األصل.
بناء على ما سبق؛ تقتضي الحاجة أن نبحث
عن نظرية جديدة واستراتيجية جديدة بعيدة عن
كل األسس الفكرية التي تخدم كل من الرأسمالية
والدولة القومية والصناعوية .حتى نتمكن من
مواجهة حداثة الغرب المهيمنة يجب علينا
أن نطور حداثة منبثقة من حقيقتنا التاريخية
واالجتماعية .لذا؛ فمفهوم الحداثة الديمقراطية
الذي طرحه المفكر الشرقي السجين القائد عبد
هللا أوجالن هام للغاية ،حيث أنه بدل الدولة
القومية تم طرح مفهوم األمة الديمقراطية
الذي يحقق الحرية والمساواة لجميع الهويات
االجتماعية ويعتمد على الفرد ؛ المواطن
الحر والواعي وعلى نظام إداري ديمقراطي
يحقق لكل الشعوب التمثيل العادل .وبدالً من
الصناعوية يطرح مفهوم حياة إيكولوجية
(بيئوية) ترفض كل أنواع التسلط على الطبيعة
وتحقق التوازن بين اإلنسان والبيئة المحيطة.
هذا يعني بأنه اذا كنا نريد أن ننهي األزمة
في المنطقة فسبيل ذلك ليس التشبث بفضالت
الدولة القومية ،وتقديس حفنة من السماسرة
الذين يسمون أنفسهم بالحكومات ،بل بتطوير
رؤية ديمقراطية وتنظيمها بشكل مستمر من
قبلنا نحن كبنات وأبناء الشرق األوسط.

www.ronahi.net
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ََ ْ
مكب رودكو للنفايات...معاناة ..وحلول غائبة

الدكتورة ميديا شيخة موهبة شعرية واعدة
ميديا شيخة

يبقى الشعر وهجا ً وألقا ً إنسانيا ً يخاطب
الروح ويغذي القلب بأنبل المشاعر،
وأجمل األحاسيس ،فالشعر فضاء رحب،
وعشق مفتوح على كل االحتماالت .تكتنفه
غوامض السحر وطالسم الحياة ،ويقتات
الشعر علينا وعلى أعصابنا ،لكنه في
المقابل يمنح حياتنا معناها المفتقد ومغزاها
الموعود ،ويجعل من قدرة اإلنسان على
أن يحيا إله مملكته لذلك نجد الشعراء
أنُاس يختلفون ويتميزون ،ألن الهالة التي
تحيط بهم تسربل حياتهم بالغموض اللذيذ
والمجهول غير المكتشف.
الموهبة الشابة الدكتورة «ميديا شيخة»؛
قلم غض في واحات الشعر واألدب
والثقافة ،ترسخ من حقيقة ديمومة الحياة
وتجدد األشياء ،فكم من شتلة خضراء
طرية تحولت بعد حين إلى شجرة باسقة
أضفت على المكان جماالً وحضوراً أخاذاً،
في هذا المجال ارتأت شاعرتنا الشابة
أن تركب الموجة األصعب وتخوض
غمار البحث عن موطئ قدمها في الشعر
المتالطم لتوصل صوتها إلى اآلخر ،وتعلن
عن وجودها كامرأة تمتهن المهنة األشق
واألخطر في واحات الشعر واألدب ،وكان
لنا معها هذا الحوار:

بك ضيفة عزيزة على
ـ أهالً وسهالً ِ
صحيفتنا ،وحبذا لو تُع ّرفي قراءنا
بالشاعرة ميديا شيخة؟
ميديا شيخة خريجة جامعة حلب دراسات
عليا في العلوم الطبيعية ،أحببت القراءة
منذ نعومة أظفاري ،وكان لدي ولع غريب
بالولوج إلى عوالم أي كتاب يقع بين يدي،
اكتشفت في داخلي ميالً لتذوق الشعر
والكتابة .فحاولت الدخول إلى مملكته
بشفافية وعشق كبير ،حيث إنني تأثرت
بشعر شقيقتي المحامية شهناز شيخة
التي كانت مبدعة في صياغة الحروف
وتطويعها لخدمة القضايا العامة ،وتشجيع
والدي وإخوتي واألصدقاء.
ولكل شخص طريقة خاصة وأسلوب
معين في النظر إلى األمور العامة وقضايا
المجتمع وآالمه ...لقد وجدت الشعر وسيلة
رائعة إليصال أفكاري والتعبير عن
مشاعري وطرح مواقفي حول الكثير من
القضايا التي تحيط بنا .ويساعدني الشعر
على فهم الحياة وإدراك ما يدور من حولي
من تناقضات ومعاناة تواجهني وتواجه
أبناء شعبي ،لقد رأيت أن لغة الشعر
ومفرداته أقرب ما يكون إلى إحساس
المرأة.
فيك؟
ـ هل هناك شعراء معنيون أثّروا ِ
بيتنا بطبيعته (منتدى أدبي) الشاعرة
شقيقتي شهناز شيخة كانت ال ُمدرّسة
األولى التي أثرت وزرعت في داخلي
حب الشعر ،وأيضا ً من الشعراء السوريين
الشاعر(ممدوح عدوان) الذي الهمتني

مفرداته وسحرتني قصائده ،وهنا ال أنسى
سليم بركات ومحمود درويش ،ورياض
صالح الحسين ،كما وإنني أنوه إلى األديب
الكبير جبران خليل جبران ورشاقة أسلوبه
وبراعة قلمه أفكاره اإلنسانية النبيلة
وحيويته الفائقة بتناول أي موضوع أثَّرت
ي كثيراً.
ف َّ
ت في بداية الطريق ...ماذا تقولين
ـ ما زل ِ
سبقك من الشعراء في إقليم الجزيرة
لمن
ِ
وسوريا؟
أتمنى أن يأخذ من سبقونا بيدنا ويساعدوننا
ويشجعوا أقالمنا ويعينوننا على اجتياز
الصعوبات التي تواجهنا ،وذلك باالستفادة
من خبراتهم وتجاربهم في مجال الشعر
والقصة وبقية األجناس األدبية األخرى.
ـ ما الذي تطمحين إليه من خالل الشعر؟
أطمح إلى أن أكون مصدر فخر واعتزاز
ألبناء جلدتي وشعبي كامرأة اختارت
الطريق الصعب ،وامتهنت الشعر لكي
تعبر عن مشاعرها وتوصل رسالتها
الفكرية للناس ،أطمح أيضا ً أن أنجح بنقل
معاناة اآلخرين عبر ما أكتبه من قصائد
واالقتراب أكثر من نبض الشارع.
ـ ماهي طموحاتك على المستوى
الشخصي؟
على الصعيد الشخصي أتمنى التوفيق
من هللا في أن أصبح شاعرة يُشار إليها
بالبنان ...وأتمنى أن يعم السالم في سوريا
وروج آفا وترجع طيور الجنة والخير
لتغرد من جديد في سماء الوطن.

ُّ
ِلقراء الطبقة...هوية جديدة وأفق ثقايف واسع
حممد العبداهلل
روناهي /الطبقة :تعتبر القراءة مصدر
الكتساب المعرفة والثقافة في مدينة الطبقة
المتعددة الثقافات والمتنوعة في المكونات
لذلك عاد أبنائها لجمع معارفهم بعد أن
ع ّمهم الجهل وعاقبت المرتزقة مثقفيهم.
وكاد يختفي األدب والثقافة من مدينة الطبقة
خالل الفترة الماضية بسبب ثقافة الجهل
فجفت األقالم ومزقت األوراق وحرقت
الكتب وما حملتها من ثقافات وعلوم قيّمة
والغاية كانت طمس الحضارات.
عادت ثقافة القراءة تجمع الشعراء واألدباء
من جديد بالعمل على إعادة نشاطاتهم
الثقافية دون أن يكون هناك أي تأثير لسرقة
منتجاتهم الثقافية ،لكن ذلك يتطلب وجود
القراءة لعودة المعرفة بين الجميع.

ولالطالع على رأي المثقفين حول هوية
القارئ وماذا تقدم القراءة للذاكرة وأهمية
الربط بين القراءة والمكان وما هي العالقة
بين القراءة وحب الكتابة أجرت صحيفة
روناهي الحوار التالي مع اإلداري في
مكتب العالقات العامة في اتحاد مثقفي
منطقة الطبقة «محمد العبدهللا»:

جيب أن يكون للقارئ هوية جديدة
وأفق واسع:
والذي أكد أن القراءة تزيد من قدرات
القرّاء األدبية والثقافية ،وعلى محبي
الثقافة كسب المعرفة وإعادة هوية المجتمع
إلى الدور الثقافي ،يجب أن يكون للقارئ
هوية جديدة وأفق ثقافي واسع وخاصة إن
عصرنا عصر العولمة واستخدام التقنيات
والهواتف المحمولة ،لكن فقر المعرفة لعدم
إدراك القراء االستفادة من تقنيات الحاسوب
واالتصاالت في نقل المعرفة وزيادة ثقافة
القراءة لذلك يجب علينا التنويه على
الشباب بالعودة الختيار مستقبلهم وتطوير
ذاتهم بالقراءة والمطالعة.

وأشار محمد أن األمم المتقدمة حضاريا ً
هي األمم التي تهتم بالقراءة والمطالعة
فينمي األفراد ذاكرتهم المعرفية من خالل
اطالعهم على ما يدور بين السطور من
معلومات و استفسارات فتنمو لديهم
القدرات الفكرية وتتسع عندهم خبرة
الذاكرة الشخصية وتبني لديهم الثقافة
العامة.

الربط بني القراءة واملكان
وأوضح محمد أنه يمكن الربط بين القراءة
والمكان حيث يلعب المكان دوراً هاما ً
فهدوء المكان ونظافته وترتيبه يضفي
للقارئ الجو المناسب ويحببه في قراءة
الكتب ومتابعة العملية الثقافية بشكل جيد،
فيثير لديه الرغبة والحاجة الماسة للمطالعة
فدائما ً تجد بين يديه الكتب والصحف
ويحضر المحاضرات الفكرية ويمارس
النشاط الثقافي بأشكاله.

قالت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (يونسكو) إن إعادة بناء مسجد
النوري الكبير ومنارته التاريخية في
الموصل شمالي العراق من المقرر أن
تبدأ مطلع عام 2020م ،بعد سنوات عدة
من تدميرهما خالل معارك طرد مرتزقة
داعش.
وقالت مديرة المنظمة «أودري أزوالي»
إن إعادة بناء المسجد تعد جزءاً من خطط
طموحة لتنشيط الثقافة وإحياء الموصل
المدمرة.
جاءت هذه التصريحات خالل لقاء أجرته
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ـ هل من كلمة أخيرة ونماذج عن شعرك
لنختم بها الحوار؟
أشكر جريدة روناهي على إجراء هذا
اللقاء معي وتقديمي إلى القراء أتمنى لكم
التقدم واالزدهار لخدمة شعوب سوريا
بكل أطيافها والوانها الجميلة الرائعة في
تعايشها المشترك.
«عفرين أنا»
«عفرين أنا
بنت المدى األخضر
ومواويل الزيتون
جداولي انبثقت
من صدر حكايا الجبال
وحقولي تراب جبل الكرد.
فرشت األثير بدفء أهلي
ومعول أبي رمان....
أنا قبلة
من عشق مم و زين...
فصو ٌل من شر فنامة ..

روناهي/قامشلو -مكب رودكو أصبح

شقيقاتي أميدا ونفرتيتي ...
أنا بنت جذوري
حين أدخل يدي
في ثنايا السر
الفجر أوان من ضباب عميق
سهمي يغرس خاصرتكم.
عفرين صعدت باسمنا
ليل العناق..شرفة الموت.
شاهدة العفن ..أنتم
كتاب سورة الحياة أنا.
الوقت يهرول
وأبقى واقفة أراقب
آيات زندا وأفيستا..
وبارين
قصة المجد .وصورة قرابين
تمزق كبدي كل حين».
وفي قصيدة «الشطرنج» تقول:
«األرواح هائمة على الرقعة
الجنود في لعبتي ماتوا
الحصان يرصد القلعة
والوزير مثقل بالبارود
حكام تماثيل من خشب
حتى وإن تقدموا
في لعبة الشطرنج
فهم من خشب
يعبرون بخطاهم
في الذهن....
خاسرون
الملك محاصر
يراوده الشك
كش مات الملك».

حديث الساعة ما بني شكاية األهايل

وخطط البلدية ومشاريعها يف التخلص من
النفايات بطريقة ال تسبب األذى للمحيط؛

فهل وصلوا إىل ذلك احلل أم سننتظر املزيد
من األضرار لنتحرك بشكل أسرع.

البيئة أمانةٌ في أعناقنا جميعا ً ابتداء من
المواطن وصوالً للجهات المعنية للقيام
بدورهم والحفاظ عليها بهدف حماية البيئة
والموارد الطبيعية والحفاظ على صحة
اإلنسان من األمراض وكل ما يحيط به،
والنفايات والتخلص منها باتت مشكلة
محلية وعالمية ،ناهيك عن ذلك فهي تشكل
ق وحضاري.
منظراً غير الئ ٍ
فوجود النفايات في منطقة لفترة معينة
تسبب مشاكل عدة منها إنها تصبح مركزاً
لجذب الحشرات حول هذه النفايات وإصدار
روائح غير محببة ومصدراً للتعفن وتسبب
العديد من األمراض ،وتسربها لطبقات
التربة وبالتالي تلوث المياه الجوفية ،كما
أن حرقها يسبب أذى لألهالي القريبة من
هذه المناطق التي تجاورها وأضراراً بيئية
وغير ذلك.
مكب النفايات «رودكو» بات الحديث
األساسي وعقدة لألهالي في حي الهاللية
واألحياء الشمالية بقامشلو ،نتيجة الروائح
الكريهة الناجمة عن حرق النفايات،
وينتظرون إيجاد الحلول المناسبة بفارغ
الصبر ،وال سيما الذين يسكنون بالقرب
منها ويستنشقون يوميا ً الغازات المنبعثة
ما يؤدي إلى حدوث أمراض بخاصةً
لألطفال.
والجدير بالذكر بأن المكب في منطقة
رودكو يعود إلى أكثر من  15عاماً ،وتنقل
بشكل يومي وبات
إليه جميع نفايات المدينة
ٍ
المكب يحتوي اآلالف من األطنان من
المواد المختلفة ،كما إن النفايات التي تكب
فيها يوميا ً تقدر بـ  220إلى  240طن.
هذه المشكلة المستمرة دفعت األهالي إلى
مطالبة الجهات المعنية بإيجاد الحلول
المناسبة إلنهاء المشكلة ،ولكن من دون
استجابة أو حلول واضحة حتى اآلن.

حاورها /حسن ظاظا

القراءة ُتنمي الفكر:

إعادة بناء مسجد ومنارة شهرية باملوصل

www.ronahi.net

لك يد العون وشجعك على
ـ من الذي م ّد ِ
كتابة الشعر؟
خالل وجودي أثناء الدراسة في جامعة
حلب شاركت في معظم األمسيات الشعرية
على مدرج الجامعة ومع اتحاد الكتّاب
العرب في حلب ،كما شاركت في معظم
الفعاليات الثقافية لجمعية العاديات في
حلب .وفي كل مساء أشارك في مقهى
الثقافة مع نخبة من الشعراء والمثقفين
ورواد الثقافة باإلضافة إلى تشجيع الكثير
من دكاترة الجامعة وأصبحت جزء ال
يتجزأ من المشهد الثقافي في مدينة حلب.

ونصح محمد كل مثقف بالمطالعة ورؤية
العالم من خالل النافذة التي تفرض وجود
الكتاب المفيد فقراءة الكتب تؤسس لبناء
فكر ناضج وهو مطلب اإلنسان ،والهدف
من القراءة هو ترسيخ مبدأ نشر الثقافة
والعلم باإلضافة لعودة الكتاب الجيد بين
المثقفين.

العالقة بني القراءة والكتابة:
ونوه محمد في هذا الموضوع :أعجبني
قول «ساغان» عن عالقتها أيضا ً بالكتابة،
الكتابة سحر بالمعنى الذي يرغب فيه كل
الناس ألن يكونوا كتاباً ،الكثيرون جداً
أزوالي مع وزير الثقافة العراقي عبد
األمير الحمداني ومسؤولين آخرين في
باريس ،حيث جرت مناقشة إعادة اإلعمار،
مشيرة إلى أنهم وافقوا على بدء إعادة بناء
المسجد في الربع األول من عام 2020م.
ود ّمر مسجد النوري ومنارته الحدباء،
المعلم الشهير في الموصل ،في حزيران
2017م ،واتهم الجيش العراقي المرتزقة
بتفجيره .وهو المسجد نفسه الذي شهد
الظهور العلني الوحيد ألبو بكر البغدادي
في العام .2014

نبذة تارخيية عن املسجد:

ومسجد النوري ،الذي يحمل اسم نور الدين
الزنكي موحد سوريا والذي حكم الموصل
لمدة وأمر ببنائه عام  ،1172كان قد دُمر

حمررة الصفحة/هايستان أمحد
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يحتفظون بمخطوطات ويطلبون مني أن
أقراها لهم ،ذات يوم صادفت سيدة جميلة
في إحدى المكتبات فبادرتني قائلة كيف
يمكنني أن أنشر كتابا ً كبيراً إن كنت ال أجيد
القراءة وال أجيد الكتابة؟ أجبتها تتخذين
مساعداً يعينك على الكتابة ،قالت حسنا ً وإن
كنت ال أعرف ماذا أقرأ أو أكتب قلت لها
اسمعيني ،عندما ال تعرفين القراءة وعما
تكتبين وال كيف تكتبين خير لك أن تتعلمي
ذلك ،عندها فرحت بعد أن كانت مصابة
بخيبة أمل ،ورددت حقا ً هو أملي ،وا أسفاه
كم كنت أحب أن أكون كاتبة.
تقرير /ماهر زكريا
وأعيد إعماره في العام  1942في إطار
مشروع تجديد.
ومنارة الحدباء للمسجد التي حافظت على
هيكلها لمدة تسعة قرون ،هي المعلم الوحيد
الباقي من المبنى األصلي للمسجد .وكانت
المنارة المزينة بأشكال هندسية من الطوب
رمزاً للموصل .وسعى المتطرفين قبل
هزيمتهم في 2017م إلى أن يجعلوها رمزاً
لما تسمى دولة خالفته بعد رفع رايتهم
السوداء على قمتها التي يبلغ ارتفاعها 45
متراً.
وبعد ثالث سنوات من سيطرتهم على
الموصل ،أعلن العراق استعادة السيطرة
على المدينة عام 2017م بعد نحو تسعة
أشهر من المعارك الدامية.
وكاالت.

نداء األهالي ووعود مل ُتنفذ
وبهذا الصدد توجهت صحيفتنا إلى حي
الهاللية وأجرت عدة لقاءات مع األهالي
لمعرفة معاناتهم من هذا المكب ،وللرد
على أسئلتهم سنتوجه إلى الجهات المعنية
لإلجابة عنها.
وفي البداية ألتقينا مع المواطن من حي
الهاللية «حسن عباس يوسف» ويبلغ

امحد كلو

عبد االحد إسحق

طارق حممد

حسن عباس يوسف

من العمر  75عاماً ،والذي حدثنا قائالً:
«باتت مشكلة مكب النفايات في رودكو
كبيرة بالنسبة لألهالي في حي الهاللية،
كون الدخان المنبعث نتيجة حرق النفايات
كريهة ،ألن المكب يحتوي على العديد من
المواد ومنها الطعام واألدوية والحيوانات
النافقة ،وإحراقها يؤدي إلى تشكل مواد
كيميائية وانبعاثات تسبب الكثير من
األمراض وذات خطورة كبيرة».
وأشار المواطن حسن يوسف بأنه منذ أيام
هنالك أحد أقاربه القاطن في حي الهاللية،
ويدعى «شفيق شيخموس أوسي» كان
مصاب بمرض القلب فاضطر إلجراء
عملية وبعد عودته من المشفى ،تصاعد
دخان كثيف من مكب النفايات في رودكو
ما أدى إلى دخولها إلى منزلهم ،مما
اضطر ذويه إلسعافه ونقله بأسرع وقت
إلى مشافي دمشق لتلقيه العالج نتيجة
استنشاقه الدخان.
وأضاف المواطن يوسف بأن األدخنة
تتصاعد في فترة العصر وحتى ساعات
متأخرة من المساء لتنتشر في كامل مدينة
قامشلو.
وفي ختام حديثه طالب المواطن حسن
يوسف كافة الجهات المعنية التدخل السريع
بوقف هذه المعاناة والمستمرة منذ سنوات.
وفي السياق ذاته عبر المواطن «أحمد
كلو» من أهالي حي الهاللية عن رأيه
قائالً« :منذ سنوات تم نقل مكب النفايات
إلى منطقة رودكو من قبل النظام السوري
وكنا نعلم أن الرياح التي تهب في المنطقة
هي رياح غربية في معظم أوقات السنة،
وبالتالي تنتشر الروائح من رودكو لتصل
إلى األحياء القريبة كحي الهاللية األكثر
عرضة له وبعدها إلى مدينة قامشلو
بأكملها.
وأكد المواطن «أحمد كلو» بأن هنالك
الكثير من أنواع الحشرات المنتشرة التي
يعجزون عن القضاء عليها والتي تنقل
وتسبب الكثير من األمراض ،ناهيك عن
روائحها الكريهة حيث أصبحت عقدة لكافة
أهالي ،متمنين الحلول المناسبة بفارغ
الصبر.
ونوه المواطن كلو بأنهم بتاريخ
 19/6/2019قاموا بتقديم شكوى من قبل
أهالي حي الهاللية لبلدية قامشلو الغربي
إليجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة ،وكان
رد البلدية بأنهم سوف يقومون بمشروع
لطمر تلك النفايات المتراكمة لسنوات

خالل أقرب وقت والعمل عليها ،ومنذ
ذلك الحين لم يتم العمل.
وناشد المواطن أحمد كلو كافة المسؤولين
والجهات المعنية التدخل بأسرع وقت
ممكن وتلبية نداء األهالي.

بالتعاون مع لجنة البلديات في كانتون
قامشلو خصصت عدة إطفائيات وعناصر
حراسة للقضاء على هذه الظاهرة ،واتخاذ
إجراءات قانونية بحقهم.

وذلك بالطمر.
حيث أعلنت مديرية البيئة التابعة للجنة
البلديات وحماية البيئة في كانتون قامشلو
عن طرح مناقصة بالظرف المختوم لنقل
وترحيل النفايات الصلبة ضمن موقع
«نافكر» وإلى خارجه وطمر النفايات
وبارتفاعات متفاوتة ،والكالم لإلداري
طارق محمد.
وبالنسبة لقرب آبار المياه من مكب
النفايات أكد محمد بأنهم قاموا بتحليل المياه
والنتيجة كانت إيجابية مع وجود نسبة قليلة
من العكارة في الماء ،وهذا وارد كونه مياه
بئريه بحرية ،فال داعي للقلق من وصول
التلوث آلبار المياه.
والجدير بالذكر؛ بأن هيئة البلديات والبيئة
وقعت عقداً مع مجموعة من المهندسين
المختصين إلنشاء شركة لمعالجة النفايات
في مدينة قامشلو ،بهدف إعادة تدوير
النفايات بعد تضخم حجمها والتي تعتبر من
أهم مشاكل التلوث البيئي وتسبب أضرار

تفاصيل الرد على أسئلة املواطنني
وبهذا الصدد؛ توجهنا بالسؤال عن هذه
مشكلة إلى الرئيس المشترك لبلدية قامشلو
غربي عبد األحد اسحق ،والذي حدثتا قائالً:
«أن مساحة مكب النفايات «رودكو» 300
دونم وهي أمالك عامة منذ القدم والتي
أجريت فيه بعض الحفريات وبطريقة
علمية لكن لم يتم تنفيذه بشكل جيد ،وبعد
األحداث التي حصلت في مناطقنا وال سيما
هجمات القوى الظالمية التي كانت تهدف
لزعزعة األمن واالستقرار ،أهمل هذا
المكب وأصبح مشكلة اآلن.
وأشار إسحق بأن ما يقارب  300ألف طن
من النفايات موجودة اآلن في المكب ،وهذا
يؤدي إلى ظهور مشاكل كبيرة ومنها تلوث
البيئة وظهور نتائج سلبية على المواطنين،
إضافة إلى قربها من محطة المياه ،حيث أن
ما يقارب خمسين بئر موجودة بالقرب من
المكب فتؤدي لتلوث المياه بتسرب المياه
السطحية إلى الجوفية التي تمد اآلبار.

ال حلول جذرية يف الوقت احلالي
ونوه أسحق بأن الحلول الجذرية في الوقت
الراهن ال توجد كون الحل الجذري يحتاج
إلى فترة طويلة من العمل ،مؤكداً بأن
هنالك خطط مستقبلية خصصت مبالغ مالية
ضخمة لترحيل النفايات القديمة وتجميعها
في مكان واحد.
وبالنسبة للمشاريع االستراتيجية لترحيل
هذه الكميات الهائلة من النفايات السابقة؛
شدد إسحق بأنه بدأ العمل بمشروع إعادة
تدوير النفايات والذي قُدرت كلفته بـ
200مليون ليرة سورية ،حيث أن هؤالء
العمال سيقومون بفرز النفايات من المواد

ماذا عن حرائق نفايات رودكو؟؟
أما بالنسبة للحرائق في المكب؛ أكد أسحق
بأن هنالك حرائق مفتعلة وغير مفتعلة
والتي تؤدي إلى تصاعد أدخنة ملوثة
محملة بالسموم والروائح الكريهة ،وأدت
لظهور العديد من المشاكل عند المواطنين
بخاصةً األطفال والمرضى المصابين
بمرض الربو والمرضى الذين يعانون من
أمراض في جهاز التنفس.
ولتفادي مشكلة حرق النفايات تم اتخاذ
إجراءات ردعية بحق كل من يحاول
باالقتراب من هذا المكب ،باألخص
األشخاص الذين يقومون بجمع مواد
النحاس بحرق النفايات أو البالستيك،
والتي تؤدي إلى انبعاث غازات من هذه
المواد العضوية والقابلة لالشتعال لمدة
طويلة دون أن تنطفئ.
وذكر الرئيس المشترك لبلدية قامشلو
غربي عبد األحد إسحق ،بأن بلدية قامشلو

الجامدة والال عضوية ،إضافة إلى أن
هنالك آليات متحركة وأيادي عاملة ،مؤكد
بأنه سيتم طمر المواد العضوية بطريقة
علمية.
وأضاف إسحق بأنه سيتم حفر الكثير
من الحفريات ،حيث أن كل حفرة تكفي
الحتواء نفايات قامشلو لمدة شهر كامل،
وبالنسبة لألبعاد؛ فكل حفرة ستكون 50
متر طوليا ً و 20متر عرضياً ،واالرتفاع
من  9إلى 10م.
حيث تم توقيع العقد منذ سنة ولكن لم يتم
المباشرة به كونهم كانوا يستعدون لتجهيز
وشراء كافة اآلليات الالزمة للبدء بالعمل،
فالمشروع ليس بالسهل ولكن سيتم البدء
بالعمل خالل أيام معدودة.
وأضاف إسحق بأن اختيار موقع المكب
الحالي خاطئ كونه قريب من موقع آبار
المياه ،وناهيك عن ذلك فأن الرياح دائما
تكون غربية وبخاصة صيفاً ،ما يؤدي إلى
نقل الروائح المحملة بالجراثيم إلى مدينة
قامشلو.
وختم الرئيس المشترك لبلدية قامشلو
غربي عبد األحد إسحق حديثه بالقول:
«هنالك مشروع قائم لنقل مكب النفايات
إلى موقع في جنوب شرق قامشلو وذلك
لتتخلص من الروائح والحرائق وتلوث
البيئة».

إعالن مناقصة لرتحيل نفايات
رودكو
وفي السياق ذاته قال اإلداري في مديرية
البيئة طارق محمد بأنهم يعتذرون من
المواطنين كون هذه المشكلة قائمة منذ
القدم ،ويسعون إليجاد الحلول للمكب
والمتراكمة منذ سنوات ،وبأقرب وقت

كبيرة ،وتوقيع العقد كانت كخطوة أولى في
تنفيذه ،إلزالة النفايات المتراكمة اليومية
وليست الموجودة سابقاً ،وجمعها في مكب
وبعدها سيتم فرزها وإعادة تصنيع جزء
منها وليس كامل النفايات ،حسب أقوال
نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة البلديات
والبيئة في إقليم الجزيرة «بيريفان عمر»
خالل لقا ًء مع صحيفتنا روناهي بتاريخ
.22/6/2018
وفي لقاء سابق وبتاريخ 2018/8/19
ذكر المهندس الزراعي والمسؤول في هيئة
البلديات والبيئة «عناد علي» لصحيفتنا
بأنهم يقومون بعمل مستمر ،لتجهيز
اآلليات وفرزها حسب قابليتها لإلصالح
واسترداد بعضها من دمشق ،إضافة إلى
أنهم سيقومون خالل أسبوع بتقسيم مساحة
من األراضي في قرية نافكر والتي تقدر
مساحتها ما بين ( )600 – 500دونم،
وتجهيز المستودعات ضمن مكب النفايات
لسهولة نقلها وفرزها ،وحسب الدراسة
والخطط التي وضعوها كان البد من
االنتهاء من المشروع خالل ثالثة أشهر.
ومنذ ذلك الحين ال نرى أي مشروع
إلعادة تدوير النفايات على أرض الواقع،
وجميع المسؤولين يُصرحون بأنهم سوف
يباشرون بالعمل بأقرب وقت ،وفي اآلونة
األخيرة تفاقمت هذه المشكلة وباتت خطرة
حيث غطت مساحات شاسعة من األراضي
في مكب النفايات رودكو ،والتي تنبعث
منها الروائح الكريهة ناهيك عن الدخان
المنبعث عند حرقها ،وتسبب العديد من
األمراض واألوبئة التي تؤثر على صحّة
اإلنسان ،كما تؤثر سلبا ً على البيئة.
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مدارس دير الزور والطبقة تفتح أبوابها أمام الطلبة

تفتتح مدارس دير الزور والطبقة أبواهبا الستقبال الطلبة ،بعد جهود حثيثة بذلتها جلنة
الرتبية والتعليم يف هاتني املنطقتني خبطط جديدة هادفة إىل الرقي بالنظام التعليمي هناك.

الزور بعد تحريرها من مرتزقة داعش،
حيث كانت هناك مساعي وإصرار من
قبل لجنة التربية والتعليم من أجل تطوير
التعليم وتفعيل الحياة التربوية في المنطقة
بعد انقطاع استمر لمدة سبع سنوات.

اقتصاد وبيئة

بلدية الشعب بالطبقة مستمرة يف تنفيذ املشاريع اخلدمية
روناهي /الطبقة  -أكد الرئيس املشرتك لبلدية الطبقة بأهنا نفذت عدة مشاريع خدمية يف املدينة خالل عام 2019م منها الردميات وتأهيل
شبكة الصرف الصحي ،والبدء مبشروع تعبيد الطرقات ،وأشار إىل أن البلدية ختطط لتقديم مشاريع أفضل مستقبالً يف حال وجود الدعم
الكايف.

افتتاح  26مدرسة جديدة بالطبقة

مرح األمحد

عبد احلكيم احلسني

افتتحت مدارس منطقة الطبقة ودير الزور
أبوابها الستقبال العام الجديد مع إقبال كثيف
للطالب على المدارس التي تم افتتاحها
بجهود من لجنة التربية والتعليم في مجلس
دير الزور المدني والطبقة ،وخططها
بإعادة الحياة التعليمية إلى المنطقة بعد
تحريرها من مرتزقة داعش.
حيث قامت لجنة التربية والتعليم في
مجلس دير الزور المدني بتدريب أكثر
من 5511معلم/ـة من كافة االختصاصات
لنجاح مسيرة التعليم في المنطقة ،وتأهيل
أكثر من  480مدرسة في عموم منطقة
دير الزور الستقبال أكثر من 200ألف
طالب/ـة.

بدأت مدارس المنطقة باستقبال الطالب
وبدء العام الدراسي ،وافتتاح أكثر من
 480مدرسة قادرة على استيعاب أكثر
من 200ألف طالب بكادر تدريسي تم
تدريبهم وتأهيلهم في معاهد تدريب صيفية
يقدر عددهم بـ5511معلم/ـة ،من كافة
االختصاصات.

افتتاح  480مدرسة يف دير الزور
مع بدء العام الدراسي الجديد حدثتنا نائبة
الرئاسة المشتركة في لجنة التربية والتعليم
في مجلس دير الزور المدني مرح األحمد،
والتي أكدت أنه في يوم 2019/9/15م،

كما بدء طالب منطقة الطبقة في صباح
يوم األحد 2019/9/15م ،بالتوافد إلى
المدارس بأعداد كبيرة مع بدء العام
الدراسي لعام 2020/2019م ،ومن
المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من
50ألف طالب/ـة ،وسيتم افتتاح 26مدرسة
جديدة ،توزيع المنهاج التعلم الذاتي على
الطالب خالل الفترة القادمة.
وقد عملت لجنة التربية والتعليم في اإلدارة
المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة على
بشكل جيد لنجاح
التجهيز للعام الدراسي
ٍ
بشكل أفضل في المنطقة
العملية التربوية
ٍ
هذا العام ،من خالل صيانة المدارس

تطورات كبرية يف مسرية التعليم
وأشارت نائبة الرئاسة المشتركة في لجنة
التربية والتعليم في مجلس دير الزور
المدني مرح األحمد ،إلى أن هذا العام
سيكون هناك تطورات كبيرة في مسيرة
التعليم في منطقة دير الزور وخاصةً
اإلنشائية ،وتجهيز المدارس وتأمين
متطلبات المدارس من وسائل علمية،
وتأمين المنهاج لمدرسي للطالب الذي هو
أساس مسيرة التعليم.
والجدير بالذكر أن هذا العام هو الثاني الذي
يتم فيها افتتاح المدارس في منطقة دير

وزيادة عددها الستيعاب األعداد الكبيرة
للطالب ،وتدريب وتأهيل المعلمين من
الناحية المسلكي والفكرية لتقديم المعلومات
للطالب بالشكل التعليمي الصحيح.

ولالطالع أكثر على مشاريع البلدية
الخدمية؛ كان لصحيفتنا «روناهي» لقا ًء
مع الرئيس المشترك لبلدية الشعب في
الطبقة عبد الوهاب سليمان الذي أكد أن
بلدية الشعب خالل عام 2019م نفذت عدة
مشاريع خدمية بدعم من اإلدارة المدنية
عبد الوهاب السليمان

عدد الطالب يف تزايد ليصل إىل 50
ألف طالب/ـة
ومع توافد الطالب إلى المدارس وبدء العام
الدراسي الجديد كان لصحيفتنا «روناهي»
لقا ًء مع نائب الرئاسة المشتركة للجنة
التربية والتعليم عبد الحكيم الحسين ليحدثنا
عن بدء العام الدراسي حيث أكد عبد الحكيم
بأن مدارس منطقة الطبقة بدأت باستقبال
الطالب بأعداد كبيرة ويقارب عددهم
 45ألف طالب/ـة في المجمعات التربوية
الثالث؛ الطبقة والجرنية والمنصورة ومن
المتوقع أن يصل عدد الطالب إلى أكثر من
 50ألف طالب/ـة.
وأشار عبد الحسين إلى أن اللجنة افتتحت
195مدرسة ومن المتوقع أن يتم افتتاح
26مدرسة جديدة ومنها مدارس إعدادية
وثانوية ،وتابع قائالً« :كان االستعدادات
جيدة للعام الدراسي من خالل تدريب

المعلمين/ات وتوزيعهم حسب االختصاص
من قبل مكتب التوجيه التربوي وتزويد
اإلعداديات والثانويات بمعلمين/ات
مختصين ،للحصول على عملية تربوية
أفضل».

توزيع املنهاج على الطالب
وفي النهاية نوه نائب الرئاسة المشتركة
للجنة التربية والتعليم عبد الحكيم الحسين
أن عدد المعلمين/ات وصل إلى أكثر من
2000معلم/ـة ،وسيتم توزيع منهاج التعليم
الذاتي على الطالب خالل الفترة القادمة.
والجدير بالذكر أن هذا العام هو العام
الثالث الذي يتم فيها افتتاح المدارس بعد
تحرير منطقة الطبقة ،وأن هناك تطوير
كبير في التعليم ومستواه وعدد المدارس
عن السنوات الماضية.

جامعة كوباني تستقبل طلبتها بافتتاح قسم جديد

روناهي /كوباني -بدأت جامعة كوباني
العام الدراسي الجديد للعام الثالث على
التوالي منذ التاسع من شهر أيلول الحالي،
بإضافة قسم جديد إلى الجامعة ،وسط
صعوبات كثيرة تعاني منها إدارة الجامعة،
وخاصةً فيما يتعلق بتأمين الكادر التدريسي
لألقسام التي يتم افتتاحها.
افتتحت جامعة كوباني رسميا ً في العاشر
من كانون األول لعام  ،2017بافتتاح
كليتين فقط ،هما كلية العلوم األساسية
(فيزياء والكيمياء والرياضيات) ،وكلية
اآلداب (قسم اللغة واألدب الكردي).

افتتاح قسم جديد يف هذا العام

وبلغ عدد الطالب المسجلين في جامعة
كوباني في العام الدراسي الثاني (-2019
 )2018حوالي  /180/طالب وطالبة ،بقي
منهم  /115/طالبا ً وطالبة يتابعون تعليمهم
في الجامعة ،في كليتي العلوم األساسية
واآلداب ،فيما يبلغ عدد الطالب اإلجمالي
للسنتين األولى والثانية حاليا ً /160/
طالب.
أشارت إدارة الجامعة أن الجامعة تدرس
أيضا ً افتتاح معهد األدب واللغة اإلنكليزية
واللغة الفرنسية ضمن الجامعة خالل العام
القادم ،حيث تم تأمين الكادر التدريسي
لمعهد اللغة الفرنسية ،وتجري المحاوالت
لتأمين كادر تدريسي لمعهد اللغة
اإلنكليزية ،حيث سيتم افتتاح المعهدين معا ً
في حال جاهزية الكادر التدريسي.

قلة األقسام والكوادر التدريسية
ويعتبر تأمين الكادر التدريسي ،الذي يعد
السبب األساسي لقلة األقسام والكليات في

جامعة كوباني أبرز الصعوبات التي تواجه
إدارة الجامعة ،حيث أن أغلب أصحاب
الشهادات العليا سافروا ،بعد األزمة
بشكل عام.
واألحداث التي مرت بها سوريا
ٍ
وتعتمد جامعة كوباني على كادر تدريسي
من خارج المدينة ،من مدن تل أبيض/
كري سبي ،سري كانيه ،ومنبج والرقة
وبلدة صرين ،بسبب قلة توفر الشهادات
العليا.
ويبلغ عدد الكادر التدريسي واإلداري في
الجامعة نحو  /22/محاضراً بينهم ستة من
حملة شهادة الدكتوراه ،وخمسة محاضرين
من حملة شهادة الماجستير ،فيما يحمل
البقية شهادات اإلجازة الجامعية.
ونتيجة عدم إتمام الطالب القادمين من
القرى في العام الدراسي األول لدراستهم
الجامعية بسبب صعوبة الحصول على
السكن؛ قامت جامعة كوباني بتأمين
سكن جامعي مجاني للطالب خالل العام
الدراسي الحالي (،)2018 -2019
للطالب القادمين من ريف المدينة.

وافتتحت جامعة كوباني أبوابها للعام الثالث
على التوالي ،بافتتاح قسم التحليل الطبي
ضمن كلية العلوم األساسية ،وستكون
الدراسة فيها لمدة عامين فقط (معهد)،
وخالل العامين المقبلين سيتم تحوليها لكيلة
تكون الدراسة فيها أربعة سنوات ،لتكون
أساسا ً الفتتاح كلية الطب مستقبالً.
فيما افتتحت جامعة كوباني في العام
الثاني قسم العلوم الطبيعية (البيولوجيا)
ضمن كلية العلوم األساسية ،كما أضافت
قسم األدب واللغة العربية لكلية اآلداب
في مدينة كري سبي /تل أبيض ،ولكن
تم تأجيل الدراسة في القسم ،بنا ًء على
طلب إدارة المدارس في كري سبي /تل
أبيض ،على أن يتم تفعيل القسم خالل العام
الدراسي القادم (.)2020-2019
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تقرير /مصطفى اخلليل

تستمر بلدية الشعب في الطبقة بتقديم
الخدمات للمواطنين ،وإقامة المشاريع
الخدمية في المدينة من تأهيل شبكة الصرف
الصحي التي تعتبر قديمة في المدينة ،كما
أنها تعاني من االنسداد واالهتراء مما
يسبب مشاكل في بعض شوارع المدينة.
كما أن طرقات العامة والرئيسية في
المدينة تعاني من االنكسارات واالهتراء
والحفر نتيجة عدم االهتمام بالطرق لمدة
طويلة تجاوزت عمر األزمة السورية ،نتج
عنها مشاكل مرورية وبخاصة في فصل
الشتاء ،حيث تتشكل المستنقعات.
وفي هذا االطار؛ بدأت بلدية الشعب خالل
عام 2019م تنفيذ عدة مشاريع خدمية؛
منها تأهيل شبكة الصرف الصحي وإنشاء
المطريات لتصريف مياه األمطار في
المدينة وتجهيز البنى التحتية للطرق تمهيداً
لتعبيدها ،وكذلك وضع خطة لتعبيد بعض
الطرق بالطبقة.

مشاريع خدمية عدة خالل العام
اجلاري

وتعاني أيضا ً جامعة كوباني من صغر
حجم البناء الذي يعتبر مؤقتاً ،حيث تم
وضع حجر األساس لبناء جامعة في قرية
(مزرعة صوفيان) جنوبي المدينة بعشرة
/كم ،/في شهر نيسان عام  ،2018بتكلفة
تصل إلى سبعة مليون دوالر في المرحلة
األولى ،لتستوعب نحو خمسة آالف طالب،
لكنها لم تجهز بعد.
وأكدت إدارة جامعة كوباني أن إدارة
الجامعة قامت بإجراء إحصاء لعدد الطالب
الذين سيحصلون على الشهادة الثانوية في
مقاطعتي كوباني وتل أبيض /كري سبي،
حيث تقدر أعدادهم بين /600-700/
طالب/ـة ،وذلك بهدف دراسة استيعاب
جميع الطالب خالل العام الدراسي القادم،
كل وفق رغبته ودرجاته في الثانوية.
ٍ
ويتجه جزء من الطالب الحاصلين على
الشهادة الثانوية لدى اإلدارة الذاتية في
كوباني إلى جامعة «روج آفا» في إقليم
الجزيرة ،لمتابعة تعليمهم في كليات
الهندسة وكلية الطب.

الدراسة للتعبيد خالل هذا العام احتياج
الطبقة من مادة الزفت تقدر بنحو /18/
ألف متر مكعب ،وفي حال كان الوقت
بشكل كامل ،وسبق
كافيا ً سيتم تنفيذ الخطة
ٍ
عملية التعبيد قشط طبقة الزفت ورش مادة
األمسي زيرو.

تشكيل ورشة خدمات فنية
وأضاف سليمان« :شكلت بلدية الشعب

ورشة خدمات فنية مهمتها تقديم الخدمات
في الريف والمدينة ،وبدأت الورشة عملها
في الوقت الحالي ضمن المدينة ،وتشمل
ردم الحفر والمستنقعات باستخدام أليات
قالب وكاليدر وتركس ومدحل وصهريج
مياه وال يوجد صعوبات في عمل الورشة
سوى االزدحام المروي في تلك الشوارع،
وبهذا الخصوص يتم التنسيق مع قسم
المرور في قوى األمن الداخلي لتنفيذ
العمل».

خطط مستقبلية ملشاريع خدمية
وفي ختام اللقاء؛ نوه الرئيس المشترك
لبلدية الشعب في الطبقة عبد الوهاب
سليمان« :لدى البلدية خطط مستقبلية سيتم
تنفيذها في الفترة القادمة؛ ومنها دراسة
إلنارة شوارع المدينة وتأهيل عدة حدائق
ودورات ومنها «دوار الكنيسة ،الدلة،
والعجراوي» ،وستنفذ مشاريع خدمية
بشكل أكبر في حال تم دعم البلدية».

مشروع تعبيد الطرق مستمر

تقرير /مصطفى اخلليل

قسم اإلنتاج النباتي يقدم املستلزمات الزراعية ملزارعي مشال سوريا

صاحل اخلضري

صغر حجم البناء مشكلة

الديمقراطية لمنطقة الطبقة بهدف تأهيل
البنى التحتية في المدينة وتقديم الخدمات
لألهالي وكان الدعم مقسما ً على مدار
السنة.
وأشار سليمان أنه في الربع الثاني من هذه
السنة تم تنفيذ مشروع الردميات للطرق
والشوارع ،وشمل طريق المشفى الوطني
والزويقات وسوق الهالل ،وأما مشروع
الصرف الصحي؛ فاستهدف من خاللها
استبدال شبكة الصرف الصحي في عدة
مواقع بمدينة الطبقة قدرت طولها بنحو
 400متر.

وتابع سليمان حديثه عن المشاريع متحدثا ً
عن مشروع تعبيد الطرق الذي يتم تنفيذه
خالل مشاريع الربع الثالث لهذه السنة،
وأكد أنه يشمل تعبيد شوارع مختلفة في
الطبقة ومنها الشارع الرئيسي الطرف
الشرقي فقط؛ وشارع عمر بن الخطاب
وشارع فايز المنصور والكورنيش الغربي
وطرق أخرى ،ويضاف إلى ذلك عمليات
الترقيع وتشمل طرق المدينة كافة بدءاً من
منطقة األحياء ثم منطقة القرية.
وذكر سليمان أن عملية تعبيد الطرقات
تستهدف المناطق التي تم تجهيز البنى
التحتية فيها من المياه والصرف الصحي،
وإنشاء المطريات ،وتأهيل شبكة الصرف
الصحي وصيانة شبكة المياه بالتعاون مع
مديرية المياه ،وأما الشوارع التي لم يتم
تأهيل البنى التحتية فيها فسيتم تنفيذ خطة
التعبيد خالل العام القادم ،وسيتم تأهيل
بشكل أكبر ،وتضمنت
الطرق المتضررة
ٍ

نقص املخابر العلمية
وتعتمد جامعة كوباني على مراجع عالمية
وعربية في مناهجها التعليمية ،وخاصةً
في كلية العلوم األساسية ،وتعاني الجامعة
من نقص في المخابر لألقسام العلمية ،إال
أن المخبر الخاص بقسم الفيزياء أصبح
جاهزاً وتم إجراء تسعة تجارب علمية
ضمن المخبر خالل العام الدراسي الحالي
 ،/2018 -2019/ولكن قسم الكيمياء ال
يزال يعاني من قلة األجهزة والمواد.
وتتعاون إدارة الجامعة مع هيئة التربية
والتعليم في إقليم الفرات لتأمين فرص
العمل للخريجين فور تخرجهم من الجامعة
في المدارس وفق اختصاصهم.
ويستخدم المحاضرون اللغة الالتينية في
تعليم الطالب المصطلحات العلمية ،إضافةً
إلى استخدام اللغتين العربية والكردية
لشرح المواضيع والمنهاج للطالب.
تقرير /سالفا أمحد

روناهي /قامشلو ـ تع ّد سوريا ً بلداً زراعيا ً
وفق المقاييس االقتصادية الحقيقية بسبب
تمتعها طبيعيا ً بمناخ متوسطي متنوع،
وحد مقبول من مصادر المياه الجارية،
والمخزنة ،والجوفية ،وكمية متوسطة أو
وأراض ذات خصوبة
معتدلة من األمطار،
ٍ
جيدة؛ ما يجعلها قابلة لكثير من الزراعات
الموسمية والمثمرة.
وتعتبر زراعة الحبوب مصدر دخل
أساسي لسكان شمال وشرق سوريا ،ويعد
إقليم الجزيرة من أخصب مناطق سوريا،
وأكثرها تنوعًا بالمحاصيل الزراعية ،كما
تشتهر مقاطعة الحسكة بأنها السلة الغذائية
للبالد ،نظراً لوفرة المياه والمناخ المالئم.
وبهذا الخصوص؛ كان لصحيفتنا
«روناهي» لقا ًء مع رئيس قسم اإلنتاج
النباتي باللجنة الزراعية والثروة الحيوانية
في مقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة المهندس
الزراعي صالح الخضير الذي حدثنا قائالً:
«يقدم قسم اإلنتاج النباتي مستلزمات
اإلنتاج الزراعي كافة للمزارعين ،سوا ًء
كانت هذه المستلزمات تخدم واقع األرض
الزراعية ،أو تخدم اآلليات الزراعية ،تقديم
الرخص الزراعي ،المازوت ،األسمدة
بأنواعها ،البذار كافة المحاصيل ،وأكياس
الخيش».

وأضاف الخضير بأن في الموسم الماضي
بلغ عدد رخص األراضي الزراعية نحو
 2140رخصة ،فبتاريخ الـ  15من شهر
أيلول عام  ،2018تم ترخيص 2000
رخصة للمحاصيل الموسم الشتوي،
و 140رخصة لمحاصيل الموسم الصيفي،
وتشمل هذه الرخص محصول القطن
والخضروات فقط.
وذكر الخضير بأن هناك خمس مناطق
استقرار رئيسية بنسبة للهطوالت
المطرية ،ومن هذه المناطق؛ منطقة
االستقرار األولى قامشلو سري كانيه
ومنطقة خط العشرة؛ وهي منطقة ذات

هطول مطري عالي وتعتمد على زراعة
األقماح ،ومنطقة االستقرار الثانية من
تل براك والخط الدولي وتل بيدر واتساقا ً
مع الرقة ،منطقة االستقرار الثالثة التوينة
والمخروم ،والمنطقة االستقرار الرابعة
والخامسة منطقتي الهول والشدادي ،وما
بعدها تسمى البادية.
وأشار الخصير إلى أنه تم تحديد نسبة
زراعة المحاصيل الزراعية في مناطق
شمال وشرق سوريا ،حيث تضمنت%50
قمح %25 ،شعير %15 ،قطن %5 ،ذرة،
و %5خضراوات صيفية ،ففي المناطق
التي ال تشهد أمطاراً كثيرة لذلك تعتمد على

حمررة الصفحة/برييفان محي

زراعة محصول الشعير ،كونه ال يحتاج
إلى هطوالت مطرية كثيرة.
وأشار الخضير بأنه في العام الماضي
قدمت اللجنة الزراعية للمواطنين مادة بذار
القمح ديناً ،فبلغت كمية البذار 1429,575
طن ،وقدرت بمبلغ  230مليون و400
ألف ليرة سورية ،والشعير لم يتم توزيعه
دينا ً فقد كانت الكمية قليلة ،إما بذار القطن
صنف حلب  124فبلغ سعر الطن الواحد
منه  350ألف ليرة سورية ،أي ما يقابل
سعر الكيلو الواحد  350ل.س ،وذكر
الخضير بأنه في العام المنصرم تم توزيع
القمح بسعر  160ليرة سورية للمزارعين،
حيث كان يباع في السوق السوداء بـ 220
ل.س ،وسماد اليوريا بـ  200ل.س ،فلم
يكن هناك إقبال من قبل المزارعين على
شرائها بسبب ارتفاع سعره ،ويذكر بأن في
السوق السوداء يباع بسعر  230ل.س ،أما
بالنسبة لتوزيع مادة المازوت تابع الخضير
قائالً« :تم تقديم مادة المازوت لكافة
المحركات الزراعية حسب الكشوفات
في مناطق شمال وشرق سوريا ،وكانت
الكمية موحدة لكافة المناطق ،وذكر بأنه
كان يجب أن تكون كمية المازوت للمناطق
الجنوبية أكثر من مناطق االستقرار األولى
والشمالية ال تحتاج إلى ريات كثيرة ألن
تربتها طمية ثقيلة طينية حمراء تحتفظ
بالمياه ليست ذات صرف عالية ،أما مناطق
االستقرار الرابعة والخامسة ،تحتاج إلى
زيادة عدة الريات خفيفة ومتقاربة؛ ألن
المناطق الجنوبية رملية ذات تربة خفيفة
ذات تصريف عالي.
وصرح الخضير« :من المشاكل األكبر
التي واجهنا هي مشكلة توفير المازوت
للمزارعين ،فقد خصصت  30لتر للدونم
الواحد من محصول القطن ،فهي كافية

للمناطق الشمالية ،وال تحتاج إلى ريات
متقاربة ،وهذه الكمية غير كافية للمناطق
الجنوبية فهي تحتاج إلى ريات متقاربة
مثل العريشة ،مركدة ،والهول .لذلك؛ يجب
أن تكون كمية المازوت في هذه المناطق
أكثر من المناطق األخرى» ،وتابع« :في
السنوات القادمة سنتوجه باتجاه الشعير في
تلك المناطق الجنوبية ،فهي ال تحتاج إلى
كميات كثيرة من مادة المازوت».
ونوه الخضير إلى أراضي التخامين

(االستئجار) بأنها أراضي مصنفة أو
أراضي االستيالء وتعود ملكيتها إلى
اإلدارة الذاتية الديمقراطية ،وأكد أن سعر
الدونم الواحد بالنسبة ألراضي التخامين
 100ل.س لكل دونم سقي ،و 50ل.س
لدونم البعل ،يدفعه المزارعون لصندوق
لجنة الزراعة بمقاطعة الحسكة بإقليم
الجزيرة.
وقال رئيس قسم اإلنتاج النباتي بلجنة
الزراعة في مقاطعة الحسكة بإقليم
الجزيرة صالح الخضير في نهاية اللقاء
بأن المزارعين يطالبون لجنة الزراعة
بتأمين بذار القطن الجيدة للموسم القادم.
تقرير /إيريش حممود
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