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التدقيق اللغوي:

ميسر املشعان

سردم  مخيم  في  عفرينية  امرأة  أصيبت 
بمقاطعة الشهباء فخرية صبري بجلطة منذ 
جسدها  إلى  النصفي  الشلل  ليتخلل  شهران 
وتبات  والمشي  التحرك  على  القدرة  وتفقد 
نقص  ظل  وفي  متحرك،  كسري  على 
اإلمكانيات والمعدات الطبية تواجه المريضة 

معاناة متفاقمة وسط عجزهم المادي.
عفرين  مقاطعة  في  له  تعرضوا  بما  تأثراً 
من قصٍف وحشي وعنيف وما يعيشونه في 
يومية،  ومعاناة  نزوح  من  الشهباء  مقاطعة 
األشخاص  من  العشرات  اليوم  في  يصيب 
اعتادوا  الذين  العمر  من  البالغين  وأكثرهم 
على العيش منذ عشرات السنين في عفرين 

وأجوائها بأمراض كثيرة ومنهم المزمنة.
المواطنة فخرية صبري إبراهيم البالغة من 
العمر 47 عاماً، من أهالي قرية خربة شرا 
والنازحة  عفرين  بمقاطعة  شرا  ناحية  في 
سردم  مخيم  في  وقاطنة  قسراً  ديارها  من 
قبل  أصيبت  فقد  منهم،  واحدة  بالشهباء 
الجلطة  هذه  أدت  مفاجئة  بجلطة  شهران 

لتخلل الشلل النصفي للطرف اليميني.
زاد مرضها على معاناة نزوحها ألماً

مع  المرأة  أنباء  وكالة  أجرته  لقاء  وخالل 
كانت  حينما  إنها  قالت  فخرية  المواطنة 
كانت  شيء  من  تعاني  تكن  لم  عفرين  في 
مريضة بمرض السكري ولكن لم يكن يؤثر 
على حياتها اليومية بشكٍل كبير، وأن الحياة 
في عفرين بالنسبة لها كانت أفضل وسعيدة 

بتوفر األمان واالستقرار.
نصفية  بجلطة  أصيبت  أنها  فخرية  ذكرت 
اآلن  وهي  جسدها  إلى  وتخلل  شهران  منذ 
في الفراش على الدوام وال تستطيع الحركة 
والمشي من خطوة ألخرى حتى أنها خالل 
على  قادرة  غير  أنها  يتضح  معنا  حديثها 
نطق ونقاش األحاديث بشكٍل متواصل وهي 
قادرة  تكون  حتى  الوقت  من  للكثير  بحاجة 

على شرح جملٍة ما.
تقول فخرية أن أصابتها بشكٍل مفاجئ وقوي 

أنها  حيث  لها  بالنسبة  كبيرة  ومأساة  معاناة 
لم تعتاد على البقاء في الفراش دون حركة 
في  الغربة  القسري وقسوة  النزوح  في ظل 

المخيمات عليها.
وشلل  مرضها  في  تفاقم  فخرية  وتواجه   
البرد  الشتاء ودخول  جسدها في ظل فصل 
يتجمد  جسدها  يجعل  ما  وهذا  لخيمتها 

بالكامل.
تنادي الجهات المعنية لتقديم العالج لها

بعدما  زوجها  مع  فخرية  المواطنة  وتعيش 
تشرد كٍل من أوالدها لمكان آثر ما تعرضت 
وحرب  أزمة  من  السورية  األراضي  له 
وصراع، وهو من يساهم في تلبية حاجاتها 
كرسي  عبر  وذلك  التحرك  في  ومساعدتها 

متحرك.
نزفت  معنا  فخرية  المواطنة  حديث  خالل 
الدموع من عيونها وباتت تشكي لما وصلت 
من  خرجوا  بعدما  له  يرثى  حال  من  إليها 

عفرين.
وأنهت  للمزيد  التطرق  فخرية  تستطيع  لم 
حديثها بمطالبة الجهات المعنية والمنظمات 
العون  يد  بتقديم  والصحية  اإلنسانية 
والمساعدة لها من أدوية ومعدات طبية وعلى 
بالجلسات  للمعالجة  الماسة  حاجتها  رأسهم 
الفيزيائية ونظراً لفقدان مقاطعة الشهباء من 
قسم األعصاب طالبت  في  أطباء مختصين 

فخرية بإرسالهم للشهباء وتقديم العالج لها.
هذا وهناك المئات من الحاالت الممثلة لحالة 
إبراهيم  فخرية صبري  المريضة  المواطنة 
ويطالبون  المرات  مئات  اليوم  في  ويعاني 
بتقديم  المعنية  الجهات  من  باستمرار 
صاغية  أذٍن  دون  لهم  العون  ويد  المعالجة 
الموت  من  حياتهم  وتنقذ  مطالبهم  تلبي 
والمعاناة في وقٍت يتطلب فيه العالج مئات 
حالة  في  المرضى  افتقار  وسط  الدوالرات 

النزوح للشهباء.

المكنات  وظهور  التكنولوجي  التطور  رغم 
الصناعية الحديثة، إال أن ذلك لم يثِن الكثير على 
العمل في مواصلة الصناعات والحرف اليدوية، 
ومنهم الفتاة الكردية أرزو توفيق التي تعمل في 

مجال صناعة األحذية بمواد أولية بسيطة.
مدينة  أهالي  من  توفيق  أرزو  الكردية  الفتاة 
من  تبلغ  والتي  كردستان  بباشور  السليمانية 
العمر 24 عاماً، تعمل في مجال صناعة وتزيين 
والنسائية  الرجالية  أنواعها  بمختلف  األحذية 

وكذلك األطفال منذ نحو عام ونصف.
إلى  األحذية  صناعة  في  بعملها  ارزو  وتحتاج 
صغيرة  وقطع  باألحذية  خاصة  وخيوط  قوالب 
من الخشب، لذا فإن عليها أن تجلب هذه المواد 

األولية من سوق المدينة.
إنها   ROJNEWS لوكالة  قالت  توفيق  ارزو 
فقط،  األبيض  باللون  أحذيةً  البداية  في  صنعت 
وتلبية  إنتاجها  على  الطلب  زيادة  ومع  لكن 
بألوان  األحذية  بصناعة  بدأت  الزبائن  لرغبات 

أخرى.
ارزو،  لدى  حذاء  كل  صناعة  مدة  وتستغرق 
ثالثة أيام، وتمارس هذه الحرفة إلى جانب القيام 

بأعمال منزلية في البيت.
وتزينها  أيضاً  القديمة  األحذية  ارزو  تّجدد  كما 
مدينة  في  المحلية  األسواق  في  إنتاجها  وتبيع 

السليمانية.

الدعم  إلى  أرزو  تحتاج  النساء  من  وكغيرها 
وزيادة  حرفتها  لتطوير  والمعنوي  المادي 
النساء  بعض  بتعليم  تأمل  إنها  وتقول  إنتاجها، 
المرأة  كون  هي،  تعلمت  كما  األحذية  صناعة 
تستطيع أن تخترق جميع مجاالت العمل، بهدف 
إغناء المجتمع عبر االعتماد على نفسها لتوفير 

احتياجاتها.

ينية تعاني من شلل نصفي  نازحة عفر
فمن سيقدم لها يد العون؟؟!!

امرأة كردية تصنع األحذية 
يدوياً في منزلها

البائسان تميم وأردوغانالمرأة في الطبقة تحقق طموحها عاماً تلَو اآلخر..

فوزة يوسف: ثورتنا مستمرة وال ميكن 
ألحد الوقوف يف طريق مسريتن

جتربة املرأة يف مشال سوريا عنوان ورشة تدريبية ببريوت

أكدت عضوة الهيئة التنفيذية في حركة المجتمع الديمقراطي فوزة يوسف أن قوة 
فأصبحت  أجمع،  العالم  على  أثّرت  شمال وشرق سوريا  ثورة  في  المرأة  وإرادة 
التواقين للحرية في مشارق األرض ومغاربها. وأضافت:  منارة يلتف حولها كل 
إنجازات  دائمة، وحققت  ثورية  المرأة في شمال وشرق سوريا في حالة  »كانت 

ومكاسب ال تعد وال تحصى«...«4

حققت المرأة مكتسباتها واجتازت 
العوائق المعترضة دربها بإرادتها 
على  إيجابياً  انعكس  ما  الحرة؛ 
أدائها في إدارة المرأة في منطقة 
ومؤسسات  خاص،  بشكل  الطبقة 
اإلدارة المدنية الديمقراطية بشكل 

عام...«2

الماليزية  العاصمة  في  انعقدت  أيام  قبل 
المصغرة  اإلسالمية  القمة  كوااللمبور 
وبدعوة  وإيران،  وتركيا  قطر  بمشاركة 
من الرئيس الماليزي مهاتير محمد الذي 
لن  القمة  أن  سابقة  تصريحات  في  أكد 
تكون بديالً عن مؤسسات إقليمية أو أنها 
ستناقش الدين اإلسالمي ولكنها مساعي 
العالم  المسلمين داخل  لالرتقاء بشؤون 

اإلسالمي «9

معاناة خميم واشو كاني تتفاقم مع غزارة 
األمطار واملهجرون يشتكون

طرد االحتالل الرتكي.. األمنية 
الوحيدة لشعوب الشمال السوري

التمسك باحلياة واألمل عنوان 

املشهد الثقايف بكركي لكي 

بالرغم من ممارسات االحتالل الرتكي ومرتزقته يف عفرين وتدمريهم للكنائس واألديرة؛ إال أنّ مسيحيي عفرين أدوا صالة العيد يف الكنيسة اليت أنشأوها باملناطق اليت قطنوها مع 

باقي املهجرين، واقتصرت جّل أمنياهتم يف العام اجلديد على العودة إىل منازهلم بعد حترير عفرين.. وناشدوا دول العامل بإيقاف العدوان الرتكي على مناطق مشال وشرق سوريا 

وإهناء االحتالل الرتكي لعفرين..«2

مسيحيو عفرين يدعون اجملتمع الدولي بإيقاف 
انتهاكات االحتالل الرتكي

ال للرصاص الطائش يف ليلة رأس السنة
شمال  في  الداخلي  األمن  قوى  حذرت 
ليلة  الرصاص  إطالق  بعدم  وشرق سوريا 
رأس السنة باإلضافة إلى حملة على شبكة 
تواصل االجتماعي من قبل ناشطين بنفس 
الوقت باسم »ال للرصاص الطائش«، ومع 
اقترابنا من ليلة رأس السنة تزداد المخاوف 
بحيث  العشوائي  النار  إطالق  عمليات  من 
تؤدي في أغلب األحيان إلى حدوث وفيات 
رصاصة  لذلك  المواطنين،  بين  وإصابات 
كاملة،  لعائلة  حزن  في  سبباً  تكن  قد  منك 
والدمار  الخراب  عانى  كشعب  فيكفينا 
بقعة  أي  في  التركي  المحتل  سببه  والقتل 
يحل بها، ولنجعل من ليلة رأس السنة، ليلة 

سالم ومحبة وبدون دماء وأحزان.

عني
شيِم  روناهي من  والمقاومة  الصمود 

وشرق  شمال  مناطق  وِطباِع 
كل  من  الرغم  فعلى  سوريا، 
الِمحن والظروف التي مّرت على 
المنطقة لم تتوقف سيرورة الحياة 
ونواحيها،  وبكل  استمرت  بل 
الثقافي في  المشهد  فكان عنوان 
شمال  عموم  في  كما  لكي  كركي 
األمل  العام  لهذا  سوريا  شرق 

والمقاومة. «8

الشهر  مطلع  مع  العالم  يستعد 
السنة  برأس  لالحتفال  الجاري 
االستعدادات  تبدأ  حيث  الميالدية، 
واألنوار  بالورود  الشوارع  بتزيين 
الجوانب  كل  تغطي  التي  المختلفة 
العام  بقدوم  الفرحة  عن  للتعبير 
بأن  واألماني  اآلمال  مع  الجديد 
بالسعادة  مفعماً  المقبل  العام  يكون 
أمال  لكن  حياتهم،  في  والنجاح 
ليست  السوري  الشعب  وأمنيات 

كأمنيات الشعوب األخرى...«6

نظّم ملتقى السالم للمرأة 
السورية بالتنسيق مع 

منظمة المبادرة النسوية 
األورومتوسطية؛ ورشة تدريبية 

تحت عنوان »المرأة السورية 
عماد المستقبل«؛ وذلك في 

العاصمة اللبنانية بيروت...«2

يزداد وضع المهجرين في مخيم واشو كاني الواقع 
غربي مركز مدينة الحسكة بـ12 كم سوءاً يوماً 
بعد آخر مع اشتداد البرد وازدياد معدالت هطول 
وبالرغم من  الدولية،  المنظمات  األمطار وغياب 
حتى  لديهم  موجود  المقاومة  إصرار  فإن  ذلك 

إخراج االحتالل ومرتزقته من المنطقة...«2
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التركي  المحتل  يستمر  ـ  األخبار  مركز 
التعليمية  العملية  إيقاف  في  ومرتزقته 
هجماته  إثر  احتلها؛  التي  بالمناطق 
شمال  مناطق  على  األخيرة  العسكرية 
لناحية  التابعة  والمناطق  سوريا،  وشرق 
تعرضت  حيث  خاصة،  عيسى  عين 
آالف  تضم  التي  المدارس  من  العشرات 
بلدتي  في  للتوقف  المعلمين  ومئات  الطلبة 

علي باجلية وأبو خرزة.
هجماتها  التركي  االحتالل  دولة  شن  ومع 

في  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على 
العام  من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع 
واُغلقت  التعليمية،  العملية  ُشلَّت  الجاري؛ 
من  المئات  افتتحت  بعدما  المدارس، 
المدارس بعد تحرير المنطقة، حيث قامت 
ناحية  في  التربية(  )لجنة  المعنية  اللجنة 
عين عيسى واللجان التابعة لها في كل من 
بلدتي علي باجلية وأبو خرزة قبل احتاللها 
بإعادة ترميم وافتتاح عشرات المدارس في 
لهما،  التابعة  والقرى  المذكورتين  البلدتين 
الـ 5000  يقارب  إلى دخول ما  باإلضافة 

توقفه  بعد  التعليم  إلى  آالف طالب وطالبة 
بشكل تام خالل السنوات الماضية.

باجلية؛  علي  بلدة  من  مصادر  وبحسب 
حولوا  المرتزقة  أن  على  لصحيفتنا  أكدت 
مدارس البلدة إلى ثكنات عسكرية، وعمدوا 
مدرسي،  أثاث  من  محتوياتها  لنهب 
حرق  جانب  إلى  كهربائية،  وأدوات 
الخشب  من  المصنوعة  المدرسية  المقاعد 

الستخدامها في التدفئة لعناصرهم.
ويبلغ عدد المدارس المحتلة التابعة لبلدتي 
إلى  باجلية 60 مدرسة،  أبو خزرة وعلي 
خطوط  على  موجودة  مدرسة   20 جانب 
عمد  حين  في  الطرفين،  بين  التماس 
األهالي  من  اآلالف  تهجير  إلى  المرتزقة 
من  التالميذ  آالف  ليحرم  المناطق  تل  من 

التعليم.
كبيراً  عدداً  فإن  معنية؛  مصادر  وبحسب 
من المعلمين يتعرضون لمضايقات متعددة 
سجالت  في  التسجيل  على  إجبارهم  منها 
فيما بعد بحجة إعادة  خاصة، واستدعائهم 
الخروج  من  منعهم  أو  جديد،  من  تعيينهم 
من المناطق المحررة تحت طائل مصادرة 

ممتلكاتهم وبيوتهم.

أكثر  من  القلب  وخفقان  التنفس  يعتبر ضيق 
النوم،  فترة  عند  الشائعة خصوصاً  المشاكل 
مما يشكل أرق شديد وعدم القدرة على النوم 

وقد يشكل خطورة أيضاً على الحياة.
بخفقان  وثيقاً  ارتباطاً  التنفس  ضيق  يرتبط 
القلب، عندما يحدث ضيق التنفس بسبب الربو 
أو االنسداد الرئوي حيث يعمل القلب جاهداً 
إلى زيادة جهده لضخ أوكسجين كافي لباقي 
خاليا الجسم, وإن زيادة الجهد تلك تؤدي إلى 

تسارع نبضات القلب وعدم انتظامه.
أسباب ضيق التنفس وخفقان القلب:

هناك العديد من أسباب ضيق التنفس وخفقان 
القلب، وإن معظم أسباب ضيق التنفس تأتي 
بسبب أمراض القلب والرئتين بحيث يشارك 
جسمك  إلى  األكسجين  نقل  في  الجهازين 

وإزالة ثاني أكسيد الكربون.
المخ  بواسطة  التنفس  تنظيم  يتم  بحيث 
والتفاعل المعقد بين المواد الكيماوية في الدم 

والهواء الذي نتنفسه.

أكسيد  وثاني  األكسجين  مستويات  تلعب 
الكربون وكمية الهيموجلوبين في الدم  دوراً 

مهماً في تنظيم معدل التنفس.
كما ويمكن أن تشمل أسباب ضيق التنفس أحد 

األسباب التالية:
1- الربو. 

2- االنسداد الرئوي الحاد.
3- رد الفعل التحسسي.

4- التسمم بأول أكسيد الكربون.
5- النوبات القلبية.

6- انخفاض ضغط الدم.
7- االلتهاب الرئوي الحاد.

الدم  كريات  عدد  )انخفاض  الدم  فقر   -8
الحمراء(.

9- انسداد مجرى الهواء في الحلق.
عضلة  في  تضخم  أو  القلب  في  فشل   -10

القلب.
11- جلطة دموية في الرئتين.

أما بالنسبة ألسباب خفقان القلب ينبض قلبك 

بمعدل 100 نبضة كل دقيقة، يمكن أن تشعر 
كبيرة  بسرعة  ينبض  قلبك  بأن  الحالة  بتلك 
جداً,  بطيء  بمعدل  ينبض  أو  المعتاد  غير 
بحيث يرتبط عادة عدم انتظام ضربات القلب 
أو  القلب  في  واضطرابات  مشاكل  بوجود 

القلق والضغط النفسي.
األسباب التي تؤدي إلى خفقان القلب المفاجئ:
1- التمرين الشاق والحمى والضغط النفسي.

2- بعض األدوية خصوصاً أدوية الضغط.
3- يمكن أن يحدث بسبب فقر الدم.

4- فرط نشاط الغدة الدرقية.
5- قصور قلبي أو نوبة قلبية حادة.

بسبب  الكحول  شرب  أو  التدخين  كثرة   -6
احتوائها على الكافيين بشكل كبير.

أو توازن  الكهربائية  المسارات  7- خلل في 
الشحنات الكهربائية.

عالج خفقان القلب وضيق التنفس:
المشاكل  أكثر  من  المشكلتين  تلك  تعتبر 
معرفة  يجب  بحيث  الناس،  عند  المؤرقة 

أفضل  عن  والبحث  إليها  المؤدية  األسباب 
عالج لها حتى ال يشكل أي خطر على حياتك.
تبدأ  ثم  بسيطة  نوبات  شكل  على  تبدأ  بحيث 
لهما  تكون  قد  تدريجي،  بشكل  باالزدياد 

مسببات بسيطة مثل اإلجهاد والتعب.

مشاكل  وجود  على  دليالً  تكرارها  يكون  قد 
خطيرة تلزم تدخل طبي لها، لذلك من المهم 
الخاصة  األعراض  وتتبع  األسباب  معرفة 

بهما.
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مركز األخبار ـ بالرغم من ممارسات االحتالل 
وتدميرهم  عفرين  في  ومرتزقته  التركي 
للكنائس واألديرة؛ إال أّن مسيحيي عفرين أدوا 
صالة العيد في الكنيسة التي أنشأوها بالمناطق 
واقتصرت  المهجرين،  باقي  مع  قطنوها  التي 
العودة إلى  العام الجديد على  جّل أمنياتهم في 
دول  وناشدوا  عفرين..  تحرير  بعد  منازلهم 
مناطق  على  التركي  العدوان  بإيقاف  العالم 
التركي  االحتالل  وإنهاء  شمال وشرق سوريا 

لعفرين..

من  عفرين  في  الوحيدة  الكنيسة  تدمير  بعد 
مسيحيو  عاد  ومرتزقته؛  التركي  االحتالل  قبل 
عفرين الذين هُجروا من ديارهم ولم يبقى منهم 
في  لهم  كنيسة  تأسيس  إلعادة  عفرين  في  أحد 
المناطق التي قطنوها مع باقي ُمهجري عفرين. 
تلك  في  تدق  الميالد  أجراس  عادت  واليوم 

مدمر  مبني  أساس  على  أنشئت  التي  الكنيسة 
لمرتزقة  تابع  متشدد  لفصيل  مقراً  سابقاً  كان 
الكنيسة  خادم  ويقول  سوسين،  تل  في  داعش 
الكنيسة؛  بناء  على  أثاروا  أنهم  خودان  ديار 
ليكون مكاناً جامعاً لهم في ظل النزوح، وإلعادة 
األلفة والتآلف بين مسيحي عفرين حتى العودة 
التي تمنوها ودعوا هللا ألن تكون قريبة ليعودوا 

ويرمموا كنيستهم المدمرة في عفرين.
وكان عدد العائالت المسيحية في عفرين يناهز 
العائالت  من  عدد  ضمنهم  من  عائلة   420
العرب.  من  قليل  وعدد  والكردية  األرمنية 
الشهباء  مناطق  في  عائلة   150 بقيت  واليوم 
ويقول  عفرين،  من  لهم  القسري  التهجير  بعد 
نتيجة  الخروج من عفرين  أنهم فضلوا  خودان 
مرتزقة  كون  واالغتصاب  القتل  من  الخوف 
التركي هي في مجملها فصائل  دولة االحتالل 
تقبل  ولن  والنصرة  داعش  بقايا  من  متشددة 

بوجود المسيحيين في عفرين، وتابع: »ما حدث 
في إدلب من تدمير القرى المسيحية وكذلك في 
سري كانيه وكري سبي شاهد على معادة هذه 
ومن  اإلسالم  غير  األخرى  للديانات  الفصائل 

بينها المسيحية واإليزيدية«.
توافدت  العام؛  لهذا  الميالد  أعياد  حلول  ومع 
إلى  الميالد  ليلة  الُمهجرة  المسيحية  العائالت 
إلحياء  اإلنجيلية  للطائفة  تتبع  التي  الكنيسة 
القداس، وهناك تمنى ديار خودان أن يعم السالم 
والمحبة العالم أجمع، وتحدث عن المآسي التي 
من  والمسيحيين  عامة  السوري  الشعب  عانها 
الشمال  على  التركي  العدوان  نتيجة  ضمنهم 

السوري.
صحيفتنا  مع  حديثه  خالل  خودان  وتطرق 
قبل  عفرين  بها  تمتعت  التي  اآلمنة  الحالة  إلى 
االحتالل التركي، وأشاد باحترام حرية المعتقد 
الذاتية  اإلدارة  فترة  في  العامة  والحريات 

الديمقراطية هناك، وتابع: »اليوم يحكم عفرين 
المخابرات  قبل  من  تأتمر  متطرفة  مجموعات 
الكرد  بحق  جائرة  قوانين  وتفرض  التركية، 
الشعوب  إلبادة  وتهدف  عفرين؛  من  والعرب 

والديانات األخرى من الساحة السورية«.
وتمنى ديار خودان خالل حديثه أن يكون العام 
القادم عام المحبة والسالم وأن يزول االحتالل 
وأكد:  إليها،  اآلمنة  الحياة  وتعود  سوريا،  عن 
العودة  هي  واألخيرة  األولى  أمنيتنا  »بالطبع 
المرتزقة  الفصائل  من  وتحررها  عفرين  إلى 

المتشددة«.
وبدوره؛ أكد أورهان حسن أحد مسيحي عفرين 
على العودة وتمنيه أن تكون العودة قريبة؛ ألن 
عفرين هي موطنهم الذي ترعرعوا فيها وهناك 

أشجار الزيتون المباركة ومرابع طفولتهم.
وقال أن خروجهم من عفرين كان صعباً جداً، 
ورغم ذلك تابعوا حياتهم، وتوعد أورهان حسن 

العودة  على  للعمل  بوسعهم  ما  سيذلون  بأنهم 
االضطهاد  ظل  في  وتحريرها،  عفرين  إلى 
قبل  من  فيه  يمارس  الذي  والديني  العرقي 
االحتالل  لدولة  الموالية  المرتزقة  الفصائل 
التركي. وطالب المجتمع الدولي وباألخص تلك 
األقليات  حماية  تتدعي  التي  والمنظمات  الدول 
الشعب  وحماية  للتحرك  الدينية،  والطوائف 
السوري من كرد وآشوريين وسريان، وغيرهم 

من الشعوب.
وفي نهاية حديثه؛ نوه أورهان حسن على أنهم 
للسالم  والدعوة  الصالة  سيتابعون  كمسيحيين 

وتحرير سوريا من االحتالل التركي.

في  المهجرين  وضع  يزداد  ـ  األخبار  مركز 
مدينة  مركز  غربي  الواقع  كاني  واشو  مخيم 
مع  آخر  بعد  يوماً  سوءاً  كم  بـ12  الحسكة 
األمطار  هطول  معدالت  وازدياد  البرد  اشتداد 
ذلك  من  وبالرغم  الدولية،  المنظمات  وغياب 
فإن إصرار المقاومة موجود لديهم حتى إخراج 

االحتالل ومرتزقته من المنطقة.
كانت  )السبت(  أمس  يوم  األمطار  هطول  مع 
تفارق  ال  والبسمة  الجميع  قلوب  تغمر  الفرحة 
اختلف  األمر  لكن؛  المناطق.  جميع  في  الشفاه 
عند المهجرين في مخيم واشو كاني, فالمطر لم 
يعد بالنسبة لهم فرحة كبيرة بسبب الخيم التي لم 

يعتادوا عليها بعد مرور أكثر من شهرين.
عدوانه  بدأ  الذي  التركي  االحتالل  وتسبب 
العام  من  الفائت  األول  تشرين  من  التاسع  في 
الجاري واحتل مدينتي سري كانيه وكري سبي 
قسري  تهجير  بموجة  القرى؛  من  والعشرات 

المجازر  بسبب  بيوتهم  من  مدني  ألف  لـ300 
واالنتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين والتي 
داعش  مرتزقة  يفعله  كان  ما  كبير  لحد  تشبه 

وجبهة النصرة.
ويقطن حالياً في مخيم واشو كاني الذي أنشأته 
من  أكثر  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
التي  المناطق  مختلف  من  شخص   5700

احتلتها تركيا ومرتزقتها.
الذين  الُمهجرين  معاناة  بدأت  ماطرة  ليلة  وبعد 
فروا من بطش االحتالل التركي منذ التاسع من 
منهم  فالبعض  المنصرم,  األول  تشرين  شهر 
دخلتها  األخرى  الخيم  خيامهم, وبعض  تمزقت 
المأساة في مخيم واشو  فتجسدت صور  المياه, 
كاني الذي تراكمت في طرقاته األوحال. معظم 
يستطيعوا  لم  المخيم  في  القاطنين  الُمهّجرين 
الغزيرة  األمطار  بسبب  خيمهم؛  من  الخروج 
التي هطلت, واضطر العديد من الُمهّجرين إلى 

مغادرة خيمهم واالنتقال إلى خيم مجاورة, هذه 
ألنهم  ماطرة  ليلة  بعد  المهجرين  أثقلت  الهموم 
فقدوا األمل من مساعدة المنظمات الدولية لهم.

وتقتصر المساعدات التي تُقدم للنازحين على ما 
واإلدارة  الكردي  األحمر  الهالل  منظمة  تقدمه 
لجنة  وحسب  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
هذه  فإن  الجزيرة؛  إقليم  في  المنظمات  شؤون 
سياسية  بمخططات  عملهم  يربطون  المنظمات 

تعود للجهة الداعمة لهم.
وفي جولة لوكالة أبناء هاوار لمخيم واشو كاني 
بسبب  إليه  الوصول  صعوبة  من  الرغم  على 
والطرقات  تهطل  كانت  التي  الغزيرة  األمطار 
شبه المغلقة، لنقل جزء من المعاناة التي يعيشها 
والنقص  المخيم,  في  القاطنون  المهجرون 
أغذية  من  اليومية  المستلزمات  في  الكبير 
التي  الحاالت  أصعب  ولعل  وألبسة.  وأدوية 
رصدتها كاميرا وكالة هاوار هي عائلة نازحة 

تمر وهي  تل  لناحية  التابعة  العامرية  قرية  من 
تنقل أغراضها من خيمة إلى أخرى، حيث أن 

األمطار أغرقت خيمتهم.
عجوز  رجل  أيضاً  المأساوية  الحاالت  ومن 
تجاوز الـ 70 من العمر، كان قد وصل حديثاً إلى 
المخيم يقوم بإنشاء خيمته في األجواء الماطرة 
والبرد القارس، أما جارته فتقوم بتغطية خيمتها 
ويذهب  األمطار,  توقف  بعد  العازلة  بالمادة 
من  األمطار  هطول  قبل  لمساعدتها  جيرانها 
جديد. وبهذا الصدد؛ قالت إحدى الُمهّجرات من 
بطش االحتالل التركي: »المساعدات قليلة وال 
ال  أنني  كما  المخيم،  في  العائالت  حاجة  تكفي 

زلت بال خيمة«.
أطفال المخيم وقبل افتتاح المدرسة، كانوا دائماً 
خارج الخيم يلعبون في شوارع المخيم. ولكن؛ 
في هذه الزيارة؛ لم يلحظ تلك الحركة المعهودة 
الخيم  داخل  كانوا  معظمهم  كون  لألطفال؛ 

ويتلقون تعليمهم بلغتهم األم.
ومن أبرز المشاكل التي يعاني منها الُمهّجرون 
منها  وتفوح  أعطالها,  وكثرة  المدافئ  نقص 
كما  األطفال,  صحة  تؤذي  التي  الكاز  رائحة 
يلتحفون  وهم  المهجرين  من  الكثير  شوهد 
الحسن  اعتدال  وقالت  خيمهم.  داخل  األغطية 
تركيا  احتلت  أن  »بعد  المناجير:  قرية  من 
السوري  الوطني  بالجيش  ومرتزقتها ما يسمى 
في  هنا  الوضع  قرانا.  من  هجرنا  مناطقنا؛ 
البرد,  من  كثيراً  ونعاني  جداً,  صعب  المخيم 
وال  األعطال  كثيرة  لدينا  الموجودة  المدافئ 
كثيراً  »نعاني  وأضافت  بصعوبة«.  إال  تعمل 
من قلة األدوية في المخيم, ومطالبنا هي العودة 
إلى منازلنا بعد خروج مرتزقة االحتالل التركي 
منها«. وبالرغم من كل ذلك، يُّصر المهجرون 
تحرير  حتى  الظروف  أشد  في  المقاومة  على 
وتبقى  التركي،  االحتالل  من  وقراهم  مدنهم 

الصورة أبلغ من الكالم في مخيم واشو كاني.

ين يدعون المجتمع الدولي بإيقاف انتهاكات االحتالل التركي مسيحيو عفر

معاناة مخيم واشو كاني تتفاقم مع غزارة األمطار والمهجرون يشتكون
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مع انخفاض درجات الحرارة وتراكم الثلوج، 
تحتاج أجسامنا إلى مشروبات ترفع من حرارة 
حيث  الداخل،  من  تدفئته  على  وتعمل  الجسم 
هناك مكونات طبيعية تعمل على تدفئة الجسم 
وتساعد بالوقاية أو التخلص من أمراض البرد 

والزكام.

بعض المشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم
من  العديد  على  الحلبة  تحتوي  الحلبة:  شاي 
وعلى  المهمة  والعالجية  الغذائية  العناصر 
رأسها مضادات االلتهابات والميكروبات التي 

تنتشر في فصل الشتاء.
حليب الزنجبيل: على الرغم من مذاقه الالذع 
والحار، إال أن مغلي الزنجبيل يعد من أفضل 
بغية  تناولها  يتم  التي  الشتوية  المشروبات 
الحصول على الطاقة والدفء والنوم الهادئ 

بليالي البرد القارسة.
شاي المرامية: تؤخذ كمية بمقدار ملعقة كبيرة 

األعواد  وتنظف  تغسل  الجافة  المرامية  من 
المغلي حتى  الماء  كوبين من  مقدار  في  تنقع 

تخرج خالصتها وتحلى بالسكر.
مقدار  يؤخذ  اليانسون:  وشاي  الشمر  شاي 
وتغسل  اليانسون  أو  الشمر  من  كبيرة  ملعقة 
الماء  من  أكواب  ثالث  مقدار  مع  وتغلى 
المغلي لمدة خمس دقائق وتترك لتنقع ثم تحلى 

بالسكر.
مشروب التفاح الساخن: يُصب عصير التفاح 
والتوت  والقرنفل  القرفة  توضع  ثم  إناء،  في 
قماش  قطعة  في  والليمونة  البرتقالة  وقشر 
تغمس وسط عصير  ثم  جيداً  تربط  ثم  قطنية 

التفاح.

من  )4-5(حبات  تؤخذ  اليابس:  اللومي  شاي 
البذور  من  وتنظف  وتكسر  األسود  اللومي 
الموجودة فيها ثم تغسل وتغلى مع مقدار ثالث 

أكواب من الماء ويحلى بالسكر.

تقوم األجسام المضادة بدور فّعال في محاربة 
الجسم،  تقتحم  التي  والفيروسات  البكتيريا 
ولكن ارتفاع نسبتها يمكن أن يسبب آثار سلبية 

وأضرار صحية عديدة.
ما هي األجسام المضادة؟

هي عبارة عن بروتينات يتم إنتاجها بواسطة 
أي  محاربة  في  للمساعدة  المناعي  الجهاز 
أو  فيروسات  سواء  الجسم،  تغزو  عدوى 

بكتيريا أو مواد كيميائية ضارة.
العدوى  على  بالعثور  األجسام  هذه  وتقوم 
في  البدء  ثم  نوعها،  لتحديد  بها  وااللتصاق 
المضاد  لهذا  الجسم  إنتاج  ويستمر  تدميرها، 
جزيئات  كافة  من  التخلص  لحين  أيام  عدة 

العدو.
للعدو،  وفقاً  واحدة  وظيفة  مضاد  جسم  ولكل 
فعلى سبيل المثال، يتكون جسم مضاد لتدمير 
بمهاجمة أي  يقوم  الماء، ولن  فيروس جدري 

فيروس آخر.
األجسام  تبقى  العدو،  من  التخلص  وبعد 
المضادة في الجسم لتقوم بمهاجمته مرة أخرى 
إذاً عاد للجسم، وبالتالي تصبح مستعدة لتدميره 

بصورة أسرع.
أنواع  خمسة  هناك  المضادة:  األجسام  أنواع 

لألجسام المضادة، وتشمل:
1- األجسام المضادة Ig G: تقوم هذه األجسام 
بالدفاع عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات، 
أنها  حيث  الجسم،  سوائل  مختلف  في  وتوجد 
في  بسهولة  تتحرك  وبالتالي  حجماً،  األصغر 

الخاليا.
األكبر  تعتبر   :Ig M المضادة  األجسام   -2
حجماً في األجسام المضادة، وتوجد في المخاط 

والدموع واللعاب والدم، باإلضافة إلى بعض 
المناطق األخرى من الجسم.

وتنتج هذه األجسام استجابةً للعدوى الفيروسية 
إصابة  من  األعداء  بمنع  وتقوم  البكتيرية،  أو 
وصولها  دون  تحول  أنه  كما  بضرر  الخاليا 

لألعضاء الداخلية.
3- األجسام المضادة Ig E: تقوم هذه األجسام 
برد فعل تجاه المواد المثيرة للحساسية، سواء 
األطعمة  أو  الفطريات  أو  والغبار  األتربة 
من  الجسم  تحمي  وكذلك  للحساسية،  المسببة 

الديدان الطفيلية.
والرئتين  الجلد  في  األجسام  هذه  وتوجد 
واألغشية المخاطية، كما تتوفر بنسبة قليلة في 

الدم.
4- األجسام المضادة Ig A: توجد هذه األجسام 
وخاصةً  المخاطية،  األغشية  في  كبيرة  بنسبة 
الهضمي،  والجهاز  التنفس  بطانة ممرات  في 

كما تتوفر في الدموع واللعاب.
وتعمل هذه األجسام على منع دخول األجسام 

الغريبة والضارة إلى داخل الدورة الدموية.
 5- األجسام المضادة Ig D: هي النوع األقل 
نسبة بالجسم، ويوجد في الدم، وعادةً ما تكون 
وتقوم   ،Ig m المضادة  األجسام  مع  موجودة 

بتعزيز نشاط خاليا المناعة.
وهو النوع الموجود بكميات صغيرة في الدم، 

هو الجسم المضاد األقل وجوداً في الدم.
على  المضادة  األجسام  نسبة  ارتفاع  تأثير 

الجسم:
محاربة  في  الفعال  دورها  من  الرغم  على 
األعداء الذين يغزون الجسم، يمكن أن يصبح 
ارتفاع  آثار سلبية في حالة  المضادة  لألجسام 

نسبتها.
األجسام  ظهور  كان  إذا  الجسم:  حساسية   -1
تجاه  بحساسية  اإلصابة  عن  ناتجاً  المضادة 

األغذية أو األتربة وغيرها، فيمكن أن تسبب 
بعض األعراض مثل الطفح الجلدي والحساسية 

التي تظهر في مختلف أنحاء الجسم.
أنواع  بعض  تسبب  أيضاً  التنفس:  ضيق   -2
األجسام المضادة الشعور بصعوبة في التنفس 

عند ارتفاع نسبتها بالجسم.
ارتفاع  يؤدي  أن  يمكن  الحلق:  احتقان   -3
اإلصابة  إلى  المضادة  األجسام  أنواع  بعض 
تتواجد  التي  األنواع  الحلق، وخاصةً  بالتهاب 

في الممرات التنفسية.
4- آالم البطن: من األعراض الشائعة الرتفاع 
مستويات األجسام المضادة بالجسم هو الشعور 
الهضمي  الجهاز  واضطرابات  البطن  بآالم 

والشعور بالمغص الشديد.
في  المضادة  األجسام  نسبة  من  تزيد  أمور 

الجسم:
يمكن أن تؤدي بعض األمور إلى زيادة نسبة 

األجسام المضادة بالجسم وفقاً لنوعه ووظيفته، 
وتتمثل في:

1- التعرض لألتربة: إذا كان الجسم يعاني من 
حساسية تجاه الغبار واألتربة، فسوف تتسبب 
بالجسم،  المضادة  األجسام  في رفع مستويات 

وبالتالي تظهر آثارها السلبية.
أحد  الطقس  يعتبر  الطقس:  في  التغيرات   -2
العوامل األساسية التي يمكن أن تسبب ارتفاع 
حيث  بالجسم،  المضادة  األجسام  مستويات 
بين  السلبية  األعراض  حدوث  فرص  تزداد 
فيها  تزداد  التي  المواسم، وكذلك في األوقات 

الرطوبة لتسبب نمو الفطريات.
أن  يمكن  األليفة:  الحيوانات  مع  التعامل   -3
في  األليفة  الحيوانات  ولعاب  فرو  يتسبب 
األجسام  بعض  يثير  مما  بحساسية،  اإلصابة 
المضادة في الجسم, وفي حالة وجود حيوانات 
للحفاظ  االحتياطات  أخذ  يجب  بالمنزل،  أليفة 
بقدر  األطفال  عن  وإبعادها  نظافتها  على 

المستطاع.
للحساسية:  المسببة  األطعمة  تناول   -4
المسببة  األطعمة  تناول  عن  التوقف  يجب 
المضادة  األجسام  تهيج  ألنها  للحساسية 
تسبب  التي  األطعمة  وتختلف  الجسم،  في 
الحساسية من شخص آلخر، وأبرزها: حليب 
البيض،  السوداني،  الفول  المكسرات،  البقر، 

الغلوتين، واألسماك.
بعض  يعاني  األدوية:  أنواع  بعض   -5
بعض  مركبات  تجاه  حساسية  من  األشخاص 
األدوية، مثل األسبرين والبنسلين، مما يسبب 
ارتفاع نسبة بعض األجسام المضادة وظهور 

األعراض المختلفة.

للمرأة  السالم  ملتقى  نظّم  ـ  األخبار  مركز 
النسوية  المبادرة  بالتنسيق مع منظمة  السورية 
عنوان  تحت  تدريبية  ورشة  األورومتوسطية؛ 
في  وذلك  المستقبل«؛  عماد  السورية  »المرأة 

العاصمة اللبنانية بيروت.
في  المرأة  حققتها  التي  اإلنجازات  للنقاش عن 
وشرق  شمال  مناطق  في  وبخاصة  المجتمع 
فيها  وشارك  تدريبية،  ورشة  ُعقدت  سوريا، 
ورابطة  االجتماعية،  الثقافية  نوروز  رابطة 
من  العديد  إلى  باإلضافة  النسائية،  جين 

المنظمات النسائية األخرى في بيروت.
نوروز  رابطة  رئيسة  ألقت  الورشة؛  وخالل 
المرأة  تجربة  عن  محاضرة  عثمان  حنان 
الكردية، ومشاركتها الفعالة في مواقع صناعة 

القرار، خالل ثورة شمال وشرق سوريا.

مراحل  على  الضوء  عثمان  حنان  وسلّطت 
النضال التي خاضتها المرأة، ابتداء من تأسيس 
مجتمع  لبناء  يهدف  الذي  ستار  مؤتمر  تنظيم 
حماية  وتكون  بالرجل،  المرأة  فيه  تتساوى 
إلى  تطرقت  كما  أولوياته،  من  المرأة  حقوق 
المرأة في مناطق شمال وشرق  قوانين حماية 
بالدراسة،  جديراً  مثاالً  اعتبرتها  التي  سوريا، 
في عموم  بها  يُحتذى  أن  يجب  قديرة  وتجربة 
سوريا، كما نوقش خالل الورشة القرار الدولي 
واألمن  بالمرأة  الخاص   2000 لعام   1325
إلى  المرأة  لوصول  يهدف  الذي  والسالم، 

مراكز صنع القرار.
الحاضرات عن  بين  بنقاش  الورشة  واختُتمت 
تجربة مناطق شمال وشرق سوريا التي حققت 
عموم  في  التجربة  هذه  ونشر  المرأة،  ريادة 

سوريا والشرق األوسط.

يا«  »تجربة المرأة في شمال سور
يبية ببيروت عنوان ورشة تدر

أكثر من 60 مدرسة ُمتوقفة في َمناطق ُمحتلة 
تابعة لعين عيسى
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تحملت إدارة المرأة مسؤولياتها في مختلف 
ومنها  المنطقة  بها  مرت  التي  الظروف 
رفض العدوان التركي على مناطق شمال 
في  جديرة  المرأة  فكانت  سوريا  وشرق 
العمل  يالئم  بما  وتداركها  العقبات  تجاوز 

وقضايا المجتمع الراهنة.
حيث عبرت المرأة عن فكرها وطبقته في 
في  ناجحة  أضحت  التي  المجاالت  جميع 
أصعب القرارات وأحلك الظروف اعتماداً 
على اللجان التي انبثقت من المهام الموكلة 
واإلجراءات  األعمال  لتقييم  والسعي  لها 

التي قامت بها.
قامت  التي  األعمال  أبرز  على  ولالطالع 
بها المرأة خالل هذا العام وما قدمته لإلدارة 
من  الطبقة  في  المنطقة  وأهالي  وللمجتمع 
كافة النواحي نبرزها خالل التقرير التالي:

العمل التنظيمي للمرأة يف الطبقة

العمل التنظيمي للمرأة في اإلدارة بالطبقة 
شمل: التزمت المرأة بالمهام الواقعة على 
فكانت  الحياة  مجاالت  جميع  في  عاتقها 
المرأة المنظمة التي تتابع عملها وتجهد في 
سبيل تقدم ذلك العمل، وتسعى لخلق نظام 

لتسيير العمل نحو المزيد من اإلنجازات.
خالل العام الجاري تشكلت لجنة تحضيرية 
والتي  المرأة  إلدارة  األول  للكونفرانس 
ضمت ممثالت عن إدارة المرأة واإلدارة 
الكونفرانس خالل هذا  المدنية، حيث عقد 
العام تحت شعار؛ »نضال المرأة من أجل 
وقد  اإلنسانية«،  لحرية  الحرية هو نضال 
ُوِضع نظام داخلي لعمل اإلدارة والمجالس 
اإلدارة  وضمت  إداريات  سبع  وانتخبت 
أربع لجان وهي؛ »تدريبـ  صلحـ  اقتصاد 
أربع  المكاتب  عدد  وبلغ  عالقات«،  ـ 
مكاتب: »أرشيف ـ ديوان ـ مالية ـ إعالم«.
كما أُعيدت هيكلية المجالس بعد الكونفرانس 
مجلس  وكل  مجالس،  سبع  عددها  وبلغ 
المهام  توزيع  مع  عضوات  خمس  يضم 
لكل  منسقيات  وتعيين  العضوات،  على 
مجلس والخطوط ضمن اإلدارة المنتخبة، 
المرأة  إدارة  العضوات في  بلغ عدد  حيث 

والمجالس /60 /امرأة.

عمل اللجان خالل السنة..

وقد عملت إدارة المرأة ضمن اللجان التي 
التدريب«؛  »لجنة  أوالً:  كالتالي:  وردت 
للبيوت وتوعية  اللجنة بزيارة  وتقوم هذه  
الطبقة  في  امرأة  كل  مع  والنقاش  المرأة 
مقيمة  من  المنطقة  نساء  على  والتعرف 
المرأة  بإدارة  النساء  وتعريف  ووافدة، 
جميع  في  المرأة  دور  أهمية  وعلى 
إلى  الزيارات  عدد  بلغ  وقد  المجاالت، 
كان  حيث  زيارة،   3058 حوالي  اإلدارة 
هناك إقبال من النساء بشكل واضح، وهذا 
لتفعيل  تسعى جاهدةً  المرأة  أن  يؤكد على 
والتقاليد  العادات  من  والتخلص  دورها 

البالية في المجتمع. كما قامت اإلدارة بعقد 
ندوة   129 عددها  بلغ  وقد  خاصة  ندوات 
عن  تحدثت  التي  المرأة،  مقاومة  تتضمن 
مقاومة ليلى كوفن، ومخاطر النت والنقاب 
التي  الحمالت  تخص  لمواضيع  باإلضافة 
وأيضاً  بالطبقة،  المرأة  إدارة  بها  قامت 
في  للعضوات  التوعية  دروس  إعطاء 
اإلداري  العمل  حول  والمجالس  اإلدارة 
تقديم  وكذلك  ودائم،  أسبوعي  بشكل 
وكل  المرأة  أكاديمية  في  فكرية  دروس 
هذه النشاطات كانت بهدف تعريف المرأة 
بذاتها لتعرف حقوقها وواجباتها، ولتتحمل 

مسؤوليتها تجاه بناء مجتمعها.
اللجنة  هذه  تقوم  العالقات«؛  »لجنة  ثانياً: 

بمتابعة عملها بزيارات متكررة لوجيهات 
العشائر محاولةً من خالل ذلك تفعيل دور 
وتفعيل  رأيها  إبداء  في  العشيرة  وجيهة 
وإدارات  المرأة  بعمل  وتعريفها  دورها 
إلى  الزيارات  عدد  وصل  وقد  المرأة 

وجيهات العشائر إلى 27 زيارة.
وكذلك المشاركة في عقد ملتقى لوجيهات 
المحررة؛  المناطق  جميع  من  العشائر 
الزور ومنبج  تحت  الرقة، دير  »الطبقة، 
لنحمي  سنقاوم  انتصرنا  توحدنا   « شعار 
هذه  حضر  وقد   / التركي  لالحتالل  ...ال 
ثم  ومن  امرأة،   1000 من  أكثر  الفعالية 
المقدمة  والشكاوي  الطلبات  دراسة  تمت 

خالل الملتقى.
وكما شاركت المرأة في عقد منتدى حواري 
لمدة يومين تحت شعار؛ »المرأة في زمن 
لمدة  استمر  الذي  وآفاق«؛  واقع  الصراع 
يومين، حيث تضمن المنتدى أربع محاور 
الستقبال  باإلضافة  المرأة،  معاناة  حول 

الوفود في المناسبات الرسمية.
تفعيل  تم  حيث  االقتصاد؛  لجنة  ثالثاً: 
المنتجات  صنع  على  والعمل  المونة  بيت 
في  زراعية  مشاريع  في  والمساهمة 
وتقييم  والحمام«،  والصفصافة  »صايكول 
هذه المشاريع والعمل على دراسة مشاريع 
تكون  التي  المرأة  وخاصةً  المرأة  تخدم 

بحاجة لها.
بمتابعة  اللجنة  الصلح؛ وتقوم  لجنة  رابعاً: 
المحكمة  إلى  تحويلها  تم  التي  القضايا 
في  بالمرأة  الصلة  ذات  القضايا  وحضور 
المحكمة وحضور االجتماعات األسبوعية 
في ديوان العدالة االجتماعية، والعمل على 
القضايا المقدمة إليها وقد بلغ عدد القضايا 
 775 منها  حل  قضية  السنة1120  خالل 
قضايا  عدة  المحكمة  إلى  وحول  قضية 

وصلت لحوالي 149قضية.
الصلح  لجان  في  للقضايا  متابعة  وهناك 
الخطوط  على  المرأة  لمجالس  التابعة 
ثالثة  ترشيح  على  عمل  كما  األربعة، 
األخرى  والخطوط  الطبقة  من  عضوات 
للعمل في المجلس المدني لتشكيل كومينات 
إدارة  من  العضوات  تقوم  حيث  محلية، 
في  المرشحة  المرأة  تقييم  على  المرأة 
الكومينات، والتعريف بدور المرأة وأهمية 
مع  الكومين  خلية وهي  أصغر  من  عملها 
التابعة  اللجان  ضمن  المرأة  دور  تفعيل 
ممارسة  على  المرأة  وتشجيع  للكومين، 
الذكورية،  الذهنية  من  والتخلص  عملها 
وكما تعمل على إعادة هيكلة الكومينات كل 

ستة أشهر باإلضافة إلى المجلس المدني.

أعمال املرأة املتنوعة والفّعالة

وعن أبرز أعمال المرأة األخرى المتنوعة 
الجاري  العام  خالل  المنطقة  في  والفعالة 
على  المرأة  تدريب  دورات  افتتاح  هي 
السالح في المنطقة وأخرى عن اإلسعافات 
بدورات  العضوات  والتحاق  أولية. 
كانت  واألخيرة  ومفتوحة،  مغلقة  أكاديمية 
القدرة  لعدم  الخاصة  ظروفهن  بسبب 
االلتحاق ألكاديمية مغلقة، وبلغ عدد  على 
المرأة  إدارة  من  متدربة   60 المتدربات 
 153 عام  بشكل  المتدربات  عدد  ووصل 
تقوية  دورات  الفتتاح  باإلضافة  متدربة 

ثانية للجان /الصلح ـ تدريب ـ العالقات/.
أنها  المرأة  أثبتت  العام  هذا  في  وأيضاً 
قامت  فقد  العالم  نساء  كافة  مع  متضامنة 
بحملة بمناسبة الثامن من آذار الذي يعتبر 
اليوم العالمي للمرأة تحت شعار؛ »بمقاومة 
اإلرهاب«،  ويندحر  الحياة  تزدهر  المرأة 
حيث شملت الحملة بيانات وندوات وتوزيع 
بالالفتات،  المدينة  وتزيين  منشورات 
خيمة  وفتح  القرى،  ألطفال  حفل  وإقامة 
للتراث  الفراتي مع تقديم عروض  للتراث 
وتوزيع دروع وهدايا للنساء في اإلدارات 
الحدائق  زرع  على  والعمل  والمؤسسات، 
زوجات  مع  الشموع  وإشعال  وتشجيرها 
المرأة  لدور  ترسيخاً  وأمهاتهم،  الشهداء 

الريادي في المجتمع.
البو  للمرأة على خط  افتتح مجلس  وأيضاً 
وبدء  2019/4م،   /11 بتاريخ  عاصي 
15يوم،  لمدة  للعضوات  تدريب  دورات 
الرفاق  لزيارة  مجموعة  تشكيل  وتم 
المضربين عن الطعام فضيلة وناصر من 
المناطق المحررة في الطبقة والرقة ودير 
الزور ومشاركة عضوة من منطقة الطبقة 
وإصرارهن،  صمودهن  على  وتكريمهن 
الصلح  لجنة  من  لتعيين عضوة  باإلضافة 
لمجلس عدالة المرأة لشمال وشرق سوريا، 
وتعيين ثالث عضوات لمجلس المرأة في 
شمال وشرق سوريا وتعيين عضوة منسقية 

لمنطقة الطبقة.
المرأة  حققتها  التي  المكتسبات  ولحماية 
السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  بعد 
الذي  العنف  أشكال  كافة  على  وللقضاء 
يتعرض لها مجتمعنا من الحرب الخاصة 
القاصرات  زواج  خالل  من  تُمارس  التي 
والمخدرات  والحبوب  الزوجات،  وتعدد 
التي  االجتماعية  األمراض  من  والعديد 
في  عمت  التي  الفوضى  سببها  كان 
بعد  المحررة  المدن  وباألخص  سوريا، 
تركه  وما  عليها  داعش  مرتزقة  سيطرة 
خالل  القيام  تم  متطرفة  وأفكار  إرث  من 
هذ العام بحملة؛ »توحدنا انتصرنا سنقاوم 
وتضمنت  التركي«؛  لالحتالل  ال  لنحمي 
لمدة  اعتصام  خيم  وإقامة  بيانات  إلقاء 
االعتصامات  خيم  وزيارة  أيام  ثالث 
في  والمشاركة  األخرى  المناطق  في 
والوقفة  الحواجز  على  التضامنية  الوقفة 
وإلقاء  منبج  في  المعبر  على  االحتجاجية 
في  والمساهمة  الخصوص  بهذا  بيانات 
المرأة،  حماية  وحدات  مناضالت  زيارة 
في  والمشاركة  ودعمهم،  المرأة  وأسايش 
ملتقى وجيهات العشائر وإقامة ندوات عن 
هذه  وتضمنت  التركي،  االحتالل  خطورة 
الحملة مشاكل اجتماعية وزواج قاصرات 

وتعاطي المخدرات وعواقب أضرار النت 
واجتماعات  بيانات  وتضمنت  والتسول، 
لوقف  ومسيرة  السياسي  الوضع  لشرح 
لعمالة  لجنة  وتشكيل  القاصرات  زواج 
التسول  حاالت  تخص  ولجنة  األطفال 
وتوزيع المنشورات وإقامة زيارات توعية 
بالشوارع ووضع  للمنازل وتعليق الفتات 
حلقات  وتحديد  السرافيس  على  ملصقات 
عن عمالة األطفال وزواج القاصرات ومن 
التركيز على مشكلة  تم  الحملة  هذه  خالل 
زواج القاصرات والتوعية بما يخص ذلك 
من عمالة األطفال وتسول النساء، كما عمل 

على »إعادة ستة أطفال إلى المدارس«. 
العنف  حول  العام  الوعي  زيادة  وبهدف 
من  الرفع  وكذلك  المرأة،  ضد  الممارس 
المخصصة  والموارد  السياسيات  وضع 
في  والفتيات  النساء  ضد  العنف  إلنهاء 
المرأة  إدارة  نظمت  العالم  أنحاء  جميع 
الرقة  في  متفرقة  مناطق  في  المسيرات 
العنف  لمناهضة  الزور  ودير  والطبقة 
تحت  بحملة  القيام  وأيضاً  المرأة،  ضد 
شعار؛ »بمقاومة هفرين سنحطم االحتالل 
المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  والفاشية«، 
عرض  مع  وندوات  بيانات  وشملت 
سنفزيون وتعليق الفتات ومنشورات وبيان 
لدار المرأة مع ذكر نسبة النساء المعنفات، 

والمشاركة في حلقة حوارية تحت عنوان؛ 
كفاكم  أراضينا  ينتهك  التركي  »العدوان 
والمساهمة  معاناتنا«،  واسمعوا  صمتاً 
والمشاركة  العنف  بمناهضة  التعريف  في 
التركي  الغزو  مخاطر  حول  برامج  في 
فعال  دور  ولعب  السورية،  لألراضي 
للنازحين  وتسليمها  التبرعات  جمع  في 

والمهجرين.
بذلك  بالطبقة  المرأة  إدارة  تكتِف  ولم 
بمعرض  أيضاً  قامت  بل  العام  هذا  خالل 
لألعمال اليدوية في اإلدارة، وذلك لتفعيل 
المواهب النسوية وعرضها. ووضع قانون 
اإلجازات في اإلدارة ومنح إجازات أمومة 
على  لحثهن  أشهر  ثالثة  لمدة  للعضوات 
أن المرأة قادرة على أن تكون أم بالتزامن 
مع قيامها بعملها، كما تم فتح بيت لحماية 

للمرأة.

أبرز الفعاليات اليت شاركت فيها 
املرأة بالطبقة..

المرأة في  الطبقة خالل هذا العام شاركت 

أثبتت  والتي  الفعاليات  من  العديد  في 
المجتمع  في  األصعدة  كافة  على  أهميتها 
ومنها: »كتابة رسائل للقائد في مناسبة عيد 
ميالده وكتابة رسالة للمناضلة ليلى كوفن. 
االحتالل  ضد  للمرأة  بمسيرات  والقيام 
التركي وزواج القاصرات ومقاومة عفرين 
ليلى  المناضلة  ودعم  العنف  ومناهضة 
بشأن  اعتصامات  خيم  إقامة  وتم  كوفن. 
التهديدات التركية الفاشية وتأييداً إلضراب 

ليلى كوفن.
بالمرأة  خاصة  شعرية  أمسية  أقيمت  كما 
لتشجيع  األمسية  نهاية  في  وتكريمهن 
والقيام  ضياعها،  وعدم  المرأة  مواهب 
إلقاء  مع  النهر  في  الورود  نثر  بفعالية 
وأيضاً  عفرين.  أهالي  قصيدة عن صمود 
في  المشترك  النوروز  عيد  بفعالية  القيام 
مبدأ  لترسيخ  الزور  ودير  والرقة  الطبقة 

أخّوة الشعوب والعيش المشترك.
المرأة  إدارة  قامت  العام  الصعيد  وعلى 
مثل؛  الشهداء  ذكرى  بإحياء  الطبقة  في 
قصيدة  تقديم  مع  خابور  آفيستا  الشهيدة 
عن مقاومتها. واالحتفال بالذكرى السنوية 
الثانية الفتتاح إدارة المرأة وذلك من خالل 
المؤسسات  جميع  من  الزائرين  استقبال 
السنتين.  مدار  على  اإلدارة  عمل  وشرح 
ومساعدة الهالل األحمر الكردي في عالج 

للمناضلة  تعزية  خيمة  وفتح  المرضى. 
هفرين خلف في إدارة المرأة. 

المرأة في شمال وشرق سوريا بشكل عام، 
وفي الطبقة بشكل خاص من خالل قيامها 
واألعمال  والفعاليات  النشاطات  هذه  بكل 
وتستسلم  تخضع  لن  بأنها  تؤكد  الهامة 
لسياسات القتل أو التهميش وحين تعرض 
أحداهن مثل الشهيدة هفرين خلف لالغتيال 
من  ومرتزقته  التركي  المحتل  قبل  من 
الجيش الوطني السوري وداعش والنصرة 
طريقها،  على  سيسرن  النسوة  آالف  فأن 
وإن كان الهدف من ذلك زرع الرعب في 
فشل  فقد  عليهن  التسلط  أو  النساء  قلوب 
المرأة  ألن  البداية  منذ  الدنيء  مخططهم 
وستستمر  كانت  سوريا  وشرق  شمال  في 
عاماً بعد آخر في تحقيق ذاتها، لتؤكد أنها 
قادرة على تقرير مصيرها ودخولها لكافة 
تستمد  فهي  مرة  أخفقت  وإن  المجاالت، 
قوتها من فكر األمة الديمقراطية ونضالها 
أخطائها  من  لتتعلم  الحرة  ومقاومتها 
وتحولها إلى مصدر قوة لتنطلق عبرها من 

جديد وبشكل أقوى في العام القادم.

3رياضة مرأة10

حمررة الصفحة/ميديا غامن حمرر الصفحة/ جوان حممد

المرأة في الطبقة تحقق طموحها عاماً تلو اآلخر..
المتأهلين  عقد  اكتمل  ـ  قامشلو   / روناهي 
الكأس  مسابقة  من  النهائي  النصف  للدور 
القدم،  بكرة  للرجال  الجزيرة  إقليم  ألندية 
واألسايش  وسردم  دجلة  أندية  وتأهلت 
والطريق، بعد اختتام منافسات الدور ربع 

النهائي.
حساب  على  تأهل  اللقب  حامل  شسردم 
بدون  السلبي  التعادل  بعد سيطرة  برخدان 
أهداف على لقاء اإلياب على أرضية ملعب 
نتيجة  حيث  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد 
الذهاب كانت لمصلحة سردم الفوز بهدفين 
مقابل هدف واحد، ليقابل دجلة الذي فاز في 

الذهاب بنتيجة كبيرة على فدنك بلغت 13 
هدف مقابل هدف وحيد لفدنك ولم تقام بعد 
هذه النتيجة الكبيرة مباراة اإلياب وليتأهل 
سوف  بأنه  يعتقد  لقاء  في  سردم  ويقابل 
لدوري  حديثاً  الصاعد  دجلة  نارياً،  يكون 
حامل  وسردم  األولى  الدرجة  األضواء 
لقب  وحامل  العام،  لهذا  للدوري  اللقب 
الكأس للعام الماضي موقعة فيها نخبة من 
والتأهل  الفوز  فلمن  السورية  الكرة  نجوم 

للنهائي؟؟؟.
النهائي  نصف  الدور  إلى  الطريق  وتأهل 
على  اإلياب  مباراة  في  الفوز  بعد  كذلك 

االتحاد بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفين، 
على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من 
آذار بقامشلو، وكانت نتيجة الذهاب التعادل 

اإليجابي بهدفين لهدفين.
تأهل  الذي  األسايش  يقابل  سوف  الطريق 
الذي لم يحضر في  على حساب الصناديد 
مباراة الذهاب وخسر قانونياً بنتيجة 3×0، 
إلى  األسايش  وتأهل  النادي  معاقبة  وليتم 
مباراة  لعب  بدون  النهائي  النصف  الدور 

اإلياب.
الناديين  لوجه  وجهاً  واألسايش  الطريق 
يلعبان ضمن الدرجة األولى واألسايش هو 
الوصيف والطريق كان من المنافسين على 
الذهاب  مرحلة  في  العام  هذا  دوري  لقب 
ولكنه تعثر في مرحلة اإلياب، فمن سوف 
يتأهل للنهائي الجواب بعد مباراتي الذهاب 

واإلياب بين الناديين.
وننتظر مباريات الذهاب والتي من المتوقع 
ما  بحسب  القادم  الثالثاء  يوم  تلعب  أن 
القدم، بحيث لم يتم  وصلنا من مكتب كرة 
التاريخ  عن  اآلن  حتى  رسمياً  اإلعالن 

والتوقيت للمباراتين

عادة ما تمنح مجلة »تايم« العريقة جائزتها 
شخص  إلى  العام  في  رياضي  ألفضل 

واحد، بصفته األبرز على مدار العام.
ولكن المجلة الشهيرة فاجأت الجميع بمنح 
جائزة »أفضل رياضي لعام 2019« إلى 
النسائية،  القدم  لكرة  األمريكي  المنتخب 
الفائز بلقب كأس العالم للسيدات هذا العام 
في فرنسا. ويحمل ذلك عديد الدالالت مع 
اعتباره  يمكن  الذي  الحالي،  العام  نهاية 
عام كرة القدم النسائية، بعدما شهد بطولة 
عالم  في  مثيرة  تحول  نقطة  تمثل  عالمية 

الكرة النسائية.
إشادة  للسيدات  األمريكي  المنتخب  ونال 
بلقب  لفوزه  فقط  ليس  العام  هذا  بالغة 
التوالي  على  الثانية  للمرة  المونديال 
أيضا  وإنما  البطولة،  تاريخ  في  والرابعة 
ميجان  مقدمتهن  وفي  لتصريحات العباته 
بين  المساواة  بضرورة  للمطالبة  رابينو، 
بالمستحقات  يتعلق  فيما  والرجال  السيدات 

المالية في عالم كرة القدم.
االرتقاء  في  األمريكي  المنتخب  وساهم 
بمستوى مونديال السيدات بفرنسا منتصف 
في  رائعة  عروضا  قدم  حيث  العام،  هذا 
البطولة كما كانت قوة المنافسة على اللقب 
بمثابة  البطولة،  شهدتها  التي  والمفاجآت 
السيدات  مونديال  تاريخ  في  تحول  نقطة 
بشكل  النسائية  القدم  وكرة  خاص  بشكل 
أبرز  من  واحدة  فرنسا  واستضافت  عام. 
للسيدات،  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطوالت 
البطولة بمشاركة 24 منتخباً  أقيمت  حيث 
هذه  لكن  التوالي،  على  الثانية  للنسخة 
للمنافسة  جديدة  معايير  قدمت  النسخة 
وشهدت مستويات رائعة كما شهدت أكثر 
األمريكي  للمنتخب  كان  قياسي  رقم  من 
المنتخب  وتوج  فيها.  األسد  نصيب 
باللقب  واستحقاق  جدارة  عن  األمريكي 

التوالي، بعد تغلبه في  الثانية على  للنسخة 
النهائي على المنتخب الهولندي المتوج في 
2017 باللقب األوروبي، والذي بلغ نهائي 
علما  تاريخه  في  األولى  للمرة  المونديال 

بأنه خاض البطولة للمرة الثانية فقط.
األمريكي  المنتخب  العبات  واستحوذت 
بقيادة  الجوائز  من  األسد  نصيب  على 
أفضل  بجائزتي  فازت  التي  ميجان رابينو 
العبة في هذه النسخة وكذلك بلقب هدافتها 
برصيد ستة أهداف، بالتساوي مع زميلتها 
أليكس مورجان التي احتلت المركز الثاني 
في قائمة الهدافين. بينما أحرزت الهولندية 
الذهبي  القفاز  جائزة  فينندال  فان  ساري 
بعدما  البطولة  في  مرمى  حارسة  ألفضل 
بالفريق  الوصول  في  بارزاً  دوراً  لعبت 
اللقب  جانب  وإلى  النهائي.  إلى  الهولندي 
على  األمريكي  المنتخب  حصل  العالمي، 
وهو  دوالر  ماليين   4 بلغت  مالية  جائزة 
فوزه  لدى  الفريق  عليه  حصل  ما  ضعف 

بالنسخة السابقة عام 2015.

جدل مالي

مثار  للبطولة  المالية  الجوائز  ظلت  ولكن 
والرواتب  المكافآت  وكذلك  كبير  جدل 
األمريكي  المنتخب  عليها  يحصل  التي 
من االتحاد الوطني، في بالده السيما وأن 
مليون  الفرنسي حصل على 38  المنتخب 
للفائز  المالية  الجائزة  قيمة  هي  دوالر 
باللقب في مونديال 2018 للرجال بروسيا.
إشادة  فرنسا  في  السيدات  مونديال  ونال 
بالغة كما حقق مستويات هائلة في المشاهدة 
األرقام  من  العديد  وحقق  التليفزيونية 
داخل  األصعدة  مختلف  على  القياسية 

وخارج الملعب.

التابعة  الفنية  الدراسات  مجموعة  وأكدت 
هذه  أن  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد 
النسخة من مونديال السيدات هي األفضل 
وإنما  الملعب  خارج  فقط  ليس  اآلن  حتى 
آبريل  األمريكية  وقالت  أيضاً.  بداخله 
هنريكس رئيس المجموعة: »بطولة كأس 
العالم 2019 بفرنسا هي أكثر نسخة مبهرة 
على  للسيدات  العالم  كأس  بطوالت  من 
التاريخ، شاركت وشاهدت بطوالت  مدار 
األولى  نسختها  منذ  للسيدات  العالم  كأس 
عام 1991، وأرى أن نسخة 2019 هي 
»أكثر  وأشارت:  اآلن«.  حتى  األفضل 
التأثير  النسخة كان  في هذه  إبهاراً  األمور 
المنتخبات  الهجومية،  للتحوالت  الكبير 
التحول  على  قدرتها  أظهرت  المشاركة 
الهجومي،  الشق  إلى  والفعال  السريع 
الفرق  جميع  اتسمت  العملية،  الناحية  من 
بالخطورة في هجماتها المرتدة السريعة«.

قياسية  إجمالية  بمشاهدة  البطولة  وحظيت 
أن  فيفا  وكشف  المنصات،  جميع  عبر 
إجمالي عدد مشاهدي البطولة على شاشات 
المنصات  المنازل وعلى  التليفزيون داخل 
12ر1  بلغ  المنازل  خارج  أو  الرقمية 
مليون  5ر993  بينهم  من  مشاهد  مليار 
مشاهد شاهدوا دقيقة واحدة على األقل من 
مباريات البطولة عبر شاشات التليفزيون، 
في  الوضع  عليه  كان  عما   %  30 بزيادة 

نسخة 2015 بكندا.
النهائية  المباراة  مشاهدي  عدد  بلغ  كما 
للبطولة، والتي فاز فيها المنتخب األمريكي 
 260 من  أكثر  الهولندي،  نظيره  على 

مليون مشاهد.

ظاهرة حضارية

رئيس  إنفانتينو  جياني  السويسري  وقال 
كان  فرنسا  في  السيدات  مونديال  إن  الفيفا 

أكثر من كونه بطولة رياضية.
كان  للسيدات   2019 »مونديال  وأوضح: 
إعالمياً  اهتماماً  جذبت  حضارية  ظاهرة 
منصة  وشكلت  سابق  وقت  أي  من  أكبر 
في  الوجود  أجل  من  النسائية  القدم  لكرة 
مشاهد  المليار  حاجز  كسر  الضوء،  بؤرة 
السيدات،  لمباريات  الدافعة  القوة  يظهر 
في  دائما  سيرغبون  المشجعين  أن  ويؤكد 
المشاهدة إذا نجحنا في الترويج والبث لكرة 
كانت  سواء  عالمية،  مستويات  ذات  قدم 

للرجال أو السيدات«.

دورة  اختتمت  ـ  قامشلو   / رروناهي 
بتتويج فريق روبار نت  »المقاومة حياة« 
بعد فوزه على فريق رجال  للدورة،  بطالً 
عاليا بفارق ركالت الترجيح بنتيجة ثالثة 
االصلي  الوقت  انتهاء  إثر  لهدف،  أهداف 
على  وحاز  أهداف  بدون  السلبي  بالتعادل 
فيصل  المباراة  في  العب  أفضل  جائزة 
والتي  عاليا،  رجال  فريق  من  المحمد 

شهدت حضوراً جماهيرياً مميزاً.
المباراة النهائية األجمل ما فيها كان التواجد 
لألذهان  أعاد  والذي  الكبير،  الجماهيري 
لمتابعة  الجماهير  قامشلو وعشق  ذكريات 
مباريات كرة القدم، شارك في الدورة 24 
تأهل  قسموا على ستة مجموعات،  فريقاً، 
تأهل  بحيث  فرق  ثالثة  مجموعة  كل  من 
الدور  إلى  مباشرة  المجموعات  أبطال 
الثالث بينما لعبت بقية الفرق المتأهلة الدور 
مباريات  كافة  وأقيمت  بينها،  فيما  الثاني 
الدورة على أرضية ملعب نادي دجلة بحي 

قناة السويس بقامشلو.
إحصائيات من الدورة:

ـ لعبت 71 مباراة.
بطاقة   1.8 بمعدل  بطاقة صفراء   133 ـ 

في المباراة.
ـ 10 بطاقات حمراء بمعدل كل 7 مباريات 

بطاقة.
ـ 278هدف بمعدل كل مباراة 4 أهداف.

الفردي  والتكريم  التتويج  مراسيم  وكانت 
على الشكل التالي:

فارس   - أوصمان  الكريم  عبد  الحكام:   -
محمد   - كيفو  علي  حاجي-  دليل   - عبدي 

عمر.
عالء  حسو-  طالب  المنظمة:  اللجنة   -

حسن- محمد صبري - مروان رسول.
الحمود  الدورة: عايد  في  أفضل حارس   -

من فريق أم الفرسان.
- أفضل العب في الدورة: داوود نصري 

من فريق روبار نت.
فخر  أهداف  برصيد/9/  الدورة  هداف   -

الدين عبدي من فريق شباب جرنك.
فريق  مرمى  حارس  ناشئ:  أفضل العب 

شباب قناة السويس آلند محمد.
- المركز األول: فريق روبار نت.

- المركز الثاني: فريق رجال عاليا.

الدولية  التايكواندو  نمور  مدرسة  تقيم 
مؤتمرها العاشر السنوي اليوم األحد بتمام 
مطعم  في  وذلك  مساًء،  الرابعة  الساعة 
وترفد  الحسكة،  في  الخابور  وكافتيريا 
للعبة  الالعبين  المئات من  المدرسة سنوياً 
وسوريا  الجزيرة  إقليم  في  التايكواندو 
البطوالت  في  األندية  مع  ويشاركون 
المحلية، وحصلت المدرسة هذا العام على 
العديد من الميداليات الملونة بعد المشاركة 

في المسابقات المحلية والدولية.
فئة  البدنية  للقوة  الرقة  بطولة  أقيمت  ـ 
الشباب  لجنة  قبل  من  ونظمت  الناشئين 
المدني  الرقة  مجلس  في  والرياضة 
واالتحاد الرياضي، وشارك فيها عدد من 
المنافسة  بعد  وكانت  المدينة،  في  األندية 

بين المشاركين النتائج على الشكل التالي:
ـ وزن 55 اوبي العلي 140 سكوات 160 

تقبين 80 صدر.
سكوات   150 الجانم  خليل   59 وزن  ـ 

و180 تقبين 80 صدر.
سكوات   130 سلطان  عبدهللا   66 وزن  ـ 

170 تقبين 90 صدر.
ـ وزن 76 أحمد التقي 150 سكوات 190 

تقبين 100 صدر.
 120 سلطان  الرحمن  عبد   94 وزن  ـ 

سكوات 190 تقبين 80 صدر.
سكوات   230 السالم  مازن   105 وزن  ـ 

250 تقبين 150 صدر.
فاز بالمركز األول صالة الشباب.
فاز بالمركز الثاني فريق الشبيبة.

ـ انطلقت أمس السبت مساًء منافسات دورة 
العام الجديد وسجلت في اليوم األول النتائج 

التالية: 
ـ فوز قنديل على جين بخمسة أهداف مقابل 

هدفين. 
ـ فوز أهلي عاليا على لوند بثالثة أهداف 

نظيفة.
تلعب اليوم األحد المباريات التالية:

ـ التسيو × النضال الساعة السابعة مساًء.
الثامنة  الساعة  سعد   × برخدان  نسور  ـ 

مساًء.
فيها 40 فريق قسموا على  ادورة يشارك 
المباريات  كافة  وتقام  مجموعات،  ثماني 
قناة  بحي  دجلة  نادي  ملعب  أرضية  على 

السويس بقامشلو.
روناهي / قامشلو

تقرير/ جوان حممد

تقرير/ جوان روناهي

نصف نهائي ناري قادم في مسابقة الكأس

مونديال 2019 يغير واقع كرة القدم النسائية

يق روبار بطاًل لدورة  فر
المقاومة الحياة

ياضية... حقيبة روناهي الر

ما  بإرادهتا احلرة؛  العوائق املعرتضة درهبا  املرأة مكتسباهتا واجتازت  ـ حققت  الطبقة  روناهي/ 
انعكس إجيابيًا على أدائها يف إدارة املرأة يف منطقة الطبقة بشكل خاص، ومؤسسات اإلدارة املدنية 

الدميقراطية بشكل عام.
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البائسان تميم وأردوغان

حسابات توازن القوى ما بعد االتفاق العسكري التركي – الليبي

فوزة يوسف:

 »ثورتنا مستمرة وال يمكن ألحد
يق مسيرتنا«  الوقوف في طر

أحمد السلطان:

 »ال بد من وضع حد لما يجري
ية«  على األرض السور

حمرر الصفحة/رفيق ابراهيم حمرر الصفحة/ رفيق ابراهيم

والتطورات  الموضوع  هذا  وحول 
أجرت  المرأة  حققتها  التي  واإلنجازات 
وكالة هاوار لألنباء حواراً مع عضوة الهيئة 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  في  التنفيذية 

فوزة يوسف. وجاء على الشكل التالي:

حققتها  التي  اإلنجازات  تُقيّمون  كيف  ـ 
النواحي  من   2019 عام  خالل  المرأة 

السياسية والعسكرية واالجتماعية؟

األزمة  من  الماضية  السنوات  خالل 
وشرق  شمال  في  المرأة  كانت  السورية، 
سوريا في حالة ثورة دائمة، وفي كل سنة 
نضال  بصدد  جداً  هامة  خطوات  تحقق 
إنجازات  أكبر  من  كان  باعتقادي  المرأة. 

المرأة  مجلس  تأسيس   2019 في  المرأة 
ذلك  كان  لقد  سوريا،  وشرق  شمال  في 
المجلس  هذا  تاريخية؛ ألن  اإلنجاز خطوة 
وطاقاتها  المرأة،  رؤى  توحيد  على  يعمل 
التحول  عملية  في  قفزات  تحقيق  أجل  من 
االجتماعي، طبعاً مشاركة أغلبية منظمات 
المرأة في هذا المجلس سيجعله يلعب دور 
قضايا  جميع  مناقشة  فتتم  المرأة،  برلمان 
المرأة والقضايا األخرى من منظور جديد، 
الفاعلة  القّوة  لتكون  المرأة  تتمكن  بحيث 
والثقافي  االجتماعي  البناء  عملية  في 
نساء  قبل  من  مشاركة  وهناك  والسياسي. 
شعوب المنطقة كافة، وهذا أمر هام للغاية 
من  واالستفادة  التعاون  تحقيق  أجل  من 
وتحقيق  البعض  بعضنا  وخبرات  تجارب 

االنتصار  كان  اآلخر  اإلنجاز  األفضل. 
التاريخي الذي حققته وحدات حماية المرأة 
في حربها ضد داعش، كانت مشاركة المرأة 
بالنسبة  عظيماً  إنجازاً  داعش  مكافحة  في 
للمرأة. لقد انتقمت وحدات حماية المرأة لكل 
النساء اللواتي تعرضن لالغتصاب والسبي 
والعنف على يد داعش، وكان إنجازاً رائعاً 
اإلرهاب  محاربة  في  النساء  به  قامت  ما 
واالنتصار عليه والذي تمثل بأفظع أشكال 

السلطة الذكورية المهترئة.
وبالطبع؛ فإن مقاومة وحدات حماية المرأة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  صفوف  في 
التركي  االحتالل  ضد  الكرامة  بمقاومة 
كل  ومقاومة  عظيماً،  كان  ومرتزقته 
والعشرات  وزين  روناهي  القيادية  من 
العام  األمين  واستشهاد  المناضالت  من 
خلف  هفرين  المستقبل  سوريا  لحزب 
على  كبير  وقع  له  كان  أيضاً  عقيدة  واألم 
للعالم  ثبت  أخرى  اإلنسانية، ومرة  ضمير 
أجمع بأن أردوغان هو عدو حرية المرأة، 
وضد أي توجه ديمقراطي تحرري للمرأة 

ولشعوب المنطقة. 

سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  قادت  ـ 
هذه  تُقيّميين  فكيف  الحمالت؛  من  العديد 

الحمالت؟ 

في  التوعية  حمالت  تطوير  جداً  الهام  من 
وضع  وبصدد  شرائحه،  بكافة  المجتمع 
نعم  والرجل،  المرأة  ووضع  العائلة، 
ما  وبقدر  جنسين،  من  يتشكل  المجتمع 
يكون نساء ورجال في مجتمع ما مثقفين، 
أن  يمكننا  واعية  وشخصيات  ديمقراطيين 
نحصل على مجتمع سليم وصحي. فالعائلة 
هامة من أجل نشأة الفرد، وهي أول مدرسة 
أن  يجب  المدرسة  وهذه  الفرد،  فيها  يتعلم 
تتطور بشكل مستمر، األم واألب يقومون 
ال  الفاشلون  والمعلمون  فيها،  المعلم  بدور 

يمكن أن يُنشئوا جيالً متفوقاً. لذلك؛ ما تقوم 
التوعية  النسائية من حمالت  المنظمات  به 
كيف  نعرف  أن  ويجب  هامة وضرورية، 
البعض  بعضنا  مع  نتعامل  وكيف  نحيا 
أن  يجب  متقدمة  أسرية  حياة  نبني  وكيف 
من  العائلة  في  الموجودة  العالقات  ننظم 
جديد. حيث تُعاني العائلة ككل المؤسسات 
نتيجة  كبيرة؛  روحية  أزمة  من  األخرى 
باإلضافة  نعانيه،  الذي  الفكري  التخلف 
إلى  بحاجة  نحن  لذلك  كثيرة،  أسباب  إلى 
الرجل  بين  العالقة  في  جديدة  معايير 
العنف  والمرأة، ويجب أن نحارب ظاهرة 
نعلم  أن  يجب  كما  المرأة،  العائلة ضد  في 
الرجل  المرأة هي قضية  بأن قضية حرية 
أيضاً؛ ألن الرجل الذي يحترم نفسه ويمنح 
قيمة لحياته يجب أن يعيش مع امرأة ذات 
إرادة، متحررة واعية، وإال فإن العيش مع 
سيكون  وإنما  شراكة،  يعني  ال  له  خادمة 
هو  وهذا  وسيّد  )عبدة(  أمة  عالقة  هناك 
السبب األساسي فيما نعيشه من تخلف في 
مجتمعاتنا. وكانت هناك مشاركة فّعالة في 
الشعبية  واالحتجاجات  االعتصامات  كل 
المناسبة  وبهذه  التركي،  االحتالل  ضد 
أود أن أقول بأن أمهات الشهداء بمواقفهن 
على  حصلن  األبية،  وبوقفتهن  الشجاعة 
شعبنا،  قبل  من  والكرامة  الشرف  وسام 
الشهداء  وبناتهن  ألبنائهن  استقبالهن  وأن 
وزخماً  قوة  منح  الغار  وأكاليل  بالزغاريد 
كبيراً لمقاومة الكرامة، ومرة أخرى أثبتن 

بأنهن بطالت أنجبَن أبطاالً.

وشمال  آفا  روج  في  الثورة  بداية  منذ  ـ 
وشرق سوريا؛ استهدف االحتالل التركي 
وجريمة  خاص،  بشكل  المرأة  ومرتزقته 
توضح  خلف  هفرين  السياسية  اغتيال 
ذلك، لماذا برأيك يتم استهداف المرأة بهذا 

الشكل؟

نعم أردوغان ومرتزقته يخافون من المرأة 
تهدد  ألنها  والمثقفة؛  الشجاعة  المتحررة، 
امرأة  على  يستند  الذي  المتخلف  نظامهم 
خانعة ورجل  امرأة  قوة،  وال  لها  ال حول 
مستبد ظالم، فهم ال يخافون فقط من قوتنا 
إلى  أشالئنا،  من  يخافون  حتى  بل  كنساء، 
شهيداتنا،  أجساد  من  ينتقمون  أنهم  درجة 
بارين  بجثة  حصل  كما  بجثثهن،  ويُمثلون 
خلف.  لهفرين  الميداني  واإلعدام  كوباني، 
المرأة  المرأة كبير جداً؛ ألن  فحقدهم على 
الثائرة تدك عرش إمبراطوريتهم التي تقوم 
أن  يريدون  والتخلف،  والظلم  العنف  على 
ينتقموا من المرأة عبر نظامنا الديمقراطي، 
األساسي  العماد  هي  المرأة  بأن  ويعلمون 
أيضاً  ويُدركون  االجتماعي،  نظامنا  في 
الستعباد  الطريق  هو  المرأة  استعباد  بأن 
ليس  للنساء  استهدافهم  لذلك؛  المجتمعات. 
أيديولوجية،  على  يعتمد  وإنما  مصادفة، 
العدالة  حزب  عليها  يعتمد  سياسة  وعلى 
بشكل  أثرت  عندنا  المرأة  فقوة  والتنمية. 
منارة  وأصبحت  أجمع،  العالم  على  كبير 
لذلك  للحرية،  التواقين  كل  حولها  يلتف 
فإنهم يريدون أن يُطفئوا هذه المنارة، وأن 
يقضوا على آمال النساء، إال أن ثورة النساء 
هذه مصرة على البقاء والتقدم، واستهداف 
النساء يقوي من عزيمتنا ويُؤّكد لنا بأننا في 

الطريق السليم.

العام  بمناسبة  للنساء  رسالتكم  هي  ما  ـ 
الجديد 2020؟

وال  المرأة،  بقيادة  اجتماعية  ثورة  حققنا   
طموحنا  على  تقضي  أن  قوة  ألي  يمكن 
فإن  لذلك؛  وكرامة.  بحرية  العيش  في 
االغتصاب والتمثيل بجثثنا لن يجعلنا نتردد 
مضاعفة  قوة  يمنحنا  إنه  بل  نتراجع،  أو 
لنستمر في مسيرتنا، فالعام 2020 سيكون 

عام تطوير وترسيخ ثورة المرأة.

الروسية  والقوات  السوري  النظام  بدأ 
في  محاور  على  هجوم  بتنفيذ  أسابيع  قبل 
»خفض  منطقة  آخر  هي  التي  إدلب،  ريف 
السوري  النظام  عليها  يسيطر  لم  تصعيد«، 
ما  والتي  واإليرانيون،  الروس  وحلفاؤه 
المرتزقة  المجموعات  سيطرة  تحت  تزال 
التي تسمى بالمعارضة السورية. وفي األيام 
النظام  قوات  أحرزت  الهجوم،  من  األولى 
تقدماً على الجبهات، فيما يقول محللون: »إن 

إدلب،  ليهاجموا  يكونوا  لم  والروس  النظام 
الجانب  مع  معينة  صفقة  على  االتفاق  لوال 
على  عدة  مرات  تكرر  ما  وهو  التركي، 

الجغرافيا السورية«.
قرارات آستانا عبارة عن صفقات

مع  لقاًء  هاوار  وكالة  أجرت  ذلك  وحول 
نائب القائد العام لجيش الثوار أحمد السلطان 
من  تركيا  »تُعتبر  بالقول:  تحدث  حيث 
التصعيد،  خفض  لمناطق  الضامنة  الدول 

وصمتُها عن العملية العسكرية األخيرة على 
شريكة  أنها  يعني  التصعيد  خفض  منطقة 
التصعيد  خفض  نقاط  أن  علماً  الهجوم،  في 
التركية ما زالت متواجدة في إدلب والجميع 
ما  مورك  مدينة  في  التاسعة  النقطة  يعلم 
نقطة  كما هو حال  زالت على رأس عملها 
السرمان، في وقت تقّدم فيه النظام السوري 
وروسيا بما يقارب 300 كم في تلك المنطقة 

الواقعة جنوب شرق إدلب«.
التي  المعركة  »هذه  بقوله:  السلطان  وتابع 
اتفاقيات  عن  ناتجة  إدلب  في  اآلن  تجري 
التوقيع  تم  حيث  و14   13  ،12 آستانا 
للنظام  التصعيد  بتسليم مناطق خفض  عليها 
أكثر من نصف  بنزوح  السوري؛ ما تسبّب 
المجهول  مليون إنسان من ريف إدلب نحو 
آستانا  واتفاقيات  الباردة،  األجواء  وسط 
والروس  للنظام  المجال  إتاحة  تتضمن 
وم5،  م4  الدوليين  الطريقين  على  للسيطرة 
وكل ما يجري من تصعيد عسكري روسي، 
الهدف.  هذا  لتحقيق  يجري  إيراني  سوري، 
وأسلحتها  قواتها  سحبت  الفصائل  بعض 
غرب  شمال  نحو  ومستودعاتها  ونقاطها 
الكهربائية  المولدات  نقل  وأيضاً  سراقب، 

قبل أيام من سيطرة النظام، دليل آخر على 
وأولها  الفصائل،  قادة  من  تخاذل  هناك  أن 
هيئة تحرير الشام، ورغم تصريحاتهم التي 
محاوالت  في وجه  بالوقوف  عنهم  صدرت 

النظام والروس«. 
المنظمات تتقاعس 

األممية  اإلنسانية  المنظمات  تقاعس  وحول 
القيام بواجبها اإلنساني واألخالقي تجاه  في 
النازحين قسراً أشار السلطان قائالً: »هناك 
اإلنسانية  تّدعي  التي  المنظمات  من  تخاذل 
إذ ال تقوم بواجباتها تجاه النازحين، وغالبية 
ضده،  يُحاك  بما  دراية  على  أصبح  شعبنا 
يقف  ومن  مصالحه،  ومع  معه  هو  ومن 
ضده. واألهالي في إدلب مع كل أسف كانوا 
يقفون مع الضامن التركي ليكون عوناً لهم. 
لكن؛ هذا األخير كان شريكاً للنظام وروسيا 
اآلن.  فيه  هم  ما  إلى  وصولهم  في  وإيران 
وتركيا ال زالت ُمصّرة على تفريغ محافظة 
من  بنقلهم  قبل،  من  فرغتها  كما  إدلب، 
شمال  شعوب  ضد  لمعركتها  إدلب  جبهات 
االحتالل  دولة  تفكر  اليوم  سوريا؟  وشرق 
والمجموعات  المنطقة  أبناء  بنقل  التركي 
ليبيا،  في  الحرب  في  وإشراكهم  المرتزقة 

مغرية.  برواتب  لتجنيدهم  مكاتب  وفتحت 
وهناك بعض الدول تريد الحفاظ على هيئة 
المجموعات  من  غيرها  أو  الشام  تحرير 
لهم  ليكون  إدلب،  في  المتطرفة  اإلسالمية 
يجب  وهنا  هناك،  وبقائها  لتدميرها  ذريعة 
السوري،  النظام  عنه  عجز  ما  إن  القول: 
قامت به هذه المجاميع المرتزقة بالنيابة عنه 

في سوريا وإدلب على وجه الخصوص«.
وفي نهاية حديثه؛ ناشد نائب القائد العام لجيش 
والشرفاء  الثوريين  السلطان  أحمد  الثوار 
أن  »علينا  فقال:  مكان  كل  في  والوطنيين 
نبتعد عن تنفيذ األجندات الخارجية ألي دولة 
واحدة،  كلمة  أصحاب  نكون  وأن  كانت، 
إلنقاذ ما تبقّى من أبناء المنطقة وأراضيها. 
وإدلب تحتضن أكثر من أربعة ماليين، كما 
أناشد العالم أجمع أن يضع حداً لهذه المهزلة 
وقف  من  بد  وال  السوريين،  أنهكت  التي 
إطالق نار شامل في سوريا، ويجب إخراج 
المحتل التركي من جميع األراضي السورية 
لألزمة  حد  وضع  إلى  ننتقل  حتى  المحتلة، 
السورية، والحل السياسي هو الحل األنسب 

لكل ما يجري في سوريا«.

الماليزية  العاصمة  في  انعقدت  أيام  قبل 
المصغرة  اإلسالمية  القمة  كوااللمبور 
بمشاركة قطر وتركيا وإيران، وبدعوة من 
الرئيس الماليزي مهاتير محمد الذي أكد في 
بديالً  تكون  لن  القمة  أن  سابقة  تصريحات 
عن مؤسسات إقليمية أو أنها ستناقش الدين 
بشؤون  لالرتقاء  مساعي  ولكنها  اإلسالمي 
أن  اإلسالمي. ورغم  العالم  داخل  المسلمين 
العقل  الذي يطرح نفسه على سطح  السؤال 
والمنطق هو كيف تنطلق قمة إسالمية دون 
تمثيل لدولة الحرمين الشريفين وبلد األزهر 
الشريف، إال أن المفارقة هي حضور قطر 
الصف  وشق  الفرقة  رعاة  وإيران  وتركيا 
والدمار في المنطقة؛ لمناقشة محاور أجندة 
تتضمن  والتي  المزعومة  اإلسالمية  القمة 
والعدالة  الرشيد  والحكم  التنمية  مناقشة 
الذي تعاني فيه  الوقت  واألمن، كل هذا في 
شعوب هذه الدول من قمع للحريات وتدهور 

اقتصادي وفاشية السلطة الحاكمة والقهر.
عدد  أن  كشفت  الدولية  العفو  منظمة 
المحتجزين في سجون أردوغان دون لوائح 
بما  ألف سجين،  المحاكمة 57  قيد  أو  اتهام 
السجناء،  مجموع  من  من %20  أكثر  يمثل 
بتهم  السجون  في  شخصا  و690  ألفا  و44 
متعلقة باإلرهاب، منهم صحفيون وسياسيون 
قوانين  أن  إلى  الفتة  ونشطاء،  ومحامون 
مكافحة اإلرهاب التي صاغها حزب العدالة 
فضفاضة  عبارات  استخدمت  والتنمية 
تركيا.  في  المعارضين  مالحقة  لتسهيل 
مؤسسة )ماعت( للسالم وحقوق اإلنسان في 
تقرير لها فضحت تنظيم الحمدين اإلرهابي، 
وتورطه في العديد من الجرائم التي ارتكبها 
في  حمد  بن  خالد  قطر  أمير  شقيق  بقيادة 
إلى  إضافة  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
عدد من االتهامات الخطيرة منها األمر بقتل 
أمريكي رهينة،  شخصين واحتجاز مواطن 
وطبيب  أمن  حارس  تسخير  عن  فضاًل 
دفع  وعدم  طويلة  لساعات  لخدمته  مرافق 
إلى  إضافة  الخدمة،  من  وطردهما  أتعابهما 
والفضائح  المخدرات  تعاطي  في  تورطه 

الجنسية.
موقع قطر يليكس يفضح باستمرار ممارسات 
وما  القطريين،  مع  القمعية  الحمدين  تنظيم 
لألفواه  وتكميم  قمع  من  القطريون  يشهده 
نفسه  له  تخول  من  لكل  وتهديدات صريحة 
رأي  إبداء  أو  الحمدين،  نظام  معارضة 

هذا  الحاكمة،  األسرة  أفراد  هوى  يخالف 
الزائفة  اإلسالمية  القمة  رعاة  واقع  هو 
تنمية  من  دولهم  به  تتمتع  وما  ماليزيا،  في 
وعدالة وحكم رشيد وأمن لينقلوه إلى الدول 
مشاركة  إن  ماليزيا.  من  والعالم  اإلسالمية 
الدوحة في قمة إسالمية زائفة خطوة بائسة 
في الخروج عن عباءة الصف العربي ودول 
مجلس التعاون اإلسالمي، في محاولة لجذب 
لن  إسالمي  تكتل  لتكوين  آسيا  دول  بعض 
ظل  في  حقيقي  تأثير  أو  صفة  ذي  يكون 
ومصر،  السعودية  العربية  المملكة  غياب 
وربما وجدت الدوحة ضالتها في المشاركة 
الزائفة  اإلسالمية  بالقمة  وإيران  تركيا  مع 
والتي ال تشارك فيها أكبر الدول اإلسالمية 
الفرقة  لدعوات  ساتراً  المشاركة  لتكون 
واإلرهاب الذين أفسدوا الحياة داخل عدد من 

دول المنطقة )العراق وسوريا واليمن وليبيا( 
بفعل التدخل المباشر وغير المباشر لتعزيز 
اإلرهابية  والجماعات  االنفصالية  الحركات 

والفوضى داخل هذه الدول.
فادحة  خسائر  من  الدوحة  تكبدته  ما  ورغم 
في  واالقتصادي  السياسي  الصعيدين  على 
بسبب  القطري  الشعب  عاناه  وما  المنطقة 
المنطقة  في  الشاذة  الحمدين  تنظيم  سياسة 
بظاللها  ألقت  والتي  السوداوية  وأهدافها 
تزل  لم  قطر  أن  إال  العربية،  الدول  على 
تُِصر على شق الصف ونشر الفرقة وإقصاء 
العرب  الصف  عن  بعيداً  القطري  الشعب 
ووحدة الخليج العربي، وهكذا األمر بالنسبة 
داخل  داعش  جماعات  ترعى  التي  لتركيا 
الدول المدمرة، وتتدخل لفك أسر الجماعات 
في  الوطنية  القوى  نجحت  كلما  اإلرهابية 

الدولتان  تقوم  كما  جماحها.  وكبح  تقييدها 
والفوضى  االنفصالية  الحركات  برعاية 
الشعوب  بين  والوقيعة  لالنشقاق  وتمهد 
تدعم  المنطقة،  وبين شعوب  وبينها  العربية 
داخل  تتم  التي  والذبح  القتل  عمليات  إيران 
وسوريا،  لبنان  من  كل  في  والفتنة  العراق 
أنواع  كل  شعبها  يعاني  نفسه  الوقت  وفي 
قمة  في  الثالث  الدول  تشارك  ثم  القهر، 
أي  فعن  اإلسالم،  باسم  ويتحدثون  إسالمية 
رعاة  إليها  يسعى  إسالمية  قمة  وأي  إسالم 
داخل  الصف  وشق  والفرقة  اإلرهاب 
الدعم  مقدمو  وخارجها،  العربية  الدول 
والمتمردين  اإلرهابية  للجماعات  الكامل 

واالنفصاليين والساعين في األرض فساداً.
ومعهما  وأردوغان  تميم  البائسان  سيظل 
النظام اإليراني يسعون وراء إفساد وتدمير 

قطر  دويلة  يشعر  دور  عن  بحثًا  المنطقة 
الحلم  ويعيد  شيء،  فعل  على  قادرة  بكونها 
العثماني الذي يسعى إليه أردوغان إلى خياله 
على  الذريع  فشله  بعد  وخاصة  المريض 
مدار سنوات عديدة في التحالف مع أوروبا، 
وكذلك ستظل أحالم اإلمبراطورية الفارسية 
تراود حكام إيران، وستظل مصر والمملكة 
حائط  هي  واإلمارات  السعودية  العربية 
السوداوية،  واألفكار  األطماع  لهذه  الصد 
آمال  عليها  تتحطم  التي  الصخرة  وهي 
وطموحات البائسان تميم وأردوغان ومعهما 

نظام الماللي.

في  الوطني  الوفاق  حكومة  تدعم  تركيا 
مساحة  على  إال  تسيطر  ال  التي  طرابلس 
أراضي  من  بالمئة  ستة  تتجاوز  ال  صغيرة 
تهيمن  التي  طرابلس  محافظة  السيما  ليبيا، 
وقعت  المسلمين.  اإلخوان  جماعة  عليها 
السابع  في  ليبيا  مع  تفاهم  مذكرتي  تركيا 
الماضي،  الثاني  تشرين  من  والعشرين 
إحداهما للتعاون العسكري واألخرى لترسيم 
الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. قد 
شرق  في  األوضاع  المذكرتان  هاتان  تغير 
تعقيد  من  تزيدان  وربما  المتوسط  البحر 
العسكري  التعاون  ويشّكل  الليبية،  األزمة 
ستبنى  الذي  االتفاق  في  الجوهرية  المسألة 

حوض  في  التركية  االستراتيجية  عليه 
تسيطر  دولة  ليبيا  باتت  أن  بعد  المتوسط، 
عليها عدة مجموعات مسلحة، لكن ثالثاً منها 

أكثر أهمية نسبياً.
حكومة  وتسّمى  طرابلس  في  إحداها  تقع 
الناحية  من  متحدة  وهي  الوطني،  الوفاق 
لها،  المنافسة  طبرق  حكومة  مع  النظرية 
بعضهما  مع  على خالف  الواقع  في  لكنهما 
البعض، فهي ال تسيطر إال على ستة بالمئة 
ليبيا، السيما محافظة طرابلس  من أراضي 
التي تهيمن عليها جماعة اإلخوان المسلمين 
تركيا  من  أساسي  بشكل  الدعم  وتتلقى 
مجلس  الثانية،  الحكومة  وتسمى  وقطر. 

تتألف  وهي  طبرق،  في  وتتمركز  النواب، 
من أعضاء البرلمان الليبي الذين يعارضون 
تسيطر  وهي  المسلمين،  اإلخوان  جماعة 
على ما يقرب من ثالثة أرباع مساحة البالد 
كيلومتر مربع وتدعمها  مليون  البالغة 1.7 
واإلمارات  واألردن  وفرنسا  مصر  سياسياً 
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، 
وتحظى أيضاً بدعم من المشير خليفة حفتر 
السيطرة  الذي شّن عملية عسكرية النتزاع 

على طرابلس في شهر نيسان الماضي.
الجنوب،  في  الثالثة  الحكومة  وتنشط 
والنيجر،  وتشاد  السودان  مع  الحدود  على 
ليبيا،  وتسيطر على 18 بالمئة من أراضي 

اتفاقها  أهمية  حول  بمبالغة  تركيا  تحدثت 
مسؤول  تصريح  إلى  إشارة  وفي  ليبيا،  مع 
تركي لم تذكر اسمه، ذكرت وسائل اإلعالم 
التركية أنه ال يوجد أّي شك في إرسال قوات 
أو  مدربين  ترسل  قد  أنقرة  لكن  ليبيا،  إلى 
طلباً  الليبية  السلطات  قدمت  إذا  مستشارين 
األزمة  في  تركيا  تدخل  يؤدي  وقد  رسمياً. 
العسكري  التوازن  كفة  ترجيح  إلى  الليبية 
الصعب  من  لكن  طرابلس،  حكومة  لصالح 
التنبؤ إلى أّي مدى، فقد حاصرت قوات حفتر 
السراج  حكومة  لكن  شهور،  منذ  طرابلس 
وبعد  اآلن،  حتى  صمدت  تركية  ومساندة 
طرابلس،  حكومة  مع  االتفاق  تركيا  توقيع 
في  التركية  القوات  سيعتبر  أنه  حفتر  أعلن 

ليبيا هدفاً مشروعاً لمرمى نيرانه.
والتطور األكثر أهمية في األزمة الليبية في 
في صف  روسيا  تدخل  هو  األخيرة  اآلونة 
حكومة طبرق، فقد ذكرت صحيفة نيويورك 
تايمز في أوائل تشرين الثاني أن روسيا قد 
ليبيا،  إلى  النظامي  الجيش  قوات  أرسلت 
باإلضافة إلى مجموعة فاغنر الروسية الذين 
إلى جانب حفتر. وهذا خلق  بالفعل  يقاتلون 
إلى  تقف  أن  لتركيا  بالنسبة  محرجاً  وضعاً 
أرض  في  لروسيا  معارض  طرف  جانب 
دولة ثالثة، ربما تبذل روسيا قصارى جهدها 
حملة  تشن  ألنها  أنقرة،  استعداء  لتجنب 
ناجحة إلبعاد تركيا عن حلف شمال األطلسي 
روسيا  إلى  بالنسبة  مهمة  وليبيا  )الناتو(، 
لكن  الكبرى،  الطاقية  ثروتها  إلى  بالنظر 
تركيا  إبقاء  في  أكبر  مصلحة  لديها  موسكو 

إلى صفها. الشيء نفسه يمكن أن ينطبق على 
مصر، يفترض اتفاق الحدود البحرية الموقع 
بين مصر والقبارصة اليونانيين واليونان أن 
القارية  رفوفها  لديها  وكريت  قبرص  جزر 
هي  البحرية  الحدود  فإن  لذلك،  الخاصة، 
المصري  الساحلي  الخط  بين  الفاصل  الخط 
في  القارية  للرفوف  الجنوبية  والحدود 

جزيرتي كريت وقبرص.
البحري بشكل طبيعي شماالً  الحد  يمتد هذا 
عندما يُفترض أن جزيرتي كريت وقبرص 
ليست لهما رفوف قارية، كما هو الحال في 
تحريك  خالل  من  الليبي،  التركي  االتفاق 
مصر  ستكسب  الشمال،  إلى  األوسط  الخط 
مساحة قدرها 40 ألف ميل مربع من المناطق 
البحرية، يبقى أن نرى ما إذا كانت القاهرة 
القبارصة  مع  وقعته  الذي  باالتفاق  ستلتزم 
بعد  مراجعته  تطلب  أو  واليونان  اليونانيين 
االتفاق  يمنحها  التي  المزايا  إلى  اإلشارة 
الليبية  األزمة  تتجه  لمصر.  الليبي  التركي 
المشير  تغلب  إذا  تعقيداً،  أكثر  مرحلة  نحو 
ستفقد  طرابلس،  حكومة  على  حفتر  خليفة 
تركيا الميزة التي اكتسبتها من خالل التوقيع 
المشير  ألن  البحرية،  الحدود  اتفاق  على 
حفتر سيرفضها، على الرغم من أن االتفاق 
يوسع الحدود البحرية لليبيا، وبذلك ستخسر 
على  للسيطرة  من خطط  ما وضعت  تركيا 

ليبيا.

يشار ياكش

حممد صبيح 

املرأة  وإرادة  قوة  أن  يوسف  فوزة  الدميقراطي  اجملتمع  حركة  يف  التنفيذية  اهليئة  عضوة  أكدت 
يف ثورة مشال وشرق سوريا أثّرت على العامل أمجع، فأصبحت منارة يلتف حوهلا كل التواقني 
للحرية يف مشارق األرض ومغارهبا. وأضافت: »كانت املرأة يف مشال وشرق سوريا يف حالة 

ثورية دائمة، وحققت إجنازات ومكاسب ال تعد وال حتصى«.
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منطقة  شهدتها  التي  األحداث  أبرز  كانت 
شمال وشرق سوريا على الصعيد السياسي 
وإلى  من  الكثيفة  الدبلوماسية  الحركة  هو 
األحزاب  وبين  العربية،  والدول  أوروبا 
اإلدارة  دخول  جانب  إلى  الكردستانية، 
الذاتية في مرحلة جديدة ومصيرية ضمن 

السياسات الدولية.
أما على الصعيد العسكري فكانت مقاومة 
التركي  لالحتالل  والتصدي  الكرامة 
الحدث  داعش،  هزيمة  بعد  ومرتزقته 
األبرز الذي أضعف تركيا وعّمق عزلتها 
رغم  والداخلية،  الدولية  الساحة  في  أكثر 
المجازر التي ارتكبتها في الشمال السوري

أحداث وتطورات هامة على 
الصعيدين العسكري والسياسي

الملتقى  ُعقد   2019-3-27 بتاريخ 
من  ومبادرة  برعاية  السوري  السوري- 
بمشاركة  الديمقراطية،  سوريا  مجلس 
يُمثلون  148 شخصية سياسية واجتماعية 
في  واجتماعية  سياسية  وأحزاب  تنظيمات 

الحل  لتقوية  وذلك  سوريا.  أرجاء  كافة 
على  االحتالل  وإنهاء  السياسي  السلمي 

األراضي السورية.
فعاليات  انطلقت   2019-4-3 وبتاريخ 
من  بمبادرة  السورية،  العشائر  ملتقى 
مجلس سوريا الديمقراطية في عين عيسى، 
سوريا  وقوات  الذاتية  اإلدارة  وبناء  لدعم 
في  اإلرهاب  من  والتخلص  الديمقراطية، 
ال  أمام  الطريق  لقطع  والتكاتف  المنطقة 

أجندات اإلقليمية في المنطقة.
صعيد  وعلى   ،2019-4-  23 بتاريخ 
من  وفد  دخل  الدبلوماسية،  الحمالت 
وصحفيين  وباحثين  األوربي  البرلمان 
زيارة  في  سوريا،  شمال  إلى  غربيين 
رسمية، للتعرف على األوضاع والمشروع 

الديمقراطي، من أجل تقديم الدعم السياسي 
سوريا  قوات  تمكن  بعد  الذاتية،  لإلدارة 
وإعالن  اإلرهاب  دحر  من  الديمقراطية 

االنتصار عليه.
السيدة  زارت   ،2019-4-21 وبتاريخ 
اليساري  الحزب  من  مورال  كورين 
سوريا،  شمال  صحفي،  وفد  مع  الفرنسي 
أسئلة  فيها  طرحت  لقاءات،  عدة  وأجرت 
والوضع  الذاتية  اإلدارة  حول  تتمحور 
واحتالل  التركي  والعدوان  العام  السياسي 
هذا  من  الفرنسي  والموقف  عفرين  مدينة 

العدوان.
من  مشترك  وفد  زار   2019-6-8 وفي 
والهولندية،  الفرنسية  الخارجية  وزارتي 
لإلدارة  الخارجية  العالقات  دائرة  مقر 
على  للتأكيد  عيسى،  عين  بلدة  في  الذاتية 
دعم بالدهم لقيام محكمة دولية في مناطق 

اإلدارة الذاتية لمحاكمة داعش.
المبعوث  زار   2019-6-12 وبتاريخ 
روباك  ويليام  الدولي  للتحالف  األمريكي 
في  المستوى  رفيعي  مسؤولين  برفقة 
سوريا،  شمال  إلى  األمريكية  اإلدارة 
في  الذاتية  اإلدارة  مع  لقاءات  وأجرى 

شمال سوريا، باإلضافة إلى جولة ميدانية 
في إقليمي الفرات والجزيرة.

وفد  زار   2019-6-12 بتاريخ  وأيضاً 
الوزارة  من  المستوى  رفيع  دبلوماسي 
اإلدارة  البلجيكية، مسؤولين في  الخارجية 
اإلنساني  دعمه  وأّكد  الديمقراطية،  الذاتية 
السياسية  الذاتية وللتسوية  المباشر لإلدارة 

في سوريا.
الصعيد  وعلى   ،2019-7-4 بتاريخ 
الداخلي، عقد المؤتمر الوطني الكردستاني 
آفا  في روج  لـ 28 حزباً  ُموّسعاً  اجتماعاً 
لتخرج بمسودة وثيقة سياسية تهدف لتوحيد 
الصف الكردي. وذلك بعد أن شكلت لجنة 
بتاريخ  الكردستانية  األحزاب  مع  للتباحث 

.2019-1-1

روج  مركز  نظم   2019-7-6 وبتاريخ 
دولياً  منتدى  االستراتيجية،  للدراسات  آفا 
حول داعش، شارك فيه باحثين وأكاديميين 
وأساتذة جامعات أوربية وعربية وكردية، 
بجملة  لتخرج  أيام  لـ3  استمرت  والتي 
المستقبل  في  عليها  البناء  يمكن  توصيات 
واألطراف  داعش  بمحاكمة  يتعلق  فيما 

الداعمة لها.
مكتب   ،2019-8-  8 بتاريخ  وأصدر 
أوجالن  بالقائد  الخاص  الحقوقي  القرن 
بياناً، كشف فيه عن مضمون الرسالة التي 
بعث بها القائد أوجالن من سجنه إلى تركيا 
والقوى العالمية، والتي أبدى فيها استعداده 
الحرب  ويالت  المنطقة  وتجنيب  للحل 

وتحقيق السالم في أقصر مدة.
’اإلبادة  ملتقى  في 18- 12- 2019 عقد 
شمال  في  الديمغرافي  والتغيير  العرقية 
روج  مركز  نظمه  الذي  سوريا‘  وشرق 
في   NRLS االستراتيجيّة   للّدراسات  آفا 
صالة مركز آرام تيكران للثقافة والفن في 
من  مندوباً   115 بمشاركة  رميالن،  بلدة 

مختلف مناطق شمال وشرق سوريا.

االنتصار العسكري على داعش قمة 
االنتصارات

مجلس  أول  شكل   2019-6-14 بتاريخ 
مجلس  أول  ُشكِّل   2019-6-14 بتاريخ 
عسكري في كرى سبي/ تل أبيض، ضمن 
شّكلت  وبعدها  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
عام  خالل  الديمقراطية  سوريا  قوات 
من  كل  في  مجلس عسكري   11 ،2019
كانيه،  سري  الطبقة،  الرقة،  »كوباني، 
الدرباسية،  الزور،  دير  الهول،  قامشلو، 
تزال  وال  ديريك«  الحسكة،  الشدادي، 

عملية إعادة هيكلة هذه القوات مستمرة.
تفجير  حدث   2019-1-16 وبتاريخ 
ُمستهدفاً  منبج  مدينة  وسط  إرهابي 
لقوات مجلس  مشتركة  مجموعة عسكرية 
راح  األمريكي،  والجيش  العسكري  منبج 
أربع  بينهم  وعسكرياً،  مدنياً   16 ضحيته 

جنود أمريكيين وجرح ثالثة آخرين. وجاء 
من  انسحابها  أمريكا  إعالن  إبان  التفجير 
بعد  ماكرون  إيمانويل  ليُصّرح  سوريا، 
في  باقيين  الفرنسيين  الجنود  بأن  التفجير، 
مستمر  التهديد  وأن  لعام 2019،  المنطقة 

على أوروبا.
العامة  القيادة  أصدرت  في 2019-3-23 
بإعالن  بياناً  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
جغرافية  على  داعش  وهزيمة  االنتصار 
التحالف  قادة  بحضور  وذلك  سوريا، 
في  الذاتية  اإلدارات  ومسؤولي  الدولي 
سوريا  مدن  لتشهد  سوريا،  وشرق  شمال 
وأوروبا تظاهرات عارمة تُحيّي االنتصار 

التاريخي.
بتاريخ 29-6-2019، بدأت قوات سوريا 
الديمقراطية تأخذ منحًى جديداً على الصعيد 
الدولي، لتصبح قوات عسكرية ُمعترف بها 
خطة  القوات  هذه  توقيع  خالل  من  دولياً، 
 29 جنيف  في  المتحدة  األمم  مع  عمل 

حزيران المنصرم.
دولة  أعلنت   2019-10-9 وبتاريخ 
مباشرة  ومرتزقتها  التركية  االحتالل 
شمال  أراضي  على  وهجومها  غزوها 
مدينتي  باستهداف  وذلك  سوريا،  وشرق 
أبيض،  سبي/تل  وكرى  كانيه  سرى 
الُمسيرة  والطائرات  بالمدفعية  وقصفت 
كامل الشريط الحدودي في شمال سوريا، 
كارثة  ومحدثة  حرب،  جرائم  مرتكبةً 
إحصائيات  هي  وهذه  فظيعة،  إنسانية 

جرائم االحتالل التركي:
بقصف  سواء  لحياته  مدنياً   478 استشهد 
عن  ميدانياً  القتل  أو  المدفعية  أو  الطيران 
اإلرهابيين،  ومرتزقته  عناصره  طريق 
من  أكثر  ونزح  آخرين،   1070 وجرح 
 810 خرجت  كما  مدني،  ألف   300
مدرسة عن خدمات التعليم وُحرم 86 ألف 
طالب وطالبة من االلتحاق بمدارسهم، إلى 
جانب تدمير البنية التحتية لمعظم المرافق 
عمليات  مع  ذلك  ترافق  والخدمية،  العامة 
نهب وسرقة وخطف من أجل طلب الفدية، 
كغنائم  وتوزيعها  المدنيين  منازل  وحجز 

على عوائلهم وعناصرهم.
وفي 2-12-2019 ارتكب جيش االحتالل 
نازحي  بحق  ُمرّوعة  مجزرة  التركي 
بمقاطعة  رفعت  تل  ناحية  في  عفرين، 
الشهباء، راح ضحيتها 10 مدنيين بينهم 8 

أطفال وجرح 12 آخرين.

إعادة احلياة املستقرة إىل مناطق دير 
الزور

والخدمية  االجتماعية  الحركة  كانت 
بسبب  متفاوتة  سوريا  وشرق  شمال  في 
المستمرة  واعتداءاتها  التركية  التهديدات 
أدى  المنطقة، مما  والُمتعمدة بحق شعوب 
إلى سخط داخلي في شمال وشرق سوريا، 
تظاهرات  اندالع  إلى  أيضاً  أدى  والذي 
واعتصامات وفعاليات دون انقطاع خالل 

سنة كاملة، من قبل ُمكّونات المنطقة.

جمالس وجلان وأحداث بارزة

العدالة  هيئة  افتتحت   2019-1-8 بتاريخ 
في ريف دير الزور بالتعاون مع مجلس دير 
االجتماعية  العدالة  ديوان  المدني،  الزور 
المساعي  ضمن  وذلك  الكسرة،  بلدة  في 

لتكثيف العمل القضائي في المنطقة.
األحداث  ومن   ،2019-1-21 بتاريخ 
الهامة على صعيد الخدمات الصحية، افتُتح 
والعين  القلب  أول مشفى خاص ألمراض 
العنترية  إقليم الجزيرة، وذلك في حي  في 

بمدينة قامشلو. 
شعار  وتحت  وبتاريخ2019-02-05، 
ولتوحيد  جديد«،  من  سنزهر  »عفرين.. 
قافلة  انطلقت  آفا  روج  في  المقاومة  روح 
الزيتون للمثقفين، من كوباني، وذلك بزرع 
أشجار الزيتون من مناطق الفرات وصوالً 

إلى نهر دجلة في إقليم الجزيرة.
الرياضية  الحياة  عادت   2019-2-3 في 
الرقة،  مدينة  وسط  األسود  الملعب  إلى 
عبر افتتاح أول دوري للجنة الرياضة في 
تحويلها  من  سنوات  بعد  المدني،  المجلس 
لمعسكرات وسجون وميدان للقتل من قبل 

داعش. 
الزراعة  لجنة  باشرت  وفي 16ـ2ـ2019 
في مجلس دير الزور المدني بأعمال إعادة 
تأهيل مشروع قناة ري الخابور لتزود أكثر 
من 500 ألف نسمة بمياه الشرب وتوفير 
مياه الري ألراٍض تصل مساحتها إلى أكثر 

من 250 ألف دونم.

الكونفرانس  بدأ   2019-2-20 بتاريخ 
دام  والذي  األوسط  الشرق  لشبيبة  الثاني 
عامة  منسقيه  بانتخاب  ليخرج  يومين، 
توصيات  وعدة  األوسط،  الشرق  لشبيبة 
الُمكّونات  حماية  تخص  مهمة  وقرارات 
براثن  من  األوسط،  الشرق  في  واإلثنيات 
ثورة  ودعم  والمحتلة،  الُمستبدة  األنظمة 

روج آفا.
فيما  ضخمة  فعاليات  آذار  شهر  شهد  كما 
آذار  آذار و11  الـ 8 من  تخص مناسبات 
دحر  معركة  لمساندة   ،2019 ونوروز 
ورفض  كوفن،  ليلى  ومقاومة  اإلرهاب 
العزلة على القائد واستمرار االعتصامات 

على الحدود تنديداً بالتهديدات التركية.
مفتعلة  حرائق  نشبت   2019-6-2 ومنذ 
في أراضي شمال وشرق سوريا، لتستمر 
خالل شهر حزيران كاملة، حيث أضرت 
بمحاصيل األهالي وأرواحهم وممتلكاتهم، 
 435500 بـاحتراق  الخسائر  وقُّدرت 
كما  لحياته،  شخصاً   14 وفقدان  دونماً، 
احترقت 56240 شجرة مثمرة، وما يقدر 

بـ44 طناً من القمح والشعير الُمكيّس.

وكالة هاوار
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حمررة الصفحة/هايستان أمحد

يا 2019... تصعيد النضال أمام مساعي االحتالل شمال وشرق سور
روناهي/ كركي لكي: الصمود واملقاومة من شيِم وطِباِع مناطق مشال 
على  مرت  اليت  والظروف  املِحن  كل  من  الرغم  فعلى  سوريا،  وشرق 
فكان  ونواحيها،  وبكل  استمرت  بل  احلياة  سريورة  تتوقف  مل  املنطقة 
عنوان املشهد الثقايف يف كركي لكي كما يف عموم مشال شرق سوريا هلذا 

العام األمل واملقاومة.

العريقة،  الجذور  ذات  األصيلة  الشعوب 
والحضارات الباسقة عصية على أعتى قوة  
مهما امتلكت من أدوات القمع أن تنال من 
ثباتها على أرضها، فرغم المحن، واآلالم 
الصخب  ورغم  المتواضعة،  واإلمكانيات 
الهائل من األحداث السياسية والمستجدات 
العسكرية، والمآسي التي خلفتها فيضانات 
الربيع، وحرائق الصيف، وتكالب اإلرهاب 
واألمل  بالحياة  التمسك  أن  إال  مدننا  على 
شعوب  سمة  ستبقى  والمحن  الباليا  رغم 
ميزوبوتاميا، فعندما ال تتوقف عجلة الحياة 
الثقافية عن الدوران، وتأبى التوقف نزوالً 
عشاق  أعداء  من  المتربصين  إرادة  عند 
األصيلة  للشعوب  يكتب  ذاك  حين  الحرية 
تتجلى  التي  الشعوب  فثقافة  الخلود، 
هي  اليومية،  الحياة  طقوس  بممارسة  

عنوان لشعوب شمال وشرق سوريا، ففي 
مدينة تعد من أصغر مدن روج آفا وشمال 
المشهد  لكي،  كركي  كمدينة  سوريا  شرق 
الثقافي فيها دائم النبض ترفض أفول العام؛ 
بمختلف  التاريخ صفحاته  يمأل  أن  بعد  إال 

أنواع الفعاليات الثقافية.

مركز آرام ديكران صرح ينبض 
بالثقافة اجملتمعية:

كركي  به  تتباهى  ثقافي  صرح  أهم  لعل   
لكي هو مركز آرام ديكران للثقافة والفن، 
ففي هذا المكان الذي يعيش في ظل نعمة 
موانع  أو  لقيود،  تخضع  ال  التي  الحرية 
شكله،  كان  مهما  إنسان  ألي  إقصائية 
قرب  مع  ورائه  خلف  لغته  أو  لونه،  أو 
الثقافية  الفعاليات  من  العديد  العام،  انتهاء 
ومهرجانات  ومسرح  شعر،  من  الهامة 
إنعاش  عملية  في  ساهمت  متنوعة  ثقافية 
ثقافية شاملة لكل شعوب المنطقة، فالفرق 
الخاصة  ألنيا  كفرقة  والغنائية  الموسيقية 
وفرقة  سرهلدان،  وفرقة  الشابة،  بالمرأة 
الشهيد سرحد للموسيقا، وهي فرقة خاصة 

باألطفال، هذه الفرق الغنائية، والموسيقية 
أحيت العديد من الحفالت في ريف كركي 
بين  الفرح  جو  إضفاء  في  وساهمت  لكي 
كما  الديمقراطية،  سوريا  قوات  صفوف 
أهالي  صمود  دعم  في  بأغانيها  شاركت 
التي  االعتصام  خيم  تحت  كانيه  سري 
نُصبت قبل غزو االحتالل التركي للمدينة، 
مهرجان  فعاليات  المركز  استقبل  كما 
الدبكة الرابع حيث تحولت صالة المسرح 
الشعبية  الدبكات  من  متنوع  موزاييك  إلى 
كما  المنطقة  شعوب  لمختلف  التراثية 
استقبلت صالة المركز مهرجان فن الطفل 
الخامس على مستوى إقليم الجزيرة، وكان 
عكس  طفولي  ملتقى  بمثابة  المهرجان 
جمالية الحياة البريئة التي يعيشها األطفال 
تقديم  صعيد  وعلى  الحرب،  زمن  في 
العروض المسرحية شاركت فرقة الشهيد 
ونالت  المسرح،  بمهرجان  للمسرح  هيفي 
إعجاب جميع الحاضرين من خالل النجاح 
الباهر لمسرحية )ُكري- األجرب( كما تم 
تسجيل مسرحية خاصة باألطفال للتلفزيون 
تحت عنوان )األسد والفأر(، وحفلت سنة 
2019م، بإقامة عدد من المعارض الفنية 
للتصوير  روجيه  شوبدارن  كمعرض 
الضوئي، ومعرض خاص للفنون التشكيلية 
المتدربين،  واألطفال  غناش  محمد  للفنان 
الخاصة  للدورات  مجمع  المركز  ويعد 
واإليقاع،  العزف،  وتعليم  بالمسرح، 
على  والرسم  الفلكلوري،  والرقص 
للمركز  كبيرة  صالة  ولوجود  العام  طول 
من  العديد  أقيمت  شخص   600 تستوعب 
على  المختلفة  والكونفرانسات  المؤتمرات 

وإقليم  عامة  سوريا  وشرق  شمال  صعيد 
الجزيرة بشكل خاص.

  دور بارز الحتاد املثقفني يف إغناء 
احلياة الثقافية: 

كركي  في  الثقافي  المشهد  ينحصر  وال 
لكي على مركز آرام ديكران فقط، فاتحاد 
أيضاً  بارز  دور  له  كركي  في  المثقفين 
المنطقة  في  المجتمعية  الثقافة  نشر  في 
في  دورية  لمحاضرات  إقامته  خالل  من 
إلى  إضافة  يوماً  عشر  خمسة  كل  مقره 
باللغتين  الشعرية،  األمسيات  من  العديد 
في  الفعالة  والمشاركة  والكردية  العربية، 
كإحياء  الوطنية  المناسبات  جميع  إحياء 
ذكرى انتفاضة قامشلو في قرية سرمساخ، 

الكردية،  الصحافة  يوم  ذكرى  وإحياء 
ولمساندة  عامودا،  سينما  محرقة  وذكرى 
المغتصبة  عفرين  في  أهلنا  صمود  ودعم 
الضوئي  للتصوير  معرض  االتحاد  أقام 
لعدد من الفنانين من أبناء عفرين، وشارك 
زرع  حيث  الزيتون  قافلة  الفعالية  في 
أعضاؤه أشتال الزيتون من ديرك إلى عين 
ميتاني  برادوست  للكاتب  وكانت  ديوار، 
بصمة واضحة في معرض هركول للكتاب 
في  مؤلفاته  من  بعدد  مشاركته  خالل  من 
بحملة  االتحاد  قام  كما  واللغة  التاريخ 
تجميل المدينة من خالل رسم لوحات فنية 
على جدران المرافق العامة رسمها الفنان 

التشكيلي محمد غناش.  

ن في سفره  وكأنما أقسم التاريخ إال أن يُدوَّ
وما  كردية،  وحكاية وجع  مأساة  يوم  كل 
تاريخ  من  صفحة  إال  روبوسكي  قصة 
أهالي  كان  سنوات،  ثماني  فقبل  مديد، 
الكردية على موعد مع  مدينة روبوسكي 
ساعات  مع  التركية،   16 إف  مقاتالت 
قتيالً،   34 جثث  ليروا  األولى  الصباح 
مروعة،  مذبحة  ضحايا  أشالء  ويلملموا 
العدالة  حزب  حكومة  التزمت  فيما 
والتنمية الحاكم الصمت بدماء باردة طوال 
األعوام الماضية، للتعتيم وطمس الحقائق 
المعروف  أردوغان  رجب  محاسبة  لمنع 

بتعطشه إلبادة الكرد. 
تمت  التي  المجزرة  الذكرى  علينا  تحل 
في  وذلك  أردوغان  من  مباشرة  بأوامر 
الثامن والعشرين من كانون األول من عام 
2011، حيث قصفت طائرات تركية على 
“اولودره”  لبلدة  التابعة  روبوسكي  قرية 
ضحيتها  وراح  شرناخ  محافظة  ضمن 
وهؤالء  ُكردياً،  مدنياً  وثالثون  أربعة 
والشباب  األطفال  من  جميعهم  الضحايا 
و25   12 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين 
أردوغان  توحش  ضحية  كانوا  سنة، 

المستمر للدماء الُكردية. 
الدولة  لعقلية  بالنسبة  تكن  لم  روبوسكي 
لبقية  أُضيفت  مجزرة  اسم  سوى  التركية 
إبادتها  تم  التي  القرى  أو  المناطق  أسماء 
عن بكرة أبيها أو لمجزرة تمت فيها وعليها 
ألردوغان  والوحشي  اإلجرامي  الفعل 
المسلمين.  اإلخوان  وخليفة  تركيا  رئيس 
تعتاش  التي  الحدودية  القرية  روبوسكي 
»التهريب«  الفردية  البينية  التجارة  على 
التركية  الدولة  إهمال  نتيجة  الحدود  بين 

للمدن والقرى الُكردية وافتقارها، تجبرهم 
على العمل في هذه األعمال الصعبة وغير 
القانونية وتحت أعين حراس الحدود حتى 
أية حجة  يحين وقت اإلجهاز عليهم تحت 

كانت.
روبوسكي... شهداء لقمة العيش:

موقع »جازيت ديفار التركي«  العام موقع 
الفائت  العام  التركي«   ديفار  »جازيت 
هدأت  أن  بعد  الجنائزي  المشهد  وصف 
الثلوج في الصباح ونشرت الشمس أشعتها، 
قائالً: إن أحد أسر الضحايا الذي فقد شقيقه 
نيابة  بياناً  قرأ  إنجو  فالي  أقاربه  و11 من 
عبره  يصرخون  قتيالً  الـ34  عائالت  عن 

في وجه النظام أنهم لن ينسوا جريمته.
وقالت عائالت الضحايا في البيان في العام 
المنصرم :«على مدى 2558 يوماً - سبع 
أقاربنا  قبور  أمام  نقف  ونحن   - سنوات 
للمطالبة بالعدالة، فيما تزداد اإلهانات التي 
تواجهنا من النظام، منازلنا تُقتحم ويُقبض 
وعلى  مالية..  غرامات  علينا  وتوقع  علينا 
الرغم من أنه من المعروف كيفية ارتكاب 
المذبحة، لقد كانت بأمر من أردوغان، ولم 
بإيجاد  بها  ألقيتم  التي  بالوعود  الوفاء  يتم 
الجناة والقتلة، المجزرة ُحكم عليها بالظالم 

للتستر على القاتلين«.
قبل  من  أصدرت  التركية  العامة  النيابة 
حزيران  في  اختصاصها  بعدم  قراراً 
القضاء  إلى  القضية  تحويل  وتم   2013
الثاني  كانون  الذي قرر في 7  العسكري، 
واستمر  التحقيق،  ملف  إغالق  تم   2014

التستر الحكومي على القتلة.
األجهزة  إن  قال  التركي  »بيانت«  موقع 
األمنية انتهت في معلوماتها االستخباراتية 

على  القرية  سكان  أن  إلى  التحقيق  خالل 
تزال  »ال  وأنه  »إرهابيون«،  وصفها  حد 
المسؤول  حول  تدور  االستفهام  عالمات 
أي  يعرف  أحد  وال  القرار،  إصدار  عن 
عن  أسفر  أنه  سوى  الحادث  حول  شيء 
مقتل 34 مدنياً بغارة من الطيران الحربي« 
ما يؤكد تواطؤ أركان الدولة للتغطية على 

جريمة السلطة.
عقاب أمهات األطفال:

الحادث  التستر على  األمر عند  يتوقف  ال 
والقتلة، بل يعاقب أردوغان أهالي الضحايا 
جرى  حيث  وذويهم،  األطفال  أمهات  من 
واعتقل  المدينة  سكان  مع  تحقيقات  فتح 
بالقصاص.  مطالبتهم  بسبب  الكثيرون 
تحقيقات  أُجريت  سنوات  سبع  مدار  على 
روبوسكي،  من  عائلة  لـ 26  مختلفة  بتهٍم 
وفرض  أمنية  حمالت  البلدة  وشهدت 
كانون  من  السادس  وفي  مالية،  عقوبات 
الثاني 2012 جرى اعتقال ستة أشخاص 
يمر شهر  ولم  المذبحة،  في  أقاربهم  فقدوا 
حتى جرى توقيف فرحات إنجو في شباط 

2012م.
والغرامات  االمنية  االستدعاءات  وتستمر 
 13 وفي  األهالي،  لبيوت  والمداهمات 
القضية  ملف  إرسال  تم   2013 حزيران 
عاماً  فيها  التحقيقات  مدة  وصلت  التي 
ونصف العام إلى المدعي العسكري بحجة 

عدم االختصاص الوظيفي.

أردوغان الذي دائماً ما يتباكى على الضحايا 
الذين  المدنيين  بدماء  أيديه ملطخة  وتكون 
ال همَّ لهم سوى تأمين لقمة العيش وكسرة 
الخبز. إنه ديدن المستبدين من الحكام الذي 
يحول الشعوب لمجرد عتَّالين يبحثون عما 
يسد رمقهم، وبنظر أردوغان هم إرهابيين 
ال لشيء سوى ألنهم من الشعب الُكردي، 
ُكردي،  أفضل  أن  التركية  العقلية  ووفق 

ذاك الُكردي الميت.
أيدي  على  تزداد  الكرد  بحق  المجازر 

أردوغان:
بعد ثماني سنوات مرت على مجزرة بعد 
ثماني سنوات مرت على مجزرة روبوسكي 
وأحرار  طلقاء  والجناة  المجرم  زال  وما 
أردوغان،  سيدهم  لهم  يهبه  بما  ينعمون 
ما  مشردين  وعوائلهم  الضحايا  أهل  بينما 
بين المعتقالت والمحاكم أو بجانب شواهد 
قبور فلذات أكبادهم ينتظرون عدالة المستبد 
الظالم والقاتل وهو يشرب نخبهم، وكذلك 
رفضت  التي  األوروبية  المحاكم  عدالة 
حماية  واهية  بحجج  الدعوة  في  البحث 
ألردوغانهم المدلل الذي انقلب عليهم اآلن 
مجازر  يطيعوه.  لم  هم  إن  يهددهم  وراح 
أردوغان ال تعرف الحدود والجغرافيا وال 
هو  فقط  المهم  الضحية،  يكون  من  يهمها 
المتعطش  أردوغان  إشباع غرائز وشهوة 
الشعوب،  حساب  على  كانت  ولو  للسلطة 
من مجزرة كلي زيالن وديرسم ومرعش 

وروبوسكي وعفرين وسري كانيه، وليس 
انتهاء بليبيا.

المتاجرة بالالجئين واالستثمار بهم لم تشِف 
تعطش أردوغان للدماء والدموع والتدمير 
فسوريا  وليبيا  مصر  من  والخراب، 
وقطر،  والصومال  والسودان  والعراق 
سوريا  دمّر  بعدما  الكرة  يعاود  واآلن 
والعراق ويسعى لنشر الخراب والفوضى 

في مصر والجزائر عن طريق ليبيا. 
ماذا عن العدالة والحق؟

ثماني سنوات مرت على مجزرة روبوسكي 
أنه  ذلك  واالنكى من  والقاتل مازال طليقاً 
يزداد استبداداً وتوحشاً وقتالً في عباد هللا، 
كل  في  ستنتشر  ربما  روبوسكي  صرخة 
لصدًى  تتحول  حتى  ليبيا  وتصل  المنطقة 
يحث الشعوب على المطالبة بحقهم من هذا 

المجرم الذي طغى. 
كافة  صرخات  صدى  اآلن  هي  وها 
والشعوب  الُكردي  الشعب  بحق  المجازر 
األخرى تعود على من شّجع ورعى وسانّد 
وجرائمه،  وتوحشه  طغيانه  في  أردوغان 
خرج  الذي  المارد  من  وعليهم  لهم  تعود 
هو  ها  صاحبه،  على  وتمرد  قمقمه  من 
أردوغان يهدد الدول األوروبية بمزيد من 
الالجئين واإلرهابيين إن هم لم يشبعوه ماالً 

وسلطاناً.

وكاالت

التمسك بالحياة واألمل عنوان المشهد الثقافي بكركي لكي 

»روبوسكي« الكردية.. مجزرة بانتظار العدالة!

باالنتصارات  مليئة  نضال  مرحلة  عمومًا،  سوريا  شرق  ومشال  آفا  روج  يف   ،2019 سنة  شهدت 
واملقاومة يف وجه داعش واالحتالل الرتكي ومرتزقته، إىل جانب جوالت دبلوماسية كثيفة ومهمة 
يف الداخل واخلارج تكللت بالتعريف باملشروع الوطين، لشعوب املنطقة وللعامل، ترافقت مبحاوالت 
كافة  حقوق  محاية  ضمان  يكفل  سلمي  حل  إىل  الوصول  سبيل  يف  السوري  النظام  ذهنية  تغيري 

املكوّنات السورية ومحاية سيادة األراضي السورية وشعبها.

تقرير/ غاندي إسكندر   
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دعم املناحل

الحيوانية محمود  الثروة  قسم  وتابع رئيس 
أعدت  الزراعة  مديرية  أن  حديثه  المحمد 
في  والنحالين  المناحل  عن  كاملة  دراسة 
عددهم  بلغ  الذين  النحالين  دعم  تم  حين 
تقديم  عن  عبارة  الدعم  وكان  نحاالً،   81
واقي  ولباس  إطار  من  للنحالة  كاملة  عدة 
تدريبية  ودروس  الملكات  تلقيح  وآالت 
كاملة، وأكد: »حالياً تقوم مديرية الزراعة 
بإعطاء تراخيص للنحالين في المنطقة في 
حين نحن مقبلون على وضع خطة جديدة 
الترخيص  أو  بالتجديد  يرغب  من  تشمل 
دعم  من  والهدف  القادمة،  الفترة  خالل 
النحالين هو زيادة اإلنتاج المحلي من مادة 

العسل ودعم المربين في المنطقة«.
والجدير بالذكر أن الدعم المقدم لكل نحال 
وبدلة  عسل،  وفراز  خلية،  عشر  خمسة 
نحال عدد 2، ومدخن عدد 2، وعتلة عدد 
2، و10 كغ شمع أساس، ومطربانات عدد 
عدد  طويل  ساق  مطاطي  وحذاء   ،100
2، باإلضافة لدواسة تثبيت عدد 2، وسلك 

معدني بكرة.

مدى  على  الويالت  ذاق  الذي  الشعب   
الصراع  من  المنصرمة  السنوات  الثمانية 
فضمن  التركي،  واالحتالل  السوري 
ترى  أن  الصعب  من  السورية  العوائل 
ضمن  شهيد  أو  فقيد  فيها  يوجد  ال  عائلة 
أثر  حياته  فقد  البعض  السوري،  الصراع 
القصف الجوي والمدفعي أو قتل برصاصة 
فقد  والبعض  مصدرها،  مجهول  طائشة 
حياته إثر االشتباكات التي كانت تدور بين 
اآلخر  والبعض  المتصارعة،  األطراف 
قتلوا بحجة أنهم كانوا يعملون مع الطرف 

اآلخر، والبعض استشهد في سبيل تحرير 
مناطقه من االحتالل والمرتزقة« داعش«، 
ومقاومته  نضاله  أثناء  استشهد  والبعض 
يسعى  كان  الذي  التركي  االحتالل  أمام 
بالده،  إلى  وضمها  أراضيهم  الحتالل 
والبعض اآلخر ال يعلم أحداً مصيرهم في 
هذا النزاع، وهناك من اعتقلوا وذويهم ال 
يعلمون أنهم أحياء أو أموات؟ فهذا السؤال 

مازال حسرةً في قلوبهم.

أمنيات خمتلفة للشعب السوري..

العوائل  معظم  شهدت  الصراع  هذا  وفي 
والسلب  والنهب  واللجوء  النزوح  معاناة 
المعاناة  تذوق  من  اكتفوا  لقد  والتشريد، 
ترى  أن  المستحيل  من  لذا  واإلهانات، 
أمنياتهم كأمنيات أي شعب آخر فمطالبهم 
السالم على موطنهم  أن يحل  الوحيدة هو 
وأن تنتهي هذه األزمة وأن يطرد المحتل 
الوطني  الجيش  من  ومرتزقته  التركي 
يعم  وأن  أرضهم،  من  وداعش  السوري 

االستقرار على وطنهم، وال شيء آخر.
وكان لصحيفتنا روناهي جولة ميدانية في 
العام  حلول  بقرب  كوباني  مدينة  شوارع 
الجديد 2020، ورصد أمنيات المواطنين 

للعام المقبل. 
دوغان  المواطن  هنئ  البداية  وفي 
كافة  على    2020 عام  قدوم  بصراوي 
شعوب العالم، متمنياً بأن يكون العام الجديد 
على  واالستقرار  واألماني  للسالم  عاماً 
الصراعات  لكل  ونهاية  السوري،  الشعب 

في سوريا.
وقال بصراوي: »في كل عام مع دخولنا 
المدينة  أسواق  تشهد  األول  كانون  لشهر 
لشراء  األهالي  قبل  من  شديداً  ازدحاماً 
والعديد  الميالد  وشجرة  والحلوى  الزينة 

التحضيرات األخرى الستقبال عامهم  من 
قليلة  الحركة  العام  هذا  في  ولكن  الجديد، 
جداً في األسواق إلقبالهم على مستلزمات 
لتحضيرات احتفال رأس السنة الميالدية«. 
بصراوي  دوغان  المواطن  ويضيف 
التركي  االحتالل  عدوان  بدء  »مع  قائالً: 
أبيض/  تل  مدينتي  واحتالل  ومرتزقته 
كانيه،  سري  العين/  ورأس  سبي،  كري 
لعدم  واستنفار  قلق  حالة  يعيشون  األهالي 
بإعادة  التركي  االحتالل  لدولة  السماح 
سيناريو احتالل مدينتي سري كانيه وكري 

سبي في مناطقهم«. 

لن حنتفل بالعام اجلديد وأهالينا 
نازحني

اللو  أمينة  المواطنة  قالت  جهتها  ومن 
يحتفلوا  لن  بأنهم  العام  هذا  في  أقروا  إنهم 
المهجرين  مع  تضامناً  الجديد  العام  بقدوم 
بسري  ديارهم  من  نزحوا  الذين  قسراً 
التركي  الغزو  نتيجة  سبي،  وكري  كانيه 
في  الجديد  عامهم  باستقبال  يحتفلوا  ولم 
منازلهم، متأملةً أن يكون عام 2020 عاماً 
سوريا،  في  واالحتالل  الصراعات  لنهاية 

والديمقراطية  والحرية  السالم  يعم  وأن 
على كافة الشعوب السورية. 

أمنييت كنازحة أن أعود إىل دياري

مدينة  من  قسراً  النازحة  حدثتنا  وبدورها 
عثمان  وضحة  سبي  كري  أبيض/  تل 
قائلةً: »منذ بداية الصراع السوري ودولة 
وتعقيد  لتأزيم  تسعى  التركي  االحتالل 
محاولتها  خالل  من  السورية  األزمة 
الشأن  في  مباشر  والغير  المباشر  بالتدخل 
السوري، وال تسمح للشعوب السورية بأن 

تعيش بأمان واستقرار وسالم«. 
تل  مدينة  من  قسراً  النازحة  واختتمت 
قائلةً:  عثمان  وضحة  سبي  كري  أبيض/ 
»آمالنا وأمنياتنا الوحيدة في هذا العام بأن 
نطرد االحتالل التركي من مناطقنا والعودة 

إلى منازلنا والعيش بحرية وكرامة«. 
بأن  آمال  وسط  األبواب  على  جديد  عاٌم 
تهجيرهم  بعد  ديارهم  إلى  النازحون  يعود 
قسراً من مناطقهم بفعل الغزو التركي على 

الشمال السوري.

ميالد  بعيد  أجمع  العالم  مسيحو  يحتفل 
لقدوم  رمز  الذي  الطفل  والدة  المسيح، 
باسم  أيضاً  ويسمى  العالم،  إلى  النور 
لالحتفال  عطلة  يوم  وهو  الكريسماس 
بوالدة يسوع المسيح الذي يصادف الخامس 
والعشرون من شهر كانون األول من كل 
المسيحية  الديانة  أبناء  يحتفل  حيث  عام، 
محور  ويعتبرونه  الجليل  اليوم  بهذا 
الديانة المسيحية، ويحتفل به كل الرعيات 
ويرمزون  واألسر،  والعائالت  المسيحية 
الحياة مزينة  الميالد أي شجرة  له بشجرة 
بالشموع ونجمة تسمى نجمة الشرق داللة 
على والدة السيد المسيح في الشرق وهبة 
مباركة من هللا إلى البشرية، ويعبر الشعب 
المسيح  ميالد  بعيد  احتفالهم  المسيحي 
بشخصية  األطفال  على  الهدايا  بتوزيع 
الميالد  وشجرة  األسطورية  نويل  بابا 
المزينة بألوان الطبيعة وفيها تقرع أجراس 
لوالدة  العظيم  اليوم  إلى  مشيرة  الكنائس 
رسول المحبة والسالم للعالم بأجواء مليئة 
الدينية  والطقوس  والصلوات  بالعبادات 
االحتفال  أن طقوس  إال  المسيحية،  للديانة 

بيوم ميالد المسيح تختلف من مجتمع إلى 
آخر، حيث تتميز المجتمعات ذات الطابع 
البحر  في  الصليب  بإلقاء  األرثوذكسي 
ويقوم أحد الشبان بالغوص تحت األعماق 
مثل؛  السترجاعها  المتجمدة  مياه  في 
المناسبة  ولهذه  وروسيا،  واليونان  بلغاريا 
المجتمعات  بعض  عند  خاصة  طقوس 
الالتينية  وأمريكا  اإلسباني  كالمجتمع 
من  يحتفلون  حيث  واألرجنتين  والمكسيك 
واأللوان  باألضواء  مزينة  مواكب  خالل 
الشوارع  في  ضخمة  شعبية  واحتفاالت 
على أصوات موسيقا الميالد وتقديم الهدايا 
المجتمع  وفي  الثالثة،  المجوس  قبل  من 
لبابا  المماثلة  األسطورة  تقوم  اإليطالي 
الهدايا  بيفانا بتوزيع  نويل والتي تسمى ال 
شعبية  أسطورة  هي  بيفانا  ال  لألطفال، 
إيطالية بدأت جذورها قبل انتشار المسيحية 
سانتا  ألسطورة  مماثلة  وهي  إيطاليا،  في 
عجوز  سيدة  وتظهر  نويل،  بابا  أو  كلوز 
ترتدي  بيفانا  ال  اسمها  االبتسامة،  دائمة 
الهواء  تتنقل طائرة في  اللون،  أسود  شاالً 
كيساً  وتحمل   ، مكنسة  تركب عصا  وهي 
مليئاً بالحلوى والهدايا لألطفال المطيعين، 
يغطي  األشقياء،  لألطفال  الفحم  وقطع 
السخام وجهها ألنها تدخل منازل األطفال 

عبر مدخنة المدفأة لتمنحهم ما يستحقون.
سنة  في  يسوع  ولد   أنه  المعروف  ومن 
الحّي  لإلله  القدس  الروح  من  ق.م.   5-4
يهودية  عائلة  في  مريم  العذراء  أّمه  ومن 
المالئكة  بشرت  حيث  متواضعة،  فقيرة 
تخليص  أي  بالمخلص،  والمسمى  بوالدته 
البشرية من الظلم والعبودية ونشر المحبة 
اْلَمِسيِح  يَُسوَع  ِوالََدةُ  ا  »أَمَّ للعالم  والسالم 
هُ َمْخطُوبَةً  ا َكانَْت َمْريَُم أُمُّ فََكانَْت هََكَذا: لَمَّ
ِمَن  ُحْبلَى  ُوِجَدْت  يَْجتَِمَعا  أَْن  قَْبَل  لِيُوُسَف 
َما  يَتِمَّ  لَِكْي  َكاَن  ُكلُّهُ  َوهََذا  اْلقُُدِس.  وِح  الرُّ
: »هَُوَذا اْلَعْذَراُء تَْحبَُل  بِّ بِالنَّبِيِّ قِيَل ِمَن الرَّ
)متى  انُوئِيَل«  ِعمَّ اْسَمهُ  َويَْدُعوَن  اْبناً  َوتَلُِد 
اْلبِْكَر  اْبنَهَا  »فََولََدِت  22-23(؛   ,18  :1

يَُكْن  لَْم  إِْذ  اْلِمْذَوِد  فِي  َوأَْضَجَعْتهُ  َوقَمَّطَْتهُ 
لَهَُما َمْوِضٌع فِي اْلَمْنِزِل« )لوقا 2: 7، 1: 

 .)38-26
صغيرة  قرية  في  كهف  في  يسوع  ُولِد 
بجنوب فلسطين تدعى بيت لحم، ونشأ في 
الدينية  الحياة  وعاش  تقية،  يهودية  عائلة 
اليهودية التقية في مدينة صغيرة في شمال 

فلسطين تدعى مدينة الناصرة، وكان يعمل 
في  التبشيرية  الرسالة  قبل  النجارة  في 
سن الثالثين من عمره، عاش بين الفقراء 
ومشاعرهم،  آالمهم  وشاركهم  والمساكين 
حواري  يدعون  تلميذاً  عشر  اثنا  له  كان 
اليسوع  تعاليم  يتعلمون  المسيح، 
وينشرونها، وبالرغم من أن رسالة يسوع 

ثالث  سوى  تدم  لم  والتعليمية  التبشيرية 
تأثير  ذا  كانت  أنها  إال  والنصف  سنوات 
وانتشر  أجمع،  العالم  على  وقوي  عظيم 
إلى  صعوده  من  قرون  ثالثة  بعد  تعاليمه 

السماء العليا. 
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طرد االحتالل التركي... األمنية الوحيدة لشعوب الشمال السوري

ميالد المسيح رمز قدوم النور للعالم..

حممود احملمد

ية الزراعة بالطبقة... الدعم وحالة النفوق في الدواجن مدير

2019م كان عاماً مليئاً بالنجاح في مجال الزراعة واالقتصاد

الزراعة  مديرية  تقدم  ـ  الطبقة  روناهي/ 
في منطقة الطبقة الدعم للفالحين وُمربي 
التراخيص  حسب  والنحل  الدواجن 
من  لديها  المتوفرة  واإلمكانيات  المسجلة 
بذور ومحروقات وأسمدة لتحسين الواقع 

الزراعي واإلنتاجي في المنطقة.

خطتها  لتطبيق  الزراعة  مديرية  وتسعى 
الزراعية من خالل إحصائيات الترخيص 
لتقديم الدعم الالزم للفالحين والمربين في 
بعد أن وصلت مساحة األراضي  المنطقة 
دونم،   336972 لحوالي  المرخصة 
وكذلك المداجن المرخصة لما يقارب 64 
نحاالً.   81 النحالين  عدد  بلغ  كما  مدجنة، 
حسب  الزراعة  مديرية  تعمل  حين  في 

المساحة  يخص  بما  متناسقة  توزيع  آلية 
المزروعة؛ وحسب الطلب والترخيص من 
والتنسيق  وبالتعاون  والمربي  الفالح  قبل 
مع شركة تطوير المجتمع الزراعي، حيث 
يتم تقديم البذور واألسمدة بأسعار تشجيعية 

عن طريقها.
الزراعية  األراضي  مساحة  ولمعرفة 
لموسم  لزراعتها  الترخيص  تم  التي 
للفالح  قدم  الذي  والدعم  2020/2019م، 
المقدمة  التراخيص  عدد  إليه  وصل  وما 
صحيفتنا  التقت  والمناحل؛  للمداجن 
»روناهي« مع رئيس قسم الثروة الحيوانية 

محمود المحمد.

املوسم الشتوي

وأكد محمود المحمد أنه تم العمل من أجل 
مساحات  ترخيص  على  الشتوي  الموسم 
 2019 لموسم  الزراعية  األراضي 
على  المديرية  اعتمدت  حيث  م،  و2020 
ومن  المديرية  في  العمل  تنظيم  أسس 
لترخيص  الكبرى  المساحة  األسس  هذه 
زراعة القمح وتحديد نسبة بسيطة لزراعة 
الشعير؛ كما جاءت خطة المديرية بالتنسيق 
يخص  بما  األعضاء  على  واالعتماد 
الترخيص  ومتابعة  المكتبية  اإلجراءات 
وقد  دقيق،  بشكل  المسجلة  بالبنود  والعمل 
الموجود حالياً  القمح  الدعم لما يخص  قدم 
في شركة التطوير الزراعي وهو من نوع 
األصناف  وحسب  والطري  القاسي  القمح 

منها المغربل والمعقم.

ضعف اإلقبال لشراء البذار

الفالحين  إقبال  أن  إلى  المحمد  وأشار 
توفر  رغم  كان ضعيفاً  البذار  شراء  على 
من  للبذار  الفالحين  امتالك  نتيجة  البذار 
وتم  خيّراً،  عاماً  كان  كونه  الماضي  العام 
التسجيل على األسمدة للفالح حسب الطلب 
وحسب المساحة المرخصة لها ومن أنواع 
والسماد  اليوريا  سماد  المتوفرة  األسمدة 
بشركة  وموجود  متوفر  كونه  الترابي 
تطوير المجتمع الزراعي، واعتبر محمود 
أن التنسيق بين الشركة ومديرية الزراعة 
التوزيع  آلية  وتعتمد  أكمل وجه  جاٍر على 
المزروعة  والمساحة  الترخيص  حسب 

والطلب.
أنواع  أهم  من  »إن  المحمد:  وأضاف 
محصول  كان  العام؛  هذا  الزراعات 
والزراعات  والخضار  والشعير  القمح 
الشتوية. والعمل على دعم الفالحين وتقديم 
محروقات الحراثة لهم كانت بنسبة %100 
المزروعة  والمساحات  كامل،  وبشكل 
في  وردت  ما  وحسب  وريفها  الطبقة  في 
المرخصين  الفالحين  وتسجيل  الجداول 
دونم   336972 يقارب  ما  الموسم  لهذا 

ومنها المروي والبعلي«.
ترخيص املداجن

ترخيص  على  المديرية  »عملت  وتابع: 
الطبقة  في  عملها  أنهت  وقد  المداجن 
بغرض  الترخيص  وجاء  وأريافها، 
والحركة  االقتصاد  لتطوير  اللحم  إنتاج 
في  الفروج  لحم  مادة  وتوفير  االقتصادية 

األسواق«.
تدعم  المديرية  أن  المحمد  محمود  وذكر 
الالزم  والغرض  الطلب  حسب  المداجن 
دواجن  في  نفوق  هناك  أن  إال  الدعم  من 
المعروفة  اإلصابة  نتيجة  المنطقة؛ 
النيوكاسل أو مرض يعرف  أو  بالطاعون 
الوقاية  وأن  عريف  أبو  باسم  بالمنطقة 
عن  ينتشر  مرض  وهو  معدومة  شبه  منه 
طريق الهواء ليصيب باقي الدواجن أو عن 
طريق الطيور المهاجرة أو العلف والمياه 

الملوثة«.
وتابع محمود حديثه: »قامت لجنة الزراعة 
بجوالت  الحيوانية  الثروة  طريق  عن 
حيث  المنطقة،  في  المداجن  على  مكثفة 
وصل عدد المداجن المرخصة في مديرية 
قامت  كما  مدجنة،   64 إلى  الزراعة 
المديرية بدراسة التراخيص بشكل مفصل 
وتتابع الجوالت على المربين لتقدير نسبة 
النفوق كل مدجنة، حيث يختلف فيها نسبة 
 %100 ـ   50 بين  تتراوح  والتي  النفوق 
يتبعها  التي  الوقاية  وطرق  اهتمام  حسب 

المربي في مدجنته«.
الدجاج  لحرق  المديرية  أرشدت  كما 
الطريقة  فهي  دفنه  على  العمل  أو  النافق 
األفضل خالل فصل الشتاء وتم تعميم هذه 
اإلرشادات على كافة اإلدارات في منطقة 
مداجن  هناك  أن  العلم  مع  وريفها،  الطبقة 
يوجد في كل منها تقريباً خمسة آالف إلى 
وأن  الصوص،  فئة  من  طائر  آالف  ستة 
اللحم  إلنتاج  يوم   45 لفترة  يحتاج  تكبيره 
حسب مساحة وحجم المدجنة، وأن العلف 
المربي  على  تعتمد  المداجن  لكل  المقدم 

وهي أعالف مركبة لتكبير دجاج اللحم.

الزراعي  القطاع  نال   - الرقة  روناهي/ 
مرتزقة  تخريب  من  نصيبه  الرقة  في 
التي  المناطق  في  هزيمتهم  قبيل  داعش 
كانت تقبع تحت سيطرتهم، كما هو الحال 
حيث  أيضاً،  االقتصادي  للواقع  بالنسبة 
انتشرت البطالة، وتدنى اقتصاد المنطقة، 
المنافذ  الطرقات،  كقطع  كثيرة  واألسباب 
من  الباهظة  الضرائب  وفرض  التجارية، 

قِبل المرتزقة.

الهزيمة  وإلحاق  المرتزقة،  دحر  بعد  أما 
بهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية كان 
والفالحين  الزراعة،  وضع  على  التركيز 
المدني،  الرقة  لمجلس  الرئيس  الهدف  هو 
والري،  الزراعة،  لجنة  تشكلت  حيث 
وانطلقت في مسيرتها لتحسين الزراعة في 
المنطقة مع انطالق أعمال اإلدارة المدنية 

الديمقراطية في الرقة.

مستمرة بتحسني الوضع الزراعي

زاخرة  المنقضية  االثنان  األعوام  كانت 
بالنجاح، وعم القطاع الزراعي باالستقرار 
الذي انقطع ألكثر من سبع سنوات، والعام 
فقد  األعمال  تلك  على  شاهٍد  خير  الحالي 
كان عام إنتاٍج بامتياز، حيث وضعت لجنة 
للعام،  زراعية  خطة  والري  الزراعة، 

وهي: 65%شتوي، و35 صيفي.
و%10  قمح،   %50 إلى  تقسم  الشتوي 

شعير، و5% بقوليات. أما بالنسبة للصيفي 
فهي 30% قطن، و5% خضار صيفية.

كما قام مكتب اإلرشاد والتخطيط بجوالت 
أراضيهم،  في  الفالحين  لزيارة  ميدانية 
وذلك لتوفير الدعم من محروقات، وبذار، 

وأسمدة.
وفي خطوة لتخفيف العبء عن الفالحين، 
بترخيص  اللجنة  قامت  والمزارعين 
الحصادات، ودعمها بالوقود كما خصصت 
حصادة  لكل  المازوت  من  لتر   12000
تلك  عدد  وبلغ  المنصرم،  الموسم  خالل 

الحصادات المرخصة 442 حصادة.
توريده  تم  الذي  القمح  منشآت  عدد  وبلغ 
من قبل الفالحين إلى اللجنة 1192 منشأة، 
و1177منشأة قطن، تم قطعها عن طريق 
والوحدات  والتخطيط،  اإلحصاء،  مكتب 
ليتم  األرياف  في  المتوزعة  اإلرشادية 
بالنسبة  أما  االستالم.  مراكز  إلى  تحويلها 
بمساحة  فهي  رخصت  التي  لألراضي 
الرخص  عدد  وكان  دونم،   541076

6856 رخصة.
وبعد تشكيل االتحاد العام للفالحين، وتفعيل 
الترخيص  يتم  الفالحية  الجمعيات  كافة 
رؤساء  طريق  عن  جماعي  بشكل 

الجمعيات.
وعملت اإلدارة الذاتية على تحسين الواقع 
االقتصادي لمناطق شمال وشرق سوريا، 
فوفرت فرص  اإلمكان  قدر  به  والنهوض 
الخبرات،  أصحاب  من  للكثير  العمل 

وحملة الشهادات، كما وأتاحت للفئة الشابة 
الفرصة للمساهمة بتحسين االقتصاد أيًضا 
الشابة،  الخبرات  توظيف  طريق  عن 

والسواعد الفتية في مختلف المجاالت.
على  التي طرأت مؤخراً  الظروف  إاًل أن 
المنظومة  في  بضرر  تسببت  قد  المنطقة 
الدوالر  صرف  كارتفاع  االقتصادية 
االحتالل  مرتزقة  وهجمات  األمريكي، 
وقطعهم  اآلمنة،  المناطق  على  التركي 
يعتبر  الذي  الدولي  كالطريق  للطرقات 
الشريان االقتصادي للمنطقة، مما أدى إلى 
عدم توفر بعض المواد الغذائية المستوردة، 

المعيشية  الحياة  أساسيات  من  هي  والتي 
لدى المجتمع.

مشاريع اقتصادية جديدة 
ستطلقها اإلدارة الذاتية 

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  تقوم 
والزراعية  االقتصادية،  المشاريع  بإعداد 
لعام 2020، وذلك لرفع مستوى االقتصاد، 
التنفيذ  قيد  مطروحة  مشاريع  عدة  وهناك 
منها  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق  ضمن 

مصانع محلية إلنتاج المواد المستوردة من 
الخارج، وهي بمثابة بديل لتلك المنتجات، 
عنها  اإلفصاح  يتم  لم  أخرى  ومشاريع 
العام  لهذا  المشاريع  ستكون  كما  بعد، 
األعوام  في  عليه  كانت  مما  وأكبر  أقوى، 

المنصرمة.

اإلدارة الذاتية مستمرة يف 
حتسني اقتصاد مشال وشرق 

سوريا

وبما أن االقتصاد يمثل العمود الفقري لكل 
إنجازات،  من  الواقع  أرض  على  هو  ما 
ومكتسبات حققتها اإلدارة منذ بداية أعمالها؛ 
حيث  أيضاً،  الفرد  اقتصاد  لتحسين  تسعى 
قد  الذاتية  اإلدارة  في  العاملين  جميع  أن 
زادت مخصصاتهم الشهرية بنسبة تالمس 
األربعين بالمئة، فالمخصصات السابقة لم 
تعد قادرة على تغطية احتياجات العائالت، 
الذاتية  لإلدارة  التابعين  وأيًضا  واألسر. 
تم  أبيض  وتل  العين،  رأس  منطقتي  من 
توظيفهم في أماكن أخرى كالحسكة، وعين 

عيسى، والرقة.

دالل جان

 تقرير/ سالفا أمحد

تقرير/ صاحل العيسى                                              

تقرير/ ماهر زكريا

روناهي/ كوباني- يستعد العامل مع مطلع الشهر اجلاري لالحتفال برأس السنة امليالدية، حيث تبدأ 
الفرحة  للتعبري عن  اجلوانب  كل  تغطي  اليت  املختلفة  واألنوار  بالورود  الشوارع  بتزيني  االستعدادات 
بالسعادة والنجاح يف حياهتم،  املقبل مفعمًا  العام  يكون  بأن  العام اجلديد مع اآلمال واألماني  بقدوم 

لكن أمال وأمنيات الشعب السوري ليست كأمنيات الشعوب األخرى. 

أمنية اللو دوغان بصراوي وضحة عثمان


