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على قاطني المخيمات العشوائية 
بالرقة االنضمام إلى المخيمات 

الرسمية لدرء المعاناة

تالميذ مدارس شنكال: يجب االعتراف رسميًا 
بمدارسنا وبُلغِتنا األم

الشعب  أبناء  من  األطفال  من  المئات  يتعلم 
اإليزيدي في مدارس شنكال بلغتهم األم )اللغة 
الكردية(، لكن حتى اآلن لم  يصدر أي اعتراف 
رسمي من قبل الحكومة العراقية بهذه المدارس.
نحُن كباقي أطفال العالم لنا حقوق فال تحرموننا
مدارس شنكال  تالميذ  أصدر  السياق  هذا  وفي 
بياناً إلى الرأي العام للبحث في قضيتهم وإيالء 
االهتمام بهم كجيل مستقبل يطالب بحقوقه من 
قبل  من  البيان  وقُرئ  األم،  بلغة  التعليم  ناحية 

الطالبة سمرا محسن.
وجاء في بداية البيان: أن العالم يجهلنا في حين 

يجب أن نكون نحن األطفال مستقبل هذا العالم، 
العالم  أطفال  باقي  مثل  شنكال  كأطفال  ونحن 
يجب  وال  بلغتنا،  واالعتراف  بحقوقنا  نطالب 

حرماننا من ذلك«.
وزارة  وتحديداً  العراقية  الحكومة  البيان  ودعا 
الحقوقية  المنظمات  وكذلك  والتعليم  التربية 
التي  ولغتهم  بالمدارس  رسمياً  االعتراف  إلى 
في  بالمدراس  االهتمام  وإيالء  بها،  يتعلمون 

شنكال.
لوكالة  شنكالي  حيدر  المدرس  قال  بدوره 
وتحرير  الجماعية  اإلبادة  »بعد  أنه   rojnews

شنكال سارعنا إلى افتتاح المدارس أمام التالميذ 
لملئ الفراغ التعليمي، لكن لألسف ال يوجد أي 
قبل  من  اآلن  حتى  للمدارس  رسمي  اعتراف 

الحكومة العراقية«.
والحكومة  الحقوقية  المنظمات  شنكالي  ودعا 
العراقية بالنظر إلى حال األطفال والمدارس في 

شنكال في  إطار حق التعليم.
شنكال  مدارس  تالميذ  أن  لالنتباه  والالفت 
بوقفتهم حملوا شعارات تطالب بالمساواة بينهم 
نطالب  أطفال  »نحن  العالم  أطفال  باقي  وبين 

بالمساواة، الحرية لألطفال، لغتنا هويتنا«.

في  مجدًدا  المعاناة  لتعود  الشتاء  فصل  حَل 
المخيمات التي تأوي مئات العوائل السورية 
التي  المناطق  مختلف  من  أفرادها  فرَّ  التي 
المخيمات  عن  فماذا  الصراع،  فيها  يحتدم 
النازحون من  التي ُحرم قاطنوها  العشوائية 
االهتمام  عن  ناهيك  واإلغاثة  المساعدات 

الصحي والجانب اإلنساني.

ال دعم لنا يف املخيامت العشوائية

المساعدات  في  وشحٌّ  وأمراٌض،  برٌد، 
الخيم  في  القاطنون  يحتاجها  التي  اإلنسانية 
ساكنيها  على  عبئًا  باتت  التي  العشوائية 
يدخلوا  لم  الرقة  إلى  توجهوا  ممن  فالكثير 
أقيمت  التي  اإليواء  ومراكز  المخيمات  إلى 
القرى  حول  خيم  بنوا  بل  فيها،  ليسكنوا 
ليستقروا فيها مما جعل المشكلة أكثر تعقيًدا 
أن  حيث  والدعم  المساعدات  من  بحرمانهم 
الطبية،  المساعدات  وإيصال  اإلحصائيات، 
اإليواء  مراكز  في  إالَّ  يتم  ال  والغذائية 

المعتمدة، والرسمية.
كثيرة تلك المخيمات العشوائية، ولعلها باتت 
تجاوز  حيث  الرقة  قرى  في  معتاًدا  مظهًرا 
يضم  منها  وكلٌّ  مخيًما،  العشرين  عددها 

قرابة المائتي عائلة.
تلك  بعض  على  جولة  لصحيفتنا  وكانت 
المخيمات المنتشرة في أرياف الرقة، ومنها 
ريف  في  الحكومية  قرية  من  بالقرب  مخيٌم 
الرقة الشمالي، والتقينا بعدد من قاطنيه منهم 
محمود الخلف الذي تحدث عن معاناتهم في 
إلى  للنزوح  دفعهم  الذي  والسبب  الخيم  تلك 
دير  من  عائلتي  مع  »نزحت  فقال:  المنطقة 
الزور منذ عامين قاصًدا مخيم عين عيسى 
مرتزقة  هاجم  أن  إلى  هناك  مكثنا  حيث 
ففررنا  بالمدفعية  المخيم  التركي  االحتالل 

منه باتجاه الرقة«.
الحكومية  قرية  إلى  »وصلنا  وأضاف: 
القرية  جنوبي  يقع  الذي  المخيم  هذا  فوجدنا 
هذا  في  أشهر  أربعة  لنا  وصار  فيه  فبقينا 

المخيم، وال مالذ لنا سواه«.

الحاضرةُ الغائبةُ، هو التوصيُف الذي ينطبُق على الجامعِة العربيّة، تلك المنظمةُ الخاملةُ التي 
عجزت عن توفيِر حمايٍة للدوِل العربيّة التي تتعرُض للتدخِل الخارجّي خارجيّة، وفشلت بصورٍة 
مرّوعٍة بحلِّ الخالفاِت العربيّة-العربيّة في اليمن والسودان والمغرب وسوريا ولبنان، إال عندما 
أرسلت قوات الردع إلى لبنان خالل الحرب األهليّة ثم انقلبت على قرارها، وفيما عدا ذلك تعّول 

على الدول الغربيّة في كلِّ شؤون حياتها.«5

صراعاٌت ونزاعاٌت ال منطقية، وحرٌب ال منتهية في سوريا، وأرواح بريئة 
ُتزهق في سبيل المصالح، ذنبهم إنهم خلقوا في بيئة َتطغى عليها 
الحرب، وعلى العائلة واألصدقاء تعزيز روح األخّوة والمحاولة في إعطاء 
ومن  النفسية  الحالة  تلك  من  الطفل  إخراج  شأنها  من  جميلة  صورة 

مشاهد العنف والقتال.«6

في الذكرى السنوية الخامسة عشر لتأسيس مؤتمر ستار أكدت اإلدارية 
إيهان مراد بأنهن سيستمّرَن في المقاومة والنضال حتى الوصول إلى 

األهداف المطلوبة لتنال المرأة حريتها.«3

سالم حسين: »مرتزقة الجيش 

الوطين أدوات المحتل 

الرتكي يف تحقيق أهدافه«

الوطني  للتحالف  الطبقة  فرع  رئيس  أكد 
الديمقراطي السوري سالم حسين أن أهداف 
ليبيا  في  التدخل  من  التركي  االحتالل  دولة 
هي توسيع نفوذها وقطع الطرق على أوروبا 
وابتزازها والمساهمة في بقاء األزمة الليبية 
بدون حلول، وشدد على ضرورة بذل الجهود 
من  الوطني  الجيش  مرتزقة  لتفكيك  الوطنية 
بقايا داعش والمجموعات اإلرهابية الموالية 

لتركيا. «4

طفال ضحايا رقم واحد
أ
ال

 في الحروب والنزاعات..
مؤتمر ستار مستمر بهدفه المنشود 

ة..
أ
نحو حرية المرا

الجامعة العربّية... الغياُب خيٌر من الحضوِر

مظلوم عبدي: "دولة االحتالل التركي تستخدم 
اإلخوان المسلمين إلعادة أمجادها العثمانية"

أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أّن دولة االحتالل التركي تسعى من خالل التنظيمات اإلرهابية والمرتزقة كداعش 
واإلخوان المسلمين إعادة أمجاد دولة الخالفة العثمانية، وأشار إلى أنها تتخذ من الحركة السياسية الكردية ذريعة للقيام بهذه الممارسات، 
كما وتستخدم الدين لتحقيق مآربها، وبّين أّن صمت العالم عن ممارساتها تلك؛ جعلتها تتمادى في عدوانها ومشاريعها االحتاللية. وأوضح 
دور مصر المشرف في التصدي للغزو التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وشدد على ضرورة قيامها بدور الوسيط بين اإلدارة الذاتية 

والنظام السوري لتطوير المباحثات حول األزمة السورية، والوصول إلى النتيجة المرجوة...«2

تقرير/ صالح العيسى

مأساوية  وأوضاع  كبيرة  معاناة  الرقة-  روناهي/ 
تلك  لردع  بالرقة  العشوائية  المخيمات  قاطنو  يعانيها 
المعاناة واأللم والمجلس المدني يدعوهم لالنضمام 

إلى المخيمات الرسمية.

تالميذ المدارس في شنكال طالبوا الحكومة العراقية والمنظمات الحقوقية التي لم ُتبِد 
لليوم أية خطوة لالعتراف بشكل رسمي بمدارسهم وبلغتهم األم.

مكوثنا  فترة  »طوال  قائالً:  حديثه  واختتم 
البتَّة  في هذا المخيم لم نتلَق أية مساعداٍت 
بل وأحيانًا يتم طردنا من األفران المجاورة 
أطفالنا  أن  عن  ناهيك  نازحون،  ألننا 
الصغار فأنهم لم يحظوا بحقهم بالتعلُّم، ولم 

تبادر أية جهة لمنحهم هذا الحق«.

أبوابنا مفتوحة ملن يريد الدخول

على  المدني  الرقة  مجلس  من  ردٍّ  وفي 
المخيمات  في  المقيمين  النازحين  مطالب 
للجنة  المشترك  الرئيس  قال  العشوائية 
الشؤون االجتماعية عبد السالم حمسورك: 
تل  على  التركي  االحتالل  هجمات  »بعد 
سري  العين/  ورأس  سبي،  كري  أبيض/ 
مخيم  المرتزقة  الستهداف  إضافةً  كانيه، 
عين عيسى الذي كان يضم 14000نازح، 
ولَّد  مما  الرقة  صوب  النازحون  اتجه 
ضغطًا هائاًل على المدينة نتج عنه ظهور 
المخيمات العشوائية بكثرة في المنطقة التي 

كانت تعاني من تلك الظاهرة مسبقًا«.
المنطقة،  في  الرسمية  المخيمات  وعن 
وعددها قال حمسورك: »حاليًّا ال يوجد إالَّ 
تل  مخيم  باسم  المعروف  السمن  تل  مخيم 
أبيض كمخيم معتمد، والذي يضم ما يقارب 
االستيعابية  القدرة  تزال  وما  170عائلةً، 
العدد، وأبوابه  للمخيم تكفي ألكثر من هذا 

مفتوحة لكل من أراد الدخول إليه«.
المشترك  الرئيس  ناشد  حديثه  ختام  وفي 
السالم  عبد  االجتماعية  الشؤون  للجنة 
المخيمات  في  القاطنين  جميع  حمسورك 
الرسمي  المخيم  نحو  بالتوجه  العشوائية 
التابع  المحمودلي  أو مخيم  السمن،  تل  في 

للطبقة.

عبد السالم حمسورك محمود الخلف

 المجلس الوطني
 الكردي بين

خيارين
فوزة يوسف

زاوية إضاءات 

 النزوح والمخيمات
 قضية عالقة..

وماذا بعد؟
نوروز عثمان 

نافذة أسبوع

 المرأة الكردية
والميل نحو اإلبداع

هيفا حيدر حسن

نبض الياسمين

 البحوث العلمية
الزراعية أملنا

األمن الغذائي هدفنا
اسماعيل الخليل 

نحو زراعة آمنة 

 أيها العرب اإلدانة
وحدها ال تكفي...!؟

عين الحدث 

عين الحدث
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مظلوم عبدي: »دولة االحتالل التركي تستخدم اإلخوان
 المسلمين إلعادة أمجادها العثمانية«

الوطن  صحيفة  أجرته  لقاء؛  في  ذلك  جاء 
المصرية معه حول عالقة تركيا بمرتزقة داعش 
الدور  إلى  باإلضافة  المنطقة,  في  وتحركاتها 

المصري في الحّد من احتالل أردوغان.
وقال عبدي في متسهل حديثه: »في بداية ظهور 
داعش مطلع 2014، عندما حدث االنشقاق بين 
بشكل  السورية  األراضي  في  وداعش  النصرة 
عام، لم يتجّرأ أحد في سوريا حكومة ومعارضة 
يمكن  صغيرة  قوة  كان  أن  وقت  محاربته  على 
القضاء عليها. وأتذكر خطاب أبو بكر البغدادي 
ومع  بسوريا  الموجودين  جميع  فيه  هّدد  الذي 
السورية  الحكومة  في  الجميع  رضخ  األسف 
لعناصر  التعرض  على  أحد  يتجرأ  ولم  لتهديده، 
فرصة  داعش  لدى  أصبحت  وبالتالي  داعش، 
سوريا  أرجاء  بجميع  فيه  يتمّدد  وفراغ  كبيرة 
إلى  داعش  وصل  وعندما  يحارب  أن  دون  من 
أخرى  ومناطق  وكوباني  الجزيرة  هنا،  مناطقنا 

تعرضنا لهم وجابهناهم بكل قوة«.
عبدي:  مظلوم  قال  بداعش  تركيا  عالقة  وحول 
»دولة االحتالل التركي حتى هذه اللحظة تنسق 
التحالف  يستخدم  أن  رفضت  هي  داعش،  مع 
الدولي قواعدها من أجل قتال داعش، فالطائرات 
تساند  كانت  التي  التحالف  ومقاتالت  األمريكية 
كانت  تركيا  الكويت؛ ألن  تأتى من  كانت  قواتنا 
تمنع استخدام قواعدها لقتال داعش، وكذلك قالوا 
وال  داعش،  مجابهة  اآلن  نريد  »ال  رسمياً:  لنا 
وبين  بيننا  في خالف  سبباً  أنتم  تكونوا  أن  نريد 

داعش««.
تدمير وحدات  األساسي كان  وأضاف: »الهدف 
داعش  شّجعت  التي  هي  فتركيا  الشعب،  حماية 
على  واشترطت  كوباني،  على  الهجوم  على 
الجزيرة  وإقليم  كوباني  احتالل  الدواعش 
ودعمها  عالقاتها  تستمر  أن  مقابل  برمته، 

عفرين  مهجرو  أكد  ـ  األخبار  مركز 
قسرًا،  مناطقهم  من  هجروا  ممن 
والقاطنين اآلن في مقاطعة الشهباء 
مقاومتهم  أن  شيراوا  وناحية 
الصعبة  الظروف  من  بالرغم  مستمرة 
المخيمات  في  منها  يعانون  التي 
وطالبوا  المدمرة،  شبه  والمنازل 
مناطقهم  من  التركي  المحتل  بخروج 

للعودة إلى منازلهم..
وأكد عدد من الُمهّجرين القاطنين في مخيم العودة 
إن االحتالل التركي هّجرهم قسراً من منازلهم، 
الشهباء  في  سيقاومون  أنهم  على  شددوا  لكنهم 

حتى تحرير عفرين.
عشر  الثامن  في  عفرين  مقاطعة  تركيا  واحتلت 
قاومته  عدوان؛  شن  بعد   2018 عام  آذار  من 

وحدات حماية الشعب والمرأة لـ 58 يوماً.
عاماً   55 خليل  زينت  األم  قالت  الصدد؛  وبهذا 
هّجروها  ومرتزقته  التركي  االحتالل  بأن جيش 
من منزلها قسراً، وهي تطالب بخروج االحتالل 
وقت  أقرب  في  ديارها  من  ومرتزقته  التركي 

ممكن؛ لتتمكن من العودة.

في  يقاومون  أنهم  إلى  خليل  زينت  وأشارت 
بهدف  عفرين؛  عن  بعيداً  عامين  منذ  المخيمات 
التركي  االحتالل  أن  إلى  الفتة  إليها،  العودة 
عفرين  في  تملكه  شيء  كل  دمروا  ومرتزقته 

المحتلة.
أما المواطن سليمان جمعة من قرية برادة المحتلة 
في ناحية شيراوا؛ فكان شاهداً على دخول جيش 
االحتالل التركي ومرتزقته إلى قريته، إذ أجبروه 

بأن  وأكد جمعة  قسراً.  منزله  من  الخروج  على 
جيش االحتالل التركي قطع 600 شجرة زيتون  

ونهب كل ممتلكات منزله أمام عينيه.
وتابع جمعة حديثه بالقول: »قال لي المرتزقة: إن 
هذا المنزل لم يعد ملكاً لك، ويجب أن تذهب من 

هنا، وإال سنقتلك«.
وأضاف: »قريتي تبعد عشرات الكيلو مترات عن 
المخيم الذي نقطن فيه، في قرية الزيارة بناحية 
بسبب وجود  إليها  الذهاب  أستطيع  شيراوا، وال 

جيش االحتالل التركي ومرتزقته اإلرهابيين«.
االحتالل  إن  عليكو:  شيرين  قالت  جانبها؛  ومن 
قذائف  وإن  قسراً  ديارهم  من  هّجرهم  التركي 
الشهباء.  إلى  تالحقهم  تزال  ما  االحتالل  جيش 
ورأت بأن االحتالل التركي يحاول ترهيب وبث 
الخوف في نفوس األهالي الُمهّجرين في الشهباء؛ 
سيناريو  وتكرار  المنطقة  احتالل  من  ليتمكنوا 

عفرين.
سوى  تبعد  ال  المحتلة،  عفرين  »إن  وأضافت: 
بضع دقائق عنهم. ولكنهم؛ ال يستطيعون العودة 
إليها«، وأكدت على مقاومتهم في المخيمات حتى 

تحرير عفرين من االحتالل التركي ومرتزقته.

مذكرة دعوى 

رقم األساس /1566/لعام 2020
طالب التبليغ: عائشة محمد عواص    
المطلوب تبليغه: حسن علو بن صالح 
الموضوع: تثبيت زواج وإلحاق نسب 

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/20م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                             
ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة إخطار 

رقم األساس /642/ لعام 2020
طالب التبليغ: محمد محمود الكادري 

المطلوب تبليغه: عبد الكافي سعيد الخضر 
الموضوع: مراجعة هيئة التنفيذ 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                         

                                                       
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة تبليغ حكم 

رقم األساس /1214/ لعام2020  
طالب التبليغ: نورلين الهجر بنت خليل   

المطلوب تبليغه: أحمد إبراهيم الهجر.
الموضوع: تثبيت زواج. وإلحاق نسبت األطفال

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                  

                                                        
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 

رقم األساس /2473/ لعام 2020
طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف    

المطلوب تبليغه: حمو الجرو بن خلف 
الموضوع:  تصفية تركة 

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                 

   ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 

رقم األساس /2473/ لعام 2020
طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف    

المطلوب تبليغه: محمود الجرو بن خلف 
الموضوع: تصفية تركة 

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                    

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 

رقم األساس /153/ لعام 2020/1/16م
طالب التبليغ:  يازي خالوي بنت جمعة   
المطلوب تبليغه: إبراهيم عوض بن شريف 

الموضوع: تثبيت طالق
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس 2020/1/16م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                  
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 

رقم األساس /257/ لعام 2020
طالب التبليغ: هيثم حاج غنام بن عبدهللا   
المطلوب تبليغه: محمد محمد حنيفي شيخو

الموضوع: تثبيت بيع سيارة 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/27م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                  
                                                      

ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة إخطار 

رقم األساس /2473/ لعام 2020
طالب التبليغ: وحيدة الشويش بنت خلف    

المطلوب تبليغه: زهر الجرو بنت خلف 
الموضوع:  تصفية تركة 

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

 

سند تبليغ  حكم 

رقم األساس /1175/ لعام 2020
طالب التبليغ: مريم الحاج 

مواس بنت محمد نور                                                                           
المطلوب تبليغه: ذياب فواز الفواز

الموضوع: تثبيت زواج المدعية مريم مواس 
من المدعى عليه ذياب الفواز بعام 2013 ولك 

حق االستئناف خالل\15\يوم من اليوم بعد 
تبليغك الحكم  وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                
ديوان العدالة االجتماعية في منبج                                                                                                                               

مذكرة إخطار 

رقم األساس /606/لعام 2020
طالب التنفيذ: نوح ياسين وكيله المحامي 

عيدان الحميدي 
المنفذ عليه : فيصل الموسى بن محمد 

الموضوع: إخطار التنفيذ
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/12/2
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                      
إلى المكتب  اإلعالني في الرقة

مذكرة دعوى 

رقم األساس /907/ لعام 2020
طالب التبليغ: علي أحمد العلو    

المطلوب تبليغه: شيرزاد صالح علي 
الموضوع: طلب مبلغ 

الحضور أمام ديوان العدالة في كوباني في 
تاريخ 19\1\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                             

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني 

سند تبليغ الحكم                                                                                                                                      

رقم األساس /60/ لعام 2020
طالب التبليغ:  علي حسين الحاج محمد وأحمد 

شيخ مصطفى   
المطلوب تبليغه: حنيفي أوسو حنيفي- يحيى 
أوسو حنيفي – زكريا أوسو حنيفي- وأوالد 

جمعة أوسو
الموضوع: دفع مبلغ مليون ليرة سوري ودفع 
مبلغ مليون ليرة سوري عطل وضرر وبدل 

إيجار السنوات السابقة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج                                                                                                    

مذكرة دعوى

رقم األساس /2616/ لعام 2020
طالب التبليغ: عواد الصالح

المطلوب تبليغه: فيصل عبيد الصالح .
الموضوع: حصر إرث                                                                                               

                                                      
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى

رقم األساس /1207/ لعام 2020
طالب التبليغ: فرهاد حمي خليل    

المطلوب تبليغه: نصرت حمي بن خليل 
الموضوع: منع التعرض 

الحضور أمام ديوان العدالة في كوباني الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األحد19 /2020/1م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
                                                                  

ديوان العدالة في كوباني 

مذكرة دعوى 

رقم األساس /1553/ لعام 2020
طالب التبليغ: علي صالح مسلم    

المطلوب تبليغه: هاني نبيل جابان
الموضوع: تثبيت بيع سيارة 

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم الخميس 2020/1/16م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                 
                                                        

ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى 

رقم األساس /112/لعام 2020
طالب التبليغ: إبراهيم أحمد شيخو 

المطلوب تبليغه: نهلة جمعة المواس 
الموضوع: تفريق 

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم الخميس 2020/1/16م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                   
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 

رقم األساس /3474/ لعام 2020
طالب التبليغ: ريمه العليان    

المطلوب تبليغه: محمد جمعة عبد الريس
الموضوع: تفريق 

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                  
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى 

رقم األساس /1404/ لعام 2020
طالب التبليغ: شيرين تمي ينت محمود.    

المطلوب تبليغه: طيار خالد القادر نحو.
الموضوع: تثبيت زواج. الحاق نسب

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم الثالثاء 21 /2020/1م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                            

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 

رقم األساس /1583/ لعام 2020
طالب التبليغ: عبد الخالق بن صالح    
المطلوب تبليغه: فارس الفارس بن تركي

الموضوع: حجز احتياطي
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم الخميس 16 /2020/1م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                           

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 

رقم األساس /1438/ لعام 2019
طالب التبليغ: رجب الشيخ بن علي    
المطلوب تبليغه: رتيبة إسماعيل حابرام

الموضوع: تثبيت بيع 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء  2020/1/22م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                   

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 

رقم األساس /1528/ لعام 2020
طالب التبليغ: رجب علي الشيخ.    

المطلوب تبليغه: فهد محرم بسالن.
الموضوع: تثبيت شراء أرض.

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2020/1/22م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                                
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 

رقم األساس /871/ لعام 2020
طالب التبليغ: رهف نجار بنت عبد القادر.    
المطلوب تبليغه: محمد أديب أبريق بن محمد- 

هناء أبريق بنت محمد.
الموضوع: تزوير و فسخ وتسجيل  بأوراق 

رسمية  الحضور أمام ديوان العدالة في 
منبج الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد 

2020/1/12م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.  
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مراجعة هيئة التنفيذ

رقم األساس /192/ لعام 2020
طالب التبليغ: عبد الوهاب بن حميد

المطلوب تبليغه: جهاد عبد العزيز سلو
الموضوع: تثبيت بيع ونقل ملكية                                                                                                 

                                                      
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة                                                                                                        

مذكرة إخطار 

رقم األساس /836/ لعام 2020
طالب التبليغ: أحمد الخلف بن عكيل.    

المطلوب تبليغه: عمار النهار بن علي .
الموضوع: تسليم عقار                                                                                              

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

مذكرة دعوى 

رقم األساس /808/ لعام 2020
طالب التبليغ: اسما عبد اللطيف العبدهللا 

المطلوب تبليغه: أسعد الحاج غضبان
الموضوع: تثبيت زواج

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم الخميس  16\1\2020م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                              

ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

مذكرة دعوى 

رقم األساس /1307/ لعام 2020
طالب التبليغ: حسن عبد العزيز الحسن

المطلوب تبليغه: عبد الباسط بن محمد – 
رشيد-  ختام بيطار- غسان نعسان – صفوان 
نعسان – ماي نعسان – كلفران نعسان – نصر 
هللا نعسان – فوزي محمد رشيد- أروى محمد 

رشيد- فادي نعسان –شرين نعسان- ريم 
نعسان- رشا نعسان- رنا نعسان 

الموضوع: تثبيت بيع عقار 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 15\1\2020م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                              
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 

رقم األساس /1370/ لعام 2020
طالب التبليغ: حسن محمد الكردي 

المطلوب تبليغه: بشار حسن اليوسف
الموضوع: تثبيت بيع سيارة

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األثنين 2020/1/20م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.                                                                                  
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

التركية،  الحدود  باستخدام  لهم  تسمح  وأن  لهم، 
يأتون  كانوا  الذين  المرتزقة  من  بالمزيد  وتلقى 
المرتزقة  وجميع  المنطقة،  هذه  إلى  تركيا  عبر 
عبر  جاؤوا  استثناء،  دون  األجانب  الدواعش 
األخرى،  التركية  والمطارات  إسطنبول  مطار 
التركية،  األراضي  من  السورية  الحدود  وعبر 
وفى ما بعد أسرنا آالف األجانب، ومنهم توانسة 
ومغاربة ومصريون وأمريكيون. تركيا هي التي 
للقضاء  األولى  المرة  مرتين،  داعش  استخدمت 
البالد، وبشكل  السوري في عموم  الحراك  على 
والمرة  الشعب،  حماية  وحدات  حراك  خاص 
الثانية استخدمتهم كذريعة الحتالل سوريا، وبهذا 
بأن  أدلة  ولدينا  والباب،  جرابلس  احتلت  الشكل 
بالدولة  يسمى  ما  مشروع  تطور  وراء  تركيا 

اإلسالمية؛ ألن ذلك يخدم مصالحها«.
وأشار عبدي إلى أنه وبحسب التحقيقات مع قادة 
الدواعش الموجودين لدى قسد؛ كان لديهم تنسيق 
وكذلك  التركية،  االستخبارات  إدارة  مع  مباشر 
تنسيق على األرض بين عناصر داعش والضباط 
األتراك على الحدود، وأضاف: »وعلى المستوى 
االستراتيجي أيضاً؛ كان هناك تنسيق مباشر مع 
وجميعهم  الحدود،  على  الموجودة  داعش  إدارة 
أتوا من بوابات الحدود من المعابر بشكل رسمي. 
وعلمنا أن هناك معابر رسمية فى جرابلس عن 
طريق تل أبيض، وكانت مفتوحة بين الطرفين، 
أغلقت   2015 في  المناطق  هذه  دخلنا  وعندما 

السلطات التركية هذه المعابر«.
في  التركي  االحتالل  دولة  تحركات  وحول 
المرشد  المنطقة؛ أوضح عبدي: »أردوغان هو 
المسلمين ويعتبر  لتنظيم اإلخوان  الفعلي  األعلى 
اإلرهابية  التنظيمات  جميع  عن  مسؤوالً  نفسه 
اإلخوانية في جميع أنحاء المنطقة، ويحاول نشر 
على  اإلخوان  يسيطر  أن  قبل  اإلخواني  الفكر 
وفشل  مصر  في  فحاول  المنطقة،  أجزاء  جميع 

سوريا  في  وحاول  ليبيا،  في  واآلن  ذلك،  في 
له،  الدين  يستخدم  مشروع  ولديه  أيضاً،  وفشل 
عبر  الدين  يستخدم  وإنما  الدين،  لصالح  ليس 
أدوات  ويستثمر  المسلمين،  اإلخوان  تنظيمات 
أخرى في تطبيق مشروعه عن طريق تنظيمات 
ويسعى  وداعش،  النصرة  جبهة  مثل:  إرهابية، 
مع  لكن؛  مشروعه.  لتطبيق  استخدامها  إلى 
أردوغان  ممارسات  على  العالم  صمت  األسف 
جعله يتمادى في عدوانه ومشاريعه االحتاللية«.

وأكد: »كما يحاول عبر اإلخوان المسلمين إعادة 
ويتّخذ  السابقة،  العثمانية  الخالفة  دولة  أمجاد 
بهذه  للقيام  ذريعة  الكردية  السياسية  الحركة  من 
كما  الكرد،  هناك  يكون  ال  وعندما  العمليات. 
يستطيع  األخرى؛  والمناطق  ليبيا  في  الحال  هو 
بسهولة إيجاد الحجج من أجل القيام بأفعاله. وإذا 
نجح في الدخول إلى ليبيا ستكون هناك محطات 
في  ويتمّدد  إليها  يدخل  أخرى  ودول  أخرى 

المنطقة«.
لقوات  العام  القائد  قال  المصري؛  الدور  وحول 
سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي: »في الحقيقة، 
رأس  مدينتي  على  األخير  التركي  الغزو  خالل 
العربية  الجامعة  موقف  كان  أبيض،  وتل  العين 
هذا  في  ونشكر  جداً،  مشرفاً  مصر  بقيادة 
المجال قيادة الجامعة بشكل عام، وبشكل خاص 
ضد  مواقفه  على  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
األراضي  وحدة  على  وحرصه  التركي،  الغزو 
السورية بشكل عام، وتصريحاته المتعلقة بقضية 
الشعب الكردي، فقد كان موقفاً مشرفاً نفتخر به، 
ومصر كدولة عربية كبيرة وقيادية في المجتمع 
العربي؛ يجب أن يكون دورها أكبر مما هو اآلن 
السوريين.  كل  طلب  وهذا  السوري،  الملف  في 
اآلن الجهود التي تبذلها تركيا وإيران وغيرهما 
بالملف السوري بشكل عام ليست لصالح الشعب 
السوري، الدول اإلقليمية الموجودة التي تتعامل 

قبل كل شيء تحرص على  السوري  الملف  مع 
مصالحها ومصالح دولها ولديها أجندات خاصة 
تتعلق بها في سوريا؛ ولهذا جهود الدول اإلقليمية 
هذا  مع  تعاملوا  الذين  حالياً  الموجودة  األخرى 
الملف ال تساعد على حّل المسألة السورية، هذه 
الدول ليس من مصلحتها حل المشكلة السورية، 
الموجودة  السورية  األزمة  تتعمق  أن  تريد  إنها 
الستمرار أجندتها في سوريا. لكن؛ الدول العربية 
بشكل عام، وبشكل خاص مصر، لديها مصلحة 
في حل المشكلة السورية؛ ألنه ليست لديها أطماع 
تخصها  مصالح  لها  ليست  مصر  سوريا،  في 
العربية  الدولة  كونها  تاريخية،  هناك، وعالقات 
األكبر مع سوريا، والجميع ينظرون إلى مصر 
كدولة شقيقة بالنسبة للشعب العربي، ويأملون أن 
يكون لها دور أكبر باألزمة الموجودة في سوريا، 
جداً  إيجابياً  تحركاً  نرى  األخيرة  الفترة  وخالل 

من الدولة المصرية«.
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  وأضاف 

مظلوم عبدي في ختام حديثه: »ننتظر من مصر 
أن تقوم بدورها في مسارين من أجل حّل سياسي 
في  الدولي  بالمسار  ثقلها  تضع  أن  سوريا،  في 
الدول  بين  اآلن  تجرى  التي  الدولية  المباحثات 
الضامنة أو القوى اإلقليمية والقوى الدولية التي 
تشرف على الملف السوري، وأن يكون لمصر 
دور أكبر؛ ذلك يعنى أن تضع ثقتها من أجل أن 
يكون هناك ممثلون لمنطقة شمال وشرق سوريا 
ضمن هذه المباحثات، وكذلك تلعب دورها أيضاً 
بمسار الحل الوطني للحل بين السوريين أنفسهم. 
هناك اآلن نوع من المباحثات أو التواصل بيننا 
وبين إدارة سوريا، وبين الحكومة المركزية في 
الوسيط،  دور  تلعب  أن  لمصر  يمكن  دمشق، 
أجل  من  الطرفين  لدى  ثقة  لديها  باعتبارها 
الوصول إلى صيغة مقبولة من الطرفين، أو أن 
لتصل  المباحثات؛  هذه  تطوير  في  بدورها  تقوم 

إلى النتيجة المرجوة منها«.

إعادة أمجاد دولة  المسلمين  التنظيمات اإلرهابية والمرتزقة كداعش واإلخوان  التركي تسعى من خالل  أّن دولة االحتالل  الديمقراطية مظلوم عبدي  العام لقوات سوريا  القائد  أكد  ـ  مركز األخبار 
الخالفة العثمانية، وأشار إلى أنها تتخذ من الحركة السياسية الكردية ذريعة للقيام بهذه الممارسات، كما وتستخدم الدين لتحقيق مآربها، وبيّن أّن صمت العالم عن ممارساتها تلك؛ جعلتها تتمادى 
في عدوانها ومشاريعها االحتاللية. وأوضح دور مصر المشرف في التصدي للغزو التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وشدد على ضرورة قيامها بدور الوسيط بين اإلدارة الذاتية والنظام السوري 

لتطوير المباحثات حول األزمة السورية، والوصول إلى النتيجة المرجوة...

كشف حقيقة المجلس الوطين 
الكردي بعرقلته لتوحيد الصف الكردي

مهجرو عفرين.. عامان من المقاومة 
والمحتل ال زال يمارس انتهاكاته

تحت  تعمل  التي  األحزاب  ـ  األخبار  مركز 
مظلة المجلس الوطني الكردي لم يلبوا 
الدعوة ولم يشاركوا في الندوات التي 
الكردي  الصف  توحيد  أجل  من  نُظمت 
تكشف  إلسطنبول  المجلس  وزيارة 
عرقلة  في  تساهم  التي  حقيقته 

تحقيق الوحدة الوطنية الكردية.
بعد المبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات سوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي وتشكيل لجنة خاصة 
فرع  الكردستاني-  الوطني  المؤتمر  عنها  أعلن 
الكردية  األحزاب  كافة  مع  للتواصل  آفا،  روج 
في روج آفا دون استثناء، بهدف توحيد الصف 
لمجابهة  كردية  استراتيجية  ووضع  الكردي 
المخاطر المحدقة بالكرد واإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا، عقدت الندوات واالجتماعات إال 
أن هناك من األحزاب التي لم تشارك البتة فيها، 
والقائمين على هذا العمل الوطني أظهروا أسماء 
تلك األحزاب لعدم مشاركتهم بالتقارب الكردي.

الوجود  مرحلة  في  يعيش  الكردي  الشعب 
وتيرة  زيادة  الضروري  من  لذا  والالوجود 
الكردي  الشعب  حقوق  عن  والدفاع  المقاومة 

وذلك لن يتم إال بتوحيد الصف الكردي.
الهدف  لهذا  المثقفين  بذلها  التي  الحثيثة  الجهود 
التقارب  مدى  على  شاهدة  كانت  الندوات  بعقد 
تشارك  لم  التي  األحزاب  الكردي وكشف هوية 
في هذا العمل الوطني، الرئيس المشترك التحاد 
مثقفي إقليم الجزيرة عبود مقصو أوضح لوكالة 
تمت  التي  السياسية  األحزاب  معظم  بأن  هاوار 
باستثناء  حضرت،  الندوات  لحضور  دعوتها 
األحزاب التي تعمل تحت مظلة المجلس الوطني 
في  يشاركوا  ولم  الدعوة  يلبوا  »لم  الكردي 

الندوات التي نُظمت«.
الكردية  األحزاب  كل  تجتمع  أن  مقصو  وتمنى 

على طاولة واحدة، لتوحيد صفوفهم.
البارتي  حزب  سكرتير  آخر  جانب  من 
والمنّسق  سوريّا،   - الكردستانّي  الّديمقراطّي 

العام التّحاد قّوى األحزاب الكرديّة في روج أفا 
الوطنّي  المجلس  أّن  إلى  أشار  الكريم سكو  عبد 
وهذه  خارجيّة،  أجندات  بسياسته  يتبع  الكردّي 
الّسوريّة، وتركه  الثّورة  بداية  اتّبعها منذ  سياسة 
لبناء  ستأتي  خارجيّة  دوالً  أّن  منه  ظنّاً  للوطن 
أفشل  الخارجيّة  القّوة  واعتماده على  لهم،  وطن 

كافّة المبادرات لحّل القضيّة الكرديّة.
الكردّي  الوطنّي  المجلس  رفض  سبب  وحول 
الّصّف  وحدة  إلى  وتدعو  دعت  التي  للمبادرات 
تطبيق  يحاولون  أنّهم  إلى  سكو  أكد  الكردّي، 
بينهم  اإلدارة  بتوزيع  كردستان  باشور  تجربة 
وتهميش  الّديمقراطّي،  االتّحاد  حزب  وبين 
شعوب  باقي  وتهميش  آخر،  حزباً   30 حوالي 

المنطقة من عرب وسريان.
الوطنية  الوحدة  لتحقيق  يسعى  الكردي  الشعب 
ذكرتها  كما  األحزاب  بعض  أن  إال  الكردية 
هذا  لنجاح  خطوة  أية  تبِد  لم  المعنية  الجهات 
لعدم  العراقيل  بوضع  يساهمون  بل  المشروع 
الكردي  الوطني  بالمجلس  الهدف  هذا  تحقيق 
األمريكي  المبعوث  للقاء  إسطنبول  إلى  بزياته 
المجلس  أن  يثبت  تركي  بطلب  جيفري  جيمس 
التي  تركيا  الكردي؛  الشعب  عدو  مع  يجتمع 
في  كما  الكردي  الشعب  بحق  بانتهاكات  تستمر 
عفرين ورأس العين/ وسري كانيه وهذا يخالف 
توحيد  إلى  يهدف  بأنه  المجلس  يدعيه  ما  مع 
تعكس  فالوقائع  حقوقه  وحماية  الكردي  الصف 

األقوال.

 فوائد الشمندر وآثاره
 الجانبية

عيادة روناهي

محمد صالح حسين

أثبتت دراسة أن الشمندر األحمر ينبوع الصحة 
والرشاقة فإنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي 
ويساعدك  الدموية  والدورة  القلب  وتنشيط 
أنه يخلص جسمك  بالتمتع بالياقة البدنية فضالً 
الشمندر  عصير  تناول  أن  كما  السموم,  من 
األحمر الطازج بانتظام يعد سالحاً فعاالً لطرد 

السموم من الجسم عبر األمعاء. 
طاقة  الجسم  يمنح  األحمر  الشمندر  عصير 
النترين  إفراز  الدم ويساعد على  تدفق  ويحسن 

الذي ينشط القدرة على التحمل.
الطرق  أكثر  أحد  هو  األحمر  الشمندر  أكل  أن 
هذه  وتضاف  العضلية  األنسجة  لبناء  الفعالة 
الوجبات، من  إلى معظم  الصحية  الخضروات 

شأنها أن تزود أجسامنا بالطاقة اإلضافية.
الشمندر األحمر يعتبر نوع مهم من الخضروات 
كما  والمعادن  بالفيتامينات  الغنية  الجزرية 
على  احتوائه  بسبب  عالجية  خصائص  له  أن 
أنواع  من  العديد  وهناك  لألكسدة  مضادة  مواد 
الشمندر كالبنجر األحمر, واألبيض, واألصفر, 

واألرجواني.
الشمندر األحمر يعمل على خفض ضغط الدم: 
ومن أهم أضرار الشمندر هو قدرته على خفض 
ضغط الدم بشكل كبير لكونه يحتوي على انفراد 
بأكسدته  الجسم  سيقوم  تناوله  وعند  الطبيعة, 
وتحويله إلى أكسيد النيتريك والذي يعمل على 
الدموية  األوعية  جدران  في  العضالت  تهدئة 
ضغط  هبوط  إلى  يؤدي  مما  يمددها  وبالتالي 
لمرضى  الممنوعة  األطعمة  من  هو  لذلك  الدم 
الطبيعين  ولألشخاص  الدم  ضغط  انخفاض 

يجب عدم اإلفراط في تناوله.
اإلفراط  أن  الجسم:  معادن  يؤثر على  الشمندر 
في تناوله يؤدي إلى تراكيب المعادن في الجسم 
وبالتالي  والمغنيسيوم  والفوسفور  الحديد  مثل 
المسؤول عن تصفية  الكبد  على  يشكل ضغطاً 
الدم وإزالة سمية المواد فيه, وحسب الدراسات 
الطبية أن اإلفراط في تناول الشمندر يؤدي إلى 
ال  لذلك  الجسم  في  الكالسيوم  مستوى  خفض 
قبل مرضى هشاشة  تناوله من  في  أبداً  ينصح 

العظام. 
الدم:  في  سكر  مستوى  يرفع  األحمر  الشمندر 
ارتفاع  من  يعانون  الذين  المرضى  على  يجب 
وعدم  باعتدال  تناوله  الدم  في  السكر  نسبة 

اإلفراط فيه.  
اضطرابات  على  يعمل  األحمر  الشمندر 
المعدة: مما يؤدي إلى تفاقم ومشاكل في الجهاز 
الهضمي كاالنتفاخ وغازات البطن والتشنج ألنه 
يحتوي على كميات كبيرة من األلياف الغذائية 
واضطرابات  الغازات  ظهور  في  تسبب  التي 
بالقيء واإلسهال وتتطور  المعدة والشعور  في 
بعد  ساعة    )38  -  18( بين  ما  األعراض 

استهالك الكميات الكبيرة من الشمندر. 
الشمندر  يعد  الحمل:   يعارض  أيضاً  الشمندر 
من األطعمة المضرة والممنوعة للحامل لكونه 
يسبب مشاكل في نضوج الجنين، ويعود السبب 
والتي  عالية  بنسبة  البيتين  مادة  على  الحتوائه 

تؤثر سلباً على نضج الجنين.
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

األسايش يفُك عقدة سردم ويتّوج بلقب 
كأس إقليم الجزيرة

انتصار  أي  يحقق  لم  ألنه  للثأر  جاء  األسايش 
على سردم حتى اآلن، وسردم جاء للحفاظ على 
األسايش  حساب  على  حققه  الذي  الكأس  لقب 
الدوري  لقب  منه  أيضاً  وأخذ  عام 2018،  في 
الناديين طوال مراحل  لعام 2019، بعد تنافس 
بطولة  حقق  سردم  النهاية  في  ولكن  الدوري، 
الدوري وجاء في المركز الثاني األسايش، الذي 
ـ   2017 متتاليين  لعامين  للدوري  بطالً  كان 

.2018
والتي  الناديين،  بين  النهائية  للمباراة  وبالعودة 
كانت متوسطة األداء فنياً وكثيرة االعتراضات 
على قرارات التحكيم، والتي أدت لطرد العب 
سردم مهدي الحاج من المباراة في الشوط األول 
بسبب التالسن مع حكم الساحة محمود درويش، 
وهو  تولدو  األسايش  حارس  لطرد  باإلضافة 
على دكة االحتياط بعد التالسن أيضاً مع الحكم 
الرابع، عندما كان يحتفل بهدف فريقه في مرمى 

سردم، هذا غير الكروت الصفراء في اللقاء.
بسبب  وكانت  الناديين  لدى  غيابات  وجدت 
لاللتزام  باإلضافة  والصفراء  الحمراء  الكروت 
واإلصابات،  األولمبي  السوري  المنتخب  مع 
ومضت ربع ساعة خالية من الهجمات الحقيقية، 
مهاجم  من  أنيقة  رأسية  كورة  إرسال  لحين 

األسايش باهوز محمد إلى مرمى سردم ولتستقر 
لألسايش،  األول  الهدف  وتعلن عن  الشباك  في 
هدف سريع  بتلقيهم  ذهول العبين سردم  وسط 

بهذا الشكل.
ليتبعها ليس بكثير برأسية أخرى عيسى عيسى 
لألسايش  ركنية  كانت  لكرة  المتقدم  المدافع 
النتيجة هدفين لألسايش  الشباك وتصبح  ولتقبل 
ال شيء لسردم، الذي حاول تقليص الفارق ولكن 

بدون جدوى في الشوط األول.
في الشوط الثاني تبادل الفريقين الهجمات وكان 
ضغط سردم أكثر وليحصل على ضربة جزاء 
وليقلص  عيسى،  يلماز  المدافع  بنجاحه  نفذها 
الفارق إلى هدف وتصبح النتيجة هدفين لهدف.

باهوز  واقتنص  مجدداً  األسايش  نشط  وبعدها 
وليسجل  سردم  جزاء  منطقة  كرة ضمن  محمد 
في  له  الشخصي  والثاني  لناديه  الثالث  الهدف 
المباراة، وليحاول سردم مجدداً الوصول للتعادل 
ولتبقى  بذلك،  يفلح  لم  الفارق، ولكن  تقليص  أو 
هدف  مقابل  لألسايش  أهداف  ثالثة  النتيجة 
ويخطفه  بالكأس  األسايش  وليتوج  لسردم  واحد 
من سردم حامل اللقب ويفك عقدة سردم والذي 
تلقى أول هزيمة على يد األسايش، بحيث جرت 
أربعة لقاءات بين الناديين سابقاً وفاز سردم في 

جميعها. 
مراسيم التتويج:

إقليم  حكام  تكريم  التتويج  مراسيم  شهدت   
الجزيرة واللجنة الفنية لكرة القدم وأعضاء من 

االتحاد الرياضي، وأفضل إداري كان من نادي 
باإلضافة  موسى،  صفوان  الكابتن  األسايش 
الدرجة  من  األولى  للدرجة  الصاعدة  لألندية 

الثانية لفئة الرجال وهي:
ـ دجلة ـ شبيبة تل كوجر ـ االتحاد.

واألندية الصاعدة للدرجة األولى من الثانية لفئة 
الشباب وهي:

ـ دجلة ـ فدنك ـ األخوة والسالم.
أحمد  األسايش  كابتن  استلمها  البطولة  وكأس 

السيخ وسط فرحة العبين الفريق.
بتاريخ  2019انطلقت  لعام  الكأس  مسابقة 
الدرجتين  أندية  وبمشاركة   ،2019/9/24
للنهائي  األسايش  نادي  وتأهل  والثانية،  األولى 
عليه  الفوز  بعد  الطريق  نادي  حساب  على 
بمباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، 

والخسارة معه بهدف بدون رد في لقاء اإلياب.
الفوز على  بعد  للنهائي  تأهل  قد  أما سردم كان 

دجلة ذهاباً وإياباً بهدف بدون رد.
نظام  على  األول  الدور  في  اعتمدت  المسابقة 

خروج المغلوب واللعب على أرض محايدة.
وفي األدوار األخرى اعتمدت على نظام الذهاب 

واإلياب.
الموسم  منافسات  اختتمت  المباراة  وبهذه 
 ،2019 لعام  الجزيرة  إقليم  في  الكروي 
توقف  بسبب   2020 لعام  الروزنامة  وتأخرت 
غزو  بسبب  شهر  لحوالي  الرياضي  النشاط 

الجيش  من  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة 
بتاريخ  سوريا  وشرق  بشمال  لمناطق  الوطني 
كانيه  سري  مدينتي  واحتالل   ،2019/10/9

وكري سبي.
وأقيمت العديد من الدوريات في الموسم الكروي 

لعام 2019، وكانت على الشكل التالي:
ـ دوري األشبال: البطل األسايش.

ـ دوري الناشئين: البطل سردم.
ـ دوري الشباب الدرجة األولى: البطل الطريق.

ـ دوري الرجال الدرجة األولى: البطل سردم.
ثالثة  تأهلت  للرجال:  الثانية  الدرجة  دوري  ـ 
نوادي للدرجة األولى: دجلة ـ شبيبة تل كوجر 

ـ االتحاد.
ثالثة  تأهل  للشباب:  الثانية  الدرجة  دوري  ـ 
األخوة  ـ  فدنك  ـ  دجلة  األولى:  للدرجة  نوادي 

والسالم.
ـ دوري السيدات: البطل األسايش.

المعلمات  بين  وممارستها  الرياضة  تفعيل 
والمعلمين في شمال وشرق سوريا، قضية هامة 
سوياً،  الطالب  وعلى  عليهم  إيجاباً  وتنعكس 
وبدأت مؤخراً هيئة التربية والتعليم في مختلف 
الرياضية  االتحادات  مع  بالتنسيق  المناطق 
الصدد  وبهذا  مختلفة،  بطوالت  وتنظيم  بإقامة 
مقاطعة  معلمي  التحاد  للشطرنج  بطولة  أقيمت 

الحسكة باسم شهيدة الياسمين »هفرين خلف«.
وضرورية  ملحة  حاجة  لإلنسان  الرياضة 
بهذا  الرياضية  األلعاب  فوائد  وتختلف 
أهمية  ذات  تعد  الشطرنج  ولعبة  الخصوص، 
لتنمية قدرات العقل، وانتشارها  كبيرة وخاصةً 
بين المعلمات والمعلمين أمر بغاية األهمية فهي 

تنمي قدراته وقدرات الطالب بنفس الوقت.
والتعليم  التربية  هيئة  أقامت  المنطلق  هذا  ومن 
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  مع  بالتنسيق 
باسم  الحسكة  مقاطعة  معلمي  التحاد  بطولة 
بمشاركة  خلف«،  »هفرين  الياسمين  شهيدة 
للتنمية بحي  آشنا  24 معلمة ومعلم، في مركز 

الصالحية في الحسكة.
تنافسية  أجواء  وسط  ليومين  استمرت  البطولة 
بالنتائج  ولتختتم  والمشاركين،  المشاركات  بين 

التالية:
معلمي  اتحاد  ـ  دغيم  مازن  األول:  المركز  ـ 

الحسكة.
ـ المركز الثاني: كرمان األحمد ـ اتحاد معلمي 

الشدادي.

العام  الثالث: راغب ضامن ـ االتحاد  ـ المركز 
لمعلمي مقاطعة الحسكة.

وتم تكريم لجنة الحكام الكابتن سعيد عبد العزيز 
والكابتن أراس رشك.

الجزيرة  بإقليم  الرياضي  لالتحاد  باإلضافة 
ومركز آشنا للتنمية الستضافتها البطولة.

ولعبة الشطرنج لها أهمية في حياة اإلنسان، فهي 
نمو  زيادة  خالل  من  الدماغ  تحفيز  على  تقوم 
التشعبات والتفرعات العصبية الخاصة بالدماغ 
قصيرة  تمديدات  عن  عبارة  وهي  البشري، 
النبضات  تنقل  والتي  العصبية،  للخلية  متفرعة 
إلى الخاليا األُخرى في نقاط االشتباك العصبي. 

أنَّ  أظهرت  التي  العلمية  الدراسات  إحدى 
اللعبة يمكن أن يرفع من معدل ذكاء  لعب هذه 
طالب   4000 على  أجريت  حيُث  الشخص، 
فنزويلي، ورصدت ارتفاعات كبيرة في درجة 
ذكاء الفتيان والفتيات بعد أربعة أشهر فقط من 

تعلمها.
في  والمعلمين  للمعلمات  البطوالت  وتستمر 
باسم  سوريا،  وشرق  بشمال  المناطق  مختلف 
بهدف  وذلك  خلف«،  »هفرين  الياسمين  شهيدة 
التربوي  القطاع  في  الرياضي  الواقع  تطوير 

بشكٍل عام.

ـ قام أهالي عايد كبير السلّوم بتقديم درع شكر 
الديمقراطية  المدنية  لإلدارة  وتقدير  وامتنان 
على  التنفيذي(،  )المجلس  الطبقة  لمنطقة 
في  القدم  لكرة  ملعب  بإنشاء  الفعالة  مساهمتهم 

قرية عايد كبير.
ـ في مباراة ودية فاز أشبال فريق نسرين على 
أشبال نادي كوباني بنتيجة خمسة أهداف مقابل 
هدف واحد، على أرضية ملعب كولة بكوباني.

مجدداً  للمران  قنديل  نادي  العبات  عادت  ـ 
دوري  انتهاء  عقب  شهر،  حوالي  التوقف  بعد 
القدم، وحققت  لكرة  الجزيرة  إقليم  في  السيدات 
سيدات قنديل المركز الثاني في بطولة الدوري، 

مدرسة  أرضية  على  تدريباته  النادي  ويتلقى 
صقر قريش بحي الهاللية بمدينة بقامشلو.

روناهي / قامشلو

عادت النجمة األمريكية سيرينا وليامز لمنصات 
حيث  أعوام،   3 غياب  بعد  جديد  من  التتويج 
أحرزت لقب بطولة أوكالند النيوزيلندية للتنس 
 ،)3-6( بيجوال  جيسيكا  مواطنتها  على  بالفوز 

و)6-4( في المباراة النهائية.
كانت وليامز، الحائزة على 23 لقباً في بطوالت 
أداء  قدمت  الكبرى،  األربع  سالم«  »غراند 
مبهراً في مباراتها بنصف النهائي وتغلبت على 
دقيقة،   43 خالل  أنيسيموفا  أماندا  مواطنتها 

لتخوض المباراة النهائية بمعنويات هائلة.
النهائية  المباراة  خالل  تألقها  سيرينا  وواصلت 
وحسمتها بمجموعتين متتاليتين لتحرز اللقب رقم 
التابعة  بالبطوالت  )73(، في سجل مشاركاتها 

للرابطة العالمية لالعبات التنس المحترفات.
وفي كلمتها خالل مراسم التتويج، أعلنت سيرينا 
من  تحصدها  التي  المالية  الجائزة  بكل  التبرع 
إغاثة  صندوق  لصالح  أوكالند  ببطولة  الفوز 

جانب  إلى  األسترالية،  الغابات  حرائق  ضحايا 
جميع  خالل  ارتدتها  التي  بالمالبس  التبرع 
المباريات التسع لها في البطولة؛ حيث شاركت 

في منافسات الفردي والزوجي.
واحتاجت سيرينا، 38 عاماً، إلى ساعة واحدة 
المباراة  في  منافستها  على  للتغلب  دقيقة  و36 
فازت  أن  منذ  لها  لقب  بأول  والتتويج  النهائية 
بلقب أستراليا المفتوحة عام 2017؛ حيث غابت 
أي  بلقب  تتوج  ولم  الحمل،  بسبب  لفترة  بعدها 

بطولة خالل الفترة الماضية، منذ عودتها.

تقرير/ جوان محمد

تقرير/جوان روناهي

مؤتمر ستار مستمر بهدفه المنشود نحو حرية المرأة..

المرأة  فيه  نالت  الذي  الجديد  العصر  بدأ 
حريتها أكثر بعد تشكيل مؤتمر ستار فكانت 
الحرية  طريق  نحو  السير  خطواتها  أولى 
لفتح  بالنضال  متسمر  بأنه  وأكد  العمل،  في 
القادمة، وها قد  أبواب الحرية أمام األجيال 
مّرت سنة أخرى على تأسيس مؤتمر ستار 
ونرى بأن إنجازات المرأة وفعاليتها عظيمة 

وهناك نقلة نوعية في حياتها.
عاشت المرأة بشكٍل عام عصوراً من الظالم 
إلى  أدت  السنين  آالف  منذ  امتدت  والجهل 
الذكوري  المجتمع  فجهل  المرأة،  استعباد 
مناحي  كافة  في  الهرمية  بالسلطة  وتفرده 
الحياة جعلته يسلب المرأة كافة حقوقها، ولكن 
السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  بداية  ُمنذ 
المرأة  تحررت  ستار  مؤتمر  وتأسيس 
للمرأة  خطوة  أول  وكانت  السابق  من  أكثر 
والتنظيم،  العمل  في  الحرية  طريق  على 
على  قادرة  المرأة  بأن  أثبت  ستار  فمؤتمر 
الصعوبات،  كل  متحديةً  اإلنجازات  تحقيق 
وعملت  المدنية  المؤسسات  في  فانخرطت 
األصعدة  كافة  وعلى  نفسها  تنظيم  على 
مع  يتماشى  مجتمع  في  لتشارك  والمجاالت 

الحضارة والثقافة.
السنوية  الذكرى   2020/1/15 يصادف 
برز  ستار  مؤتمر  لتأسيس  عشر  الخامسة 
فكانت  ملحوظ  بشكل  المرأة  دور  فيها 
المنصرم  العام  في  بخاصٍة  فعالة  مشاركتها 
في  مختلفة  وبمناطق  المجاالت  جميع  وفي 

شمال وشرقي سوريا.

»سنناضل رغم املعوقات«

مع  لقاًء  لصحيفتنا  كانت  المناسبة  وبهذه 
مراد  إيهان  قامشلو  مقاطعة  في  اإلدارية 
فقالت عن ذلك: »تأسس مؤتمر ستار »اتحاد 
تنظيم  بهدف   2005 عام  في  سابقاً«  ستار 
تأسيسه  بداية  وُمنذ  المجتمع،  في  المرأة 
يسعى لنشر فكر المرأة الحرة، لتنال المرأة 
عضوات  من  الكثير  المشروعة.  حقوقها 
مؤتمر ستار تعرضن للكثير من الصعوبات 
خالل سنوات من العمل، فمنهن من اعتقلن 
وعزيمتهن  بإرادتهن  ولكن  السجون،  في 
اإلنسانية  قائد  فلسفة  عن  المستمد  وفكرهن 
من  عدد  أكبر  إلى  وصلن  أوجالن  هللا  عبد 

النساء ونشرن الفكر الديمقراطي والحر«. 

السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  قيام  وبعد 
»اتحاد  اسم  استبدال  تم   2016 عام  وفي 
وتوسعت  ستار«،  »مؤتمر  باسم  ستار« 
أعمال المؤتمر وهذا استدعى افتتاح مراكز 
وشرقي  شمال  مناطق  كافة  في  للمؤتمر 
سوريا بانضمام المئات من النساء من كافة 
الشعوب )الكرد، العرب، السريان..(، ومن 
خالل نضال المرأة وثقتها بنفسها باإلضافة 
إلى عملها ومشاركتها؛ تم تنظيم عمل المرأة 

بشكٍل أكبر حسب قول إيهان.
بانضمامها  المرأة  بأن  إيهان  لنا  وأوضحت 
إلى مؤتمر ستار أصبح لها فعالية أكثر مقارنةً 
تشارك  اآلن  فهي  الماضية،  السنوات  مع 
وكذلك  والمجالس،  المؤسسات  أعمال  في 
كرئيسة  مشاركتها  إلى  وصوالً  الكومينات 
الكثير من  تدريب  تم  بأنه  مشتركة، وأكدت 

النساء من الناحية الفكرية واأليديولوجية.
ونوهت بأنه من خالل التقدم الفكري ساهمت 
ومنها  المجاالت  بجميع  التقدم  في  المرأة 
المجال العسكري فقد استشهدت اآلالف من 
المقاتالت في صفوف وحدات حماية المرأة 
أرضهن  عن  دفاعاً  بواجبهن  يقمَن  وهن 

للتخلص من المرتزقة.
وأضافت بالقول: »النظام السلطوي ال يمكن 
تعمل  فصارت  المرأة،  إرادة  يطمس  أن 
نفسها  لتحمي  بنفسها  نفسها  بهويتها وتحمي 

من جميع القوى الظالمية«.

املظلة األساسية لنساء شامل ورشق 
سوريا..

وأردفت بالقول: »المرأة هي نصف المجتمع 
وتربي نصف اآلخر واآلن تحاول جاهدةً أن 
توحد جميع النساء في شمال وشرق سوريا 
مبدأ  ضمن  الشعوب  أخّوة  مفهوم  لترسيخ 
يوماً  تستسلم  لم  فالمرأة  الديمقراطية،  األمة 
وعزيمتها،  إرادتها  كسر  يحاول  من  لكل 
ولن تستلم بالرغم من استهدافها، كما حصل 
حين  العالم  مرأى  أمام  األخيرة  اآلونة  في 
سوريا  لحزب  العام  األمين  استهداف  تم 
واألم  خلف«  »هفرين  الشهيدة  المستقبل 

عقيدة«.
الشهداء  بالسير على خطى  إيهان  وعاهدت 
حتى  والنضال  المقاومة  في  واالستمرار 
الوصول إلى األهداف المطلوبة لتنال المرأة 

حريتها.
مقاطعة  في  اإلدارية  باركت  النهاية  وفي 

عام  مرور  ذكرى  مراد  إيهان  قامشلو 
جميع  على  ستار  مؤتمر  لتأسيس  آخر 
األمة  قائد  وعلى  الشهداء  وزوجات  النساء 
سعى  الذي  أوجالن  هللا  عبد  الديمقراطية 
للقائد  كلمة  إيهان  ووجهت  المرأة،  لحرية 
أوجالن قائلةً: »القائد وجه كلمة للشعب وهي 
»أن لم تتحرر المرأة لن يتحرر المجتمع«، 
لن  القائد  يتحرر  لم  بأن  نقول  النساء  ونحُن 

تتحرر المرأة«.
األساسية  الحاضنة  ستار«  »مؤتمر  أصبح 
لجميع النساء في شمال وشرقي سوريا إضافةً 
إلى تَميز علم المؤتمر بشروق شمس الحرية 
فالمرأة  كريمة،  حرة  بحياة  للعيش  للمرأة 
كانت تملك تجربة سابقة في هذه المجاالت، 
السوري  والشمال  آفا  روج  ثورة  قيام  وبعد 
خطت خطوات ال مثيل لها وافتتحت العديد 
من المؤسسات المعنية بشؤون المرأة ومنها 
إليجاد  وذلك  العدالة،  ومجلس  المرأة  دار 
مؤتمر  ويسعى  لمشاكلها  المناسبة  الحلول 
ستار للحد من هذه المشاكل، وذلك من خالل 

التدريبات الفكرية.

الجهات  عملت  قامشلو-  روناهي/ 
إقليم  في  المرأة  بشؤون  المعنية 
على  المنصرم  العام  خالل  الجزيرة 
المعوقات  لحل  جهودها  تكريس 
كافة  من  المرأة  تواجه  التي 
سارا  منظمة  ومنها  النواحي؛ 
لمناهضة العنف ضد المرأة ووقف 
من  اتخذتا  اللتان  الحرة  المرأة 
واإلعالن  والمواثيق  المعاهدات 
ضد  العنف  لمناهضة  العالمي 

المرأة مرجعيًة لهما.
في  المرأة  بشؤون  المعنية  الجهات  تعمل 
شمال وشرق سوريا بكل طاقاتها لمناهضة 
جميع أشكال العنف والتمييز الممارس حيال 
النساء  ومناصرة  بحماية  وتقوم  المرأة, 
ضحايا العنف, كما أنها تنادي بالمساواة بين 
ورفع  المرأة  توعية  على  وتعمل  الجنسين 
سويتها الفكرية لمناهضة العنف, وتشجيعها 
للعنف,  تعرضها  حال  مشاكلها  طرح  على 
مع  التنسيق  على  الجهات  هذه  تعمل  كما 
المجتمع  ومنظمات  النسائية  المنظمات 
المدني المحلية والدولية, إليجاد فرص عمل 
للنساء الالتي ال يجدن فرصاً للعمل وتطوير 
دخٍل  على  ليحصلن  المهنية  مهاراتهن 
مناسب، وبرز دورها بشكل مثمر في كافة 
ثورة  قيام  بعد  مناطق شمال وشرق سوريا 
منظمة  ومنها  السوري،  والشمال  آفا  روج 

سارا لمناهضة العنف ضد المرأة.

تويل سارا متابعة حاالت العنف 

املامرس بحق املرأة

المرأة؛  ضد  العنف  لمناهضة  سارا  منظمة 
لمناهضة جميع  المختصة  المنظمات  إحدى 
أشكال العنف والتمييز الممارس ضد المرأة، 
الفكرية  سويتها  من  والرفع  بتوعيتها  وتقوم 
والذهنية وتشجيعها على طرح مشاكلها في 
إعطاء  طريق  عن  للعنف  التعرض  حال 
المحاضرات أو الدورات التدريبية، فأعطت 
في  األساسية  اللبنة  كونها  لها  كبيرة  أهمية 
سارا  وتولت  ديمقراطي،  مجتمع  تأسيس 
المرأة  الممارس بحق  العنف  متابعة حاالت 
تزال  وال  هذا  يومنا  وحتى  تأسيسها  ُمنذ 
تستمر في متابعة هذه الحاالت، وخالل العام 
المنصرم أطلقت حملة تحت شعار؛ »المرأة 
من  كل  في  وذلك  الحياة«  تقتلوا  ال  حياة 
قامشلو والحسكة وكوباني والقرى المجاورة 
تم  حيث  والنساء،  الرجال  مستهدفين  لها، 
خاللها إلقاء )164( محاضرة عن مواضيع 
مختلفة؛ »العنف، تعزيز العالقات األسرية، 
على  وتأثيرها  الحرب  القاصرات،  زواج 
 )4785( الحضور  عدد  بلغ  وقد  المرأة«، 

ملصقات  توزيع  إلى  إضافةً  ورجل،  امرأة 
المرأة،  العنف ضد  لمناهضة  وبروشورات 
ولم تغفل سارا عن تدريب النساء لتوعيتهن 
بإطالق  المنصرم  العام  خالل  قامت  كما 
على  التغيير«  أجل  من  »نساء  مشروع؛ 
العديد  وافتتحت  الجزيرة،  إقليم  مستوى 
قامشلو  من  كل  في  التدريبية  الورشات  من 
»الجندر  المواضيع  أهم  حول  والحسكة 
والجنس، دور المرأة في منظمات المجتمع 
تأثير  للمرأة،  السياسية  المشاركة  المدني، 
كوباني  في  أما  المرأة،  على  النزاعات 
للنساء  نفسي  دعم  دورات  هنالك  كانت 
إلى دورات؛ »اإلسعافات  والفتيات، إضافةً 
األولية والحاسوب والسجاد اليدوي«، حيث 
تخفيف  في  أيضاً  سارا  منظمة  شاركت 
جيش  بطش  من  قسراً  النازحين  معاناة 
االحتالل التركي ومرتزقته في كل من رأس 
العين/ سري كانيه وتل أبيض/ كرس سبي 
بالمساعدة مع المنظمات اإلغاثية المحلية في 
تقديم المواد اإلغاثية وتقديم المعونات المادية 

والمعنوية لهم.

توسع نطاق عمل وقف املرأة 
الحرة خالل عام..

أما بالنسبة لوقف المرأة الحرة في روج آفا 
نواحي  جميع  من  المرأة  بمساندة  تقوم  التي 
ومواهبه،  الطفل  دعم  إلى  إضافةً  الحياة، 
فكان لوقف المرأة الحرة مشاريع اقتصادية 
والطفل  بالمرأة  للرقي  واجتماعية  وتنموية 
استقاللية  وتحقيق  الذات  على  لالعتماد 
خاصةً بهم، ومن أهم القرارات التي اتخذتها 
بشكٍل  عملهم  لتوسيع  المنصرم  العام  خالل 
أكبر تغيير اسم »وقف المرأة الحرة في روج 
المرأة الحرة في سوريا«،  آفا« إلى »وقف 
والطبقة،  الحسكة  في  ئ  مكتب  اُفتتِح  كما 
قناة  حي  في  مستوصف  بناء  على  والعمل 
لمشاريعهم  بالنسبة  أما  بقامشلو،  سويس 
مشاغل  مثل؛  عملها  في  مستمرة  فجميعها 
مناطق  في  اُفتتحت  التي  الخمسة  الخياطة 
إضافةً  والمخيمات،  المدن  من  متفرقة 
امرأة،   )143( لـ  خياطة  دورات  فتح  إلى 

ودورة كوافيرة لـ)36( امرأة، وقامت لجنة 
المشاريع ضمن الوقف بالتنسيق والتواصل 
مع بعض المنظمات الدولية وجمع تبرعات 
إضافةً  كانيه،  سري  نازحي  إلى  وإرسالها 
لـ )724(  إلى توزيع سالت غذائية وألبسة 
وتوزيع  كاني  واشو  مخيم  في  نازح/ـة 

)1000( لعبة على أطفال المخيم.
نيل  سبيل  في  المرأة  نضال  استمرار  مع 
آفا  روج  ثورة  قيام  بعد  وحريتها  حقوقها 
والشمال السوري، ما زلنا نجد حاالت عنف 
اجتماعية ال بل أشد أنواع العنف ضد المرأة 
والتقاليد  العادات  نتيجة  مجتمعنا  في  تظهر 
المرأة من حقها  السبب تحرم  البالية، ولهذا 
الطبيعي في الحياة فقط ألنها امرأة أي بسبب 
جنسها، لذا تعمل كافة المؤسسات التي تعنى 
بشؤون المرأة في شمال وشرق سوريا على 
وكذلك  ذاتهن،  على  ليتعرفن  النساء  توعية 
المفاهيم  هذه  من  للتخلص  المجتمع  توعية 
الخاطئة التي تؤثر سلباً على المجتمع بشكٍل 

عام.

روناهي/ قامشلو- في الذكرى السنوية الخامسة عشر لتأسيس مؤتمر ستار أكدت اإلدارية إيهان مراد بأنهن سيستمرَّن في المقاومة والنضال حتى الوصول إلى األهداف المطلوبة لتنال المرأة حريتها.

تقرير/ إيفا روناهي

تقرير/ إيفا ابراهيم

نساء الشمال السوري يأملَن بعاٍم ُمثمر وخاٍل من العنف.. بطولة للشطرنج باسم شهيدة 
الياسمين »هفرين خلف«

حقيبة روناهي الرياضية

سريينا تتربع بجائزة التتويج بأوكالند 
لضحايا احرتاق الغابات األسرتالية

إيهان مراد 

روناهي / قامشلو ـ أخيراً استطاع األسايش فك عقدة سردم والتغلب عليه وخطف لقب الكأس منه، وجاء ذلك في لقاء الناديين في المباراة النهائية 
لكأس أندية إقليم الجزيرة لكرة القدم، على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو، بحضور جماهيري مميز ومن ِكال الجنسين.
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

الروسي فالديمير  الرئيس  الذي جمع  االجتماع 
بوتين مع نظيره التركي أردوغان كان اجتماعاً 
في  العادة  جرت  كما  جديدة،  صفقات  لعقد 
األوقات السابقة، وسبق أن ُعقدت صفقات على 
األرض السورية في اجتماعات سابقة ومماثلة، 
أما تكون على األرض الروسية أو التركية منها 
حماة  وريف  وحمص  الشرقية  الغوطة  صفقة 
حالة  وهي  إدلب،  في  واليوم  وعفرين  وحلب 

مستمرة منذ التدخل الروسي.
الروس  مصالح  في  تصب  الصفقات  تلك 
اللقاءات  وهذه  األولى،  بالدرجة  واألتراك 
للشعب  بالنسبة  التشاؤم  مصدر  أصبحت 
يكون  قرارات  من  عنها  يصدر  لما  السوري، 
الشعب السوري هو الخاسر الوحيد فيها، ألنها 
والشيوخ  والنساء  األطفال  أشالء  على  تعقد 
والفاتورة  القسري،  والتهجير  المنازل  وأنقاض 
النهائية هي المئات من الشهداء المدنيين وتسليم 

عدة مدن وتهجير مئات األلوف. 
على  باهظة  كانت  الصفقات  من  كثير  وفاتورة 
المنطقة األصليين والمثال األبرز صفقة  سكان 
الغوطة  مقابل  عفرين  في  واألتراك  الروس 
من  اآلالف  استشهاد  عنها  نتج  وحمص، 
سكانها  لدفع  التحتية  البنى  وتدمير  المدنيين، 
واهية،  حجج  تحت  المئات  واعتقال  للتهجير، 
المرتزقة  ونقل  الوحشية  المجازر  وارتكاب 
تم  المحتلة. حيث  المناطق  إلى  لتركيا  الموالون 
ديمغرافي خالل  تغيَر  أكبر عملية  توطينهم في 
استعادة  في  روسيا  فنجحت  السورية،  األزمة 
والمدن،  المناطق  من  للكثير  السوري  النظام 
في  مصالحها  وأمنت  استراتيجيتها،  وحققت 
سوريا، أما السوريين لم يحصلوا سوى على دفع 
والمجازر  والدمار  القتل  من  الباهظة  الفاتورة 

والتهجير القسري.
وبتاريخ الثامن من كانون الثاني ومع بداية العام 
الجديد يأمل السوريين أن يكون عام سالم وأمن 

والتأني  الطويل  بالنفس  معروفون  اإليرانيون 
األمر،  الطويلة  والمخططات  الوقت  وكسب 
يفقدون  جعلهم  سليماني  قاسم  مقتل  ولكن 
صوابهم وتوازنهم ألنه لم يكن متوقعاً، وبمجرد 
سيكون  اإليراني  الرد  أن  أعلنوا  الخبر  نشر 
العادة عندهم،  ما جرت  بعكس  وقاسياً  سريعاً 
بين  أنفسهم  اإليرانيون  القادة  وضع  وهكذا 
خيارين أحالهما مر.  ألن االنتقام من أمريكا 
في  دولة«  »أقوى  كونها  السهل  باألمر  ليس 
العالم، وأن عدم الرد سيؤثر على هيبة إيران 
في المنطقة بعد أن أظهرت نفسها إنها ال تخشى 
أحداً، وبإمكانها التدخل في أي مكان وأي وقت 
وزمان، وزعزعة استقرار دول المنطقة سيما 
وهي تردد باستمرار بأنها تسيطر على أربعة 
الخامسة  السيطرة على  عواصم عربية وتريد 
في إشارة إلى الرياض عاصمة المملكة العربية 
السعودية بعد بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء.

إدلب صفقة مؤجلة إلى حين 

إيران بين خيارين أحالهما ُمر

سياسيون: »العزلة.. تقييد للفكر الحّر 

الديمقراطي والقيم اإلنسانية«

سالم حسين: »مرتزقة الجيش الوطني 

أدوات المحتل التركي في تحقيق أهدافه«
أكد رئيس فرع الطبقة للتحالف الوطني الديمقراطي السوري سالم حسين أن أهداف دولة االحتالل التركي من التدخل في ليبيا هي توسيع نفوذها وقطع الطرق 
على أوروبا وابتزازها والمساهمة في بقاء األزمة الليبية بدون حلول، وشدد على ضرورة بذل الجهود الوطنية لتفكيك مرتزقة الجيش الوطني من بقايا داعش 

والمجموعات اإلرهابية الموالية لتركيا. 

أكد أعضاء حزب االتحاد الديمقراطي بأن العزلة المفروضة على حامل لواء السالم وقائد اإلنسانية عبد اهلل أوجالن؛ ضربٌ من ضروب القمع وانتهاك للقيم 
والمبادئ اإلنسانية، وأشار إلى أّن حكومة العدالة والتنمية ليست سوى أكذوبة يحاول من خاللها أردوغان تحقيق أطماعه االستعمارية في المنطقة.

تقرير/ مصطفى الخليل 

تقرير/ يارا محمد 

 المجلس
 الوطني الكردي

بين خيارين

زاوية إضاءات 

فوزة يوسف
نفسها  تفرض  قضية  باتت  الكردية  الوحدة 
من  أكثر  الدولية  المحافل  وفي  المنطقة  في 
للمستجدات  نظراً  وذلك  مضى؛  وقت  أي 
رسم  على  تعمل  التي  والدولية  اإلقليمية 
بالطبع  الفترة.  هذه  في  القرن  سياسات 
يريد  ومن  بها  يستهان  ال  قوة  الكرد  أصبح 
أن تميل كفة الميزان لصالحه في المنطقة؛ 
لذلك؛  الحقيقة.  هذه  عن  التغاضي  يمكنه  ال 
من الهام جداً أن يتوحد الكرد حول خطاب 
سياسي واحد وأن تكون لهم خريطة طريق 
مشتركة. ولكن؛ من الواضح جداً أن القوى 
التي تستعمر كردستان وعلى رأسها تركيا؛ 

ستسعى بكل ما لديها لتعرقل هذا الشيء. 

من  والعبر  الدروس  نستخلص  أن  يجب 
والمناطق  والعشائر  القبائل  تشتت  تاريخنا، 
أدت  البعض؛  لبعضها  ومعاداتها  الكردية 
الظلم واالضطهاد  من  قروناً  نعيش  أن  إلى 
جديد  منعطف  أمام  نحن  وها  والمجازر، 
إلى  نحتاج  جديدة  تاريخية  مرحلة  وأمام 

قرارات تاريخية. 
للشعب  دائماً  حلماً  كانت  الكردية  الوحدة 
وقت  أي  من  أكثر  اليوم  أنها  إال  الكردي 
مضى أصبحت ضرورة ملحة. لذلك؛ نرى 
هذا الضغط الشعبي الكبير في هذا االتجاه. 
أضف إلى ذلك؛ فإن الظروف الموضوعية 
محلياً  القدر  بهذا  تنضج  مرة  والذاتية ألول 
ودولياً. ولكن؛ ومع األسف لم يتم إبداء ولو 
المجلس  قبل  من  ثقة صغيرة  تعزيز  خطوة 
الوطني الكردي على الرغم من كل الخطوات 
اإليجابية والقرارات المسؤولة التي اتخذتها 

اإلدارة الذاتية بخصوص المجلس.

بفتح  الذاتية  اإلدارة  قرار  من  الرغم  على 
مكاتبه  لفتح  الوطني  المجلس  أمام  المجال 
ومقاره دون أي قيد أو شرط، لم يقم المجلس 
تكون  أن  دون  مكتب  أي  بفتح  اآلن  حتى 

هناك أي مبررات منطقية. 
ثمة سؤال يطرح نفسه هنا؛ وهو أنه بالرغم 
قامت  السوري  االئتالف  فصائل  أن  من 
واغتصاب  البيوت  ونهب  عفرين  باحتالل 
النساء وحرق حقول الزيتون، وقتل وتشريد 
اآلالف من الكرد وتغيير ديمغرافية المنطقة 
وسرقة آثارنا، واحتالل رأس العين )سري 
يبِد  لم  أبيض(،  )تل  سبي  وكري  كانيه( 
المجلس الوطني الكردي أي رد فعل سوى 
تجميد عضويته داخل االئتالف. وبحسب بيان 
باالئتالف  االجتماع  سيتم  األخير؛  اجتماعه 
من أجل أن يقوم االئتالف )بمنع( الفصائل 
ألم  قولهم؛  حد  على  باالنتهاكات  القيام  من 
الوطني  المجلس  يتخذ  أن  األجدى  من  يكن 
الكردي على األقل المواقف الصارمة نفسها 
حزب  أو  الذاتية  اإلدارة  تجاه  يتخذها  التي 
االتحاد الديمقراطي تجاه االئتالف السوري 
أيضاً. لماذا يجتمع المجلس الوطني الكردي 
باالئتالف و بالدولة التركية التي تقتل يومياً 
أبناء شعبنا دون قيد أو شرط، في حين تبدع 
يومياً ذريعة جديدة لعدم االجتماع  مع حزب 
االتحاد الديمقراطي؛ أي أمر يمكن أن يبرر 

هذا الشيء؟!. 
كما يقال؛ قد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، ال 
يمكن للمجلس الوطني أن يقنع أحداً بحججه 

التي تحولت إلى قصة ألف ليلة وليلة. 
أمام خيارين،  الوطني  المجلس  اآلن  أصبح 
وضع  فيتم  الكردية  الوحدة  يختار  أن  إما 
األحزاب  مع  مشتركة  وطنية  استراتيجية 
الكردية األخرى في روج آفا، وإما أن يختار 
المعادي  السوري  االئتالف  مع  االستمرار 
للكرد ولجميع السوريين والذي احتل عفرين 
االئتالف  فيستمر  أبيض  وتل  كانيه  وسري 
في اغتصاب أرضنا بكل ما فيه، و يستمر 
المجلس الوطني الكردي كعضو مكمل له. 

أعضاء  من  الكثير  هناك  بأن  واثقة  إنني 
يؤمنون  الذين  الشرفاء  الكردي  المجلس 
لهم  سيكون  وبأنه  وبضرورتها،  بالوحدة 
كلمة الفصل؛ ألن قيمنا وتاريخنا تأمرنا بأن 

نختار ما يخدم قضيتنا ويخدم شعبنا. 

 أيها العرب اإلدانة
وحدها ال تكفي...!؟

عين الحدث

رفيق إبراهيم

العالم  دول  معظم  وتستنكر  تدين  بينما 
سياسياً  ليبيا  في  التركي  التدخل  مشهد 
التمادي  وعسكرياً، يصر أردوغان على 
الليبي،  الشأن  في  والتدخل  والغطرسة 
إلى  قوات عسكرية  إرسال  قرار  بتمرير 
باإلضافة  التركي.  البرلمان  عبر  ليبيا 
أتراك  عسكريين  مستشارين  وجود  إلى 
السراج  إلى  تباعاً  تصل  كانت  وأسلحة 
في  المسلمين،  اإلخوان  من  وااله  ومن 

تدخل صارخ وفعلي في األزمة الليبية.
رفض  طارئة  جلسة  في  الليبي  البرلمان 
واتخذ  قاطعاً،  رفضاً  التركي  التدخل 
وكل  السراج  إحالة  منها  هامة  قرارات 
من وقّع على مذكرة التفاهم مع تركيا إلى 
النائب العام، واتهامهم بالخيانة العظمى، 
طرابلس  لتحرير  التام  دعمها  وأبدت 
بالميليشيات  اسمتهم  مما  العاصمة 
اإلخوانية الموالية لتركيا وقطر، ومساندة 
يقوده خليفة حفتر،  الذي  الوطني  الجيش 
طرابلس  لتحرير  ماٍض  بأنه  أكد  الذي 
بعدما  الليبيين،  إلى  وإعادتها  وتطهيرها 

ارتهنت ألردوغان.
إضفاء  أردوغان  يحاول  ذلك  كل  ومع 
ال  ومما  ليبيا،  في  تدخله  على  الشرعية 
العربية  الدول  أن  للشك،  مجاالً  يترك 
األطماع  بأن  يدركون  أجمع  والعالم 
التي  هي  المنطقة،  في  الحقيقية  التركية 
منها،  لتنتقل  ليبيا  في  التدخل  إلى  أدت 
دول  من  الباقية  البقية  على  وتسيطر 
تكشفت  ليبيا  وفي  العربي.  المغرب 
والنوايا  األهداف  ألن  لها،  الخفية  النوايا 
تؤكد  تركيا  بها  تقوم  التي  واألعمال 
األطماع التركية في ليبيا والوطن العربي 
ومقدرات  خيرات  على  للسيطرة  بأسره، 
دولها، وإن سيطرت على ليبيا من المؤكد 

أنها لن تقف عند حدودها.
أحد  أي  قبل  معنية  العربية  فالدول  لهذا 
بهذه القضية، وزرع السرطان التركي في 
قلب إفريقيا العربية سيشكل خطراً داهماً 
ذلك،  بعد  العربية  الدول  جميع  ليصيب 
وبخاصة مصر، وباعتقادي أن هذه الدول 
عليها،  الكبيرة  التركية  المخاطر  أدركت 
الخبيث  الورم  هذا  استئصال  وعليهم 
في  وتدخلها  تركيا  بقاء  أسباب  واجتثاث 
اآلن  الضروري  ومن  دولهم.  شؤون 
القيام بخطوات عملية تؤكد ما صدر عن 
الجامعة  للمندوبين في  الطارئ  االجتماع 
العربية، ولكي ال تبقى هذه القرارات حبراً 
على ورق عليهم التحرك الفوري سياسياً 
وعسكرياً، لوقف هذا االمتداد التركي في 
قلب دولهم، وأن يجتثوا المرتزقة من كافة 
وحزبه  أردوغان  ألن  الليبية،  األراضي 
القوة،  لغة  إال  يفهم  ال  تركيا،  في  الحاكم 
صارماً  العربية  الدول  موقف  كان  ولو 
وحازماً أثناء العدوان التركي على سري 
)تل  سبي  وكري  العين(  )رأس  كانيه 
المرتزقة،  إرسال  تجرأ على  لما  أبيض( 
والضباط  األسلحة  شحنات  من  والكثير 
تحدى  ولما  ليبيا،  إلى  والمستشارين 
الجميع ووقّع مذكرات التفاهم مع السراج. 
حقيقي  اختبار  في  اآلن  العربية  الدول 
وبخاصة أن دولها تتعرض الحتالل من 
يتواجد  الذي  المحتل  التركي  الجيش  قبل 
السورية، وفي مدن عدة  األراضي  على 
ثم سري  ومن  وعفرين  والباب  جرابلس 
العراق  في  وأيضاً  سبي،  وكري  كانيه 
احتالل  تحاول  واآلن  كثيرة،  قواعد  لها 
كانت  وقبلها  العربي،  المغرب  في  ليبيا 
الدول  ضرب  هو  والهدف  السودان، 
وتأتي  المنطقة،  في  الفاعلة  العربية 
مصر والسعودية واإلمارات في المقدمة. 
االنتظار  يقبل  ال  الداهم  التركي  الخطر 
الموقف،  التأجيل في حسم  أو  التفكير  أو 
يجب  التي  المناسبة  القرارات  واتخاذ 
وغطرسته  أردوغان  لجم  إلى  تؤدي  أن 
الموقف  وهذا  دولهم،  في شؤون  وتدخله 
هو الذي سيساهم في تبدل الموقف الدولي 
وشعوب  العربية  الدول  لصالح  تباعاً 

المنطقة كافة.

مع  لقاًء  أجرت صحيفتنا  الموضوع؛  هذا  حول 
رئيس فرع الطبقة للتحالف الوطني الديمقراطي 
السوري سالم حسين حيث حدثنا؛ قائالً: »تتدخل 
الدول  من  كثير  في  التركي  االحتالل  دولة 
أوروبا  وابتزاز  لها،  خلفية  حدائق  تراها  ألنها 
الشرق  باتجاه  البحرية  الطرق  قطع  خالل  من 
تزداد  األوسط  الشرق  في  األوضاع  األوسط. 
الجديدة  الصراعات  وبخاصة  فشيئاً  شيئاً  تعقيداً 
التي بدأت بالظهور، وأكثر تلك الصراعات التي 
توحي بحدوث حرب كبيرة في المنطقة. وتركيا 
تعمل على التدخل ليس في ليبيا فقط، بل في كثير 
التاريخي  واإلرث  الوصية  مبدأ  على  دول  من 
في  الحق  لنفسها  ترى  لذا؛  العثمانية.  للسلطنة 
لها موقعاً  التي تمثل  ليبيا  فيها وبخاصة  التدخل 
بالثروات  غناها  جانب  إلى  واستراتيجياً،  هاماً 
الباطنية، وتساعدها في قطع الطرق التي تربط 

أوروبا بالشرق األوسط«.
وأشار حسين إلى أن تركيا وعبر التاريخ كانت 
تستخدم المرتزقة في الصراعات والحروب التي 
تدخلها وأشهرها الجيش االنكشاري، وهذه حقيقة 
تاريخية مثبتة، والحرب التي خاضتها في سوريا 
سري  عفرين،  السورية،  المدن  احتلت  عندما 

أبيض(،  )تل  سبي  وكري  العين(  )رأس  كانيه 
أصقاع  من  جلبتهم  الذين  المرتزقة  استخدمت 
األرض كافة، ومن السوريين؛ والهدف إجهاض 
أي مشروع ديمقراطي في سوريا وبخاصة في 
حصول  من  والتخوف  سوريا،  وشرق  شمال 

الشعب الكردي على حقوقه الطبيعية.

يبيعون وطنهم من أجل املال
دولة  »استخدمت  قائالً:  حديثه  حسين  وتابع 
مشروعها  لصالح  السوريين  التركي  االحتالل 
استطاعت  أن  وبعد  بهم  وتاجرت  االستيطاني، 
اليوم  السوري.  الشمال  من  كبير  جزء  احتالل 
ألنهم  المرتزقة  لهؤالء  آخر  دور  عن  تبحث 
بدأت  أن  بعد  وبخاصة  عليها  بالًء  سيكونون 
بأن  المرتزقة  شعر  حيث  إدلب،  في  المعركة 
غاياتها  لتلبية  واستخدمتهم  خدعتهم  تركيا 
لذا؛ ظهرت حالة احتقان  المنطقة.  وأهدافها في 
لنفسها  تركيا  وجدت  المرتزقة،  صفوف  في 
إلى  بإرسالهم  المأزق  هذا  من  للخروج  منفذاً 
في  المعارضة  األصوات  تتعالى  وبدأت  ليبيا، 
البرلمان، وبخاصة حزب الشعوب الديمقراطية 
الذي يعارض ويتحدث بشكل دائم عن استخدام 
تكون  بأن  الحل  فوجدت  سوريا،  في  المرتزقة 
ليبيا منفذاً للتخلص من هؤالء المرتزقة. وهناك 
تقارير نشرها المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 

على  وانتشرت  والفيديوهات،  بالصور  موثقة 
مواقع التواصل االجتماعي تفيد بوصول المئات 
الجيش  قوات  لقتال  السوريين  المرتزقة  من 
الوطني الليبي بقيادة المشيرة خليفة حفتر وسقط 

من هؤالء قتلى«.
هؤالء  عن  الغطاء  »انكشف  حسين:  وأضاف 
لبلدهم  وبيعهم  ليبيا  إلى  إرسالهم  بعد  المرتزقة 
وتحولهم إلى مجرد مرتزقة دوليين بيد أردوغان، 
على  يعملون  البداية  من  كانوا  المرتزقة  هؤالء 
مبدأ االرتزاق ألنهم رهنوا أنفسهم لقوى خارجية 
وتوجه  سوريا.  في  مخططاتها  لتنفيذ  محتلة 
يظهر  دوالر  ألفين  أجل  من  ليبيا  إلى  المرتزقة 
حساب  على  ولو  حتى  المال  هو  هدفهم  بأن 
بيعهم لوطنهم. وفي سوريا كانوا يمارسون قطع 
الطرقات والسرقة والسلب والنهب واالختطاف 
واالبتزاز، وهذا ما تؤكده العشرات من التقارير 
ذلك  ومع  المناطق.  تلك  من  الواردة  اإلعالمية 

بدعم  يقومون  السوريين  من  البعض  هناك 
الوطني  بالجيش  تسمى  التي  المرتزقة  هؤالء 
وتوجههم  لتركيا  وعمالء  أدواتاً  أصبحوا  الذين 
هو  سوريا؛  األم  بلدهم  عن  وتخليهم  ليبيا.  إلى 
الوطنية  أنهم باعوا ضمائرهم وأحاسيسهم  دليل 
وأخالقهم وكل شيء يربطهم بسوريا، وتحولوا 
تتحمل  االئتالف  وحكومة  مرتزقة،  مجرد  إلى 
المسؤولية الكاملة عن ظاهرة االرتزاق، ويجب 
خارج  بحروب  السوريين  زج  بتهم  محاسبتها 
وتشجيع  العربية  البلدان  بأمن  واإلخالل  سوريا 

االرتزاق واإلرهاب«.
الوطني  للتحالف  الطبقة  فرع  رئيس  واختتم 
الديمقراطي السوري سالم حسين حديثه بالقول: 
يدين  السوري  الديمقراطي  الوطني  »التحالف 
يخل  وبشكل  ليبيا،  إلى  المرتزقة  توجه  بشدة 
بأمن هذه الدولة وينشر الفوضى واإلرهاب في 
المنطقة برمتها، وبهذا الخصوص يجب تكثيف 
بينها  فيما  والتنسيق  السورية،  الوطنية  الجهود 
على أعلى المستويات لتحرير المناطق المحتلة، 
األرض  على  المرتزقة  انتشار  من  والحد 
السورية، وتفكيك مرتزقة الجيش الوطني الذي 
انضمام  مع  لإلرهاب  العسكرية  المظلة  أصبح 
العشرات من مرتزقة جبهة النصرة وداعش إلى 

صفوفه«.

على  شاهد  وجرائمها  التركية  الفاشية  تاريخ 
فكر  من  وخوفها  الشعوب،  دماء  استباحة 
إلى  والداعي  التحرري  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
األفكار  هذه  وانتقال  الديمقراطية،  األمة  بناء 
المخلصة لشعوب المنطقة إلى الداخل التركي، 
أربكت  الديمقراطية  والرؤى  األفكار  هذه 
ولذلك؛  االستعمارية.  وأطماعها  مشاريعها 
القائد أوجالن في محاولة  فرضت العزلة على 
اختار  الذي  الكردي  الشعب  إرادة  لكسر  منها 
طريق الحرية والمقاومة حتى استرجاع الحقوق 

المغتصبة. 

للقائد أوجالن الدور البارز يف بناء 
الفكر الحر

أعضاء  مع  لقاًء  لصحيفتنا  كان  ذلك؛  وحول 
عضو  وحدثنا  الديمقراطي،  االتحاد  حزب 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  العام  المجلس 
سليمان أبو بكر؛ قائالً: »في البداية يجب علينا 
أن نتعرف على شخصية القائد عبد هللا أوجالن 
وديمقراطية،  حرة  أمة  بناء  في  الحر  وفكره 
الفكر  بناء  في  بارزاً  دوراً  للقائد  كان  حيث 
وسعي  المنطقة.  في  الصلبة  واإلرادة  الحر 
القائد عبد هللا أوجالن من أجل تحرير الشعوب 
بمصيرهم،  الحكام  وتحكم  والظلم  العبودية  من 
فقط،  الكرد  أجل  من  مقتصراً  يكن  لم  وعمله 
والكثير من هذه الشعوب وجدوا في فكر القائد 
أوجالن خالصاً لهم، بااللتفاف حوله لبناء هذه 

الذهنية المتحررة«. 
الكرد  استهدفت  التي  الدولية  المؤامرة  وحول 
من خالل شخص المفكر أوجالن؛ أكد أبو بكر 
على  القضاء  حاولت  الدولية  »المؤامرة  قائالً: 
الفكر المتمثل بالحرية الديمقراطية والعمل على 
وبمساعدة   1999 عام  وفي  الشعوب،  تحرير 

والخارجية  الداخلية  المتآمرة  الدول  من  الكثير 
القائد  أسر  األخالق؛  فيها  سقطت  عملية  في 
والمشاكل  الخالفات  ظهرت  ثم  ومن  أوجالن، 

فيما بينهم«.
وفي الختام؛ طالب عضو المجلس العام لحزب 
منظمات  بكر  أبو  سليمان  الديمقراطي  االتحاد 
القوانين  هذه  شرعوا  الذين  اإلنسان  حقوق 
والمواثيق  القوانين  »خرق  وقال:  بها  االلتزام 
الدولية بهذا الشكل الفاضح أظهر الوجه الحقيقي 
بحق  الدولية  المؤامرة  هذه  خالل  ومن  للعالم، 
القائد أوجالن، والدولة التركية الفاشية من خالل 
تحاول  القائد  على  ضغوطات  من  تمارسه  ما 
التأثير على الشعب الكردي. ولكنهم؛ ال يعلمون 
الحرية  عن  تتحدث  باتت  السجن  جدران  إن 
أوجالن:  القائد  ذلك  في  ويقول  والديمقراطية، 

بما  بل  بشخصيتي،  مرتبطة  ليست  »الحرية 
والتاريخ  منكم«،  شخص  كل  داخل  زرعته 
التي  المخادعة  قوانينهم  على  يحاكمهم  سوف 

جاءت لتحقق مصالحهم«. 

خالص الشعوب يف حرية القائد 
المرأة  ذاته حدثتنا عضوة مكتب  السياق؛  وفي 
لحزب االتحاد الديمقراطي دالل حسين؛ قائلة: 
»العزلة التي فرضتها السلطات التركية المتمثلة 
بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم أو ما يمكن 
تسميتها بحكومة القمع واإلبادة واالنتهاكات على 
حامل  الديمقراطية،  األمة  قائد  اإلنسانية،  قائد 

أوجالن،  هللا  عبد  جمعاء  للبشرية  السالم  لواء 
هذه الحكومة مجردة من اإلنسانية لكل ما للكلمة 
من معنى. إن اعتقال القائد بحد ذاته هو اعتقال 
الفكر الحر، لإلنسانية، والذهنية الديمقراطية«.

يعني  الديمقراطية  حول  الحديث  »إن  وأكدت: 
الشعوب  حقوق  اإلنسان،  حقوق  عن  الحديث 
فعندما  والعالم،  األوسط  الشرق  في  وحريتها 
لم  والديمقراطية  بالحرية  أوجالن  القائد  نادى 
فقط،  الكردي  الشعب  على  مقتصراً  نداءه  يكن 
الشعوب  جميع  لحرية  نادى  العكس  على  بل 
سواًء كانوا عرباً، أرمناً، شركساً، أو تركماناً. 
الشعب  حرية  في  تتلخص  القائد  حرية  إن 
والسالم  األمن  وإحالل  خاصةً،  الكردستاني 

واالستقرار للشعب بالشرق األوسط عامةً«.
وأضافت دالل: »إن حرية القائد تعني الخالص 
والعزلة  والظلم،  العبودية  من  الشعوب  لكافة 
العائلة  أو  المحامين  زيارة  منع  في  المفروضة 
لقوانين حقوق  عن القائد تشكل انتهاكاً صارخاً 
تزوره  ال  سياسي  معتقل  يوجد  فهل  اإلنسان؛ 
هذه  السنة؟،  في  مرةً  ولو  المحامين  أو  عائلته 
العزلة المفروضة عاٌر على اإلنسانية وال تمتها 

بصلة«.
وحول سبب منع السلطات التركية بزيارة القائد 
»تحاول  دالل:  قالت  ومحاميه  عائلته  قِبل  من 

الدولة الفاشية التركية بفرضها العزلة على القائد 
داخل  بالقائد  المحيطة  الظروف  على  التغطية 
الجدران  بين  وجوده  من  الرغم  وعلى  سجنه. 
األربعة؛ فإننا نراه األكثر حريةً في العالم؛ ألنه 
اللحظة نرى  المكان والزمان، وفي هذه  اجتاز 
قلبه وعقله عند الشعوب المظلومة والمستعبدة، 
الدولة  تخيف  من  هي  الصلبة  اإلرادة  وهذه 
الحكومة  استفادت  ماذا  نتساءل  وهنا  التركية. 
التركية بسجن القائد جسداً؟، ويعيش حراً بفكره 
بين أبناء شعبه، كما نرى اآلن بأن أكثر من 40 
على  ويسيرون  بحريته  ينادون  كردي،  مليون 

ُخطى فلسفته وفكره الديمقراطي«.
االتحاد  لحزب  المرأة  مكتب  واختتمت عضوة 
الديمقراطي دالل حسين حديثها بالقول: »ال بّد 
أن نقدم زهرتان األولى لفلذة كبدي الشهيد سرحد 
الذي نال وسام الشهادة في سبيل تحرير الوطن 
الثانية  والزهرة  وسام،  أرفع  وهو  والمواطن 
للقائد الرمز والمناضل والمفكر عبد هللا أوجالن 
الذي أفنى عمره وحياته في سبيل الحرية وأخّوة 
الشعوب والديمقراطية، وسنناضل حتى تحرير 
التي ال بد أن تكون الهدف  القائد ونيله الحرية 

األسمى لنا جميعاً«. 

في  الصفقات  اجتمع محور  األزمة،  تنتهي  وأن 
ما  وأيضاً  السورية،  األزمة  لبحث  إسطنبول 
ليبيا، وبكل تأكيد هناك طبخة جديدة  يجري في 
وهدف جديد، حيث تم االتفاق على وقف األعمال 
القتالية في إدلب والعمل على حل األزمة الليبية 
مع  يختلفون  الروس  ألن  السلمية.  بالطرق 
تركيا  سيطرة  يريدون  وال  ليبيا  في  األتراك 
على ليبيا، وفي ذات التوقيت يبحث الروس عن 
قاعدة بحرية على ضفاف المتوسط شبيهة لتلك 

الموجودة على السواحل السورية. 
تدور  التركية  الروسية  المشتركة  المصالح 
مصالحها  لتحقيق  إدلب  في  هدوء  فرض  حول 
خارج  وأيضاً  سوريا،  من  أخرى  مناطق  في 
فرض  من  األتراك  فمصلحة  السورية،  الحدود 
المدعومين  المرتزقة  أمام  للظهور  كانت  الهدنة 
من قبلها بعد اإلحباط الكبير الذي أصابها نتيجة 
ريف  في  السوري  النظام  لجيش  الكبير  التقدم 

مسألة  على  التغطية  وأيضاً  الجنوبي،  إدلب 
إرسال المرتزقة إلى ليبيا من خالل اإليهام بأن 
التوقيت  النظام في حالة هدوء، ألن  الجبهة مع 
في الوقت الحالي هو للسيطرة وبسط النفوذ على 
ليبيا، وهي األهم استراتيجياً بالنسبة لتركيا اآلن، 
كما أن تركيا في هذا التوقيت ال تريد أن تخسر 
تدفع  ال  كي  بإدلب،  النفوذ  مناطق  من  المزيد 

بالمرتزقة وعوائلهم إلى إراضيها من جديد.
أما الروس فهم يطمحون إلى توسيع نفوذ النظام 
ريف  يعد  ولكن  المناطق،  تلك  في  السوري 
السيطرة عليه  في حال  مهم جداً  الجنوبي  حلب 
لتأمين مدينة حلب العاصمة االقتصادية لسوريا، 
السيطرة  في  التركية  واألطماع  النفوذ  ويبعد 
الطريق  من  كبير  جزء  فتح  في  ويساعد  عليها 
إلى  الوصول  سرعة  يسهل  M4والذي  الدولي 
مدينة حلب، وربطها ببقية المحافظات الوسطى 
حلب  ريف  على  اآلن  والسيطرة  والجنوبية. 

الجنوبي، يسهل السيطرة على مناطق إدلب بشكل 
واإلدلبي،  الحلبي  الريفين  تداخل  بسبب  أكبر 
وعدم فتح جبهات أكبر في المنطقة ستؤدي حتماً 
إلى استنزاف قوات النظام عسكرياً، بسبب طول 
البطيء  القضم  سيطرة  واتباع  الجبهات  خط 
سيسهل  وهذا  العسكرية،  العمليات  سير  خالل 
السيطرة بشكل أكبر بأقل التكاليف وبمدة أطول. 
هدنة  عن  والحديث  االجتماع  هذا  على  وبناء 
اتفاق  بأن  تشير  التوقعات  النار،  إطالق  ووقف 
مجرد  إال  ليس  وأردوغان،  بوتين  بين  الهدنة 
أنها صفقة  أو  إدلب  بالسيطرة على  البت  تأجيل 
الصفقة  ستكون  باعتقادي  آخر،  لحين  مؤجلة 
المرتزقة،  نعش  في  سيُدق  مسمار  آخر  الجديدة 
بمصيرهم  تتاجر  وهي  انفكت  ما  تركيا  ألن 
وتفرض شروطها عليهم، وتحقق مصالحها من 
أوراق  بين  وجود  لهم  يكون  أن  بدون  خاللهم، 

طاوالت الصفقات الروسية التركية.

 وأنها ال تخشى حتى إسرائيل وهي قادرة من 
الوجود،  من  إزالتها  العسكرية  قوتها  خالل 
وصريحاً  واضحاً  جاء  األمريكي  الرد  ولكن 
األمريكية  القوات  يطال  إيراني  رد  أي  )بأن 
سوف يجعل 52 هدف إيراني معرضاً للقصف 
وأيضاً الدم األمريكي خط أحمر(، من هنا كان 
على اإليرانيين التريث وكسب عطف المجتمع 
أنها معتدية سيما   أمريكا على  الدولي وإظهار 
حتى  وال  متخفياً  يكن  لم  سليماني  الجنرال  إن 
يقود أي هجوم بل كان في طريقه إلى المطار، 
السياسيين  المحللين  أغلب  رأي  جاء  هنا  من 
سوى  ليست  إيران  تهديدات  إن  والعسكريين 
وإن  المحلي.  لالستهالك  وهي  خلق  فشة 
تكن  لم  إيران  عليهما  أقدمت  اللتان  الغارتان 
العكس  على  بل  اإليراني  التهديد  بمستوى 
ألن  جديدة،  ورطة  في  نفسها  إيران  وضعت 
طهران  سماء  في  األوكرانية  الطائرة  سقوط 
أخطأت  التي  الصواريخ  إحدى  بسبب  كانت 
الهدف وأصابت الطائرة المنكوبة، ولو سلكت 
األمر  لكان  والعقالنية  الحكمة  طريق  إيران 
مختلف تماماً ويصب في مصلحتها، ألنها كانت 
تواجهه احتجاجات شعبية بين الفترة واألخرى 
بسبب األوضاع المعيشية المزرية الناتجة عن 
التف  سليماني  وبمقتل  األمريكي،  الحصار 
الشعب اإليراني حول قيادته وكان على إيران 
ال  الحدود  أبعد  إلى  دبلوماسياً  ذلك  تستغل  أن 
أن تضع نفسها في المأزق جراء تهديدات غير 

عقالنية.
 وإذا كانت إيران تستمد قوتها كونها جعلت من 
العالمي،  المستوى  على  للشيعة  حامية  نفسها 
فهذا ال يعني أن من حقها تعريض الدول التي 
بأنها  صرحت  ألنها  للخطر،  فيها  نفوذ  لها 
في  وباألخص  وكالءها  عبر  بالرد  تقوم  قد 

العراق ولبنان ألن هذه الدول يكفيها ما تعاني 
نهوض  ومن  سنوات،  منذ  وويالت  مآٍس  من 
شعبي يطالب بإصالحات جذرية تطال التركيبة 
القول  يمكن  وعليه  بالكامل،  للدولة  السياسية 
المنطقة  في  األضعف  الحلقة  هي  إيران  إن 
تملك أي عمق  نفسها فهي ال  بعكس ما تظهر 
استراتيجي، وحتى زعامتها للشيعة مشكوك فيه 
حيث  لذلك.  تؤهلها  ميزات  أيةَ  تملك  ال  ألنها 
ومعظمها  إيران  في  شيعي  مزار  أي  يوجد  ال 
موجود في العراق وسوريا وإيران تستغل ذلك 
األتراك  مثل  الفارسية،  اإلمبراطورية  إلعادة 
الذين يستغلون بدورهم المذهب السني، وأيضاً 
إيران دولة متعددة الشعوب واألديان والمذاهب 
ومن السهل على الغرب بقيادة أمريكا الضغط 
على إيران من خالل موضوع الحريات العامة، 

الشعوب  بحقوق  تعترف  ال  إيران  أن  خاصة 
والمذاهب واألديان التي تشارك الفرس العيش 
الفرس  من  انتماًء  أقل  ليسوا  وهم  قرون،  منذ 
إليران. فالشعب الكردي والعربي والبلوش هم 
ذلك  ومع  اإليراني  الوطني  النسيج  من  جزء 
انطالقاً  إيران  وعلى  حقوقهم،  من  محرومون 
ألن  شعوبها،  على  تنفتح  أن  تقدم  ما  كل  من 
ووقوفه  الشعب  تالحم  من  مستمدة  الدول  قوة 
إلى جانب قيادته، وأن تكف إيران عن التدخل 
باب  فتح  عليها  أن  كما  اآلخرين،  شؤون  في 
الحريات والتعامل مع الواقع الجديد في المنطقة 
التوجه  وعليها  سياسية،  وحنكة  حكمة  بكل 
اآلخرين،  بحقوق  واالعتراف  للديمقراطية 
وتحافظ  شعوبها  تكسب  أن  يمكنها  فقط  وبهذا 
على كيانها وتنعم باالستقرار والعيش الكريم. 

مصطفى الخليل 

نوري سعيد

دالل حسين سليمان ابو بكر
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

صحوة يف توقيت مشبوه

آليّةً  امتالكها  لعدِم  العربيِّة  الجامعِة  فشُل  يعوُد 
سياسيّةً أو عسكريّةً تمّكنها من التوصِل لقراراٍت 
بإجماِع الدوِل األعضاِء أو فرِض تنفيِذ قراراتها 
بنوٍد غامضٍة أو  إذا توصلت إليها، وذلك نتيجةَ 
األعضاَء  الدوَل  جعَل  ما  ميثاقِها،  في  تعجيزيٍّة 
تتعارُض مع  التي  بالقراراِت  التقيِّد  في حلٍّ من 

ما تراه كّل دولة مصلحة ذاتيّة.
دولة،  في عضويتها 22  العربيّةُ  الجامعةُ  تضمُّ 
االجتماعاِت  عشراُت  مظلتها  تحت  وُعقدت 
القمة، ولكنّها ظلت غائبة  بعضها على مستوى 
أو مغيّبة، ال مقاربة جاّدة لها للقضايا الجوهريّة 
مقدمها  وفي  العربّي،  الرماِد  تحت  المستعرة 
وغياب  الحرياِت  وقمِع  اإلنسان  حقوق  قضايا 
والفقر  والبطالة  الفساد  وكذلك  الديمقراطيّة 

وتدنّي الخدماِت العامة.
طرأ  متغيٌر  ثّمة  العربّي  الربيِع  تباشير  مع 
استيعاِب  باتجاه  العربيِّة  الجامعِة  سلوِك  على 
والغرابة،  الجدِل  مثاُر  ذلك  وكان  المتحوالِت، 
حاولت  إذ  مشبوٍه،  توقيٍت  في  صحوةٌ  فهي 
العربّي.  العالم  اجتاحِت  التي  الثوراِت  احتضان 
وانحازت  مبارك  حسني  نظام  عن  فتخلت 
الموقِف  ونفس  التحرير.  بميدان  للمظاهراِت 
في  فوافقت  القذافّي  معمر  نظام  حيال  اتخذته 
شباط 2011 على تجميِد عضويّة ليبيا بالجامعة.

سياسيّاً  والمجاهرةُ  المبادرةُ  هي  قطر  كانت 
فأعلنت  العربيِّة  بالبالِد  التغييِر  بدعِم  وإعالميّاً 
ثم  الليبيّة،  للحكومِة  المناهضِة  للقواِت  دعمها 
حظٍر  منطقة  الناتو  حلف  إقامِة  على  موافقتها 
جوّي فوق ليبيا، وكانت رأَس الحربِة بالمشاركة 
ولعبت  ليبيا،  ضد  الدولّي  التحالِف  في  العربيّة 
دوراً كبيراً لتحويِل دفِة الصراِع لصالِح القواِت 

المناوئِة للقذافي.
كان موقُف الجامعِة العربيِّة حازماً ضدَّ دمشق، 
ولم تطرح مبادرةً جادةً لحلِّ األزمة منذ بدايتها، 
ففي آب 2011 أدانِت الجامعةُ الحكومةَ السوريّةَ 
لقمعها المتظاهرين المطالبين باإلصالِح، ودعتها 
لوقِف العنِف المسلِّح ضد المدنيين. وفي موقٍف 
سوريا  عضوية  تعليِق  قراَر  اتخذت  تصعيدّي 
بالجامعِة في 2011/11/12 وبررت ذلك بعدم 
تعاوِن دمشق لجهِة عدم الوفاِء بالشروِط المتفق 
عليها مع وفِد الجامعِة بوقِف العملياِت العسكريِّة 
مع  المصالحِة  مفاوضاِت  وبدء  المدنيين  ضدَّ 

المعارضِة.
الجامعِة  جانِب  من  العقوباِت  فرُض  ووجاء 
العربيِّة على دمشق إجراًء استثنائيّاً غير مسبوٍق 
منذ تأسيسها عام 1945. إذ لم تتخذ هكذا قرار 
بتوقيِع  السادات  أنور  انفرد  عندما  مصر  ضد 
اتفاقية السالِم مع إسرائيل عام 1979، وال ضدَّ 
العراق عندما قرر صدام حسين اجتياح الكويت 

عام 1990.
كان واضحاً حجُم الدوِر الذي لعبته قطر لتكوَن 
عّرابة الربيع العربّي وتؤّكد امتالكها وزناً يفوُق 
الشعبّي  بالحراِك  التحّكم  عبر  الحقيقّي،  وزنَها 
داخَل البلداِن العربيّة التي تموُج بالثورِة، وهكذا 
بدا أّن تغيراً كبيراً قد طرأ على الموازين، وأّن 
وأنّها  الشعوب،  صالِح  في  تسيُر  التحوالِت 
األمُر  األنظمةَ،  لتقلَب  القراِر  ناصيةَ  امتلكت 
الوراثيّة  وبخاصة  العربيّةَ  األنظمةَ  أقلَق  الذي 
منافساً  القطرّي  بالدوِر  وجدت  التي  كالسعودية 
»ال  الدوَل  أّن  شعاُر  طُرح  ويومها  حقيقيّاً، 
تلعبه  الذي  بالدور  بل  الجغرافّي  بالحجم  تُقاس 
ووزير  الوزراء  رئيس  لعَب  وحينها  سياسيّاً«، 
خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني دوراً قياديّاً 

بتجسيِد التغييِر إلى واقٍع عملّي ملموس.
للتغييِر  المحّرضِة  المهمِة  العوامِل  من  أنقرة 
العربيِّة  الجامعِة  دوِر  بتنشيط  وأسهم  العربّي 

بمشروع أخّوة الشعوب تمكن المكون الشركسي 
وإنشاء  نفسه  تمثيل  من  وريفها  منبج  بمدينة 
والنصف  العام  قرابة  منذ  الشركسية  الجمعية 
من  المدينة  لتحرير  الثانية  الذكرى  في  وذلك 
رجس اإلرهاب، ولتعبر الجمعية الشركسية كل 
التعبير عن اإلرث الحضاري والثقافي للمكون.  
من  بكثير  حظيت  التي  الجمعية  افتتاح  ومنذ 
المدينة،  أهالي  من  والترحيب  السرور  مشاعر 
اإلرث  استجالء  على  كبير  بشكل  عملت 
الحضاري العريق الذي يتمتع به الشركس ومن 
الذي قيل عنه ذات  ذلك الرقص لدى األديغيين 
كيف  يعرف  ال  الرقص،  يعرف  ال  »من  يوم 
للحياة  وسيلة  باعتبارها  اللغة  وكذلك  يحارب«. 

والوجود.

البدء بتعلم اللغة الرشكسية يف 
وقت مبكر:

منبج  بمدينة  الشركسية  الجمعية  باشرت  وقد 

وجعاً  تتضوع  الكتاب،  هذا  متن  في  التي  اللغة 
في  الوجع  تغليف  الشاعر  يدمن  إذ  وأفكار، 
أفكاره، كما أنه يرى أال صدقية في األفكار مالم 
تتبعثر  ثم  من  السميك،  الوجع  بغالف  تتغلف 

كالخراف على براري الصفحات، لنقرأ:

»لم أقصد أنك فقط امرأة
أقصد يدينا 

في خصام التعّرق
تناولني قصيدة

من خلف باب المطبخ«

لكنها  حياتنا،  في  عادية  تبدو  قد  ألشياء  تجسيد 
الحياة  روح  وتحمل  الشعر،  عالم  في  فنية 
المرهفة، حيث غاية الفن هنا هو تحقيق الرهافة 
في تناول أشياء مألوفة، وتحويل الالمرئي إلى 

في  المنخرط  الشاب  الشاعر  يرى  عندما 
في  ُمتجمهرين  وأهله  أقرانه  احتجاجي،  فعل 
الساحات، فهو ال يحسب التظاهر فعالً تطهريّاً 
مّما عاشه ورضي به من واقع، إنّما لحظة والدة 
في  حوله  لما  الموثّق  رفضه  ولبلده.  له  جديدة 
نصوص وكتابات يلتقي هذه المّرة مع إحساسه 
بالوجود بين اآلالف والماليين، يحاول التماسك 
بين زحمة المخنوقين بالغازات المسيلة للدموع، 
الخوف  وحش  التهمت  بحشود  يلتحق  أن  يريد 
المباغت  االلتهام  هذا  سّر  يفك  دواخلها،  في 

ببصيرته. 
ثباته على موقفه الذي هو تحصيل حاصل لقّوة 
موجود  بأّي  الثقة  عدم  من  آٍت  العدميّة،  اليأس 
وصار  ضيّعته  التي  المتعّددة  المركزيات  من 
اليوم في مواجهتها بهتافاته وخطواته. فالصوت 
الساحات،  صوب  »المهّدد«  والمسير  الُمطالب 
قارب نجاته األخير من أجل وطن يريده، غير 
تلك الخريطة المبتالة التي هّدمت كيانه هو ومن 

سبقه العيش في حدودها.
ترّدده  الشوارع،  في  الشعر  كان  ما  كثيراً 
النفوس المقهورة ويضعه المحتّجون في الفتاتهم 
الشعراء  أنفاس  هذه-  أيّامنا  في  لكن-  الصادقة، 
جيلها  هواء  في  تسبح  أجسادهم  وحتّى  الجدد 
أو  الشبان  قيادة  في  ادعاء  ال  حيث  الصاعد، 
تصّدر حراكهم، لعلّه زمن األفراد، فكّل صوت 

يقود ذاته بذاته.
في  أعزل  عاّمة،  العراقيّة  الحياة  في  الشاعر 
محيط من الصخب واألخطار، وهو في الساحات 
صوت من أصوات عراقيّة تريد استرداد بلدها، 

وإن تأخرت هذه المحاولة كثيراً.
هنا آراء شعراء عراقيّين شباب عن وجودهم في 
التشريني  الحدث  تلقّوا  وكيف  التظاهر  ساحات 
عن  بحثاً  والفتيان،  الفتيات  بسالة  صنعته  الذي 
لبالد  جديد  لتاريخ  وتأسيساً  للناس  آخر  مصير 
آخر  وبعض  ثورة  يسميها  بعضهم  الرافدين، 
يجدها انتفاضة، وهذا التباين يحتاج إلى تفصيل 

وشرح في مناسبة الحقة.
فكرة   )1989 بغداد  مواليد  )من  عادل  آالء 

الوطن الواحد:

الجامعة العربّية... الغياُب خيٌر من الحضوِر الشركس...حنين ألصالة لماضي العريق
الحاضرُة الغائبُة، هو التوصيُف الذي ينطبُق على الجامعِة العربّية، تلك المنظمُة الخاملُة التي عجزت عن توفيرِ حمايٍة للدوِل العربّية التي تتعرُض للتدخِل 
الخارجّي خارجّية، وفشلت بصورةٍ مرّوعٍة بحلِّ الخالفاِت العربّية-العربّية في اليمن والسودان والمغرب وسوريا ولبنان، إال عندما أرسلت قوات الردع إلى 

لبنان خالل الحرب األهلّية ثم انقلبت على قرارها، وفيما عدا ذلك تعّول على الدول الغربّية في كلِّ شؤون حياتها.

روناهي/ منبج:  باشرت الجمعية الشركسية بمدينة منبج وريفها، بافتتاح دورات تدريبية لألطفال وذلك في مقر الجمعية 
الكائن في دوار السبع بحرات، حيث تشمل على تعلم اللغة الشركسية والرقص أيضًا.

تحقيق/ رامان آزاد
تقرير/ آزاد الكردي

ريبر هبون

 المرأة
 الكردية

 والميل نحو
اإلبداع

نبض الياسمين

هيفا حيدر حسن

ُعرفت المرأة الكردية بحضورها اإلبداعي 
منذ القِدم، سواء أكان في التراث والفلكلور 
أو في اللباس أو في األغاني واأللحان أو 
الشعب  التي شهدها  الكبرى  األحداث  في 
الكردي، إال أن تهميش دورها واإلقصاء 
داخل الواقع الذكوري جعل من حضورها 
من  الشخصيات  بعض  سوى  ضعيفاً، 
نساء كرديات تركن بصمات ال تُنسى في 
مختلف األجناس األدبية في الشعر والفن 
بحكايات  مليئة  فكانت  الكردي؛  واألدب 
والمأساة  والحب  والتضحية  التعذيب  عن 

والتطلعات إلى الحرية.
االجتماعية  والتقاليد  للعادات  أّن  كما 
ومستويات  اللغة  تطال  معرقلة  تأثيرات 
األدب، فإن هذه التأثيرات كانت مضاعفة 
على المرأة بوجه الخصوص، فقد ُحرمت 
لإلقصاء  وتعرضت  حقوقها  أبسط  من 

دائماً.
لحظات  إنسان  لكل  أن  فيه  شك  ال  مما 
الظروف  ساعدتها  من  فهناك  إبداعية، 
للخوض بكتابة أدب ملتزم بشتى القضايا 
الظروف  تحدين  من  ومنهن  الحياتية، 
اإلبداع،  مصاِف  إلى  يرتقي  أدب  إلنتاج 
كرديات  شاعرات  أسماء  فبرزت 
ساهمن في رفد األدب بنتاج فكري رفيع 
لورستاني  خانم  جاللة  أمثال:  المستوى، 
التي نظمت شعرها على شكل رباعيات، 
وريحان خانم لورستاني، ولزا خانم جاف، 
ومستورة أردالني التي كانت أول شاعرة 
الكتابات  من  الكثير  لها  كردية  ومؤرخة 
وكانت  والشعر،  والتاريخ  العقائد  في 
الالتي دفعن ضريبة  أسيناث برزاني من 
جرأتهن لعدم استسالمها والخضوع للقيود 
الذكوري، وال  الواقع  التي فرضها عليها 
ننسى األميرة روشن بدرخان، وهي أديبة 
ففي عام 1957م ذهبت ممثلة  ومدرسة، 
لشعبها الكردي إلى اليونان وساهمت في 
مؤتمر)ضد االستعمار(، وأسست في عام 
1971م االتحاد النسائي الكردي، وكانت 
التي  والقصص  المحاضرات  بعض  لها 

نشرت في الصحف والمجالت.
يتلمسن  لم  منهن  البعض  أن  والمؤسف 
مجاالً لإلبداع أو إلبراز نتاجاتهن األدبية 
الخوف،  كالخجل،  بالية  عادات  بسبب 
ما جعلهن يشعرن  للفن،  الدونية  والنظرة 
مع  التصادم  بين  االختيار  عليهن  بأن 
لرغبته،  التام  االستسالم  أو  المجتمع 
والتي  الطرق  بشتى  المضايقات  وقبول 
أحال  ما  طموحاتهن،  تحقيق  دون  تحول 
مستعارة  أسماء  تحت  للكتابة  بعضهن 
تلك  فتبقى  المجتمع،  مع  للمواجهة  تجنباً 

الموهبة الفائقة لديهن مكبوتة.
تزايد  نجد  الشرق،  في  الحالي  الجيل  مع 
ممهدات تحرر المرأة من تلك القيود التي 
التقاليد  تجاوز  فموضوع  عليها  فرضت 
المرأة،  تطور  وسبل  الدونية  والثقافة 
أصبح من أكثر المواضيع التي يقف عليها 

الجيل الناشئ. 
لظاهرة  نتاج  هو  النسوي  األدب  إن 
وكردٍة  العامة،  الحياة  من  المرأة  استبعاد 
طالبت  نسوية  حركات  أُنشأت  منها  فعٍل 
بإحداث التغيير، نحو تعزيز مكانة المرأة 
ورسمت  تكتبه،  ما  مع  بجدية  والتعامل 
هويتها السردية استناداً إلى صوغ مكونين 
للعالم،  األنثوية  الرؤية  هما  رئيسيين، 
إلى  يسعى  وأنه  كما  بالجسد،  واالحتفاء 
أنثوية  رؤية  وتكوين  الهوية  في  التمايز 
فكري  إطار  في  وتتم  وللعالم،  للذات 
نسوي، وتسعى إلى بلورة مفاهيم األنوثة 

والجمال.
التاريخ صفحات  العقبات سجل  كل  رغم 
نيرة إلنجازات المرأة اإلبداعية، وخاصة 
في ميدان الشعر، واستطاعت أن تقوض 
سطوة التقاليد واألوضاع التي تحد النساء 
مجاالت  كافة  في  المرأة  مساهمة  دون 
الحياة، حتى استحقت التقدير من المجتمع 
اإلنساني لما تقوم به من دور مهم وبكفاءة 

غير معهودة في الحركة الثقافية.

قراءة يف وجع »طفل يلعب 
يف حديقة اآلخرين« لجان بابري

يواجهون العنف بصدورهم 
وقصائدهم. وال يطمحون إىل 

أكرث من وطن

وذلك  لألطفال  تدريبية  دورات  بافتتاح  وريفها، 
في مقرها الكائن في دوار السبع بحرات، وتشمل 

على تعلم اللغة الشركسية والرقص أيضاً.
»عامر  الشركسية  للجمعية  المشترك  الرئيس 
حباق«، تحدث عن مضمون هذه الدورات قائالً: 
منبج،  بمدينة  الشركسية  الجمعية  إنشاء  »منذ 
من  الصغار  أطفالنا  يتمكن  أن  في  نأمل  ونحن 

طريق  عن  آبائهم  وإرث  ثقافاتهم  عن  التعبير 
بمعرفتهم-  إال  ذلك  يتم  وال  بتاريخهم  معرفتهم 
الشركسية  الجمعية  لذا قررت  بلغتهم.  باألصل- 
دفع األطفال الصغار من التوجه إلى الجمعية يوم 
السبت من كل أسبوع لتعلم المبادئ األولى للغة 
دوامهم  مع  ذلك  يتعارض  ال  بحيث  الشركسية 
ضالع  مدرب  الدروس  هذه  ويعطي  المدرسي، 

باللغة الشركسية«.

تعددت الرقصات واإلحساس واحد، 
الحنني للاميض:

وأعني  بالطبع  شاملة  »الدورة  أضاف:  الحباق 
أنها لكافة األعمار، ومن كال الجنسين، ويتراوح 
عددهم بـ 30 طالباً وطالبة، يتعلمون خالل هذه 
المبادئ واألصول للغة الشركسية نطقاً  الحصة 
إضافة إلى مختارات من تاريخ الشركس العريق. 
كما نعمل بعد االنتهاء من الحصة الدرسية على 
الشركسي  الرقص  فنون  على  األطفال  تدريب 
للشركس.  والحماسة  الفخر  َمثَل  طالما  الذي 
يعتبر هذا الرقص بمثابة ماركة مسجلة للشركس 
من خالل استخدام مجموعٍة من الحركات بطرٍق 
معيّنة، وتكوُن هذه الحركات في العادة متناغمة 
مع إيقاع موسيقيٍّ معيّن؛ وذلك للتعبير عن نفسه 
مظاهر  من  مظهر  وهو  وطاقاته،  ومشاعره 
االحتفال والفرح والفروسية، وللرقِص الشركسي 
العديد من األساليب واألشكال واألنواع، فهنالك 

رقص بالسيوف، ورقص بالخيول«.
نأمل  األمر،  واقع  »في  بالقول:  الحباق  واختتم 
في الفترة القادمة من توسيع هذه الدورات شكالً 
ومضموناً وال سيما في العطلة الصيفية، بحيث 
الذي  بالشكل  بأنها  المرحلة،  هذه  تقييم  يمكن 
التعبير  للماضي في  للحنين  يتوافق مع تطلعاتنا 

عن إرثنا وإحياء تراثنا الحضاري«. 

عرس تقيمه الحواس المدركة المرتبطة مع الفن 
واإلحساس العميق بعقد وثيق، أيضاً نجد خاصية 
المفاجأة ، والبحث عن شيء ليس ببسيط يسعف 
الالشعور كي ينتفض ويحيل اإلدراك إلى غرابة 

وذهول.
من  الفتنة  تُخرج  متنافرة  غير  مفردات  وثمة 
جوف الروح، وال تخلو رحلة المبدع في اإلتيان 
يأخذ  إذ  صغيرة،  مجازفات  من  الفنية  بالغرابة 
قد  بالتزامن مع مجيء عبارات  اإلدراك غفوته 
تخون ما يريد المبدع أن يقوله لآلخرين، إال أن 
لغته: ماردة، رهيفة، والذعة وتلك السمات الثالث 
الشعرية  المناخات  تصوغ  فإنها  اجتمعت،  أن 
بخطًى واثقة، ال تبخس العبارات حقها من إبداع 
وتحليق، يستمتع المرء بلغة أكثر لصوقاً بالغرابة 
مفردات  من  جديدة  معاٍن  إتيان  في  واالحتراف 
هيئة  على  التقاءها،  ندرة  رغم  ببعضها  مقترنة 
األلوان،  وتعانق  التشكيلي،  السريالي  الفن 
عن  والكشف  الرتيبة  الحياة  مشاهد  إليضاح 
عوراتها، يستخدم جان بابير اإلنزياحات الكثيفة 
ويدمن الصور المعبّرة عن رموز متعددة توحي 
لآلخرين  اإلبداعي  والعشق  الذات  محنة  إلى 
الطفولة  بعوالم  تحديداً  بالحلم،  والعالم، ولصوقاً 
والتحديق في قسمات اآلخرين وأشياءهم، توارد 
فكري انزياحي، تراشق بالعبارات ذات المعاني 
ألوان  في  الغائصة  المبهمة  واأللفاظ  المستترة 
البالغة وأوحال البديع، وما يميز تلك اللغة هي 
الحواريات  وأخصها  القص  توظيف  خاصية 

القصيرة هنا:

»ما الذي يميزني؟
هكذا أحب يديك

لماذا تعاملني بإشارات متالحقة
ألنك موجودة وحسب 

الكالم طويل والبوح عميق وما أوردته هنا في 
هذه النظرة السريعة، هي رؤية انطباعية آنية، 
وبقعة ضوء على مفازات وعوالم جان بابير 

المحلق في عباب الحياة.

وتحّركها الفّعال مع القضايا العربيّة، فقد ظهرت 
العباً رئيسيّاً على مستوى منطقِة الشرق األوسط، 
والواقع أّن الصوَت التركيَّ كان األعلى بين دوِل 
المنطقِة، إزاء سوريا بعدما انقلبت عليها، وقال 
المنتدى  افتتاح  داود أوغلو في  وزير خارجيتها 
سيدفع  السورّي  النظام  إّن   « التركّي:  العربي 

غالياً جداً ثمن ما فعل«.

إجامٌع عريّب عىل إدانة 

العدوان الرتيّك

الهجوم  العربية  الدول  أدانت   2019/10/12
»الغزو  بـ  ووصفته  سوريا  شمال  على  التركي 
تحمل  إلى  الدولّي  المجتمع  داعية  والعدوان«، 
بإعادِة  الدوِل  بعض  طالبت  كما  مسؤوليته. 
أمين  وقال  الجامعة.  في  سوريا  عضوية  تفعيِل 
عام جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيظ: »إّن 
في  »السافر«  التركّي  التدخل  تديُن  الجامعة 
المجتمع  وطالب  »غزواً«،  وتعتبره  سوريا، 
التركّي.  التهديد  تجاه  مسؤوليته  بتحمل  الدولّي 
إلى  التوصِل  أجل  من  للعمل  الغيط،  أبو  ودعا 
موقٍف موّحد[ من العدوان التركّي، مطالباً أنقرة 
قواتها  وسحِب  سوريا  في  »عدوانها«  بوقِف 
منها، ومشيراً إلى أنهم يرفضون الضغطَ التركّي 

على العالِم بورقِة الالجئين.
للشؤون  السعودّي  الدولة  وزير  قال  جانبه  من 
تدين  السعودية  إّن  الجبير  عادل  الخارجيّة 
لألزمة  السلمّي  الحلَّ  وتدعُم  التركّي  الهجوم 
معتبراً  الدولّي،  المجتمع  قرارات  السوريّة وفق 
التركّي على شمال سوريا يهدد  أنَّ »االعتداء« 
»داعش«،  تنظيم  على  الحرب  جهود  بتقويض 
ومطالباً المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لوقف 

العمليات العسكريّة شمال سوريا.
وطالب وزير الخارجية المصري سامح شكري 
لوقف  التدابير  كافة  باتخاذ  الدولي  المجتمع 
شكري:  وقال  سوريا«.  على  التركي  »العدوان 
سوريا  في  الوضع  استغالَل  تحاوُل  تركيا  إّن 
لتبريِر احتاللها، محمالً تركيا المسؤوليّة الكاملةَ 

عن تبعاِت »عدوانها السافر« في سوريا.
الخارجيّة  للشؤون  اإلماراتّي  الدولة  وزير  أما 
أنور قرقاش فقد أّكد على ضرورة التركيز على 
مهمة  ودعم  السوريّة  لألزمِة  السياسّي  الحلِّ 
إلى  الدولّي  المجتمع  داعياً  األممّي،  المبعوث 
التركي  الهجوم  لوقف  بمسؤولياته  االضطالع 

على سوريا.
دول عربية  ممثلو عدة  االجتماع طالب  وخالل 
إلى إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية، 
علي  محمد  العراقي  الخارجية  وزير  ومنهم 
الحالية  الجلسة  بالده  ترأس  والذي  الحكيم، 

للجامعة العربية.
في  العسكري  التركي  التدخل  السعودية  أدانت 
شمال سوريا في إطار عملية »نبع السالم« قائلة 
الجيش  يشنه  الذي  العدوان  »تدين  المملكة  إنَّ 
التركي على مناطق شمال شرق سوريا في تعٍد 
األراضي  وسيادة  واستقالل  وحدة  على  سافر 
باتهاِم  سريعاً  أروغان  رد  وجاء  السورية«. 

السعودية بقتِل المدنيين في اليمِن.
والمغتربين  الخارجيِة  وزير  أكد  جانبه  ومن 
ضد  اليوَم  نجتمُع  »ال  باسيل:  جبران  اللبناني، 
وتساءل  سوريا«.  أجل  من  اليوم  نجتمُع  تركيا، 
الى  سوريا  لعودة  بعد  الوقت  يحن  »ألم  باسيل 

حضن الجامعة العربية؟ 
والصومال  قطر  تحفظت  فقد  متوقعاً  كان  وكما 
على البياِن الختامّي بسبِب العالقِة مع أنقرة التي 

أنشأت قواعَد عسكريّةً على أراضيهما.

استدراُك املوقف إزاَء سوريا

بعد الغزو األمريكّي للعراق 2003 تخلِت الدول 
أن استباحت  العربيّة عن العراق فكانِت النتيجةُ 
في  وتغلغلت  ومؤسساته  العراق  سيادة  إيران 
اقتصاديّاً،  سيادته  وارتهنت  الدولة  مفاصِل 
ويرى مراقبون أّن الخطأ عينه تكرر في سوريا. 
قطيعة  أّن  العربيّة  الدول  أحست  ما  ولدرجة 
دمشق كان لها نتائٌج سلبيّةٌ إذ سمح ذلك بتوسيِع 
بشؤونها  والتدخل  واإليرانّي  التركّي  الدوِر 
والدوليّة  اإلقليميّة  للقوى  المجال  أفسحت  وأنّها 
تأمين  التسوية آخذة في اعتباراتها  لرسِم مالمِح 

مصالحها ونفوذها.
تتحفظُ  أو  ترفُض  العربيّة  الدول  بعض  الزالت 
على عودِة دمشق إلى الجامعة العربيّة، والواقع 
واالصطفاِف  النكايِة  بمواقِف  تتعلق  المسألة  أّن 
السياسّي ولم ترتِق إلى مستوى التنسيق والجهود 
نفسها  الجامعة  تقدم  أن  أو  حلول  لتقديم  الفاعلة 
طرفاً ضامناً لتسهيل الحوار الوطنّي. ولذلك فإّن 
إعادةُ فتِح سفاراِت الدول العربيّة في دمشق يأتي 
بصيغة أقرب لالستدراك، إذ أخطأت الحسابات 
الروسّي  الدور  لتأثيِر  تحتسب  ولم  والتعويل، 
العراق  دعت  األساس  هذا  وعلى  واإليرانّي، 
العربيّة،  الجامعة  إلى  سوريا  عودة  إلى  ولبنان 
األول 2018  كانون  في  اإلماراُت  أعادِت  فيما 
العالقات  قطع  بعد  دمشق،  في  سفارتها  فتح 
تبدو  السعودية  أنَّ  إال   ،2012 منذ  الدبلوماسيّة 
مترددةً بشأِن تطبيِع العالقاِت مع سوريا واستعادِة 

دمشق عضويتها بالجامعة.
الدول  لجامعة  العام  األمين  قال   2018/1/3
تدعُم  الجامعةَ  »إّن  الغيط:  أبو  أحمد  العربيّة، 
جنيف  في  المتحدة  األمم  تقوده  الذي  المساَر 
الجامعةُ  وأّكدت  السوريِّة.  األزمِة  حلِّ  أجِل  من 

بيانها على »ضرورِة تحمِل جميِع  العربيّة، في 
سوريا  إلخراج  الوطنية  المسؤولية  األطراِف 
الجميَع  البيان  أبو  وطالب  األزمة«.  هذه  من 
بتقديم »تنازالت صعبة من أجل مستقبل الشعب 
السوري الذي تعرض لمعاناة تفوق الوصف في 

السنوات األخيرة«،
للشؤون  السعودّي  الدولة  وزير   2019/3/4
فتح  إعادة  جداً  المبكر  من  أنه  يرى  الخارجية 
هذا  أن  موضحا  سوريا،  في  المملكة  سفارة 
العملية  في  تقدم  إحراز  مدى  رهين  يبقى  األمر 
السياسية. وأوضح أنَّ تجميَد عضويِّة سوريا في 
بين  االتصاالت  قطع  »يعني  العربيّة  الجامعة 
دون  يحوُل  ما  وهو  وسوريا  العربيّة  الجامعة 

تقديم أّي حلول عربية«.
بسياستها  ُعمان  سلطنةُ  انفردت   2019/7/7
دمشق  مع  فتواصلت  العرِب  عن  سوريا  إزاء 
علوي  بن  يوسف  خارجيتها  وزير  إيفاِد  عبر 
مرتين األولى في تشرين األول 2015 والثانية 
في 2019/78/7 ليكون الوزيَر الخليجّي الوحيَد 

الذي زار سوريا منذ بدايِة األزمِة.

قطر ودوُر رأِس الحربة

استالِم  مع  السوريِّة  األزمِة  انطالقةُ  تزامنت 
قطر الرئاسةَ الدوريّةَ للجامعة العربيّة، وبتأجيل 
الرئاسِة  بإعادِة  قراٌر  صدر   2011 شباط  قمة 
المتوقع  غير  التحّول  هذا  ووضع  الدوحة،  إلى 
العربّي  بالردِّ  تنظيمّي  دور  تأدية  بموقِع  قطر 
على األحداِث في سوريا، ولعل ذلك ما أرادته. 
فقد كان الشيُخ حمد بن خليفة أول من دعم علناً 
لبرنامج  أجنبيٍة في سوريا، وصّرح  قّوات  نشر 
قناة »CBA-news« في  minutes 60 على 
بعُض  تذهَب  أن  »ينبغي   :2012 الثاني  كانون 

القواِت لوقف القتل«.
دوَر  لتلعَب  الجامعِة  رئاسةَ  الدوحةُ  استغلِت 
رأس الحربِة والتحّكِم بالحراِك السياسّي العربّي 
القطريّة  القيادةُ  وكانِت  تريد،  الذي  باالتجاِه 
بالقضايا  الوساطِة  دوِر  بلعِب  خبرةً  راكمت  قد 
بالدبلوماسيِّة  جيّدةً  مساحةً  ووفّرت  العربيّة 
اإلقليميِّة، واستندت إلى قدراٍت ماليّة ضخمٍة من 
أشكاالً  وأطلقت  الُمسال،  والغاز  النفط  تصدير 
من القوِة الناعمِة بالعالم العربّي وأضحت مركز 
اإلخوان المسلمين بالخليج، وتطلعت لدوٍر كبيٍر 
في الميدان المصرّي مع صعوِد التياِر اإلخوانّي 
فيها. ولدوٍر مماثٍل في سوريا فساهمت بتشكيِل 
ما يُسّمى »المجلس الوطنّي« في 2011/10/2 

الذي اتخذ من إسطنبول مقراً له.
الخارجيّة  أقرَّ مجلس وزراء  في 2012/1/22 
العرب مبادرةُ ساهمت فيها قطر وتتضمن تنازل 
الرئيس وتأليف وزارة جديدة، تحت طائلة فرض 

المبادرة  الغربيّة  الدول  وتبنت  جديدة،  عقوبات 
وتّمت مناقشته في مجلس األمن  

العربيّة  الجامعة  في قمة  وكان االنقسام واضحاً 
ولم  بغداد،  في   2012 آذار  في  انعقدت  التي 
موقٍف  باتخاِذ  قطر  مع  العرُب  الرؤساُء  يتفِق 
إزاء سوريا، وناشد رئيس الحكومة  أكثر تشّدداً 
عدم  الخارجيّةَ  الجهاِت  المالكي  نوري  العراقّي 
التدّخل فيما امتنعت لبنان والعراق عن الموافقة.

في 2013/9/9 في كلمة وفد قطر أمام الدورة 
24 لمجلس حقوق اإلنسان الذي انعقد في جنيف 
تم التأكيد على أّن الواجب اإلنسانّي والمسؤولية 
الدولّي  المجتمع  عاتق  على  الملقاة  األخالقيّة 
لحماية المدنيين في سوريا ومحاسبة المسؤولين.
في  بمصر  اإلخوان  بحكم  اإلطاحة  مع 
الرياض  تبذلها  التي  والجهود   ،2013/6/30
المسلمين  اإلخوان  جماعة  إلضعاِف  وأبوظبي 
في مصر مع تفّرعاتها اإلقليميّة، وأضحى الدعم 
القطرّي إلخوان مصر تحت الرقابة المكثّفة في 
الرياض وأبو ظبي، ليواجه الشيخ تميم بن حمد 
الدعم  لتخفيف  كبيرة وتضطر  تحديات  ثاني  آل 
طبيعة  تحديد  وإعادة  السياسي،  لإلسالم  العلني 
انخراطها مع الشركاء اإلقليميين والدوليين، ومع 
المقاطعة الخليجيّة استقرت في الحضِن التركّي، 
في  التركّي  التدخل  لسياسِة  الممّول  وأصبحت 

سوريا.
قطر  2016عملت  األول  تشرين  خالل 
دولة  لستين  المواقف  حشِد  على  والسعودية 
بالتعاون مع تركيا لتقديم مشروع قراٍر بمواجهِة 
وجاءِت  في سوريا،  الروسّي  العسكرّي  التدخِل 
المبادرةُ بالتزامِن مع الضغِط العسكرّي الروسّي 
مدينة  على  السيطرة  استعادة  على  واإلصرار 
األحياء  من  النصرة  مرتزقة  وإخراج  حلب 
ثم  نجاٍح،  عن  تسفر  لم  الجهوَد  ولكن  الشرقيّة، 
انفردت أنقرة بالتقارِب مع موسكو على حساِب 
كما  الباب.  مدينة  واحتلت  المرتزقة  فصائل 
جلسٍة  عقِد  بطلِب  العربيّةُ  المجموعةُ  تقدمِت 
المجتمَع  وطالبِت  الدولّي  األمن  لمجلِس  طارئة 

الدولّي بالتدخل بسوريا.
مستوى  على  العربّي  الدوُر  يكِن  لم  بالمجمِل 
البياناِت  يتجاوز  ولم  والمسؤوليّة  األهميِّة 
الشكليّة، في سياق حل األزمة السوريّة فيما كان 
بالسالح  والدعم  األمواِل  تقديِم  في  فعاليّة  أكثر 
الدول  تقاعِس  عن  عدا  المرتزقة،  فصائل  لكّل 
العربيّة عن اتخاِذ إجراءاٍت فاعلٍة لمنِع انضمام 
بمختلف  المرتزقة  المجاميع  إلى  مواطنيها 
مسمياتها في سوريا، فيما كان تنسيقها مع أنقرة 
وجهُ  وهذا  بشيٍء،  السوريّةَ  المصلحةَ  يخدُم  ال 
عن  عقوداً  العربيّةُ  الكتلةُ  تغيَب  أن  المفارقِة، 
ساحِة الفعِل الدولّي، وأن يكوَن غيابها اليوم خيراً 

من حضورها.

»ليس الشاعر أو الشاعرة بعيدين من االنتفاضة، 
الساحات مندهشين  أيّامهما هذه في  يعيشان  بل 
فقد  ذاته.  الوقت  في  اآلخرين  ومن  نفسهما  من 
فكرة  على  وانفتحنا  ذواتنا  الحالي  الحدث  فّجر 
الوطن  فكرة  هي  مستحيلة،  شبه  كانت  جديدة 
الخطوط  من  الكثير  تحطّم  بالطبع،  الواحد. 
الحمر، أهّمها خطّ الخوف من اآلخر واالعتقاد 
بالنسبة  أما  بالحياة،  بأنّنا أفضل منه وأحّق منه 
إلى الخطوط التي لم نتجاوزها بعد، على األقّل 

بَهََت لونها«.
هذه   )1998 واسط  مواليد  )من  خشاني  مبين 

لحظة العراق:
»أنا ال أقرأ هذه الهبّة الشبابيّة أو أنظر إليها من 
االعتصامات  ساحات  في  معهم  أنا  إنّما  بعيد، 
هذه  بغداد.  في  التحرير  ساحة  إلى  الكوت  من 
لحظة العراق الجديد يؤثّثها الجيل الجديد، نحن 
السابقة،  الحروب  خراب  متنّوع، هضمنا  جيل 
الطائفيّة  األهلية  أو  العسكريّة  الحروب  سواء 
تخطّى  بوعي  نضجنا  لذا،  االجتماعيّة.  وحتّى 
أنتمي  ألنّني  فخور  والتوقعات،  التنظيرات  كّل 
الثورة، سقط كثيرون من  الجيل وهذه  إلى هذا 
أصدقائنا شهداء من أجل هذه الثورة. لذا، نحن 
الذي  الجديد  عراقنا  نؤّسس  حتّى  مستمرون 

يُشبهنا«.

وكاالت

مبين خشانيآالء عادل
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

صداه  يتردد  سؤاٌل  األطفال؟،  هؤالء  ذنب  ما 
أم  في جميع أصقاع األرض، هل هم إرهابيون 
أسئلة  الضّحايا؟،  أم  الجالدون  هم  هل  ورود؟، 
ولها جواٌب واحد، هم بنياٌن مرصوص، مالئكة 
ومنقذو  األمل  بناة  المستقبل،  ورّواد  البراءة 
ضحايا  األطفال  هؤالء  اإلرهاب،  وسط  السالم 
هذه الحرب الشرّسة من قِبل بائعي اإلنسانية في 
هذه الحرب السورية منذ أعوام، ومن الضروري 
ودعمهم  توجيههم  الحساسة  المرحلة  هذه  في 
ليآمنوا بأن الحياة ُخلقت لهم ومن أجلهم، ال ذنب 
لهم بما يحصل وجدوا أنفسهم على هذه األرض 
التي تتقاتل عليها عشرات الدول تلبيةً ألطماعهم 
إلى  بحاجة  بالتأكيد  األطفال  فهؤالء  الالمنتهية، 
العالم،  أطفال  سائر  مثل  مثلهم  والعطف  الحنان 
هذه  فلماذا  باألمان،  بالعيش،  بالحياة،  الحق  لهم 
للمنظمات  والراعية  السالم  تّدعي  التي  الدول 
اإلنسانية ولحقوق الطفل ال تلتزم بقراراٍت سنتها 
لحماية البراءة من العنف واالستغالل؟ ولماذا ال 
المتربص  اإلرهاب  من  لحمايتهم  بواجبها  تقوم 

بأحالمهم الطفولية؟
لقاًء  روناهي  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
مع أطفال سري كانيه/ رأس العين الذين حرمهم 
أبسط  من  وبيوتهم  مدنهم  على  التركي  العدوان 
متطلبات الحياة، وأبعدهم عن مقاعدهم الدراسية 
التي رُسمت  ويبنوا مستقبلهم وأحالمهم  ليكبروا 

منذ سنوات.

ال بد لليل أن ينجيل وال بد للقيد 
أن ينكرس..

التي  الثانوية  وشهادتي  مدرستي  من  »ُحرمُت 
كانت أمام ناظرّي« هكذا بدأ زكي فرحان إبراهيم 
حديثه معنا، الشاب البالغ من العمر 18 سنة من 
بالقول: »تركت خلفي  مدينة سري كانيه أردف 
رفاقي وبيتي ومدرستي قسراً، ُحرمت من نيلي 
لها منذ سنة،  التي كنت أستعد  الثانوية  لشهادتي 
مشهد النزوح القسري مع أهلي باقي في مخيلتي 
أقِدُر على نسيانها«، كانت كلماته عبارة عن  ال 
حزٍن وشوٍق إلى حارته ومدينته، متأثراً بالمشاهد 
الذي  منزلهم  التي حصلت معهم وخروجهم من 

سقفه،  تحت  بالبقاء  وحلموا  فيه  وعاشوا  كبروا 
طفولته  قضى  حيث  إلى  العودة  ومتمنياً  راجياً 
بمثابة  هي  الظروف  هذه  إن  على  وأكد  فيها، 
مهما  الِصعاب  إن  من خاللها  ليثبتوا  لهم  تحدي 
أن  لليل  بد  بالقول: »ال  َستُكسر مستشهداً  طالت 

ينجلي وال بد للقيد أن ينكسر«.
أما الطفلة تريفا أيو التي لم تبلغ الثالثة عشر من 
عمرها، كانت مقلتاها مليئتان بالحسرة واالشتياق 
إلى غرفتها، كانت تفتقد إلى مدينتها سري كانيه/ 
والمستعمر  الفاشي  قبل  من  المحتلة  العين  رأس 
لرؤية  ألماً  يعتصر  كان  الصغير  قلبها  التركي، 
بيتها من جديد، بينت في حديثها بالقول: »مازال 
عنها  والبعد  الغربة  أحتمل  ال  مدينتي،  في  قلبي 
يشتاق  قلبي  لكن  هنا  وجودي  من  الرغم  على 
بالشوق حتى  الشعور  أتجنب  أن  إليها، سأحاول 
إلى  العودة  وأتمنى  دراستي،  إكمال  لي  يتسنى 

حياتي السابقة والتي لم يكن يسبقها مثيل«.
دوامات  وسط  أنفسهم  وجدوا  األطفال  هؤالء 
الحرب التي شنتها دولة االحتالل التركي عليهم، 
كلف  مهما  لمدينتهم  العودة  أمنياتهم  أصبحت 
المحتل  يد  على  القسري  النزوح  مناظر  الثمن، 
السوري  الوطني  الجيش  من  ومرتزقته  التركي 
ومشاهد الموت غلبت على مشاعرهم ليصبحوا 

ضحايا هذه المهزلة وسط صمٍت دولي مخزي.

لوند محمد طفٌل أيضاً من هؤالء األطفال الذين 
الغربية  اإلرهابية  الصفقات  ضحايا  أضحوا 
مدينة  إلى  قسراً  عائلته  مع  نزح  التركية،   -
قامشلو، ومالمحه الضاحكة كانت تدل على القوة 
سيتلخص  الفرح  أن  وتؤكد  داخله  في  الموجودة 
والسكون  الهدوء  في  الراغبة  البريئة،  بعيونه 
والرافضة للقذائف والهاون والدمار، حيث يستمد 
في  الجامحة  ورغبته  القوة،  ضحكته  من  المرء 
والعزم ال  يمألها اإلصرار  التعبير عن مشاعر 
يمكن تصورها مهما بلغ التعبير، وهذ يؤكد بأن 

الوطن بحاجة إلى مثل هؤالء األطفال حتى نعيد 
وليمدونا  جديد  من  والتغيير  باألمان  اإلحساس 

باألمل والقوة.

النشاطات الرتفيهية ترفع من 
معنوياتهم..

مركز  في  اإلدارية  مع  ألتقينا  ذاته  السياق  وفي 
إبراهيم  سهيلة  قامشلو  مدينة  في  الطفل  حماية 
والتي تحدثت بدورها عن آثار الحرب والنزوح 
على نفسية الطفل، وعن أبعادها الطويلة المدى، 
من  باألمان  اإلحساس  الطفل  لهذا  يمكن  وكيف 
نوهت  حيث  والدمار؟  القتل  لمشاهد  رؤيته  بعد 
كثيراً  الطفل  »يتأثر  قائلةً:  الموضوع  هذا  حول 
مالمحه  على  ويصعب  المؤلمة،  بالمشاهد 
إلى  المشاهد  هذه  فتتحول  إخفائها،  أو  إنكارها 
صدمة أو مرض نفسي، وفي كثير من األحيان 

إلى اكتئاب، وهنا يأتي دورنا بإخراجهم  يتحول 
وبالتأكيد  بها،  يمرون  التي  النفسية  الحالة  من 
الدورية على مدار  المراجعة  إلى  العالج  يحتاج 
جلسات أسبوعية حتى نتمكن من إعادته إلى ما 

كان عليه في السابق«.
من  النفسية  الحالة  اختالف  على  سهيلة  وأكدت 
الذي  الطفل  بأن  أشارت  حيث  آخر،  إلى  طفل 
لالكتئاب  معرضاً  يكون  عينيه  بأم  العنف  شاهد 
أكثر، ومن خالل النشاطات الترفيهية تتبين حالة 

كل طفل حسب قولها.
وأشارت سهيلة حول النشاطات التي يقومون بها 
قائلةً: »إن النشاطات الترفيهية من شأنها إخراج 
التعامل،  وسهلة  جيدة  نفسية  حالة  إلى  الطفل 
تهدف  حوارية  جلسات  نشاطاتنا  تتضمن  حيث 
إلى َخلق موضوع يوجه من خاللها عقل الطفل 
نحو اإلحساس باألمان، ألن األطفال القادمين من 
يصبحون  العنف  من  والهاربين  النزاع  مناطق 
وعدم  باالنفراد  رغبة  وأكثر  اندماجاً،  أقل 
المبادرة والتردد، وتشتت الذهن وضعف الذاكرة 
بالدراسة  المتعلقة  والتذكر باألخص تلك األمور 

القلق  مشاعر  أيضاً  لديهم  وتظهر  والمدرسة، 
والخوف«.

»تعزيز روح األخّوة بني األطفال«

وكنوع من العالج اختتمت المسؤولة في مركز 
حماية الطفل سهيلة إبراهيم حديثها حول العالج 
وكيف يمكن للعائلة مراعاة مشاعر الطفل بالقول: 
ال  وأن  طفلها،  تحمي  أن  عائلة  كل  من  »أتمنى 
يحطوا  أن  أو  باأللقاب،  يتنابزوا  أطفالهم  يدعوا 
من شأن بقية األطفال المهجرين، والقاطنين في 
ناحيتهم، وأن يعززوا روح األخّوة بين األطفال 
الذين أجبرتهم ظروف الحرب على ترك بيتهم، 
شأنه  من  باألمان  الشعور  وإحساس  المحبة  ألن 

أن يُنشأ جيل قادر على النهوض مستقبالً«.  
مما سبق يتضح لنا أن األطفال الذين يقعون تحت 
تأثراً  المجتمع  فئات  أكثر  هم  الحرب  ظروف 
والعنف،  القوة  وهمجية  والنيران  السالح  بقسوة 
لها  استراتيجية  الرأسمالية  الدول  اتخذتها  والتي 
الحتالل الشعوب واالستيالء على ثرواتها حتى 
الدولي ومواثيق حقوق اإلنسان  القانون  في ظل 
ومحاكم جرائم الحرب؛ أصرت تلك الحكومات 
وقتل  العنف  خالل  قوتها  فرض  على  النازية 
يحتلها  التي  السورية  المناطق  وفي  األبرياء، 
كل  على  يقع  العنف  ومرتزقته  التركي  الجيش 
شيء على اليابس واألخضر، الصغار والكبار، 
يكتمل  لم  نموه  بها، ألن  يتأثر  من  أكثر  والطفل 
وألنه ال يستطيع التعبير عن غضبه وخوفه وقلقة 
بالتعبير مثل الكبار، ولكنه يعبر بلغة أخرى هي 
منه  رسالة  وتلك  االستقرار  وعدم  الحركة  لغة 
الخطر  من  وخوفه  قلقة  تؤكد  الخارجي  للعالم 
عاتق  على  يقع  لذا  حوله،  وبمن  به  يحيط  الذي 
بنفسه، ويهيئوا األجواء  ثقته  يعززوا  بأن  األهل 
على  المسؤولية  وتقع  النفسية،  لراحته  المناسبة 
األطفال  بين  التفرقة  بعدم  والمدرسين  المدرسة 
ممن هجروا ونزحوا قسراً إلى مناطق أكثر أماناً 
وكذلك  األطفال،  سائر  مثل  معهم  يتعاملوا  وأن 

ضرورة تعزيز رابط الصداقة بينهم. 

مشفى  في  العناية  قسم  افتتاح  الطبقة-  روناهي/ 
على  الكبيرة  األعباء  خفف  الوطني  الطبقة 
يستقبل  حيث  الخاصة،  المشافي  في  المواطنين 
والرقة،  الطبقة  منطقتي  من  الحرجة  الحاالت 

ويضم عدد من األِسّرة وأجهزة التهوية اآللية.
تعمل لجنة الصحة في اإلدارة المدنية الديمقراطية 
الطبقة  في  الوطني  المشفى  تأهيل  إعادة  على 
لتقديم  فيها؛  الطبية  وتسعى الفتتاح كافة األقسام 
أفضل  بشكل  المنطقة  ألهالي  الطبية  الخدمات 
وتخفيف األعباء المادية عنهم خاصةً مع االرتفاع 

الكبير في أجور المشافي الخاصة.
قسم  بافتتاح  الطبقة  في  الصحة  لجنة  قامت  فقد 
العناية منذ أكثر من ثالثة أشهر من أجل استقبال 
والرقة  الطبقة  منطقة  في  الحرجة  الحاالت 
الناتجة عن العمليات الجراحية أو حوادث السير 
وتخفيف األعباء المالية الكبيرة للمشافي الخاصة 

عن المواطنين. 

تخفيف األعباء املالية عن 
املواطنني..

وللحديث عن هذا القسم كان لصحيفتنا »روناهي« 
في  الصحة  للجنة  المشترك  الرئيس  مع  لقاًء 
الطبقة عبيد  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
كان  القسم  هذا  افتتاح  أن  لنا  أكد  والذي  مسلم، 

في شهر تشرين األول من العام الماضي ليكون 
مسلم  وبيّن  مسبقاً،  المتفتحة  األقسام  لبقية  مكمل 
بأنه يتألف من أربع أِسّرة وثالث أجهزة للتهوية 
اآللية؛ من أجل استقبال الحاالت التي تحتاج إلى 
العناية أو يحتاج فيها المريض إلى تنفس، وأيضاً 
فيها  عناية  غرفة  لوجود  المشفى  أقسام  لحاجة 
المواطنين  على  الكبيرة  المادية  األعباء  لتخفيف 
المشافي الخاصة، حيت  والتي تعتبر باهظة في 
تتراوح تكلفتها ما بين 100-150ألف ل.س لليلة 

الواحدة حسب قوله.

استقبال الحاالت الحرجة من الرقة 
أيضاً..

يعتبر  القسم  هذا  افتتاح  أن  إلى  مسلم  وأشار 
المشفى  يقدمها  التي  الطبية  للخدمات  استكمال 
الحاالت  باستقبال  يقوم  بحيث  األقسام،  بقية  في 
عمل  من  خروجهم  بعد  المرضى  أو  الحرجة 
الكلى  قسم  من  أو  الحواضن  أطفال  أو  جراحي 
أو حوادث السير التي يحتاج فيها المريض إلى 
تنفس آلي، وكما يشمل الحاالت التي يستقبلها قسم 

العناية في مشفى الوطني في الط
بقة الحاالت الحرجة من منطقة الرقة أيضاً.

العمل عىل افتتاح قسم عناية 
قلبية..

عدد  زيادة  سيتم  المستقبل  في  أنه  مسلم  ونوه 
األِسّرة في القسم، وافتتاح قسم آخر يهتم بالعناية 
التنفس  في  تختص  العامة  العناية  ألن  القلبية 
اآللي، أما العناية القلبية تختص بمراقبة الضغط 

واإلحتشاءات القلبية.
تحرير  قبل  داعش  مرتزقة  أن  ذكره  والجدير 
المنطقة قاموا بسرقة ونهب كل محتويات المشفى 
الوطني، ولكن عملت لجنة الصحة بعد التحرير 
منها؛  أقسامها  من  العديد  افتتاح  إعادة  على 
»النسائية والتوليد واألطفال والعمليات والكلى«.

األطفال ضحايا رقم واحد في الحروب والنزاعات..
سوريا،  في  منتهية  ال  وحربٌ  منطقية،  ال  ونزاعاتٌ  صراعاتٌ  قامشلو-  روناهي/ 
وأرواح بريئة تُزهق في سبيل المصالح، ذنبهم إنهم خلقوا في بيئة تَطغى عليها 
صورة  إعطاء  في  والمحاولة  األخوّة  روح  تعزيز  واألصدقاء  العائلة  وعلى  الحرب، 
جميلة من شأنها إخراج الطفل من تلك الحالة النفسية ومن مشاهد العنف والقتال.

تقرير/ يارا محمد 

تقرير/ مصطفى الخليل  

العقد  في  فيصل  بيريفان  الموظفة  تعلم  ال 
يؤمنهُ  أن  يمكن  الذي  ما  الثالث من عمرها 
بعد  حاجيات  من  القليل  الشهري  راتبها  لها 
الغالء الكبير الذي تشهده المنطقة بشكل عام 
أمام تدحرج الليرة السورية بشكل متسارع، 
فهي ال زالت تتقاضى راتبها بالليرة السورية 
وتشتري بسعر صرف الدوالر وهو راتب ال 
اليومية  الحياة  أدنى متطلبات  يكفيها لتغطية 

البسيطة .
بدأت  المحدود  دخلها  مع  بيريفان  معاناة 
يتجاوز  ال  الذي  راتبي  »أتقاضى  بقولها: 
أن أضطر  بعد  ليرة سورية،  ألف  الـ 100 
منه  ليتبقى  مواصالت  أجور  نصفه  لدفع 
في النهاية ما ال يكفي ألكثر من عشرة أيام 
رغم كل محاوالتي للتقنين وعدم التبذير في 
الشراء«. وأوضحت بأن راتبها يعادل 100 
بما  قياساً  زهيد  مبلغ  وهو  شهرياً  دوالراً 
يجتاح المنطقة من غالء جنوني الذي يزداد 

يوماً بعد آخر.
تراجعاً  المنطقة  في  المعيشي  الوضع  يشهد 
ارتفاع  استمرار  ظل  في  يوم  إثر  يوماً 
صرف  سعر  في  حاد  وتراجع  األسعار 
األمريكي  الدوالر  مقابل  السورية  الليرة 
فضالً عن قلة الرواتب وانتشار البطالة في 
اآللة  على  يديه  »يمّد  المناطق.  من  الكثير 

سنعيش؟«؛  كيف  ملتهبة؛  األسعار  الحاسبة 
من  محمد  نورا  الخمسينية  األم  أبدت  هكذا 
سكان حي الغربي بمدينة قامشلو استغرابها 
مما وجدت من ارتفاع وتذبذب أسعار السلع 
كالم  من  متعجبة  المفاجئ  الغذائية  والمواد 
يكون  أن  من  أكثر  مادياً  أصبح  الذي  البائع 
فقط  »األمس  كالمه:  على  متعقبة  وتقول 
اليوم  حدث  الذي  ما  مختلفة  األسعار  كانت 
الغالء  هذا  كل  لماذا  الدوالر،  ارتفاع  مع 
المستمر«، وانتقدت األم نورا إجابات الباعة 
الرتفاع  األسعار  ارتفاع  أرجعوا  الذين 
بالدوالر  يشترونها  بضائعهم  وأن  الدوالر 
»متى  وأضافت:  السورية  بالعملة  وليس 
كنا نشتري ونبيع بالدوالر، طوال العمر ال 
حدث  الذي  ما  السورية؛  بالليرة  إال  نتعامل 
اليوم والشراء من خيرات سوريا؛ فهل من 
 1000 بـ  البندورة  كيلو  يباع  أن  المعقول 
محلي  اإلنتاج  بأن  علماً  سورية  ليرة  ألف 

والبيع بالدوالر!«.
المعنيين  إلى  نداءها  محمد  نورا  ووجهت 
بإيجاد حّل جذري لالرتفاع الجنوني وتذبذب 
األهالي  جميع  »ألن  وأضافت:  األسعار، 
يملك  ال  الذي  البعض  هناك  موظفين  ليسوا 
يعيش  أن  له  فكيف  ربطة خبز؛  ثمن شراء 
في ظل هذه الظروف الصعبة والعصيبة؟!. 
البعض  يحل  المحلي  اإلنتاج  على  االعتماد 
كان  قديماً  بأنه  يعلم  الجميع  المشاكل،  من 
االعتماد الكلي على خيرات األرض؛ فعلينا 

العودة إلى األساليب المتبعة قديماً«.
تصل تكاليف معيشة أسرة وسطية مكونة من 
نحو 350  إلى  قامشلو  في  أشخاص  خمسة 
إلى 400 ألف ليرة سورية عدا نفقات أجور 
ذكرت  التي  األمور  كل  للمهجرين،  السكن 
المدينة  أسواق  في  عجز  حالة  أحدثت  آنفاً 
وصلت  األسعار  في  جداً  كبير  ارتفاع  مع 
أثار  الذي  األمر  الضعف؛  مراحل  أقصى 
موجة غضب واستياء لدى األهالي وتفريغ 

الشحنات على مواقع التواصل االجتماعي.
يعتبر أكثر المتضررين من ارتفاع الدوالر 
والمحدودة  الثابتة  الدخول  أصحاب  هم 
العملة،  التي ال تتغير بمقدار انخفاض قيمة 
التجار  فهم  ذلك  من  المستفيدين  أكثر  أما 

والمطاعم  والمنشآت  المعامل  وأصحاب 
وكل من هو قادر على تغيير سعر منتجاته 
بمقدار التضخم وأحياناً أكثر، باإلضافة إلى 
المخزنة  السلع  أسعار  ارتفاع  من  االستفادة 
الفئة  وهذه  المستودعات،  في  لديه  مسبقاً 
زيادة  امتصاص  على  قادرة  تكون  ما  عادة 
منها  أصحابها  وحرمان  لصالحها  الرواتب 
بشكل غير مقبول، وأن هذا االرتفاع سيعمل 
السورية  الليرة  وانهيار  تعميق األزمة  على 

أكثر فأكثر.
الصرف  سعر  في  الجديد  االرتفاع  ومع 
للدوالر الذي تجاوز األلف ليرة في سوريا؛ 
بات المواطن يمتنع عن الشراء فبهذا نكون 
والشراء  البيع  عمليات  على  قضينا  قد 
قيمة  وتهاوي  االقتصاد،  عجلة  وتوقف 

الليرة السورية، علماً في حال انخفاض قيمة 
ال  حالها  على  المواد  تبقى  الدوالر  صرف 
تشهد انخفاضاً وهذه الظاهرة باتت معروفة 

في سوريا.
أبدوا  قامشلو  مدينة  في  األهالي  معظم 
سيما  ال  المأساوية  األوضاع  من  استياءهم 
ارتفاع أسعار المواد األساسية بشكل يومي، 
وقلة فرص العمل، وهذا ما انعكس سلباً على 
حياة المواطن الذي يعاني أساساً من وضع 
السورية.  الليرة  وتدهور  متردي  اقتصادي 
وناشد األهالي الجهات المعنية والمسؤولين 
ارتفاع  لمواكبة  وجذري  فعلي  حل  بإيجاد 
السورية  العملة  قيمة  وانخفاض  الدوالر 
المواطن  تساعد  جذرية  حلول  ووضع 
اإلنتاج  بتفعيل  وذلك  الكريم،  العيش  على 
باإلضافة  ومصانع،  معامل  وإنشاء  المحلي 
ألن  للخضار؛  بالستيكية  بيوت  إنشاء  إلى 
أراضي شمال وشرق سوريا غنية بمقومات 
من  الحد  يتم  وبذلك  المياه  ووفرة  الزراعة 
عمليات االستيراد التي تثقل كاهل المواطن 

الذي ال حول وال قوة له.

التموين في منبج.. َثَوران بالعمل في عملية 
اإلصالح االجتماعي

روناهي/ منبج ـ أكد الرئيس المشترك لمديرية التموين بمدينة منبج وريفها ضياء األحمد بأن األسواق في مدينة منبج؛ تشهد تقلبات كثيرة سواًء فيما يتعلق بأسعار السلع 
األساسية؛ وال سيما المواد الغذائية أو فيما يتعلق بالمواد األولية التي تُنتج محليًا بسبب ارتفاع كلفة هذه المواد التي كان سببها التراجع الحاد في قيمة الليرة السورية أمام 

أسعار الصرف األجنبي والتي فقدت من قيمتها بنحو 33% خالل األشهر الثالثة الماضية.

روناهي/ قامشلو ـ بين ارتفاع الدوالر وتهاوي قيمة صرف الليرة السورية، وبين صمت مريب للمسؤولين عن األمر؛ يزداد إرهاق األهالي الذين أتعبهم ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية ومتطلبات الحياة اليومية في سوريا. ولكن؛ هناك بديل يحد من األزمة المتفاقمة وهو اإلنتاج المحلي الذي يهدف إلى االكتفاء الذاتي.

 البحوث العلمية
الزراعية أملنا

األمن الغذائي هدفنا

نحو زراعة آمنة 

اسماعيل الخليل 

العلمية  للبحوث  عامة  كمديرية  نحن 
الزراعية؛ عملنا على تشكيل هذه الزاوية 
وبين  بيننا  الوصل  صلة  لتكون  الصغيرة 
القطاع الخاص )الفالحين( ولتكون بوصلة 
عالية  وإنتاجية  آمنة  زراعة  نحو  الفالح 
وإعطاء  المشاكل  كافة  على  والوقوف 
بما  الزاوية  هذه  طريق  عن  لها  الحلول 
تأمين  ألن  الغذائي؛  األمن  تحقيق  يضمن 
لقمة العيش والوصول إلى االكتفاء الذاتي 
هو أساس وجودنا ومقاومتنا لنكون أوفياء 

لدماء شهدائنا. 
أجزاء  شكل  على  الزاوية  هذه  وستكون 
الزراعة  من  كامل  زراعي  موسم  خالل 
ووضع  بالمشكلة  والتنبؤ  الحصاد  وحتى 

الحل قبل تفاقمها. 
واستراتيجيتنا  أهدافنا  تحديد  على  فعملنا 

وإيصالها إلى المزارع ومنها :
ـ دراسة الوضع الزراعي الراهن للزراعة 

وتحديد المشاكل وإمكانيات التطوير.
اإلنتاجية  رفع  استراتيجيات  وضع  ـ 
والمحافظة  النوعية  وتحسين  الزراعية 
التربة،  )المياه،  الطبيعية  الموارد  على 

وغطاء نباتي(.
ـ تنفيذ مشاريع بحوث متطورة في مجاالت 
بحوث التقانات الحديثة والري واالجهادات 
ومواصفات  الحيواني  واإلنتاج  البيئية 

المنتجات الزراعية.
حسب  الزراعية  بالمحاصيل  االهتمام  ـ 

مناطق االستقرار.
زيادة  تحقق  جديدة  أصناف  استنباط  ـ 

اإلنتاج في أقل وحدة مساحة. 
تقاناته  وتحسين  اإلنتاج  تكاليف  حفظ  ـ 
من  اإلنتاج  مدخالت  استخدام  وترشيد 
التربة  تحليل  بعد  السماد  إضافة  خالل 
السمادية  المعادلة  وتحديد  مخابرنا  ضمن 
إلى  باإلضافة  وفقها،  اإلضافات  لتكون 
لترشيد  الحديثة  الري  وسائل  استخدام 
استخدام  من  والتقليل  المياه  استهالك 
المكافحة  عمليات  في  الكيميائية  المبيدات 
من خالل التوسع في الدورات الزراعية، 
واالهتمام والتركيز على البذرة من خالل 
ومقاومتها  ومعدالتها  زراعتها  مناطق 

لإلجهادات البيئية. 
ـ التركيز عل بحوث الثروة الحيوانية. 

الجامعات  مع  التعاون  نطاق  توسيع  ـ 
والمؤسسات العلمية.

على  سنعمل  هذه؛  أهدافنا  خالل  ومن 
التخطيط  العلمية مع أجهزة  البحوث  ربط 
والقطاع  والفالحين  الزراعي  واالرشاد 
العلمية  البحوث  تنفيذ  يمكن  بما  الخاص، 
في  األولويات واإلسراع  الزراعية حسب 
خالل  من  التقانات  ونشر  نتائجها  تطبيق 

هذه الزاوية الصغيرة. 
قبل  من  الزاوية  هذه  متابعة  فأرجو 
إلى  للوصول  والفالحين  االختصاصيين 

هدفنا.

 النزوح والمخيمات
 قضية عالقة.. وماذا

بعد؟

نافذة األسبوع 

نوروز عثمان

معقدة  مشكلة  إلى  النزوح  تحول  لماذا 
في  الطافحة  األزمة  إطار  ضمن 
سوريا وعلى طاولة تطرح فيها  قضية 
تختصر  قضية  إنها  على  النازحين 
المساعدات  أو طلب  المعونة  فقط على 
تتظاهر  التي  المنظمات  من  اإلنسانية 
بمد يد العون إلى هؤالء النازحين الذين 
مناطق  إلى  قسراً  بيوتهم  من  هجروا 
بحثاً  السورية  األراضي  ضمن  أخرى 

عن االستقرار واألمان.
اليوم على حال جميع   الصورة  تنطبق 
تعج  التي  المخيمات  في  النازحين 
عدة  مخيمات  وهناك  منهم   باآلالف 
مخيمات  منها؛  مدن  نصف  تشبه  باتت 
قطمه الواقعة في مثلث مدينة عفرين - 
باب الهوى الحدودي مع تركيا وإدلب، 
مخيم عين عيسى، المخيمات المتواجدة 
»سردم-  كمخيم  الشهباء  مناطق  في 
الهول  مخيم  والعودة«،  برخودان 
والعشرات من المخيمات األخرى التي 

تعاني من مشاكل عدة. 
قضية  في  اليوم  يطرح  ما  عكس  فعلى 
على  المقتصرة  والنازحين  النزوح 
نقطة  هناك  لهم؛  المقدمة  المساعدات 
هل  وهي؛  أال  االستفسار  تتطلب  مهمة 
النزوح ضرورة ملحة في بلد تسود فيه 
األزمات والحروب؛ أم أنه خيار ثاني؟

كثيرة  سياسات  تطبق  اليوم  وطننا  في 
بحق شعبنا وأرضنا، حيث يتم تجاهلها  
وأهمها سياسة التهجير في سبيل التغيير 
خيراتها  وسرقة  أوالً,  الديموغرافي 
ثانياً، وتوطين فئات معينة مكان األخرى 

لتسهيل تمرير تلك األهداف ثالثاً. 
النزوح  قضية  في  المريع  المشهد 
تطلب  التي  المتكررة  النداءات  هو؛ 
كالمأكل  اللوجستية  المساعدات  فيها 
والمشرب ومعدات النوم. أود ذكر أبرز 
النازحين  أغلب  يتداولها  التي  العبارات 
إلى  يوجهونها  التي  النداءات  كافة  في 
تكون  الدولية  والمؤسسات  المنظمات 
إلى  التطرق  أود  اإلطار،  هذا  في 
الوسائل  على  نازح  من  سمعتها  عبارة 
نوم  وسادة  »أريد  قائالً:  اإلعالمية 
شيء  نريد  وال  عليها  رأسي  أضع  كي 
النازحين  حال  عن  هذه صورة  آخر«. 
الذين يخيرون ألنفسهم بالتربع في هذه 
بجرأة  الموضوع  إذا طرحنا  المخيمات 
أكبر وتوجهنا برسالة ناقدة إلى الشريحة  
االجتماعية التي تفضل البقاء مع  هكذا 
خيار. إذ هناك من يفضل البقاء في تلك 
الخيم، حيث المأكل والمشرب وظروف 
أن  ننسى  أن ال  لكن علينا  بها،  بأس  ال 
كل  بعيدة   هي  كم  المطالب  هذه  مثل 
البعد من واقع بلد كسوريا يشهد الحرب 
لثمانية أعوام متتالية. فهل المطلوب هنا 
غذائية  سالل  عدة  تأمين  هو  للنازحين 
وكساء يكسوه وما شابه ذلك؟ أم يتطلب 
المخيمات  تلك  في  القاطنين  توجيه 
سواًء  الدولية  الجهات  تلك  طلب  على 
منظمات إنسانية أو حقوقية بحل األزمة 
ثم  ومن  أوالً،  الحرب  وإنهاء  جذرياً  
المقاومة والتضحية  المجتمع على  حث 
ثقافة  نشر  على  العمل  باألحرى  أو 
كان  كما  باألرض  والتمسك  الالنزوح 
العرض  هي  األرض  أجدادنا  يقول 
القضية  لهذه  حل  خير  فهو  والشرف.. 

واألزمة.
والتمسك  والتضحية  المقاومة  كان  فلو 
يجب  التي  والعقيدة  المبدأ  هو  باألرض 
سوياً،  والمجتمع  الفرد  بها  يتحلى  أن  
لكانت األمور في حال أفضل بكثير مما 

عليه الحال في وقتنا هذا.       
اجتماعية  كارثة  المخيمات  ستصبح  إذاً 
بشكل  وتحليلها  حلها  يتم  لم  إن  الحقاً 
 .. الراهن  الوضع  ظل  في  صحيح 
أسئلة عدة تطرح نفسها في هذا المحور 
التوعية  بمستوى  يتعلق  فيما  وخاصةً 
هذا  في  المجتمع  بها  يتحلى  التي 

الموضوع.  

قسم العناية يف مشفى الطبقة الوطين.. 
ُيخّفف من أعباء المواطن

موجة غالء تشهدها سوريا بشكل عام، والبديل هو اإلنتاج المحيل

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ بيريفان حمي

عبيد مسلم

سهيلة إبراهيم

من  حالة  منبج  مدينة  في  األسواق  تشهد 
تقلبات  نتيجة  األسعار؛  االستقرار  عدم 
وأخرى  لحظة  بين  تتغير  حيث  السوق، 
أمام  الدوالر  صرف  سعر  تغيرات  بسبب 
البديهي  من  أصبح  حتى  السورية,  الليرة 
على المواطن مشاهدة التاجر، واضعاً جانبه 
اآللة الحاسبة بمجرد دخوله عدد من المحال 
كلياً.  السوق  تخبط  على  داللة  في  التجارية 
الدخل  أصحاب  كاهل  أثقل  الذي  األمر  هذا 
منهم،  مطالبات  وسط  والمحدود,  المتوسط 
بتدخل أجهزة الرقابة على األسواق بما فيها 

مديرية التموين.
صحيفتنا  التقت  التفاصيل؛  من  ولمزيد 
لمديرية  المشترك  بالرئيس  »روناهي« 
األحمد  ضياء  وريفها  منبج  بمدينة  التموين 
ليحدثنا حول حركة األسعار وتقلبات السوق.

التموين بني ضبط األسعار ومنع 
االحتكار

المتداولة  األسعار  حركة  وحول  بدايةً 
لمديرية  المشترك  الرئيس  حدثنا  باألسواق، 
التموين بمدينة منبج وريفها قائالً: »هناك في 
واقع األمر تذبذب واضح في حركة األسعار 
السورية  الليرة  بتخبط  مقارنة  وتأرجحها 
صعوداً ونزوالً؛ مما انعكس على الحاجات 
تتضمن  التي  للمواطنين  الثمان  األساسية 
األلبسة،  األثاث،  النقل،  السكن،  الغذاء، 
باإلضافة  واالتصاالت،  الصحة،  التعليم، 
هذا  أخرى.  لحاجات  إضافية  نسبة %8  إلى 
مهام  على  أيضاً  انعكس  الشديد  التذبذب 
تحديد  تجاه  وأعمالها  التموين  مديرية  عمل 
منع  على  قدرتها  فقدت  وبالتالي  األسعار؛ 
تضر  التي  السعرية  التجاوزات  حدوث 
أن  إلى  اإلشارة  بد  وال  المواطن،  بمصلحة 

مديرية التموين أصدرت منذ نشوئها - كجهة 
تمكنت  المستهلك،  لحماية  قانوناً    - رقابية 
مديرية التموين منذ إصداره وحتى النصف 
بسبب  تطبيقه؛  المنصرم  العام  من  األول 
نتائجه  وتثمين  الصرف،  أسعار  استقرار 
فواتير  على  الكشف  خالل  من  اإليجابية، 
أسعار الكلفة، ومن ثم إضافة نسبة ربح تقدر 
بين  الهوة  ارتفاع  لكن؛ مع  من 10- %15. 
الليرة السورية والدوالر خالل الستة األشهر 
باليوم  ومتقلب  متفاوت  بشكل  الماضية 
عن  التموين  مديرية  مهام  خرجت  الواحد؛ 
السيطرة تجاه الرقابة الدائمة، واقتصر األمر 
دقيق  بشكل  المواطنين  متابعة شكاوى  على 

ألي مادة يبتز بها التاجر قوت المواطن«.
وأضاف األحمد: »لقد سجلت أسعار الغذاء 
من  بغيرها  قياساً  االرتفاع  معدالت  أكثر 
في  ارتفاعها  من  أقل  بنسبة  لكن؛  األسعار. 
إلى  وصلت  بنسبة  السابقة  الثالثة  األشهر 
20%؛ مما أصاب المواطن في ذهول وحيرة 
شديدين أمام قوت يومه الذي لم يعد يتناسب 
يعي  أن  الضروري  االرتفاع. ومن  هذا  مع 
المواطن مسألة أن التاجر يقوم برفع سعر أي 
مادة بناء على مقتضى سعر الصرف بمقدار 
سعر التكلفة، ومن ثم إضافة ربح ما يعادل 
السلع  أسعار  ارتفاع  فمثالً   ،%15 -10 من 
المستوردة؛ كاألرز والسكر والزيوت بنسبة 
العملة  انهيار  إلى  تقارب 28 - 30% مرده 

الخضروات  أسعار  بقيت  بينما  السورية، 
الشتوية أقل، وأسعار الفواكه نسبياً انخفضت 
ولذا؛  محلياً.  منتجاً  ذلك  كون  النصف؛  إلى 
غير  التموينية  الرقابة  أن  المواطن  يعتقد  ال 
السوق،  في  األسعار  موجودة لضبط حركة 
وإنما األجهزة الرقابية تمارس دورها طبيعياً 
عموماً.  السورية  العملة  حال  يستقر  ريثما 
هناك حاالت تسجل لدى بعض التجار الذين 
يعمدون على إتباع العشوائية بالبيع، ونعمل 

على مخالفتهم بالتعاون مع المواطنين«.

التموين؛ وامتحان الرقابة مجتمعياً

التموين  لمديرية  المشترك  الرئيس  وأكد 
بمدينة منبج وريفها ضياء األحمد، في حديثه 
التجار في  السوق وطمع بعض  تقلبات  عن 
الوقت الراهن؛ أن هناك حرصاً من مديرية 
التموين على تحرير ضبوط بحق المخالفين 
عدم  السوري  االقتصاد  »يشهد  قائالً: 
التجار؛  بعض  استغله  نحو  على  االستقرار 
حساب  على  أرباحهم  مضاعفة  بهدف 
لم  الذي  المحدود  الدخل  ذوي  من  المواطن 
يتمكن مادياً من مواءمة قدرته الشرائية في 
مما  بالسوق؛  الكائن  العرض  سعر  مقابل 
من  حاول  هائالً،  اقتصادياً  انكماشاً  خلق 
التجار تعويض خسائرهم  خالل ذلك بعض 

بزيادة تكاليف النقل واآلجار بأسعار باهظة، 
يتفاوت  األطفال،  حليب  عبوة  تجد  قد  فمثالً 
يبيع  فبعضهم  آخر،  إلى  تاجر  من  سعرها 
والبعض  ليرة سورية،  بمبلغ 4000  العبوة 
األخر يبيع العبوة في محل مجاور بـ 4200 

ل.س، وذلك عائد للسبب ذاته«.
تقلبات  »يعزى  بالقول:  األحمد  وأردف 
السوق الكثيرة في هذه الفترة، لعاملين اثنين، 
أولهما؛ عدم استقرار سعر الصرف مقارنةً 
تحديد  في  يعرقل  مما  السورية؛  بالليرة 
دخول  عدم  وثانيهما؛  جيد،  بشكل  األسعار 
الوحيد  المعبر  من  كاف  بشكل  البضائع 
األسعار  غالء  في  يسبب  مما  »التايهة«، 
منبج  بمدينة  المدنية  اإلدارة  وكانت  أيضاً. 
التي  المعابر  أغلقت  قد  سابق،  وقٍت  في 
المجموعات  بمناطق سيطرة  مناطقها  تربط 
التركي بعد  لدولة االحتالل  التابعة  المسلحة 
غزوها ضد مناطق شمال وشرق سوريا في 

حملة أطلقتها لمقاطعة البضائع التركية«.
التموين  لمديرية  المشترك  الرئيس  واختتم 
حديثه  األحمد  ضياء  وريفها  منبج  بمدينة 
قائالً: »تنظم مديرية التموين بمنبج جوالت 
لمراقبة  يومي  وبشكل  باستمرار  ميدانية 
والمدينة من  الريف  والمنشآت في  األسواق 
قبل ضابطة التموين. وتتألف هذه الضابطة 
على  االطالع  بمهمة  أعضاء   5  -  3 من 
الضابطة  وتمكنت  اليومي.  السوق  واقع 
على  جولة   574 بـ  القيام  من  التموينية 
 203 تنظيم  وتم  والمدينة،  الريف  أسواق 
قيمة  وبلغ  المخالفين،  بحق  مخالفة  ضبط 
المخالفات 11091000 ل.س، أحدى عشر 
مليون وواحد وتسعون ألف، كما نعمل على 
وفاقدة  المصدر  تجارية مجهولة  ضبط سلع 
اإلنتاج؛  وانتهاء  تاريخ  الصقة  وجود  إلى 
إضافة  للخطر،  المواطن  حياة  يعرض  مما 
المنتجات  بمتابعة  كبيرة  بجهود  قيامنا  إلى 
إتالفها  على  ونعمل  الصالحية،  المنتهية 
فور االستيالء عليها وتحرير ضبط  أصوالً 

بالحادثة، وتنظيم مخالفة بحق المخالفين«.


