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مشفى الرقة الوطني يستقبل
 حاالت الحروق

الرقة  في  الجلدية  الحروق  إصابات  ازدادت 
مشفى  في  العمل  على  القائمون  أعلن  حيث 
بشكٍل  المشفى  إلى  يصل  أنَّه  الوطني  الرقة 
يومي إلى ما يقارب الـ 20 إلى 30 حالة حرق 

يوميًا.
كما  ودرجاتها  اإلصابات  أنواع  وتختلف 
تتركز أغلب اإلصابات على المستوى الثاني، 
وتعتبر اآلالت المستخدمة في الطبخ من أكثر 

المسببات للحروق.

حاالت  تزداد  خصوًصا  الشتاء  فصل  في 
المدافئ  األهالي  الستخدام  نظًرا  الحروق 
في  المستخدمة  الكاز  بوابير  إلى  باإلضافة 

طهي الطعام.
الرقة  مشفى  في  الصحة  لجنة  وافتتحت 
العام  في  أيلول  من شهر  الـ 28  في  الوطني 
الحروق،  لمعالجة  خصصته  قسًما  الماضي 
وجهزته بأحدث األجهزة المختصة بالمعالجة 

كما وأهلته بكادٍر طبي مختص.
فيها  يوجد  غرف  أربعة  من  القسم  ويتألف 
الحاالت  الستقبال  إسعاف  وغرفة  ة،  أسرَّ  8
الجديدة باإلضافة إلى غرفة خاصة للمغاطس، 
وتستخدم في عالج، وتعقيم، وتنظيف الحروق 

العميقة.
المشفى  يرتادون  الذين  المصابين  وأغلب 
بشكل شبه يومي هم من نازحي دير الزور، 
فافتتاح هذا  السورية األخرى،  المدن  وبعض 
القسم في المشفى أزاح عبء كبير على أهالي 
األخرى  المناطق  إلى  السفر  بعدم  المنطقة 

لتلقي العالج.
 العمل في قسم الحروق فأنه يتم كالتالي: بداية 
إلى  تصل  التي  الحروق  حاالت  تصنيف  يتم 
درجة  فلكل  درجة خطورتها  بحسب  المشفى 
الحاالت  تعالج  ثم  ومن  بها،  خاصة  مميزات 

درجة  وحسب  عالجها،  متطلبات  بحسب 
اإلصابة.

خطورة،  األقل  فهي  األولى  للدرجة  بالنسبة 
وتكون اإلصابة بها في الطبقة الخارجية من 
الدرجة.  زادت  كلما  الخطورة  وتزداد  الجلد، 
وتعد اإلصابة من الدرجة الرابعة هي األكثر 
خطورة، وتحتاج لعالج عادة ال يكون متوفًرا 
إن  بتأمينه  يقوم  بالرقة  الوطني  المشفى  لكنَّ 
به  حت  صرَّ ما  بحسب  وهذا  األمر  تطلب 

منسقيَّة مشفى الرقة الوطني.
التابعة  الصحة  لجنة  أنَّ  إلى  اإلشارة  وتجدر 
لمجلس الرقة المدني قد أعادت تأهيل المشفى 
الوطني بالرقة فور تشكيلها، واستمرت العملية 
أكثر من عام ونصف العام، وكان المشفى قد 
تمركز فيه عناصر مرتزقة داعش أثناء حملة 
دمار  عنه  ونتج  رجسه،  من  المدينة  تحرير 

كبير في غالبية األقسام.

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي األول... 
المعلمات يقيمن سير التعليم

اإلفراج عن 49 مرتزق من 

داعش بالرقة

رسالة ميتان الرابع... 
األمل َيقهُر المستحيل

عمال النظافة معوقات جّمة تواجههم 
يبة ووعود بحلول قر

 األسطورُة اإليرانّيُة... 
سليمانّي نموذجاً

مالحظات حول الوحدة واالنفكاك

والجهات  يطالبون  النظافة  عمال 
المعنية ُتفِصح عن دعمها لهم، وما 
خططوه من أجل الحفاظ على صحة 
العمال وتحقيق مطالبهم في القريب 
نظيفاً  بلداً  سنشهد  فهل  العاجل، 

خالياً من األوساخ واألمراض؟؟!!«6

جعله مايك بومبيو أولوّيًة له يوم كان 
مديراً لوكالِة االستخباراِت األمريكّيِة، 
وزيراً  أصبح  بعدما  بتصفيته  ونجح 
مضموَن  وكان  األمريكّية  للخارجّية 
إيران،  على  حاسٍم  بردٍّ  تهديده 
ضابُط  بريجنت  مايكل  عنه  وقال 
األمريكّي:  بالجيِش  االستخباراِت 
أو  اإليرانّيِة  البحرّيِة  من  »التخلُص 
قاسم  ليعادَل  يكن  لم  نووّي  موقٍع 
الذي  الرجل  هو  فمن  سليمانّي«، 
األمريكّية  المتحدة  الواليات  اغتالته 
صبيحَة الجمعة 2010/1/3، وما سبُب 
بتشييعه؟  النظيِر  منقطِع  االحتفاِء 
زماٍن  بعد  أسطورًة  جعله  سرُّ  وما 
مثل  األساطير  انقطاع  من  طويٍل 

رستم وكورش؟«5

هناك من يرّوج كثيراً في هذه األيام بضرورة ربط عالقة اإلدارة الذاتية 
مع إقليم كردستان، بحجة المحافظة على مكتسبات روج آفا، وباعتبار أن 
باشور كردستان لهم عالقاتهم اإلقليمية والدولية، سيحمون بها روج آفا 
من التدخالت الدولية واإلقليمية ويتناسون بأن هذه المسألة أكثر تعقيداً 
بتلك  اإلقليم  حكومة  تقبل  هل  أنفسنا  ولنسأل  يتصورونه،  هم  مما 
العالقة؟ وهل هي التي َقِبلت بتلك العالقة ورفضتها اإلدارة الذاتية؟«9

الجاري،  العام  من  األول  الدراسي  الفصل  نهاية  اقتربت  قد  ها 
والمعلمات المتألقات اللواتي تتجاوز نسبتهن الـ 95 % في مدرسة 
الزهراء ال يزلَن يواصلَن تأدية رسالتهن التعليمية والتربوية ليقّيمَن 

سير العملية التعليمية.«3

عواِت للحواِر وُهنالك جبهٌة  اإلدارة الذاتية: “ُنجّدد الدَّ

دوليَّة قويَّة بوجِه التدُخالِت التركيَّة”
األزمة  تعقيد  من  يزيد  الراهن  السوري  الوضع  أّن  المشرف  أنور  الدكتور  سوريا  لشمال وشرق  الذاتية  اإلدارة  مستشار  أوضح 
السورية، ويوصلها إلى جدار الال حّل ويطيل من عمرها أكثر، وأشار إلى المساعي الجادة لإلدارة الذاتية في خوض الحوار مع 
النظام السوري وحّل األزمة السورية، وبيّن أنَّ الحوار مع النظاِم السوري يكوُن على أساِس ُمرتكزات الحواِر، وهي االعتراُف 

باإلدارِة الذاتيَّة التي تُمثل شريحةً واسعةً من جميِع الشعوب واألديان..«2

ة  شريين عيىس: »حّل األزمة الّسوريِّ
سيكون عرب حوار الّسوريين«

الَمجلصس  مع عضوة  لقاًء  أجرت صحيفتنا   
يمقراطي  الدِّ االتحاد  حزب  في  للمرأة  العام 
ف الُكردي وحل  شيرين عيسى حول وحدة الصَّ
المرحلة  هذه  في  ة  وبخاصَّ الُكردية  القضيّة 
الحّساسة والتّاريخية والمصيريّة التي تمّر بها 
البيت  ترتيب  إعادة  »باتت  وأَكدت:  المنطقة، 
اً«، وأشارت إلى  الكردي َمطلباً جماهيرياً ُملحَّ

أنه وللتمكن من تجاوز هذه الَمرحلة والِحفاظ على الُمكتسبات التي تحقّقت بِدماء وتَضحيات اآلالف 
من أبناء المنطقة المناضلين من  أجل حريّة شعوبها؛ ال بد للتّوجه إلى طاولة الِحوار«4

عند  ووقوفاً  المدني  الرقة  مجلس  من  بمبادرة 
الرقة؛  مدينة  في  العشائر  وشيوخ  وجهاء  رغبة 
استجابت قوات سوريا الديمقراطية ولجنة الداخلية 
في الرقة للمبادرة باإلفراج عن المنتسبين لداعش 
وغرر بهم، وبعد أن استكملت الجهات المختصة 
من  والتأكد  لداعش  انتسابهم  أسباب  من  تحققها 
خلو سجالتهم من الجرائم، وتم تسليم 49 عنصراً 
من مرتزقة داعش؛ أفرج عنهم للمجلس المحلي 
إلى  العودة  تكفلوا بعدم  العشائر والذين  ووجهاء 
الـ  طريق الضالل، وتم إطالق سراحهم بتاريخ 

25 من شهر كانون الثاني الجاري.«2

بالتزامن مع ذكرى تحرير كوباني، افتتحت هيئة 
ميتان  مهرجان  عفرين  إقليم  في  والفن  الثقافة 
ومن  الشهباء،  في  الرابعة،  بنسخته  المسرحي 
عفرينية  بأيادي  إنشاءه  تم  مسرح  خشبة  على 
منظمي  من  والتأكيد  القسري،  التهجير  ظل  في 

المهرجان على استمرار ميتان، وقد تحقق.«8

هذا الكراج بأي كوكب 
متواجد؟؟؟

والطين؟؟،  بالوحل  ويغوص  شهيد  باسم 
كراج أم شارع من أحد شوارعنا الفرعية 
أطفالنا  أقدام  تثبت  أصبحت  التي  الموحلة 
الذهاب  أثناء  الشتاء  فصل  كامل  في 
إال  األقدام  تلك  ترك  وترفض  للمدارس، 
بعد عراٍك طويل. المواطنين ينغرسون في 
مياه البرك الموحلة في كراج الشهيد عماد 
السيد بقامشلو، والمخصص لسرافيس نقل 
الركاب من السوق إلى المنطقة الصناعية 

وبالعكس.
بشؤون  المعنيين  عن  ببعيد  ليس  الكراج 
ال  اآلن  حتى  يروه  لم  لما  ولكن  التزفيت 
وهم  كوكب  في  الكراج  يكون  قد  أعلم؟؟؟ 

في كوكب آخر؟!.
هذا غير المطالب بوضع عناصر من قوات 
الترافيك في المدخل المقابل لكراج نوروز، 
بحيث تدخل سيارات خاصة منها من تمر 
في الكراج للشارع اآلخر، ومنها من تقف 
لساعات طويلة بالكراج، وهذا األمر يعرقل 
السرافيس  وسيارات  المواطنين  حركة 

المتواجدة على الخط.
البلديات  قامت  وقد  لدينا،  كثير  الزفت 
بعد  الهامة  الرئيسية  الشوارع  بتزفيت 
عام  في  زاغروس  شركة  مع  التعاقد 
ولكن  ذلك،  على  مشكورة  وهي   ،2019
كراج الشهيد عماد السيد وهو ليس ببعيد 
عن مرمى أنظار المعنيين ينتظر التزفيت، 

فكيف لم يلفت انتباههم حتى اآلن؟؟؟.

تقرير/ صالح العيسىجوان محمد

عين روناهي

روناهي/ الرقة- افتتاح قسم الحروق في مشفى الرقة الوطني خطوة جيدة أزالت عبء 
من  العالج  لتلقي  األخرى  المناطق  إلى  واللجوء  السفر  بعدم  المنطقة  أهالي  عن  كبير 

الدرجة األولى إلى الرابعة حسب اإلمكانيات الموجودة في المشفى.
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الصحة والمنوعاتاألخبار 211

هل الشخير أمر طبيعي.. وماهي أسبابه؟

الرقة  مجلس  من  بمبادرة  ـ  األخبار  مركز 
وشيوخ  وجهاء  رغبة  عند  ووقوفاً  المدني 
العشائر في مدينة الرقة؛ استجابت قوات سوريا 
للمبادرة  الرقة  في  الداخلية  ولجنة  الديمقراطية 
بهم،  وغرر  لداعش  المنتسبين  عن  باإلفراج 
تحققها  المختصة  الجهات  استكملت  أن  وبعد 
خلو  من  والتأكد  لداعش  انتسابهم  أسباب  من 
تسليم 49 عنصراً  وتم  الجرائم،  من  سجالتهم 
من مرتزقة داعش؛ أفرج عنهم للمجلس المحلي 
ووجهاء العشائر والذين تكفلوا بعدم العودة إلى 
طريق الضالل، وتم إطالق سراحهم بتاريخ الـ 

25 من شهر كانون الثاني الجاري.
القيادات  من  عدد  اإلفراج  عملية  وحضر 
السياسية والعسكرية وعدد من شيوخ ووجهاء 
التي  الكلمات  من  عدد  وألقيت  الرقة،  عشائر 
وجهت للذين أفرج عنهم تحثهم على بدء حياة 
الداعشية،  الظالمية  األفكار  عن  بعيداً  جديدة 
شيوخ  أحد  الهادي  عايد  الشيخ  وجه  حيث 

الرقة كلمة لهؤالء المساجين قال فيها:  عشائر 
حياة  من  وانتقلتم  طليقين  أصبحتم  اآلن  »إنكم 
الظلم والعبودية إلى حياة النور والحرية وأتمنى 
منكم أن تنسوا األفكار التي زرعها داعش في 
أذهانكم والتي كنتم تمارسونها، ونحن نتمنى أال 
بكم في سوريا  يتكرر هذا مرة أخرى ومرحباً 

الديمقراطية«.
ألبنائهم  األهالي  باحتضان  اإلفراج  واختتم 
الرقة  عشائر  ووجهاء  لشيوخ  بالشكر  وتقدموا 

على هذه المبادرة.

التي اطلقها  الُمبادرة  مركز األخبار- ما تزال 
تلقى  يمقراطية  الدِّ سوريا  لقوات  العام  القائد 
التّحرك  من  والكثير  التَّرحيب،  من  الكثير 
اإليجابي في سبيل توحيد الّصف الُكردي، ُرغم 
بعض العثرات التي تظهر بين الفينة واألُخرى. 
ُرغم الحاجة الملّحة اليوم وأكثر من أي وقت 
االحتالل  أبرزها  ومن  ة  الملحَّ للضرورات 

تها. التركي الذي يستهدف المنطقة بِرمَّ
سوريا  مجلس  في  التّنفيذية  الهيئة  رئيسة 
حديث  في  أشارت  أحمد  إلهام  يمقراطية،  الدِّ
ات  لقوَّ العام  القائد  ُمبادرة  إلى  هاوار  لوكالة 
سوريا الّديمقراطية الّرامية إلى لمِّ شمل البيت 
الكردي، وتوحيد الِخطاب الُكردي قائلة: » في 
المنطقة  في  والّصراعات  الفوضى  هذه  ظلِّ 
وال  المناسب,  الوقت  في  الُمبادرة  هذه  جاءت 
لها  سيكون  الُمبادرة  لهذه  االستجابة  أن  شك 

تأثير كبير وخاصةً إذا ما كانت إيجابية«.

قبل  من  المتعمدة  والُمماطلة  التّهرب  وعن 
بعض األطراف من ترسيخ المبادرة وتجسيدها 
قالت إلهام أحمد منتقدة ذلك: »صدرت بعض 
قبل  من  المبادرة  على  والّردود  التّصريحات 
الوطني  المجلس  داخل  الشَّخصيات  بعض 
المسؤولية,  من  قدٍر  على  تكن  لم  الكردي 
وبشكٍل مخالف لجزء من المجلس الذي أبدى 
من  والعمل  المبادرة  في  لالنخراط  استعداده 

أجل الوصول إلى اتفاق كردي-كردي«.
وكذلك أشارت إلهام أحمد إلى ضرورة اتّخاذ 
مواقف حاسمة في مرحلة مفصلية: »في هذه 
الحاسم واالنخراط في  القرار  اتخاذ  المرحلة، 
يُتّخذ  تاريخي  موقف  بمثابة  سيكون  المبادرة 
للبدء  الّشجاعة  يتّخذه، ومن يمتلك  لصالح من 
بخطوات عملية والتوجه نحو تطبيق المبادرة 
سيكون له دور أساسي ورئيسي في الُمستقبل«.

من  الحذر  المجلس   على  إن  أشارت  كما 
مسؤولياته  يتحمل  أن  الُمخادع  التّركي  العدو 
قرار  في  يكون طرفاً  الّصدد حتى ال  هذا  في 
المواقف  في  البت  باتّخاذه،  وَضرورة  يقم  لم 
تقّصي  لجان  تشكيل  على  وأثنت  والجرأة، 
االئتالف  مع  المجلس  توصل  التي  الحقائق 
التّركي  النّظام  صدق  في  مشككة  لتشكيلها،  
فيما يخص  ذلك ألنّه سبب كل تلك االنتهاكات 
تقع  المحتلة  المناطق  في  يحصل  ما  كل  وأن 
للفصائل  الّداعمة  األطراف  على  مسؤوليته 
الطّرف  بالقول:  وأكَّدت  والمتشّددة  فة  الُمتطرِّ
التركي هو المسؤول األول عن كل االنتهاكات 
التي تَحدث من قبل تلك الجماعات و الفصائل 
)تركيا(  اعتبارها  على  المحتلة,  المناطق  في 
المجاميع  لهذه  والّداعمة  الّراعية  الجهة  هي 
دة, وعليه هي تتحّمل المسؤولية الكاملة  المتشدِّ

عّما يحصل هناك من انتهاكات«.

العدالة االجتماعية في  ـ مجلس  مركز األخبار 
منبج خالل جلسة لمحاكمة الجناة »ع, م« البالغ 
من العمر 23 عام و«خ, ح« البالغ من العمر 
األولى  جريمتين  على  أقدما  اللذان  عاماً,   20
االعتداء على  الطفلة »إ, م« البالغة من العمر 3 
لتغطية  قتلها  الثانية محاولة  والجريمة  سنوات, 
جريمتهما الشنيعة أصدر الحكم عليهما بالسجن 
الكائن  التشريعي  المؤبد وذلك في قاعة مجلس 
منبج  في  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  مبنى  في 
من  الشعب  عن  ممثل   107 بحضور  وريفها, 
نساء ورجال ووجهاء الذين شاركوا في إصدار 

الحكم. 
وقعت هذه الجريمة الشنيعة بتاريخ 2019/9/1 
منبج,  شرق  جنوب  الواقعة  العزر  قرية  في 
كانت  وقد  للمشفى,  إثرها  على  الطفلة  ونُقلت 
والعنف  الجريمة  نتيجة  نفسية  أزمة  من  تعاني 
القبض  إلقاء  بحقها, وتم  الذي مورس  الجسدي 
ساعة, وخالل  بعد 72  الجريمة  مرتكبي  على 

الجريمة  مرتكبي  مع  أُجريت  التي  التحقيقات 
من المحكمة والجهات األمنية اعترفا بالجريمة 

وسردا تفاصيل الحادثة.
االدعاء  لجنة  قدمتها  الذي  التقرير  في  وورد   
اتصل   2019/9/1 تاريخ  في  بأنه  والتحقيق, 
ح«  »خ,  الُمّدعي  بصديقه  م«  ع,   « الجاني 
للتجول في المدينة وأثناء مرورهما في طريق 
الجزيرة شاهدا الطفلة » إ, م« البالغة من العمر 
بسكويت  بقطعة  بخداعها  وقاما  سنوات   3
المزارع  إحدى  إلى  بها  وأخذا  ثم خطفها  ومن 
العزر واعتديا عليها, ومن  المتواجدة في قرية 
ثم حاوال قتلها بلف مالبسها حول عنقها للتغطية 

على جريمتهما.
ارتكاب  من  دقائق  عشر  يقارب  ما  وبعد   
الجريمة رأت إحدى النساء من قرية العزر حالة 
الطفلة والمالبس ملفوفة حول عنقها, وعلى إثر 
ذلك تم إبالغ الجهات األمنية ونُقِلت الطفلة على 
الجريمة  بمالبسات  والبدء  المشفى,  إلى  إثرها 

وتم القبض على مرتكبي الجريمة بعد 72 ساعة 
من ارتكاب الجريمة, وأفادت تقارير طبية بأن 
التحقيقات  وأكدت  العتداء,  تعرضت  الطفلة 
بأن الجناة لم يكونا في حالة الثمل أو متعاطيين 
قواهما  كامل  في  كانا  أنهما  مؤكدين  لحبوب, 
ُذكر في  للجريمة, وكما  أثناء ارتكابهما  العقلية 
بأنه  الجريمة  تفاصيل  فيه  الذي رويت  التقرير 
هذه ليست الجريمة األولى التي يرتكبها الجناة 

بل لديهم سوابق من جرائم اللوطية.
العدالة  نظام  في  المتبعة  األصول  ووفق 
الجرائم  فأن  سوريا  وشرق  لشمال  االجتماعية 
إلى  تُحّول  المجتمع  استقرار  و  أمن  تمس  التي 
البالتفورم، والبالتفورم هو الشعب نفسه بنفسه 
خالل  من  وذلك  الجريمة,  على  الجاني  يعاقب 
عليها،  والتصويت  االقتراحات  في  المشاركة 
الحادثة التي ذكرناها سابقاً وبعد تقديم الثبوتيات 
في البالتفورم تم الحكم على المجرمين بالسجن 

المؤبد.

اإلفراج عن 49 مرتزق من داعش بالرقة
مذكرة إخطار

رقم األساس /396/ لعام 2020م.
طالب التبليغ: الياس بن عبدو كسواني.   
المطلوب تبليغه: إبراهيم العابو بن أحمد. 

الموضوع: إخالء لعلة التأجير.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2020/3/25م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /66/ لعام 2019.

طالب التبليغ: جمال الدين المطر. 
المطلوب تبليغه: أحمد الخلف. 

الموضوع: إخالء مأجور.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2020/2/17م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس \189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهة الشيخ. 
المطلوب تبليغه: نجود خميس الشيخ. 

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الخميس 2020/2/13م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهى الشيخ. 
المطلوب تبليغه: ابراهيم خميس الشيخ. 

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الخميس 2020/2/13م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /149/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: طلعت المصري بنت يحيى.   
المطلوب تبليغه: عبد الرحيم المشهد بن سطم.  

الموضوع: طلب مبلغ. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين 2020/2/3م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهى الشيخ. 
المطلوب تبليغه: نجود خميس الشيخ.

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الخميس 2020/2/13م.
وإن لم تحضري في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /513/ لعام 2020.

طالب التبليغ: جيهان الحسين بنت أحمد.    
المطلوب تبليغه: عالء الدين الحمدان.  

الموضوع: طالق  ونفقة.                                                                                                                          
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2020/2/10م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /396/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: الياس بن عبدو كسواني.   
المطلوب تبليغه: ابراهيم العابو بن احمد. 

الموضوع: إخالء لعلة التأجير.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2020/3/25م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /203/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: علي صالح مسلم.   
المطلوب تبليغه: هاني نبيل جابان.    

الموضوع: تثبيت بيع سيارة. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األحد   2020/2/2م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /1022/ لعام 2020م.
طالب التبليغ: فاطمة السلطان.    
المطلوب تبليغه: نايف أحمد الدغيشم.

الموضوع: تثبيت زواج وتفريق.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين2020/2/24م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

ذكرة دعوى 
رقم األساس /275/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: ماجد الحاج محمد العيسى.  
المطلوب تبليغه: حسن حسين حسين.   

الموضوع: تثبيت بيع سيارة. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين  2020/2/3م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /2028/ لعام 2019.

طالب التبليغ: محمد الحسين بن حمد.  
المطلوب تبليغه: أحمد صالح الحمود البطران.

الموضوع: بدفع مبلغ. 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2020/1/29م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
إلى المكتب اإلعالمي في الرقة

مذكرة إخطار   
رقم األساس /160/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: يازي جمعة الخالوي.     
المطلوب تبليغه: إبراهيم عوض بن شريف.     

الموضوع: تفريق لعلة والغياب. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الثالثاء     2020/2/4م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /253/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: إلهام عاقل بنت حامد.    
المطلوب تبليغه: منال الطويل بنت زياد.  

الموضوع: تثبيت بيع.  
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة من يوم الثالثاء 

بتاريخ  2020/2/4م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهى الشيخ. 
المطلوب تبليغه: خالصة خميس الشيخ.

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الخميس 2020/2/13م.
وإن لم تحضري في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /1478/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أماني عبد السالم جميل.   
المطلوب تبليغه: كمال محمد الخطيب. 

الموضوع: تفريق.  
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الثالثاء 2020/1/28م.
وإن لم تحضري في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى  
رقم األساس /287/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: حميدة الصطوف بنت علي.    
المطلوب تبليغه: محمود عبد القادر بكو.    

الموضوع: تثبيت زواج والحاق نسب. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء    2020/2/12م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /269/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: شهد الخليل بنت عبد العزيز.      
المطلوب تبليغه: أسماء الخليف.    

الموضوع: بيع ونقل ملكيه.   
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقه من يوم الثالثاء 

بتاريخ  2020/2/4م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقه 

مذكرة دعوى 
رقم األساس /276/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: عبد الخالق أحمد كسحو.  
المطلوب تبليغه: أحمد جالل حسين حاج محمد. 

الموضوع: تثبيت بيع سيارة. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين 2020/2/3م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

إخطار دعوى  
رقم األساس /303/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: شمسة العبيد بنت عليوي.   
المطلوب تبليغه: حميد الكطو.  
الموضوع: عقد وفسخة جزائياً. 

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األثنين 2020/2/3م.

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /229/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: عبد الخالق المحمد بن صالح.    
المطلوب تبليغه: فارس الفارس بن تركي.   

الموضوع: حجز احتياطي مستعجل.  
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الخميس  2020/2/6م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
رقم األساس /213/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: عائشة الحسين بنت ابراهيم.    
المطلوب تبليغه: عيسى الحسين بن ابراهيم. 

الموضوع: تثبيت زواج.   
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2020/1/29م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /710/ لعام 2020.

طالب التبليغ: ريمة العليان الشيخ.   
المطلوب تبليغه: محمد جمعة الدريس. 

الموضوع: تفريق.                                                                                                                           
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين 2020/3/30م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

تبليغ إخطار التنفيذ 
رقم األساس /205/ لعام 2019.

طالب التبليغ: سروان أحمد محمد علي.   
المطلوب تبليغه: ريزان محمد بوزي.

الموضوع: دفع مبلغ 1800دوال أمريكي ومبلغ 
100000 مئة ألف ل.س باإلضافة الي الرسوم 

والمصاريف.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم األساس /273/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: عبد الخالق محمد بن صالح.   
المطلوب تبليغه: فارس الفارس بن تركي.   

الموضوع: مبلغ مالي وتعويض.
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األحد  2020/2/2م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /273/لعام 2020م

طالب التبليغ: عبد الخالق محمد بن صالح   
المطلوب تبليغه: فارس الفارس بن تركي   

الموضوع: مبلغ مالي وتعويض
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األحد  2020/2/2م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة.

هيئة اإلدارة المحلية.
إعالن استدراج عروض أسعار.

تعلن هيئة اإلدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة عن حاجتها ألجراء طلب أسعار بطريقة 
الظرف المختوم لتوريد كمية من شتالت األشجار الحراجية والمثمرة لصالح مشتل بارين الكائن 

في مدينة القامشلي بدوار الزيتونية.
أخر موعد لتقديم العروض قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم األربعاء تاريخ 2020/2/5 وذلك في 

ديوان هيئة البلديات والبيئة. 
موعد فض العروض في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 2020/2/6.

التأمينات األولية /700000/ سبعمائة الف ليرة سورية فقط ال غير.
مدة ارتباط العارض بعرضه /10/ أيام.

مدة تنفيذ المشروع 20 يوماً .
مدة إنجاز موضوع اإلعالن /15/ يوماً اعتباراً من تاريخ 2020/1/22.

تراعى الشروط األساسية كالعمر والنوع واالرتفاع حسب الوارد في الجدول المرفق باإلعالن
يجب خلو األشجار من األمراض أو التلف. 

يتحمل المورد كامل التلف أثناء عملية الشحن. 
تسليم األشجار ) الغرسات( تسلم في أرض مشتل بارين الكائن في مدينة القامشلي بدوار 

الزيتونية. 
غرامة التأخير 0.01% عن كل يوم تأخير غير مبرر. 

سعر اإلضبارة /5000/ ل.س.
تقدم العروض مرفقة بجميع الوثائق الثبوتية الالزمة الى الديوان ويمكن مراجعة الدائرة الفنية 

لالطالع على دفتر الشروط وشراء اإلضبارة خالل أوقات الدوام الرسمي. 
قامشلو 2020/1/21م.

اإلدارة الذاتية: »ُنجّدد الدَّعواِت للحواِر وُهنالك جبهٌة 
ة بوجِه التدُخالِت التركيَّة« دوليَّة قويَّ

مركز األخبار ـ أوضح مستشار اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الدكتور أنور المشرف أّن الوضع السوري الراهن يزيد من تعقيد األزمة السورية، ويوصلها إلى 
جدار الال حّل ويطيل من عمرها أكثر، وأشار إلى المساعي الجادة لإلدارة الذاتية في خوض الحوار مع النظام السوري وحّل األزمة السورية، وبّين أنَّ الحوار 

مع النظاِم السوري يكوُن على أساِس ُمرتكزات الحوارِ، وهي االعتراُف باإلدارِة الذاتيَّة التي ُتمثل شريحًة واسعًة من جميِع الشعوب واألديان..

يعتقد األشخاص الذين يعانون من الشخير أن األفراد الذين ينامون معهم في الغرفة ذاتها، هم األكثر تضرراً من صوت 
الشخير, ولكن الشخير قد يعكس حالة صحية خطيرة، إذ ُربط ببعض المخاطر الصحية مثل أمراض القلب.

اإلدارة  تواصلها  التي  المساعي  إطار  في 
مع  الجاد(  )الحوار  لتفعيل  ودولياً  محلياً  الذاتية 
على  مبني  حل  إلى  للتوصل  كافة؛  األطراف 
الحوار ومشاركة كافة األطراف من دون تحييد 
المتأزم  السوري  الصراع  ينهي  لحّل  للوصول 
التركي  االحتالل  دولة  تعمل  ثانية  منذ 2011؛ 
احتاللها  خالل  من  أكثر  األوضاع  تأزيم  على 
تدخلها  جانب  إلى  السورية،  لألراضي  المباشر 

في ملفات دولية أخرى.
وللحديث عن هذه المواضيع؛ كان لصحيفتنا لقاء 
مع مستشار اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
اإلدارة  توجه  بيَّن  الذي  المشرف  أنور  الدكتور 
بما  كافة  السوريَّة  األطراف  مع  للحواِر  الذاتيَّة 
فيها الحكومة السوريَّة، وقال المشرف في بدايَّة 
حديثه: »دعت اإلدارة الذاتيَّة منذ بداية تأسيسها 
إلى الحوار، والجلوس على طاولة المفاوضات، 
السوري  النظام  كان  إذا  لذلك  مستعدة  وهي 
اآلن  إلى  فعالً.  ذلك  يريد  األخرى  واألطراف 
لمؤسسات  لم يوجه النظام السوري طلباً رسمياً 
الديمقراطية  سوريا  قوات  أو  الذاتية،  اإلدارة 

للجلوس على طاولة المفاوضات«.
وشرِق  لشماِل  الذاتيَّة  اإلدارة  ُمستشار  وأضاَف 
يكوُن  السوري  النظاِم  مع  الحوار  بأنَّ  سوريا 
الحواِر، وهي االعتراُف  على أساِس ُمرتكزات 
واسعةً  شريحةً  تُمثل  التي  الذاتيَّة  باإلدارِة 
واألديان،  والشعوب،  المكونات  جميِع  من 
سوريا  قوات  وخصوصيَّة  والمعتقدات، 
الديمقراطيَّة التَّي قدمت آالف الشهداء، ودافعت 
عن األراضي السوريَّة، وال زالت تُدافع، وأكد: 
مع  عليها  الُمساومة  يمكن  ال  المرتكزات  »هذه 
أي طرٍف يُريد حالً جاداً ومثمراً يُفضي إلى حِل 

األزمِة السوريَّة«.
وبيَّن المشرف: »إن هذا الوضع يزيد من تعقيد 
»الال  جدار  إلى  ويوصلها  السوريَّة،  األزمِة 
ما  األمر  وهذا  أكثر،  أمدها  من  ويُطيل  حل«، 
فعالً  تريد  التي  األطراف  كل  وتخشاه  نخشاه، 

مصلحة الُشعوب السوريَّة كافة«.
وفي سياق المساعي والمسارات السلمية المبنية 
المشرف:  قال  السياسي  والحل  الحوار  على 
وقوات  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  »اإلدارة 
سوريا الديمقراطية طالبت أكثر من مرة الجانب 
السوري  للنظام  ودافعاً  ليكون ضامناً  الروسي، 

الجلوس على  تقارب حقيقي، من خالل  لتحقيق 
الضامن  الدولة  هذه  تكون  وأن  الحوار،  طاولة 
له.  يتوصالن  توافقي  حل  أو  بند  ألي  للطرفين 
قبل  من  رّد  أي  هنالك  يكن  لم  اإلطار  هذا  وفي 

النظام السوري على ذلك«.
وكشف المشرف بأنه في إطار المساعي الدولية 
لتحقيق تقدم وتوافق بين األطراف الدولية، كان 
للمشاركة  الذاتيَّة  اإلدارة  لممثلي  دعوة  هنالك 
تكون  أن  »نتأمل  وأكد:  القاهرة(،  )منصة  في 

ألنَّنا  كبير؛  حٍد  إلى  الة  وفعَّ قويَّة  الُمشاركة 
للُمعارضة  صوٌت  هُنالك  تَكون  أن  رغبة  لدينا 
يكون  وأن  السياسي،  بالحِل  تُؤمن  التي  الوطنية 
مشاركة  سوريا  وشرق  لشماِل  الذاتيَّة  لإلدارة 
في وضع دستور سوري، والُمشاركة في اللجنة 

الدستوريَّة«.
دولة  عليه  تَعمل  الذي  السلبي  الدوِر  وعن 
االحتالل التركي بشأِن الَملف السوري، وملفاٍت 
أخرى؛ أكدَّ المشرف: »إّن ما تعمل عليه الدولة 
أردوغان  السلطة  رأس  يريده  ما  هو  التركيَّة، 
المسلمين  )اإلخوان  لتنظيم  زعيماً  أصبح  الذي 
من  اإلرهاب  تصديّر  على  ويعمل  اإلرهابي(، 
سوريا من خالل مرتزقته الذين لهم تاريخ حافل 
من اإلجرام، وسفك الّدم السوري. وإرسالهم إلى 
البلد، ولتنفيذ  ليبيا هو لقتل شعبها، ولتدمير تلك 

مخططاته االستعماريَّة فيها«.
بأنَّ  أردوغان  أحسَّ  »عندما  المشرف:  وتابع 
الحكومة األخونجية التي يترأسها )السراج( في 
دعم  أراد  الليبي،  الجيش  تقدم  وقع  على  خطر، 
بعضهم  قتل  في  الليبيين  ليمعن  الحكومة  تلك 
يَحترم  لم  أردوغان  لذلك؛  فأكثر.  أكثر  البعض 
هو  هناك  فعلهُ  يُحاول  وما  الليبيَّة،  الدولة  سيادةَ 
اإلرهابيَّة(؛  المسلمين  )اإلخواِن  جماعة  دعم 

عثمانيَّة  لهيمنة  ومصالحهُ  مطامعهُ  تحقُق  ألنَّها 
جديدة على الشرق األوسط بأكمله«.

وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مستشار  واختتم 
بالقول:  حديثه  المشرف  أنور  الدكتور  سوريا 
»أدركت مصر اآلن ودول أخرى بما فيها اليونان 
أردوغان  حكومة  تشكلهُ  الذي  الخطر  وقبرص 
المجتمع  على  للضغط  وتعمل  مصالحها،  على 
تُدين  قراراٍت  إلصدار  األمن  ومجلس  الدولي، 
وكذلك  المجاورة،  الدول  في  التركيَّة  التدخالت 
تُمارسها  التي  الشرعيَّة  غير  التنقيِب  عملياِت 

الدولة التركيَّة المحتلة في البحر المتوسط«.  

إلهام أحمد: »على المجلس الوطني الُكردي أن 
يتحمَّل مسؤولياته واالستقاللية بَقراراِته«

الشعب يحكم على الُمعَتدين على طفلة ذات الثالث سنوات بالسجن المؤبد

ما هو سبب الشخير؟
أسباب هذه الحالة ترتبط بعرقلة الُشعب الهوائية, وقد 
أسباب  هناك  لكن  ظهرك،  على  تنام  عندما  تحدث 
أصعب مثل تضخم لهاة الحلق، واللسان كبير، وزيادة 

في الوزن.
أعراض الشخير:

توقف  بين  قوية  عالقة  وجود  الدراسات  أظهرت 
وزيادة  الدم،  ضغط  وارتفاع  النوم،  أثناء  التنفس 
الكوليسترول، والنوبات القلبية، وغيرها من أمراض 

القلب، واألوعية الدموية.
متى تأخذ الشخير على محمل الجد؟

1- التوقف عن التنفس بشكل دوري لعدة ثوان في كل 
مرة خالل النوم المنتظم.

2- النعاس الشديد أثناء النهار.
3- الشعور باإلرهاق عند االستيقاظ.

الدم، حتى  ارتفاع ضغط  السيطرة على  4- صعوبة 

بمساعدة األدوية.
طرق التخلص من الشخير:

1- خسارة الوزن لدى من يعانون من السمنة:
كفيلة  تكون  قد  الزائدة  الكيلوغرامات  خسارة  إن 
بتخليصك من الشخير، ابدأ بتناول حصص طعام أقل 
حجماً وتحتوي على سعرات حرارية أقل، واحرص 
بانتظام،  الرياضية  التمارين  ممارسة  على  كذلك 
األمر  لتسهيل  تغذية  بأخصائي  االستعانة  وباإلمكان 

وتنظيمه.
2- ابدأ بالنوم على جانبك:

أحياناً قد يتسبب النوم على الظهر في تحرك اللسان 
قد  الذي  األمر  جزئي،  بشكل  الحلق  ليغلق  فمك  في 
على  النوم  فإن  لذا  الحلق،  عبر  الهواء  حركة  يعيق 
جانبك قد يساعدك على التخلص من الشخير حيث ال 
يتحرك اللسان من مكانه وال يعود هناك أمر معيق في 

مواجهة حركة الهواء عبر الحلق.

3- رفع السرير:
جرب القيام برفع مقدمة السرير فقط لعدة سنتمترات 
من  أعلى  مستوى  على  واجعلها  الرأس(،  )جهة 
إراحة  على  هذا  يساعدك  قد  السرير،  باقي  مستوى 
بالحركة بحرية  للهواء  التنفسية وقد يسمح  المجاري 

أكبر عبرها مع الحفاظ عليها مفتوحة طوال الوقت.
4- استعمال أدوات خاصة لألنف:

تتوافر في الصيدليات لزقات أنفية توضع على عظمة 
قد  ما  أفضل،  بشكل  التنفس  على  للمساعدة  األنف 
يقلل من الشخير أو يخلصك منه تماماً, كما تستطيع 
أطراف  على  توضع  لألنف،  موسعة  أداة  استخدام 

األنف لتسهيل التنفس.
5- عالج أمراض الحساسية:

بالشخير  تصاب  فقد  الحساسية،  من  تعاني  كنت  إذا 
بسبب انغالق مجاري التنفس لديك، ما قد يضطرك 
أن  احتمالية  من  يزيد  الذي  األمر  فمك،  من  للتنفس 

الطبيب  باستشارة  تقوم  أن  بالشخير, كما يفضل  تبدأ 
الذي  األمر  للحساسية  المالئم  العالج  للحصول على 

قد يخلصك من الشخير وبشكل نهائي.
6- إصالح عيوب األنف الخلقية:

أحياناً قد يولد الشخص مصاباً بانحراف في الحاجز 
األنفي أو قد يتعرض خالل حياته إلصابة ما تسبب له 
هذا النوع من الخلل في بنية األنف، وقد يؤثر هذا سلباً 
على عمليات دخول وخروج الهواء من األنف، ومن 
أثناء  فمه  بفتح  وعي  دون  المصاب  يبدأ  أن  الممكن 
النوم ليتمكن من التنفس بشكل أفضل ما يجعله يشخر.

وهنا من الضروري استشارة الطبيب، فقد يكون من 
الضروري القيام بعملية جراحية إلصالح الخلل.

7- تجنب تناول المهدئات قبل النوم:

إذا كنت من األشخاص الذي يتناولون المهدئات قبل 
فقد  الطبيب  باستشارة  قم  الشخير،  معك  وبدأ  النوم 

تكون المهدئات التي تتناولها هي السبب.
8- التوقف عن التدخين:

يعتبر التدخين عادة غير صحية على كافة األصعدة، 
وفي حالة الشخير، فهو قد يزيد األمر سوءاً، لذا فإن 
اإلقالع عن التدخين هنا قد يساعدك على التخفيف من 

الشخير أو التخلص منه تماماً.
9- الحصول على قسط كافي من النوم:

احرص على الحصول على كفايتك من النوم ليالً، إذ 
أن عدم قيامك بذلك قد يكون إحدى العوامل التي تزيد 

الشخير سوءاً لديك.

أنور المشرف

تقرير/ حسام اسماعيل

تقرير/ معاوية محمد
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103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي األول... المعلماتفريق العمال يحرز لقب بطولة الشهيد »أحمد أيوب«
  ُيقّيمَن سير التعليم

رابطة المرأة المثقفة: »التوعية خيٌر من ألف عالج«

بعد تأجيل المباراة النهائية لمدة أسبوع كامل بسبب عدم جاهزية ملعب كولة بكوباني لسوء األحوال الجوية، بحيث ال ملعب ُمعّشب حتى اآلن في 
المقاطعة، أقيم أخيراً اللقاء النهائي لبطولة الشهيد »أحمد أيوب« للفرق المرخصة من الدرجة األولى للرجال بكرة القدم في مقاطعة كوباني.

روناهي/ قامشلو- ها قد اقتربت نهاية الفصل الدراسي األول من العام الجاري، والمعلمات المتألقات اللواتي تتجاوز نسبتهن الـ 95 % في مدرسة 
الزهراء ال يزلَن يواصلَن تأدية رسالتهن التعليمية والتربوية ليقّيمَن سير العملية التعليمية.

روناهي/ قامشلو- لرابطة المرأة المثقفة في مدينة قامشلو دور هام في مساندة المرأة المثقفة وتشجيعها على إبراز المهارات التي تمتلكها 
سواًء كان في الرسم أو األعمال اليدوية أو الفنون وغيرها، كما تقوم أيضًا بتوعية النساء من األمراض المنتشرة, والتي من الممكن الوقاية منها, 

مثل سرطان عنق الرحم. 

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ إيفا ابراهيم

لمسات خاصةً للمرأة في مناطق شمال وشرقي 
جدران  داخل  بالعمل  تكتِف  لم  كونها  سوريا 
بيتها وتربية أبنائها، فوضعت لمستها في جميع 
القطاعات ومنها القطاع التعليمي والتي خاضت 
جدارتها  تثبت  أن  واستطاعت  التعليم،  معترك 
كانت  لهذا  المجتمع،  نصف  تشكل  باعتبارها 
من  المجتمع  هذا  بناء  في  تساهم  أن  رسالتها 
خالل تربية األجيال وتعمر الوطن تربيةً وفكراً 

وعمالً.
وها قد اقترب نهاية الفصل الدراسي األول من 
توجهت صحيفتنا  الصدد  وبهذا  الجاري،  العام 
روناهي إلى مدرسة الزهراء في الحي الغربي 
التربوية  العملية  سير  كيفية  لمعرفة  بقامشلو 

التعليمية خالل الفصل الدراسي األول. 
صليبيا  وميشيل  الزهراء  مدرستي  طالبات 
داخل مدرسة واحدة وتضم طالبات المرحلتين 
 300 حوالي  وأعدادهن  والثانوية،  اإلعدادية 
حوالي  المعلمات  عدد  أن  إلى  إضافةً  طالبة، 
لنا  أكدته  ما  هذا  واحد،  ومعلم  معلمة   »40«
الزهراء  مدرسة  في  اإلدارية  حديثها  بداية  في 

»ميديا محمد«.  
الفصل  انتهاء  من  يقتربون  بأنهم  ميديا  وأكدت 
الدراسي األول من العام الجاري، لذا في الوقت 
الحالي يتم إجراء االمتحانات لجميع الطالبات، 
ليتم تقييمهن وتجهيز الجالء المدرسي لتوزيعه 

في بداية الفصل الدراسي الثاني. 

املدرسة األكرث تألقاً من بني جميع 
املدراس

وعن نسبة المعلمات التي تجاوزت 95% ضمن 
المدرسة نوهت ميديا بأن هذه المدرسة األكثر 
تألقاً من بين جميع مدراس قامشلو كون الكوادر 
معلم  فهناك  إناث  جميعهم  والطالب  التدريسية 

واحد فقط في المدرسة.

لذا؛ يقع  التعليم  بالقول: »التربية قبل  وأضافت 
والتعامل  بدورهن  القيام  المعلمات  عاتق  على 
مع أطفالهم في المنزل والطالب بسوية واحدة 

وبشكٍل صحيٍح«. 
وعن دور المعلمات في تأدية واجباتهن ضمن 
المدرسة والمنزل في آٍن واحد أكدت ميديا بأن 
والمعلمة  ألطفالها  األم  دور  يأدين  المعلمات 
وقتهن  تنظيم  واستطعن  واحد،  بوقٍت  للطلبة 
ثقل  من  الرغم  على  والمنزل  العمل  بين  ما 

مسؤولياتهن.

خطوات رائدة من ِقبل هيئة 
الرتبية

ضمن  المعلمة  مع  ألتقينا  ذاته  السياق  وفي 
المدرسة »هيرو مصطفى«، وجاء في حديثها 
كان  العام  لهذا  الحالي  الدراسي  الفصل  بأن 
هيئة  الفائتة، كون  بالسنة  مقارنةً  بالنجاح  مليئاً 
خالل  رائدة  خطوات  خطت  والتعليم  التربية 
فصل الصيف، وذلك لتحسين العملية التعليميّة 
المعلمين  لجميع  تدريبية  دورات  وافتتحت 
التعليميّة،  بالمناهج  النظر  إلعادة  والمعلمات 
المدرسية  المستلزمات  إلى تأمين جميع  إضافةً 

التي يحتاجونها حسب هيرو.

مطالبهن للجهات املعنية بافتتاح 
روضات..

ضمن  تلقوها  التي  للصعوبات  بالنسبة  أما 
المدرسة نوهت ميديا  بأنه نتيجة هجمات العدو 

وشرقي  شمال  مناطق  بعض  على  التركي 
مؤقتة،  لفترة  المدارس  جميع  توقفت  سوريا 
الدراسي  الفصل  بتمديد  التربية  هيئة  قامت  لذا 
ليتم تعويض الطالب من الدروس التي حرموا 
تعرضت  التي  الصعوبات  من  وأيضاً  منها، 
المعلمات  تأمين  صعوبة  هي  المعلومات  لها 
األمهات للروضات ألطفالهن، وأضافت قائلةً: 
العديد من  افتتاح  المعنية  الجهات  »نطالب من 

الروضات«.

في  اإلدارية  نوهت  الطالبات  مستويات  وعن 
مدرسة الزهراء ميديا محمد بأن هنالك تحسن 
ملحوظ في مستويات الطالبات من بداية الفصل 
التقييمات  نتيجة  النهاية، وذلك  الدراسي وحتى 
الناحية  من  سواًء  شهر  كل  نهاية  في  تتم  التي 

الكتابية أو الشفهية. 
طالبة  استوقفنا  المدرسة  ضمن  جولتنا  وخالل 
من الصف العاشر والتي تدعى »الفين بطال« 

حيث أفادتنا بأن في بداية العام الدراسي واجهن 
الكثير من الصعوبات من ناحية استيعاب المواد 
المواد  وبعض  »الجنولوجيا«  المرأة  علم  مثل 
وهي  جديدة  مرحلة  دخلن  كونهن  األخرى، 
»المعلمات  بالقول:  الثانوية. وأشارت  المرحلة 
إلينا  المعلومات  توصيل  اإلمكان  قدر  حاولن 
بسهولة، وتم الوصول إلى النتيجة المطلوبة«. 

المعلمات  جميع  بطال  الفين  الطالبة  وشكرت 
ليصلن  جهودهن  بذلن  اللواتي  المدرسة  ضمن 
النجاح  متمنيةً  التفوق،  من  كبيرة  درجة  إلى 

لجميع الطالبات في نهاية هذا الفصل. 
بتدريب  تقوم  التي  األولى  المعلمة  هي  المرأة 
الطفل ُمنذ قدومه للحياة ورعايته وتعليمه اللغة 
وتنير  والنجاح  التفوق  قمة  إلى  ليصل  األّم، 
أحالمه  تحقيق  في  وتساعده  أمامه،  الدرب 
وأهدافه، فهي األم والصديقة واألخت والمربية 

والمعلمة.

على كافة الجهات المعنية وليست الصحية فقط 
التطوير من مفهوم التوعية الصحية لديهم نظراً 
ألهميته في الوقاية, وألن سرطان عنق الرحم 
هو السرطان األكثر شيوعاً في الجهاز التناسلي 
بالتوعية  االهتمام  دائرة  توسعت  األنثوي, 
الصحية حول ذلك. على الرغم من أن األسباب 
هناك  أن  إال  معروفة  غير  للسرطان  المحددة 
عدة عوامل تزيد من فرصة إصابة النساء به, 
والتوعية خيٌر من ألف عالج، لذا كان لرابطة 
المرأة المثقفة دورها الريادي في توعية المرأة 

صحياً.

دور رابطة املرأة املثقفة يف التوعية 
الصحية

لقاًء  روناهي  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
مع اإلدارية في رابطة المرأة المثقفة في مدينة 
بدورها عن  آهين محمد، والتي حدثتنا  قامشلو 
التي  الفعاليات  وأبرز  الرابطة،  افتتاح  أهمية 
للوقاية  النساء  بين  التوعية  بإدارتها، مثل  تمت 
من اإلصابة باألمراض المزمنة قائلةً: »افتتحت 
رابطة المرأة المثقفة في الشهر السابع من العام 
الثقافة  لهيئة  التابعة  قامشلو  مدينة  في   2017

والفن، وتم تشكيل الهيكل التنظيمي للرابطة ليتم 
المباشرة بالعمل الفعلي في بداية العام 2018, 
وكادر العمل في الرابطة مخصص من النساء 
على  المثقفة  المرأة  رابطة  تقف  حيث  فقط، 
األعمال التي تتم في إطار عمل المرأة المثقفة 
اللواتي  النساء  من  وغيرها  خاص،  بشكل 
اليدوية  واألعمال  الرسم  في  المهارة  يمتلكن 
نفسياً  تهيئتهن  ويتم  وغيره,  والغناء  والفنون 

وعملياً لتعزيز مهاراتهن.
وأكدت بأن الرابطة تعمل على زيادة الوعي بين 
التي  التثقيفية  الحمالت  من خالل  عامةً  النساء 
إطالق  تم  حيث  المثقفة,  المرأة  رابطة  تطلقها 
المنصرم  العام  من  العاشر  الشهر  في  حملتين 
في مدينتي قامشلو والحسكة للتوعية من مرض 
المرأة  وتوعية  منه،  الوقاية  وكيفية  السرطان 
بدورها  لتقوم  المرض  من  الوقاية  سبل  على 
حيث  والمجتمع،   والعائلة  محيطها  بتوعية 
انضم إليها عدد كبير من النساء, وتمت اإلجابة 
التي  المحاضرات  خالل  من  تساؤالتهن  على 

نظمتها الرابطة.

»رضورة تَعرّف املرأة عىل أسباب 
املرض« 

الشهر األول من كل  بأنه كون  وأضافت آهين 
مرض  من  للتوعية  العالمي  الشهر  يعد  عام 

السرطان حيث كان للرابطة دور في إبراز أهمية 
المرض  أسباب  على  المرأة  تعّرف  وضرورة 
وكيفية الوقاية منه، حيث أردفت قائلةً: »تم تقديم 
دائرة  وتوسيع  للتوعية  للمرأة  تثقيفية  ندوات 
وتوعيتهم  الخاصة  أبنائهن  بعالقات  االهتمام 
من  الجنسي  االتصال  يعد  حيث  الخطأ،  على 
أبرز مقومات اإلصابة بالمرض, باإلضافة إلى 
سن  في  بناتهن  تزويج  بعدم  األمهات  مناشدة 
صغير )المراهقة( حيث أن الزواج المبكر يعد 
وعملنا  أيضاً،  بالمرض  اإلصابة  أسباب  أحد 
بهن،  الخاص  األيديولوجي  الوعي  زيادة  على 
والذي يكون عرضة لإلصابة به  أكثر في عمر 
صغير أي أقل من 16عاماً ألن البنية الجسدية ال 
تكون مكتملة لديهن بعد, وتم االهتمام بحضور 
المعلمات إلى الندوات والحمالت بشكل خاص، 
توصيل  وباستطاعتهن  لألبناء  األقرب  كونهن 
المدارس  في  المرض، سواًء  من  الوقاية  فكرة 
أو في المنزل لتفعيل دورهن بهذا الخصوص«.

خطط مستقبلية

إلى  يسعيَن  الرابطة  في  بأنهن  آهين  وشددت 
ويعملن  المثقفة  المرأة  أفكار  بجانب  الوقوف 
في كافة  تقدماً  لتحقق  باستمرار  على تطويرها 
مهرجان  الفتتاح  يحّضرَن  وأيضاً  المجاالت, 
إشراف  تحت  المقبلة  األيام  في  المثقفة  للمرأة 
هيئة الثقافة والفن لعرض أعمال المرأة وإبراز 

لتنمية  تخطوها  أن  استطاعت  التي  الخطوات 
قدراتها.

والوقوف  المساعدة  يتم  بأنه  أيضاً  وذكرت 
في  الكثيرين  قبل  من  الرابطة  عمل  بجانب 
اتصال  على  فالرابطة  قامشلو,  مدينة  خارج 
التنسيق  ويتم  والشهباء,  والرقة  منبج  بنساء 
الفعاليات  معهن في المهرجانات إلظهار نتائج 

في باقي المناطق أيضاً.
واختتمت اإلدارية في رابطة المرأة المثقفة في 
المرأة  رابطة  بأن  محمد  أهين  قامشلو  مدينة 
المثقفة على اتصال وتنسيق دائم مع هيئة المرأة 
والهالل  والفن  الثقافة  وهيئة  الجزيرة  إقليم  في 

في  الحرة   المرأة  ووقفة  الكردي  األحمر 
سوريا؛ لتقديم العون إن لزم من الناحية الخدمية 
والصحية لألهالي مؤكدة بأن أكثر ما تهدف إليه 
الرابطة هو نشر الوعي بين النساء ألن المرأة 
الحر والصحيح  الفكر  وحدها تستطيع توصيل 
األقرب  كونها  بأكمله،  مجتمعها  إلى  والصحي 
النصف  وتربي  المجتمع  لألبناء »ألنها نصف 

اآلخر«.
الخير  أشكال  من  شكالً  الصحية  التوعية  تعد 
الذي يجب أن يشارك به الجميع حسب قدراتهم 
مؤسسات  على  ذلك  ينحصر  وال  وإمكانياتهم, 

اإلعالم والصحة فقط. 

وجمعت المباراة النهائية فريقي العمال والوحدة، ولم 
يستطيع الفريقين هز الشباك طوال شوطي المباراة 
الشوطين  إلى  الفريقين  ليتحول  أصلي،  كوقت 
بدقيقة  النهاية  وقبل  األول  الشوط  وفي  اإلضافيين، 
اللقب،  لمنحه  كافياً  كان  هدفاً  العمال  فريق  سجل 
بحيث لم يستطيع فريق الوحدة تحقيق التعادل وليتوج 
فريق العمال بلقب البطولة التي شارك فيها ستة فرق 

من الدرجة األولى وقُسِّموا على مجموعتين.
كبيرة  فرحة  وسط  البطولة  كأس  الختام  في  وُسلِّم 
الالعب  الدوري  هداف  م  ُكرِّ كما  العمال،  لفريق 

أهداف،   5 برصيد  كبجي  فريق  من  سمي  زلمو 
باإلضافة للجنة الدوري.

الشباب والرياضة  في سياٍق آخر برعاية من هيئة 
الرياضي  االتحاد  من  وبإشراف  الفرات  إقليم  في 
القدم  كرة  بطولة  قرعة  سحبت  كوباني،  بمقاطعة 
الشهيد  باسم  للسداسيات  فوق  وما   2004 لمواليد 
الدوري  تنظيم  على  ويشرف  عفريني«،  »رشيد 

مكتب كرة القدم في االتحاد الرياضي.
بواقع كل خمسة  البطولة عشرة فرق  في  ويشارك 
منها  كالً  من  يتأهل  أن  على  مجموعة  فرق ضمن 
النصف  للدور  والثاني  األول  المركزين  أصحاب 

النهائي وكانت القرعة على الشكل التالي:
ـ  حلنج  ـ  روناهي  ـ  برخدان  األولى:  المجموعة 

نسرين ـ كبجي.
المجموعة الثانية: عمال ـ الوحدة ـ روشين ـ نادي 

ـ خزينة.
على  بالعمل  القدم  كرة  لالعبي  المطالب  وتزداد 
ملعب  بحيث  بكوباني  المعشب  الملعب  بناء  تسريع 
كولة الترابي بمجرد هطول األمطار يصبح خارج 
الخدمة، وتتحدى الفرق والالعبين الظروف الصعبة 
ذكرنا  كما  وخاصةً  بكوباني  القدم  كرة  لعبة  لواقع 
بخصوص المالعب، بحيث هيئة الشباب والرياضة 
العام  في  كبير  معشب  ملعب  ببناء  بالبدء  قامت 
الحالي  العام  في  ينتهي  أن  2019على  المنصرم 
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كابوس رياضي؟!

الحكام بتعاون الجميع سيتجهون نحو األفضل

روناهي / قامشلو ـ في رحلة نوم عميقة آتاني 
كابوساً مرعباً، رأيت نفسي داخل مكاتب االتحاد 
كلها  النقاشات  وإذ  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي 
في  األندية  الرياضة،  تطوير  كيفية  في  تصب 
تارةً  ويناقش،  جالس  الجميع  المكاتب،  ضيافة 
تطوير  الجميع  وهدف  يتفقون،  وتارة  يختلفون 

الرياضة في اإلقليم!!!.
في  تداخل  ال  بحيث  ومنظمة  رائعة  روزنامة 

الجمعة،  يوم  في  جميعها  وليست  البطوالت؟، 
وللصاالت  للمراكز  القتالية  لأللعاب  البطوالت 
والنوادي الخاصة باللعبة فقط، وكرة القدم أصبح 

ترخيصها عبر قوانين وأنظمة جديدة، وال فرق 
بين ناٍد عن اآلخر إال باالحترام واألخالق.

الجوائز  واختيار  مميز  دوري  الطائرة  الكرة 
الفردية كان بعيداً عن التحيز والترضية، والبطل 
كما  وليس  بالذهب،  مرصع  كأس  نال  للدوري 
أن  من  المرء  يستحي  كأس  المنصرمة  األعوام 
يحمله، وللتنويه عضو من اللجنة الفنية ال توجد 

على طاولته علبة دخان حمراء طويلة!
وبطوالت  المالعب،  أرضية  تغيير  السلة  كرة 
فقط،  واحدة  بطولة  العام  في  وليس  مكثفة 
المصالح  عن  بعيدة  مستقلة  لجنة  الطاولة  كرة 
الشخصية، والشطرنج تأمين كافة اللوازم، وأما 
العام  كما  وليس  حرج،  وال  حّدث  الرقع  عدد 
من  الرقع  “نشحذ”  حيث  قليالً  كان  الماضي 
الجيران أيضاً، للتنويه أحد أعضاء اللجنة الفنية 
لم ينم طوال فترة البطولة المفتوحة بقامشلو لمدة 

يومين!
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار عاد كما كان 
في  الربيع  كجمال  جميالً  مخضراً  السابق  في 
بميزانية  للتنويه  جداً  وطني، وبميزانية محدودةً 

محدودة جداً!
السقف  وضع  تم  الرياضية  قامشلو  صالة 
وأنقاض  النواحي،  كل  من  الصالة  وتجهزت 
ومخلفات السقف السابق تم منحها كهدية لمتحف 
كما  وليس  زحل،  كوكب  في  المتواجد  األناقة 
الحرامية  سوق  في  بيعت  بأنها  البعض  روجها 

المعروف بدمشق.
يخشون  ال  أصبحوا  القدم  كرة  لعبة  في  الحكام 
من  لكل  عفو  أي  شمل  بعدم  قرار  بعد  شيئاً، 

يتطاول عليهم.
أصبح لكل ناٍد راعي ولم يعد هناك علميات بيع 
وشراء لالعبين في السوق السوداء بعقد حقيقي 

وبعقد مزيف )براني( آخر.
إداري، العب، ال يعلق بصفحة بمديح  مدرب، 
النفاق  رحل  الشخص،  نفس  يسب  أخرى  وفي 

إلى غير رجعة مبروك انتصرنا!!!.
دوري  مباريات  في  كبير  جماهيري  حضور 
نهاية  بعد  لإلقليم  منتخب  وتشكيل  السيدات 
كان  فقد  للنهائي  التتويج  مراسيم  أما  الدوري، 
مميزاً، بحيث غاب التصوير الشخصي وغابت 
الحضور  وكان  أفعال،  بدون  الرنانة  الشعارات 
فعلياً ومرافقاً لكافة المباريات، وشكرت العبات 
عن  واالبتعاد  المعنوي،  الدعم  هذا  األندية 

التصوير كما العادة.
أتوقع  والرسالة  حقيقياً  كابوساً  كان  ذكر  ما  كل 

وصلت.
وإلى  فترة  بعد  آخر  كابوساً  نشهد  “قد  للتنويه 

وقتها نبقى نتمسك بشعار الرياضة تفرقنا”.

حكام  هم  المالعب  قضاة  ـ  قامشلو   / روناهي 
كل  رغم  الجزيرة،  إقليم  في  القدم  كرة  لعبة 
المعاناة لكنهم مستمرين بالتحكيم، وهناك نقص 
اإلدارات،  قبل  من  معهم  التعاون  في  كبير 
القضية ليست الدفاع عنهم، بل ندرك جميعاً بأن 
الحكام لدينا يلزمهم الكثير، ولكن هل اإلداريين 
الثقافة  لتلك  وصلوا  والالعبين  والمدربين 
القدم،  كرة  في  وخاصةً  المطلوبة؟  الرياضية 
الحكام  ويحاربون  شيء  كل  يتركون  بحيث 
فقط! وبالطبع القضية ليست للتعميم ولكن معظم 

األندية هي كذلك.
يتجاوز  كان  أن  فبعد  لدينا  الحكام  عدد  تناقص 
من  ألقل  انخفض  العدد  اآلن  حكماً،  الثالثين 
الكثير من األندية  السبب؟؟ دائماً  العشرين فمن 

وال  للمباراة،  خسارتها  مسؤولية  الحكام  تُحّمل 
دقيقة  تسعين  يبقى  الذي  المهاجم  العبها  تنتقد 
وال  المرمى  أمام  الفرص  من  العديد  له  وتسنح 
يسجل وال ينتقدون مدافعي فرقهم، فقط يضعون 

كل المسؤولية على الحكام؟؟؟!!.
الحكام ليس لديهم أي ثأر مع أي ناٍد ويُحّكمون 
عليهم  كبير  والضغط  وخبرتهم،  معرفتهم  بقدر 
بحيث طوال وقت المباراة من هم خارج الملعب 
واإلداريين  البدالء  دكة  من  األفواه  تهدأ  ال 
من  واالعتراض  الصياح  واستمرار  والمدرب 
داخل  هم  من  غير  هذا  قراراتهم،  على  قبلهم 
العبين  العتراض  األمر  وصل  فقد  الملعب 
عليهم،  والتطاول  الحكام  على  األشبال  فئة  من 
االحترام  تعلم  عليه  يبغي  كان  الذي  الجيل  هذا 

كرة  لعبة  ممارسة  كيفية  تعلمه  قبل  واألخالق 
القدم.

تعاون الجميع واجب للوصول للنجاح والتميّز
يرتكبون  ألنهم  الحكام  عن  الدفاع  بصدد  لسنا 
لم  ولكن  واضحة،  حقيقة  وهذه  األخطاء  بعض 
نشهد خطأ متعمد من الحكام لدينا في الدوريات، 
وال يجوز بأي شكل من األشكال التجاوز عليهم 
وضربهم، على العكس تماماً يجب على الجميع 
مد يد العون لهم للخروج بمباراة مثالية وجميلة 
والوصول للنجاح وتطوير الواقع الرياضي نحو 
األفضل، فال تنسى هو غير متفرغ للتحكيم فقط، 
والغالبية موظفون أو يأتون من العمل للملعب، 
منهم  وحتى  واإلهانة،  والشتم  السب  ويتحملون 

من تعرض للضرب.

صقل  لدورات  إخضاعهم  يتم  أن  يجب  الحكام 
من قبل مختصين وهم بدورهم قادرين لتطوير 
ذاتهم وزيادة خبرتهم التحكيمية ولياقتهم البدنية، 
وللجميع  لهم  هي صعبة  األوضاع  بأن  وندرك 
البالد  بها  تمر  التي  المادية  الظروف  وخاصةً 
هذا  أخذ  الرياضي  االتحاد  وعلى  عام،  بشكٍل 
االتحاد  على  باإلضافة  االعتبار،  بعين  األمر 
الحكم  على  يتطاولون  من  شمل  عدم  الرياضي 
العام  شهدنا  وخاصةً  العام،  العفو  قرارات  في 
الماضي 2019، إصدار العفو لثالث مرات في 

إقليم الجزيرة.
الحكام بشر ومعرضون الرتكاب األخطاء مثلهم 
مثل الالعب في الملعب والمدرب الواقف على 
يد  مد  الجميع  من  يُتطلب  ولذلك  الفنية،  النقطة 
على  أعداء  بأنهم  لهم  النظر  وعدم  لهم  التعاون 
مباراة  قيام  ممكن  غير  الحكام  فبدون  العكس 
حال  في  األندية  تمارين  في  فنالحظ  حقيقية، 
أو  حكم  لهم  زميل  وكان  فريقين  على  انقسموا 

على  يعترضون  مدربهم  حتى  أو  إداري  حتى 
قادر  غير  الحكم  بأن  يتوضح  وهنا  قرارتهم، 
يربح  عندما  الفريق  الجميع، والحظنا  إلرضاء 
يمدح الحكام وفي حال خسر يهاجمونهم، وأغلب 
األندية لدينا هي كذلك فهل سنتعاون معهم ونشهد 

موسم كروي أفضل من الذي مضى؟؟؟.
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

 ذاب الثلج وباَن
المرج

جمعت  التي  واللقاءات  االجتماعات 
النظام السوري ودولة االحتالل التركي في 
اآلونة األخيرة، وبخاصة تلك التي جرت في 
موسكو العاصمة الروسية، للمرة األولى 
تخرج للعلن، وامللفت للنظر أنها خرجت 
إلى  املكوكية  بوتني  زيارة  بعد  للعلن 
تركت  والتي  دمشق  السورية  العاصمة 
بالرئيس  ولقاءه  استفهام،  إشارات  عدة 
في  روسي  عسكري  مركز  في  السوري 
مشهد فسره الكثير من احملللني باملهني. 
رأس  ويلتقي  تركيا  إلى  بعدها  لينطلق 
إن دل على  أردوغان، وهذا  التركي  النظام 
اخلاص  الروسي  الدور  على  يدل  إمنا  شيء 
في حدوث هذه اللقاءات، وهي التي تعمل 
توطيد  على  سوريا  في  تدخلها  منذ 
العالقات بني النظامني التركي والسوري، 
بهدف الضغط على اإلدارة الذاتية وقوات 
بالشروط  والقبول  الدميقراطية،  سوريا 

التي يحاولون فرضها عليهم.

دعم  عن  تركيا  إبعاد  هو  اآلخر  والهدف 
الوطني  واجليش  باملعارضة  تسمى  ما 
السوري املرتزق، وتركهم ملصيرهم بعدما 
وبأسعار  العلنية  املزادات  في  بيعهم  مت 
باملصاحلات  سميت  ما  وفق  بخسة، 
مت  حتى  التعبير،  صح  إن  املقايضات  أو 
مرتعاً  باتت  التي  إدلب  في  جتميعهم 
الراديكالية  السلفية  للمجموعات 
والنصرة،  داعش  ضمنها  ومن  املتطرفة، 
السوء  جارة  مع  وطيدة  عالقات  ولهؤالء 
كانت  املاضية  السنني  وطوال  تركيا. 
حتدث اجتماعات سرية بني الطرفني واآلن 
الطرفان  صرّح  حيث  علنية،  أصبحت 
االجتماعات  هذه  بأن  والتركي  السوري 
ونقاش  دراسة  إلى  تطرقت  بحتة،  أمنية 
الوضع األمني بني الطرفني وخرج تصريح 
اتفقوا  بأنهم  ليؤكد  التركي  الطرف 
الذاتية وقوات سوريا  على محاربة اإلدارة 
اخلارجية  ردت  حني  في  الدميقراطية، 
السورية بأن هذا الكالم عارٍ عن الصحة.

اإلدارة  على  أن  مبكان  األهمية  من  لذلك 
الذاتية وقوات سوريا الدميقراطية أال تثق 
تلطخت  الذين  النظامني  عن  يصدر  مبا 
على  والسوريني  الكرد  بدماء  أيديهم 
يجب  حدثت  التي  واللقاءات  سواء،  حد 
في  النظامني  متثل  أنها  على  تصنيفها 
متأكدون  نحن  وما  مستوياتها،  أعلى 
منه إن ما خرج على اإلعالم ليس كالذي 
لديهم  أنهم  بخاصة  اخلفاء،  في  بقي 
اإلدارة  مشروع  ضرب  في  مشترك  هدف 
النعرات  وإثارة  الوطنية  واللحمة  الذاتية 
شمال  شعوب  بني  والفنت  الطائفية 
وشرق سوريا. باعتقادي أن هذه اللقاءات 
لها غاية وهدف واحد وهو إفشال املشروع 
الدميقراطي وإرضاخ اإلدارة الذاتية للتنازل 
ال  بالطبع  عليها،  سيطرح  مبا  والقبول 
ذلك،  في  اخلبيث  الروسي  الدور  يخفى 
جاهدة  تعمل  روسيا  بأن  جميعاً  ونعلم 
للعام  احمللية  اإلدارة  مشروع  فرض  في 
الذاتية، وبذلك  اإلدارة  2012 على مناطق 
تكون قد حققت ما كانت تعمل من أجله 
اجلانب  هذا  وفي  املاضية،  الفترة  طوال 
ساهم التخبط األمريكي ودورها السلبي 
دورها  روسيا  لعب  على  املنطقة  في 

لتحقيق ما تريد.

شمال  كشعوب  علينا  اخلطر  هذا  ولدرء 
يجري  ملا  واالنتباه،  التنبه  سوريا  وشرق 
اجلميع  وليعمل  ضدنا،  الكواليس  خلف 
الذين  هؤالء  أمام  الطريق  سد  على 
أرضنا  واحتالل  إرادتنا  كسر  يحاولون 
اإلدارة  معاً  أعلنا  وكما  خيراتنا،  وسرقة 
الذاتية الدميقراطية لشمال وشرق سوريا، 
وأفشلنا  داعش،  مرتزقة  معاً  وحاربنا 
قادرين  سنكون  سابقاً.  مخططاتهم 
على الصمود والتصدي ملشاريعهم، ومن 
في  شهيد  ألف   11 على  يزيد  مبا  ضحى 
سبيل الكرامة واحلرية واألمان واإلنسانية، 
شعاره  وسيبقى  إرادته  كسر  ميكن  ال 
املقاومة  ثم  واملقاومة...  املقاومة  دائماً 

حتى حتقيق االنتصار.

عين الحدث

رفيق إبراهيم

مالحظات حول الوحدة واالنفكاك

تركيا حاضنة لإلرهابيين والمرتزقة

هناك من يرّوج كثيراً في هذه األيام بضرورة 
ربط عالقة اإلدارة الذاتية مع إقليم كردستان، 
آفا،  روج  مكتسبات  على  المحافظة  بحجة 
عالقاتهم  لهم  كردستان  باشور  أن  وباعتبار 
اإلقليمية والدولية، سيحمون بها روج آفا من 
بأن  ويتناسون  واإلقليمية  الدولية  التدخالت 
يتصورونه،  هم  مما  تعقيداً  أكثر  المسألة  هذه 
بتلك  اإلقليم  حكومة  تقبل  هل  أنفسنا  ولنسأل 
العالقة  بتلك  قَبِلت  التي  هي  وهل  العالقة؟ 

ورفضتها اإلدارة الذاتية؟
كنا ومازلنا مع تمتين العالقة مع إقليم كردستان 
بشكل  الكردية  القضية  خدمة  في  يدخل  وهذا 
الجميع  ولكن  خاص  بشكل  آفا  وروج  عام 
يدرك تماًما بأنهم ال يستطيعون كون عالقاتهم 
متشابكة مع القوى اإلقليمية وبشكل خاص مع 
وقيادة  اإلقليم  ورئاسة  اإلقليم  فحكومة  تركيا، 
حزب الديمقراطي الكردستاني هي التي تتحكم 
برئاسة اإلقليم ورئاسة الحكومة، حيث ترفض 
الذاتية  اإلدارة  مع  متوازنة  عالقة  أي  إقامة 
موقف  أي  لها  وليس  سوريا،  وشرق  لشمال 
وشرق  شمال  لمناطق  تركيا  احتالل  تجاه 
سوريا، مع أن اإلدارة الذاتية مستعدة وفي كل 
وقت إلقامة أفضل العالقات مع حكومة اإلقليم 

بشرط أن تكون هي أيضاً مستعدة لذلك. 

والنقطة األخرى الهامة هي مسألة االنفكاك عن 
هو  ما  هنا  لنسأل  الكردستاني،  العمال  حزب 
الدعوة لالنفكاك؟  يتم  نوع هذا االرتباط حتى 
هل قالت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
المجتمع  منظومة  من  جزًء  إنها  ما  يوم  في 
الكردستاني حتى  العمال  الكردستاني وحزب 
حجج  مجرد  هذه  عنها؟  انفكاكها  اليوم  تعلن 
تتحجج بها تركيا، ومع األسف بعض المثقفين 
أيضاً يصدقون ذلك ويسّخرون أقالمهم للحرب 
الخاصة التي تشنها تركيا على وجودنا ككرد، 
ولو دققنا قليالً وسألنا أنفسنا هل التدخل التركي 
شؤون  في  وحتى  وقبرص  وليبيا  إدلب  في 
مصر ودول الجوار كان بسبب وجود حزب 
العمال الكردستاني في تلك المناطق والدول«؟

شعوبها  قبل  من  تدار  آفا  روج  أن  رغم 
ومكوناتها من كرد وعرب وسريان وغيرهم، 
وصّرحت مراراً وتكراراً حول هذا الموضوع 
حتى  بقنديل  آفا  روج  ربط  يحاولون  ولكن 

هناك  األسف  ومع  بالتدخل  ذريعة  لهم  تكون 
تلك  إلى  ينجرون  وكتّابنا  مثقفينا  من  البعض 
اللعبة سواء عن وعي أو من دون ذلك وكأنهم 

صدقوا تلك األكذوبة. 
وتصريحات رئيس اإلقليم نيجيرفان البرزاني 
قنديل،  مع  العالقة  انفكاك  إلى  فيها  دعا  الذي 
وكان  آفا،  روج  على  للعدوان  تبريراً  كانت 
البرزاني  نيجيرفان  والرئيس  بمثقفينا  األجدر 
المرحلة  هذه  في  إيجابياً  دوراً  يلعبوا  أن 
العصيبة، ويدعو إلى وحدة الصف الكردي في 
روج آفا ووحدة الموقف السياسي الكردستاني، 
العمل  ال  الوطنية  الوحدة  تقوية  على  والعمل 
على إقصاء جهة كردستانية من أجل مراضاة 

تركيا. 
حزب العمال الكردستاني لم يتدخل في روج آفا 
ولم يفرض أي شيء على شعوبه، بل العكس 
ساعد وساند ودافع عن روج آفا واإلقليم أيضاً، 
وقدم المئات من الشهداء في شنكال وكركوك 

وحتى على أسوار أربيل التي كادت أن تسقط 
بيد داعش، ومن المفروض تقديم الشكر لهذا 
الحزب احتراماً لتضحياته على األقل، وتقوية 
إرضاًء  عليه  التهجم  وليس  الوطنية  اللحمة 
ورئيسها حتى  تقبل حكومتها  ال  التي  لتركيا، 
الذين  أول  فهم  كردستان  بكلمة  التلفظ  مجرد 

وقفوا ضد االستفتاء. 
لوحدة  الدعوة  المرحلة هو  هذه  في  المطلوب 
كل  وتشجيع  والكردستاني،  الكردي  الصف 
األطراف السياسية للدخول في حوار من أجل 
المصلحة العليا، ومن أجل عقد مؤتمر وطني 
ووضع  سياسية  مرجعية  وتشكيل  كردستاني 
أقالمنا  نُسّخر  أن  ال  وطنية،  استراتيجية 
ومواقفنا وتصريحاتنا لخدمة ما تريده تركيا، 
السياسية  القوى  جميع  على  ذلك  أجل  ومن 
عقد  في  اإلسراع  أجل  من  مواقفها  تحديد 

المؤتمر الوطني بدون أي أعذار وحجج.

)السالم  أردوغان  التركي  الرئيس  صّرح 
في ليبيا يمر عبر تركيا( رغم أن العالم كله 
يدرك أن تركيا هي ممر وحاضنة لإلرهابيين 
بما  يذكرنا  أردوغان  وتصريح  والمرتزقة، 
جرى بين القط والفأر )سقط الفأر من األعلى 
الفأر  فرد  هللا،  –اسم  هللا  اسم  القط  فصاح 
تركيا  بألف خير من هللا(،  وأنا  اتركني  أنت 
لتصدير  خاصة  شركة  أصبحت  أردوغان 
وال  كانت  وسوريا  المنطقة.  لدول  اإلرهاب 
يمكن  وهنا  ذلك،  جراء  الكثير  تعاني  تزال 
قائمة  التاريخية  جذوره  كانت  من  إن  القول 
على سفك دماء الشعوب والعباد، ال يؤمن له 

جانب هكذا علمتنا تجارب التاريخ.
والمنطقة  العربي  الوطن  حكمت  فتركيا   

بالخازوق  سنة   400 أوروبا  من  وقسماً 
وذاقت  الصارخة،  واالنتهاكات  والمشانق 
واليوم  احتاللهم،  جراء  الويالت  الشعوب 
على  ليبيا  في  نفسه  إظهار  يريد  أردوغان 
السالم،  نشر  له سوى  هم  ال  وديع  أنه حمل 
رغم أن البرلمان الليبي أدان التدخل التركي 
واحتالل.  عدوان  اعتبرته  العربية  والجامعة 
الشرعية  تّدعي  الوفاق  حكومة  كانت  وإذا 
المتمثلة  الداخلية  للشرعية  فاقدة  فهي  الدولية 
والتدخل  الليبي،  الوطني  والجيش  بالبرلمان 
والسيطرة  التوسعية  تركيا  أطماع  بسبب  هو 
قبرص،  في  فعلت  كما  ليبيا  نفط وغاز  على 
وأيضاً بسبب التوافق األيديولوجي بينها وبين 
اإلخوان وممثلهم السراج، ألن تركيا أصبحت 
في  كما حصل  عالمياً،  اإلخوان  تنظيم  تدعم 

السودان ومصر في عهد البشير ومرسي.
ليبيا  التركي في  للتدخل  المباشر  السبب  أما   
الجيش  حققها  التي  االنتصارات  في  فيكمن 
المشير حفتر، وأحكام الطوق  بقيادة  الوطني 
مؤتمر  وانعقاد  طرابلس،  العاصمة  على 
برلين هو إلنقاذ حكومة الوفاق وتركيا كانت 
موافقة  على  حصولها  بعد  انعقاده،  وراء 
ليبيا،  مقابل  إدلب  صفقة  خالل  من  الروس 
والمؤتمر كما هو معروف لم يكن في مصلحة 
حفتر ألن موازين القوى كانت لجانبه وخذله 
تريد  روسيا  ألن  واألوروبيون  الروس 
هددهم  فلقد  األوروبيون  أما  تركيا،  كسب 
أردوغان باإلرهابيين والمهاجرين السوريين 
الدولة  تعد  ألمانيا  المقيمين في تركيا، وكون 
تريد  لذا  المهاجرين،  من  تضرراً  األكثر 
من  أردوغان  مع  واألدوار  المصالح  تقاسم 
خالل تطبيق سيناريو سوريا، بعد أن خدعه 

األوروبيون في ليبيا منذ سنوات ويريد العودة 
من جديد من الشباك بعد أن أُخِرج من الباب 

كما يقال.
تبرر  ذكره،  سبق  ما  إلى  باإلضافة  وتركيا   
تقدر  تركية  جالية  بوجود  ليبيا  في  تدخلها 
بمليون شخص، أما شعبنا الكردي في تركيا 
الذي يزيد تعداده عن 20 مليون نسمة تركيا 
ال  الشمس  ولكن  بوجوده،  حتى  تعترف  ال 
اعترفت  وسواء  يقال  كما  بغربال  تُحجب 
على  سيحصل  فشعبنا  تعترف  لم  أم  تركيا 
حقوقه المشروعة شاءت تركيا أم أبت. وعلية 
الليبية دخلت  األزمة  فأن  مما سبق  وانطالقاً 
التي  المتعددة  لألطراف  نظراً  التدويل  طور 
أمريكا  أن  ويبدو  برلين،  مؤتمر  حضرت 
سلمت الملف للروس، لهذا فأننا سوف نرى 

حدث  كما  برلين  مؤتمرات  من  المزيد  عقد 
بيد  الحل  وأصبح  بسوريا،  الخاص  لجنيف 
لسنوات  تمتد  سوف  التي  وتوافقاتهم  الكبار 
التي  العديدة  اللجان  خالل  من  ذلك  ويبدو 
المؤتمر، وكل ذلك سيكون على  تشكلت في 
حساب الدم الليبي وتدمير بنيته التحتية. وليس 
من المستبعد أن يقود كل ذلك في النهاية إلى 
يجهز  أن  الليبي  الشعب  وعلى  ليبيا،  تقسيم 
نفسة لسنوات عجاف جديدة تكون أسوأ عليهم 
فأن  الختام  وفي  اآلن،  حتى  لهم  حصل  مما 
مؤتمر  حضور  ينوي  يكن  لم  حفتر  المشير 
برلين، ولكنه أضطر إلى ذلك بسبب الضغط 
الدولي الكبير الذي مورس عليه انطالقاً من 
على  َجبَرك  يلي  )شو  القائل  الشعبي  المثل 

الُمر قال األََمر منو(.  

نوري سعيد

عبد الكريم ساروخان

ة شيرين عيسى: »حّل األزمة الّسوريِّ
 سيكون عبر حوار الّسوريين«

ف الُكردي وحل القضّية الُكردية  يمقراطي شيرين عيسى حول وحدة الصَّ  أجرت صحيفتنا لقاًء مع عضوة الَمجلس العام للمرأة في حزب االتحاد الدِّ
ًا«،  ة في هذه المرحلة الحّساسة والّتاريخية والمصيرّية التي تمّر بها المنطقة، وأَكدت: »باتت إعادة ترتيب البيت الكردي َمطلبًا جماهيريًا ُملحَّ وبخاصَّ
وأشارت إلى أنه وللتمكن من تجاوز هذه الَمرحلة والِحفاظ على الُمكتسبات التي تحّققت بِدماء وتَضحيات اآلالف من أبناء المنطقة المناضلين من  

أجل حرّية شعوبها؛ ال بد للّتوجه إلى طاولة الِحوار.

ولتفادي إراقة الّدم الّسوري والتطلع إلى حلول 
الطّويلة؛  الحرب  سنين  بعدد  منصفة  مستقبلية 
فإن من الواجب على األحزاب السياسية الُكردية 
والهدف،  الغاية  لهذه  الوصول  على  العمل 
يوقف  سياسي  حل  إلى  الوصول  من  للتمكن 

الحرب ويحل المعضلة السورية. 

رك بروح  تَوحيد املَوقف والتَّحُّ
الفريق الواحد

العام  المجلس  السياق؛ حدثتنا عضوة  وفي هذا 
شيرين  يمقراطي  الدِّ االتحاد  حزب  في  للمرأة 
عيسى قائلة: »إن حالة التَّشتت للحركة السياسية 
للعديد  المجال  إفساح  في  سببا  كان  الكردية 
الكردي.  شعبنا  لتطلعات  المعادية  القوى  من 
تاريخيّة  مسؤوليّة  أمام  سياسية  كحركة  ونحن 
والتَّحرك  مواقفنا  توحيد  على  سريعاً  للعمل 
الحركة  تكون  وبذلك  الواحد،  الفريق  بروح 
السياسية الكردية قد فرضت نفسها على المشهد 
الّسوري كقوة متماسكة، ال يمكن االستهانة بها 
وسيساهم  البالد،  مستقبل  رسم  في  تجاهلها  أو 
واالقتصادي  األمني  االستقرار  تحقيق  في 
الوطني  المؤتمر  الالجئين. ويجب دعم  وعودة 
الكردستاني ليكون المظلّة الحامية لحقوق الُكرد 
شعوب  مصالح  لحماية  السياسية  والمرجعية 
المنطقة، إال أّن بعض األطراف الكردية تعمل 

والمصالح  األهداف  وخارج  السرب  خارج 
الضيقة  الحزبية  المصالح  وتفضل  الكرديّة، 
انعقاد  التوجه نحو  العامة وهي  المصلحة  على 

مؤتمر كردستاني شامل«.
األزمة  »دفعت  بقولها:  شيرين  وأوضحت 
سوريا  في  التدخل  الّدول  بعض  السورية 
المناطق  لبعض  واحتاللها  تركيا  رأسها  وعلى 
الشَّعب  بين  الفِتنة  إثارة  وتُحاول  سوريا،  في 
إرهابية،  جماعات  دعم  خالل  من  السوري 
وتنسف أي مبادرة للحوار السوري _السوري  
تمرير  أجل  من  الخارج  إلى  باألزمة  وتأخذ   ،
الداخلية  أزمتها  من  والهروب  مصالحها 

وتصديرها للخارج«.

يك لِمناطقنا  إنهاء االحتالل الرتُّ
هدفنا األوَّل

وتابعت شيرين قائلة: »إنَّ حل األزمة ومستقبل 
الخارج؛  الداخل ال  يناقش في  أن  سوريا يجب 
بين  السوري   - السوري  الحوار  عبر  وذلك 
المعضلة  وحل  الُمتنازعة  األطراف  جميع 
وإنهاء  السوري،  الدم  نزيف  ووقف  الّسورية 
حقوق  وضمان  لمناطقنا  التركي  االحتالل 
سوريا  وبناء  شرائحه  بجميع  السوري  الشعب 
ُملكاً  تكون  مركزية،  ال  ديمقراطية  تعددية 
لجميع السوريين دون إقصاء أحد أو حرمانهم 
من حقوقهم الشرعية، والكرة في ملعب النِّظام 
ممثلي  مع  والحوار  التفاوض  فعليها  السوري؛ 
التي حررت %30  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 

من  اآلالف  وقدمت  السورية  األراضي  من 
الشهداء لحماية شعوب المنطقة«.

السياسي  الحل  في  المرأة  دور  أهمية  وعن 
كانت مستهدفة  أكدت شيرين: »المرأة  بسوريا 

اليوم  وحتى  األزل  منذ  األنظمة  قبل  من  دائماً 
يتم  كان  واستهدافها  المرأة  شخص  خالل  فمن 
إضعاف المجتمع والسيطرة عليه، وهذا يوضح 
في  ودورها  السياسي  العمل  في  المرأة  أهمية 

بناء المجتمع وأصبحت المرأة في شمال وشرق 
البطوالت  خالل  من  بها  يُحتذى  مثاالً  سوريا 
والعسكرية  السياسية  ومنها  كافة  المجاالت  في 

واالجتماعية«.

َتقرير/ سالفا أحمد 

َتقرير/ ليكرين خاني

عائشة أفندي: »الُعزلة على القائد أوجالن 
انتهاك للقوانين والمواثيق الّدولية«

أكدت اإلدارية في لجنة العالقات الدبلوماسية 
التركي  االحتالل  لدولة  أّن  أفندي  عائشة 
مخاوف من إطالق سراح القائد أوجالن؛ لما 
لديه من فكر ديمقراطي حر ودور كبير على 
إلى  وأشارت  األوسط،  الشرق  في  المجتمع 
أنها تحاول قدر اإلمكان ممارسة العزلة بحقه، 
أجل حماية  تعمل من  منظمات  توجد  وإنه ال 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان، وأوضحت أّن دولة 
والمواثيق  القوانين  تنتهك  التركي  االحتالل 

الدولية كافة؛ تحت أنظار العالم أجمع. 

التركي تفرض عزلة  ال تزال دولة االحتالل 
مشددة على القائد عبد هللا أوجالن، وال تسمح 
إحداث  بهدف  به؛  اللقاء  عائلته  أو  لموكليه 
القائد عبد هللا أوجالن  شرخ بين فكر وفلسفة 
والشعب الكردي وسائر شعوب شمال وشرق 

سوريا التي نهلت من مدرسته الفكرية.
ذلك؛  وحول  أوجالن  المفكر  بيد  الحل  مفتاح 
العالقات  لجنة  اإلدارية في  تحدثت لصحيفتنا 
من  »الهدف  قائلة:  أفندي  عائشة  الدبلوماسية 
كسر  هو  أوجالن  القائد  على  العزلة  فرض 
المنطقة،  وشعوب  الكردي  الشعب  إرادة 
إطالق  من  تخاف  المحتلة  التركية  والدولة 
سراح القائد عبدهللا أوجالن؛ لما لديه من فكر 
الشرق  في  العالقة  القضايا  حل  حول  عميق 

األوسط  الشرق  مجتمع  وانفتاح  األوسط. 
المشروع  يعني موت  الديمقراطي  فكره  على 
الدولة  لذلك؛  المنطقة.  في  االحتاللي  التركي 

التركية تفرض العزلة عليه، في محاولة يائسة 
الكردي«.   الشعب  وبين  بينه  شرخ  إلحداث 
وأشارت عائشة أفندي إلى إن مفتاح حل أزمة 

القائد  بيد  الكردية  والقضية  األوسط  الشرق 
عبد هللا أوجالن، وأضافت: »لذا تسعى الدولة 
العزلة  فرض  إلى  الكبرى  والدولة  التركية 

على القائد أوجالن وسجن أفكاره ومقترحاته 
وأخّوة  والديمقراطية  المساواة  لنشر  الساعية 
العالم كافة؛ كون  أنحاء  الشعوب والسالم في 
الرأسمالي  لنظامهم  تهديداً  تشكل  األفكار  هذه 
يبحث  ال  أوجالن  القائد  إن  والديكتاتوري. 
يبحث  بل  فقط،  الكردي  للشعب  الحلول  عن 
ويسعى إليجاد الحلول والسالم لشعوب الشرق 
األوسط والعالم كافة«.  ونوهت عائشة أفندي 
أن االحتالل  وبالرغم من  أنه  إلى  في حديثها 
أّن  إال  أوجالن،  على  العزلة  يفرض  التركي 
المنطقة،  شعوب  بين  منتشرة  وفلسفته  فكره 

وهذه الشعوب عاهدت 

تحقيق  حتى  خطاه  على  والنضال  بالسير 
لجنة  في  اإلدارية  واختتمت  األهداف.  
حديثها  أفندي  عائشة  الدبلوماسية  العالقات 
على  تطلق  التي  الُمنظمات  »َصمت  بالقول: 
والمعتقلين  اإلنسان  لحقوق  حامية  أنها  نفسها 
يعني الموافقة على كل ما ترتكبه الدولة التركية 
فالدولة  القائد.  بحق  انتهاكات  من  المحتلة 
التركية تفرض العزلة على القائد أوجالن منذ 
أكثر من 20 عاماً، واآلن تغزو وتحتل مناطق 
الجرائم  أفظع  وتمارس  سوريا  وشرق  شمال 
بحق أهلها أمام أعين العالم، والجميع صامتون 
ال حول لهم وال قوة، وهي تثبت بصمتها هذا 
أنها شريكة في تلك المؤامرة الدنيئة بحق القائد 

ته«.  أوجالن والشعب الكردي برمَّ
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

تحقيق/ رامان آزاد

 حول اتّحادات
الكتُّاب والمثقَّفين

أخرى  فئة  كأي  واملثقفون  الكتُّاب  يحتاج 
النقابّي، لتمكني  التنظيم  إلى  اجملتمع  في 
والفكريّة  اإلبداعّية  الطاقات  احتضان 
وبالتالي  فاعلة،  ومؤسسات  أطٍر  ضمن 

تفعيل دور هذه الفئة داخل مجتمعاتها. 

2011م،  عام  السورية  األزمة  اندالع  وقُبيل 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  نَُشطت 
إال  عديدة،  ثقافية  وتنظيمات  جتمعات 
تستطع  ولم  سرية  كانت  معظمها  أن 
سياسي  نظام  وجود  بحكم  االستمرار 
)تعد اجلمعية  استبدادي حاكم في البالد، 
عام  تأسست  التي  الّسريانية  الثَّقافية 
2008م التَّنظيم الثقافي الوحيد الذي حاز 
وقد  السورية(.  احلكومة  من  رخصة  على 
اختلف الوضع رأساً على عقب بعد اندالع 
عموماً،  سوريا  شرق  وشمال  آفا  روج  ثورة 
فأخذت اجملتمعات احمللية تتنفس الصعداء 
وبدأت  واحلرمان،  التهميش  من  عقود  بعد 
األوساط األدبية والثقافية تؤسس جتمعات 
ألول  وظهرت  واملثقفنّي،  للكتَّاب  واحتادات 
وسائل  وتعددت  ومطابع،  نشٍر  دُور  مرة 
الثقافية،  واجملالت  الُصحف  ومنها  اإلعالم 
وأدى كل ذلك إلى ظهور انتعاش في احلالة 

األدبية والثقافية في املنطقة.

في  تأسست  2012- 2019م،  عامي  وخالل 
يُسمى  ما  ومن  النّظام  من  احملررة  املناطق 
بتنظيم داعش اإلرهابي الكثير من احتادات 
الكتاب  »احتاد  ومنها:  والكتاب  املثقفني 
إقليم  في  املثقفني  احتاد  سوريا،   – الكرد 
اجلزيرة، احتاد مثقفي روج آفا كردستان، احتاد 
مثقفي كوباني، احتاد مثقفي عفرين، احتاد 
املثقفني  احتاد  وريفها،  منبج  في  املثقفني 
املنتدى  الرقة،  مثقفي  احتاد  الطبقة،  في 
كردستان  كتاب  احتاد  حلب،  في  الثقافي 
من  االحتادات  هذه  متكنت  وقد  سوريا«. 

تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة.

تنظيمات  تعدد  إيجابية  من  الرغم  وعلى 
الكّتاب واملثقفني من ناحية تنشيط احلالة 
لكنها  املنطقة،  في  والثقافية  األدبية 
واألسباب  املشاكل  بعض  من  أيضاً  تعاني 
التي تؤثر في مسيرتها والغايات واألهداف 
األول  ويتعلق  أجلها،  من  تأسست  التي 
ناحية  من  سواء  النوعية،  بتدني  منها 
والنشاطات،  الفعاليات  مستوى  تدني 
وقلة الكتُّاب النوعيني في بعض االحتادات. 
اإلبداعية،  الفوضى  اإلطار  هذا  في  ويدخل 
الكتب  بطباعة  تقوم  االحتادات  فبعض 
ونوعي  جادٍ  تقييم  أي  توفر  دون  ألعضائها 
لتلك االصدارات، مما يؤثر على عمل االحتادات 
يتعلق  والثاني  عامة.  األدبية  واحلالة 
اإلداريني  فبعض  والشللية،  بالشخصنة 
باستغالل  يقومون  االحتادات  بعض  في 
مناصبهم وال يوفرون أي وسيلة لتشكيل 
لإلبقاء  تنظيمهم  داخل  شخصية  كتل 
الشخصية،  وامتيازاتهم  مناصبهم  على 
مضادة،  كتل  لتشكل  التمهيد  وبالتالي 
إلى  بالبعض  ووصل  بعد،  فيما  واالنشقاق 
استخدام الفصل أو حتى االعتداء اجلسدي  
معارض  أو  ناقد  عضو  كل  مواجهة  في 

لهم. 

بعض  لدى  كافيان  مبرران  السببان  وهذان 
حتت  لالنضواء  رفضهم  ناحية  من  الكتاب 
االستقاللية  وتفضيل  املوجودة،  االحتادات 
كان  وإن  عليها.  الذاتي  األدبي  والعمل 
آخرون  فهناك  احلق،  كل  الكّتاب  لهؤالء 
وبالتالي  االنعزالية،  النزعة  عليهم  يغلب 
أي  إلى  االنضمام  فكرة  أساساً  يرفضون 
تقييداً  ذلك  ويعتبرون  بل  ثقافي،  تنظيم 

حلرية الكاتب وإبداعه.

إلى  بحاجة  والثقافية  األدبية  الساحة  إن 
ومفهوم  الشخصنة  عن  بعيدة  احتادات 
الشللية واالعتداء اجلسدي وإلى األنشطة 
اجلادة والقّيمة، ألنه عندئذ لن يكون هناك 
أي حجج لدى كتُّابنا ومثقفينا لالبتعاد عن 
مطالبني  الكّتاب  بعض  إن  كما  االحتادات، 
باالبتعاد عن االنعزالية املفرطة، فاالحتادات 
لن يكون لها فعالية في اجملتمع، إال إذا كان 
أعضائها وأنشطتها ذات قيمة مجتمعية 
هياكل  مجرد  أصبحت  وإال  مضافة، 

وأشكال تنظيمية ال حول لها وال قوة.

الحديث الثقافي

داشاد مراد

األسطورُة اإليرانّيُة... سليمانّي نموذجًارسالة ميتان الرابع... األمل َيقهُر المستحيل
ميتان  مهرجان  عفرين  إقليم  في  والفن  الثقافة  هيئة  افتتحت  كوباني،  تحرير  ذكرى  مع  بالتزامن  عفرين:  روناهي/ 
المسرحي بنسخته الرابعة، في الشهباء، ومن على خشبة مسرح تم إنشاءه بأيادي عفرينية في ظل التهجير القسري، 

والتأكيد من منظمي المهرجان على استمرار ميتان، وقد تحقق.

روناهي/ قامشلو: بادرت هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة بالتعاون مع اوركسترا روج آفا بتشكيل كوراٍل خاص 
بالطفل، لتقديم إرث وحضارة المنطقة بأصوات وألحان النشء الجديد، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم والسير بعجلة فن 

الطفل إلى األمام.

للخارجّية األمريكّية وكان مضموَن  جعله مايك بومبيو أولوّيًة له يوم كان مديراً لوكالِة االستخباراِت األمريكّيِة، ونجح بتصفيته بعدما أصبح وزيراً 
تهديده بردٍّ حاسٍم على إيران، وقال عنه مايكل بريجنت ضابُط االستخباراِت بالجيِش األمريكّي: »التخلُص من البحرّيِة اإليرانّيِة أو موقٍع نووّي لم يكن 
النظيرِ  منقطِع  الجمعة 2010/1/3، وما سبُب االحتفاءِ  المتحدة األمريكّية صبيحَة  الواليات  اغتالته  الذي  الرجل  ليعادَل قاسم سليمانّي«، فمن هو 

بتشييعه؟ وما سرُّ جعله أسطورًة بعد زماٍن طويٍل من انقطاع األساطير مثل رستم وكورش؟
 

أيضاً  وهذا  الكريمة،  العودة  هو  العفرينين  أمل 
سيتحقق، لذا كان شعار هذه الدورة »زاهية وستبقى 
جانب  إلى  آفا  روج  ثورة  على  إشارة  في  زاهية« 

شعار ميتان األزلي »معاً نزرع الحياة«.
كأول  2014م،  عام  أنطلق  الذي  ميتان  مهرجان 
تشكلت  التي  الذاتية في عفرين  لإلدارة  ثقافي  إنجاز 
في 29 كانون األول 2014م، وأنهى ميتان دورته 
الثالثة عام 2017م، وبُعيد احتالل تركيا لعفرين، تابع 
عدد من شبان وشابات عفرين هذه المسيرة هنا في 
الشهباء، تأكيداً على استمرار عملهم ومقاومتهم حتى 
أشهر  بعد  وبالفعل  ميتان،  والدة  موطن  إلى  العودة 
بالنجاح، وانطلق كرنفال  تكللت جهودهم  العمل  من 
االفتتاح يوم السبت من مخيم سردام، بمشاركة فرق 
الفلكلوري الكردي األصيل، وأطفاالً  راقصة بالزي 
حملوا براءتهم على وجوههم الملونة بألوان الربيع، 
معاناتهم  قصص  يحملون  الذين  المخيمات  وقاطني 
على  البهجة  أعاد  الكرنفال  هذا  معاً،  نصرهم  وأمل 
في  قسراً  الُمهّجرين  عفرين  أبناء  من  اآلالف  قلوب 
برخدان  إلى  مخيم  الكرنفال طريقه  وتابع  الشهباء، 
مسيرة  متابعة  على  للتأكيد  كمناسبة  ميتان  لتبدوا 

الشهداء وربما تزف فرحة النصر أيضاً. 

االفتتاحية قّدمْت رسائل املقاومة
االفتتاح  تم  األحد  يوم  من  الثانية  الساعة  تمام  وفي 
كرمنج«  »جيياي  ومسرح  للمهرجان  الرسمي 
ستمئة  من  أكثر  وحضر  الشهداء،  أمهات  قبل  من 
شخص االفتتاح، الذي صادف ذكرى تحرير كوباني 
بعض  بتكريم  كانت  والبداية  داعش،  مرتزقة  من 
بنتاجات  والمجتمع  الفن  في  المساهمة  الشخصيات 
»عصمت  الشاعر  تكريم  وتم  واجتماعية،  فنية 
حسن« لعمله في المجال االجتماعي واللغوي ويعتبر 

هذا  في  عدة  مساهمات  له  وكاتب  شاعر  عصمت 
المجال باللغة الكردية، والذي تقدم من جهته بالشكر 
الرابع يمثل  التنظيمية وقال: »مهرجان ميتان  للجنة 
جوهر مقاومة هذا الشعب وهذا العمل الثقافي الكبير 
وأهدى  قريب«.  سيكون  عفرين  تحرير  أن  يؤكد 
بدوره الجائزة لعوائل الشهداء، كما تم تكريم الممثل 
المسرحي حسن علي، والذي كان أحد ممثلي المسرح 

على الساحة العفرينية قبل عقود.
وتنوع حفل االفتتاح بين إلقاء كلمات وعرض أغنية 
النزوح والتهجير  التي عبّرت عن مآسي  المهرجان 
وعرض  الشهباء،  في  هنا  الشعب  هذا  يعانيه  الذي 
االنطالقة  منذ  ميتان  تاريخ  عن  قصير  وثائقي  فلم 
وبات  حقيقة  إلى  األمل  تحول  وكيف  اليوم،  إلى 
العمل  بفضل  مجدداً  أيدي جمهوره  بين  ميتان  اليوم 

واإلصرار على النجاح.

املهرجان مزج بني ثقافة الشهباء 
وعفرين

المسرحي  والممثل  المخرج  أرسالن  الدين  محي 
وعضو اللجنة التنظيمية، تحدث عن األمل وأهميته 
في حياة اإلنسان، وقال في كلمته: »هنا بهدف تحرير 
عفرين يعمل الجميع كالً في مجاله، ونحن في مجال 
الفن والثقافة والتمثيل المسرحي كان أملنا تقديم هذا 
سيكون  وهنا  نجحنا  وبالفعل  والمهرجان  العرض 
أن  يقين  على  ونحن  للتحرير،  أيضاً  عفرين  طريق 
لكل إنسان هدف اآلن وهو العيش بحرية وكرامة«. 

»صمود هذا الشعب هو لوحة 
مرسحّية فريدة من نوعها«

وعبّرت عضوة منسيقية مؤتمر ستار هدية يوسف، 
الشهيد  واستذكرت  المسرحي  الفكر  عمق  مدى  عن 
في  جسده  أحرق  الذي  المسرحي  الممثل  يكتا 
والتمييز  الظلم  ضد  بحلب  الجابري  هللا  سعد  ساحة 
العنصري، وأظهرت هدية يوسف عبر كلمتها مدى 

عمق وأصالة الثقافة الكردية ومدى تأثر الحضارات 
وربطت  القِدم  منذ  الكردية  الميتانية  بالثقافة  القديمة 
الشعب  قائد  بفكر  المتمثل  الحاضر  بالوقت  ذلك 
مشروع  إلى  إشارٍة  في  أوجالن،  هللا  عبد  الكردي 
من  العديد  حوله  تجتمع  الذي  الديمقراطية  األمة 

الشعوب التواقة للعيش المشترك. 
هذه  ظل  في  اليوم  ميتان  أهمية  على  هدية  وأكدت 
الظروف وما يزرعه الفن المسرحي من روح وطاقة 
هذا  وأكدت  والشعوب.  اإلنسان  نفس  في  إيجابية 
المهرجان هو تأكيداً على عهدهم لكل األدباء وأجداد 
طريقهم  متابعة  على  وغيره  خاني  أحمد  مثل  الكرد 

والعمل على صناعة حياة جديدة حرة.

شخصيات محورية تربط سالسل 
ميتان معاً

الشخصيات  على  بالتعريف  االفتتاح  حفل  وتميز 
الشابة التي كان لها مساهمات في مهرجانات ميتان 
لوحة  أيضاً، عبر  هنا  اليوم مسيرتها  وتتابع  السابقة 
إطالق  أسباب  إبراز  هدفها  كان  قصيرة،  مسرحية 
ميتان في الشهباء ومدى أهميته، ولقي هذا العرض 

القصير تفاعل الجمهور إيجاباً.
ال  »اليوم  التنظيمية:  اللجنة  عضو  إيبو  سالم  وقال 
نستطيع التعبير بما يدور في خلدنا من مشاعر بنجاح 
العرض  أيام  أول  هو  االثنين  ويوم  المشروع،  هذا 
قصة  يحكي  الذي  الذهبي-  -التاج  باسم  المسرحي 
أعدائها«،  وجه  في  صمودها  ومدى  الكردية  اللغة 
التي  المسرحية  هذه  في  البطولة  بدور  سالم  ويقوم 

ُعرضت.
وقال الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن حنان سيدو 
ظروف  رغم  ميتان  استمرار  ضرورة  قرروا  أنهم 

الكبير  والحضور  االفتتاح  أظهر  واليوم  التهجير، 
ميتان  بمهرجان  العفرينيين  ترابط  مدى  للجمهور 
لذا  المجتمع  مرآة  هي  »ميتان  وتابع:  المسرحي، 
سيكون من السهل التواصل بين الفن والمجتمع عبر 

الفن المسرحي«.
ونوه حنان سيدو أنه بعد انتهاء ميتان سيكون هناك 
لمتابعات  والشهباء  عفرين  أهالي  لكافة  فرصة 
المسرحيات عبر عرضها على خشبة مسرح »جييا 

كرمنج« بعد انتهاء ميتان أيضاً.

»التاج الذهبي« عمل مرسحي 
ُمهدى إىل مري جالدت بدرخان

هو  المهرجان،  في  األول  المسرحي  والعرض 
أحمد  الكاتب  تأليف  من  الذهبي  التاج  مسرحية 
وتتمحور  أرسالن،  الدين  محي  وإخراج  إسماعيل 
التي  الفكرية  النتاجات  من  العمل حول سلسلة  فكرة 
تحاكي التاريخ الكردي وتطور اللغة، وقال المخرج 
عرضت  األولى  السلسلة  أن  أرسالن  الدين  محي 
نتابع  واليوم  محمد«  »قاضي  اسم  تحت  عفرين  في 
العرض  »هذا  وتابع:  الذهبي«  »التاج  بعرض  هنا 
في  لمساهماته  بدرخان  لجالدت  إهداء  المسرحي 
األدب واللغة الكردية، وتدور قصة المسرحية حول 
هي  اللغة  وأن  وأعدائها  اللغة  بين  الدائر  الصراع 
األساس واستطاعت البقاء على قيد الحياة على مدى 

العصور.
هي  المسرحية  هذه  في  المحورية  والشخصيات 
األحرف الكردية »31« حرفاً، ونتيجة ضيق المساحة 
شخصيات  لسبع  الشخصية  اختصار  تم  واإلمكانية 
محورية بين من يمثل الحروف وأخرى تمثل علماء 
وتم  وغيره،  البدليسي،  الدين  كشرف  الكردية  اللغة 
عبر  المسرحي  والفن  السينمائي  الفن  بين  المزج 
تصوير مشاهد سينمائية وعرضها ضمن المسرحية 

كلوحة متمازجة موحدة، كسينما كروما.
يتابع ميتان مسيرته الفنية في الموسم الرابع، بعرض 
عشرة مسرحيات على خشبة نصف دائرية صنعت 
المميز في هذه األعمال هي  الشهباء، ولكن  هنا في 
عامين  له  بات  الذي  الشعب  هذا  لواقع  محاكاتها 
المحتل  العفريني  الداخل  في  سواء  البقاء  يصارع 
المشترك  األمل  ولكن  والتهجير  النزوح  في ظل  أو 

والهدف هو تحرير عفرين.

عميٍق  فكٍر  ذو  حر  مجتمٍع  ببناء  رغبت  إن  يقولون 
مزينة  مثمرة  بذرة  فاألطفال  بالطفل،  أبدأ  ومبدع 
بها  تعتني  كيف  عرفت  إن  والعطاء،  بالخيرات 
ليس  ولكن  نتاج،  أفضل  لتعطي  ستنمو  بها  وتهتم 
المفيد،  في  طاقاتهم  نشغل  كيف  ندرك  أن  بالهيِّن 
ومن الضروري ترتيب طاقتهم في التعلّم واإلبداع، 
لوحة  بعد  فيما  لتصبح  ومداعبة هواياتهم وتطلعاتهم 
الذاتية  اإلدارة  إعالن  ومنذ  الفصول،  مكتملة  فنيّة 
في شمال شرق سوريا، َعمدت إلى توظيف قدرات 
األطفال وهواياتهم بمراكز للفنون بشتى أنواعها، من 
وجهة  األطفال  ومسرح... ألن  وعزٍف  وغناٍء  رسٍم 
المجتمع إلى الصواب واإلشراق، وإن كانت عقولهم 
نيرةً ستضيئ العالم كله، ومن أهم الفنون التي تنّمي 
عقل الطفل الموسيقى، ألنها تستعذب وتجذب انتباههم 
ويفضلونها على باقي الفنون غالب المرات، فالطفل 
منذ نشأته يهوى االستماع إلى كل ما يصدر صوتاً إن 
كان لحناً أو أغنية من أفواه عائلته أو ضجة، فأذانه 
اوركسترا  كانت  شٍك  ودون  صوٍت،  لكل  صاغية 

والعناصر،  األلوان  مكتملة  جميلة  صورة  آفا  روج 
للعالم  آفا  روج  أطفال  ألحان  إليصال  وسيلةً  فكانت 

أجمع وبأجمل حلٍة.

تقديم فننا إىل العامل بلغات 
منطقتنا

الجزيرة  إقليم  في  والفن  الثقافة  هيئة  بدأت  واآلن 
في  أكبر  بخطوات  آفا  اوركسترا روج  مع  بالتعاون 
سوريا  وشرق  شمال  في  الطفل  فن  تطوير  سبيل 
تشكيل »كورال  انطالق  بداية  كانت  هنا  كلها، ومن 
األطفال«، لألطفال من سن الثامنة إلى الثانية عشرة، 
والتسجيل مفتوح من تاريخ الخامس عشرة من الشهر 
التسجيل،  مهلة  النتهاء  تاريٍخ  تحديد  دون  الجاري 
والتسجيل يكون في هيئة الثقافة في قامشلو، ألحياء 
إرث الثقافة والفن في المنطقة بصوت األطفال، وقد 
كان لنا لقاء مع المشرفة على تدريب األطفال الذين 
»مزكين  الكردية  الفنانة  الكورال  في  سيشاركون 
طاهر«، لتحدثنا عن هذه التجربة التي تعد األولى من 
نوعها في المنطقة كلها، وبدأت مزكين حديثها قائلة: 
)اآلن نحضر لكورال األطفال، ألن أوركسترا روج 
سوى  ينقصنا  ال  وجاهزة،  األساسية  البنية  هي  آفا 

إضافة الصوت إلى األلحان، وهدفنا من هذه التجربة 
هو نقل ثقافة شمال وشرق سوريا بلغاتها »الكردية 
بدأنا  ونحن  كله،  العالم  إلى  والسريانية«  والعربية 
عليها  كتبت  كلما  البيضاء  كالصفحة  باألطفال النهم 

بلطٍف ستمتلئ بشكٍل محترٍف ومبدع«،
 أما بالنسبة للشروط المطلوبة للتسجيل فقط هو العمر 
للتسجيل أن  المتقدم  الطفل  المحدد، ويجب أن يكون 
يلقي أغنيتين، لتقييم درجات صوتهم وسمعهم، وبعد 
تحدد  لم  والتقييم  للتحكيم  لجنة  تشكيل  التسجيل سيتم 

بعد.
من  ستتكون  األغلب  على  القبول  للجنة  وبالنسبة   
مزكين  )الفنانة  ومنهم  أشخاص  أربع  إلى  ثالث 
محمد  األستاذ  االوركسترا  على  والمشرف  طاهر، 
حسب  األطفال  بتقسيم  اللجنة  وستقوم  إسماعيل(، 
أشهر  ستة  لمدة  بعد  فيما  وتدربهم  صوتهم  خامات 

على إلقاء األغاني. 
طاهر  مزكين  الفنانة  وجهت  حديثها  ختام  ووفي 
يقفوا  أن  األهالي  من  )أملنا   : األطفال  لذوي  كلمة 
ليقدموا  ويشجعوهم  الموهوبين  أطفالهم  جانب  إلى 
العادية  األغنية  إطار  من  لنخرج  التسجيل،  على 

أطفالنا  بأصوات  المتنوعة  الغنية  وثقافتنا  فننا  ونقدم 
المجتمع  لبُنة  ألنهم  المشرق،  مستقبلنا  هم  الذين 
األساسية واألهم في حياتنا المقبلة، فكل أطفال العالم 
وإرثهم  فنهم  عن  والتعبير  بلغتهم  الغناء  يستطيعون 
أطفالنا من  أن نخرج  المنطلق يجب علينا  ومن هذا 
على  والمثابرة  التشجيع  إلى  واألزمات  الحرب  جو 
تقديم األفضل وبلغاتنا، فهذا حق الطفل ونحن علينا 

أن نساعدهم قليالً لنفتح النافذة على عوالم إبداعهم(.
 ومن المقرر أن تنتقل هذه الفرقة الموسيقية إلى كل 
مناطق كردستان وكل أنحاء العالم إن تمكنوا، لننقل 
عالمنا وإرثنا إلى المسارح العالمية عن طريق نشئنا.

تقرير/ صالح إيبو 

من المؤكد أّن قاسم سليمانّي يتجاوُز كونه قائداً 
عسكريّاً، فالتوصيُف األسطورّي ال يُسبغه العقُل 
فهَم طبيعةَ  تتطلُب  والمسألةُ  اعتباطاً،  اإليرانّي 
المقّدسِة،  العناصِر  مع  تعامله  في  العقِل  هذا 
والتاريخّي،  األسطورّي  بين  الرابِط  وإدراَك 
تحّول  يندر  إذ  الحديثِة،  بتجلياته  والسياسّي 
»طوطمّي«  مقّدٍس  أسطورّي  إلى  السياسّي 
بالعقل اإليرانّي ويتطلب استثنائيّة في الصفات 

والشروط والظروف واألهم الدور.

التياُر الراديكايّل يحدُد هويَة الثورة

مهمين  مصدرين  على  اإليرانّي  العقل  يتكئ 
القومّي  االعتداد  قوامه  فارسّي  تاريخّي  األول 
ويزخُر بالرموِز األسطوريّة التي تجّسد صفات 
الشجاعة والفروسيّة والبطولة الفذة، ويشّكل كّل 
التاريخ  يلغي  ال  واإليرانّي  العام،  اإلطار  ذلك 
ويمجّدها  يستحضرها  بل  حساباته  من  القديم 
القوميّة  وحدته  على  للحفاظ  مهم  عامٌل  ألنّها 
وإضفاء التوصيف القومّي علة إيران، والثانّي 
وقوامه  الشيعّي،  المذهب  باتباع  يتمثل  دينّي 
من  البعد  هذه  يبتعد  ولم  بالمظلوميّة،  الشعور 
الخوارِق  كّل  نسب  ولكنه  األسطوريّة  الرموز 
اعتباِر  على  النبي  آل  من  البيت  أهل  أئمِة  إلى 

اتصافهم بالعصمِة والكماِل اإلنسانّي.
بهلوّي  رضا  محمد  الشاه  ضد  الثورةُ  جاءِت 
نتيجةَ حراٍك اشتركت فيه مختلُف قوى الشعِب 
متشددةٌ  دينيّةٌ  تياراٌت  جهٍة  فمن  اإليرانّي، 
ومراجع دينيّة، ومن جهة أخرى تياراٌت فكريّة 
أو  الديمقراطيِّة  الليبراليِّة  بقيِم  تأثرت  وسياسيّة 

اليساِر الثورّي مثل حزب توده. 
الراديكالّي«  انقلب »التيار  بالشاِه  بعد اإلطاحِة 
الديمقراطيّة  القيِم  ممثلي  شركائه  على 
والليبرالية ورفع شعار معاداة الغرب، واعتبر 
أّن القوى الليبرالية استمراٌر للعالقة مع الغرِب 
القرن  أوائل  في  الدستوريّة  الحركة  دعم  الذي 
العشرين وجاء بالشاه رضا خان إلى الحكِم عام 
1921 باسم الثورة الدستوريّة، وأّن اليسار هو 
من مخلفاِت التياراِت اليساريِّة الراديكاليّة التي 
وصلت إلى إيران قبل عقوٍد، وبدا أّن ما جمَع 
هذه القوى المتناقضة هو فقط العداُء للشاه، فيما 

تتفق على برامج ما بعد الثورة.
اتضحت بوادر االفتراق مبكراً بين قوى الثورِة، 
حركةٌ  الثورة  أّن  على  الخمينّي  إصرار  مع 
مستمرةٌ ال تتوقُف على الحدوِد الوطنيِّة إليران، 
المئاِت  أعدمت  التي  الثوريّة  المحاكم  وأقيمت 
السابِق،  النظاِم  ممن اعتبروهم محسوبين على 
المعارضة  موقف  كبيرةٌ  شخصياٌت  فاتخذت 
كاظم  محمد  هللا  آية  أهمهم  المحاكم،  هذه  من 
شريعتمداري، وآية هللا حسن قمي الطبطبائي، 

ورئيس الوزراء مهدي بازركان.
األمريكيّة  السفارِة  مقرَّ  الراديكاليون  هاجم 
ُعرفت  التي  الحادثة  تلك   ،1979/11/4 في 

 444 واستمرت  األمريكيين  الرهائن  بأزمِة 
الوالياِت  بين  التناقِض  بدايةَ  وشّكلت  يوماً، 
كانت  فيما  الثورة،  وإيران  األمريكيّة  المتحدة 
فكرةُ استمراِر الثورِة تعني تصديرها إلى دوِل 
ما  األمريكيِّة،  الهيمنِة  من  وتحريرها  المنطقِة 
جعَل المنطقةَ كلها هدفاً منشوداً للنفوِذ اإليرانّي، 
ألمريكا«  »الموت  شعاراُت  حينها  وُرفعت 
األولى  اإلشارة  لتكون  إلسرائيل«،  و«الموت 
لواشنطن  المناهضِة  القوى  على  لالنفتاح 
وإسرائيل، وجاء تأكيُد االستقالليِّة عن المحاور 
جمهوريّة  غربيّة،  وال  شرقيّة  »ال  شعاِر  عبر 
إيران  مشروَع  ينِف  لم  ذلك  ولكن  إسالميّة«، 

الخاِص بالمنطقِة.

والية الفقيه ومصادرة الثورة

عقائديّاً  أساساً  يخالف  واقعاً  يحدُث  ما  كان 
اإلمام  غيبة  في زمن  تقوَم حكومة  بأال  شيعيّاً، 
»الولي  فكرة  انبثقت  هنا  ومن  المعصوم، 
الفقيه« الذي يستأثر بكلِّ الصالحياِت السياسيِّة 
بيده، ويمثُل أعلى سلطٍة في البالِد، وقد وضع 
كتابه  في  لها  العريضةَ  الخطوطَ  الخمينّي 
»الحكومة اإلسالميّة«، ومع تبني نظرية والية 
الفقيه زاد االفتراق وتم تغييب أسماء كبيرة لها 
وزنها منها آية هللا حسين علي منتظري وآية هللا 
أبو  وآيةُ هللا محمود  محمد كاظم شريعتمداري 

الحسن الطالقاني وغيرهم.
ووفق هذا السياق أحكم التياُر الراديكالّي قبضته 
إلى  مصادرتها  بعد  الثورةُ  وآلت  البالد  على 
مؤسساتها  بكّل  تتضافُر  محكمٍة  ثيوقراطيّة 
الدينيِّة،  للدولِة  مختلفةً  صورةً  لتقّدَم  وهيئاتها 
حالة  مع  بالتوازي  العمائم،  بشموليِّة  تتمثل 
وسياسِة  للحداثِة  محدودٍة  بمعاييِر  تمظهٍر 
للسياسِة  وأهداٍف  البراغماتيّة  من  تخلو  ال 
الخارجيِّة يدعمها الحضوُر الدينّي، ليتوّجهَ إلى 
الثورةَ  ويربط  المنابر،  على  ويخاطبهم  العامِة 
المعاصرة بنهضِة الحسيِن، ويوظَّف على نحٍو 
دقيٍق الخطاِب العاطفّي في خدمِة السياسِة، ذلك 
يكمن  المذهبّي  االختالف  وجوه  أهم  أحد  ألّن 

بتناقض قراءة التاريخ وتقييم حوادثه.
بعد  وما  البهلويّة  المرحلة  بين  ما  االختالف 
الدينّي،  بالمضموِن  يتعلُق  اإلسالميّة  الثورة 
صياغِة  إعادةُ  وتّمت  القومّي،  باإلطار  وليس 
الِحراِك  رائدةُ  أنّها  على  اإليرانيِّة  الشخصيِّة 
قوى  تسّميه  ما  مواجهِة  في  بالمنطقِة  الثورّي 
»حكومةُ  تقودها  التي  العالمّي  االستكباِر 
وربيبته  األكبر  »الشيطان  أو  الطاغوِت«، 
مع  تُفهُم العالقةُ  المنحى  إسرائيل«، ووفق هذا 
الفلسطينيّة  حماس  وحركةُ  اللبنانّي  هللا  حزِب 
ودمشق، والنشاط التبشيرّي والِحراِك السياسّي 
قضيِة  وجعُل  بالمنطقة،  إليران  والعسكرّي 
القدِس مركزيّةً، وعلى درجٍة عاليٍة من األهميٍة، 
باعتبارها محّرضاً عاطفيّاً يمكن توظيفه سياسيّاً 

لصالح التمدد اإليرانّي.

القومّي األسطورّي واملقّدس الدينّي

كان فيلق القدس الذي قاده قاسم سليمانّي الذراَع 
الثورّي  الحرِس  في  أهميّةً  األكثر  العسكرّي 
اإليرانّي، وقد أقام سليمانّي عالقاٍت معقدةً جداً 
على طول المحور الذي يبدأ من طهران وينتهي 
بجنوب لبنان مروراً بالعراق وسوريا. وما يُمكُن 
فهمه أّن سليمانّي اكتسب أهميته االستثنائيّة من 
المباشرةُ  التنفيذيّةُ  األداةُ  فهو  الوظيفيِّة،  الناحيِة 
وارِد  في  ليست  بالمنطقِة، وهي  إيران  لسياسِة 
االنكفاِء على نفسها، واختزاِل ميراِث الخمينّي 

الذي دعا إلى تصدير الثورِة.
بالشخصيِّة  سليمانّي  قاسم  توصيَف  إّن 
باألهميِّة  تجاوزه  عن  والحديُث  األسطوريِّة 
رئيس الجمهوريّة ووزير الخارجيِّة له مؤشراته 
الشخصيِّة  خلُق  يُراد  أنّه  األهم  ولكن  وأسبابه، 
وخدمة  للفقيه  والئها  في  النموذجيّة  اإليرانيّة 
وقد  وخارجها.  إيران  داخَل  الثورِة  أهداف 
تعمدت طهران جعل سليمانّي رمزاً ورفعه إلى 
بالتراث  القوميّة  األسطورِة  »رستم«  مستوى 
وخلِق  النفسيّة  العوامِل  لتحريِض  الفارسّي، 
حالِة حماٍس لدى الحلفاِء ورفِع درجِة االستعداِد 

لمواجهة االحتماالت الممكنة.  
لم تختلف حكومة إيران اإلسالميّة عن الحكومِة 
الصفويّة من إنتاِج المقّدس السياسّي، ليس فقط 
المستوى  على  ولكن  المذهبّي،  المستوى  على 
اإليرانّي  والنظام  أيضاً.  األسطورّي  القومّي 
مع  ولكن  اإلسالميّة  للحكومِة  وريٌث  الحالي 
تعديالٍت تقتضيها الظروف، تسنّم خاللها رجال 
مساَر  ليتحوَل  مهمة،  سياسيّة  مراكز  الدين 

اإليرانّي،  التشيع  إلى  دينّي،  كمذهٍب  التشيِع 
إيرانيّةٌ عرقيّةٌ متمايزةٌ عن  وتُنتَج حالةٌ مذهبيّةٌ 
المذهبيِّة نفسها في إطارها العربّي، قّدمت نفَسها 
تقديُس  وجاء  العربيّة.  للمراجِع  قويّاً  منافساً 
القومّي،  االعتباِر  تأكيِد  مع  متوافقاً  األشخاِص 
المتسقِة  الفقيه،  واليِة  نظرية  تتبنّى  صيغة  أي 
مع فكرِة تقديِس الذات القوميّة، وبذلك لم تتخلَّ 

إيران اإلسالميّة من تاريخها القديم ورموزه.
التشابِه  عناصر  على  الوقوَف  أّن  المؤكد  من 
بين األسطورّي والمذهبّي، ال يعني نزع التشيّع 
من سياقه الدينّي، أو محاولة نزع القداسِة عن 
المذهب أو االنتقاص من أتباعه، ولكنه محاولة 
سياسته  شيفرة  وفّك  اإليرانّي،  العقل  لفهم 
مع  بالمنطقِة  التشيّع  إطار  بتوسيع  بالمنطقة، 

تمركزه في طهران.

أسطورُة العقيدِة الدفاعّيِة

وقبلها   1921 عام  من  اعتباراً  البهلويّة  إيران 
القاجاريّة، لم تتسم عالقاتها مع المحيِط العربّي 
الحكوماِت  الهواجُس  اعترت  فيما  بالعدائيّة، 
العربيِّة من نظرية تصديِر الثورِة واستمرارها 
للعراِق  العربّي  بالدعِم  ذلك  وتجلّى  جغرافيّاً، 
في  إيران  على  العراق  بدأها  التي  الحرب  في 
1980/9/22 واستمرت ثماني سنوات كأطوِل 
حرٍب شهدتها المنطقِة، وكانِت السبَب في تغييِر 
جملِة معادالِت السياسِة، ورغم مرور أكثر من 
نظام  وسقوط  الحرِب  نهاية  على  عقود  ثالث 
تُوظف  الزالت  طهران  أّن  إال  حسين،  صدام 
استمرار  مع  بالتوازي  عليها  المؤامرة  نظرية 
اإليرانّي حسن  الرئيس  ويؤكد  الثورة،  تصدير 
واإلصالحيون  المحافظون  »إّن  بقوله:  ذلك 
والمعتدلون الحقيقيون هم جميعاً ثوريون وعلينا  
تجديد لغة الثورة«، وأما قائد فيلق القدس قاسم 
سليماني فقد قال في 2015/2/11: »إّن الدالئل 

من  عدد  إلى  اإلسالميّة  الثورة  تصدير  على 
إلى  فقد وصلت  للعيان  باتت واضحة  المناطق 
وحتى  والعراق  وسوريا  والبحرين  اليمن  من 
إنجازات  أبرز  ذلك  واعتبر  أفريقيا«،  شمال 

الثورة.
نظرية العدو أو األسطورة التي تقضي بوجوده 
وهي  الدوام،  على  اإليرانيّة  المخيلةَ  تشغُل 
ما  إّن  قادتها  ويقول  طهران،  سياسِة  محّرُك 
يفعلونه هو من منطلٍق دفاعّي ويستند إلى عقيدٍة 
عسكريّة دفاعيّة في األساس، ولو تمظهر بعض 

السلوِك بشكٍل هجومي أحياناً.
الشكوى من عالقات التناقض والحصار من قبل 
واشنطن وحلفائها اإلقليميين وانقطاع العالقات 
والعقوبات هو ديدُن الساسِة اإليرانيين، كما أنّها 
الثورة  إلسقاط  للمؤامرة  الدوام  على  معّرضة 
سبيل  وال  السياسّي،  نظامها  تغيير  وفرض 
الدفاعيّة  القدرات  بتطوير  إال  الواقع  لمواجهِة 
لمواجهة  المبادرة  بل  االنكفاء  اإليرانيّة، وعدم 
العراق  في  سواء  الحدود،  خارج  المخاطر 
وسوريا ولبنان واليمن، وأّن تؤكد وجودها في 
اإلقليميّة،  األذرع  أو عبر  المباشر  البلدان  هذه 
وفيما تؤّكد على سلمية مشروعها النووّي وأنّه 
غير مخصص ألغراض عسكريّة، فقد مضت 
تضمنت  دفاعيّة  استراتيجيّة  تبنّي  في  إيران 
بمديات  الباليستية  الصواريخ  تطوير  مشروَع 
مختلفة، وتؤكد في كّل مناسبة أّن كلَّ المصالِح 
نطاِق  ضمن  باتت  إسرائيل  وحتى  األمريكيّة 
وبالمثل  للخطِر،  تعّرضت  لو  فيما  االستهداِف 
والقدرات  الجوّي  الدفاع  منظومات  طّورت 

العسكريّة البحريّة.  

واشنطن وطهران من التصعيد 
للتهدئة

للعراق  األمريكّي  االحتالل  منذ  سليمانّي  برز 
والسالح  والمال  الجواسيس  بتهريب  بدوره 
عملياٍت ضد  إيران  نفذت  وعبره  العراق،  إلى 
الوجود األمريكّي في العراق أودت بحياة أكثر 
ذلك  على  وعالوةً  أمريكّي.  جندي   600 من 
في  ثقله  وله  رمزيٍّة،  بمكانٍة  سليماني  يتمتع 
لموقعه  الثوريِّة، إضافة  النخبِة والعناصِر  قلِب 
األمنّي واالستراتيجّي الميدانّي كأحد أهم أدواِت 
يمتلكه  بما  اإلقليمّي،  نفوذها  لتعميِق  إيران 
سليمانّي  نفوذ  تجاوز  وقد  ونفوذ.  عالقات  من 
جملِة  على  كبيٌر  تأثيٌر  له  وكان  الخطوط،  كل 
األحداِث والتوازناِت بالمنطقة، عبر تحالفاته مع 
الفصائل الموالية إليران، وقيادته لفيلق القدس، 

وهندسِة ورسِم جملِة المصالِح اإليرانيّة.
كان  سليمانّي  فإّن  رويترز  أوردته  ما  ووفق 
معروفة  غير  جديدٍة  مجموعاٍت  تشكيِل  بصدِد 
أهداٍف  ضد  هجماٍت  لشنِّ  المتحدة  للواليات 
إيرانيّة  أسلحة  باستخدام  بالعراق  أمريكيّة 
اجتماٍع  خالل  لذلك  التنسيق  وجرى  متطورة، 
منتصَف تشرين األول 2019 ضمَّ نائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبّي »أبو مهدي المهندس« وقادة 
كانت  فطهران  إليران،  موالية  عراقيّة  فصائل 
تعّول على العمليات العسكريّة إلخراج القوات 
التب  الفترة  وشهدت  المنطقة،  من  األمريكيّة 
بعدها تصعيداً في التوتر والقصف المتبادل بين 
تلك فصائل الحشد الشعبّي وحزب هللا العراقّي 

والقوات األمريكيّة.

التكهناُت التي أشارت إلى مزيٍد من التصعيد لم 
تصب، واكتفت طهران بهجوٍم صاروخّي على 
»عين  قاعدة  هما  األمريكيّة  للقوات  موقعين 
األسد« في األنبار و«حرير« قرب أربيل، دون 
جملِة  لتحقيِق  تتطلُع  وكانت  بشريّة،  إصابات 
أهداٍف تأثرت بإسقاط الطائرة األوكرانيّة فجر 
يوم 2020/1/8، ومّر تصريح الرئيس ترامب: 
»كل شيء بخير... لدينا أقوى وأحسن األسلحة 
حول العالم!«. عابراً وخطابه يوم 2010/1/8 
جّدياً  المتحدة  الواليات  تراجع  تضمن  الذي 
القوة  باستخدام  الرغبة  وعدم  التصعيد  عن 
العسكريّة، واالكتفاء بفرِض عقوباٍت اقتصاديّة، 
القادمِة  األمريكيين  الجنوِد  نعوَش  ذلك ألّن   ،«
انتخابات  حملِة  بإفشاِل  كفيلةٌ  المنطقِة  من 
ولن  األبيض،  البيت  عن  وإبعاده  ترمب 
السفيرةُ  له. وكانت  الموجهة  االنتقاداِت  يحتمَل 
قد  كرافت  كيلي  المتحدة  األمم  لدى  األمريكيّة 
قالت في رسالة: »إّن واشنطن مستعدةٌ للدخول 
دون شروط مسبقٍة في مفاوضات جاٍد مع إيران 
لمنع تعرِض السالم واألمن الدوليين لمزيد من 
الخطر وللحيلولِة دون حدوِث تصعيٍد إيرانّي«.

الرئيس  رفض  المواقِف  تبادِل  سياق  وفي 
أسماه  ما  في 2020/1/15  روحاني  اإليرانّي 
»اتفاق ترمب، وفي نفس السياق لوح نائب رئيس 
منظمة الطاقة اإليرانّي علي أصغر زاريان في 
باالتفاق  بالده  التزام  بتخفيض   2020/1/25
بال  اليورانيوم  تخصيِب  على  وقدرتها  النووّي 
حدوِد، وليغّرد ترمب في 2020/1/26رافضاً 
شكراً«،  »ال  بالقوِل:  للتفاوِض  طهران  دعوةَ 
ظريف  جواد  اإليراني  الخارجيّة  وزير  فيردُّ 

بنفي المبادرِة.

طهران تستثمر االغتيال

بالمنطقة،  اإليرانّي  النفوِذ  تعاظُم  المرجح  من 
إلى  قطر  أمير  زيارة  البوادِر  أولى  وكانت 
والحدِّ من  التوتِر  بتخفيِف  لها  طهران ودعوته 
بقصِف  الثورّي  الحرس  هدّد  فيما  التصعيِد، 
قاعدِة الظفرة باإلمارات إذا أقلعت منها طائرةٌ 
على  بهدوٍء  اإلماراُت  فتردَّ  إيران،  تستهدُف 
التهديد، وأوفد ولي العهد السعودّي شقيقه خالد 
بن سلمان نائب وزير الفاع إلى واشنطن طالباً 

التهدئة. 
ولعّل اغتيال سليماني يكوُن بداية تقليِص الوجود 
كان  وبالفعل  الوكالء،  بالعراق عبر  األمريكّي 
االتفاقية  إلنهاء  دافعاً  سليماني  اغتيال  مجرد 
لتصويت  وسبباً  األمريكية،  العراقية  األمنية 
البرلمان العراقي على إنهاء الوجود العسكري 

لقوات التحالف الدولّي.
في  الداخليّة  الجبهة  وّحد  سليمانّي  اغتيال 
إيران  في  متغيرات  بداية  وسيكون  إيران، 
تُعجزها  ال  فإيران  جديدة،  وصعود شخصيات 
البدائل، وصحيٌح أّن غياب سليماني كان مكلفاً 
المدبّر  العقل  باعتباره  اإليراني،  النظام  على 
ومحافظته  بالخارج،  اإليرانية  لالستراتيجية 
اإليرانية،  المصالح  على  سنواٍت  عبر  طيلة 
رغم انفجار أزمات مستمّرة بالمنطقة، وتدهور 
أّن  إال  المنطقة،  دول  في  األمنيّة  األوضاع 
البلدان،  تلك  في  أقوياء  وكالء  أوجد  سليمانّي 

ارتبط مصيرهم بطهران. 

أصوات وألحان أطفال روج آفا ُتحيي إرث وثقافة المنطقة

تقرير/ هايستان أحمد

عصمت حسنهديا يوسف
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

مجهوداً  يقدمون  الذين  من  النظافة  عمال  إنَّ   
كبيراً في العمل ويقومون بعمل شاق ال يتناسب 
مع النظرة االجتماعية غير الجيدة التي يطلقها 
البعض تجاههم، رغم الجهد الجبار الذي يقوم 
من  المواطنين  حماية  في  النظافة  عمال  به 

األمراض وإظهار الوجه الجميل للمدينة.
حظيَّ عامل النظافة بكل الحب واالحترام، ففي 
الُمشّرف،  لعمله  تمثال  له  الدول نُصب  بعض 
في  أعمارهم  يفنون  الذين  المقاتلين  أحد  كونه 
فقط  اآلخرون  يرميها  التي  األوساخ  التقاط 
إال  للمدينة،  الجميل  الوجه  إظهار  أجل  من 
المعاملة  قسوة  من  يعانون  مجتمعنا  في  أنهم 
ونظرة االستصغار، ناهيك عن اإلهانة وسلب 
الحقوق، والتعدي على كرامتهم من قِبل بعض 
المواطنين، ألنهم اختاروا ألنفسهم هذه المهنة 
الشريفة، فهم أيضاً بشٌر مثلنا ينزعجون كثيراً 
وعلى  دونية،  نظرة  لهم  ينظرون  الذين  من 
اختالف أعمارهم فترى ذا شيبة بيضاء ينظف 
في  وشاب  يدوية،  بمكنسة  الشارع  أطراف 
ربيع عمره يحمل أكياس النفايات على ظهره، 
األولى  الصباح  ساعات  من  يعملون  حيث 
وحتى ساعات متأخرة من الظهيرة، ويعملون 
المدينة  إلظهار  أيضاً  ليلية  مناوبات  خالل 
واجباتهم  أهم  ومن  الصباح،  في  حلة  بأبهى 
في  وإفراغها  الكبيرة  القمامة  حاويات  تفريغ 
عمٌل  الشك  وهو  لذلك،  المخصصة  السيارة 
والطاقة  الصبر  من  كثير  إلى  يحتاج  شاق 
وعليهم أن يتحملوا الروائح الكريهة، وال سيما 
أمراض مثل  يحمله من  الشتاء وما  في فصل 
نزالت البرد واإلنفلونزا، ناهيك عن المخاطر 
بذكر  سنقوم  التي  المهنة،  ضمن  الموجودة 

البعض منها خالل تقريرنا هذا.
لقاًء  روناهي  لصحيفتنا  كان  السياق  هذا  وفي 
حيث  قامشلو،  مدينة  في  النظافة  عمال  مع 
فهم من  ُمحيّاهم،  كانت مرسومة على  البسمة 
خيرة الناس، تناسوا تعبهم بوجودنا، وشاركوا 
الجميع  يلتزم  أن  وعسى  لعل  معنا  معاناتهم 
والمواطن  الوطن  لحماية  الموجودة  بالقوانين 
حضارة  وإنشاء  بهم  الُمحدقة  األخطار  من 
نظيفة شكليّاً وجميلة معمارياً، فهم بذلك الوقت 

بشر ويعانون من مشاكل تعيق عملهم.

مطالب العامل عىل
 طاولة املعنيني!!

يسكن  النفايات محمد حسين  نقل  سائق سيارة 
بنات  أربعة  من  المكونة  عائلته  وأفراد  هو 
على  يجاوب  إيجار،  بيت  في  وزوجته  وولد، 

عمال النظافة معوقات جّمة تواجههم 
ووعود بحلول قريبة

والجهات  يطالبون  النظافة  قامشلو-عمال  روناهي/ 
المعنية ُتفِصح عن دعمها لهم، وما خططوه من أجل 
الحفاظ على صحة العمال وتحقيق مطالبهم في القريب 
األوساخ  من  خاليًا  نظيفًا  بلداً  سنشهد  فهل  العاجل، 

واألمراض؟؟!!!

سؤال قمت بطرحه أال وهو لماذا اخترت هذه 
المهنة؟ حيث أجاد بالقول: »أخترت هذه المهنة 
وإظهارها  مدينتي،  نظافة  على  أحافظ  لكي 
أقدمها  وخدمة  عمٌل  أعتبرها  حلة،  بأبهى 
تمر  التي  القاسية  الظروف  أنَّ  حيث  لمدينتي، 
على سوريا جعلتنا ندرك إن شيء واحد أفضل 

من ال شيء«.
حسين  أكد  بهم  تَعصف  التي  الصعوبات  ومن 
التي تالزمنا في  بالقول: »من أهم الصعوبات 
للنفايات هي سوء  نقل  عملنا كسائقي سيارات 
الطرقات الواصلة ما بين مركز المدينة ومكب 
النفايات، وتزداد وعورتها خالل فصل الشتاء، 
إلى  تؤدي  التي  األعطال  وكثرة  اآلليات  وقلة 

تأخر القيام بالعمل«.
وفيما يخص المحافظة على النظافة الشخصية 
من  الواقية  المالبس  في  نقص  وبوجود 
حول  حسين  أشار  بهم،  المحدقة  األمراض 
إلى  بالقول: »نعود  الحفاظ على سالمته  كيفية 
فيما  واالستحمام  بتغيير مالبسنا،  ونقوم  بيوتنا 
يتعلق  وفيما  البسيطة،  اإلمكانيات  بهذه  بعد 
واقية،  بدالت  باستالم  قمنا  الشتوية  بالمالبس 
ولكنها كانت في حالة يُرثى لها، مدتها يومان 
فقط وتتمزق لرداءة جودتها وخامتها، والجدير 
ذكره إن البدلة الواقية تكون ذات قياس واحد«.
وطالب سائق سيارة نقل النفايات محمد حسين 
وهي  أال  مطالبهم  بتدارك  المعنية  الجهات 
مكب  إلى  الوصول  ألن  الطرقات  إصالح 
وأكثر،  العمل  مدة  يعادل  وإفراغه  النفايات 
بالتأكيد  فهذا  والقفازات  المالبس  يخص  وفيما 
أن يودع في كل سيارة  مطلب جميعهم متمنياً 
أحد  إصابة  حال  في  األولية  لإلسعافات  عدة 

العاملين.

سوء معاملة الناس لهم!

أكياس  حمل  في  عامٌل  العلي  عبد  عدنان 
النفايات وهو في ريعان شبابه، حيث يبلغ من 
العمر 25سنة، متزوج وله أربعة صبيان وابنة 

واحدة، اختار هذه المهنة ليسد بها حاجات عائلته 
وسط الغالء المعيشي، فأشار إلى أن عدم التزام 
ورميها  القمامة  رمي  بساعات  األهالي  بعض 
عدم  في  يساهم  المخصصة،  األماكن  غير  في 
المواد  بخالف  أكمل وجه،  على  العمل  تحقيق 
الضارة الموجودة ضمن أكياس النفايات، وتابع 
بالقول: »وهذا بالتأكيد يعرضنا لمخاطر جمة، 
مثل مخلفات الزجاج المكسور واإلبر، وغيرها 
من المواد الضارة األخرى، ولكن ذلك بالتأكيد 

ال يعني أن نتقاعس عن العمل«.
بالقول:  الشتاء  فصل  في  معاناتهم  على  وأكد 
بسبب  الشتاء  فصل  في  البرودة  من  »نعاني 
الجو من  يحمله  السيارة وما  بقائنا في مؤخرة 
عن  تؤخرنا  التي  المطر  وزخات  بارد  هواء 
يجعلنا  الحالل  لقمة  إلى  سعينا  ولكن  عملنا، 

نتجاوز كل ذلك«.
إلى  العلي  عبد  عدنان  لفت  حديثه  ختام  وفي 
وكأنهم  معهم  التعامل  في  المواطنين  أسلوب 
احترامهم  إمرتهم، وعدم  عمال يخدمون تحت 
لعامل النظافة الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه 
وفي نفس الوقت لهم حقوق يجب الحفاظ عليها.

ماذا عن حامية العامل صحّياً؟!!

التقينا مع العامل أيمن العلي  وفي السياق ذاته 
فقد كان ذو شيبة بيضاء ينظف أطراف الشارع 
بمكنسة يدوية ويجوب الحارات لِلملمة القمامة 
مؤكداً  الشوارع،  وأزقة  أطراف  المرمية على 
ساقي،  في  ُخلقي  تشوه  من  »أعاني  بالقول: 
وهذا  الماضية  السنة  في  لكسر  وتعرضت 
تأمين  أجل  من  آخر  بدوام  العمل  من  يمنعني 
الجهات  وأطالب  الصغار،  ألطفالي  العيش 
لمواد  معرضين  ألننا  القفازات  بتأمين  المعنية 
بخالف  األكزيما،  تُسبب  وضارة  خطيرة 
نتيجة  الجلد  تُصيب  التي  والخدوش  الجروح 
المدينة،  شوارع  في  الملقية  النفايات  حمل 
أما  حضارية،  غير  بصورة  المدينة  وإظهار 
يتعدى  ما  التزام  وعدم  بالمواطنين  يتعلق  فيما 
بعد  تماماً  العكس  وعلى  منهم،  بالمئة  الواحد 
مرمية  األوساخ  لنجد  نعود  العمل  من  انتهائنا 
من جديد، وفيما يتعلق باللباس كانت ذو قياس 

واحد وصغير جداً«.

»منرُّ مبعاناة ال يعلم بها سوى 
ذوي الدخل املحدود«

بأنهم  العلي  نوه  المازوت  بمادة  يتعلق  وفيما 
للتدفئة،  المازوت  مادة  يستلموا  لم  اآلن  إلى 
وأكد بالقول: »قمنا بمراجعة الكومين من أجل 
استالم مادة المازوت للتدفئة، ليجيبوا بأن عمال 
البلدية عائدون لمؤسستهم وعلينا أن نستلمها من 
البلدية، وكذلك األمر مع البلدية، ال أحد يصغي 

ذوي  سوى  بها  يعلم  ال  بمعاناة  نمر  نحن  لنا، 
ففي  جداً،  قليلة  أجور  وسط  المحدود،  الدخل 
الوقت الراهن ووسط ارتفاع األسعار والغالء 

المعيشي ال يسد حاجاتنا ولو بنسبة %20«.
حاجتهم  حديثه عن  العلي  أيمن  العامل  واختتم 
للوقاية من األمراض، وألجل  الكزاز  إبر  إلى 
الحفاظ على النظافة العامة طالب بتأمين مالبس 
خاصة،  وأحذية  وقفازات  عالية  جودة  ذات 
كل  مع  ُمرفقة  تكون  األولية  لإلسعافات  وعدة 

سيارات نقل القمامة.

»العمل عىل تأمني كافة 
متطلبات العامل«

المشترك  الرئيس  مع  التقينا  السياق  ذات  وفي 
قامشلو  بمدينة  الغربية  البلدية  في  للمرأب 
محمود بكر حيث أردف من جانبه عن األسئلة 
بالقول:  وأكد  التقرير،  بداية  في  تناولناها  التي 
يومية،  بمناوبات  الغربي  القطاع  في  »نقوم 
بساعات  المواطنين  بعض  تقيّد  عدم  ولكن 
يسبب  الدوام،  بعد  إخراجها  أو  القمامة  إخراج 
المدينة ليست ملكاً  لنا حالة من اإلزعاج، ألن 
قمة  في  تجعلنا  بيننا  فيما  والمساعدة  فقط،  لنا 

الحضارة«.
واإلصابات  العمال  بمداواة  يتعلق  وفيما 
التعاقد مع  أكد بكر على  العمل  أثناء  المتفاوتة 
الذين  العمال  مداوة  أجل  من  فرمان،  مشفى 
قيامهم  أثناء  مختلفة  إلصابات  يتعرضون 
الطبية  الفحوصات  كافة  وإجراء  بواجبهم 
بكافة  والتكفل  سالمتهم،  على  واالطمئنان 
مصاريف المشفى، حيث اشتكى عمال النظافة، 
لها  يتعرضون  التي  المتكررة  إصاباتهم  من 
أثناء جمعهم للقمامة، حيث يتعرضون لجروح، 
بعضها تكون خطيرة، ناجمة عن الزجاج الذي 
يتم رميه في القمامات المنزلية من دون وضعه 
فإنهم طالبوا من  وبالتالي  الكارتون،  في علب 
رمي  أثناء  والحذر  الحيطة  بأخذ  المواطنين 
القمامة وعدم رمي الزجاج في أكياس القمامة 
حياتهم  تهدد  أصبحت  التي  للمخاطر  نظراً 

ولتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.
وفي إشارة له إلى القفازات واألحذية، أكد بكر 
قطعة(،   50( القفازات  من  دفعة  استالم  على 
وتوزعيها على العمال فقط ممن يحملون أكياس 
دفعات  باستالم  الطلب سارياً  القمامة، ومازال 
أخرى، وفيما يتعلق بالمالبس أو البدالت الواقية 
كانت على نوعين األول رقيق للصيف وعلى 
حد قوله: »يعود السبب إلى ضعف اإلمكانيات 
الموجودة«، والنوع اآلخر ثقيل وشديد الحرارة 

حسب ما أفادنا به بكر.
»تُعتبر  قائالً:  الكزاز  إبر  حول  بكر  وأردف 
الكزاز  إبرة  وتعمل  جداً،  هامة  الكزاز  إبرة 
السامة  المواد  الجسم من  بطبيعتها على حماية 
من  طلبنا  وقد  الكزاز،  بكتيريا  تفرزها  التي 
في  للعمال  اإلبر  هذه  بتوفير  الصحة  مركز 

القريب العاجل«.
البلدية  في  للمرأب  المشترك  الرئيس  واختتم 
الغربية بمدينة قامشلو محمود بكر حديثه قائالً: 
المواطنين،  وبين  بيننا  فيما  ننسق  أن  »أتمنى 
من  البعض  بعضنا  مساعدة  على  والتعاون 
أجل إعطاء صورة حضارية جميلة، وااللتزام 
الرقي  إلى  نسعى  ألننا  المسنة،  بالقوانين 
إلى  وسنسعى  اهتمامنا  محل  عمالنا  بمدينتنا، 

تأمين كافة مطالبهم خالل وقٍت قريب«.
ما بين مطالب عمال النظافة ومسؤولية الجهات 
يكون  أن  يجب  أيضاً  الشعب  بأن  نجد  المعنية 

متعاوناً لينعم بلدنا بنظافة وحضارة تليق به. 

تقرير/ يارا محمد

تقرير/ صالح العيسى

تقرير/ آزاد كردي

إجراءات اإلدارة الذاتية تجاه األزمة االقتصادية وإدراكها لقوت المواطن

الغالء الحاد في أسعار الحديد شلَّ الحركة العمرانية في الرقة

روناهي/ منبج ـ أكد نائب الرئاسة المشتركة للجنة االقتصاد بمدينة منبج وريفها جميل محمد أن لجنة االقتصاد؛ تقوم حاليًا بإجراءات سريعة؛ لتدارك 
أزمة السوق التي تعصف بالمواطنين المستهلكين للمواد األساسية حيث وصل بهم الحال إلى تخطي خط الفقر؛ جّراء انهيار الليرة السورية أمام 
الدوالر األمريكي األمر الذي يهدد حياة اآلالف من األهالي غير القادرين على مقارعة هذا االنهيار، وبالتالي ال يملكون قدرة تستطيع الحد من تبعات 

تردي االقتصاد السوري خالل هذه الفترة.

أفضت   - الرقة  روناهي/ 
شهدتها  التي  القاسية  الحرب 
إلى  سوريا  شرق  شمال  مدن 
دمارٍ كبيرٍ وصل لقرابة الـ %80 
وبعد  السكنية،  المباني  من 
وباتت  الحياة،  إليها  عادت  أن 
نتيجة  متوفرة  العمل  فرص 
اإلدارة  أبدته  الذي  االهتمام 
األهالي  إقبال  زاد  الذاتية؛ 
الحديد  تصنيع  إعادة  على 

المستخدم سابقًا.
كان  المدينة  جنوب  أقصى  الواقع  الحديد  سوق 
ولكن؛  الشبان.  من  للعديد  عمل  فرص  يوفر 
الهجوم التركي األخير قد ساهم بانخفاض كبير 
في الليرة السورية أمام العمالت األجنبية، وبذلك 

ُشلّت حركة بيع الحديد، وشرائه في األسواق.

الليرة  وانخفاض  الغاشم،  التركي  الهجوم  وقبيل 
الكيلو  بالتحديد كان سعر  الدوالر  أمام  السورية 
ليرة،   200 الـ  بحدود  يبلغ  الحديد  من  الواحد 
قياساً  الحالية؛ ارتفع بشكل كبير  الفترة  لكن في 
بمرحلة ما قبل العدوان، حيث وصل سعر الكيلو 

الواحد من الحديد الُمعاد تصنيعه إلى 500 ليرة 
سورية.

وبالنسبة للحديد الجديد؛ فإن سعره قد بلغ ضعفي 
أن  أي  المدمرة؛  المباني  من  المستخرج  الحديد 

من  المستخرج  الحديد  من  الواحد  الكيلو  سعر 
ليرة   350 لـ  وصل  تعديله  إعادة  قبل  المباني 

سورية، وهذا ما أكده التاجر موسى الهالل.
موسى الهالل، أحد تجار الحديد في السوق قال: 
»السوق كان يوفر فرص عمل كثيرة، حيث أن 
أكبر  المصنع  الحديد  شراء  على  األهالي  إقبال 
بكثير من إقبالهم على الحديد الجديد؛ وذلك نظراً 
للفارق الكبير بين االثنين من ناحية السعر كما، 
وأنه ال يوجد فروقات بين الجودة في النوعين«.

الحديد  من  الواحد  الكيلو  سعر  وبخصوص 
الجديد، قال الهالل: »بلغ سعر الكيلو الواحد من 

الحديد الجديد 650 ليرة سورية، وعليه فإن هذا 
لشراء  األهالي  اتجاه  لعدم  الرئيسي  السبب  هو 

الحديد الجديد بشكل مكثف«.
هذا، وكانت مدينة الرقة قد شهدت تعافياً واضحاً 
العديد  أن  حيث  والبناء،  العمرانية،  الحركة  في 
من األهالي قاموا بترميم منازلهم التي تضررت 
ا البيوت المدمرة كلياً؛ فعمل أصحابها  جزئياً، أمَّ
على إعادة تأهيلها مجدداً بعد أن قاموا باستخراج 
أن  الحديد من ركامها، وأعادوا تصنيعه، حيث 
تكلفتها  تبلغ  للمالك  الحديد  تصنيع  إعادة  عملية 

100 ليرة للكيلو الواحد.

وشهدت األسواق السورية عموماً ومدينة منبج 
مثيل  ال  جنونياً  ارتفاعاً  الخصوص  وجه  على 
له، تمثَّل بانهيار الليرة السورية المتسارع أمام 
للمتابع  يمكن  إذ؛  بالجملة.  األمريكي  الدوالر 
األشهر  الثالثة  قرابة  منذ  انهيارها  مالحظة 
ببعض  حدا  حتى  مسبوق  غير  بشكل  األخيرة 
السورية،  الليرة  على  الترحم  إلى  السوريين 
واصفين األمر أنه بموت الحياة السريري القادم 
الذي ال مفر منه، إذا لم تتداركه اإلدارة الذاتية 
سوف  فأنه  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 

يخرج عن نطاق السيطرة.
مما دعا بها إلى عقد اجتماع موسع لكافة اللجان 
االقتصادية التابعة لحكومة شمال وشرق سوريا 
في إقليم الجزيرة؛ لوضع حزمة من اإلجراءات 
وإيجاد  الواقع،  هذا  لتحليل  الالزمة  والتدابير 

الحلول المناسبة قبل فوات األوان.
والتدابير  اإلجراءات  عن  المزيد  ولمعرفة 
وأبرز  االجتماع  هذا  خلفية  على  جاءت  التي 
الحلول التي يتوق إليها الشارع السوري؛ التقت 
المشتركة  الرئاسة  بنائب  صحيفتنا »روناهي« 
جميل  وريفها  منبج  بمدينة  االقتصاد  للجنة 

محمد.

حزمة من اإلجراءات اإلنقاذية 
لتاليف ارتفاع األسعار

تتخذها  سوف  التي  اإلجراءات  وحول  بداية؛ 
لجنة االقتصاد بمدينة منبج وريفها؛ إزاء ارتفاع 
الرئاسة  نائب  حّدثنا  األسواق؛  في  األسعار 
وريفها  منبج  بمدينة  االقتصاد  للجنة  المشتركة 
جميل محمد قائالً: »شهدت أسواق مدينة منبج 
األخرى؛  المناطق  من  غيرها  كحال  وريفها، 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في  الواقعة 
الدوالر  بصرف  حاداً  ارتفاعاً  سوريا؛  وشرق 

تعيش  التي  السورية  الليرة  مقابل  األمريكي 
حالياً أزمات كبيرة، جراء أمور عديدة، بعضها 
تسبب  مما  اقتصادي؛  اآلخر  وبعضها  سياسي 
التجاري  بالتعامل  الثقة  وعدم  التخبط  بموجة 
بعمليات  اعتمدوا  الذين  أنفسهم  التجار  بين 
يمثل  كونه  األمريكي  الدوالر  والبيع؛  الشراء 
لهم الضمان لعدم تلقي خسارة تهدد معه مستقبل 
بالليرة  التعامل  انعدام  من  األمر  هذا  تجارتهم. 
السورية، سمح فيما بعد بتكوين بوناً بين التجار 
الشعب  وبين  األمريكي  بالدوالر  المتعاملين 
لزاماً  وأضحى  السورية.  بالليرة  يتعامل  الذي 
بالدوالر  البضائع  شراء  اعتماد  التاجر  على 
وحساب الفواتير على هذا األساس للحفاظ على 
كلياً  اختلف  األمر  بينما  بضاعته،  مال  رأس 
بالليرة  التعامل  رهين  بقي  الذي  المواطن  عند 
انخفاض  مواكبة  على  قدرته  وعدم  السورية 
عملته بفعل األمور آنفة الذكر. هذا األمر برمته 
المتعامل  المواطن  عند  مفرطة  حساسية  خلق 
بالليرة السورية؛ تجاه هذه المعمعة االقتصادية 
التي لم يألفها من قبل، وبالطبع هو ليس له ناقة 
وال جمل بكل ما يجري، حتى شكك البعض بأن 

سوريا، ستؤول إلى مقبرة من الجوع«.
في  االقتصادي  التدحرج  على  »وبناًء  وتابع: 

في  موّسع  اجتماع  انعقد  عام؛  بشكل  األسواق 
في  االقتصادية  اللجان  ضم  الجزيرة،  إقليم 
مناطق شمال وشرق سوريا للوقوف على هذا 
الذي  السوري  المواطن  لحال  المتردي  الواقع 
تعتبر اإلدارة الذاتية مصدر رزقه خطاً أحمراً 
النأي عنه أو حتى  ال يمكن السكوت عليه، أو 
غض الطرف عن األمور التي تهدد معها حياة 
المواطن وقوت يومه، نجم عن االجتماع حزمة 
في  نصفها  يمكن  التي  الهامة  اإلجراءات  من 
هذا الوقت بالخطة اإلسعافية؛ لتدارك ما يمكن 
للمواطن  البطيء  السريري  الموت  يسمى  أن 
اإلدارة  قبل  من  تأتي  الخطة  هذه  السوري. 
الذاتية في هذا الوقت من قبيل حرصها بالدرجة 
معنوية  وكحقنة  مواطنيها،  حياة  على  األولى 
على  إنقاذه  يمكن  ما  وإنقاذ  المتدهور،  للسوق 
الرغم أن الجو العام السياسي في المنطقة معقد 
وبالغ الصعوبة وسط عاصفة من االضطرابات 
تشهدها دول الجوار السوري، وأعني ما يجري 

في لبنان أو العراق«.

افتتاح صاالت فروع للمؤسسة 
االستهالكية قريباً

وأضاف جميل: »قررت اإلدارة الذاتية بعد هذا 
االجتماع وإجراء نقاشات مطّولة اعتماد حزمة 
بالخطة  نصفها  أن  يمكن  التي  اإلجراءات  من 
البديل  أنها  على  وطرحها  السريعة،  اإلنقاذية 
المفرغة  الحلقة  يوازي  الذي  بالسوق  التنافسي 
الخطة  هذه  الحاد، وتضمنت  االرتفاع  هذا  من 
عرض المواد الغذائية األساسية للمواطن بسعر 
استهالكية،  بمؤسسة  للبيع،  منافذ  عبر  التكلفة 
بصاالت  وغيرها  المواد  هذه  ببيع  تقوم 
في  منطقة  من  أكثر  على  وموزعة  مخصصة 

المدينة.
المدعومة من قبل اإلدارة  المواد  وتضم الئحة 
الذاتية في شمال وشرق سوريا »السكر، الرز، 
البرغل، الزيت، الشاي، السمنة، وحليب األطفال 

وغيرها التي يحتاجها أي مواطن«، وسيجدها 
قريباً في هذه المؤسسات التي من المفترض أن 
تلبي كل احتياجاته في السوق، إضافة إلى كون 
مما  أيضاً؛  الحرة  بالسوق  موجودة  المواد  هذه 
يخلق في السوق منافسة شريفة لدعم المواطن 
الذي عانى من ويالت ارتفاع الدوالر، وستكون 
في  وموحدة  بفواتير  المدعومة  المواد  أسعار 

جميع صاالت البيع.
للسوق؛ يخفف  داعماً  هذا يعني أن هناك بديالً 
المواد  لسوق  الكبار  التجار  احتكار  حدة  من 
االرتفاع  لسقف  حد  وضع  وبالتالي  الغذائية، 
الحاصل للمواد من خالل هذه الخطة اإلنقاذية. 
وإعداد  االقتصادية  الجدوى  دراسة  يتم  وحالياً 
أرقام  بوضع  ـ  بدءاً  الخطة  لهذه  شامل  تقييم 
المواد  من  المحلي  االستهالل  لحجم  دقيقة 
في  المختصة  الجهات  مع  بالتعاون  األساسية 
المعابر- ودراسة المكان وعدد الفروع التي من 
الطلب على هذه  تلبي حجم وكثافة  أن  الممكن 
الذي  اإلداري  الكادر  تهيئة  عن  فضالً  المواد 
سوف يضم مشرفين وإداريين ومحاسبين ورفد 
المؤسسة أيضاً بالمستودعات واألجهزة الالزمة 
الدراسة  من  االنتهاء  وفور  بالعمل.  للمباشرة 
وتأمين الظروف لالنطالق، سيتم إعالن افتتاح 

هذه الفروع في غضون األسبوع القادم.
سوف  اإلجراءات  هذه  إن  القول  بد  وال 
بهذه  بالمواد  مفترض  نقص  يشوب  أال  تضمن 
المؤسسات في حال تم افتتاحها ألننا نحاول أن 
يكون هناك فائضاً من المواد الغذائية التموينية، 
بحيث ال يجد المواطن حرجاً في شراءها بأي 
وقت ودون وجود ازدحام على أبواب المؤسسة 

االستهالكية«.

الكوبراتيف الحل األمثل 
لألزمات االقتصادية ونتائجه 

ملموسة

االقتصاد  لجنة  بها  تقوم  أخرى؛  تدابير  وعن 
األزمة  تخفيف  شأنها  من  وريفها  منبج  بمدينة 
المشتركة  الرئاسة  نائب  تحدث  االقتصادية، 
جميل  وريفها؛  منبج  بمدينة  االقتصاد  للجنة 
محمد قائالً: »تدرس لجنة االقتصاد عدة بدائل 
أخرى لهذا االقتصاد الرأسمالي والسيطرة على 
خالل  من  االقتصادي  التدهور  وكبح  السوق 
التشاركي  التعاوني أو  االعتماد على االقتصاد 
فك  كوقع  السوق؛  على  تأثيره  سيكون  الذي 
الغل من المعصمين، حيث ستتجه األنظار في 
المدى المنظور إلى دعم المشاريع الخاصة التي 
تقوم على التشارك فيما بين المواطنين أنفسهم، 
في  حققت  التي  بالكوبراتيف  تعرف؛  التي  أو 
ملموسة على مستوى  نتائجاً  المنصرمة  الفترة 
ارتياحاً  ووجدت  البديلة،  االقتصادية  الطروح 

إيجابي  أثر  من  لها  لما  األهالي  عند  وقبوالً 
المواطن  أولها أن يكون  يلي:  بما  يتمثل  كبير، 
هو نفسه الخصم والحكم بالسوق، أي هو الذي 
يتاجر وهو أيضاً يشتري من لقاء تعبه ومورده 
عبر مشاركته الربح مع اآلخرين. وثانيها؛ خلق 
المحلي وتشجيعه في  المنتج  منافسة من خالل 
األسواق؛ ألنه سيكون أقل ثمناً بكثير من المنتج 
من  عمل  فرص  توفير  وثالثها؛  المستورد، 
ورابعها؛  البطالة،  من  المجتمع  تخفيف  شأنها 
التجارية  بالمبادالت  المالية  السوق  حركة  رفد 
المتعددة بحيث يمكن أن يستفيد كل ما يمت بهذه 
المشاريع بصلة. إن اإلجراءات التي سوف تقوم 
النقدية،  بالسيولة  وحجمها  االقتصاد  لجنة  بها 
يوازي ضعف ما يطرح من تعامالت نقدية عند 
كافة التجار جميعاً، وهذا يعني أن هناك دعماً 
الذاتية  اإلدارة  من  نظير  له  ليس  محدود  غير 
في شمال وشرق سوريا لمناطقها - مع التحفظ 
أكبر  أمام  نحن  وبالتالي،   - األرقام  ذكر  على 
خطة اقتصادية حقيقية، تطرح بشكلها الحيوي 
لحرصها على تأمين األمن الغذائي للمواطنين، 

وهو يوازي اقتصاد دول؛ مثل؛ لبنان«.

مناطق اإلدارة الذاتية؛ األكرث 
اهتامماً باملواطن

نائب الرئاسة المشتركة للجنة االقتصاد؛ جميل 
األسواق  »شهدت  قائالً:  حديثه  اختتم  محمد، 
تخبطاً كبيراً جراء تبدل سعر الصرف صعوداً 
ونزوالً في ظل عدم استقرار، انعكس سلباً على 
السورية  بالليرة  يتعامل  الذي  المواطن  حياة 
العمل  سوى  رمقه  به  يسد  ما  يجد  ال  والذي 
عادت  ما  التي  اليومية  أو  المواءمة،  باألعمال 
سيكون  لذا؛  األساسية.  ومتطلباته  حاجته  تسد 
حزمة  خالل  من  كبير،  بشكل  له  دعماً  هناك 
دعم  جانب  إلى  آنفاً،  المذكورة  اإلجراءات 
الركائز االقتصادية الثابتة المتمثلة بالمحروقات 
في  االقتصاد  مقارنة  حين  والالفت  والخبز. 
األخرى  والمناطق  السوري  الداخل  مناطق 
مناطق  وبين  التركي  االحتالل  تحت  الواقعة 
للشأن االقتصادي،  المتابع  الذاتية، فإن  اإلدارة 
اهتماماً  األكثر  كانت  أنها  األخيرة،  سيجد 

بالمواطن السوري«.

أيمن العلي عدنان العلي محمد حسين محمود بكر

موسى الهالل

جميل محمد

 الحرب داء من
 دون دواء وجرعة

من دون فائدة

نافذة األسبوع 

نوروز عثمان

حرب  حالة  اليوم  عالمنا  يشهد 
الشرق  مغرب  من  شاملة  متصاعدة 
ال  دماراً  وراءها  مخلفةً  مشرقه  إلى 
القرن مسرح  إن هذا  له خاصةً  مثيل 
تسير  التي  والصراعات  األحداث 
تارةً  الوكالة  وحرب  باردة  بحرب 
الحرب  وتيرة  بتصعيد  أخرى  وتارة 

أكثر فأكثر.   
الحرب  موضوع  تفاصيل  في  البحث 
ذاته.  بالوقت  ومعقد  وعميق  قديم 
عقود  منذ  باإلنسانية   تفتك  فالحرب 
طويلة وتأخذ معها الدم واللحم وتضرم 
بعد  فيما  لتتحول  واليابس  باألخضر 
إلى  النفس  عن  الدفاع  حق  ثقافة  من 
غاية وثقافة تنتهج العنف لها أساساً في 

حياة المجتمعات. 
من  جداً  عالية  نسبة  عاشت  البشرية 
والنزاعات  الحروب  في  تاريخها 
عدة  وألسباب  الدموية  والصراعات 
والدينية  القوموية  النزاعات  أهمها 
وأمور  الطبيعية  والثروات  والثقافية 
إذ  الحال.  لهذا  سبباً  كانت  أخرى 
فروعها  بكل  الحرب  إن  نالحظ 
اليوم هي الكابوس الذي يتم  وأبعادها 
وطرق  بأسماء  المجتمع  على  فرضه 
السبل  إن  هو  اآلن  نشاهده  فما  عدة. 
التي تلجأ إليها القوى المتنازعة عديدة 
عامةً  األوسط  الشرق  منطقة  في 
لتعزيز  إال  هي  وما  خاصةً,  وسوريا 
الحرب وحتى العمل على استمرارها 
وتعمقها في المنطقة أكثر. بل أنها تلجأ 
أخرى   بمسميات  تغيير صياغتها  إلى 
بهدف خلق التوتر والزعزعة ومن ثم 
منها,  الخروج  معقدة يصعب  فوضى 
داء ووباء  إلى  الحرب  تتحول  وهكذا 
تبقى  وما  منه،  الشفاء  يصعب  خبيث 
ما  للتخفيف  المطروحة  الحلول  من 
هي إال جرعات بسيطة لتخفيف وتيرة 
الحرب تلك. ولكنها بالنتيجة لن تكون 
الدواء بل مجرد جرعة ال فائدة لها.           
قمار  ورقة  الحرب  أصبحت  نعم 
أن  فبالنتيجة  وخاسر.  رابح  كل  بين 
الحرب  خارطة  ترسم  التي  الطاولة 
تتصارع  التي  القوى  تلك  هي  هذه؛ 
تعمل  حيث  األرض,  هذه  على  اليوم 
اآلخر  استضعاف  على  جهة  كل 
هدر  ويكون  أوالً  العسكرية  بالحرب 
فبكل األحوال  لها,  الدم قضية ال حل 
ال يمكن للحرب وال القوى التي تعمل 
على إثبات وجودها وتحقيق مطامعها 
نصرها  تحقق  أن  الواقع  أرض  على 
األخير بالحرب الفتاكة هذه.               

هل كانت الحرب كفيلة حتى اآلن بحل 
والعسكرية  السياسية  القضايا  كافة 
العالقة  والقضايا  واالجتماعية 
األخرى. المشكلة ال تكمن في أسباب 
العلة  إن  بل  فقط,  الحروب  اندالع 
الدائمة  المساعي  في  تكمن  األساسية 
الستمرار الحرب وتحويلها إلى عصا 
كانت  أينما  السلطة  تستخدمها  تهديد 
التي  الحلول  إن  إذ  شأت.  ما  ومتى 
يتم طرحها وكأنها جرعة لتخفف من 
حدة الحرب هذه. نحن ال نتحدث عن 
العالميتين  الحرب  حالة حرب تخص 
األولى والثانية فقط؛ وإنما نتحدث عن 
حالة حرب قضت فيها مئات األعوام 
عمر  تاريخ  من  حرب  دون  بسالم 
البشرية ألكثر من خمسة آالف سنة. 
فما هي الخطورة التي أنتجتها الحرب 
الدم أوالً،  المريع من إراقة  الكم  بهذا 
الحرب  في  قتلى  هناك حصيلة  حيث 
وبالتالي  مريعة  أرقام  إلى  تصل 
التحتية  بالبنية  يشل  الذي  فالدمار 
الصعب  من  يصبح  إذ  ثانياً,  للمجتمع 
إذاً  جديد.  من  اإلعمار  إعادة  تحقيق 
الدواء  تخلق  أن  للحرب  يمكن  كيف 

وهي سبب العلة والوباء. 


