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ُعمال النظافِة بعين عيسى يستمرون 
بإضفاء طابع النظافة

عملهم  عيسى  بعين  النظافة  عمال  يواصل 
وإضفاء  الناحية،  نظافة  على  للحفاظ  الدؤوب 
الذين  العمال  هؤالء  ويمثل  عليها،  جمالية 
رمز  األولى  الصباح  ساعات  منذ  يتواجدون 
العمل والكدح مع بداية كل يوم، ومدعاة للتفاؤل 

المبني على السعي للوصول إلى نتيجة رائعة.

ما مدى التعاون بني األهايل وعامل 
النظافة؟؟

لالطالع  اليوم  بداية  مع  بجولة  قامت  صحيفتنا 
بالعامل  التقينا  حيث  العمال  هؤالء  عمل  على 
الفي الفرحان الذي بدأ حديثه بالقول:« نبدأ يومنا 
والشوارع  األحياء  لتنظيف  الباكر  الصباح  منذ 
من األوساخ المتراكمة، وإفراغ سالل األوساخ 
المتواجدة أمام كل بيت من بيوت األهالي، هذا 
عملنا وواجبنا الحفاظ على نظافة الناحية، ألنها 
يوم،  كل  إليها  نأوي  التي  كبيوتنا  لنا  بالنسبة 

ونحافظ عليها«.
وأضاف الفرحان« ال تواجهنا أي مشكلة سواء 
بعضنا  مع  أو عالقتنا  األهالي،  مع  التعامل  مع 

أي  في  اليومي   والسعي  العمل  حب  البعض، 
الصعوبات مهما كانت،  نذلل كافة  عمل يجعلنا 
هذا األمر معروف وال شك به، ما أود قوله اآلن 
لو يكون هنالك تعاون مبني على وعي، وإدراك 
ساعدونا  لكانوا  األهالي  قبل  من  النظافة  أهمية 
أفضل،  بشكل  النظافة  على  للحفاظ  عملنا  في 
هذا  بشرح  التوعية  يأتي من خالل  األمر  وهذا 

األمر لهم، وهذا ما نفتقد له«.
»ما  قائاًل:  تحدث  العبد  صالح  العامل  بدوره 
اليومي  بعملنا  االلتزام  هو  يوم  كل  عليه  نعمل 
قدر اإلمكان، بحسب توجيهات لجنة الخدمات، 
وإزالة  أهلنا،  لخدمة  النظافة  عن  والمشرف 
الطرق  ومنصفات  المتواجدة،  األوساخ 

والدوارات المتواجدة في الناحية«. 
خطط لتوسيع دائرة عملهم

الرئيسة المشتركة للجنة الخدمات ببلدية الشعب 
بعين عيسى خضرة عبود تحدثت عن دورهم في 
الحفاظ على نظافة المنطقة فذكرت بأنهم يسعون 
األوساخ،  وإزالة  النظافة،  خدمة  تحسين  إلى 
كافة  عيسى  عين  في  الخدمات  واقع  وتحسين 
والقرى التابعة لها، وعلى هذا األساس يوجهون 

عمال النظافة، للوصول إلى الهدف المنشود.
وتابعت خضرة قائلًة: »أنهم يعملون في مجاالت 
وكافة  األشجار،  وزرع  الصحي،  الصرف 
األعمال األخرى التي نحتاج إليها لتحسين الواقع 

الخدمي بالناحية«.
الخدمات  للجنة  المشتركة  الرئيسة  وختمت 
ببلدية الشعب بعين عيسى خضرة عبود حديثها 
بالقول: »عمال النظافة التابعين للجنة الخدمات 
اآلن يصل عددهم إلى 17 عامل، وهناك ثالث 
لهذا الغرض،  آليات متواجدة تعمل في األحياء 
المقبلة هو توسيع عملهم  الفترة  ما نريده خالل 
ما  هذا  أفضل  لنتيجة  الوصول  بالتالي  أكثر، 
نموذج  عيسى  عين  ناحية  وجعل  له،  نخطط 
للنظافة والجمالية بجهود عمالها الذين يستحقون 

كل االحترام والتقدير«. 
وواصلت بلدية الشعب بعين عيسى بكامل لجانها 
االحتالل  دولة  تهديدات  من  الرغم  على  العمل 
احتاللها  بعد  الناحية  ألهالي  ومرتزقته  التركي 
عدوانها  إبان  أبيض  تل  سبي/  كري  لمقاطعة 
من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  في  األخير 
العام المنصرم، والزال العمل مستمرًا من قبل 
البلدية لتأمين الخدمات لقاطني الناحية والمناطق 

التابعة لها.

مسألة العنف ضد المرأة بمجتمعاتنا؛ 
اجتماعية أم سياسية؟

آداي ربو: »االحتالل يستهدف 

نقاط القوات الروسية والنظام 

واألخيران يتعاميان عن الّرد«

المرأة... نبض الثقافة 

يانها  وشر

رغم دعم اإلدارة المدنية الديمقراطية 
المعاناة مستمرة في مخيم المحمودلي..

تركيا وروسيا... اتهامات متبادلة 

وفشل لهجمات المرتزقة على حلب

ياح التغيير القادمة الحرب بين أردوغان وداوود أوغلو... ور

أكدت جلنة الشؤون االجتماعية والعمل في الطبقة 

تقدمها  التي  الكبيرة  اخلدمات  من  بالرغم  أنه  على 

إنه  إال  احملمودلي  خمليم  الدميقراطية  املدنية  اإلدارة 

الصحي  اجلانب  في  كبير  ضعف  من  يعاني  الزال 

والتعليمي، وتأمل من املنظمات الدولية واإلنسانية 

القيام بواجبها جتاه النازحني.«6

تقويض  في  تركيا  محاوالت  أولى  فشلت 

عبر  إدلب،  في  السوريّة  الروسية  العمليات 

عمل عسكري اعتبره العسكريون بالكبير 

الغربية  اجلهتني  من  حلب  محيط  في 

تركي  وإشراف  بدعم  كان  والذي  والشرقية، 

مباشر، وعلى النقيض من ذلك تابعت قوات 

النظام السوري في إدلب تقدمها باجتاه بلدة 

سراقب الواقعة على الطريق الدولي لتكون 

النظام  قوات  نيران  مرمى  حتت  البلدة  هذه 

السوري وسط قيام جيش االحتالل التركي 

بإنشاء ثالث نقاط جديدة في محيطها.«5

حزب العدالة والتنمية احلاكم في تركيا ورئيسها أردوغان سيدخلون 
في مواجهة مفتوحة تشبه حرب تكسير العظام، مع رفيق دربه حتى 

األمس القريب أحمد داود أوغلو الذي قام بشن هجوم حاد والذع على الطريقة التي تدار من 
الفرد، وتعهد علناً مبحاسبة كل  أردوغان حيث طوع كل شيء حلكم  خاللها تركيا من قبل 
الذي  أوغلو،  داود  وقال  أردوغان.  صديقه  حكم  سنوات  في  قانونية  غير  أعمال  في  تورط  من 
أسس الشهر املاضي حزباً معارضاً باسم املستقبل، بأنه طوال سنني وجوده في حزب العدالة 
والتنمية، وحتى قبل االستقالة منه في أيلول املاضي كان يعارض فكرة االنفراد باحلكم التي 

مارسها أردوغان، ومفهوم حزب الرجل الواحد واحلاكم املتفرد بالسلطة. «9

في  اجملتمع  بني  واملقارنة  واملقاومة  النضال  من  الكثير  يلزمه  فكرية  املرأة مسألة  حترر 

الشمال والشرق السوري وغيرها من اجملتمعات تثبت صحة ذلك ويدعنا للتساؤل هل 

مسألة العنف ضد املرأة اجتماعية أم سياسية؟«3

يا  آسيا عبد هللا: »تحقيق السالم والديمقراطية في سور

ية« مرتبط بخروج االحتالل التركي من األراضي السور
مركز األخبار ـ بّينت عضوة منسقية مؤمتر ستار آسيا عبد اهلل أن جميع املشكالت التي تعانيها مجتمعات الشرق األوسط 

هي نتيجة للعقلية السلطوية التي تعمل ضد احلياة املشتركة وإرادة الشعوب، وأشارت إلى أّن دولة االحتالل التركي تسعى 

لضرب النظام الدميقراطي في شمال وشرق سوريا، وطالبت الشعوب بالعمل من أجل الوصول إلى قرارات تضمن حماية شعوب 

املنطقة وبخاصة املرأة في مواجهة كل اخملاطر التي تواجههم. وأكدت: »علينا وضع حّد للممارسات التركية«..

الرئيس  مع  حواراً  صحيفتنا  أجرت 
طالل  الدميقراطي  السالم  حلزب  املشترك 
الكردي  الصف  وحدة  ضرورة  حول  محمد 
األوقات احلساسة، ومن  وبخاصة في هذه 
يقف عائقاً لتحقيق هذه الوحدة، ومبادرة 
مظلوم  الدميقراطية  سوريا  قوات  قائد 
عبدي حيث قال: »أعتقد أن تشتت القوى 
الكردية في هذه األوقات ليس من مصلحة 

الشعب الكردي وقضيته العادلة«4

أكد قائد اجمللس العسكري السرياني آداي ربو 
استهداف  تواصل  التركي  االحتالل  دولة  أن 
عيسى  عني  من  كل  في  االستراتيجية  القرى 
القوات  نقاط  استهداف  على  عالوة  متر،  وتل 
الروسية وقوات النظام اللتان ال تتصديان لتلك 
العسكري  اجمللس  أن  إلى  وأشار  الهجمات، 
»لن  وأضاف:  املنطقة.  عن  يدافع  السرياني 
بتحقيق  التركي  االحتالل  لدولة  نسمح 

أحالمها العثمانية«.«.2

سوريا  وشرق  شمال  في  الثقافة  هيئة  تنظم 

وإقليم اجلزيرة بالتعاون مع رابطة املرأة املثقفة، 

وحتت شعار »املرأة... نبض الثقافة«  مهرجان 

قامشلو،  مدينة  في  اخلامس  املرأة  وفن  أدب 

وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، 

لتتلون ساحة الثقافة بأدب املرأة.«8

أمسيات الشتاء في كرميان تمزج 

تراث الشعب الكردي مع عاداته

أمسيات  في  نشاهده  كردي  وتراٌث  وثقافٌة  فٌن 
تعّبر  جميلة  لوحة  فتتشكل  كرميان  في  الشتاء 

عن عادات وتقاليد هذا الشعب.
يتجمع الفنانون واألدباء ومحبو الفن في البيت 
الثقافي بمنطقة كرميان، لتمضية أمسية شتائية 
المالبس  ارتداء  عبر  الكردي،  الطابع  تحمل 
الفلكلورية وتناول األطعمة الشعبية وفعل كل ما 

هو متعلق بالتراث الكردي.
وتعد هذه األمسيات من إحدى العادات والتقاليد 
الكردية خالل ليالي الشتاء الطويلة، حيث أنك 

تجدها في كل قرية وشارع ومسكن.

ماذا تتضمن األمسيات الشتوية؟

الثقافي في منطقة كرميان، في  البيت  ويستقبل 
كل ليلة أمسية فنية وثقافية مشابهة، حيث يجتمع 
الفن  محبي  من  وعدد  واألدباء  الفنانون  هناك 

لتقديم فّنهم، وقضاء يوٍم كردوارٍي بحت.
خاصًا  طعمًا  واألشعار  القصائد  قراءة  يضفي 

على األمسية، فضاًل عن سرد القصص وإلقاء 
الحاضرين  مخيلة  تحّرك  التي  األغاني  بعض 

وتثير مشاعرهم.
في منتصف األمسية، يجري تقديم بعد األطعمة 
الكردي  النمط  من  الشعبية  والمأكوالت 
للحاضرين، وبعد تناول الطعام يبدأ عقد حلقات 

الدبكة لتزيد من حماس المشاركين.

يجب أال تشيخ عاداتنا

هذه  في  والمشاركين  المنطقة  أهالي  ويعتبر 

األمسيات بأنها لوحة فنية ثقافية وهي هامة جدًا 
يتوجب االستمرار بإقامتها بشكل دائم كيال تشيخ 
عاداتهم وتقاليدهم األصيلة وتضفي السعادة في 

قلوب األجيال القادمة.
هذه  في  مشاركًة  أيضًا  للنساء  كان  ولقد 
األمسيات في السابق، إال أن الحضور يقتصر 

على الرجال فقط في األوقات الحالية.

تقرير/ حسام إسماعيل 

روناهي/ عين عيسى ـ بسواعد عمال النظافة بعين عيسى يتم إضفاء الجمالية، فهم على 
أهبة االستعداد لنظافة المنطقة منذ الصباح الباكر وهمهم الوحيد هو تعاون األهالي 

معهم للحفاظ على رونق وجمالية ونظافة عين عيسى.

خضرة عبودصالح العبدالفي الفرحان

طالل محمد: »عىل الجميع السعي 

الجاد لتحقيق وحدة الصف الكردي«
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مركز األخبار ـ في الوقت الذي يواصل شريحة 
مقاطعة  كردستان  باشور  أهالي  من  واسعة 
المنتجات الّتركية، يلتقي محافظ هولير بالقنصل 
الّتجاري  الّتبادل  التركي ويرّحب بخطط زيادة 

وتمتين العالقات.
األحد  صوفي  فرست  هولير  محافظ  التقى 
في  قرجاي  هاكان  الّتركي  بالقنصل  الماضي 

مبنى القنصلّية بهولير.
وقال صوفي في بيان نشره على صفحته بموقع 
الفيس بوك، إّنه بحث مع القنصل الّتركي تمتين 
زيادة  وكذلك  وتركيا،  هولير  بين  العالقات 
أمام  اإلجراءات  وتسهيل  الّتجاري،  الّتبادل 

الّشركات التركّية العاملة في هولير.
في  حضرا  الّتركي  والقنصل  المحافظ  وكان 
الّتركية  للمنتجات  معرض  افتتاح  سابقة،  فترة 

في هولير.

إلى  وندوات  لقاءات  خالل  من  تركيا  َوّسعت 
كسر إرادة الّشعب وتحجيم آثار حملة  مقاطعة 
على   ردًا  انطلقت  التي  الّتركية  الُمنتجات 

عداوات التركي في شمال وشرق سوريا.

المخيمات  أخطر  من  ـ »واحد  األخبار  مركز 
بين  يشهد  زال  ما  الهول  ُمخّيم  العالم«،  في 
الفينة واألخرى أحداث ُمروِّعة، وبخاصة بعد 
على  الّتركية  الهجمات  إثَر  الُمرتزقة  انتعاش 
األحداث  خطر  وتنامي  سوريا.  وشرق  شمال 

االجرامّية من قبل الُمرتزقة في داخله.
وُرغم الّتصريحات الّدولية بمحاربة داعش إال 
خطيرًا  تهديدًا  ُيشكِّل  زال  ال  الهول  مخّيم  أّن 
ولم يتم اّتخاذ تدابير حازمة بشأن الُمرتزقة في 

داخل المخّيم أو خارجه.
ألف  هناك 67  العراق وسوريا،  إلى  وإضافة 
النساء  من  معظمهم  دولة،   50 من  ُمعتقل 
واألطفال، تم إطالق سراح حوالي خمسة آالف 
الّذاتية  اإلدارة  قبل  من  المخيم،  من  سوري 
بالّنظر في »االنضمام القسري في داعش،  كما 
المرتزقة  تسليم حوالي 1200 شخص من  تم 
األجانب إلى ُبلدانهم وفًقا لبيانات إدارة المخيم، 

يوجد حاليًا 67 ألف شخص في الُمخيم«.
حيث  قسمًا،   13 من  عمومًا  الُمخيم  يتكّون 
يحاول داعش إعادة نفسه من جديد في المخيم، 
النساء،  بين  نفسها  تنظيم  داعش  وُتحاول 

تتألف  التي  المخيم،  الحسبة في  بإنشاء  وقاموا 
أو  »المهاجرين«  األفراد  من  كبير  حد  إلى 
الُمعسكرات سّرا،  بتثقيف  تقوم  »الجهاديين«، 

وإنشاء المحاكم، وفرض اإلنفاذ.
الُمرتزقة وسائل االتصال االجتماعي  يستخدم 
قرار  وينفذ  ويّتخذ  والّتواصل،  الّتنظيم  في 

التنفيذ ضد من يعارضون فكرهم.
مدار  »الحسبة« وعلى  المسمى  الهيكل  وعبر 
ُقتلت 26 امرأة في  الثمانية الماضية،  األشهر 
المخيم بسبب »معارضتهن لفكر داعش وعدم 
إّن  المخيم تقول  إدارة  إطاعة األوامر«. لكن؛ 
يكون  قد  إعدامهم  تم  الذين  األشخاص  عدد 
بشكل  للقتل  يتعرْضَن  اللواتي  الّنساء  أعلى، 
خطير بواسطة الّسكاكين يتم َدفنهم تحت الخيام.

تم  أّنه  أّكدوا  الهول،  مخيم  عن  المسؤولون 
أن  إلى  مشيرين  اآلن،  حتى  امرأة   26 إعدام 
»الحسبة« تعمل بتعليمات مباشرة وهو هيكل 
الُمخيَّم،  في  داعش  قواعد  تنفيذ  عن  مسؤول 
وأّن هذا الَموقف سوف يسبب مشاكل خطيرة 

للمنطقة والعالم في الُمستقبل.

العسكري  المجلس  قائد  أكد  ـ  األخبار  مركز 
التركي  االحتالل  دولة  أن  آداي ربو  السرياني 
كل  في  االستراتيجية  القرى  استهداف  تواصل 
من عين عيسى وتل تمر، عالوة على استهداف 
اللتان  النظام  وقوات  الروسية  القوات  نقاط 
أن  إلى  وأشار  الهجمات،  لتلك  تتصديان  ال 
المجلس العسكري السرياني يدافع عن المنطقة. 
التركي  االحتالل  لدولة  نسمح  »لن  وأضاف: 

بتحقيق أحالمها العثمانية«..
عام  من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  منذ 
االحتالل  جيش  هجمات  تتواصل   2019
وشرق  شمال  مناطق  على  ومرتزقته  التركي 
بين  تمت  التي  والتفاهمات  الهدنة  رغم  سوريا 
الدول، حيث ال تزال مدينة عين عيسى وناحية 
وريفها  زركان  ناحية  وكذلك  وريفها،  تمر  تل 
يتصدى  فيما  الهجمات،  خطر  تحت  تعيش 
الهجمات.  لهذه  السرياني  العسكري  المجلس 
العسكري  المجلس  قائد  تحدث  الصدد؛  وبهذا 
قائاًل:  أنباء هاوار؛  آداي ربو لوكالة  السرياني 
»صعدت دولة االحتالل التركي ومرتزقتها في 
ريف  قرى  ضد  هجماتها  من  األخيرة  اآلونة 
الحتالل  مستمرة  محاوالت  تمر.  تل  ناحية 
يتصدى  فيما  المنطقة،  في  القرى  من  المزيد 

المجلس العسكري السرياني لهذه الهجمات في 
من  اآلن  حتى  وتمكنا  المشروع،  الدفاع  إطار 

دحر الهجمات«.
وأضاف: »تتركز الهجمات بشكل على خاص 
تل  قرى  وبخاصة  وريفها  زركان  ناحية  على 
الورد، أم حرمل، والربيعات، وكذلك ريف تل 
الخير  وأم  الكيف  أم  قرى  خاص  وبشكل  تمر 
والدردرا وتل كيفجي، وتل طويل، ويتم قصف 
هذه القرى بالمدافع واألسلحة الثقيلة كما تحّلق 
طائرات استطالع ُمسّيرة تابعة لجيش االحتالل 

التركي في سماء المنطقة«.
التي  الهجمات  إلى  خاص  بشكل  ربو  وأشار 
»تتركز  قائاًل:  االستراتيجية؛  القرى  تستهدف 
الهجمات بشكل خاص ضد قرية دردارا الواقعة 
وزركان،  تمر  تل  بين  الواصل  الطريق  على 
ويهدف االحتالل إلى السيطرة على هذه القرية 

وقطع الطريق بين الناحيتين«.
القوات  تمركز  نقاط  من  العديد  تتعرض  كما 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  لهجمات  الروسية 
إلى  إضافة  األبقار«،  »مزرعة  نقطة  وخاصة 
النظام السوري،  نقاط تمركز قوات  العديد من 
الدولة  »تستهدف  ربو:  قال  الموضوع  وحول 
القوات  تمركز  نقاط  ومرتزقتها  التركية 

إال  األوبيس،  بقذائف  النظام  وقوات  الروسية، 
أن تلك القوات لم ترد حتى اآلن على مصادر 
النيران، هذه القوات موجودة في المنطقة شكليًا 

فقط«.
آداي  السرياني  العسكري  المجلس  قائد  وأشار 
ربو إلى أن مقاتلي المجلس العسكري السرياني 
عن  يدافعون  الخابور  حرس  مجلس  وكذلك 
»واجبنا  وأضاف:  االحتالل،  ضد  مناطقهم 
العثمانيين  أحفاد  أرضنا.  حماية  هو  األساسي 
ونحن  تمر،  تل  أهالي  من  االنتقام  إلى  يسعون 
بصفتنا مقاتلين من أبناء هذا الشعب، لن نسمح 
تمر  تل  أحالمهم،  بتحقيق  العثمانيين  ألحفاد 

سوف تكون مقبرة المحتلين«.

العام  القائد  عبدي  مظلوم  دعا  ـ  األخبار  مركز 
مجلس  عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
ِبسواعد  تحّققت  التي  المكتسبات  لحماية  األمن 
قّوات سوريا الّديمقراطّية في حربهم ُضد ُمرتزقة 
سوريا  لقوات  العام  القائد  قال  اإلرهابي.  داعش 
الدِّيمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة على حسابه 
بخصوص  األمن  مجلس  تقرير  »إّن  بتويتر: 
وشفافًا«،  دقيقًا  كان  اإلرهابي  داعش  ُمرتزقة 
الّتعامل  األمن  مجلس  دول  على  إنه  ُمضيفًا 
المكتسبات  وحماية  االستقرار  ودعم  بمسؤولية 
التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية في الحرب 
سوريا  لقوات  العام  القائد  وأّكد  اإلرهاب.  على 
ينفخ  يزال  ال  الّتركي  الّنظام  أّن  الّديمقراطية، 
الروح في مرتزقة داعش اإلرهابي بالمناطق التي 
منحت  تركيا  »إّن  وقال:  سوريا،  بشمال  احتلها 
الُمرتزقة موارد مالّية وبشرّية وجغرافّية جديدة«.

          تحذيرات جديدة إىل مرضى السكري

فوائد الخس الصحية

يك؟؟ ماذا وراء لِقاء ُمحافظ هولري بالُقنصل الترّ

ُمخيَّم الهول.. َمقتل 26 شخصاً ِخالل مثان أشهر

مذكرة دعوى 
رقم األساس /87/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  أياد الناجي – موفق الناجي – وعد الحميد الناجي   
المطلوب تبليغه: طالل الناجي – عمار الناجي – عبد الواحد الناجي – عود الناجي                                                                                                            

الموضوع: اغراض على قرار
الحضور أمام  ديوان العدالة في الطبقة  الساعة /10/ صباحًا من يوم االربعاء 2020/2/6م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /91/ لعام 2020م

طالب التبليغ: مفيدة حسو حسين 
المطلوب تبليغه: حسن الحسينو بن عيسى  

الموضوع: اخالء منزل ومحالت 
الحضور أمام  ديوان العدالة في كوباني الساعة /10/ 

صباحًا من يوم االحد 2020/2/9م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

سند تبليغ حكم  
رقم االساس /1291/لعام 2020م

طالب التبليغ:  أحمد الخلف بن عكيل   
المطلوب تبليغه: عمار النهار بن علي  

الموضوع: غصب عقار 
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة الساعة /10/ 

صباحا  تاريخ 2020/12/19م
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

 

سند تبليغ حكم                                                                                                                                              
        رقم األساس /800/ لعام 2019م

طالب التبليغ:  حسن شيخ حسن بن احمد   
المطلوب تبليغه: موراد محمد بكي  

خالصة الحكم : الزام المدخل موراد محمد بكي بدفع مبلغا قدره 1500دوالر أضافة لدفع مبلغ 
500000ل.س بالضامن والتكافل والتعويض مادي جانب لضرر للمدعي حسن شيخ احمد  

القرار صدر عنا بتاريخ 28\11\2019
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى         
رقم االساس /115/لعام 2020م

طالب التبليغ:  نورة محمد حمود    
المطلوب تبليغه: ماهر محمد حمود

الموضوع: تفريق   
الحضور امام ديوان العدالة في الطبقة  الساعة /10/ صباحا يوم االثنين  تاريخ 2020/2/17م

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى        
رقم االساس /336/لعام 2020م

طالب التبليغ:  روضة ابراهيم الفرج    
المطلوب تبليغه: علي الحمد الزلو  
الموضوع: تفريق لعلة الشقاق  

الحضور امام ديوان العدالة في الطبقة الساعة /10/ 
صباحا يوم االثنين  تاريخ 2020/2/17م

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
رقم االساس /49/لعام 2020م

طالب التبليغ: مأمون العبد الذياب بن عالء الدين   
المطلوب تبليغه: أكرم االسود بن موسى  

الموضوع: طلب مبلغ  
الحضور امام ديوان العدالة في الطبقة  الساعة /10/ 

صباحا بتاريخ16 /2020/2م
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /8/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  صبحية االبوعيش   
المطلوب تبليغه: أحمد دبوة ) دنبرة(  

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

2020/2/18م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /166/ لعام 2020م

طالب التبليغ: محمد خليل بن مصطفى  
المطلوب تبليغه: محمد عيسى بن جاسم  

الموضوع: طلب مبلغ وتعويض
الحضور أمام  ديوان العدالة في كوباني الساعة 

/10/ صباحًا من يوم االثنين  2020/2/24م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

آسيا عبد اهلل: »تحقيق السالم والديمقراطية في سوريا 
مرتبط بخروج االحتالل التركي من األراضي السورية«

مركز األخبار ـ بّينت عضوة منسقية مؤتمر ستار آسيا عبد اهلل أن جميع المشكالت التي تعانيها مجتمعات الشرق األوسط هي نتيجة للعقلية السلطوية التي 
تعمل ضد الحياة المشتركة وإرادة الشعوب، وأشارت إلى أّن دولة االحتالل التركي تسعى لضرب النظام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، وطالبت الشعوب 
بالعمل من أجل الوصول إلى قرارات تضمن حماية شعوب المنطقة وبخاصة المرأة في مواجهة كل المخاطر التي تواجههم. وأكدت: »علينا وضع حّد 

للممارسات التركية«..

استهداف  في  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
والشرق  بل  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
األوسط برمته في مسعى منها لضرب مشروع 
شعوب  تبنتها  التي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
إعادة  في  المّلي  الميثاق  وتطبيق  المنطقة، 
بدءًا  المنطقة  على  بالسيطرة  العثمانية  أمجادها 
العراقية.  بموصل  وانتهاء  السورية  حلب  من 
مؤتمر  منسقية  عضوة  ألقت  الصدد؛  وبهذا 
لمؤتمر  السنوي  كلمة خالل  اهلل  عبد  آسيا  ستار 
لكركي  التابعة  الرميالن  بلدة  في  المنعقد  ستار 
الحرب  حالة  إلى  كلمتها  خالل  تطرقت  لكي، 
منطقة  لها  تتعرض  التي  والهجمات  والنزاعات 
الشرق األوسط؛ قائلة: »الشرق األسط الذي هو 
مهد الحضارات والثقافات تتعرض اليوم لهجمات 
واالجتماعية  العسكرية  الصعد  على  كبيرة 
والثقافية والسياسية. جميع المشكالت التي تعانيها 
للعقلية  نتيجة  هي  األوسط  الشرق  مجتمعات 
السلطوية التي تعمل ضد الحياة المشتركة وإرادة 
تقسيم  في  سببًا  كانت  السلطات  وهذه  الشعوب، 

الشعوب وقمع الحريات واضطهاد المرأة«.
المرأة  تخوضه  الذي  بالنضال  أشادت  كما 

والشعوب الحرة للتصدي لهذه الهجمات؛ قائلة: 
الشرق  في  النضال  طليعة  المرأة  تقود  »اليوم 

األوسط ضد االتفاقيات واألخطار والهجمات«.
المنطقة؛  شعوب  جميع  اهلل  عبد  آسيا  ودعت 
أجل  من  والتنظيم  والعمل  النضال  لتصعيد 
التي  والخارجية  الداخلية  لألخطاء  التصدي 
محو  إلى  تهدف  والتي  المنطقة  لها  تتعرض 
بروح  المقاومة  تصعيد  إلى  دعت  كما  إرادتهم، 
الشعوب لحماية  المشترك أخوة  التعايش  وإرادة 

مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا.

وأشارت آسيا إلى مساعي دولة االحتالل التركي 
شمال  مناطق  في  داعش  مرتزقة  إحياء  إلعادة 
»تركيا  الصدد:  بهذا  وقالت  سوريا،  وشرق 
في  الديمقراطي  النظام  تفكيك  على  مصرة 
شعبنا  على  داعش  خطر  فإن  لذلك؛  مناطقنا. 
أشكال  مختلف  تمارس  تركيا  قائمًا.  زال  ال 
وتمارس  شعبنا،  ضد  والهجمات  االنتهاكات 
النساء واألطفال واإلنسانية،  والقتل ضد  العنف 
وتوطين  سوريا،  ديمغرافية  تغيير  على  وتعمل 

عوائل مرتزقة داعش في منازل أهلنا«.

وأضافت: »إن سبيل تحقيق السالم والديمقراطية 
في سوريا مرتبط بخروج االحتالل التركي من 
األراضي السورية«. ودعت بهذا الصدد القوى 
االحتالل  إلخراج  مسؤولياتها  ألداء  الفاعلة 

التركي من األراضي السورية.
تسعى  بأنها  تدعي  التي  القوى  »كل  وتابعت: 
لحل األزمة السورية عليها أن تعمل لوضع حد 
للممارسات التركية. وبهذا الصدد نقول لروسيا 
التي تتواجد على أرضنا بموجب اتفاقيات حول 
حماية وحدة األراضي السوريين إن من واجبها 
إيقاف وإنهاء  السوري من خالل  الشعب  حماية 

االحتالل التركي«.

وطالبت عضوة منسقية مؤتمر ستار آسيا عبد اهلل 
آسيا جميع المجتمعات بالعمل من أجل الوصول 
وبخاصة  شعبنا  »حماية  تضمن  قرارات  إلى 
نتعرض  التي  المخاطر  كل  مواجهة  في  المرأة 
الوطنية  الوحدة  تحقيق  إلى  بحاجة  نحن  لها. 
ونشر  الكردستاني  الشعب  مكتسبات  لحماية 

السالم«.

آداي ربو: »االحتالل يستهدف نقاط القوات الروسية والنظام واألخريان يتعاميان عن الررّد«

َمظلوم عبدي يدعو َمجلس األمن لِحامية ُمكتسبات قسد بحربهم ضد اإلرهاب

ال يدرك الكثيرون أعراض اإلصابة بالنوع الثاني من 
السكري ألنها تتطور ببطء شديد قبل أن يتم تشخيصها، 
وهنا نقدم تقريرا حول العالمات واألعراض الرئيسية 
المبكر  االكتشاف  على  المساعدة  أجل  من  للحالة 

للمرض وتعزيز العالج، وهي:
1- التبول أكثر من المعتاد:

تعد الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد إحدى العالمات 
طويلة  فترة  بعد  ألنه  وهذا  المرض،  لهذا  الشائعة 
يصبح البنكرياس المنتج لألنسولين، متعبًا لدرجة أنه 

لم يعد بإمكانه إنتاج كمية كافية من األنسولين

2- الشعور بالعطش طوال الوقت:
الدم  في  السكر  مستويات  ارتفاع  يؤدي  أن  يمكن 

من  السكري  بداء  المصاب  يعاني  وقد  الجفاف،  إلى 
المفرط، حيث يمنع  »العطاش«، وهي حالة العطش 
مرض السكري الجسم من امتصاص الماء، ما يخلق 
مشكلة في غاية األهمية إذا لم تتم معالجة الحالة بشكل 

صحيح.
ويترك »العطاش« الشخص بحاجة ماسة إلى الماء،  
حيث يشعر بجفاف شديد في الفم أو الشعور بالدوار.

3- الشعور بالتعب والركود بعد الظهر:
يبلغ العديد من األشخاص المصابين بداء السكري عن 
الشعور بالتعب واإلرهاق والكسل في بعض األحيان، 
وغالبًا ما ينتج اإلرهاق أو الخمول عن سببين رئيسيين 
من  للغاية  المنخفضة  أو  جدًا  العالية  المستويات  هما 

السكر في الدم.

في  لخلل  نتيجة  هو  التعب  فإن  الحالتين،  كلتا  وفي 
التوازن بين مستوى السكر في الدم لدى الفرد وكمية 

أو فعالية األنسولين.
الرغم  النهار، على  أثناء  باإلرهاق  المرء  وإذا شعر 
من النوم الجيد فقد يكون ذلك نتيجة لمستويات السكر 

المرتفعة أو المنخفضة.
4- فقدان الوزن دون محاولة لفعل ذلك:

انخفاض وزن الجسم الذي يحدث عن غير قصد يمكن 
أن يكون عالمة تحذير لمرض السكري.

ولدى مرضى السكري، يمنع األنسولين غير الكافي 
الجسم  خاليا  إلى  الدم  من  الجلوكوز  نقل  من  الجسم 
الستخدامه كطاقة, وعندما يحدث هذا يبدأ الجسم في 
الطاقة، ما  للحصول على  الدهون والعضالت  حرق 

يؤدي إلى انخفاض في الوزن الكلي للجسم.
وغالبًا ما يتم مالحظة فقدان غير متوقع للوزن لدى 
النوع  من  السكري  داء  تشخيص  قبل  األشخاص 
بداء  المصابين  على  أيضًا  يؤثر  قد  ولكنه  األول، 

السكري من النوع الثاني.
5- حكة في منطقة األعضاء التناسلية:

الثاني  النوع  من  السكري  مرض  يسبب  أن  يمكن 
التناسلية لدى  المناطق  حكة شديدة وغير مريحة في 

الجنسين.
6- شفاء الجروح يستغرق وقتًا طوياًل للغاية:

تشير الجروح والقروح التي تستغرق أكثر من بضعة 
الى  السكري،  بمرض  اإلصابة  من  للشفاء  أسابيع 
ارتفاع للمستويات العالية من السكر في الدم الناجمة 

عن مرض السكري.
7- عدم وضوح الرؤية:

ضعف  يسبب  أن  الثاني  النوع  من  للسكري  يمكن 
الرئيسي  السبب  يعد  فهو  للخبراء،  ووفقًا  البصر، 
لفقدان البصر بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 

20 و 74 عامًا.
وإذا تم ترك هذا المرض دون سيطرة، فقد يتسبب ذلك 
في حالة تعرف بإسم اعتالل الشبكية السكري، وهو 

السبب األكثر شيوعًا لفقدان البصر بين المرضى.
العين  عدسة  بإعتام  السكري  مرض  ربط  تم  كما 

والزرق. 
وُيَعد مرض السكري من األمراض الخطرة، بسبب 
الناتجة عنه، إذ وجدت اإلحصاءات أن  المضاعفات 
والشرايين  القلب  أمراض  من  بالمئة   60 من  أكثر 
مرتبطة بالسكري، وكذلك أعلى النسب لحدوث البتر، 
باإلضافة إلى فقدان أو ضعف البصر، الذي يعتبر من 

أهم المضاعفات المرتبطة بالسكري

ويمكن  الخضراء،  الورقية  الخضار  من  واحدًا  الخس  يعتبر   
السلطات، وهو  في  أو من خالل وضعها  أوراقه طازجة  تناول 
مثل:  اإلنسان،  جسم  لنمو  الضرورية  الغذائية  بالعناصر  غني 
فّعاال جدًا  ويعتبر  والزيوت،  والبروتين،  واألمالح،  الفيتامينات، 
في عالج األلم، حيث إّنه يستخدم كمسّكن، كما يعالج األرق والقلق 
وغيرها الكثير من اضطرابات الجسم بشكٍل عام والمعدة بشكٍل 

خاص.
يمتلك الخس العديد من الفوائد، منها:

ـ معالجة فقر الدم: يحتوي الخّس على نسبة كبيرة من الكلورفيل 
الدم  خاليا  في  للهيموجلوبين  أساسية  عناصر  وتعتبر  والحديد، 

الحمراء. 
ـ غني بالمواّد المضاّدة لألكسدة: يحتوي الخّس على كميات كبيرة 
من المواّد المضادة لألكسدة، وهي: البيتا كاروتين، وفيتامين ج، 
السموم،  من  للتخّلص  مهّمة  العناصر  هذه  وتعتبر  هـ،  وفيتامين 
كما تمنع تكوين الجذور الحّرة، والتي تؤدي إلى إضعاف فرصة 

اإلصابة بالسرطان، ويمنع الشيخوخة المبّكرة. 
ـ تقوية العظام: أثبتت الدراسات بأّن الخس فّعال جدًا في الحصول 
على عظام قوية وصحّية، وذلك بسبب احتوائه على كمية كبيرة 

العظام  بروتين  إلنتاج  مهمًا  يعد عنصرًا  والذي  فيتامين ك،  من 
بهشاشة  اإلصابة  يمنع  وبالتالي  الخاليا،  تقوية  على  يساعد  التي 
العظام، كما يعتبر مصدرًا للكالسيوم والفسفور وبالتالي مهّم جدًا 

في بناء العظام. 
ـ معالجة اإلمساك: يحتوي الخس على نسبة كبيرة من األلياف، 
كما أّن عصيره يساعد على تنشيط حركة األمعاء وبالتالي تخفيف 

اإلمساك وتنظيف القولون.
يساعد  وبالتالي  للسعال،  مضادًا  الخّس  يعتبر  السعال:  معالجة  ـ 
القصبات  والتهاب  الربو  ويعالج  العصبي،  السعال  تخفيف  على 

الهوائية.
ـ مرطب: يعتبر الخس مصدرًا جيدًا لترطيب الخاليا، لذلك فهو 

منعش ومرطب للخاليا. 
لألكسدة،  المضادة  المواد  على  احتوائه  بسبب  وذلك  مطهر:  ـ 
وبالتالي يتخلص من المواد الضارة التي تختزن في الجسم، كما 
من  يتخّلص  لذلك  وكنتيجة  للبول،  كمدّر  فيه  البوتاسيوم  يعمل 
تنظيف  على  األلياف  تساعد  كما  الجسم،  في  المتواجدة  السموم 

القولون وتطهيرها.

عيادة روناهي

 فيروس كورونا
 أسبابه وطرق

الوقاية

نسبة  الجديد  الفيروس  هو  كورونا  فيروس 
إلى المصطلح الالتيني والذي هو »التاج« 
وهو ينتمي إلى عائلة كورونا باريدي أيضًا، 
الكابوس  بمثابة  ألنه  القاتل  بالوباء  ُسميَّ 

والحرب ضد المجهول. 
أيضًا  ُيعرف  ما  أو  الجديد  فيروس كورونا 
أوهان  مدينة  إلى  نسبًة  أوهان  »كورونا 
الصينية« الذي بدأ الفيروس بالظهور منها؛ 
وهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي يظهر 
سميَّ  لذلك  تاج  شكل  على  المجهر  تحت 
بالفيروس التاجي، والفيروس يغزو الخاليا 
الحية في جسم اإلنسان، يسيطر على الخلية 
بسرعة  وينتشر  سطحها  فوق  ويتمركز 
ُيعتبر  األخرى،   الخاليا  ويصيب  كبيرة 
الظهور  حديث  فيروس  كورونا  فيروس 
االنتقال  يستطيع  المنشأ حيث  وهو حيواني 
إلى  اإلنسان  ومن  واإلنسان  الحيوان  بين 
وغير  المباشر  باالتصال  سواء  اإلنسان 
المباشر،  وهو يطّور نفسه ألكثر من مرة 
إلى حد وصوله إلى صورته الحالية. تصنفه 
قاتل  فيروس  بأنه  العالمية  الصحة  منظمة 

وفتاك. 
المليئة  العالم  بالد  أكثر  من  الصين  تعتبر 
باألكالت الغريبة والمثيرة للدهشة، فالمطبخ 
األكالت  من  العديد  على  يحتوي  الصيني 
النباتات  أنواع  كل  تضم  مألوفة  الغير 
والحيوانات من الحشرات وانتهاًء بالفئران 
أو أجنة الحيوانات، والتي قد يراها البعض 
بالتجربة  جديرة  اآلخرين  ويراها  مقززة 
المطبخ  في  الغريبة  األكالت  كل  بين  ومن 
األكثر  هي  التالية  األطباق  تعتبر  الصيني 

غرابة وإثارة للدهشة.
شهرة  من  الرغم  على   : المشوّية  الفئران   
غير  اآلفات  أكثر  من  كواحدة  الفئران 
الصينيين  فإن  العالم  حول  فيها  المرغوبة 
الفئران  بائعو  وينتشر  بتناولها  يقومون 

المشوية في الطرقات واألسواق الصينية. 
حساء الخفافيش: ذلك الحيوان المتهم بمجيء 
فيروس كورونا. يقال إنه يمكن صنع حساء 
من أي شيء فقط عليك أن تصنع الصنف 
المراد. ويتم وضع »الخفافيش بالكامل« في 
مع  ينضج  حتى  ويترك  المغلي  الماء  إناء 
التوابل والبهارات ويؤكل لحم الخفاش فقط 

بدون الجلد ،كما يتم شرب الحساء.
الصيني  الشعب  يترك  لم  المشوّية:  الديدان 
أي من الكائنات الحية إال وجرب أن يأكلها 
أكل  ينتشر  حيث  الحشرات.  ذلك  في  بما 
الديدان المشوية خاصة »دودة القز والديدان 

الرملية والخشبية«.
ليميل  دي  صحيفة  كشفت  ومؤخرًا 
البريطانية أن سبب انتشار فيروس كورونا 
بشكل عام هو الحيوانات ويعتقد أن فيروس 
من  نشأتهما  كورونا  وفيروس  سارس 
حاالت  أولى  وكانت  والخفافيش  الجمال 
اإلصابة بفيروس كورونا في مدينة أوهان 
الصينية بسبب تناولهم بكثرة أكل الحيوانات 
الصحيفة  قالت  حيث  أنفًا،  ذكرناها  التي 
تفشي  مركز  هو  الصيني  طعام  سوق  كان 
مع  الكواال  ببيع  وذلك  المميت  الفيروس 
للسكان  والذئاب  والجرد  والفئران  الثعابين 

المحليين لتناولها كطعام شهي. 
هي  كورونا  فيروسات  أن  األطباء  ويجمع 
تصيب  التي  الفيروسات  من  مجموعة 
بما  المختلفة  األنواع  من  واسعة  مجموعة 
في ذلك البشر والخنازير والدجاج والكالب 

والقطط والحيوانات البرية.
من  القفز  على  قادرة  كورونا  وفيروسات 
حين إلى آخر من فصيلة إلى أخرى وهذا ما 
الفيروس سارس وفيروس  يحدث في حالة 
الجديد األصل  كورونا؛  وفيروس كورونا 
ُيعرف  لم  الذي  الجديد  للفيروس  الحيواني 

بعد.
أعراض اإلصابة بفيروس كورونا

المعتدلة  إلى  الخفيفة  من  أعراضه  تختلف 
الشدة حسب سوء الحالة وفي الغالب تكون 
األعراض: الصداع وسيالن األنف والسعال 
والتهاب الحلق وارتفاع في درجة الحرارة 
والحمى وهذه كلها أعراض الجهاز التنفسي 

العلوي لدى اإلنسان.

مححد صالح
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

مسألة العنف ضد المرأة بمجتمعاتنا؛ اجتماعية أم سياسية؟استقبال حافل لبطالت سوريا ومطالب باالهتمام والدعم لهن

تضحية القديسة فيان صوران مبدأ لكل حر

روناهي / قامشلو ـ رصدت صحيفة روناهي وصول بعثة بطالت سوريا إلى مدينة قامشلو قادمة من دمشق، سيدات نادي عامودا اللواتي أحرزن لقب 
الدوري السوري األول لسيدات كرة القدم على المالعب المكشوفة، البعثة تم استقبالها من قبل ممثلين عن اإلدارة الذاتية بإقليم الجزيرة بقامشلو 

وبعض من أهالي الالعبات، ولكن في عامودا كان االستقبال حافل وشعبي وسط مطالب بزيادة االهتمام والدعم لهذه الالعبات.

من  بغيره  السوري  والشرق  الشمال  في  المجتمع  بين  والمقارنة  والمقاومة  النضال  من  الكثير  يلزمها  فكرية  مسألة  المرأة  تحرّر  منبج-  روناهي/ 
المجتمعات إلثبات صحة ذلك وهذا يدعونا للتساؤل هل مسألة العنف ضد المرأة اجتماعية أم سياسّية؟

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ إيفا ابراهيم  

السعودية  الشابة  بمقتل  أيام؛  بضعة  منذ  حدث  ما 
شقيقها،  يد  على  الدمام  بمدينة  القحطاني«  »ندى 
كثيرة  ودعوات  السعودية،  في  كبيرًا  جداًل  أثار 
باعتبار  السعودية،  في  النساء  للعنف ضد  للتصدي 
أن هذه الحادثة تعيد األذهان إلى فضاضة المجتمع 
أن هناك سعيًا من  الرغم  السعودي على  الذكوري 
الحكومة السعودية؛ لتنفيذ عدة إصالحات عبر سن 
المرأة فكريًا؛  تقدم  تشريعات مختلفة، تضمن معها 
كتشريع السماح للمرأة بقيادة السيارة، إال أن حادثة 
سيرتها  إلى  العصا  أعاد  القحطاني«  »ندى  مقتل 

األولى.
حاليًا  المرأة  له  تتعرض  ما  أن  أبدًا  شّك  ينتابنا  ال 
من  يعد  تاريخيًا،  له  مثيل  ال  وعنف  اضطهاد  من 
ألن  ليس  اإلطالق  على  البشرية  الكوارث  أكبر 
المرأة تمثل دومًا دور الضحية طيلة تاريخ البشرية، 
وإنما ألنها لم تستطع حتى هذه اللحظة امتالك قدرة 
على سحق جميع أنواع العنف ودرئه عن نفسها ال 
سيما العنف الجسدي الذي انتهت به  حياة بطلة هذه 
فرض  نتيجة  قتلها؛  إلى  القحطاني«  »ندى  الحادثة 
هيمنة القيم الذكورّية على يد شقيقها طبعًا وبرضى 
أهلها، بحيث ال زالت هذه الحادثة، تمثل ثقافة معظم 
الشرق  والمجتمع  عمومًا  اإلنسانّية  المجتمعات 

األوسطي على وجه الخصوص.
»ندى  صديقة  روتها  كما  الحادثة  وتفاصيل 
مخدرة  حبوبًا  يتعاطى  شقيقها  إن  القحطاني«، 
قبل  هددها  قد  وكان  السمعة،  بسوء  ومعروف 
لم  لكنها  صديقتها،  مع  السيارة  إلى  صعودها 
تستجب، فالحقها وأطلق النار على جميع من كانوا 
»الشرف«،  ُأشيع  كما  مقتلها؛  إلى  والدافع  معها، 
تقدمت خطوة في االتجاه  ببساطة شديدة؛ ألنها  أي 
الصحيح، نحو تعلمها الدراسي لثالث لغات عالمية 

مختلفة في الجامعة.

عنف القانون وعنف املجتمع!

إذا تمعنا بتمدن المجتمعات في هذا القرن، وبما حفلت 
حصرها  يمكن  ال  علمية  وإنجازات  تطور  من  به 
هذه  من  األكبر  النصيب  كان  وإن  المقام،  هذا  في 
الغربي على  المجتمع  مرده صناعوية  اإلنجازات، 
العموم بينما بقيت المجتمعات في الشرق األوسط؛ 
وال  الخارج.  من  اإلصالحي  الفكر  استيراد  رهينة 
وبداية  للوراء،  قلياًل  التاريخ  عجلة  إعادة  نريد 
تشكل المملكة السعودية، فهذا ليس مضمار حديثنا، 
على  التي  األبوية  القاعدة  إلى  النظر  يهم  ما  وإنما 
أساسها تشكل نظام الحكم، ووضع المرأة اجتماعيًا 
فال  والمجتمع،  القانون  كماشة  فكي  تحت  وقانونيًا 
الكائن على  الذكوري  االنفجار  تحرر من  المجتمع 
الحياة  من  حقوقها  أبسط  من  فحرمها  المرأة،  فكر 
كما  والتعليم؛  العلم  تلقي  حرمانها  إلى  والوجود 
حدث بمقتل »ندى القحطاني« التي وِجدت صريعة 
المجتمع  بطولة  وقيم  الشرف  دوافع  مسألة  تحت 
الذكوري الجائرة بحق المرأة. وال انتصرت المرأة 
الرجل،  مع  بالمساواة  المطالبة  واستطاعت  لنفسها 
بمختلف ميادين العمل والمجتمع وحتى على مستوى 
تحت  الخروج  من  ممنوعة  به  بقيت  الذي  األسري 
القبلية  العصبية  وحكم  القبيلة  شعائر  مخالفة  طائلة 
يزال  ال  أنه  السعودي،  بالمجتمع  والغريب  السائد. 
غريبًا عن الواقع الذي نعيش به على الرغم من أنه 
أن  غير  وإداراته،  بمؤسساته  التقنية  للعولمة  يتجه 
ذلك، يضع عالمات استفهام؛ تجاه غياب أي مؤسسة 
إدارية للمرأة، تحقق لها مرجعية، وتضمن حقوقها 
قراراتها  كل  لها  وتؤّمن  ومؤسساتيًا،  اجتماعيًا 
مشاركتها  ضمان  شأنها  من  التي  وتشريعاتها 
بالحياة السياسية واالجتماعية، وبالتالي تمكين نقاط 
التي  اإلمارات  دولة  الضعف.  نقاط  وتثبيط  القوة 
خرجت  قد  حدوديًا  السعودية  للملكة  جارة  تعتبر 
بنسبة أقل من ذلك الحيف، حيث اتجهت إلى قوننة 
تشريعات تكون أكثر تسامحًا تجاه المرأة منها عند 
المملكة السعودية. ومن وجٍه آخر، تحّررت المرأة 
ال  أنها  غير  إداريًا  الذكورّية  القيود  ثقل  وطأة  من 
تزال ترزح فيها؛ تحت قبة المجتمع الذكورّي. وإذا 
بعدم  تتجلى  فببساطة  وحيثياتها،  المشكلة  في  بحثنا 
المرأة  وانفصام  تاريخها،  قراءة  على  المرأة  قدرة 
الذي  األمر  الذكورية  للقيم  تحديها  وعدم  نضاليًا 

وعدم  منها  تحّد  دون  عليها  لفرضها  المجال  فسح 
وكسر  المجاالت،  بكل  جدارتها  إثبات  في  رغبتها 
قبل  من  االجتماعية  واألعراف  القوانين  أنظمة 
رأس الهرم بالدولة، مما يؤثر على شرائح المجتمع 
عمومًا. وبالمحصلة فإن ذلك، إن لم يتحقق بالمجتمع 
عددًا  واتخاذها  المجتمعات  من  وغيره  السعودي 
مجتمعيًا  المرأة  تمكين  في  الملموسة  القرارات  من 
وارتقاءها  جنسويًا  العالقات  في  وتحديدًا  وقانونيًا 
المرأة  بعراقة  يليق  حضاري  متمدن  مستوى  إلى 
تاريخيًا، فإن حادثة »ندى القحطاني« ستكون ماثلة 
من  تمنع  سوداوية  وغشاوة  امرأة  أي  أعين  أمام 

تقدمها وترسيخ وجودها..

حني يصبح التمركز الذايت مرضاً..

تحييد  إلى  علمية  حاجة  ثمة  جميعًا،  األحوال  في 
هذه   تفسير  مجال  من  والروحية  الدينية  العوامل 
الحادثة ومثيالتها من الظواهر االجتماعية، من أجل 
بناء فهم وإدراك صحيحين، أو أكثر صحة للظاهرة 
لوضع  تاريخيًا  رجعنا  إذا  وهكذا،  المدروسة. 
الهجرات  وبداية  المسيح  ميالد  قبل  ما  إلى  المرأة 
شمااًل وجنوبًا، فإن المرأة كانت تتمتع بقداسة إلهية 
لضرورات  إدراكها  خالل  من  ذلك  ويأتي  كبيرة، 
المجتمع في أثينا أو روما. وبغض النظر، فقد مثلت 
المثيولوجية التي تعتبر حكايات لشعب من الشعوب 
التبجيل  من  بكثير  ما،  مجتمع  نمطية عن  وصورة 
أفروديت هيرا«. ولسنا  للمرأة؛ مثل؛ »  واالحترام 
العالقات  في  الصغيرة  جزئيات  في  البحث  بصدد 
مجتمع  في  الواضح  من  أنه  غير  اإلنثروبولوجية، 
اإلغريق أو الرومان أنهما نحتا قصصيًا في المحاكاة 
الشرق ال سيما في منطقة«  واألساليب عن مالحم 
»أنانا  مثلت حكاية  الذي  أورك«  ميزبوتامبيا« و« 
وأنكي« بطولته التشاركية. ومهما يكن، فالمرأة في 
المنطقة، أي ميزبوتامبيا تجد لها ما يعزز لها  هذه 
من أرثها العريق ما يوطد لها حاليًا من فهم الواقع 
استنادًا لذلك الموروث التاريخي الكبير. بينما المرأة 
إرهاصات  تعيش  تزال  ال  السعودي  المجتمع  في 
اإلنسانيين  والفكر  الوعي  في  واالنكماش  النكوص 
تغليفها  بسبب  األخيرة،  العقود  خالل  سادت  التي 
والنزعات  األفكار  وانبعاث  التفسيرات  من  بكثير 
المعرفة  مجاالت  واستباحتها  المحافظة،  الفكرية 
كافة. أما النقطة األهم، فإن المرأة السعودية خرجت 
خالية  واجتماعيًا  قانونيًا  االجتماعية  المائدة  من 
المرجو من طاقاتها وإبداعها  الوفاض دون تحقيق 
وعادت »بخفي حنين« إلى ظاهرة وأد البنات مقابل 
تمركز المجتمع ذكوريًا ذاتيًا، وإن تعددت مظاهره، 
»ندى  الشابة  مقتل  إلى  قاد  فإنه  المطاف،  بنهاية 

القحطاني«. . 

املصلحة وتوازن املصالح

قدرة  عدم  هو  المرأة،  كاهل  على  ثقاًل  أشد  إن 

المجتمعات على البدء بصيرورة إيديولوجية فكرية 
البدائل  عن  البحث  على  العمل  وعدم  متوازنة 
الذي  الرديء  الغث  النموذج  بخالف  الديمقراطية؛ 
عتى عليه الزمن، وغدا مستهلكًا زائاًل، وتحتاج إلى 
الوقت،  مرور  مع  استبداله  معه  يرجى  حتى  ترًو 
نستغرب  فال  ولذا  الثياب،  تبلى  كما  تبلى  فإنها 
فرض  نتيجة  القحطاني«  »ندى  مقتل  حادثة  مثاًل 
وعدم  السعودي،  للمجتمع  واحدة  اجتماعية  رؤية 
االنفالت من كبوة نصوص األحكام المتعلقة بالمرأة 
وحقوقها، التي كبلتها تحت اصطالح »الشرف« فال 
تقوى المرأة على التحرر من تأثير قْبلياته الذكورّية، 
الرجل  أرجحية  يكرس  أن  من  لها  مناص  وال 
ويرسخ دونية المرأة. فال هو يؤمن لها مصلحة في 
وجودها وكرامتها، وال استطاع المجتمع أن يؤمن 
أكبر  دور  لعب  على  قادرة  تكون  أن  المصالح  لها 
وريادي، وهنا تكمن المعضلة الحقيقية. هذا الصراع 
ليس مجّردا من تأثيرات المصالح واألهداف للبقاء 
أصولي  صراع  هو  وبكلمة،  أكثر،  السلطة  في 
ومنغمس  ومتجذر  مترسخ  متمدد  قديم  تاريخي 
مقتل  إشكالية  تعود  وهكذا  كافة،  بأبعادها  اجتماعيًا 
الذي  المسألة  جذر  إلى  القحطاني«  »ندى  الشابة 
انطلقت منها، وهي؛ إّن مسألة المرأة، في المجتمع 
اإلدارة  مناطق  العالم، بخالف  في  كما  السعودي،  
الذاتية،  مسألٌة اجتماعّية - سياسّية في المقام األّول.

املرأة بشامل ورشقي سوريا إمنوذجاً
والشمال  آفا  روج  في  المرأة  »ثورة  انطلقت  حين 
منطلقاتها  في  ركزت  تموز،   19 في  السوري« 
النظرية الفكرية أن تكون المرأة أحد ركني الثورة، 
أو  ثان،  كركن  تأخيرها  مشروطًا  ليس  بمعنى  أي 
أعمق  الثورة  منظور  ألن  أول  ركن  كونها  حتى 
فكريًا من هذا بكثير، فهي تؤمن بالحياة التشاركية، 
على  الملقاة  بالواجبات  الجنسين  كال  يقوم  أن  على 
فبهذه  المكانة،  أو  األلقاب  إلى  النظر  دون  عاتقهما 
من  خالص  ال  أن  القول  يمكن  العميقة،  النظرة 

تستلهم  وهي  المرأة،  بتحرر  إال  المجتمع  أمراض 
آرين  جانسيز،  ساكينة  رموزها«  من  نضالها 

كوباني، وغيرهن«.
تفسيرها  آفا«،  روج  »ثورة  أنتجته  ما  أبرز  إن 
لواقع المرأة تفسيرًا تاريخيًا ماديًا ديالكتيكيًا؛ بفضل 
قراءات الفيلسوف والمفكر »عبد اهلل أوجالن« الذي 
والتدليل  للمرأة  الجنسوي  التحرر  تفسير  من  تمكن 
مشاركتها  طريق  في  تقف  التي  العقبات  أهم  على 
لها  مناسب  هو  ما  وإبداء  واالجتماعية،  السياسية 
إضافًة  وأطيافه،  وألوانه  مقاساته  بكل  ولمجتمعها 
السلبية بشخصية  نقد الظواهر  لذلك، فقد تمكن من 
المرأة انتقادًا سليمًا باعتباره العامل الذي يثري نقاط 
وبناء  الصحيح.  باالتجاه  قدراتها  ويقّوم   الضعف 
بشمال  المرأة  انطلقت  المتينة،  القواعد  هذه  على 
وشرقي سوريا نحو تمكين نفسها بالدرجة األولى، 
وانخراطها في كافة مستويات النضال مدفوعة بالقيم 
النضالية للمشروع الديمقراطي بما يحققه لها ألول 
مرة من كرامة وشرف، ليس كما حدث مع »هدى 
القحطاني«، من تذليل »الشرف«، فقط لسبب واحد، 
المناصب  تبوء  في  وطموحها  بقدراتها  آمنت  أنها 
ومعرفة  الرجل  ومنافسة  واالجتماعية  السياسية 
كل  في  فرأين  كثب.  الكبير عن  الحضاري  دورها 
أدوار الحياة موجودة، وبكل مكان، فهي األولى في 
الدفاع عن مناطق وطنها، وهي األولى في التعليم، 
بكل  السياسية  بالحياة  االنخراط  في  األولى  وهي 
معانيها. والسؤال المطروح ما أنتجته »ثورة روج 
آفا« خالل فترة قصيرة جاوز بقيمه الفكرية ما أنتجه 
المجتمع السعودي وغيره من المجتمعات من عنف 
كيفية  عن  اإلجابة  ولعل  التطور،  من  عقود  طوال 
مقتل »ندى القحطاني« وهيئتها، تدلل عليه أطوار 
من  أنجزته  بما  سوريا،  وشرقي  شمال  في  المرأة 
بكل  المجتمعات  بكل  كبيرين، وجديرًا  ونضال  قيم 
فخر، أن تتدارسه بكل ما فيه من فكر وحرية حقيقية 

مطلقة.

فيان  الشهيدة  باستذكار  لكي-  روناهي/كركي 
سيسرَن  أنهن  لكي  كركي  نساء  شددت  صوران 
على درب أيقونة المرأة الحرة وبأن كل المؤامرات 
على  بذاكرتهن.  فيان  القديسة  فكر  مازال  ستفشل 
في  صوران  فيان  الشهيدة  استذكار  مراسم  هامش 
لقاًء مع بعض  لكي كان لصحيفتنا روناهي  كركي 
النسوة اللواتي أكدن مدى ارتباطهن بالمناضلة فيان 
أشعلته  الذي  دربها  السير على  صوران من خالل 

بجسدها الطاهر لتنير للمرأة طريقها إلى الحرية.

»مبقاومة قديساتنا سنفشل 
املؤامرات ضد قائدنا«

في هذا الشهر من كل سنة نستذكر بفخر واعتزاز 

في  والمقاتلين  المناضلين  الشهداء  من  العديد 
فيان  القديسة  الشهيدة  أبرزهم  ومن  الحرية،  سبيل 
ومبدًأ  مثااًل  تضحيتها  أصبحت  والتي  صوران، 
لكل حر، فهي من  أنارت لنا الطريق، حيث كانت 
في  ذكراها  ُخّلدت  البطوالت،  أعظم  من  تضحيتها 
المزيد،  لتقديم  يدفعنا  ما  وهذا  بأكمله  شعب  ذاكرة 
ناحية  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  قالته  ما  هذا 
ديرك زلفة بدرو، وبينت بأن الشهادة التي حصلت 
الذي  السامي  فيان صوران والمكان  الشهيدة  عليها 
احتلته في قلوب وذاكرة كل حر كفيل باستمرار ما 
طالبت به، وأضافت بالقول: »سعت وناضلت فيان 
صوران من أجل حرية القائد عبداهلل أوجالن على 
مدار سنوات، ونحن هنا كي نطالب بما دعت إليه 
حين قررت أن تشعل ثورة بالنيران وتنير به فكرنا، 
ونحن النساء في روج آفا والشمال السوري نسعى 

ونناضل بكافة الطرق المتاحة أمامنا كي ينال القائد 
أوجالن حريته، ونوجه رسالة بصوت واحد ونملئ 
أنتج  فكر  اعتقال  من  أحد  يتمكن  لن  بأنه  حناجرنا 

ونبت عنه قديسة مثل فيان صوران«.

نهاية الظلم وبداية السالم

صوران  فيان  المناضلة  حياة  مسيرة  خالل  من 
يتوضح لنا مدى تعلقها بفلسفة القائد عبداهلل أوجالن، 
وتسعى  الظلم  تأبى  التي  الحرة  للمرأة  مثال  وألنها 
تعرضت  التي  وأمتها  شعبها  وعن  عنها  إلزالته 
استطاعت  جهات،  أربع  في  والتشتت  للتمزيق 
فكرها،  بنور  األربعة  األجزاء  وتضيء  تملئ  أن 
ووصل صدى صوتها لكل امرأة حرة في أراضي 
ستار  مؤتمر  في  اإلدارية  قالته  ما  هذا  كردستان، 
مؤتمر  في  »نحن  بالقول:  وأضافت  مراد  أيهان 
صوران  فيان  المناضلة  الشهيدة  من  نتخذ  ستار 
قدوًة لنا ونعتبرها مثااًل للتضحية األسمى في العالم، 
فبإضرام النيران في جسدها الطاهر أرادت أن ترى 

نهاية الظلم وبداية سالم، وها هي بالفعل قد أصبحت 
أيقونة للمرأة الناشطة سياسيًا واجتماعيًا وعسكريًا، 
ونحن نعتز ونفخر بامرأة مثل فيان صوران، ونحن 
عقدنا  السوري  والشرق  والشمال  آفا  روج  كنساء 
الحرة سوف  وبإرادتنا  طريقها،  إكمال  على  العزم 
المرأة  دور  لمحو  الهادفة  المؤامرات  كل  نضرب 
وإفشال مشاريعهم عرض الحائط، ونعاهد المناضلة 
على  نسير  أن  عقيدة  واألم  هفرين  ورفيقاتها  فيان 
عبداهلل  القائد  وينالها  الحرية  ننال  أن  إلى  دربهن 

أوجالن«.

تضحيتها لن تذهب يف مهب الرياح
في  الشعب  دار  عضوة  حدثتنا  ذاته  اإلطار  وفي 
لدور  إدراكها  عن  علي  شهرفان  لكي  كركي 
المناضلة فيان صوران الفعال في تغيير فكر المرأة 
من كافة النواحي، وبينت بأنها كانت ذات شخصية 
قوية إلى جانب اهتماماتها من الناحية الفكرية، وهذا 
تطمح  شابة  كردية  كامرأة  لدورها  إلدراكها  يعود 

للحرية من أجل شعبها وبنات جنسها وتحارب من 
أجل حرية قائدها.

ونوهت شهرفان بأن المناضلة الشابة فيان صوران 
بالمسؤولية  الحس  من  عاٍل  مستوى  على  كانت 
ذاته  الوقت  وفي  الحرية،  نيل  أجل  من  والنضال 
أنها عاجزة عن تحقيق مطالبها فصارعت  أدركت 
تنير  لمنارة كي  تتحول  أن  األمر  بها  ليصل  ذاتها، 

لشعبها الطريق نحو الحرية.
واختتمت عضوة دار الشعب في كركي لكي شهرفان 
المؤسسات  كل  في  النساء  »نحن  بالقول:  علي 
والمجالس والكومينات نسعى التباع ذات الفكر عن 
المرأة وتوعيتها في كل مجاالت  إنارة فكر  طريق 
الحياة، لتعلم جيدًا دورها الفعال في بناء مجتمع خال 
قدوتنا  تريده  كانت  ما  هذا  والظلم،  االستغالل  من 
الدرب  فيان صوران، ونحن على  الحرة  المناضلة 
أن  على  ونؤكد  إيانا،  منحته  بما  وواثقات  مؤمنات 

تضحيتها لم ولن تذهب في مهب الرياح«.

ودخل التاريخ إنجاز سيدات عامودا بفوزهن بأول 
على  »السيدات«  القدم  لكرة  سوري  لدوري  لقب 
المالعب المكشوفة، بعد لعبهن في 12 مباراة فزَن 
بتسعة وتعادلن بواحدة، وخسرن اثنتين ليجمعن 28 
الذي شاركت  الدوري  في  األول  المركز  في  نقطة 

فيه سبعة أندية:
عامودا ـ حمص ـ شرطة حماة ـ العربي ـ دمشق ـ 

جرمانا ـ عمال السويداء.
من  األول  تشرين  شهر  في  الذهاب  مرحلة  بدأت   
عام 2019، ومرحلة اإلياب كانت في شهر كانون 

الثاني الماضي من عام 2020.
دمشق  بمطار  واالنتظار  السفر  من  التعب  رغم 
وكان  »اليوشن«  الشحن  طائرة  لركوب  لساعات 
الواجب  يليق ببطالت سوريا، فكان من  المنظر ال 
لكرة  السوري  »العربي«  الرياضي  االتحاد  على 
لهذه  مريح  سفر  تأمين  السوري  للنظام  التابع  القدم 
البطالت، وتوجهن بعد الوصول لقامشلو واستقبالهم 
من قبل ممثلين عن اإلدارة الذاتية في إقليم الجزيرة 
وبعض من أهالي الالعبات إلى ناحية عامودا ليتم 

استقبالهن بحفاوة من أبناء عامودا وأهالي من مناطق 
أخرى، وأقيم حفل غنائي بوصولهن وفوزهن بلقب 
الدوري في ملعب شرموال المغلق بعامودا، وتضمن 
الحفل غناء لعدة فنانين وعقد حلقات الرقص من قبل 
الالعبات وإدارة نادي عامودا وجمهور الحاضرين 

ومن كال الجنسين.
ويتطلب  تاريخي  إنجاز  كان  تتويج سيدات عامودا 
من الجميع التحرك لدعم هذه المواهب التي تنامت 
عامودا  نادي  ضم  بحيث  الجزيرة،  إقليم  أندية  في 
فدنك  ـ  أهلي عامودا  ـ  قامشلو  نوادي:  العبات من 
تلعب في  ـ جودي، والعبة من كوباني  ـ األسايش 
الجزيرة مع  إقليم  فريق كبجي وتشارك في دوري 
نادي قامشلو، والعبة من الساحل السوري وأخرى 

من دمشق.

مطالب بزيادة الدعم واالهتامم 
بالالعبات

محمد صديق من الناحية الشرقية بقامشلو، وهو والد 
نادي  مع  لعبتا  اللتين  محمد،  وآية  آهين  الالعبتين 
في  ولعبتا  أيضًا،  السوري  المنتخب  ومثلتا  عامودا 
إقليم الجزيرة مع نادي قامشلو ذكر صديق لصحيفتنا 
آية  رؤية  األيام  من  يومًا  يتصور  لم  بأنه  روناهي 

وآهين تصالن للشهرة بهذا الشكل، وشكر الرئيس 
المشترك لنادي قامشلو في إقليم الجزيرة على دوره 
الكبير في تطوير موهبة آهين وآية وطالب اإلدارة 
الدعم  أنواع  كافة  بتقديم  الجزيرة  إقليم  في  الذاتية 
من  المقدم  الدعم  بأن  يرى  ألنه  األنثوية،  للرياضة 
يصل  لم  مازال  القدم  لكرة  السيدات  لرياضة  قبلهم 

للمستوى المطلوب.
بالرغم  أوضحت  دهام  ميرند  الالعبة  جانبها  من 
األيام  من  قليل  عدد  في  المباريات  ضغط  من 
وظهور التعب علينا، ولكن بالتعاون ضمن الملعب 
واالجتهاد والتغلب على األخطاء وصلنا إلى اللقب، 
باألندية  أكثر  االهتمام  المعنيين  بأن على  وأضافت 
بهدف االستمرارية ألن الرياضة تطلب االستمرار 
في المران والتحضيرات، وليس مع اقتراب البطولة 
يتم البدء بالتجهيز لفترة خمسة عشر يومًا فقط، فهذا 
األمر ال يجوز وأكدت على وجوب تقديم كافة أنواع 

الدعم لهذه المواهب.

إنجاز تاريخي جامعي وغري 
منسوب لطرف معني

الشباب  هيئة  الجزيرة،  إقليم  في  األندية  إدارات 
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  مع  والرياضة 
القدم  كرة  رياضة  تفعيل  على  وجاهدوا  عملوا 
وما   ،2017 العام  منذ  الدوريات  وتقام  للسيدات، 
جهود  ثمار  قطف  هو  عامودا  سيدات  حصدته 
بإمكانياتها  فهي  األولى،  بالدرجة  األندية  إدارات 
للسيدات  القدم  كرة  لعبة  دعمت  والقليلة  الضعيفة 

وشكلت فرقها النسائية للعبة كرة القدم.
والرياضة  الشباب  هيئة  قدمت  مقبول  حٍد  وإلى 
لرياضة  الدعم  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  واالتحاد 
يقع  اآلن  األكبر  الدور  ولكن  القدم،  لكرة  المرأة 
الذاتية في شمال وشرق سوريا  على عاتق اإلدارة 
ورعاية هذه الالعبات وتقديم كافة أنواع الدعم لهن، 
بعمل شخص  يأِت  لم  الجماعي  اإلنجاز  هذا  بحيث 

واحد أو طرف معين مثلما يرّوج البعض، بل كان 
بجهود وعمل جماعية بحت شارك فيه الجميع.

وأشار مدرب نادي عامودا الكابتن إبراهيم علي أن 
اإلنجاز التاريخي الذي تحقق بأنه ُيحسب لعامودا، 
وأيضًا لكامل الجزيرة السورية، وأكد بأنهم يسعون 
أبعد  وحتى  آسيا  قارة  مستوى  على  عامودا  لتمثيل 
نالت لقب  الالعبة منال حاجي والتي  أما  من ذلك، 
نادي  مع  تلعب  وهي  الدوري،  في  العبة  أفضل 
آفا،  لروج  الفوز  أهدت  الجزيرة  إقليم  في  جودي 
وقالت بأن شعورها ال يوصف بأخذها لقب أفضل 
العبة في سوريا، وثّمنت جهود الجميع وعلى وجه 
للقمة،  في وصولها  نادي جودي  إدارة  الخصوص 
وشكرت الُمشرفين على لعبة كرة السيدات في نادي 
جودي بإقليم الجزيرة كاًل من الكابتن نسيم مصطفى 
في  دعمها  في  لدورهما  محمد  باهوز  والكابتن 

مسيرتها الكروية.
من  إداريين  من  مكونة  كانت  عامودا  نادي  إدارة   
مختلف النوادي مثل قامشلو وجودي وأهلي عامودا 

وهي أندية مرخصة في إقليم الجزيرة.
البطالت فزن باللقب واآلن جاء الدور لكي نحافظ 
المناسب  بالشكل  ودعمهن  المواهب  هذه  على 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  ستلبي  فهل  والمطلوب، 
وشرق سوريا وإقليم الجزيرة المطالب الجماهيرية؟ 
إقليم  في  األندية  العبات  بدعم  تطالب  والتي 
المالعب  في  المران  استمرار  ومنها  الجزيرة، 
ُمعّشبة  مالعب  وإقامة  الحالي،  الوقت  في  المغلقة 
كبيرة في مختلف المدن في إقليم الجزيرة ومثلها في 
باقي المدن في شمال وشرق سوريا، أم سنجد هذه 
المواهب تتبخر ونندم في ساعة ال نفع للندم فيها؟؟؟.

نارص العيل؛ نعمل عىل استعادة األلق الريايض مبنبج

روناهي / منبج أكد نائب لجنة الشباب والرياضة؛ 
المشرف على االتحاد الرياضي بمدينة منبج وريفها؛ 
ناصر العلي:« إنهم حريصون على تفعيل األنشطة 
اإلقبال  بسبب  أنواعها؛  اختالف  على  الرياضة 
الالفت من الفئات كافة على مواكبة الشأن الرياضي. 
وهذا ما يدعو إلى زيادة الوتيرة على أشدها لتفعيل 
هذا  تستوعب  عديدة،  رياضية  وفعاليات  نشاطات 
الهواة والمحترفين؛ بهدف إعادة  الزخم والرتم من 

الرياضة إلى مسارها الصحيح والنموذجي«.
القلب  وريفها؛  بمدينة  الرياضي  االتحاد  ويعتبر 
النابض بالحياة للجنة الشباب والرياضة، حيث يقوم 
يخص  بما  الرياضة  مناحي  كافة  على  باإلشراف 
بسبب ظروف  المتوقفة؛  الرياضات  مختلف  تفعيل 
كتفعيل  منها؛  الجديدة  الرياضات  حتى  أو  الحرب 
كافة  استقطاب  لذلك،  إضافة  النسوية،  الرياضة 
الالعبين القدامى وإعادتهم إلى ميدانهم الذي أحبوه 
بشغف طوال حياتهم، فضاًل عن ذلك، دعم أنشطة 
ولمعرفة  المجاالت.  بمختلف  جديدة  ورياضات 
لجنة  بنائب  روناهي«  صحيفتا«  التقت  المزيد، 

الشباب والرياضة؛ المشرف على االتحاد الرياضي 
بمدينة منبج وريفها؛ ناصر العلي.

روزنامة رياضيرّة حافلة بالعطاء

بداية، وحول روزنامة األنشطة الرياضية بمختلف 
لجنة  نائب  حدثنا  القادمة،  الفترة  خالل  الرياضات 
الشباب والرياضة؛ المشرف على االتحاد الرياضي 
نسعى  قائاًل:«  العلي  ناصر  وريفها؛  منبج  بمدينة 
األنشطة  من  العديد  تفعيل  على  الفترة  هذه  خالل 
األشبال  لفئات  شامل  مستوى  على  الرياضية 
الرياضة  مستوى  على  وأيضًا  والرجال  والناشئين 

النسوية.
كأس  نهائي  القادم  األسبوع  خالل  سيقام  حيث 
ناديي  بين  وريفها  منبج  بمدينة  القدم  بكرة  السوبر 
الحرية والجزيرة على أرضية الملعب البلدي. كما 
المدنية  اإلدارة  لجان  دوري  الفترة  ذات  في  سيقام 
خالل  وسينطلق  وريفها،  منبج  بمدينة  الديمقراطية 
بعض  وتحضير  تجهيز  يتم  ريثما  القادمة  الفترة 
الفرق المشاركة، وبالطبع سيحمل هذا الدوري اسم 
كرة  دوري  تفعيل  ذلك،  إلى  إضافة  الشهداء،  أحد 
القدم لكبار السن. كذلك من المفترض إقامة بطولة 
الشباب بمدينة منبج وريفها على أرضية المالعب 
لفئة  متزامنة  بطوالت  إقامة  عن  فضاًل  السداسية، 
األشبال والناشئين والشباب لكرة القدم، كما سيكون 
هنالك دوري خاص بأبطال الدوري لكرة القدم على 
من  فرق  أربع  وسيضم  والمدينة،  الريف  مستوى 
المدينة إضافة إلى فريقين من كل خط، وسيكون هذا 
الدوري على مرحلتي الذهاب واإلياب«.                                                                       
الرياضية  أنشطتنا  من  سنكثف  أضاف:«  العلي 
المهرجان  سنقيم  حيث  القادمة،  الفترة  خالل 
تأسيس  بذكرى  االحتفال  بمناسبة  الثاني  الرياضي 
وريفها  منبج  بمدينة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
هذا  وسيشمل  القادم،   2020/3/12 من  اعتبارًا 
المتنوعة  الفعاليات واألنشطة  العديد من  المهرجان 
مباشرًة،  ذلك  بعد  المختلفة،  الرياضية  والعروض 
جميع  وسيشمل  الثانية،  الدرجة  دوري  سينطلق 

الفرق بالمدينة«.

رياضات جديدة عىل دكة التنفيذ

األلعاب  مستوى  على  الرياضي  التنوع  وعن 
والرياضة؛  الشباب  لجنة  نائب  أشار  الرياضية، 
المشرف على االتحاد الرياضي بمدينة منبج وريفها؛ 

كافة  أن  اإلشارة،  من  البد  قائاًل:«  العلي  ناصر 
الفعاليات الرياضية على مستوى األلعاب الفردية أو 
الجماعية من إعداد الالعبين ودعمهم بما يحتاجونه 
من لوازم رياضية وتسهيالت إلقامة األنشطة بكل 
تدريبات  تستمر  حيث  والمدربين.  لالعبين  ارتياح 
الالعبين في رياضات التايكواندو والكاراتيه ورفع 
األثقال وغيرها من األلعاب. كما سنعمل على فسح 
الفائدة  يحقق  بما  النسوية  الرياضة  لتفعيل  المجال 

المرجوة من استقطاب مواهبهن كافة«.

دعم االتحاد لتحقيق مزيد من 
البطوالت   

الرياضي  االتحاد  يعمل  بالقول:«  العلي  واختتم 
بمدينة منبج وريفها على بلورة واقع رياضي متجدد 
حيث  القطاعات،  بمختلف  والحيوية  بالنشاط  مليء 
لعبة،  بكل  خاصة  فنية  لجان  تشكيل  على  سنعمل 
والالعبين  اللعبة  أحوال  على  الوقوف  مهمتها 
الرياضية، وهو األمر  وتشجيعهم وتسهيل أمورهم 
الرياضة  تفعيل  مستوى  على  سنطبقه  الذي  ذاته 
بالريف عن طريق تشكيل لجنة رياضية إسوة بباقي 
اللجان األخرى في الخطوط والمجالس. إضافة إلى 
ذلك إقامة دوري مدارس للذكور واإلناث على حٍد 

سواء.
بشكل  والمهارات  المواهب  اكتشاف  يعني  وهذا   
مبكر. أما الحدث األبرز في الشأن الرياضي بمدينة 
منبج وريفها، فهو إيالء الرياضة النسوية دورًا هامًا 
في الحراك الرياضي، إذ ستنظم عدد من البطوالت 
الفريق  دعم  على  نعمل  وحاليًا  للمرأة،  المختلفة 
في  ونأمل  والسلة،  والطائرة  القدم  لكرة  النسوي 
الفترة القادمة تفعيل رياضات جديدة أخرى، تصقل 
وبناء  الرياضية،  مهاراتها  وتنمي  المرأة  مواهب 
على ذلك، يحاول االتحاد الرياضي استعادة وهجه 
وألقه من خالل تفعيل األنشطة الرياضية ودعمها؛ 
بما  ورياضي،  شعبي  مطلب  األمر  واقع  في  ألنها 

يحقق مزيدًا من اإلنجازات والبطوالت«.

تقرير/ ليكرين خاني

أيهان مراد زلفة بدرو شهرفان علي

الناصر العلي
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رافع عباسكلمات متقاطعة

1- ملكي - اديب روسي
2- االبتعاد عن /م/ _ احالم /م/

3- مدينة قبرصية /م/ _ اثنان باالجنبية
4- ادنى /م/ - من االسماء الخمسة /م/ -مجلس النواب 

/م/
5- مدينة بلجيكيا /م/ - شدة الحب /م/

6-قادم - الطقس
7- لقب يطلق على دولة العراق

8- مطرب سوري راحل /م/ جمال
9- والد بالعامية - مواد اولية /م/ - احد الوالدين

10- سهل - طين /م/ - جرهر /م/
11- يجبره - دولة اوروبية

12- تزعم القوم - شاعر اندلسي
13- فيلسوف و مفكر اسيوي

1- فلم سينمائي سوري
2- حرف جر /م/ - حاربا - ابعث

3- من احكام التجويد -
4- من االبراج الفلكية - من وجد نتوء بين كتفيه - يرسل 

اليه تعزيزات
5- يشحد - اخالق 

6- االسم االول لفنانة سورية - من التوابل - ثلثا بات
7- كامل - سراب - جائز /م/

8- عملة اسيوية - متشابهان - دعمنا
9- والية امريكية - اشرق

10- شرع - ما ليس له حركة وحياة
11- مقاطعة اسبانية - عاصمة اوروبية
12- شاعر عباسي - /م/- مادة مطهرة

13- موسيقار الماني - نسبة لدولة عربية
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

 إدلب...من
الزاوية الَخِطرة

بقيادة  الروسي  الدب  سيحاول  هل 
سوريا  في  حمل  مبا  اجلمل  أخذ  بوتني 
إدلب كأهم محافظة سوريّة  من  بدءاً 
املشهد  في  زاوية  أخطر  في  تقف 
السوري لصاحلها مع النظام السوري؟ 
الصفقات  من  أخرى  صفقة  هي  أم 
وتركيا  روسيا  بني  ما  واملؤقتة  الهامة 
كحليفني تقف مساحة عالقاتهم بني 
واألخرى؟  الفنية  بني  متقلب  وجزر  مد 
احتالل  أبواب  روسيا  فتحت  بعدما 
عفرين ألردوغان مقابل حلب وصفقات 
ضد  استغاللها  جانب  إلى  األسلحة 
الند األمريكي تيمناً باخلالص من عقدة 
إدلب. لكن عادت هذه الكرة مرة أخرى 
مع سياسة أردوغان التي تشبه سياسة 
للهجوم  الفرص  استغالل  في  آوى  ابن 
كما  اخلاصة  بطريقته  فريسته  على 
يفعله اآلن في سياساته ضد الشعب 
السوري. في احلقيقة لإلجابة على هذه 
األسئلة ميكننا أن ننتظر تقدم مرتزقة 
أردوغان جتاه مدينة سراقب وما بعدها 
ليتبني أكثر نية االتفاقية الدائرة ما بني 
القوتني فيما إن كانت قائمة على ترك 
الشام  حترير  هيئة  مرتزقتها  أردوغان 
»جبهة النصرة« وفصائل الزنكي حتت 
ما  هناك  أم  الروسية  الطائرات  رحمة 
يجوب حتت الطاولة والتي تشير بوادرها 
روسيا  تسليم  وهي  أال  أخرى  بخبايا 
في  التركي  لالحتالل  أخرى  مناطق 
ما  شاكلة  على  سوريا  شرقي  شمال 

حدث قبل وبعد احتالل مدينة عفرين.

دخول  بعد  حتديداً  أردوغان  استياء  جاء 
والتي  النعمان  إلى معرة  النظام  قوات 
على  الواقعة  املدن  أهم  من  تعتبر 
وزاد من تصعيد   ،4 أم  أم 5 وخط  خط 
تهديداته والتي لم يكف عنها بأشكال 
األزمة  حل  في  نيته  أهمها  عديدة، 
السورية باالحتالل والتغيير الدميغرافي 
الواقعة  املدن  في  املوجود  واالغتصاب 
حتت سيطرته، إلى جانب تنفيذ اتفاقية 
احلديث حول  يدور  عندما  أضنة. ولكن 
عن  لتبحث  غصة  روسيا  تنتاب  حلب 
اخملاطر  تُبعد  اتفاقية  إبرام  في  الدواء 
عن هذه املدينة التي تشكّل  شريانها 
شمال  إلى  وتتوجه  سوريا،  في  األهم 
في  سهولة  األكثر  ألنها  سوريا  شرق 
ال  الطرفني.  لصالح  التغييرات  إجراء 
حلب  مدينة  أبواب  ترك  لروسيا  ميكن 
لتركيا وذلك لتقوية ساعد النظام في 
أكبر مساحة ممكنة، ورمبا تتحول إدلب 
الدب  بني  املشوار  لنهاية  محطة  إلى 
وابن آوى، ولكن هناك احتمال وارد أيضاً 
في هذه اللعبة أال وهي احتالل الدولة 
التركية جلزء آخر من شمال شرق سوريا 
إدلب،  في  ملغومة  مساومة  مقابل 
في  للعالم  أردوغان  نداء  جاء  وإن  حتى 
استنجاده من مستنقع إدلب وحتى في 
التنازالت  احتالله لسوريا مقابل كافة 
التي قدمها ومازال، ولكن تبدو املسالة 
في  سياسته  على  اآلن  خطورة  أكثر 

سوريا أكثر من أي وقت مضى.

التي  التركية  السياسة  تعاني   
تنمية  عبر  االحتالل  على  اعتمدت 
مرير  عقم  من  والنصرة  داعش 
سوريا،  في  وحتديداً  الكثير،  سيكلفها 
التركي  اخملطط  تنفيذ  من  تبّقى  وما 
في احتالل أجزاء أخرى من شمال شرق 
الروسي  بالصراع  ستنصدم  سوريا، 
األطماع  كون  ما،  حد  إلى  األمريكي 
التركية في سوريا بنيت على سياسة 
عنصرية تريد إسقاط دعائمها وخاصة 
استهدافها إلدارة شمال وشرق سوريا 
دفع  في  الرئيسية  القوة  التي شكلت 
تشكيل  وبالتالي  السورية،  الثورة 
كافة  تستطيع  حيث  دميقراطي  نظام 
كما  إرادتها  عن  التعبير  الشعوب 
انتصرت في حربها ضد داعش ودافعت 
عن وحدة األراضي السورية ضد تركيا. 

السطر األخير

استريك كلو

الحرب بين أردوغان وداوود أوغلو... ورياح التغيير القادمة

تركيا  في  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب 
مواجهة  في  سيدخلون  أردوغان  ورئيسها 
مفتوحة تشبه حرب تكسير العظام، مع رفيق 
أوغلو  داود  أحمد  القريب  األمس  حتى  دربه 
الذي قام بشن هجوم حاد والذع على الطريقة 
التي تدار من خاللها تركيا من قبل أردوغان 
حيث طوع كل شيء لحكم الفرد، وتعهد علنًا 
بمحاسبة كل من تورط في أعمال غير قانونية 
في سنوات حكم صديقه أردوغان. وقال داود 
حزبًا  الماضي  الشهر  أسس  الذي  أوغلو، 
سنين  طوال  بأنه  المستقبل،  باسم  معارضًا 
وجوده في حزب العدالة والتنمية، وحتى قبل 
االستقالة منه في أيلول الماضي كان يعارض 
فكرة االنفراد بالحكم التي مارسها أردوغان، 
ومفهوم حزب الرجل الواحد والحاكم المتفرد 

بالسلطة. 

أصدقاء األمس أعداء اليوم

قرار  صحيفة  كّتاب  كبار  مع  مقابلة  وفي 
التركية قال داوود أوغلو لقد كنت شاهدًا على 
تركيا،  قيادة  في  األوحد  الرجل  ديكتاتورية 
وبذلت  يقوده،  الذي  الحزب  انتهى  وكيف 
الكثير من الجهود لمنع هذا ولكنني لم أستطع 
فعل ذلك، تحدثت مع أردوغان مرات عديدة 
وأوضحت له بأنه ليس لدي مشكلة قيادة وأنت 
من أسست هذا الحزب، وأن كل مشاكلنا اآلن 
سببها أنه ال يوجد عمل مؤسساتي في الحزب 

وهذا ما سيؤدي إلى انهياره«. 
وقد ثبت بالدليل القاطع أن األحزاب المرتبطة 
األشخاص،  هؤالء  بذهاب  تنتهي  باألشخاص 
يمارسها  التي  الغطرسة  نتيجة  تكون  حيث 
انقالب  حتى  أو  وخيمة  نهاية  الشخص  ذلك 
حزب  أن  به  والمسّلم  الواضح  ومن  عليه، 
ينتظره  تركيا،  في  الحاكم  والتنمية  العدالة 
يحاول  أردوغان  أن  وبخاصة  عصيبة  أيام 
الحزب. وخالل  على  الفردية  قراراته  فرض 
اآلن،  منذ 2003 وحتى  أردوغان  فترة حكم 
في  تغتفر  ال  التي  األخطاء  من  الكثير  حدثت 
وفي  التركية.  والخارجية  الداخلية  السياسة 
مباشر  بشكل  تركيا  تدخلت  األخيرة  السنين 
تخريبيًا  دورًا  لها  وكان  المنطقة  أزمات  في 
دول  في شؤون  لتتدخل  والعراق،  في سوريا 
خير  وليبيا  مترات  الكيلو  آالف  عنها  تبعد 
دليل، وهذا ما أدى إلى تعرضها لهزات قوية 
سياسيًا  والخارجي  الداخلي  الصعيد  على 
واقتصاديًا، وبعد الغزو التركي لمدينتي سري 
أبيض،  تل  سبي/  وكري  العين،  رأس  كانيه/ 
واحتاللها للمدينتين على الرغم من المعارضة 
وكان  العملية،  لهذه  الدول  من  للكثير  الكبيرة 
ترامب نفسه وعلى الرغم من السماح له بغزو 
شمال وشرق سوريا إال أنه نصحه في رسالته 
متهورة  خطوات  على  يقدم  بأال  ألردوغان 

حماية  وحدات  سوريا ضد  وشرق  شمال  في 
)ال  قائاًل:  الديمقراطية  وقوات سوريا  الشعب 
تكن أحمق(، وهذه العملية العسكرية أدت إلى 
بين أردوغان والمجتمع  الهوة والشرخ  زيادة 

الدولي نتيجة تعنته ورفضه االنصياع لهم.
كل  فعل  من  يتمكنوا  لم  فاألتراك  ذلك  ومع   
ما يريدون في سوريا ألنهم ارتكبوا أخطاًء ال 
تغتفر في سوريا، وحتى توقعاتهم ونظرتهم لم 
التي  والسياسة  والسليم،  المثالي  بالشكل  تكن 
يتبعها حزب العدالة والتنمية هي سياسة تجاهل 
في  القرار  اتخاذ  عمليات  في  التركي  الشعب 
الرئاسة  أردوغان  تسّلم  منذ  وبخاصة  تركيا، 

التركية.

الحرب الداخلية قاِدمة ال محالة

التطورات األخيرة في تركيا تنذر بأن الحرب 
بين  ضروس  حرب  ستكون  القادمة  الداخلية 
تم  أنه  وبخاصة  أوغلو،  وداوود  أردوغان 
على  أوصياء  ثالثة  أردوغان  حكومة  تعيين 
أوغلو  داود  أسسه  الذي  والفنون  العلوم  وقف 
وآخرون والذي تتبعه جامعة إسطنبول شهير، 
قبل  التركية  الحكومة  عليها  استولت  التي 
إلى  قروض  سداد  عن  عجزها  بحجة  أسابيع 
بنك خلق المملوك للدولة، وأصدر الوقف بيانًا 
الئق،  وغير  تعسفي  الموقف  هذا  أن  فيه  أكد 
وخطوة قد تلحق أضرارًا كبيرة بتقاليد الوقف 
التي تعود إلى مئات السنين من حيث النظام. 
فيها  اتهم  تصريحات  بعد  القرار  هذا  وجاء 
رئيس  ونائبي  أوغلو  داود  من  كال  أردوغان 
الوزراء السابقين علي بابا جان، الذي يسعى 
شيمشك  ومحمد  جديد،  حزب  لتأسيس  أيضا 
بنك  من  الدوالرات  ماليين  على  بالحصول 

خلق وعدم سدادها. 

أردوغان  تدّخل  أوغلو  داوود  ويعتبر 
قد  والفنون،  العلوم  وقف  على  واالستيالء 
الداخل  على  للغاية  سيئة  تداعيات  لها  يكون 
التركي، ألنها ليست مؤسسة مرتبطة بشخص 
منتصف  منذ  تعمل  فكرية  مظلة  بل  ما 
الوصاية  وفرض  االعتداء  وإن  التسعينات، 
والعلم،  والتعبير  الفكر  حرية  يخالف  عليها 
قرار  على  قانوني  بشكل  باالعتراض  متعهدًا 
اعتبرت  حين  في  عليها.  الوصاية  فرض 
فرض  قرار  أن  تركيا  في  السياسة  األوساط 
الوصاية على الوقف يهدف إلى الضغط على 
داود أوغلو، بعد أن سبق واتهمه بمنح أراضي 
ولجامعة  الوقف،  لهذا  قانونية  غير  بصورة 
للوزراء،  رئيسا  كان  عندما  شهير  إسطنبول 
وكان داود أوغلو قد أّسس الوقف عام 1986 

مع رجل األعمال البارز مراد أولكر.

خسارة أردوغان انتهاء لحلم 
السلطنة

هذه الخطوة تزامنت مع خطوة أخرى استهدفت 
الضغط على داود أوغلو، حيث أعلنت اللجنة 
األحزاب  قائمة  تركيا  في  لالنتخابات  العليا 
المقبلة  االنتخابات  في  للمشاركة  المؤهلة 
المقررة في عام 2023، والتي تضمنت 15 
المستقبل  بينها حزب  من  ليس  سياسيًا،  حزبًا 
الذي أسسه داود أوغلو في األسابيع الماضية. 
حزب  بأن  لالنتخابات  العليا  اللجنة  وادعت 
المستقبل لم يستوِف الشروط الالزمة للمشاركة 
التي  األحزاب  وأن  المحتملة،  االنتخابات  في 
من  أشهر  ستة  قبل  العامة  مؤتمراتها  عقدت 
 2020 الثاني  كانون  من  الثاني  األسبوع 

نصف  في  الحزبي  تنظيمها  ثبت  التي  وتلك 
سيتم  األقل  على  الـ81  التركية  المقاطعات 
األمر  انتخابية، وقد فسر هذا  بقائمة  تزويدها 
لحزب  استهداف  أنه  على  المراقبين  قبل  من 
داود أوغلو، الذي عقد أول مؤتمر عام له في 

13 كانون األول الماضي.
إلى  تركيا  في  األوساط  من  العديد  وتتطلع 
المستقبل،  حزب  مثل  الجديدة،  األحزاب 
رئيس  نائب  إلطالقه  يعد  الذي  والحزب 
مثل  أن  إلى  جان،  بابا  علي  األسبق  الوزراء 
إضعاف  في  دور  لها  سيكون  األحزاب  هذه 
البالد  يحكم  الذي  والتنمية  العدالة  دور حزب 
قوية  لضربة  تعرض  والذي  عامًا،   17 منذ 
وغير مسبوقة في االنتخابات المحلية األخيرة 
في 31 آذار الماضي فقد فيها كبريات المدن 
وعلى رأسها إسطنبول، بسبب تدهور الوضع 
التركية بشكل غير  الليرة  االقتصادي وهبوط 
حكومة  سياسات  عن  الرضا  وعدم  مسبوق، 
الوسائل  بشتى  أردوغان  ويحاول  أردوغان. 
االنتخابات  معركة  في  الدخول  وقبل  الممكنة 
الرئاسي،  فريقه  في  تغييرات  إحداث  المقبلة 
الشارع  في  السائد  الغضب  تخفيف  بهدف 
من  يمتعضون  األتراك  معظم  وبات  التركي، 
في  وأقره  عليه  أصر  الذي  الرئاسي  النظام 
2018، هذا النظام الذي جلب لتركيا الويالت 
واالنتكاسات داخليًا وخارجيًا، واأليام القادمة 
حبلى بالكثير من المفاجئات التي قد ال يتوقعها 
تلك  بانتهاج  أردوغان  استمر  ما  وإذا  أحد. 
كما  باألمور  تفكر  ال  التي  الحمقاء،  السياسة 
يجب أن تكون، سياسة تهميش اآلخر والتفكير 
الفرد  وحكم  العثمانية  السلطنة  أحالم  بتحقيق 
القريبة  الدول  شؤون  في  والتدّخل  الواحد 
والبعيدة، فمن الوارد جدًا وصول رياح التغيير 
إلى تركيا، تلك الرياح التي ستجري بغير ما 

تشتهيه سفن أردوغان وطغمته الحاكمة

طالل محمد: »على الجميع السعي الجاد 
لتحقيق وحدة الصف الكردي«

المشترك  الرئيس  مع  حوارًا  صحيفتنا  أجرت 
حول  محمد  طالل  الديمقراطي  السالم  لحزب 
ضرورة وحدة الصف الكردي وبخاصة في هذه 
األوقات الحساسة، ومن يقف عائقًا لتحقيق هذه 
الوحدة، ومبادرة قائد قوات سوريا الديمقراطية 
مظلوم عبدي حيث قال: »أعتقد أن تشتت القوى 
مصلحة  من  ليس  األوقات  هذه  في  الكردية 
مبادرة  وأن  العادلة،  وقضيته  الكردي  الشعب 
عبدي  مظلوم  الديمقراطية  سوريا  قوات  قائد 
وبخاصة  المناسبين  والزمن  الوقت  في  جاءت 
القسري  لإلبادة والتهجير  يتعرضون  الكرد  أن 
ومرتزقته«.  التركي  االحتالل  دولة  قبل  من 
ال  الكردي  الوطني  المجلس  أن  إلى  وأشار 
يمكنه اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن؛ ألنه 
مرتبط بأجندات دول أخرى، وهناك من يسعى 
أنفسهم  الكرد  بين  الفتن  وبث  المشاكل  لخلق 

لتحقيق مصالحهم«. 
وهذا هو نص الحوار:

سوريا  لقوات  العام  القائد  مبادرة  جاءت  ـ 
بين  الهوة  لردم  عبدي  مظلوم  الديمقراطية 
تلقى  لم  لماذا  الكردية؛  السياسية  األطراف 
األحزاب  بعض  من  إيجابيًا  ردًا  المبادرة  هذه 

الكردية؟ 
وحدة  حول  عبدي  مظلوم  الجنرال  مبادرة 
من  هامة  مرحلة  في  جاءت  الكردي  الصف 
عام،  بشكل  السورية  الساحة  على  التطورات 
وفي الشمال الشرقي من سوريا بشكل خاص؛ 
الكردي  السياسي  الخطاب  توحيد  أجل  من 
في  الكردية  السياسية  الحركة  وبخاصًة  عامة، 
سوريا، في سبيل تحقيق وحدة الصف علينا بذل 
جهود مضاعفة لتالئم التطورات التي قد تحدث 
الخارجية،  الدبلوماسية  العالقات  مستوى  على 
السوري.  النظام  التفاوض مع  باتجاه عملية  أو 
موحدة  كقوة  بينهم  التوافق  الكرد  على  ولذلك؛ 
المفاوضات.  هذه  مثل  في  ثقلها  لها  سيكون 
عالقتنا  على  سلبيًا  تؤثر  التشتت  وحالة 
مدى  على  وأيضًا  اآلخرين،  مع  الدبلوماسية 

عملية  أي  مع  مستقباًل  التطورات  مع  تفاعلنا 
إيجاد حل سياسي  تفاوضية وحوارية من أجل 

لألزمة السورية.
لبعض  اإليجابي  الرد  عدم  بخصوص  أما 
تم  فلقد  المبادرة،  على  الكردية  األطراف 
بدون  الكردية  األحزاب  جميع  مع  االجتماع 
األحزاب  وكل  عبدي،  مظلوم  قبل  من  استثناء 
وضرورة  المبادرة  هذه  حول  إيجابية  أبدت 
السياسية  القوة  وتالقي  المبادرة  هذه  إنجاح 
والنقاش،  للحوار  واحدة  طاولة  على  الكردية 
كخطاب  المناسبة  الصيغة  إلى  والوصول 
سياسي وإعالمي موحد. ونقولها بكل صراحة: 
يماطل  من  هو  الكردي  الوطني  المجلس  إن 
ويقف في وجه أي مبادرة تصب في خانة وحدة 

الصف الكردي.
ـ هناك أطراف تحاول التهرب من المسؤولية 
الوطنية وتتحجج بحجج واهية للتملص منها؛ 
يقفون في طريق وحدة  من هم هؤالء ولماذا 

الصف الكردي؟
الجاد  السعي  الكردية  األطراف  جميع  على 
يطالبون  من  وهناك  الصف،  وحدة  لتحقيق 
المناخ  بتأمين  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
وكأنه  التفاوض  أو  الحوار  أجل  من  المناسب 
الوحيد المعني بهذه القضية، ويتحججون دائمًا 
ثانوية  وأمور  المكاتب  وفتح  المعتقلين  بمسألة 
أن  وأعتقد  الصف.  بتوحيد  عالقة  لها  ليست 
اإلدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية كانت 
تصريحاتها واضحة، وما طلبوه قد نفذ. ولكن؛ 
كان  ممن  إعفاء  وصدر  تنتهي،  ال  حججهم 
الشهداء  عليهم دعاوي قضائية من قبل عوائل 
واستجابت  المكاتب  وفتح  السياسيين  وبعض 
المطالب األخرى، ومع ذلك لم  اإلدارة لبعض 
يستجب المجلس الوطني الكردي للمبادرة، ولم 
الزيارة  باعتقادي  ذلك.  تجاه  إيجابية  أي  يبدي 
تركيا  إلى  الوطني  المجلس  لرئاسة  األخيرة 
على  أثرت  االئتالف  مع  تمت  التي  واللقاءات 
قراراتهم كثيرًا، والمجلس الوطني الكردي غير 
القرار  هذا  مثل  ألن  الدعوة؛  هذه  لتلبية  مهيئ 

يصدره غيرهم.
هذه  في  بخاصًة  ضرورة  الكردية  الوحدة  ـ 
يتحد  لم  وإن  والمصيرية،  الحساسة  األوقات 

الكرد اآلن؛ فمتى؟  
التاريخية؛  الفرصة  هذه  استغالل  الكرد  على 
الجماعية  واإلبادات  الويالت  من  للتخلص 
سواء في العراق أو سوريا أو تركيا أو إيران، 
يتعرضون  الكرد؛  والسياسيين  والنشطاء 
ألبشع أنواع االعتقال واالعدامات. لذلك؛ اآلن 
الفرصة مواتيه للملمة صفوف الحركة الكردية، 
رقمًا  سوريا  في  الكردي  الشعب  أصبح  واآلن 
تجاوزهم،  يمكن  التغير، وال  صعبًا في معادلة 
قضية  ُتحل  لم  ما  ُتحل  لن  السورية  واألزمة 
الصف  وحدة  لذا؛  سوريا.  في  الكردي  الشعب 

الكردي في هذه المرحلة هي من الضروريات 
ومن الواجبات القومية والوطنية، وعلينا أن نعلم 
بأن المرحلة هي مرحلة توحيد الصف الكردي، 
وإن لم نقم بمسؤولياتنا كأحزاب وقوى كردية؛ 
الكالم  له  سيكون  الكردي  الشعب  بأن  أعتقد 
الفصل في النهاية، والجميع يعلم من الذي يقف 
يلهثون  الذين  في وجه وحدة الصف، ومن هم 

وراء مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة. 
ـ برأيكم؛ كيف يمكن لألحزاب والقوى السياسية 
الكردية تحقيق وحدة الصف، وكل يتهم اآلخر 

على أنه السبب في الفرقة والشتات؟
سيكون  سياسي  مشروع  صاحب  تكون  أْن 

لم  من  هناك  ويكون  معك،  يتفق  من  هناك 
العام  الوضع  حسب  ولكن؛  أيضًا.  معك  يتفق 
سوريا؛  في  وبخاصًة  المنطقة  في  واألزمة 
ويلبي  يخدم  ما  لتحقيق  والسعي  القبول  علينا 
طموحات الجماهير والمجتمع الكردي بغالبيته 
العظمى متفق مع وحدة الصف الكردي. لقد كان 
مشروع اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
الثالث  الخط  انتهاجه  خالل  من  مشروع  أهم 
الديمقراطية، حيث عرفوا  األمة  عبر مشروع 
أّن سوريا سوف تنزلق نحو الهاوية وهناك قوة 
في  واشعالها  النار  تأجيج  على  ستعمل  إقليمية 

واالتهامات  الخالفات  بخصوص  أّما  المنطقة. 
حول وحدة الّصف الكردي وضرورتها، في هذه 
المرحلة الصعبة والمصيرية إن لم نكن َمِرِنين 
مع هذه الُمتغيرات التي تجري على الساحة في 
يجب  ولهذا؛  الكثير.  سنخسر  وغيرها؛  سوريا 
أن تتحد األحزاب السياسية الكردية ويكون لها 
خطاب إعالمي ودبلوماسي موحد، وعلى الكرد 
قضيتنا  خدمة  شأنه  من  ما  كل  على  يتفقوا  أن 
الكردية  السياسية  القوى  اّتحدت  وإن  العادلة. 
سيكون لها دور كبير في اإلسراع بالحلول التي 

تخص سوريا والمنطقة.

ـ ما األطراف الفاعلة التي يمكنها الضغط عل 
األطراف الكردية في سوريا، وهل هناك فرصة 

لذلك؟
تقدمت  ومؤخرًا  دولية  مبادرات  هناك  كانت 
تقدمت  ومؤخرًا  دولية  مبادرات  هناك  كانت 
وبريطانيا  أمريكا  مع  بالّتوافق  بمبادرة  فرنسا 
قامت  الدولي،  الّتحالف  ضمن  َكِقوى  وإيطاليا 
فرنسا بمبادرة من أجل توحيد الّصف الكردي. 
الّنجاح،  تلق  لم  المبادرة  هذه  لألسف  ولكن؛ 
تلك  وجه  في  وقف  الكردي  الوطني  والمجلس 
الجديدة،  القديمة  نفسها  هي  والحجج  المبادرة، 
والطرف اآلخر أيضًا لديه بعض العقبات ونحن 
مع األحزاب ضمن اإلدارة الذاتية ومن ضمنها 
حزب االتحاد الديمقراطي وعلينا القيام بما يجب 
اأُلخرى  الحجج  ولكن؛  الّصدد.  هذا  في  فعله 
التي يتحّجج بها المجلس الوطني الكردي غير 
وحدة  ومبادرات  مساعي  تخدم  وال  منطقّية 

الّصف الكردي. 
 ، ُتلبَّ لم  لكنها  حصلت  الّدولية  الّضغوطات 
ودائمًا المجلس الوطني الكردي يطالب بوجود 
ضمانة دولية، وفرنسا أعطت الضمانة ولكنهم 
يكون هناك ضغط  أن  لذلك؛ يجب  يبادروا.  لم 
والتي  الكبرى  الكردستانية  األحزاب  قبل  من 
لها تأثير قوي على الحركة الكردية في سوريا، 
ودهوك  هولير  اتفاقية  كان  عندما  دليل  وخير 
العليا.  الكردية  هيئة  تشكيل  وتم  اتفاق  وحصل 
هي  وباشور  باكور  في  الكردستانية  القوى 
الوحيدة التي تستطيع لملة الحركة الكردية في 

سوريا.
ـ ما رؤيتكم بوضع الكرد بشكٍل عام وفي روج 

آفا بشكل خاص؟
سنوات  الّتسع  ِطيلة  الّسورية  األزمة  أأّثرت 
على  الُكردي  الّشعب  ضمنها  ومن  الماضية 
الكثير من دول الجوار خاصة القضية الكردية 
دول.  أربع  بين  ينقسم  الذي  الكردي  والشعب 
القضية الكردية في سوريا تخطت الحدود وهذا 
ما جعلت من حكومة العدالة والتنمية ورئيسها 
عدائية  سياسات  بانتهاج  القيام  في  أردوغان 
واحتاللية في سوريا والشمال السوري؛ بهدف 
حقوقه.  على  بالكردي  الّشعب  حصول  عدم 
وهناك قضية مشتركة بين كرد سوريا وتركيا. 
تركيا  في  الكرد  على  تأثيرها  لها  سيكون  لذا؛ 

وغيرها من الّدول الغاصبة لكردستان.
تركيا بهذه السياسية تعرقل أي جهود دبلوماسية 
حقوقهم  على  الكرد  حصول  عدم  أجل  من 
األزمة  بالّطبع  األخرى.  واألجزاء  تركيا  في 
القضية  بحل  كبير  بشكل  ُمرتبطة  السورية 
القضية  ُتحل  لم  لن  فإن  سوريا،  في  الكردية 
وهذان  السورية،  األزمة  ُتحل  لن  الكردية؛ 
والكل  البعض،  ببعضهما  ُمرتبطان  األمران 
مقتنع من حيث المبدأ بأن سوريا لن تعود إلى 
ما قبل عام 2011 وال بأي شكل من األشكال، 
والسلطة  الواحد  والحزب  الفرد  حكم  ومسألة 
يعد  لم  األمر  هذا  أن  باعتقادي  المركزية 
باإلمكان تحقيقه في سوريا؛ ومن هنا سيحصل 
الكرد على حقوقهم في العيش الكريم وال بد أن 
يتمتع بكافة الحقوق والحريات كي يلعب َدوره 
الُمناسب في بناء سوريا المستقبل مع الّشعوب 

السورية األخرى.
األزمة  عام  بشكل  الكرد  لوضع  بالنسبة  أما 
بدول  الكرد  وضع  على  فأثرت  السورية؛ 
يتفقون معًا عندما  الكرد  الجوار. ولكن؛ أعداء 
كانت  وإن  حتى  الكرد  بمصير  األمر  يتعلق 
العالقات سيئة بينهم، ومن الجوانب التي يتفقون 
سوريا  في  الكرد  يخّص  فيما  نراهم  مثاًل  فيها 
ُمّتفقين على عدم حصول الّشعب الكردي على 
حقوقه وال بأي شكل من األشكال. لذلك؛ علينا 
وُهناك  حقيقته،  على  الواقع  هذا  إدراك  َكُكرد 
يدركون  الكرد  أّن  وأظن  َنعيها  أن  يجب  أمور 
المستوى  على  جميعًا  يصنفونهم  أعدائهم  أن 
وليس  الُكرد  هدفهم  ألن  الِعدائية؛  من  نفسه 
طرف معين، وليس كما َتّدعي تركيا بأّن الهدف 
من الهجوم على الُكرد في باشور كردستان هو 
وجود حزب العمال الكردستاني هناك، أو تحتل 
وجود  بحجة  سوريا  وشرق  شمال  من  مناطق 
من يوالون حزب العمال؛ هذه كلها حجج واهية 
الواجب علينا  لها مصداقية وحقيقة. ومن  ليس 
كحركة كردية في جميع أجزاء كردستان العمل 
الكردّية  الوحدة  أساسيات  ولو  لتحقيق  الدؤوب 

وبخاصة في المسائل المصيرّية.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

 تل شرموال كلشيناز

اجلّهة  في  الواقعة  األثريّة  الّتلة  باتت 
اجلّنوبّية من عامودا تُشكّل رمزاً لسكان 
بـنحو  عددهم   يقدَّر  الذين  عامودا, 
خمسون ألف نسمة, هذه املدينة التي 
تتبعها حوالي 150 قرية, وينتشر فيها 
يعود تاريخ أقدمها  أثريّاً  نحو 80 موقعاً 
)تل جاغر  امليالد  الّسابع قبل  إلى األلف 
خالل  ازدهرت  مواقع  جانب  إلى  بازار( 
موزان(  )تل  امليالد  قبل  الثّالث  األلف 

وأخرى خالل األلف الثّاني )تل حمدون(.

يعتقد  شرموال  تل  أو  لعامودا  بالنّسبة 
فيها  االستيطان  تاريخ  أّن  الباحثني 
ق.م,  الثَّاني  األلف  ُمنتصف  إلى  يعود 
عصر  أواخر  فترة  خالل  مزدهرة  وكانت 
احلديد,  عصر  وبدايات  احلديث  البرونز 
حتديد في عام 1250 ق.م عندما أصبحت 
تابعة للّدولة اآلشورية في عهد ملكها 
سقوط  بعد  وذلك  األول  شلمنصر 
الّدولة احلوريّة- امليتانية, وكانت املدينة 
تُعرف آنذاك باسم كلشيناز، كما تقول 

إليزابيث واكنر .وجني ماري إينارد.

األثري  الباحث  زارا  1983م،  عام  في 
وكان  شرموال  تل  بوتشيالتي   جورجيو 
يعتقد شأنه شأن الكثيرين من الباحثني 
أّن املوقع هو مصدر األسدين املُتواجدين 
أن  وامليتروبوليتان قبل  في متاحف لوفر 
يكتشف أن تل شرموال ال يحوي سويات 
فترة  وهي  ق.م  الثّالث  لأللف  عائدة 

األسدين.

املدينة  مع  شرموال  تل  مساحة  تبلغ 
املُنخفضة بنحو 12 هكتار وجرت فيها 
1984م،  عام  في  أثرية  مسح  عمليات 
تنقيبات  ذلك  بعد  ثم  ليونيت،  قبل  من 
عام  خالل  الفرنسيني  قبل  من  قصيرة 

1986م، بإدارة دوراند.

الِكتابات  بعض  شرموال  تل  في  ظهرت 
عن  تتحّدث  ألواح(  )ثالثة  املِسماريّة 
حوريّة  أسماء  فيها  ورد  اإلداريّة,  األمور 
زيارة  عن  تتحّدث  وكذلك  وأكادية, 
املدينة  لهذه  آشور  في  املالكة  العائلة 
توجهها  قبل  ُهناك  غداء  وجبة  وتناول 

ملكان آخر.

الثّالث  القرن  خالل  كلشيناز  باتت 
عشر ق.م أي بعد سقوطها لرمبا إحدى 
للدولة  التابعة  الهامة  املقاطعات 
وهو  اخلابور  أعالي  في  وذلك  اآلشورية 
املُكتشفة  النّصوص  إحدى  تذكره  ما 
في تل طابان )جنوب احلسكة(، وكذلك 
في  عليها  عثر  الذي  اآلشوري  األرشيف 
أحد املعابد في آشور )املوصل(, ولعبت 
مناطق  بني  الّربط  في  هاماً  دوراً  حينها 
والغربّية  الّشرقية  اآلشوري  النّفوذ 
بني مناطق  الرّبط  في  دورها  إلى  إضافة 
نفوذ آشور  من جهة ومناطق األناضول 
واحلوري  احلثي  للنّفوذ  حينها  اخلاضعة 
من  قربها  بسبب  وذلك  أخرى  جهة  من 

ممر ماردين.

ألّن املوقع لم ينقب فيها بعد بالشكل 
املطلوب وألن جزء كبير من الّتلة األثريّة 
قبل  من  بعيد  زمن  منذ  جتريفها  مت  قد 
منلك  ال  منها,  األتربة  وترحيل  األهالي 
سوياتها  كامل  عن  مفصلة  معلومات 
إال  فيها,  االستيطان  ومراحل  األثرية 
استمرارية  على  تؤكد  املؤشرات  كل  أّن 
فيها  حدثت  وإْن  املوقع  في  االستيطان 

بعض االنقطاعات.

نشوة   « اآللوسي   محمد  كتاب  في 
دار اإلسالم« يُذكر  إلى  العودة  املدام في 
أّن املوقع كان مأهوالً ِخالل القرن الثّالث 

عشر ميالدي.

تاريخها  ح  تُرشِّ املؤكّدة  املعلومات 
احلديث إلى ُمنتصف القرن الثّامن عشر 
قرى  أقدم  من  إنّها  يُقال  لذلك  امليالدي 

ونواحي اجلّزيرة.

وترسيم  بيكو  سايكس  اتفاقية  بعد 
من  جزء  أصبحت  الّدول  بني  احلدود 
اآلخر  اجلّانب  في  الكمالية(  )تل  عامود 
برلني   - بغداد  القطار  سكة  وأصبحت 
كُردستان  شمال  بني  الفاصل  احلد  هو 

وجنوب كُردستان.

شواهد واواب

رستم عبدو

تركيا وروسيا... اتهامات متبادلة وافشال لهجمات المرتزقة على حلب المرأة... نبض الثقافة وشريانها 
روناهي/ قامشلو: تنظم هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا وإقليم الجزيرة بالتعاون مع رابطة المرأة المثقفة، 
وتحت شعار »المرأة... نبض الثقافة«  مهرجان أدب وفن المرأة الخامس في مدينة قامشلو، وذلك في مركز محمد 

شيخو للثقافة والفن، لتتلون ساحة الثقافة بأدب المرأة.

فشلت أولى محاوالت تركيا في تقويض العمليات الروسية السورّية في إدلب، عبر عمل عسكري اعتبره العسكريون بالكبير في محيط حلب من الجهتين 
الغربية والشرقية، والذي كان بدعم وإشراف تركي مباشر، وعلى النقيض من ذلك تابعت قوات النظام السوري في إدلب تقدمها باتجاه بلدة سراقب 
الواقعة على الطريق الدولي لتكون هذه البلدة تحت مرمى نيران قوات النظام السوري وسط قيام جيش االحتالل التركي بإنشاء ثالث نقاط جديدة 

في محيطها.

للطالما كانت المرأة الّركن األساسي من أركان 
الُمضحّية  فهي  وُسبلها،  نواحيها  بكل  الحياة 
والعاملة والكادحة والُمحبِّة والكريمة المعطاءة، 
وفي تطوٍر ملحوظ بدأت المرأة تخطو خطوات 
ثابتة وراسخة في المجتمع العالمي ُكّله، وكانت 
فقد  الساحات،  كل  في  والّتأّلق  بالّنجاح  جديرة 
الكثير من األدب وتسلطت  الّنسوة  بأقالم  نت  ُدوِّ
النّير،  وفكرها  وثقافتها  فنها  على  األضواء 
ِخصال  سوريا  وشرق  شمال  في  للمرأة  ولكن 
المرأة  أصبحت  فقد  َنوعها،  من  وفريدة  ُمتميزة 
في شمال وشرق سوريا مثااًل للمرأة المثالّية من 
كل الجوانب، وتقدمت بكِل ثقة إلى ميادين الحياة 
نساء  وأصبحت  وفن،  وأدب  سياسة  من  كافة، 
بأقالمهن  ورسْمَن  الحياة،  رائدات  المنطقة  هذه 
فلو  واعد،  مشرق  مستقبٍل  طريق  وسالحهن 
جانب  إلى  المرأة  ستجد  المدن  هذه  في  تجّولت 
قادرة  الحياة، بل وكانت  الّرجل في كل جوانب 
واعتناءها  بعملها  الّرجل  على  الّتمييز  على 
َأرضها،  حماية  جانب  إلى  وأطفالها  بمنزلها 
وامتزج تراب الوطن ِبدمائها الّطاهرة في سبيل 

الّدفاع عن القضّية والهوّية.

نساء شامل ورشق سوريا 

شموع املستقبل

وألّن العلم والّثقافة وتطّور الفكر الحاجز المنيع 
بوجه التخلف والتطرف أكدت نساء شمال وشرق 
من  والفن  والثقافة  بالعلم  المواظبة  على  سوريا 
المنطلق  هذا  ومن  الثقافية،  العجلة  ارتقاء  أجل 
فقامت  ثقافية،  وروابط  حركات  الّنسوة  نّظمت 
والمهرجانات  الفنية  الحفالت  من  العديد  بإحياء 
بدورها  التي  الّتشكيلية  والمعارض  الثقافية 
في  الّشابة  الفئة  من  عدٍد  أكبر  بجذب  ساهمت 
المجتمع، وخالل عدة سنوات تشكلت فرق فنية 
وموسيقية هدفت إلى توسيع آفاق فكر المرأة في 
المجتمع أكثر وأكثر، ومن الفعاليات التي تقدمها 
النسوة في شمال وشرق سوريا »مهرجان أدب 

وفن المرأة«، الذي ُينّظم بشكٍل دوري كل سنة، 
والمهرجان بدأ منذ أربع سنوات وما زال قائمًا، 
ر أن ُيقام هذه السنة أيضًا وللمّرة  حيث من المقرَّ
»هيئة  برعاية  2020/3/1م،  بتاريخ  الخامسة 
الّثقافة في شمال وشرق سوريا وإقليم الّجزيرة« 
ورابطة المرأة الُمثقَّفة، وسيكون كما سابقه مليئًا 
عر  بالفعاليات واألنشطة الّثقافية المتنوِّعة بين الشِّ
ة والغناء والّنحت واألعمال اليدوية والفن  والِقصَّ
,حدثتنا  وتفاصيله  المهرجان  وحول  الّتشكيلي، 
»آهين  المهرجان  تحضير  لجنة  في  العضوة 
سابقه  المهرجان عن  يتغّير  »لم  قائلة:  محمد«، 
بسبب  فيه،  المقامة  األّيام  بعدد  سوى  كثيرًا 
كانيه  سري  بها  تمر  التي  الّراهنة  األوضاع 
مدار  وكري سبي وعفرين، حيث سيكون على 
يوٍم واحٍد فقط، والمشاركات متنوعة وغنية، وقد 
وشرق  شمال  مناطق  مختلف  من  نساء  دعونا  
سوريا ألن الفن ال حدود له، ونتمنى أن تشارك 
كل النساء ويجْدَن أنفسن في هذه الفعالية، فهدفنا 
منذ تنظيم المهرجان هو استقطاب النساء الُمبدعة 
الفنية المثقفة لنقدِّم كل ما هو جميل ومفيد، وقد 
الوعي  بزيادة  الخاص  دوره  للمهرجان  كان 
األولى  السنوات  ففي  والتطور،  بالتقدم  الثقافي 
كان أدب المرأة على نطاق ضّيق، أّما اليوم نجد 
أدب وفن المرأة ازداد وبأفضل نتاٍج، وهذا هو 

أملنا الذي نجده يتحّقق بهن«.

الّرسمية   الّثالث  واللغات  األدبية  والمشاركات 
»كردّية ـ عربّية ـ سريانّية«.

آهين محمد حديثها  بها   وككلمة أخيرة اختتمت 
قائلة: »نتمّنى الّنجاح والّتوفيق لكل المشاركات، 
العمل  بهذا  مشاركتهن  هو  العظيم  والّنجاح 
دائما  يجتمعن  أن  الّنساء  من  ونريد  الّجميل، 

ليرتفع صوت إبداعهن ويسمعه كل العالم«.

أو  ممثل  أو  مغني  يعيشه  الذي  المجد  يوفر  ال 
الغد،  لحال  ضمانة  أدنى  اليوم  مفكر  أو  كاتب 
وال يمنع انحدار المبدع عمومًا في العالم العربي 
دوامة  أو  العمر  المأساة في خريف  إلى مهاوي 
صمت  وسط  المنفى،  برد  أو  والفقر  المرض 
على  والجمهور  الرفاق  أعين  وأمام  المؤسسات 

السواء.
الشهرة  سنوات  من  له  طاب  ما  المرء  ويعيش 
ألبوم  وتسمن  والقلوب  البيوت  له  تفتح  التي 
الرمزي  الرصيد  يتبدد  أن  يحدث  ثم  صوره، 
الفنانين  لمبدعيه من  يوفر  سريعًا في مجتمع ال 
للحماية  للتكريم الرمزي وأنظمة  تقاليد  واألدباء 
االجتماعية المادية تشد أزرهم حين ينساهم الناس 
وتغلق دونهم أبواب المسارح والمطابع ومختلف 

المحافل وتسدل عنهم أضواء الكاميرات.
سيرة الجاحظ الذي عاش ومات فقيرًا تتناسل في 
أحفاده وصواًل إلى مفكر كبير انتهى معدمًا من 
طراز العقاد وشاعر مأل الفضاء من عيار أمل 
العالم  عرض  في  البسمة  زرعوا  وفنانين  دنقل 
العربي من قبيل عبد السالم النابلسي وإسماعيل 
مثل  األول  الصف  ونجمات  قلعي  ونهاد  ياسين 
و«شاعر  حسني  سعاد  الشاشة«  »سندريال 

أفريقيا« محمد الفيتوري.
المبدعين  أطياف  لكل  مفتوحة  القائمة  وظلت 
الذين جسدت حياتهم درس الخذالن العظيم وآفة 
في  والعناية  االعتراف،  ثقافة  وغياب  النسيان 

النسيج االجتماعي العربي.
ألنها  تقريبًا  متوقعة  النهايات  بعض  وكانت 
بسقف  اصطدموا  ومثقفون  مبدعون  دفعه  ثمن 
المالحقات  عسف  وتجشموا  للحرية،  منخفض 
والمطاردات البوليسية فهاموا على وجوههم في 

المنافي.
وسوريون  عراقيون  وفنانون  كتاب  وانتهى 

األرصفة  على  مجهولة  بهويات  وسودانيون 
خريف  مرارات  ذاقوا  غالبيتهم  لكن  الغريبة، 
عليه  يتواطأ  صمت  وسط  ذويهم  بين  العمر 
أهلية  ومنظمات  رسمية  مؤسسات  من  الجميع 

أحيانًا.
رموز  من  شاعرًا  سالم  رفعت  يعرف  لم  ومن 
وصاحب  ومترجمًا  مصر  في  السبعينيات  جيل 
حالة  عرفه  أدبية،  بجوائز  ومتوجًا  مجالت 
اجتماعية األيام األخيرة على صفحات التواصل 
يتعبأ إلنقاذه من براثن المرض جمع من المثقفين 

في مصر والعالم العربي.
وكان على الشاعر في ظل غياب تغطية صحية 
لوال  الموت  صف  في  دوره  ينتظر  أن  نظامية 
استعجاليًا  تكفاًل  مؤخرًا  أثمرت  الرفاق  من  هبة 
من  كتاب  وقعه  بيان  إثر  على  خاصة  بمبادرة 

مصر وخارجها.

نهايات صادمة

صدم الوسط الفني والجمهور في المغرب بحالة 
رواد التمثيل المسرحي والسينمائي محمد الخلفي 
هش  بيت  في  فقيرًا  وحيدًا  أيامه  يحصي  وهو 
انقطاع  تزامن  بعدما  المنسية  الضواحي  بإحدى 
حل  حين  في  الرزق  مورد  انقطاع  مع  عمله 

العجز والمرض ضيفا ثقيال.
ورحل القاص المغربي محمد جبران عن الدنيا 
أواخر 2019م، بعد أن سار بذكر معاناته الوسط 
واالتهامات  االتهامات  بشأنه  واحتدمت  األدبي 
واتحاد  الباقين  أصدقائه  من  قليل  بين  المضادة 
كتاب المغرب غداة الحديث عن طرده من سرير 

مستشفى عمومي وهو في حالة عجز تام.
الفصل  من  مشاهد  سوريا  في  صحف  ووثقت 

األخير لحياة الفنان الدرامي والمسرحي رياض 
شحرور الذي أسس أول فرقة مسرحية منتصف 
القرن الماضي، وشيع قبل سنوات في صمت بعد 
بأي  يحظ  أن  دون  والعوز  العزلة  من  شيخوخة 
عناية رسمية أو أهلية، رغم أنه ساهم في تأسيس 

نقابة الفنانين.
الناقد المسرحي عبد الحليم بوشراكي في  وكان 
حين  الراكد  الماء  في  حجرًا  ألقى  قد  الجزائر 
خاطب وزارة الثقافة بخصوص الوضع الصحي 
شرشال  محمد  للمخرج  الحرج  واالجتماعي 
الذي شرف الجزائر داخل وخارج البالد وقوبل 
بتكريم خاص في أيام قرطاج المسرحية قبل أن 
كما  والخذالن،  بالخيبات  ناء  عليل  قلب  يداهمه 

قال بوشراكي.

أمل ونقطة ضوء..

ثثمة ما يلطف قتامة الوضع في جملة من البلدان 
العربية التي سجلت حركة الفتة منذ العقد الثاني 
قانونية  آليات  إرساء  اتجاه  في  الّجديدة  لأللفّية 
من  وتمكينهم  الفنانين،  كرامة  لحفظ  ومؤسسية 

الحد األدنى من الرعاية الصحية والمادية.

الفنان  وصدر في المغرب عام 2016م، قانون 
والمهن الفنية، وقبله تأسست التعاضدية الوطنية 
للفنانين سنة 2007م، بمبادرة من نقابة محترفي 
الصحية  التغطية  لتوفير  وشركائها  المسرح 

للمنخرطين.
الُمتعلق  التنفيذي  المرسوم  الجزائر  في  وصدر 
عام  للفنان  االجتماعية  والخدمات  بالحماية 
بطاقات  من  الفنانين  تمكين  بغرض  2014م، 
مهنية تخول لهم خدمات للحماية االجتماعية، كما 
م،   2017 منذ  بتونس  الحكومة  مجلس  صادق 
الحقوق  قانون يضع أسس حماية  على مشروع 
األدبية والمادية للفنان وضمان حمايته اجتماعيًا.
منذ  لبنان  في  الفنّية  المهن  تنظيم  قانون  وُينظم 
الفنية، وينص  النقابات  2008م، تأسيس وعمل 
للفنانين  الموحد  التعاضد  صندوق  إنشاء  على 
والوفاة  المرض  عن  التعويض  يوفر  الذي 
للمنتسبين  معاشا  ويؤمن  الجسدية  والحوادث 

وتكفاًل طبيًا شامال.
بالجملة  والّنقابات  واآلليات  الّنصوص  وتلوح 
عملية  بعوائق  االصطدام  المشترك  قاسمها  لكن 
الكاتب،  أو  الفنان  تعريف  إشكالية  آخرها  ليس 
مستوى  على  الملموسة  النتائج  في  ومحدودية 
حقوقهم  وصيانة  والمثقفين  الفنانين  عيش 
التي  البشرية  التنمية  في  مسهمين  كمواطنين 
اإلنتاج  دور  على  اليوم  أدبياتها  كل  تجمع 
التغيير  بعجلتها وصنع  الدفع  والفّني في  الثقافي 

االجتماعي واالقتصادي.
قطاعات  الغرب  في  الّثقافية  الصناعات  وباتت 
طليعية في إنتاج الّثروة وتحريك عجلة االقتصاد، 
لكنها عاجزة عن تأمين الحاجيات الّدنيا لمبدعيها 
الحياة  في  الكرامة  حق  النتزاع  يكابدون  الّذين 

والممات.
وكاالت

تقرير/ هايستان أحمد

تقرير/ صالح إيبو

أهين محمد

حلب  مدينة  شهدتها  الشرسة  المعارك  من  يوم 
تركيا  مرتزقة  حاولت  إذ  السبت،  يوم  وإدلب 
الباب  ريف  في  وبلدات  قرى  على  السيطرة 
شرقي حلب بإطالق معركة تحت مسمى »العزم 
المتقد«، وتمكنت مرتزقة تركيا خالل ساعات 
الصباح من السيطرة على عدة قرى في ريف 
نقاط  على  والهجوم  النظام،  قوات  من  الباب 
أخرى في القرى التي لجأ أليها نازحوا عفرين، 
مما استدعى  قوات تحرير عفرين المشاركة في 
صد الهجمات، وبعد ساعات تراجعت مرتزقة 
تركيا، عن الهجوم وتكبدت الفصائل المرتزقة 
أسرها  جانب  إلى  والعتاد  األرواح  في  خسائر 

لعدد من قوات النظام السوري.
تركيا  لمرتزقة  العسكرية  العملية  هذه  وجاءت 
الجبهات  هذه  أن  إذ  تركيا،  من  مباشر  بأوامر 
بشيراوا  عفرين  ريف  إلى  منبج  من  الممتدة 
محكومة التفاق روسي تركي يقضي بتجميدها 
وعدم الهجوم، وجاء الرد الروسي بقصف من 

الطيران الحربي الروسي في محيط مدينة الباب 
مساء السبت، ولكن يرجح مراقبون عسكريون 
النظام  أن هذه العملية كان هدفها إشغال قوات 
بمعركة مفترضة والهدف األساسي كان الهجوم 

على جمعية الزهراء غربي حلب.
مرتزقة  فيها  شارك  التي  الهجمات  بدأت  إذ   
النصرة على غربي  الزنكي وجبهة  الدين  نور 
كان على  التركيز  لكن  محاور،  حلب من عدة 
إحداث خرق في صفوف قوات النظام بجمعية 
الجهة  من  حلب  بوابة  تعتبر  التي  الزهراء 
الغربية، ورجحت مصادر عسكرية مقربة من 
مباشر  ٍتركي  دعم  وجود  إلى  السوري  النظام 
لهذه الهجمات المعاكسة كون أن غالبية األرتال 
العسكرية المشاركة في الهجوم جاءت من مدينة 

عفرين التي يحتلها األتراك.
الذي  المعاكس  للهجوم  األولى  الساعات  وفي 
استخدمت فيه مرتزقة تركيا العربات المفخخة، 
تمكنت من السيطرة على بعض الكتل السكنية، 
النظام  قوات  ولكن  عنيفة،  اشتباكات  ودارات 
تلك  على  سيطرتها  إعادة  استطاعت  السوري 
قصف  وسط  المساء،  ساعات  خالل  المواقع 

مكثف من الطيران الحرب والمدفعية.

وفي ريف إدلب الجنوبي، وصلت قوات النظام 
السوري إلى مشارف مدينة سراقب التي باتت 
الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة تحت السيطرة 
النارية للنظام السوري، وأحكمت قوات النظام 
سيطرتها على قرية كفر بطيخ وتتجه إلى داديخ 
تقدم  هناك  ذاته  الوقت  في  لسراقب،  المحاذية 
لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي، هذا ربما 
يؤدي إلى محاصرة مرتزقة تركيا في سراقب 
أنشأتها  التي  الثالث  النقاط  محاصرة  وبالتالي 
محيط  في  الماضيين  اليومين  خالل  تركيا 
سراقب. هذا وحاصرت قوات النظام السوري 
أشهر  ثالثة  قبل  المستحدثة  التركية  النقطة 
بعد سيطرتها على قرى  النعمان  جنوبي معرة 

وبلدات في ريف المعرة.

تبادل لالتهامات وتصعيد 
للتهديدات

تحذيرات  بعد  الميدانية،  التطورات  هذه  تأتي 
لتركيا،  الروسي  الجانب  من  اللهجة  شديدة 
في  لها  المرتزقة  للمجموعات  دعمها  بوقف 
روسيا  مضي  عن  ضمنية  ورسائل  سوريا، 
والنظام السوري في الحل العسكري فيما يخص 
السيطرة على الطرق الرئيسية بين حلب وحماة 
لقيام  لمح  قد  التركي  الرئيس  وكان  والالذقية، 
في  عسكري  بعمل  التركي  االحتالل  جيش 
ويرجح  إدلب،  في  السوري  النظام  تقدم  حال 
المراقبون أن هجمات مرتزقة تركيا على حلب 

جاءت تنفيذًا لتهديدات تركيا هذه.

تركيا تحاول تأجيج الوضع للعودة 
لطاولة املفاوضات

تتحاول تركيا التي فقدت الكثير من أوراق القوة 
بالقصف  العسكري  الوضع  تأجيج  يدها،  من 
المباشر على القرى والبلدات المكتظة بالسكان، 
النظام  لقوات  لمواقع  قصفها  تّدعي  وأحيانًا 
محيط  في  لها  جنود  اربع  مقتل  بعد  السوري 
حتمية  نتيجة  هي  التطورات  وهذه  سراقب، 
لطريقًا  التركية  الروسية  المفاوضات  لوصول 
مسدود، وبها تحاول تركيا تحريك المفاوضات 

تدعمها  التي  مرتزقتها  بنادق  فوهات  عبر 
لوجستيًا وعسكريًا.

قصفهم  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  كثف 
والشهباء  شيراوا  وبلدات  قرى  على  العشوائي 
عن  القصف  ليتسبب  األحد،  ليلة  منتصف  بعد 
السادس، وجرح عدد  في عقده  مدني  استشهاد 
وشمل  شيراوا،  بناحية  أقيبة  قرية  في  أخر 
يقطنها  التي  وأحرص  نايا  كفر  قرى  القصف 
جديدًا  تصعيدًا  لتشكل  نسمة،  ألف   15 قرابة 
لقوات االحتالل التركي الهادفة إلفراغ المنطقة 

من قاطنيها.
من  واحد  يوم  بعد  هذا  التركي  القصف  وجاء 
محاولة تقدم فاشلة لمرتزقتها في قرية النيربية 
بمقاطعة  الباب  ريف  في  والشعالة  والرادار 
أنها  عفرين  تحرير  قوات  وقالت  الشهباء، 
وكبدتهم  تركيا  مرتزقة  هجمات  لصد  تدخلت 
خسائر كبيرة، إذ قتل 22 مرتزقًا في المعارك 
التي دارت بين قوات تحرير عفرين ومرتزقة 
والرادار،  والشعالة  رحال  تل  قرى  في  تركيا 
تحرير  قوات  مقاتلي  من  ثالث  استشهد  وفيها 
الثالث  الشهداء  جثامين  تشيع  وسيتم  عفرين، 

اليوم األحد في بلدة أحرص.
المواطن  وقال مراسل روناهي في شيراوا أن 
القصف  جراء  استشهد  الذي  منال«  »علي 
التركي على منزله، فضل البقاء في منزله رغم 
قصف تركي سابق طال منزله وتسبب في تهدم 
األسبوع  في  زينب  أبنته  وجرح  منها  أجزاء 
المنصرم، واليوم تسبب القصف في استشهاده، 
هذا واستنكر أهالي قرية أقيبة وأحرص القصف 

التركي ووصفوه بالوحشي.
اشتداد  مع  بالتوازي  التطورات  هذه  تأتي 

السوري  النظام  قوات  بين  إدلب،  في  المعارك 
ومرتزقة تركيا، إذ قالت وزارة الدفاع التركية 
تسعة  وجرح  ُقتلوا  أتراك  جنود  أربعة  أن 
نقطة عسكرية  طال  مدفعي  في قصف  آخرين 
بلدة  واحد شرقي  يوم  قبل  استحداثها  تم  تركية 
سراقب االستراتيجية، التي تحاول قوات النظام 
السوري السيطرة عليها بهدف تأمين الطريقين 
الدوليين -m5 و -m4، الذين يتقاطعان في هذه 
السيطرة  النظام  قوات  استعادت  حيث  البلدة، 

إدلب  بريف  جوباس  قرية  على  األحد،  مساء 
الشرقي، عقب معارك عنيفة، لتصبح على بعد 
سراقب  مدينة  عن  كيلومترات  أربعة  من  أقل 
الطريقين  تقاطع  على  الواقعة  االستراتيجية 

.»M4»و »M5« الدوليين

الزج مبزيد من القوات التكية 
وبذرائع متعددة

أرتال  أربعة  أن  سورية  مصادر  وذوذكرت 
للجيش التركي كانت تسعى إلقامة نقطة مراقبة 
جديدة في قرية جوباس قبيل سيطرة قوات النظام 
عليها، انسحبت تحت وطأة القصف والمعارك 
فيما  الغرب،  باتجاه  سراقب  مدينة  من  وتتجه 
القرميد  ومعمل  أريحا  مدينة  وجهتها  أن  يبدو 

بريف إدلب الجنوبي.
اإلنسان«،  لحقوق  السوري  »المرصد  وأكد 
مساء األحد، دخول خمسة أرتال عسكرية تركية 
من معبر كفرلوسين باتجاه ريفي حلب وإدلب، 
تتألف من مصفحات وناقالت جنود وشاحنات، 
عبر  أريحا  منطقة  إلى  األرتال  أحد  اتجه  فيما 

داخل  األرتال  أحد  توقف  كما   ،M4الـ طريق 
بلدة سراقب.

وقالت تركيا أنها ردت بقصف مدفعي والطيران 
الحرب على قصف قوات النظام، إال أن اإلعالم 
تعرض  يؤكد  لم  السوري  للنظام  الرسمي 
روسيا  وقالت  تركي،  لقصف  إدلب  في  نقاطه 
القوات  بين  الحاصل  التوتر  تهدئة  تحاول  أنها 

السورية وتركيا لمخالفتها بنود اتفاق سوتشي.
أربع  بعد  على  السوري  النظام  قوات  وباتت 
الوقت  في  سراقب،  بلدة  عن  فقط  كيلومترات 
التركي  االحتالل  جيش  أن  مصادر  قالت  ذاته 
اإلذاعة ضمن  تلة  في  نقطة مراقبة  بإنشاء  قام 
مدينة سراقب إضافة لنقطتين أخريين في شرق 
وجنوب البلدة لمنع تقدم قوات النظام السوري.

بين  السياسية  االتفاقات  أن  مراقبون  ويرى 
روسيا وتركيا وصلت إلى نقطة مسدودة، وبها 
بات التصعيد العسكري الغير المباشر هو السائد 
المفاوضات،  إلى طاولة  الطرفين  بهدف عودة 
والتصعيد  حلب  في  األخيرة  الهجمات  وتأتي 
اللوجستي  التركي  الدعم  ضمن  من  إدلب  في 
النصرة  جبهة  من  لمرتزقتها  واالستخباراتي 

والمجموعات اإلسالمية المتشددة األخرى.

تضارب يف الترصيحات اإلعالمية 
بعد العمليات األخرية

التركية  اإلعالمية  التصريحات  تضاربت 
أن  وبعد  واالثنين  األحد  يومي  خالل  الروسية 
تعرض  خبر  اإلعالمية  الوسائل  بعض  نقلت  
محيط  في  تركية  عسكرية  نقطة  عناصر 
عناصر  أربعة  ومقتل  سوري  لقصف  إدلب 
عدة  إعالم  وسائل  نقلت  آخرين،  وجرح  منها 
أنهم  أتراك  عسكريين  لمسؤولين  تصريحات 
لقوات  متقدمة  نقاط  بقصف  ذلك  على  ردوا 
قوات  من  عشرة  من  أكثر  قتلت  وأنها  النظام 
النظام وجرح آخرين وأن تركيا أنذرت روسيا 
بذلك وأنها فعلت ذلك كرد على مقتل جنودها، 
فيما كذَّبت وسائل إعالم سورية وروسية الخبر 
وأكدت من جانبها عدم إصابة أو مقتل أحد من 

قوات النظام.
التوتر و التصريحات اإلعالمية تتضخم وكذلك 
تتعاظم  فيما  األطراف  كل  من  القوات  تحشيد 
من  اآلالف  عشرات  بتهجير  اإلنسانية  المأساة 
تجمع  ضحية  وقعوا  الذين  المدنيين  السكان 
فصائل مرتزقة في رقعة من األرض السورية 
التركي  واالحتالل  المرتزقة  عليها  تتكالب 
في  ومساومات  سرية  صفقات  فيما  وروسيا، 
اآلفاق على  وتفتح  اآلالف  بمصير  تلعب  السر 
الكوارث  من  المزيد  وربما  ومآِس  تناقضات 

والحروب المفتوحة. 

املبدعون بالعامل العريب.. ضوء عابر ومأساة خريف العمر
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

رغم دعم اإلدارة المدنية الديمقراطية المعاناة 
مستمرة في مخيم المحمودلي..

التي  الكبيرة  الخدمات  بالرغم من  أنه  الطبقة على  االجتماعية والعمل في  الشؤون  الطبقة- أكدت لجنة  روناهي/ 
الصحي  الجانب  في  كبير  ضعف  من  يعاني  الزال  أنه  إال  المحمودلي  لمخيم  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  تقدمها 

والتعليمي، وتأّمل من المنظمات الدولية واإلنسانية القيام بواجبها تجاه النازحين.

المدنية  اإلدارة  طالبت  السنة  حوالي  منذ 
معظم  بإنهاء  الالجئين  مفوضية  الديمقراطية 
معاناة مخيم الطويحينة العشوائي على ضفاف 
نهر الفرات، والذي كان يعيش قاطنيه أوضاع 
معيشية صعبة، وذلك بتجهيز مخيم المحمودلي 
الستيعاب أعداد النازحين من مخيم الطويحينة، 
وعمدت إلى تنظيم المخيم بشكل أكبر وتزويده 
بخيم وتجهيزات ضرورية لترتقي إلى مستوى 
على  التركي  العدوان  تسبب  أفضل.  معيشي 
نزوح  بموجة  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
المجازر  ضغط  تحت  قسري  وتهجير  كبيرة 
تلك  من  المنطقة  أهالي  وتخوف  واالنتهاكات 
عبء  شكل  مما  الوحشية  واألفعال  المجازر 
كبير على مخيم المحمودلي القريب من مدينة 
عين  مخيم  قاطني  معظم  نزوح  مع  الطبقة، 
واالستهداف  للقصف  تعرضه  بعد  إليه  عيسى 

من قبل مرتزقة تركيا.

ظروف شتوية قاسية
معاناة  من  زاد  الذي  الشتاء  فصل  دخول  مع 
قاطني المخيمات بالعموم، فأن مخيم المحمودلي 
الدعم  قلة  من  المخيمات  كبقية  يعاني  أيضًا 
الُمقدم من المنظمات اإلنسانية، فقد شكى قاطني 
مخيم المحمودلي خالل جولة كاميرا صحيفتنا 
التدفئة  وسائل  قلة  من  المخيم  داخل  روناهي 
ومالبس الشتاء لألطفال، وحدثونا عن معاناتهم 
من النقص الكبير في الحصص الغذائية المقدمة 
لنا  لهم، وشرحوا  المنظمات اإلنسانية  قبل  من 
ظروف  ظل  في  يعيشونها  التي  المعاناة  حجم 

الشتاء القاسية. 
المعاناة  حجم  ورصد  المخيم  في  جولتنا  ومع 
من  بقدر  بالكلمات  تصفها  أن  يمكن  ال  التي 
الظروف  الواقع ومالمسة  يعيشها على أرض 

القاسية فيها؛ أجرت صحيفتنا روناهي لقاًء مع 
االجتماعية  الشؤون  للجنة  المشتركة  الرئيسة 
والعمل في اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة 
الطبقة ليلى محمد، والتي بدأت حديثها بإعطاء 
المخيم  باعتباره  وقاطنيه  المخيم  عن  لمحة 
الوحيد في منطقة الطبقة، حيث قالت: »تم إنشاء 
الوافدين  النازحين  استيعاب  أجل  من  المخيم 
إلى المنطقة نتيجة الحرب الدائرة في  سوريا، 
وحماة  حمص  مناطق  من  هم  األغلب  وعلى 
والبادية السورية، وقرار نقل مخيم الطويحينة 
المحمودلي جاء  الجديد قرب قرية  المخيم  إلى 
بناًء على طلب من اإلدارة المدنية الديمقراطية 
إلنشاء  الالجئين  مفوضية  من  الطبقة  لمنطقة 
مخيم تتوفر فيه الظروف المعيشية تكون أفضل 
لهؤالء النازحين، كون المخيم القديم كان عبارة 

عن خيم عشوائية«.

موجة نزوح للمخيم مع بدء 
العدوان التيك

وتابعت ليلى في حديثها عن مخيم المحمودلي 
العام،  قرابة  منذ  إنشاؤه  »تم  بالقول:  الجديد 
على  ويقع  إليه،  طويحينة  مخيم  قاطني  وُنِقل 
مفرق المحمودلي، وخصص الستيعاب حوالي  
1680خيمة، وهي كانت البداية إلنشاء المخيم، 
االحتالل  لدولة  العدوانية  الهجمة  مع  ولكن 
التركي على مناطق شمال وشرقي سوريا شهد 

حيث  كبيرة،  نزوح  موجة  المحمودلي  مخيم 
ر إليه عدد كبير من العوائل من كري سبي/  ُهجِّ
تل أبيض، ورأس العين/ سري كانيه، والمناطق 
التي تتعرض للقصف العشوائي باإلضافة إلى 
وصل  حتى  عيسى،  عين  مخيم  قاطني  معظم 
حوالي   إلى  أيام  ثالثة  من  بأقل  المخيم  قاطني 
600عائلة ُمهّجرة قسرًا من المناطق الشمالية 

المستهدفة من قبل العدوان التركي.

دعم اإلدارة وحدها 
للمهجرين ال يكفي

وأردفت ليلى بأن الذي فاقم المعاناة على إدارة 
شمال  مناطق  على  العدوان  بدء  مع  المخيم 
اإلنسانية  المنظمات  تعليق  سوريا  وشرقي 
حيث  وقاطنيه،  للمخيمات  ودعمها  عملها 
لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  وضعت 
والعمل  االجتماعية  الشؤون  ولجنة  الطبقة 
قسرًا  المهّجرين  لمساعدة  كبيرة  تحديات  أمام 
المنظمات،  من  الدعم  توقف  مع  وبالتوازي 
عملت اإلدارة المدنية على تقديم الخيم والغذاء 

والخبز واألمان للمهّجرين قسرًا من مناطقهم.
الُمقدمة من قبل  وبينت بأنه لم تقتصر الجهود 
المادية وبعض  المساعدات  تقديم  اإلدارة على 

بعملية  قامت  أيضًا  بل  اليومية،  الحياة  لوازم 
توسيع للمخيم الستيعاب العدد الكبير للعائالت 
الوافدة من مخيم عين عيسى، وتم استضافتهم 
إلى  ليلى  وأشارت  تجهيزه.  تم  الذي  القسم  في 
أنه عادت بعض المنظمات اإلنسانية للعمل في 
الدعم  اآلن  إلى  ولكن  الماضية،  القليلة  الفترة 

متواضع وليس بالمستوى المطلوب.
المخيم  في  والتعليمي  الصحي  الوضع  وحول 
المخيم  ليلى: »هناك جوانب عديدة في  ذكرت 
وهي  للقاطنين  مهمة  وتعتبر  ضعيفة  تعتبر 
الناحية التعليمية والصحية، حيث يحتاج المخيم 
فصل  دخول  مع  وخاصة  نوعية  أدوية  إلى 

الشتاء واألمراض المزمنة والسكري«.

عىل املنظامت اإلنسانية
 القيام بواجبها

للجنة  المشتركة  الرئيسة  مع  لقاءنا  نهاية  وفي 
تأملت  محمد؛  ليلى  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
اإلنساني  بواجبها  القيام  اإلنسانية  المنظمات  من 
النازحين بدعم قطاع الصحة والتعليم بشكل  تجاه 
بمتطلبات  المهجرين  دعم  الوقت  وبنفس  كبير، 
الحياة الضرورية سواًء تدفئة أو مالبس شتوية أو 

حصص غذائية.

رروناهي/ قامشلو- شبيبة روج آفا يستنكرون 
العزلة المفروضة على القائد عبد اهلل أوجالن، 
فكره  من  ينبعان  والسالم  الحرية  إن  مؤكدين 
هذا  لمثل  كيف  بأنه  ويتساءلون  وفلسفته، 
اإلنسان الحكيم أن ُتمارس عليه هذه السياسات 
الفاشية الالأخالقية؟ وماذا عن منظمات حقوق 

اإلنسان المجردة من اإلنسانية؟

نادت  شخصية  بحق  إنسانية  ال  خروقات 
بالحرية، ورفضت االستعباد من قِبل حكومات 
أجل  من  والشابات  الشباب  ناضل  استبدادية، 
إيصال صوت القائد عبد اهلل أوجالن إلى العالم، 
شبيبة قامشلو وضعوا حجر األساس لرسم فكر 
وفلسفة القائد على جدران من ذهب، خطواٌت 
تتجلى بالثقة نحو المطالبة برفع العزلة ورفض 
جميع االنتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية 

الفاشية.

مهام ضغطوا لن
 يخمد فكره الحر

وبهذا الخصوص كان لصحيفتنا روناهي لقاًء مع 
عضو حركة الشبيبة الثورية »علي علي«، والذي 
أكد على إن العزلة المشددة والمفروضة على القائد 
هي ضرٌب من ضروب القمع، وتابع قائاًل: »فكر 
بين  ووجوده  طليقة،  حرة  زالت  ما  القائد  وفلسفة 
وفكره،  روحه  سجن  يعني  ال  األربعة  الجدران 

ها هو بيننا في كل وقٍت وحين، األمل الوحيد في 
الحرية والخالص من االستعباد يوجد في ذهنيته 
وُيعتبر  أمميًا  قائدًا  بات  حيث  أمامنا،  الحاضرة 
واحدًا من أبرز الشخصيات المؤّثرة على المستوى 
هائلة  تغيرات  إحداث  بهدف  النّير  بفكره  العالمي 
السياسي  االجتماعي،  التطور  باتجاه  جدًا  وكبيرة 
العامة،  الحريات  إلى  للوصول  واالقتصادي 
القمع  لرفع  الفرد  حرية  إلى  الوصول  وبالتالي 

واإلبادات الممارسة بحقهم«.
الشباب  قدوم عشرات  عن  الحديث  علي  واستهل 
والشابات من مختلف دول العالم، لالنخراط ضمن 
التي  والمبادئ  القيم  ودراسة  واستكشاف  الشبيبة 
تجّلت في أفكار القائد أوجالن، وأنعشت الحياة من 
بعد الهجمات التي ال تعد وال تحصى على شعوب 
جاؤوا  بالتالي  »هم  بالقول:  وأردف  المنطقة، 
فهذا  األم،  بلدهم  في  به  ُوِرد واألخذ  ما  ليستنبطو 
إن دل على شيء يدل على إن التشديد والعزلة لن 
وما  الحر،  الفكر  إخماد  حاولوا  مهما  بنتائج  تأتي 
بفكر  المتمسك  الشعب  على  ورقة ضغط  إال  هي 

القائد لكسر إرادته، والحد من تحرره«.

»بدأنا بالشبيبة 
وبالشبيبة سننترص«

دور  ريادة  إلى  علي  أشار  ذاته  السياق  وفي 
الشبيبة، واإلتيان بدالئل واضحة تثبت محبة القائد 
مجتمع  بناء  في  الشبيبة  دور  وتعزيز  الفئة،  لهذه 
دور  يتلخص  »بالتأكيد  بالقول:  شدد  راقي، حيث 
الشبيبة في المجتمع في قول القائد حينما قال »بدأنا 
بالشبيبة وبالشبيبة سننتصر«، فما أعظم هذا الكالم 
إنكارها، فهو  ثقة ال يمكن  بين طياته  الذي يحمل 
تعزيز للدور الرئيسي للشبيبة في القيام بالمسيرات 
المنظمة واالنتفاض لكسر العزلة المفروضة اتجاه 
السياسات الممنهجة التي ُتطال شخصية القائد عبد 
اهلل أوجالن, ولسوف يستمر النضال حتى تحرير 
القائد من سجون الفاشية التركية، ألن اإلبداع يكمن 
في شخصية الشباب، لذلك البد من االلتفاف حول 
منددة ورافضة  يد واحدة  البعض وتشكيل  بعضنا 

لسياسات رأسمالية قمعية، والمناداة بصوٍت واحد 
»نعم للحرية، ال لالستبداد«.

الجسد يف السجن والفكر يف 
كافة أنحاء العامل

من  الدولي  الصمت  على  أيضًا  علي  ونوه 
المجردة  والحقوقية  اإلنسانية  المنظمات  قبل 
العالمية  الدول  »باعتقاد  قائاًل:  مصداقيتها  من 
اإلنسان  بحقوق  المعنية  الحقوقية  والمنظمات 
االندثار،  إلى  يؤدي  الجسم  عن  الفكر  قطع  إن 
سوف  القائد  على  المشددة  العزلة  وبفرضهم 
إن  سريعًا  أدركوا  ولكنهم  حقيقة،  نتائج  يثمرون 
الجسد موجود في السجن والفكر مزروع في روج 
آفا والعالم، فكيف يمكن تجزئتنا ونحن عقل بأجساد 
كثيرة، لن يصلوا إلى مبتغاهم كونهم تجردوا من 
حركة  عضو  واختتم  زمن«.  منذ  مصداقيتهم 
قائاًل: »على  الثورية »علي علي« حديثه  الشبيبة 
وانتصرنا،  قاومنا  سوريا  وشرقي  شمال  أرض 

وسنبقى على ترابها نناضل حتى الفناء«.

سياسة قمعية ال إنسانية
مركز  في  اإلدارية  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
المرأة الشابة بقامشلو »جانة بوطان« حيث عبرت 
السير  في  رغبتها  وتحقيق  للقائد،  حبها  مدى  عن 
أذهان  في  الخالدة  والمعرفة  العلم  منابر  على 
الشبيبة، مؤكدًة إن العزلة المفروضة تعتبر خرق 
لجميع المواثيق الدولية واإلنسانية فكيف لشخصية 
وكيف  عائلته؟،  بلقاء  له  يسمح  ال  معتقلة  سياسية 

يمنع محاميه من زيارته واالطمئنان على صحته 
قانون؛  واضح  جواٌب  لها  األسئلة  هذه  وسالمته؟ 
الشرعية  يمت  وال  إنساني  غير  تعسفي،  قمعي 
بين  المتبادل  التنسيق  إلى  جانة  وأشارت  بصلة. 
الشبيبة من خالل تنظيم نفسهم بنفسهم ورفع راية 
التركي، وإثبات رؤيا  الفاشي  العدو  النصر بوجه 
التحتية  البنية  بأن  فيهم، ونوهت  المزروعة  القائد 
ألي دولة كانت تبدأ بالشباب وبهم ينهض المجتمع 
ننسى  أن  لنا  »كيف  بالقول:  وأردفت  ويزدهر، 
دماء شهداءنا شيبًا وشبابًا، صغارًا كبارًا، الخطى 

لن تتغير والمقاومة باقية، حرة أبدية«.

محاوالت فاشلة بامتياز
واختتمت اإلدارية في مركز المرأة الشابة بقامشلو 
تخرج  لن  »العزلة  قائلًة:  حديثها  بوطان«  »جانة 
أصبح  القائد  فكر  العكس  على  بل  إيجابية  بنتائج 
منفتحًا أكثر، ال يمكنكم كسره مهما حاولتم المضي 
والسقوط  تفعلون،  ما  ينفعكم  لن  أساليبكم،  في 
سيكون مصير كل فاشي قمعي يحاول إبادة شعب 

حر، وقائد ديمقراطي«.
أدواٌر وآراٌء مختلفة تختلف باختالف الشخصيات، 
أقالٌم ُتحاكي الواقع وَتِصف السجن بالمرارة ولكن 
قلمي رفض هذا وأشاد بالقول؛ »سالٌم على ُمثقل 
على  القيود  كأن  الظافر،  كالقائد  ويشمخ  بالحديد 
السجن  تحول  زاهر«،  مستقبل  مفاتيح  معصميه 
والعقل،  الفكر  مدارس  من  أخرى  مدرسة  إلى 
مهما  فاشي  الفاشي  وسيبقى  حرًا،  القائد  سيبقى 

تغيرت المصطلحات واألمم. 

تقرير/ مصطفى الخليل

استطالع/ يارا محمد

تقرير/ مصطفى الخليل  

تقرير/ آزاد كردي

صفر زكريا: »التنمية االقتصادية تكتمل بتحقيق المسؤولية المجتمعية الشاملة«

مديرية زراعة الطبقة: »ال إصابات يف محصول القمح حتى الوقت الراهن«
كأن القيود عىل معصميه مفاتيح مستقبٍل زاهر!!!

روناهي/ منبج ـ أكد إداري الكوبراتيف بمدينة منبج وريفها صفر زكريا بخصوص افتتاح فرن أخوة الشعوب؛ جاء تلبيًة الستيعاب متطلبات المواطنين 
المتزايدة على مادة الخبز؛ ال سيما أن مدينة منبج وريفها تشكل العصب التجاري لمناطق شمال وشرق سوريا؛ واحتضانها أعداد كبيرة من النازحين 
من المناطق المجاورة، فضاًل عن تعزيز النهج التشاركي القائم على االنتقال باالقتصاد بشكله التعاوني الجديد الذي حقق نقلة نوعية لنمو الناتج 

المحلي ألكبر شرائح المجتمع قاطبة.

قامت  ـ  الطبقة  روناهي/ 
الطبقة  في  الزراعة  مديرية 
في  الري  مشاريع  بتزويد 
الزراعية  والوديان  السويدية 
وستقوم  األولى،  بالرية 
بتزويد المشاريع بالمياه على 
وذلك  أخرى؛  دفعات  أربع 
صيانة  من  االنتهاء  بعد 
ذكرت  ما  حسب  المحطات 

المديرية لصحيفتنا.

المدنية  اإلدارة  في  الزراعة  مديرية  نجحت 
الفترة  خالل  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 
في  الري  محطات  تشغيل  إعادة  من  الماضية 
المنطقة؛ لدعم الفالحين والقطاع الزراعي في 

المنطقة باعتباره القطاع األهم فيها.
األولى  والوديان  السويدية  محطات  ووضعت 
كاملة  صيانة  وإجراء  الخدمة؛  في  والثانية 
التابعة  الزراعية  األراضي  تزويد  أجل  من 
للمشروع بالمياه؛ والتي تعتبر مساحات شاسعة 
ومزروعة بالمحاصيل االستراتيجية مثل القمح.

محطات الري يف طور الخدمة

بعد  الري  محطات  أوضاع  عن  وللحديث 
مع  لقاء  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  صيانتها؛ 

الطبقة  في  الزراعة  لمديرية  المشترك  الرئيس 
»قامت  قائاًل:  أكد  الذي  األحمد  الخالق  عبد 
الري  الزراعة بصيانة كاملة لمحطات  مديرية 
الثالثة في المنطقة وإعادتها إلى الخدمة؛ وهي 
محطة السويدية وتقدر المساحة التي ترويها بـ 
التي تزود  المساحة  1100 هكتار، كما وتقدر 
محطة الوديان األولى والثانية بالمياه بـ 2100 
والتأهيل  الصيانة  عملية  شملت  كما  هكتار، 

شبكات الري في تلك المشاريع«.

تزويد املشاريع باملياه 
يف الرية األوىل

قسم  أن  إلى  حديثه  معرض  في  األحمد  وأشار 
بتزويد  الماضية  بالفترة  قام  المديرية  في  الري 
استمرت  التي  األولى  بالرية  الثالثة  المشاريع 
الحالي  الوقت  في  وأما  يومًا؛   58 مدى  على 
فالمحطات متوقفة إلجراء عمليات الصيانة لها. 
بإعادة  القسم  الصيانة سيقوم  االنتهاء من  وبعد 
تشغيل المحطات وتزويد المشاريع بالمياه؛ وقد 
الظروف  إلى خمسة حسب  الريات  تصل عدد 
األراضي  »إن  األحمد:  وأضاف  المناخية«. 
الزراعية في المشاريع تم زراعتها بالمحاصيل 

الشتوية وأهمها القمح«.

ال إصابات يف محصول القمح

المشترك  الرئيس  نّوه  منفصل؛  موضوع  وفي 
الخالق  عبد  الطبقة  في  الزراعية  لمديرية 
للمديرّية  إبالغ  أي  اآلن  إلى  يرد  »لم  األحمد: 
من الفالحين بوجود إصابات؛ سواًء فطرية أو 
وكذلك  بالمنطقة  القمح  محصول  في  فيروسية 
أو  مروّية،  المزروعة  األراضي  كانت  سواًء 

بعلّية«.

وشرق  شمال  لمناطق  الّذاتية  اإلدارة  تعتمد 
سوريا على نموذج االقتصاد الّتعاوني بدياًل عن 
االقتصاديات األخرى التي أثبتت فشلها؛ لما لها 
على  بعينه  للفرد  األعظمي  الّربح  تحقيق  من 
وانطالقًا  المجتمع.  من  األكبر  الّنسبة  حساب 
بتكريس  االقتصادية  اللجنة  باشرت  هذا؛  من 
عدد  بتنفيذها  الواقع؛  أرض  على  المفهوم  هذا 
من المشاريع االقتصادية، ال سيما بمدينة منبج 
االستهالكية  الّتعاونية  كالمؤسسة  وريفها، 
آخرها  وكان  وغيرها،  والمطاحن  والّزراعية 
افتتاح فرن »أخّوة الّشعوب«. ولمعرفة المزيد 
التقت صحيفتنا  الفرن،  هذا  عن  الّتفاصيل  من 
منبج  بمدينة  الكوبراتيف  بإداري  »ُروَناهي«، 

وريفها صفر زكريا.

إعادة َرسم العالقة بني املجتمع 
واقتصاد املجتمع

بدايًة، وحول افتتاح الفرن تحت مسمى »أخوة 
صفر  الكوبراتيف  إداري  حدثنا  الشعوب«؛ 
النهج  لشمولية  جاء  ذلك  »إن  قائاًل:  زكريا 
على  متزايد  طلب  وهناك  الجديد،  االقتصادي 
مادة الخبز ال سيما من المواطنين على األفران 
التي تحظى بدعم من اإلدارة الذاتية عبر لجنة 
رخص  نتيجة  وفروعها؛  وأقسامها  االقتصاد 
الخبز  مادة  تنتج  التي  باألفران  مقارنًة  ثمنها 
تخدم  فائدة  من  تحققه  ولما  السياحي من جهة؛ 
مفهوم  على  تقوم  باعتبارها  المجتمع  مصلحة 

االقتصاد المجتمعي«.
وأضاف: »يوجد حاليًا بمدينة منبج وريفها فرنًا 
آليًا يخدم نسبة كبيرة من إنتاج الخبز للمواطنين 
بالريف والمدينة، إال أن ذلك لم يعد يلبي حاجة 
االستهالك المحلي؛ بسبب قدوم نسبة كبيرة من 
النازحين في هذه اآلونة من المناطق المجاورة. 

»أخوة  باسم  الجديد  اآللي  الفرن  وافتتح 
بمشروع  االقتصاد  لجنة  إيمانًا من  الشعوب«؛ 
يختلف  المرة،  هذه  أن  بيد  الديمقراطية،  األمة 
الكوبراتيفات  بقية مشاريع  الفرن عن  مشروع 
األخرى )الجمعيات التعاونية(؛ كونه قائم على 
اقتصاد  وبين  الكوبراتيف  مكتب  بين  التعاون 
المرأة؛ بهدف دخول المرأة ميدان المنافسة في 

هذا المجال االقتصادي الهام«.

تجربة فرن »أخوة الشعوب« 
منظومة لتنمية مستدامة

إداري  تحدث  عمله،  وآلية  الفرن  هيكلة  وعن 
الكوبراتيف؛ صفر زكريا قائاًل: »نظرًا لتزايد 
آليًا  فرنًا  أنشئ  فقد  الخبز،  مادة  على  الطلب 
تابعًا لإلدارة الذاتية في الفترة السابقة تحت اسم 
»البراعم« وبخط واحد، ومن ثم تم نقله مؤخرًا 
الشعوب«،  »أخوة  المسمى  الجديد  الفرن  إلى 
كالهما  وليكونا  جديدين،  إنتاج  بخطي  المسّير 
فرنًا واحدًا باسم األخير. وهو يعد األكبر على 
مستوى إنتاج مادة الخبز بالمدينة من جهة وعلى 
مستوى عدد المساهمين أيضًا من جهة أخرى. 
ويبلغ عدد األسهم المكتتبة بهذا المشروع الكبير 
توزع  حيث  سهمًا،   256 السجالت  بحسب 
من  شهر  مدة  خالل  المساهمين  على  األرباح 
للسهم الواحد. ويبلغ عدد العاملين في هذا الفرن العمل، كما تبلغ قيمة السهم الواحد 500 دوالر 

حاليًا 14 عاماًل؛ وبنظام الورديتين المتتابعتين 
وعلى مدار الـ 24 ساعة باليوم الواحد. وال بد 
من القول: إن آلية توزيع مادة الخبز بفرن أخوة 
أي  اآللي،  بالفرن  المتبعة  ذاتها  هي  الشعوب، 
من خالل المندوبين التي أثبتت فاعليتها بشكل 
ملحوظ في تخفيف االزدحام على نوافذ البيع«.

رؤية لجنة اقتصاد منبج.. 
مشاريع وخطط مستقبلية

واختتم إداري الكوبراتيف صفر زكريا حديثه؛ 
قائاًل: »في واقع األمر؛ هناك رغبة وإقبال من 
بنظام  االستثمار  ميدان  دخول  في  المواطنين 
تنمية  في  كبيرة  فاعلية  أثبت  الذي  الكوبراتيف 
االقتصاد المجتمعي لعدة أهداف، أهمها؛ توفير 
مادة الخبز بشكل واسع، إذ من شأن ذلك، تلبية 
دون  الخبز  لمادة  اليومي  االستهالك  حاجة 
نقصان، فضاَل عن تشغيل أكبر قدر ممكن من 
كما  البطالة.  على  القضاء  يعني  مما  العمال؛ 

انتقااًل  يمثل  الشعوب«؛  أخوة  افتتاح »فرن  إن 
لالحتكار  وتجنبًا  التشاركية  مبدأ  نموذجيًا على 
ونطمح  األخرى،  األفران  في  نألفها  قد  التي 
خالل الفترة القادمة بزيادة وتيرة إنشاء مشاريع 
الحافلة  الكوبراتيف،  بنظام  مستقبلية  وخطط 
المنتظرة،  التنموية  المشاريع  من  هائل  بكم 
التنمية  وسنعلن عنها في الوقت المناسب؛ ألن 
االقتصادية تكتمل بتحقيق المسؤولية المجتمعية 

الشاملة«.

عبد الخالق األحمد

جانة بوطان علي علي

ليلى محمد

 المجتمع وعلم
 االجتماع

))السوسيولوجيا

نافذة األسبوع 

نوروز عثمان

نشاهد في راهننا اليوم تغّيب العلم الذي 
يكون قادرًا على دراسة المجتمع بنظرية 
قضاياه  تحليل  على  وقادرة  صحيحة 
التي خّلفت ورائها فراغًا وهاوية كبيرة 
في نفس المجتمع, دون أن يلتمس حاجة 
المجتمع بشكل صحيح سواًء من منظور 
بشكل  وتفسيرها  تلك,  لقضاياه  تناوله 

صحيح. 
هناك علوم عدة ُطرحت من ِقبل األنظمة 
الدولتّية والحاكمة على وجه الخصوص, 
والكيميائية  الفيزيائية  العلوم  وكانت  
الحرب  وفنون  والعسكرية  والسياسية 
والعلوم األخرى إحدى الركائز األساسية 
على  الجهات  تلك  وعملت  القوى.  لتلك 
طرح حلول مبدئية ال تتجاوز قيمة حبة 

صداع الرأس على أرض الواقع. 
عن  النظر  غض  أن  نجد  وبالمقابل 
وجه  على  المجتمع  تخص  التي  العلوم 
يشكل  الذي  االجتماع  كعلم  الخصوص 
أصبح  والذي  للمجتمع،  األساسي  العقل 
تستحق  التي  األهمية  إلى  يفتقر  عاماًل 
االهتمام والتطوير والتخصص كي يكون 
بوظائفه  القيام  على  قادر  االجتماع  علم 
عام،  بشكل  المجتمع  قضايا  اتجاه  

وخاصًة كمجتمعاتنا الشرق أوسطية. 
األولى  بالدرجة  االجتماع  علم  فوظيفة 
بشكل  المجتمع  قضايا  تعريف  هي 
صحيح وصائب دون إسنادها إلى الرأي 
المطروح من قبل األنظمة اآلنفة الذكر. 
يلعب  كيف  أو  االجتماع  علم  فتعريف 
الذي  الجحيم  العلم دوره اآلن وسط  هذا 
يعيشه المجتمع اليوم، وهذا أهم طرح من 

أطروحات علم االجتماع إطالقًا.  
في  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  تطرق  وقد 
مرافعته عن علم االجتماع بشكل عميق 
علم  إن  الحقيقة،  »في  وقال:  وشامل 
األوروبية  المعرفية  البنية  ذو  االجتماع 
مماثلة  ظاهرًة  المجتمَع  َيعَتِبر  المركز 
الوضعية  بالعلوم  المهتمين  لدى  ِلما 
وال  وبيولوجيا،  وكيمياء  فيزياء  من 
إيضاحه  على  االنعكاف  نطاق  يتخطى 
تشَييء  على  فالتجّرؤ  نفسها.  بالمواقف 
المختلفة  الطبيعة  ذي  البشري  المجتمع 
المجال  إفساح  تالفي  عن  قاصر  جدًا، 
لوثنية أكثر ضحالًة وسقمًا، على عكس 
وقد  التنوير.  إلى  يؤدي  بأنه  ُيعَتَقد  ما 
أبرزت النقاشات العلمية الراهنة بما فيه 
الفلسفية  االنفتاحات  من  كاًل  أن  الكفاية 
االقتصاد  وعلم  األلمان  لأليديولوجيين 
وعلوم  اإلنكليز  لأليديولوجيين  السياسي 
االجتماع للفالسفة الفرنسيين، والمنكبين 
المعرفية  البنى  تقديم  على  جميعهم 
أدواٍت  سوى  ليست  القومية؛  لدولهم 
المال  ورأس  السلطة  أجهزة  لشرعنة 
لم  المآل،  نهاية  وفي  لديهم.  واالدخار 
تتخلص الفلسفة األلمانية وعلم االقتصاد 
من  الفرنسي  االجتماع  وعلم  السياسي 
القومية  الدولة  تشكيل األرضية لقوموية 
القول،  يمكننا  عام،  وبشكل  المتصاعدة. 
وبكل سهولة، أن تلك العلوم االجتماعية 
األوروبية المركز هي بنى معرفية للنظام 

الرأسمالي العالمي األوروبي المركز«.
المشكلة.  يحل  ذلك ال  قول  »لكن مجرد 
أو  اشتراكيَة  أن  كفايًة  اتضح  فقد 
أيضًا،  أنجلز  ماركس-  سوسيولوجيا 
والتي برزت كرأي مضاد، ليست سوى 
وابِتَذااًل(  )سوقيًة  فظاظًة  أكثر  تفسير 
في  مزاعمها  كل  فرغم  المجتمع.  بحق 
نفسها  تنقذ  لم  أنها  إال  والعداء،  التضاد 
خدمة  من  أكثر  الرأسمالية  خدمة  من 
الليبرالية للرأسمالية كأيديولوجية رسمية 
من  كفايًة  ذلك  إدراك  وباستطاعتنا  لها. 
ودوِل  وحركاِت  تياراِت  أنظمِة  خالل 
والديمقراطية  المشيدة  االشتراكية 
نستنتج  الوطني«.  والتحرر  االجتماعية 
هنا إن أهم ما يمكن لنا تناوله في قضية 
علم االجتماع في وظيفته بالوقوف على  
للمجتمع،  واألولية  األساسية  المواضيع 
الرئيسية كاألخالق  القضايا  تناول  حيث 
أو  العبودية  بدل  والحرية،  القانون  بدل 
التحرر  قبل  والروحي  الفكري  التحرر 
كبيرة  أهمية  االجتماع  ولعلم  الجسدي. 
في كيفية تنوير المجتمع  وفتح الطريق 
سيره  في  مقدرًة  أكثر  يكون  لعله  أمامه 

ضمن المأزق الحالي.  


