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لنتعّرف على أشهر وأقدم 
صانعي المشّبك في كوباني!

قريبًا... افتتاح مركز إلعداد مصادر 

NÇZ الجامعة

أيام  قامشلو-  روناهي/ 
عن  اإلعالن  وسيتم  قليلة 
مصادر  إلعداد  مركز  افتت�اح 
ترجمة  بهدف  الجامعة، 
مناهج الجامعة إلى اللغات 
الرسمية في مناطق شمال 

وشرق سوريا. 
التي  الهيئات  ضمن  من  والتعليم  التربية  هيئة 
في  الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن  بعد  تشكلت 
على  يقع  والتي   2014 عام  الجزيرة  إقليم 
عاتقها سير العملية التربوية حيث خطت العديد 
المجال  بها  تقدم  والتي  الناجحة  الخطوات  من 
افتتاح  التي تميزت بها هي  التعليمي والخطوة 
جامعة روج آفا بفروعها العديدة واليوم تحّضر 
الفتتاح فرع آخر يزيد من نجاحاتها وهو افتتاح 
الدراسية  والمصادر  المراجع  لترجمة  مركز 

للجامعة.

خطوة نوعّية

افتتاح مركز  قليلة سيتم اإلعالن عن  أيام  بعد 
إلعداد مصادر الجامعة NÇZ بهدف ترجمة 
وبكافة  الدراسية  والمصادر  المراجع  كافة 
مراحلها من اللغة العربية واألجنبية إلى اللغة 
وشرق  شمال  في  الرسمية  واللغات  الكردية 
للعملية  استكمال  تعتبر  الخطوة  وهذه  سوريا 
التربوية بدءًا من المدارس وصواًل للجامعات، 
اإلداري  العضو  حديثه  بداية  في  قاله  ما  هذا 
لمركز مصادر جامعة روج آفا أحمد إبراهيم.

مناهج باللغة األم
وأكد إبراهيم بأن المراجع  سيتم ترجمتها من 

اللغة الكردية واللغات الرسمية  عدة لغات إلى 
مختصين  قبل  من  سوريا  وشرق  شمال  في 
كوادر  مع  بالتنسيق  التقييم  لجنة  وأعضاء 
التجريبي  الذين سيخضعون لالختبار  الترجمة 
ضمن  آخر  قسم  هناك  وسيكون  قبلهم،  من 

المركز لتدقيق الكتب ونشرها.
إلى جانب المراجع سيتم ترجمة البحوث العلمية 

واألكاديمية.

مناهج  صدور  سيتم  عامين  »بعد  وأضاف: 
بشكٍل  آفا   روج  جامعة  ضمن  الكردية  باللغة 
رسمي للطلبة الذين يدرسون باللغة األم؛ اللغة 

الكردية«.

بُرشى للطالب

مصادر  إعداد  مركز  في  اإلداري  وختم 
افتتاح  بأن  إبراهيم  أحمد  آفا  روج  لجامعات 
الستكمال  تاريخية  خطوة  هو  المركز  هذا 
العملية التربوية ضمن الجامعات، وليعلم جميع 
الطالب ضمن المدارس بأنه يتم التجهيز لهذه 

المناهج بلغتهم األم.
للهيئة  تابعًا  سيكون   NÇZ هذا  أن  يذكر 
من  عدد  فيه  وسيعمل  الجامعة  في  األكاديمية 
في  الخبرة  والمدققين من أصحاب  المترجمين 

اللغات الكردية والعربية واإلنكليزية وغيرها.

روناهي/ كوباني- يزداد حبه وتعلقه بمهنته يومًا 
التي قضى  ازدياد سنوات عمره  بقدر  يوم  بعد 
أربعة عقود منها في إتقان عمله، محمود بيسكي 

من أشهر صانعي المشّبك في مدينة كوباني.
العم محمود علي والذي يعرف بمحمود بيسكي 
والد  كوباني،  مدينة  من   1964 مواليد  من 
ألربعة أوالد« شابين وابنتان«، يعمل منذ أكثر 
في  المشبك  حلو  صناعة  في  عقود  أربعة  من 

كوباني. 
يعتبر العم محمود من أشهر صانعي المشبك في 
كوباني منذ القدم حتى الوقت الحاضر، ويعتبر 
محله من أقدم محالت صنع المشبك في كوباني.

 

مهنة يتوارثها األجيال

من  المشبك  صناعة  مهنة  محمود  العم  ورث 
افتتح  الذي  البيسكي،  حبو  محمود  علي  والده 
محله في عام 1966، ويعتبر محل بيسكه من 
أول ثالث محالت ُافتتحت منذ القدم في كوباني 

لصنع المشبك.
البالغ  ليأتي بعده ابن األكبر العم محمود جوان 
مهنته  في  والده  ليساعد  عامًا،   22 العمر  من 

ويحل محل والده في صنع المشّبك. 

حيث يتم معرفة محل العم محمود بمحل مشبك 
البيسكي، جاءت هذه التسمية نسبة للعشيرة التي 
ينتمي إليه العم محمود، وهي عشيرة »البيسكَه«.

إقبال شديد عىل محله

ويفتح العم محمود أبواب محله منذ بداية ساعات 
العصر حتى منتصف الليل، ومحله يعج بالزحمة 
العم  يعده  الذي  فالمشبك  افتتاحه،  ساعات  منذ 

نكهة حلوى  تختلف عن  فريدة  نكهة  له  محمود 
المشبك التي يعّده غيره من صانعي المشبك. 

في  محمود  يستعملها  التي  المكونات  وحول 
لن  قائاًل:«  محمود  العم  يقول  المشبك،  صناعة 
نخبر أحد بسر مهنتنا«، وأن لنكهة الحلوى التي 

يعدها سرًا ال يخبرها ألحد. 
ويقع  محل مشبك محمود البيسكي على طريق 

حلنج القديم.

تقرير/ إيفا ابراهيم 
تقرير/ سالفا أحمد

مخيم أبو قبيع.. يستقبل العائالت النازحة من 

إدلب بإمكاناته المتواضعة

قوات حماية نساء بيث نهرين عزيمة وإصرار للدفاع عن الوطن..

السكن الجامعي لطلبة جامعة 

روج آفا حاجة ُملّحة ومالذ مالئم

التوظيُف الدينّي في الحرِب السورّية ــ2

المعاناة  سبب  هي  التركية  الدولة 
وهي  إدلب  أهالي  يعيشها  اليت 
الظهر،  في  إدلب  أهل  طعنت  من 
كهيئ�ة  اإلرهابي�ة  أدواتها  طريق  عن 
القاعدة  لتنظيم  التابعة  الشام  تحرير 
الذي  اإلنساني�ة  وقناع  اإلرهابي، 
تّدعيه تركيا أسقطته دماء السوريي�ن 
وبرصاص  حدودها  على  تلوا 

ُ
ق الذين 

جنودها«.«2

المسرحي،  ميت�ان  مهرجان  أنهى 
يغدوا  أن  أمل  على  الرابعة  دورته 
الخامسة  دورته  في  المهرجان  هذا 
سوريا  مستوى  على   

ً
مهرجانا

الزيتون  أرض  في  يقام  وأن  والعالم 
كانت  هذه  تحريرها،  بعد  »عفرين« 
في  لها  والمنظمون  القائمون  أمني�ة 
الشهباء، ورغم كل المصاعب، تميزت 
الباهر والحضور  بالنجاح  الدورة  هذه 
التهجير  للجمهور رغم ظروف  الالفت 

والحرب.«8

والُمشِرفة  الزراعية  المهندسة  بّينت 
في  البالستيكية  البيوت  مشروع  على 
بهدف  أنه  حسن  مزكين  لكي  كركي 
أنواعها  بمختلف  الخضروات  تأمين 
لسكان المنطقة في الفصول األربعة؛ 

جاءت «7

يستقبل مخيم أبو قبيع العائالت 
خاصة  إدلب  ريف  من  النازحة 
لقوات  العام  القائد  دعوة  بعد 
سوريا الديمقراطية الستقبالهم، 
عن  يختلف  المخيم  هذا 
وجه  هو  فما  األخرى  المخيمات 

االختالف؟«6

تعتبر قوات حماية نساء بيث 
نهرين بأنها أول قوة عسكرية 
الشعب  من  مقاتالت  تضم 
تشكيل  إعالن  بعد  السرياني 
المجلس العسكري السرياني، 
خرجت  بأنها  بالذكر  ويجدر 
من  جديدة  دفعة   

ً
مؤخرا

المقاتالت السرياني�ات«3

أنماط حياتي�ة مختلفة، أساليب جديدة تعتمد بالدرجة األولى على 
تحّمل  دون  من  األهل،  كنف  في  يعيشون  كانوا  فبعدما  الذات، 
 عن عائالتهم، 

ً
ذكر، انتقلوا للعيش بمفردهم بعيدا

ُ
أي مسؤولية ت

يشء،  ينقصه  ال  عالية  مقومات  ذو   
ٌ

وسكن العادات،  في  ر  غيُّ
َ
ت

6».
ً
 ومعنويا

ً
كامل ماديا

 في سوريا ما بي�ن القول 
ُ

اختلف علماُء المسلمين في تقييِم ما يحدث
 

ّ
بالفتن�ِة والنأي عن الدخوِل فيها، وقائل بالثورة فدعا »للجهاِد«. وألن

الدينّي�ة والمذهِب،  المرجعّية  فقَه الجهاِد )المقاتلة( ملتبٌس وفق 
عن  والدفاِع  العدو  خطر  دفع  لضرورِة  إال  الجهاَد  يجيز  ال   

ُ
فالبعض

 
ً
متوقعا يكن  لم  طغيان،  أو  لكفر  بالقتال  يفتون  وآخرون  النفِس، 
الترويُج للحالِة »الجهادّية« في بلٍد مثل سوريا، فكانت فتوى التكفير 
أيام  أولى  منذ  توالت  واليت  جّسدت؛  فيما  الجهاد،  لفتوى  سابقة 
 
ً
 عاما

ً
 إسالمّيا

ً
 السورّية من محليتها وتصبَح شأنا

َ
خرَج المسألة

ُ
األزمة لت

يستقطُب »الجهاديي�ن« من كلِّ أنحاِء العالِم.«5

“السوريون يريدون حلواًل سلمية لألزمة عبر الحوار”
؛ السبي�ل الوحيد لحّل األزمة السورية 

ً
 حوار السوريي�ن معا

ّ
أشار وجيه عشيرة الراشد العربي�ة محمد رشيد العبد هللا أن

 االجتماعات اليت عقدت في الخارج السوري أخفقت؛ ألن تلك القوى تعمل 
ّ

المتفاقمة منذ تسعة أعوام، وأوضح بأن
لألزمة  سلمية   

ً
حلوال يريدون  كسوريي�ن  أنهم  وأكد  السوري.  الشعب  مصلحة  أجل  من  تعمل  وال  مصالحها،  أجل  من 

السورية عبر الحوار السوري ـ السوري، وأنهم لن يخضعوا لقرارات القوى الخارجية..«2

خبات محمد: »الحسم العسكري لألزمة 

السورية ال يؤدي إىل حلول مستدامة«
لحزب  السياسية  اللجنة  عضو  بي�ن 
في  الكردي  الديمقراطي  الوحدة 
في  محمد  خبات  )يكييت(  سوريا 
معه  روناهي  صحيفتن�ا  أجرته  حوار 
في  بسوريا  للصراع  البي�اني  الخط  أن 
ارتفاع مستمر، وأشار إلى أن التعنت 
الذي تب�ديه دولة االحتالل التركي في 

ملف إدلب ليس بسبب حرصها على دماء السوريي�ن، بل بسبب حصولها 
التدخل  »إن  وأضاف:  وليبي�ا.  سوريا،  وشرق  شمال  في  مكاسب  على 
التركي في الشأن السوري هو ألخونة المجتمع السوري والقضاء على 

الجهود الكردية في دمقرطة سوريا««4

دولة االحتالل الرتكي 
وحليفتها النصرة سبب 

معاناة أهايل إدلب

ميتان الرابع ... صراع ثقايف 
ألجل البقاء والتحرر

خطوات لدعم االقتصاد 
المحيل عن طريق البيوت 
البالستيكية بكركي لكي

أحمد ابراهيم
محمود بيسكي
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             السعال الشديد.. أسبابه وعالجه

الحدائق  دائرة  تتحضر  ـ  األخبار  مركز 
إلعادة تشجير الرقة من خالل الغراس 
التي زرعتها ُمسبقًا في مشاتل زراعية، 
جمالية  تزيد  أن  شأنها  من  والتي 

المنطقة وُتعيد االخضرار فيها.
وخالل احتالل مرتزقة داعش للرقة حتى تشرين 
األول عام 2017، فقدت الرقة خضارها نتيجة 

القطع الجائر وإهمال الطبيعة.
وبعدما حررت قوات سوريا الديمقراطية الرقة 
والتي أعلن عن تحريرها رسميًا في الـ 20 من 
تشرين األول عام 2017، عملت دائرة الحدائق 
تشجير  على  الرقة،  في  الشعب  لبلدية  التابعة 
غراس  إلنتاج  خاصة  مشاتل  وإنشاء  المدينة 
في  لغرسها  الّزينة  أشجار  وخاصًة  األشجار، 
إلعادة  الّطرق  وُمنّصفات  العامة،  الحدائق 

الجمال لمدينة الّرقة.
وعامالت،  عمال  الّزراعي  المشتل  في  يعمل 
الّزينة  أشجار  زراعة  كيفية  في  الخبرة  لديهم 

في  الّنبتة  بغرس  يقومون  حيُث  واستخدامها، 
أكياس نايلون ُمخصّصة  لهذه األشجار ضمن 
رقابة  تحت  وذلك  للزراعة،  ُمهيأة  شروط 

مختّصين ومشرفين من قبل بلدية الشعب.
اهلل  عبد  البلدي  الرقة  مشتل  في  اإلداري 
افتتاح  »منذ  هاوار:  لوكالة  أوضح  المضحي 
لمدينة  الرونق  إلعادة  سعينا  الّزراعي  المشتل 
في  الّزينة  أشجار  غرس  خالل  من  الّرقة، 
ومداخل  الّطرق  وُمنّصفات  العامة  الحدائق 

ومخارج المدينة«.
وأضاف: »تم غرس أكثر من 100 ألف غرسة 
حدائق  وبعض  المدينة  ضمن  الّنوع  ُمختلفة 
المشاتل هو  الريف، وهدفنا من تأهيل وافتتاح 
تشجير أكبر عدد ممكن من الحدائق واألماكن 

العامة«.
على  الغرسات  توزيع  الحدائق  دائرة  وتعتزم 
الربيع  المنطقة خالل  لتشجير  والريف  المدينة 

المقبل.

المشترك  الرئيس  أكد   - األخبار  مركز 
في  الديمقراطي  المجتمع  لحركة 
إن  دمر  الرحمن  عبد  الفرات  إقليم 
بفكره  أوجالن  اهلل  عبد  القائد 
مجتمع  خلق  إلى  يطمح  وفلسفته 
األوسط،  الشرق  في  ديمقراطي  حر 
مؤكداً أن األهداف التي سعت الدول 
المتآمرة لتحقيقها في اعتقال القائد 

أوجالن باءت بالفشل.  
من  التاسع  في  أوجالن  اهلل  عبد  القائد  تعرض 
دولية؛  لمؤامرة   1998 عام  األول  تشرين 
الرأسمالية  بالحداثة  الهيمنة  قوى  فيها  شاركت 
تطبق  التي  المنطقة  في  القومية  الدول  من 
سياسات القوى العظمى في المنطقة التي بدأت 
بإخراج القائد عبد اهلل أوجالن من سوريا حتى 
بمطار   1999 عام  شباط   15 الـ  في  اعتقاله 

نيروبي بكينيا.

لصحيفتنا  كان  الموضوع؛  هذا  وحول 
لحركة  المشترك  الرئيس  مع  لقاء  »روناهي« 
عبد  الفرات  إقليم  في  الديمقراطي  المجتمع 

الرحمن دمر. 
 21 الذكرى  حديثه  بداية  في  دمر  واستنكر 
للمؤامرة الدولية على القائد أوجالن، وقال: »إن 
الدول المتعددة التي شاركت في المؤامرة التي 
مخطط  وجود  على  تأكيد  أوجالن؛  استهدفت 
للقوى  األساسي  فالهدف  المنطقة،  في  كبير 
إبعاد  كان  السياسية  المؤامرة  لهذه  العظمى 
تطبيق  بهدف  األوسط؛  الشرق  عن  أوجالن 
مشروعهم الرأسمالي للشرق األوسط الكبير«. 

مشاريع باءت بالفشل
وأكد دمر أّن أهداف الدول المتآمرة للقضاء على 
بالفشل؛  باءت  الديمقراطي  الكرد، ومشروعهم 
الكردي ال زال يسير على خطى  كون الشعب 
ذلك  على  مثال  وخير  أوجالن،  القائد  وفلسفة 

تجربة اإلدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق 
سوريا التي تبنتها شعوب المنطقة بريادة الكرد. 

بعد مرور أعوام.. ال تزال مستمرة
المجتمع  لحركة  المشترك  الرئيس  وتابع 
الديمقراطي في إقليم الفرات عبد الرحمن دمر 
حديثه بالقول: »على الرغم من مرور 20 عامًا 
على بدء المؤامرة الدولية على أوجالن، إال أنها 
ما تزال مستمرة. ولكن؛ بشكل آخر، فالهجمات 
التركية على شمال وشرق سوريا تأتي في إطار 

استمرارية المؤامرة«. 
مشددًا على أّن النظام المطبق في اإلدارة الذاتية 
من  مستمد  سوريا  وشرق  بشمال  الديمقراطية 
الديمقراطية  لألمة  ومشروعه  أوجالن  فكر 
بين  الديمقراطية والمساواة والعدل  الذي يحقق 
في  الشعب  يعيش  وقت  في  المنطقة  شعوب 
المناطق السورية األخرى وجهًا لوجه مع القتل 

والعبودية والذل. 

سبب  هي  التركية  »الدولة   - األخبار  مركز 
من  وهي  إدلب  أهالي  يعيشها  التي  المعاناة 
طريق  عن  الظهر،  في  إدلب  أهل  طعنت 
التابعة  الشام  تحرير  كهيئة  اإلرهابية  أدواتها 
لتنظيم القاعدة اإلرهابي، وقناع اإلنسانية الذي 
تّدعيه تركيا أسقطته دماء السوريين الذين ُقتلوا 

على حدودها وبرصاص جنودها«.
سوريا  حزب  فرع  رئيس  بدأ  الكلمات  بهذه 
المستقبل في إدلب تركي دعدوع حديثة لوكالة 
أنباء هاوار، حول المستجدات في منطقة إدلب، 
التركي  مبينًا أنَّ جميع المراهنات على الدور 
التآمر  في  أساسي  شريك  تركيا  ألن  فشلت؛ 
دعمها  خالل  من  وتمكنت  السوريين,  على 
لجبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا 

من إجهاض وتحريف مسار الثورة السورية.
إلى  التركي  المحتل  سعي  على  أكد  الدعدوع 
المزيد من دماء  خراب ودمار سوريا وإراقة 
أنها  ِمرارًا  التركية  الدولة  »اّدعت   : أبنائها 
الحقيقة  في  ولكنها  السوري  الشعب  تحمي 
الكثير  وُتزِهق  السوريين,  على  تتآمر  كانت 
األراضي  في  أطماعها  لتحقق  األرواح  من 
وصفقة  الغوطة   - عفرين  وصفقة  السورية، 
حلب هي أوضح الدالئل على المتاجرة التركية 

بالدم السوري«.
في  التركي  الدَّور  إلى  االنتباه  دعدوع  ولفت 
حقيقية،  معارضة  يسمى  ما  كل  على  القضاء 
المتطرفة  الفصائل  دعم  طريق  عن  وذلك 
درعا  في  كما حدث  المعارضة،  على حساب 
وتقوم  الحقًا  عنهم  لتتخلى  وحلب  والغوطة 

تحقيق  ألجل  لمرتزقة  بعد  فيما  بتحويلهم 
فيه.  تتدخل  أن  تريد  مكان  أي  في  أجنداتها 
من  لمزيد  الالجئين  ورقة  تستثمر  تركيا  وأن 
االبتزاز، وأكد: »تركيا تستثمر ورقة النازحين  
باستمرار لتحقق مكاسب أمام المجتمع الدولي 
تقوم  الذي  الوقت  في  السورية,  األرض  على 
من  يقتربون  الذين  النازحين  جميع  بقتل  فيه 

الحدود التركية«.

سوريا  حزب  فرع  رئيس  ناشد  الختام  وفي 
المجتمع  دعدوع  تركي  إدلب  في  المستقبل 
الدولي للقيام بمسؤولياته والمنظمات اإلنسانية 
ألجل تقديم الدعم للنازحين القادمين من مدينة 
سوريا  وشرق  شمال  إلى  دخلوا  الذين  إدلب 
ويحتاجون  اليوم  إلى  يتوافدون  والزالوا 

إلعانات طارئة.

البرد  نزلة  في  تتمثل  ِعدِّة  أسباب  له  الّشديد  عال  السُّ إّن 
عب الهوائية والّربو وااللتهاب  والّسعال الدِّيكي والتهاب الشُّ
الرئوي والتهاب الحنجرة واالنسداد الّرئوي الُمزمن وأورام 

الّرئة كسرطان الرئة.
الطبيب  استشارة  ضرورة  على  األلماني  المركز  وشّدد 
لُمّدة تزيد عن أسبوعين،  الّشديد  الّسعال  في حال استمرار 
الحّمى  مثل  ُأخرى،  بأعراض  َمصحوبا  كان  إذا  خاصة 
الشديد  والّتعرق  الّتنفس  وضيق  القلب،  وخفقان  والّرجفة 

لتحديد  وذلك  الّشديد،  والّتعب  واألطراف  العضالت  وآالم 
للعالج  والخضوع  السعال،  وراء  الكامن  الحقيقي  السبب 

على وجه الّسرعة.
يكون  أن  يمكن  التي  الّشائعة  األعراض  أحد  عال  السُّ ويعدُّ 

ناجمًا عن العديد من األسباب.
خطيرة،  مشكلة  الّسعال  يعتبر  ال  األحيان،  معظم  وفي 
ويختفي من تلقاء نفسه، إال أّنه إذا كان شديدًا أو َمصحوبًا 
إلجراء  الطبيب  زيارة  األفضل  فمن  ُأخرى،  بأعراض 

الّتشخيص، والخضوع للعالج المناسب.
عال َمنزليًا: ِعالج السُّ

عال بطرق  اّتبع الخطوات الّتالية التي ُتساعدك في عالج السُّ
منزلّية:

والتهابات  السعال  عالج  في  الّزعتر  يساعد  الّزعتر:   -1
عب الهوائية، وذلك الحتوائها  المجاري التنفسية العليا والشُّ
عضالت  ارتخاء  في  وُتساعد  الّسعال  تقمع  ُمركبات  على 

مشروب  لتحضير  والّصداع|,  اإللتهاب  وتقليل  الحنجرة 
الزعتر اخلط ملعقتين صغيرتين من الّزعتر المطحون مع 

كأس من الماء الّساخن وقم بتغطيتها لمدة 10 دقائق.

وتناولها  الكتان  حبوب  غلي  والليمون:  والعسل  الكتان   -2
عال،  السُّ من  والّتقليل  الهوائية  عب  الشُّ تهدئة  في  سيساعد 
بخصائص  تمتعهم  بسبب  والليمون  العسل  إضافة  بإمكانك 
ُمضاّدة تعمل على الّتخفيف من االلتهابات, قم بغلي ِملعقتين 
إلى ثالثة من حبوب الكّتان في كأس من الماء من ثم أضف 

ثالثة مالعق من العسل وعصير الليمون الطازج.
3- الليمون: يتمتع بخصائص عظيمة تساعدك في التخلص 
من السعال الُمزعج الذي تعاني منه، لذا قم بوضع بعضًا من 

البهارات الّسوداء والملح على الليمون وتناولها.
في  تساعدك  التي  المنزلية  العالجات  من  يعد  الحليب:   -4
الحليب  من  العسل  من  بعضًا  بخلط  قم  لذا  الّسعال،  عالج 

قبل تناوله.

إعادة الجاملية للرقة بتشجريها يف الربيع

اإلدارة الّذاتية الّديمقراطية 
المجلس الّتنفيذي في إقليم الجزيرة 

هيئة اإلدارة المحلّية 
                              إعالن 

 ُتعلن هيئة اإلدارة المحلّية والبيئّية في إقليم الجزيرة عن إجراء مسابقة لتعيين عاملين )ذكور ـ إناث( عدد )5( وفق 
االختصاصات الّتالية:

علوم إحصاء – تجارة واقتصاد – معهد تجاري )محاسبة( – معهد حاسوب –رياضيات قسم اإلحصاء، وذلك من أجل قسم 
اإلحصاء والجرد 

تقدم األوراق اعتبارًا من تاريخ 3\2\2020 حتى نهاية دوام 20\2\2020 لدى الّديوان العام في الهيئة 
الرئاسة الُمشتركة لهيئة اإلدارة المحلّية 

م. ريبر عبد الوهاب العلي              ريم رومانس 

مذكرة دعوى 
رقم األساس /209/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  بدور الظاهر بنت فيصل 
المطلوب تبليغه: يوسف العبداهلل المحمد

الموضوع: تفريق لعلة الشقاق 
الحضور أمام ديوان العدالة في 

الطبقة  الساعة /10/ صباحًا من يوم 
االثنين2020/2/17م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

ُمذكَّرة دعوى 
رقم األساس /62/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  حمادة حاج خليل 

المطلوب تبليغه: جاسم حاجي خليل أحمد 
الموضوع: خالف على خربة القرية

الحضور أمام ديوان العدالة في كوباني الساعة /10/ 
صباحًا من يوم الثالثاء 2020/2/18م

وإن لم تحضر في الموعد المحّدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني 

ُمذكَّرة دعوى 
رقم األساس /993/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  حمد الحمود بن محمد  
المطلوب تبليغه: محمد مطر ذويب

الموضوع: فراغة سيارة 
الحضور أمام ديوان العدالة في الّرقة  الّساعة /10/ 

صباحًا من يوم األربعاء 2020/3/4م
وإن لم تحضر في الموعد الُمحدَّد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الّرقة 

ُمذكرة َتبليغ 
رقم األساس /294/ لعام 2020م
طالب الّتبليغ:  إيمان عجان الحديد

المطلوب تبليغه: عبد الطيف عبداهلل 
الموضوع: تفريق لعلة الشقاق والعجز 
الحضور أمام ديوان العدالة في الّطبقة  

الّساعة /10/ صباحًا من يوم االثنين 
2020/2/17م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الّطبقة 

ُمذكرة دعوى 
رقم األساس /919/ لعام 2020م
طالب الّتبليغ:  إيمان أحمد الحمود 

المطلوب تبليغه: محمد إسالم 
الموضوع: تثبيت زواج 

الحضور أمام ديوان العدالة في الّرقة الّساعة /10/ 
صباحًا من يوم الثالثاء 2020/2/25م

وإن لم تحضر في الموعد الُمحدَّد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الّرقة 

مذكرة دعوى 
رقم األساس /273/لعام 2020م

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

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

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

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى    
رقم األساس /55/لعام 2020م

طالب التبليغ:  علي الحمود بن ذياب ومحمد الشالش  
المطلوب تبليغه: خليل اإلبراهيم بن خليل    

الموضوع: فتح طريق فرنسي     
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج وذلك في تمام  
الساعة /10/ صباحًا من يوم األحد  16\2\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى   
رقم األساس /301/لعام 2020م

طالب التبليغ:  غسان محمد اليوسف   
المطلوب تبليغه: شادي محي الدين عالوي     

الموضوع: تثبيت بيع سيارة      
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج وذلك في تمام  
الساعة /10/ صباحًا من يوم االثنين10\2\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /275/لعام 2020م

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

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

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

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم 
رقم األساس /744/لعام 2020م

طالب التبليغ:  محمد عبد الرزاق حميدي    
المطلوب تبليغه: علي عيسى كسوم   

الموضوع: تثبيت شراء المدعي للسيارة نوع جبلي بيك آب 
صغير موديل 2003ذات اللون \889121\من المتدخل 

خضر القادري بن محمد علي مما ال إليه شراء من حسين 
العلي بن احمد مما ال إليه المالك محمد عبد الرزاق الحميدي  

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ صباحًا 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار   
رقم األساس /257/لعام 2020م

طالب التبليغ:  هيثم حاج غنام بن عبداهلل  
المطلوب تبليغه: محمد محمد حنفي الشيخو   

الموضوع: تثبيت بيع سيارة    
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج وذلك في تمام  
الساعة /10/ صباحًا من يوم الثالثاء 16\2\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى  
رقم األساس /286/لعام 2020م

طالب التبليغ:  هبة الجمعة بنت أحمد 
المطلوب تبليغه: حمزة شيخو بن إبراهيم  
الموضوع: تثبيت زواج والحاق نسب    

الحضور أمام ديوان العدالة في منبج وذلك في تمام  
الساعة /10/ صباحًا من يوم الثالثاء 11\2\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار  
رقم األساس /112/لعام 2020م

طالب التبليغ:  نهلة جمعة المواس       
المطلوب تبليغه: إبراهيم أحمد شيخو 

الموضوع: تفريق + حقوق   
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج وذلك في تمام  
الساعة /10/ صباحًا من يوم الثالثاء 11\2\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار   
رقم األساس /201/لعام 2020م

طالب التبليغ:  مرام غسان الصالح    
المطلوب تبليغه: مثنى خالد النمر     

الموضوع: طالق      
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج وذلك في تمام  
الساعة /10/ صباحًا من يوم األربعاء 12\2\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم 
رقم األساس /68/لعام 2020م

طالب التبليغ:  محمود هدايا بن بركل     
المطلوب تبليغه: حسين إبراهيم علي

الموضوع: تثبيت شراء المدعي للسيارة نوع هوندا 
مكرو باص لون فضي موديل 1996 

ولك حق االستئناف خالل \15\ يومًا من اليوم التالي 
بعد تبليغك الحكم   

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /488/لعام 2020م

طالب التبليغ:  كفاء الساير 
المطلوب تبليغه: رمضان السميح

الموضوع: وقف أعمال واسترداد حيازة
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس2020/2/10م
وإن لم تحضر في الموعد الُمحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /788/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  مريم محمد خالوي 

المطلوب تبليغه: محمد حازي  مظهور 
الموضوع: تفريق  

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 
صباحًا من يوم األحد  2020/2/9م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى 
رقم األساس /112/لعام 2020م

طالب التبليغ:  محمد عبد العزيز المجبل   
المطلوب تبليغه: مصطفى خلف الياسين

الموضوع: مطالبة بمنقول
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم الخميس  2020/2/27م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

ُمذكرة دعوى 
رقم األساس /188/لعام 2020م

طالب التبليغ:  أحمد الحاج حسين بن مصطفى   
المطلوب تبليغه: عالء محمد نعسان الحبل  

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

صباحًا من يوم األحد 2020/2/16م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /961/لعام 2020م

طالب التبليغ:  محمد محمود الخلف ورفاقه   
المطلوب تبليغه: محمد عيسى الحمود 

الموضوع: نزع يد 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحًا من يوم االثنين 2020/3/2م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى 
رقم األساس /244/لعام 2020م

طالب التبليغ:  هنادي محمود بهجت   
المطلوب تبليغه: فواز محمود بهجت 

الموضوع: خالف على حوش  
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

مذكرة إخطار
رقم األساس /554/لعام 2020م

طالب التبليغ:  فاتح علواني بن سيف الدين – أكرام 
تاني بن أفرام

المطلوب تبليغه:  اعتدال الكعكه جي0
الموضوع: جديد وإعادة ماجور

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة  الساعة /10/ 
صباحًا من يوم األربعاء  2020/2/26م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

ُمذكَّرة دعوى 
رقم األساس /1123/لعام 2020م

طالب التبليغ:  سناء حيميش بنت محمود 
المطلوب تبليغه: البراء عبد العزيز أحمد 

الّزهراني 
الموضوع: تفريق للغياب

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة 
/10/ صباحًا من يوم االثنين 2020/3/2م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ حكم 
رقم األساس /3055/لعام 2020م
طالب التبليغ:  ورثة مجيد القالب 

المطلوب تبليغه: أحمد جلود الكفظان- ضيف جلود 
الكفظان – محمد جلود الكفظان

الموضوع: طرد غاضب
الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة  الساعة /10/ 

صباحًا بتاريخ 2020/2/30م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

ُمذكرة إخطار 
رقم األساس /357/لعام 2020م

طالب التبليغ:  يوسف أبو الزر بن مصطفى وسهيل 
أبو الزر بن يوسف   

المطلوب تبليغه: خالد عبداهلل الطة العلو  
الموضوع: عودة الى الماجور و عدم تعرض  

الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 
صباحًا من يوم االثنين 2020/3/2م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

إخطار تنفيذ حكم صادر عن الغرفة التنفيذية 
رقم األساس /149/لعام 2020م

الجهة المنفذة : حسيبة علي بنت ابراهيم 
الجهة المنفذ علية : عمر ويس محمد 

ألزام المدعى عليه عمر ويس محمد برد مبلغ مليوني 
ليرة سورية للمنفذة حسيبة إبراهيم محمود العنوان 

الجرئية 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /375/لعام 2020م

طالب التبليغ: حسن سعيد محمد الحمود  
المطلوب تبليغه: خالد عبداهلل الطه العلو    
الموضوع: عودة إلى الماجور و عدم تعرض  

الحضور أمام ديوان العدالة في الّرقة الساعة /10/ 
صباحًا من يوم االثنين 2020/3/2م

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار 
رقم األساس /744/لعام 2020م

طالب التبليغ:  رجب الشيخ علي     
المطلوب تبليغه: رتيبة إسماعيل حابرام  

الموضوع: تثبيت بيع 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج وذلك في تمام  
الساعة /10/ صباحًا من يوم األحد 16\2\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /280/لعام 2020م

طالب التبليغ:  أميرة حمود بنت محمود      
المطلوب تبليغه: عدنان جاسم بن جاسم   

الموضوع: تثبيت زواج  و طالق  
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج وذلك في تمام  
الساعة /10/ صباحًا من يوم الثالثاء 11\2\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة تبليغ 
رقم األساس /112/لعام 2020م
طالب التبليغ:  وعد علي الشامي 

المطلوب تبليغه: اياد مصطفى الشامي 
الموضوع: تفريق

الحضور أمام ديوان العدالة في الطبقة 
الساعة /10/ صباحًا من يوم االثنين 

2020/2/17م
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

مذكرة إخطار 
رقم األساس /307/لعام 2020م

طالب التبليغ:  ابتسام سليمان    
المطلوب تبليغه: محمد حمد البالع   

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

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

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ 
صادر عن هيئة ديوان العدالة االجتماعية بالرقة                                                                                              

رقم القرار و تاريخه 9-2028\12\2019 
طالب التبليغ:  محمد الحسين بن محمد   

المطلوب تبليغه: أحمد صالح الحمود البطران  
خالصة القرار

ـ ألزام الُمدَّعى عليه أحمد صالح الحمود البطران بدفع مبلغ وقدره \ 3000\ ثالثة آالف دوالر أمريكي للُمدِّعي محمد الحسين بن محمد 
أو ما يعادلها بالعملة الّسورية وقت الّتحصيل 
ـ تضمين الُمدَّعى عليه الرسوم والمصاريف

قرارًا وجاهيًا بحق الُمّدعى محمد الحسين بن محمد وبمثابة الوجاهي بحق الُمدَّعي عليه أحمد صالح الحمود البطران مصدر وأفهم علنًا 
وحسب األصول بتاريخ 9\12\2019 قاباًل للتميز

»السوريون يريدون حلواًل سلمية لألزمة عبر الحوار«
مركز األخبار ـ أشار وجيه عشيرة الراشد العربية محمد رشيد العبد اهلل أّن حوار السوريين معًا؛ السبيل الوحيد لحّل األزمة السورية المتفاقمة منذ تسعة أعوام، 
وأوضح بأّن االجتماعات التي عقدت في الخارج السوري أخفقت؛ ألن تلك القوى تعمل من أجل مصالحها، وال تعمل من أجل مصلحة الشعب السوري. وأكد 

أنهم كسوريين يريدون حلواًل سلمية لألزمة السورية عبر الحوار السوري ـ السوري، وأنهم لن يخضعوا لقرارات القوى الخارجية..

التدخالت  نتيجة  آخر؛  بعد  يومًا  األزمة  تتفاقم 
االحتالل  تدخالت  رأسها  وعلى  الخارجية، 
عّدة  استقطاع  ويحاول  احتل  الذي  التركي 
أجزاء من سوريا، باإلضافة لدعمه المجموعات 
رأسها  وعلى  سوريا،  ضمن  كافة  المرتزقة 

داعش والنصرة.
وجيه  هاوار  أنباء  لوكالة  تحدث  الصدد؛  وبهذا 
العربية  العشائر  إحدى  وهي  الراشد  عشيرة 
التي تقطن في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة 
قامشلو محمد رشيد العبد اهلل؛ موضوع استمرار 
األزمة السورية التي تتفاقم يومًا بعد يوم منذ عام 
2011، حيث أشار إلى أنهم كسوريين يريدون 
الحوار  عبر  السورية  لألزمة  سلمية  حلواًل 
المنطقة  شعوب  بأن  ونوه  السوري،   - السوري 
األمان  جلبت  التي  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
الذاتية  واإلدارة  سوريا  شمال  لمناطق  والسالم 

أكثر  السوري   - السوري  للحوار  يدها  مّدت 
يرفض  من  هو  اآلخر  الطرف  ولكن  مرة،  من 

الحوار.
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  وتسعى 
ومنذ تأسيسها لفتح حوار جاد مع النظام السوري 
وقوى المعارضة الديمقراطية من أجل إيجاد حل 
لألزمة السورية، إال أن النظام لم يخط خطوات 

جادة في هذا الصدد. وبّين العبد اهلل: »إننا شعبًا 
لحلول  والوصول  للتفاوض  يدنا  نمد  وقياداتنا 
على  نساوم  ال  شعب  ونحن  ديمقراطية،  سلمية 

سوريا«.
التي عقدت في  االجتماعات  بأن  اهلل  العبد  ونوه 
تعمل  القوى  تلك  أخفقت؛ ألن  السوري  الخارج 
من أجل مصالحها، وال تعمل من أجل مصلحة 
ولن  يرضوا  لن  أنهم  وأكد  السوري،  الشعب 
يخضعوا لقرارات القوى الخارجية، وأكد: »لدينا 
الديمقراطية وهم من  إدارة ذاتية وقوات سوريا 

يمثلوننا«.
ورفض وجيه عشيرة الراشد في ناحية تل حميس 
اهلل  العبد  رشيد  محمد  قامشلو  لمقاطعة  التابعة 
الهجمات التركية على األراضي السورية، وأكد 

بأنهم كعشائر عربية سيتصدون لهذه الهجمات.

عبد الرحمن دمر: »األهداف التي سعت الدول املتآمرة لتحقيقها يف اعتقال أوجالن باءت بالفشل«

دولة االحتالل الرتيك وحليفتها النرصة سبب معاناة أهايل إدلب
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

كوني أنت

مقال  قرأُت  أسبوع  نحو  قبل 
سناء  املغربية  الصحفية  للكاتبة 
في  بكتاباتها  املعروفة  العاجي 
االجتماعية،  والقضايا  املرأة  مجال 
لكتابات  املتابعني  من  بدوري  وأنا 
ومقاالت الكاتبة التي اعتبرها من 
لي،  بالنسبة  املفضلة  الكاتبات 
املفيدة  املواضيع  اختيار  حيث  من 
السليمة  وحتليالتها  للقارئ 
القضايا  من  للكثير  والعميقة 

املوجودة في مجتمعنا. 

عنونته  الذي  األخير  مقالها  في 
حتت عنوان »أميرة في بيت زوجها«، 
مقالها  في  الكاتبة  تتطرق  حيث 
اسمها  املرأة  إلغاء  ظاهرة  إلى 
كإنسان  وجودها  وكيفية  اختيارياً 
لها كيان وأفكار ومشاعر لتختزل 
من  واحد  مكون  في  نفسها 
أو  أمومتها  وهي  هويتها  مكونات 

زواجها. 

أن تأخذ سيدة اسم زوجها أو ابنها 
ال  العائلي  باسمها  حتتفظ  أن  أو 

يعني أنها حتبهم أكثر أو أقل. 

انتباهي  لفت  املقال  موضوع 
كثيراً وحتى أستطيع القول بأنها 
ال  أليمة  حقيقة  إلى  تطرقت 
لتجاوزها.  احللول  إيجاد  نستطيع 
األم  بأن  اجملتمع  في  نرى  ما  كثيراً 
باسم  أو  ولدها  باسم  تسمى 
زوجها أو أحد من أبناها. حتى يصل 
نعرف  ال  املرات  من  كثير  في  األمر 
يعرفن  األمهات ألنهن  اسم بعض 

بأسماء أبناءهن. 

هنا ال نناقش عن مشاعر األمومة 
شأنها  من  التقليل  ليس  والهدف 
بهذه  األمهات سعيدات  أغلب  ألن 
على  يطلقونها  التي  الصفات 

أنفسهن. 

يجب علينا أن نتعمق في املوضوع 
بشكل أكثر، والتفكير في تداعيات 
وعلى  األبناء  بقية  على  ذلك 
نفسه  االبن  هذا  سيكولوجية 
يصبح  ابن  إخوته؟  ببقية  وعالقته 
لوالديه،  بالنسبة  التعريف  محدد 
إذا ما أطلقت األم اسم أحد أبنائها 

على نفسها. 

هنا،  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
مقالها؛  في  الكاتبة  سألت  وكما 
منى  أو  حنان  أو  سعاد  على  ملاذا 
)بكل ما في شخصيتها ومسارها 
من تنوع وتعقيد( أن تصبح فقط 
زوجة  تصبح  أن  أو  وائل«؟  »أم 
للغاية  مهم  السؤال  هذا  أحمد؟ 
على جميع األمهات أن يسألن هذا 

السؤال ألنفسهن. 

اسم  سيدة  تأخذ  عندما  يعني 
حتتفظ  أن  أو  ابنها  أو  زوجها 
ال  أنها  يعني  ال  العائلي  باسمها 
تكن لهم االحترام والتقدير واحلب. 
ميكنها  باسمها  احتفاظها  لكن 
من االحتفاظ بهويتها وكينونتها، 
الشرق  بلدان  معظم  وأن  خاصًة 
تفرض  ال  أفريقيا  وشمال  األوسط 
اسمها  تغير  أن  السيدة  على 

العائلي بعد الزواج. 

األهمية  تولي  أن  املرأة  على  لذا 
في  وكيانها  السمها  الكبيرة 
نفسها  تسمي  أن  بدالً  اجملتمع 
ذاتها  عن  به  تعبر  ال  آخر  باسم 

وكيانها احلقيقي في اجملتمع.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

الة الرِّياضّية بقامشلو منظر ُمؤلم ولكن إلى متى؟ قوات حماية نساء بيث نهرين عزيمة وإصرار الصَّ
للدفاع عن الوطن..

»نزحنا من قصف النظام ووحشية املرتزقة«

ُروناهي / قامشلو ـ َمنظر ُمؤلم، صالة رياضّية واحدة بقامشلو وصل بها الحال إلى أن ُتصبح حاضنة لمياه األمطار واألوساخ، بداًل من استقبال المواهب والّرياضيين لُمختلف 
األلعاب الفردّية والجماعّية، وهذا حالها منذ العام 2013، بسبب عاصفة ثلجّية ضربت المنطقة، ومن وقتها إلى اآلن لم تَعد لسابق عهدها وَمنظرها الّجميل والخالب، 

ولكن إلى متى ستبقى كذلك؟

روناهي/ قامشلو- تعتبر قوات حماية نساء بيث نهرين بأنها أول قوة عسكرّية تضم مقاتالت من الشعب السرياني بعد 
إعالن تشكيل المجلس العسكري السرياني، ويجدر بالذكر بأنها خّرجت مؤخراً دفعة جديدة من المقاتالت السريانيات.

حاورتها/ نشتيمان ماردنلي  

إبان اشتداد الخطر من مرتزقة داعش على امتداد 
شمال وشرقي سوريا بأكمله, نظمت المرأة من 
حماية  وحدات  ضمن  نفسها  السرياني  الشعب 
لقوات  رديفة  وحدات  وهي  نهرين،  بيث  نساء 
السوتورو المؤلفة من الشباب السرياني, وتهدف 
إلى حماية مناطقهم وأهلهم ووجودهم، وحماية 
شعوبها  بتعدد  أساسًا  المعروفة  المنطقة  شعوب 
أجرت  الصدد  وبهذا  بها.  محدق  خطر  أي  من 
الرسمية  الناطقة  مع  حوارًا  روناهي  صحيفتنا 
باسم قوات حماية نساء بيث نهرين نيشا كورية 

على الشكل  التالي:
بيث  ـ متى، ولماذا تشكلت قوات حماية نساء 

نهرين؟ 
تشكلت قوات حماية نساء بيث نهرين في العام 
تم  سريانية  نسائية  قوة  أول  وتعتبر   ،2015
للدفاع  قدراتها  وتعزيز  المرأة  لتقوية  تشكيلها 
والدول  للمجتمعات  دورها  وإبراز  نفسها  عن 
السالح  حمل  على  قادرة  السريانية  المرأة  بأن 

مثلها مثل  نفسها وشعبها وأرضها  والدفاع عن 
وكذلك  عنها،  للدفاع  أحدًا  تنتظر  وال  الرجل 
هدفنا كقوات حماية نساء بيث نهرين هو إظهار 
شخصية المرأة على حقيقتها مثل زنوبيا واآللهة 
عشتار, وأيضًا لتكسر القيود التي كبلها المجتمع 
هي  المرأة  بأن  هذا  بعملنا  ولنؤكد  الذكوري، 
المجتمع  هي  بل  المجتمع  نصف  فقط  ليست 
حماية  وحدات  في  مقاتالتنا  عدد  ويبلغ  بأكمله, 
العشرات من مختلف مناطق  نهرين  بيث  نساء 

إقليم الجزيرة«.
التركي  االحتالل  هجمات  على  ردكم  هو  ما  ـ 

لشمال وشرق سوريا؟
الكثير  عانينا  اآلشوري  السرياني  الشعب  نحن 
من الحروب والمجازر من قبل االحتالل التركي 
الشعب  تعرض   1915 عام  ففي  الِقدم،  منذ 
من  لمجزرة  واألرمني  اآلشوري  السرياني 
األراضي  على  الفاشي  العثماني  االحتالل  قبل 
نسبة  )سيفو(  بمجزرة  سميت  وقد  التركية، 
لقتلهم أجدادنا بالسيف, وهناك قد خسرنا مليون 
اآلشوري  السرياني  الشعب  من  شخصًا  وألف 
الغربية,  للدول  تهجيرهم  تم  والباقي  واألرمني 
إعادة  يحاول  التركي  المحتل  بأن  نرى  واليوم 
غزوه  خالل  من  جديد،  من  العثمانية  الهيمنة 
بالتحديد  والتي  السورية،  ألراضينا  وهجماته 
تستهدف شعبنا في قرى الخابور, ولكننا كقوات 
وسنبقى  نستسلم  لن  نهرين  بيث  نساء  حماية 
هجمات  لصد  دائم  استعداد  على  وإننا  نقاوم, 
االحتالل التركي ومرتزقته ممن يسمون أنفسهم 

بالجيش الوطني السوري، ولن نسمح لالحتالل 
وباقي  شعبنا  على  أخرى  بمجزرة  يقوم  أن 
شعوب المنطقة، وسنبقى مستمرين في المقاومة 
والنضال إلى أن نحرر كافة األراضي السورية 

من رجسهم.
ـ كيف ُتقّيمون تجربة المرأة السريانية المقاتلة؟
السريانية بحملها للسالح والدفاع  المرأة  تجربة 
عن أرضها ألول مرة كانت ناجحة جدًا، حيث أننا 
بتنا نشعر بالقوة والشجاعة وتأكدنا بأننا قادرات 
وباألخص  وشعبنا  أرضنا  عن  الدفاع  على 
وهذه  عديدة،  لمعارك  السريانية  المرأة  خوض 
ردة فعل جاءت من محبتها وغيرتها على شعبها 
ووطنها, كما استطاعت قوات حماية نساء بيث 
كل  بل عن  فقط  ليس عن شعبها  الدفاع  نهرين 
شعوب المنطقة مع باقي القوات المتواجدة مثل؛ 
المجلس العسكري السرياني الذي هو جزء من 

قوات سوريا الديمقراطية.
نهرين  بيث  نساء  حماية  قوات  رسالة  ما  ـ 

لشعوب المنطقة وبالتحديد للمرأة السريانية؟
رسالتنا لشعوب المنطقة بأنه يجب علينا التوحد ال 
الخوف, فهذه األرض هي ملكنا ويجب أن نساند 
حماية  في  المشاركة  خالل  من  البعض  بعضنا 
كالمي  وأوجه  بيد,  ويدًا  معًا  المنطقة  شعوب 
بأن  السالح  حمل  على  يقدرون  ال  الذين  لكل 
الخاليا  من  المناطق  كافة  الحذر ضمن  يتوخوا 
الحظوا  وإذا  التركي,  لالحتالل  التابعة  النائمة 
أو شكوك غريبة تجاه شخص ما،  أي تصرف 
يجب إعالم قوات األمن الداخلي، وبهذه الطريقة 
يكونوا قد ساندونا في حماية المنطقة, ورسالتنا 
أقول  الخصوص،  وجه  على  السريانية  للمرأة 
وجود  إثبات  مرحلة  هي  المرحلة  هذه  بأن  لها 
علينا نحن النساء السريانّيات المشاركة في كافة 
والعسكري  السياسي  المجال  مثل  المجاالت, 
والثقافي....إلخ، من أجل أن نكون قادرين على 
على  وحرياتنا  حقوقنا  ونيل  أنفسنا  عن  الدفاع 
كافة األصعدة، ويجب أن نكسر قيود المجتمع، 

ونمحي الذهنية الذكورية منه«.

روناهي/ الطبقة- يحمل النازحين من إدلب هموم 
النزوح التي يثقلها الهروب من الموت بعيدًا عن 
الحرب والمرتزقة، كحال فاطمة المحمد النازحة 
وال  إدلب،  في  الجارية  العسكرية  العمليات  من 
أهالي  أقرانها من  الكثير من  يختلف حالها عن 

إدلب الواقعة تحت سيطرة مرتزقة تركيا.
العنيف  العشوائي  القصف  من  إدلب  أهالي  يفر 
تقدم  مع  بالتزامن  المنطقة  له  تتعرض  الذي 
النظام السوري مدعومًا بالقوات الجوية الروسية 
على مساحات كبيرة في الريف الجنوبي الشرقي 
الدولي، مع تواطئ  المحاذي للطريق  إدلب  من 
من قبل المرتزقة التابعة لتركيا وتسليمها المدن 
والقرى دون قتال تحت إشراف ومراقبة من قبل 
المنتشرة  المحتلة  التركية  الدولة  المراقبة  نقاط 

هناك.
ولكن الخاسر األكبر في هذه الظروف هم األهالي 
ونزوحهم  العشوائي  القصف  من  يعانون  الذين 
الالإنساني  التعامل  ومن  الموت،  من  فرارًا 
مناطقهم  على  تسيطر  التي  المرتزقة  للفصائل 
وتمنعهم من النزوح والهرب من الموت المحتم 
في ظل ظروف شتوية قاسية تمر على المنطقة 

في هذه األيام من كل عام.

األهايل بني املطرقة والسندان

كحال  حالها  إدلب  من  نازحة  محمد  فاطمة 
نزحت  إدلب،  ريف  من  النازحين  من  اآلالف 
»راما  لقريتها  السوري  النظام  قصف  نتيجة 

تعامل  ومن  الزاوية«،  جبل  منطقة  في  الواقعة 
بين  فهم  المنطقة،  تلك  في  لألهالي  المرتزقة 
هو  أمامهم  الوحيد  والملجأ  والسندان  المطرقة 
دعوة  بعد  الديمقراطية  سوريا  قوات  مناطق 
إلى  بالتوجه  العام مظلوم عبدي لألهالي  قائدها 
مناطق شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع القوات 

اإلدلبية المنضمة لقوات سوريا الديمقراطية.
مع  روناهي  صحيفتنا  التقت  الخصوص  وبهذا 
النازحة فاطمة محمد من ريف إدلب نزحت إلى 
مناطق شمال وشرق سوريا منذ حوالي أسبوع، 
وهي تقطن في الوقت الحالي في مخيم أبو قبيع 
على  35كم  بنحو  الطبقة  مدينة  شرق  الواقعة 
نزحوا  الذي  أقاربها  عند  الفرات،  نهر  ضفاف 

إلى المنطقة في وقت سابق. 

غصات أمل فاقت الحد املعقول! 

دموع فاطمة انهمرت بعد سؤالنا لها عن سبب 
كلماتها  تحمل  كانت  فقد  إدلب،  من  خروجها 
التحمل،  من  المعقول  الحد  فاقت  ألم  غصات 
وتعبر عن حياة سيئة يعيشها أهالي المناطق التي 
االحتالل  لدولة  التابعة  المرتزقة  عليها  تسيطر 
التركي في إدلب، وغيرها من المناطق المحتلة 
وبدأت كالمها عن سبب نزوحها من قريتها التي 
تقع في جبل الزاوية قائلًة: »السبب لنزوحنا من 
إدلب هو القصف العنيف العشوائي من الطيران 
الحربي والمروحي على المنطقة الذي يستهدف 
من  وتخوفنا  تفريق،  دون  منازلهم  في  األهالي 
المنطقة،  في  الكبير  السوري  النظام  قوات  تقدم 

شمال شرق  مناطق  إلى  للوصول  وفي طريقنا 
الكثير  األمر صعبًا وشاقًا، وعانينا  سوريا كان 
التي  األمان  بر  إلى  أوصلتنا  التي  اللحظة  إلى 
لمناطق  بوصولنا  اللحظات  تلك  في  لنا  تمثلت 

قوات سوريا الديمقراطية«.

يف ظل القصف مينعونهم من النزوح

التابعين  للمرتزقة  الوحشية  للمعاملة  أن  كما 
معاناة  مع  نصيبًا  لها  كان  الشام  تحرير  لهيئة 
فاطمة الذين كانوا يمنعوها من النزوح مثل بقية 
شدة  من  الفرار  يحاولون  كانوا  الذين  النازحين 
من  أبشع  بأنهم  فاطمة  القصف، حيث وصفتهم 
مرتزقة داعش، ووصفت معاناتها معهم بقولها: 
»معاملة المرتزقة التابعين لتركيا وبالخصوص 
على  تسيطر  كانت  والتي  الشام،  تحرير  هيئة 
بل  األهالي،  مع  سيئة  الزاوية  جبل  منطقة 
كانت أقسى وأبشع من معاملة مرتزقة داعش، 
النزوح  من  منعونا  أنهم  حد  إلى  بهم  ووصلت 
مع شدة القصف على قرانا، وحاولوا استهداف 

المدنيين خالل رحلة النزوح«. 

»دعوة قسد للنازحني دليل 

عىل الحس الوطني«

لقوات  العام  للقائد  شكرها  عن  عبرت  فاطمة 
في  األهالي  دعوته  على  الديمقراطية  سوريا 
إدلب للتوجه إلى مناطق شمال وشرقي سوريا، 

وأكدت أن ذلك يدل على الحس الوطني لقوات 
وقالت:  السوريين،  اتجاه  الديمقراطية  سوريا 
مناطق شمال وشرق  إلى  بسالم  »بعد وصولنا 
الحسنة  المعاملة  ومع  باألمان،  نشعر  سوريا 
قبل  من  إدلب  من  النازحين  كل  رأوها  التي 
العام  القائد  نشكر  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
للتوجه  األهالي  دعوة  على  عبدي  مظلوم  لقسد 
إلى المنطقة، وأن دل ذلك فأنه يدل على الحس 
الوطني من قبل قوات سوريا الديمقراطية اتجاه 
في  أقاربي  عند  أسكن  واآلن  السوريين،  كافة 
للسكن في  إيجاد مكان  إلى حين  قبيع  أبو  مخيم 

المخيم«.
وفي نهاية لقائنا مع فاطمة أكدت لنا قائلًة: »أن 
المرتزقة،  عليها  يسيطر  التي  إدلب  مناطق 
واآلن يتقدم فيها النظام السوري تجري بالتعاون 
دولة  قبل  من  وبمراقبة  الشام  تحرير  هيئة  مع 
والشقاء  المعاناة  جلبوا  الذين  التركي  االحتالل 

ألهالي المنطقة«.

سقفها  سقط  والتي  بقامشلو  ياضية  الرِّ الّصالة 
وتعرضت للخراب منذ عام 2013، بسبب عاصفة 
في  كانت  كما  إلى  اآلن  حتى  تعود  لم  والتي  ثلجّية 
لمُختلف  والّرياضيين  المواهب  لتحضن  السابق، 
خارج  وأصبحت  والجماعية،  الفردية  ياضات  الرِّ
حالها  على  الرياضيين  قلوب  حسرة  وسط  الخدمة، 
بشكٍل  قامشلو  وفي  الجزيرة،  إقليم  في  عام  بشكٍل 

خاص.

إىل متى هذا الحال؟
محاوالت لم تصل للنهاية من قبل مكتب الُمنشآت في 
زيرة، وتم حتى اآلن فقط  االتِّحاد الّرياضي بإقليم الجَّ
انتشال مخلفات الّسقف، وتركيب سقف للّصالة ال أحد 
يعلم متى سيتم البدء فيه، ويبدو ال خطوات جدّية تلوح 

في األفق حّتى اآلن.

الرياضيون  الخدمة،  خارج  الصالة  بوجود 
كرة  رأسها  وعلى  األلعاب،  لمختلف  الممارسون 
الطائرة يلعبون في صاالت الُمدن األخرى، وتستمر 

معاناتهم واللذين  طالبوا عبر صحيفة روناهي بإعادة 
تأهيل الصالة وإرجاعها لوضعها الّطبيعي، وهذا أقل 
ما يمكن فعله ألجلهم فهم يعانون من قضية اللعب في 

صاالت الُمدن األخرى، هذا غير تكاليف األندية في 
الّتنقل لهذه الّصالة خارج مدينة قامشلو، وفي الحقيقة 
االنتظار طال، فمن العام 2016، وصحيفة روناهي 
الحركة  بدء  الصالة، ومع  ُتسلِّط األضواء على هذه 
في  وخاصًة  الجزيرة  إقليم  في  بالتنشيط  الرياضية 
األلعاب الفردّية، قمنا بإعداد العديد من الّتقارير عن 
ُتنادي؟؟؟.  لمن  حياة  ال  ولكن  الّصالة،  هذه  أوضاع 
وحتى الّصاالت األخرى الموجودة في بعض المدن 
ليست أفضل حااًل ولكن على األقل يوجد فيها سقف 
االتحاد  أّما  األوساخ،  وَتجمُّع  األمطار  من  يحميها 
يلزمنا  الجواب  دائمًا  كان  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
تم  لو  بالفعل  هل  ولكن  بالّسقف،  للبدء  كبير  مبلغ 
تأمين المبلغ الُمناسب سنشهد عودة الصالة لوضعها 
الطبيعي؟؟؟ أم سيكون الحال مثل ملعب شهداء الثاني 
عودة  دون  َصَرَفْت  طائلة  َمبالغ  آذار؟؟؟  من  عشر 
الملعب إلى شكله الّطبيعي والّسابق. وما بين انتظار 
االّتحاد الّرياضي توفر مبلغ مالي للبدء بتجهيز الصالة 
كما يجب تستمر معاناة الّرياضيين في قامشلو، ويبدو 

إلى متى؟  لفترة طويلة ولكن  هذا األمر سوف يدوم 
لدينا ميزانية كبيرة في اإلدارة  بالّرغم  ال أحد يعلم؟ 
الذاتية بشمال وشرق سوريا، والماليين تصرف على 
لم  اآلن  وحتى  القدم،  ُكرة  ومنها  الّدوريات  ُمختلف 
نشهد الّتطور الملحوظ لرياضة إقليم الجزيرة بشكٍل 
عام، وبنفس الوقت عندما نطلب توفير المال لصيانة 
صالة  مثل  وهامة  كبيرة  رياضية  صالة  وتأهيل 
قامشلو، يبقى الّتهرب من المعنيين بعدم توفر الّسيولة 
يعجب  المنظر  يبدو  ولكن  الصالة،  لهذه  الالزمة 
المعنيين حتى باتوا ال يأبهون لحال الصالة الرياضية 
بقامشلو، ألنه لو كان غير ذلك لشهدنا تحّركات جدية 
ال  الّرياضي  االّتحاد  بأّن  وللعلم  الخصوص،  بهذا 
يوجد لديه حاليًا رئيس لمكتب الُمنشآت وحتى اآلن لم 
يتم وضع أّي شخص اختصاصه الُمنشآت ، وعملوا 
بخبرتهم العادّية والعمل على أخذ استشارات من هنا 
خارج  مازالت  الّصالة  الُمحّصلة  في  ولكن  وُهناك، 
الِخدمة، والّصورة الواضحة في الّتقرير ُتلخص كل 

شيء. 

رسائل هامة إىل اإلدارة الذاتية يف شامل 

ورشق سوريا

تقرير/ جوان روناهي

تقرير/ جوان روناهي

َتقرير/ جوان محمد

فيفا يشارك يف دورة لتطوير الكرة النسائية بالسعودية

ينظم معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، 
دورة تطوير كرة القدم للسيدات بمدينة الرياض، 
كروز  ماي  السويسرية  المدربة  بمشاركة  وذلك 
في  للسيدات  القدم  كرة  تطوير  مديرة  بالنكو 

االتحاد الدولي فيفا.

بالعديد  المشاركات  إلكساب  الدورة  وتهدف 
كرة  تطور  وكيفية  الرياضية،  المعارف  من 

منطقي  تحليل  وتقديم  ونشأتها  النسائية  القدم 
والمسابقات،  باالستثمار  يتعلق  فيما  باإلمكانات 
وكذلك مشاركة المشجعين وزيادة االهتمام العام 
كرة  في  المرأة  دور  وفهم  التجارية  والفرص 
حدود  في  الرياضة  تطور  في  وتأثيرها  القدم 
واألندية  الدوريات  تطوير  وكيفية  المنظمات، 

والالعبات ودور الفيفا تجاه كرة القدم النسائية.
بين  مقسمة  أيام   4 مدى  على  الدورة  وتقام 

الفيفا  دور  تشمل  التي  الفنية  المحاضرات 
القدم  كرة  في  واألعضاء  واالتحادات  والهيئات 
النسائية، يتلوها التطبيق العملي على كل محاور 

الدورة.
من الجدير بالذكر أن المعهد سبق وأن نظم دورة 
مماثلة بالتعاون مع اتحاد الكرة الياباني بمشاركة 

34 متدربة.

الجزيرة  إقليم  امتالك  إّن  ـ  قامشلو   / روناهي 
إنجاز  تحقيق  على  قادرات  ِلالعبات  وكوباني 
نادي  سيدات  مع  الفوز  كان  والذي  تاريخي، 
على  األّول  الّسوري  باللقب  القدم  لكرة  عامودا 
بوجود  يوحي  األمر  فهذا  المكشوفة،  المالعب 
بشكٍل  اإلنجازات  لتحقيق  وقدرة  مواهب 
من  بل  فقط  الّسيدات  وليس على صعيد  ُمستمر 
االنتصارات  لجلب  قادرون  هم  الّجنسين،  كال 
شمال  في  الّذاتية  اإلدارة  هل  ولكن  واأللقاب 
المواهب؟،  هذه  على  ستحافظ  سوريا  وشرق 

وُتقّدم الّدعم الالزم لهم؟؟؟.
ُمنذ العام 2017 الّدوريات تقام لسيدات كرة القدم 
وهي:  نوادي  ِتسعة  الّجزيرة  إقليم  في  ويتواجد 
قنديل،  فدنك،  عامودا،  أهلي  جودي،  قامشلو، 
األسايش، سري كانيه، الطريق، ُعّمال الّجزيرة، 
ومن هذه األندية مثلت العبات من نوادي قامشلو 
نادي  سيدات  وفدنك  عامودا  وأهلي  واألسايش 

عامودا اللواتي ُفزن بلقب الّدوري الّسوري.
 وكان دائمًا التشكيلة األساسية تضمُّ تسع العبات 
الفني  الكادر  وحتى  الّجزيرة  إقليم  أندية  من 
الجزيرة،  إقليم  نوادي  من  أغلبه  كان  واإلداري 
وهذا يعني بأّن اإلقليم يمتلك قدرة كاملة لتشكيل 
منتخب يمثل شمال وشرق سوريا في استحقاقات 
تغير  بحسب  وقت  بأيِّ  تحدث  قد  خارجية، 
منتخب  تشكيل  وحاليًا  المنطقة،  في  األوضاع 
المطلوبة،  الخطوة  هي  الجزيرة  إقليم  لسيدات 
وطرحنا سابقًا وهي فكرة تشكيل ُمنتخب لسيدات 
كرة القدم، وبالتعاون مع فرق من كوباني،  وفي 
الوقت الحالي تلعب الالعبة فريال أحمد وهي من 
مدينة كوباني مع نادي قامشلو ونالت مع سيدات 

عامودا لقب الّدوري الّسوري.
شعارات يجب أن ترُتجم عىل أرِض الواقع

في العام 2017 قامت صحيفتنا روناهي بزيارة 
برفقة االتحاد الرياضي للعديد من مكاتب المرأة 
في البلديات بقامشلو ومؤتمر ستار وهيئة المرأة، 
والمعنوي  المادي  الدعم  بتقديم  وعود  منح  وتم 
ولكن لم يتم الوفاء بتلك الوعود إلى اآلن، وطرحنا 
بتقرير عبر الصحيفة في بداية العام 2019 فكرة 
تم  وأيضًا  الجزيرة  إقليم  لسيدات  منتخب  تشكيل 
في  الطلب  نفس  وكررنا  الفكرة،  عن  التغاضي 
تحرك جّدي  اآلن ال  العام 2020، وحتى  بداية 
لسيدات  منتخب  تأسيس  لذلك  الخصوص،  بهذا 
وتقديم  الالعبات  مواهب  ورعاية  الجزيرة  إقليم 
الدعم لهن أمر من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ 
على أرض الواقع، مع تقديم الدعم لهذا المنتخب 
من كل الجهات المطلوبة منهم ذلك واألولية اآلن 
هي لإلدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق 

سوريا.

فتح قنوات اتصال خارجية متى يبدأ؟

بعد تشكيل منتخب وانتقاء كادر فني وإداري له 
كردستان  باشور  مع  اتصال  قنوات  فتح  يجب 
فرق  تتواجد  بحيث  الفكرة،  إهمال  عدم  ويجب 

وحتى  كردستان،  باشور  في  القدم  لكرة  نسائية 
على صعيد كافة األلعاب ومن كال الجنسين نحن 
قادرين على تشكيل منتخبات، ولتلعب وتشارك 
معسكرات  وإقامة  هناك  ودية  بطوالت  في 
العمل  يجب  المنطلق  هذا  ومن  أيضًا،  رياضية 
على هذا األمر على وجه السرعة، ألنه لو استمر 
بإقامة  ويكون  عام،  كل  عليه  هو  كما  الوضع 
الكأس،  لمسابقة  باإلضافة  واحدة  دوري  بطولة 
فال لعبة كرة القدم للسيدات سوف تتطور بالشكل 
والرياضات  الالعبات  مستوى  وال  المطلوب، 

بشكٍل عام.
فاالحتكاك الخارجي له دور كبير في تنمية قدرات 
األندية والفرق والمدربين والالعبات والالعبين، 
لم  عامودا  لنادي  الذهاب  مرحلة  في  والدليل 
تكن نتائج النادي مثل نتائج مرحلة اإلياب، ففي 
وخسر  بأربعة  فاز  مباريات  ست  لعب  الذهاب 

مباريات  بخمس  فاز  اإلياب  في  بينما  لمرتين، 
لسيدات  الدوري  لقب  وحقق  مباراة  في  وتعادل 

سوريا لكرة القدم.
إن تشكيل منتخب وإقامة دوريات ومسابقة الكأس 
لسيدات كرة القدم حاجة ملحة، ولكن يجب تقديم 
إقليم  ألندية  والمعنوي  المادي  الدعم  أنواع  كافة 
الجزيرة من قبل اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
وخاصة  محددة  ميزانية  وتخصيص  سوريا، 
للعبة كرة القدم للسيدات في إقليم الجزيرة وكذلك 
القدم  كرة  لعبة  تفعيل  والعمل على  كوباني،  في 
للسيدات في باقي المدن مثل الرقة ومنبج والطبقة 
المرأة  برياضة  واالهتمام  الزور،  دير  وريف 

بشكٍل عام.
الذاتية  لإلدارة  رسائل  مجموعة  نوجه  هنا  من 
نمتلك  بأننا  وهي  سوريا،  وشرق  شمال  في 
المواهب ويجب رعايتها وعدم تركها لقمة سائغة 
لآلخرين، وبنفس والوقت نمتلك الميزانية الكافية 
القدم على وجه  ولعبة كرة  المرأة  لدعم رياضة 
لفتح  سريع  بشكِل  العمل  وأيضًا  الخصوص، 
كردستان  باشور  من  فرق  مع  اتصال  قنوات 
بزيارة  والبداية  الرياضات،  كافة  بخصوص 
وشرق  بشمال  الرياضة  تعريف  بهدف  لهناك 
وسوريا بهم، والعمل على إقامة معسكرات مغلقة 
هناك لمختلف األلعاب الفردية والجماعية، وعلى 
وجه الخصوص لأللعاب األنثوية وعلى رأسهم 
لعبة كرة القدم، وهكذا سوف تكون خطوة تشكيل 

المنتخبات تسير في الطريق الصحيح.

أفقي

عامودي
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رافع عباسكلمات متقاطعة

1- والي عراقي اموي
2- خلط - من االشهر /م/ - بنت باللغة الكردية
3- سالكة بصعوبة - حرف ناصب - نسق /م/

4- اغلظ اوتار العود /م/ - مغني ثوري افريقي /م/
5- مؤلف رواية البؤساء - هز

6- ضمير منفصل - مصفقا ومعبرا عن فرحه /م/ 
- وادي في جهنم /م/

7- نكثت بالعهد /م/ - ريب - صياح
8- قرى /م/ 

9- اسم علم مؤنث /م/ - لحنه /م/
10- حرف ناصب /م/ - تحت الكتف
11- اديب مصري راحل - فائز /م/

12- رئيس اميركي من اصول افريقية
13- احد خلفاء الراشدين

1- من زعماء الحرب العالمية الثانية - ابادة
2- برق- طوى /م/ - ما يضع عليها الطعام /م/

3- غرفتك - خفا - اخر ليلة في الشهر القمري 
4-قرأ - اكمال /م/

5-للمساحة - مركز تسوق - وبخ
6- اقوياء - ينحنين

7- عاصمة اوربية - استنشقه /م/ - من الفاكهة
8- الشبكة العنكبوتية - دواء مسكن /م/ - نزع

9- غشكي او خدعكي /م/ - طائر خرافي
10- عاصمة اوروبية - طحن كاهل /مبعثرة/

 - فلسطينية  مدينة   - /م/  بالعامية  والدي   -11
النتيجة بالغة الكردية /م/

12- بحيرة افريقية - بلدة في محافظة سويداء
13- اول رئيس امريكي

فاطمة المحمد
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49 اآلارءالسياسة

محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

إدلب.... أمام خيارات عسكرية عديدة َترِسم خارطة السيطرة

النزوح والتهجير القسري

خبات محمد: »الحسم العسكري لألزمة 

السورية ال يؤدي إلى حلول مستدامة«
بّيَن عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي( خبات محمد في حوار أجرته صحيفتنا 
روناهي معه أن الخط البياني للصراع بسوريا في ارتفاع مستمر، وأشار إلى أن التعنت الذي تبديه دولة االحتالل التركي 
في ملف إدلب ليس بسبب حرصها على دماء السوريين، بل بسبب حصولها على مكاسب في شمال وشرق سوريا، وليبيا. 
وأضاف: »إن التدخل التركي في الشأن السوري هو ألخونة المجتمع السوري والقضاء على الجهود الكردية في دمقرطة 

سوريا«.

حدة  في  اشتداد  الجبهات  وتشهد  فترة  منذ 
قوات  بين  وحلب  إدلب  أرياف  في  المعارك 
والمرتزقة  بإسناد من روسيا  السوري  النظام 
التركية،  لألوامر  المرتهنة  المجموعات  من 
النفوذ  لبسط  النظام  قوات  من  مساعي  في 
يسمى  ما  أو  الدولي  الطريق  على  والسيطرة 
مدن  بعدة  يمر  الذي  الطريق  ذلك   M4بـ
يسّهل  اقتصادي  طريق  ويعتبر  استراتيجية، 
لسوريا  االقتصادية  العاصمة  إلى  الوصول 
حلب. ولكن سير العمليات العسكرية تسير إلى 
أبعد من السيطرة على الطريق الدولي وتنفيذ 
مقررات آستانا القاضية بتأمين تركيا انسحاب 
بمسافة  الدولي  الطريق  محيط  من  المرتزقة 
وتيسير  فتحه  على  والعمل  كم  ستة  بـ  تقدر 

دوريات مشتركة بين الروس واألتراك.
الصراع  لطرفي  استراتيجية  أهمية  إلدلب   
لبسط  الروس  قبل  من  السباق  هذا  نرى  لذا 
الناحية  فمن  السوري،  النظام  قوات  سيطرة 
الشمالية  الجهة  في  ووقوعها  الجغرافية 
الغربية أعطاها أهمية استراتيجية جعلها محط 
وقربها  النفوذ  على  للصراع  وساحة  لألنظار 
من السواحل السورية على المتوسط، وتعتبر 
تلك السواحل مناطق نفوذ روسيا ال يمكن أن 
التي  العسكرية  قواعدها  تتنازل عنها وتحمي 
وقربها  األوسط.  الشرق  في  األضخم  تعتبر 
من الحدود السورية التركية التي تؤثر بشكل 
أن  باعتبار  التركية،  األراضي  على  مباشر 
إدلب ساحة تضم مرتزقة يتبعون لتركيا فكل 
تلك  من  تنطلق  تركيا  تخص  التي  عملياتهم 
تركيا  تمتلكها  ضغط  ورقة  وكآخر  المنطقة، 

في سوريا لتحقيق مصالحها. 
الصراع في إدلب مستمر وبوتيرة عالية وما 
يجري من عمليات عسكرية فأن سيطرة النظام 
يرى  كم،  ألف  من  بأكثر  تقدر  مساحة  على 
من  أكثر  إلى  يحتاج  أنه  العسكريين  المحللين 
المنطقة،  للسيطرة على هذه  شهرين عسكريًا 
على  نفوذه  بسط  استطاع  النظام  أن  سوى 
فقط.  أيام  بعشرة  تقدر  مدة  في  المساحة  هذه 
في  وبلدة  75قرية  من  أكثر  على  والسيطرة 
ريف إدلب الجنوبي، تحت أنظار نقاط المراقبة 
التركية المنتشرة في معرة حطاط والصرمان 
هذه  في  أمست  التي  طوقان،  وتل  وسراقب 
األوقات نقاط لمراقبة عمليات تسليم المناطق 
بإشراف من هيئة تحرير الشام »جبهة النصرة 

التقدم  التي تمنع بقية المجموعات من  سابقًا« 
ضد جيش النظام. الصراع يأخذ منحى جديد 
من القضم البطيء وفق صفقات تحدد المواقع 
القضم  مرحلة  إلى  الصفقات،  في  المستهدفة 
السريع بدون تحديد للمواقع المستهدفة في تقدم 
وهراء  إعالمية  جعجعة  مع  بالتزامن  النظام 
التي  التركي،  االحتالل  دولة  قبل  سياسي من 
تحاول تلميع صورتها أمام مؤيديها في إدلب 
وفي نفس الوقت تمرير صفقات وعدم الوقوف 
في وجه العناد الروسي الهادف للسيطرة على 

أكبر مساحة ممكنة من األراضي السورية.
محاور  تأخذ  العسكرية  العمليات  حين  في 
العمليات  إلى  بالذاكرة  قلياًل  نعود  تجعلنا  عدة 

العسكرية التي أطلقها في ريف درعا والهدف 
أدى  ما  الرئيسية،  المدن  محاصرة  كان  منها 
واالنخراط  توقيع مصالحات  أما  إلى  بالنهاية 
الترحيل  أو  السوري،  الجيش  صفوف  في 
بالباصات الخضراء إلى إدلب وروسيا، تتبع 
من  إدلب  ريف  في  العسكري  التكتيك  نفس 
الدولي  الطريق  األول  محاور،  ثالثة  خالل 
إلى  إلى حلب والثاني شمااًل وصواًل  وصواًل 
إدلب المدينة والثالث غربًا باتجاه أريحا وجبل 
ريف  إلى  وصواًل  الشغور  وجسر  الزاوية 
محافظة  أواصل  تقطيع  يتم  وبذلك  الالذقية، 
السؤال  ولكن  محاصرة،  مناطق  إلى  إدلب 
بعد  المرتزقة  المجموعات  أين وجهة  المحير 

هذه  الخضراء  الباصات  ستحل  وأين  إدلب 
المرة؟؟.

في  لها  فوائد وخسارة  هناك  أن  تركيا  وترى 
النظام، ومكاسبها  تقدم  الوقت من وراء  نفس 
للنظام السوري  أنفسهم  المرتزقة  أما أن يسلم 
من  والتخلص  الوطنية  المصالحة  بند  تحت 
أعباءهم الكبيرة، أو السفر إلى ليبيا كمرتزقة 
مناطق شمال وشرق سوريا  إلى  ترحيلهم  أو 
وسري  أبيض،  تل  سبي/  كري  المحتلة 
العسكرية  السيناريوهات  العين.  رأس  كانيه/ 
بعد  إال  بها  التكهن  يمكن  ال  عديدة  إدلب  في 
سيطرة النظام السوري على الطريق الدولي، 
العمليات  طور  في  واقعًا  أمرًا  يعتبر  الذي 

العسكرية التي يطلقها النظام السوري، كما أن 
األتراك يعتبرون إدلب خسارة لهم من الناحية 
األخيرة  الورقة  منهم  تسحب  حيث  السياسية 
ملفات  يعلوها  التي  الروسية،  الطاولة  على 
محاولة  في  الضغط  على  تعمل  لذا  الصفقات 
بعض  الحصول على  سبيل  في  التقدم  لعرقلة 

المكاسب السياسية والعسكرية.
ضمن  يدخل  إدلب  في  الوضع  أن  الخالصة 
روسيا  بين  الصفقة  حجم  يحكمه  مظلم  نفق 
وترسم  القادمة  الفترة  في  تعقد  التي  وتركيا، 
خريطة السيطرة، وليس هناك سيناريو واضح 
الوحيد  والخاسر  إدلب،  في  السيطرة  لمصير 

هو الشعب السوري. 

مصطفى الخليل

نسرين آكري

حوار /غاندي إسكندر

األمم المتحدة؛ 
البوصلة التائهة 

في سوريا

تعمل تركيا منذ بداية األزمة في سوريا بكل 
السبل لتكريس واقع الفوضى والال إستقرار؛ 
وعرقلة  إعاقة  سبيل  في  جتهد  وكذلك 
كما  الدميقراطي،  احلل  حتقيق  نحو  املساعي 
لصالح  وتتدخل  القواعد  كل  تخالف  إنها 
أجنداتها في كل األمور؛ حيث مع الصراع في 
سوريا؛ ساهمت األمم املتحدة في العمل على 
فيها  عضو  هو  بلد  في  الوضع  حلل  التدخل 
)سوريا(، وقد قامت منذ 24 شباط من عام 
2012 بتعيني ممثلها اخلاص إلى سوريا والذي 
بدأ في هذا التاريخ مع األمني العام السابق 
األخضر  ثم  ومن  عنان  كوفي  املتحدة  لألمم 
أشهر  ستة  فترة  بعد  جاء  الذي  اإلبراهيمي 
في تشرين األول من عام 2012 ومن ثم تاله 
استيقان دي مستورا في متوز 2014؛ ومؤخراً 
غير بيدرسون الذي بدأ مهامه مع بدايات عام 

.2019

جميع احملاوالت التي متت من األمم املتحدة عبر 
ما  اآلن  حتى  عنها  ينتج  لم  املمثلني  هؤالء 
ميكن وصفه بجهود حقيقية أممية في سوريا، 
صعب؛  بأنه  عمله  وصف  الذي  عنان  حيث 
كونه يتصادم بإرادات دول في سوريا وكذلك 
اإلبراهيمي الذي رأى أن األمور مستحيلة منذ 
دي  وكذلك  مهامه(  تولى  )حينما  بدايتها 
مستورا الذي رأى بأن األمور تسير في منحى 
واملساعي  اجلهود  هذه  تضمنت  معاكس، 
حتت   2015 عام  في  أممي  قرار  صدور  أيضاً 
احلل  ضرورة  على  أكد  الذي   2254 الرقم 
السياسي ومساهمة كل األطراف السورية 

في عمليات احلل وإجراءات بناء الثقة.

وال تساهم في  تركيا  تتحاشى  املتحدة  األم 
األمم  وثقل  دور  إظهار  شأنها  من  إجراءات  أي 
ومن  قراراتها  خالل  من  سوريا  في  املتحدة 
فرضها  تستطيع  التي  الصالحيات  خالل 
على الدول األعضاء فيها وكذلك التأثير في 
هذا اإلطار على الوضع والواقع السوري. األمم 
وحتى  وبرامجها  نفسها  تناقض  املتحدة 
نحو  تتجه  حينما  بسوريا  اخلاصة  قراراتها 
علناً  تخترق  التي  تركيا  أمام  التراجع  إبراز 
تتجاوزها  بل  ال  املتحدة،  األمم  وقواعد  قوانني 
وتتجاوز كل مؤسساتها في العالم لتبرهن 
األمم  اسمه  فيه  شيء  يوجد  ال  العالم  أن 
املتحدة وكذلك ال شيء اسمه مجلس األمن. 

جند اليوم التأثير التركي املبالغ فيه على الدور 
األممي في سوريا عبر جملة من احلساسيات 
تأثير  موضع  تكون  أال  املفروض  من  التي 
مراعاة  احلجم.  بهذا  أممية  مؤسسة  على 
وإن  بتركيا  اخلاصة  واألمور  اإلجراءات  بعض 
كأنها  ممكنة؛  معقولة  غير  ما  نوعاً  كانت 
سياسية  اعتبارات  ومن  لسوريا  جارة  دولة 
بحكم إنها حتتضن مجموعات معينة. دولة 
االحتالل التركي تفرض صفاتهم السياسية 
السوري  والواقع  املعادلة  على  والسورية 
األمور ميكن  وفروعه؛ هذه  االئتالف  قبيل  من 
مراعاتها ومسايرتها إلى حد ما. لكن؛ يجب 
وتؤثر  املتحدة  األمم  تدير  التي  هي  تكون  أال 
قراراتها  تناقض  جتعلها  بل  ال  قراراتها،  في 
صدر  وما   2254 القرار  في  اليوم  احلال  كما 
الحقاً عن األمم املتحدة من إجراءات من قبيل 
وبعدها   2019 أيلول  الدستورية  اللجنة 
من  والتفاوض  احلل  بغرض  تتم  التي  اجلهود 
التمثيل  عن  بعيد  بشكل  سوريا  في  أجله 
املوجودة  لإلدارة  وإنكار  للسوريني  احلقيقي 
بشكل خاص في شمال وشرق سوريا مع إن 
هذه املنطقة ال تطرح أي شيء يتعارض مع 
على  دورها  حتى  وال  املتحدة  األمم  مسؤولية 

عكس ما تفعل تركيا دوماً.

في  عادلة  تكون  أن  املتحدة  األمم  على  يجب 
املوجودة  اإلرادة  ترى  أن  يجب  وكذلك  دورها 
في سوريا وإن إقصاء أجزاء هامة في سوريا 
على  يدل  السوريني  كل  به  معني  حل  عن 
أن  وقتها  ميكن  ال  التي  والتبعية  الالحيادية 
الدور  حيث  من  هي  كما  املتحدة  األمم  تكون 
تعقد  في  األزمة  اليوم  سوريا  في  والنهج؛ 
األمم  مثل  مؤسسة  تكون  وحينما  واضح 
وجود  بحكم  في جهودها  املتحدة مشلولة 
يعني  هذا  اجلوانب؛  بعض  من  عليها  فرض 
في  العالم  في  وحتى  سوريا  في  السالم  إن 
خطر، ووقتها ال بد لألمم املتحدة أن تبحث عن 
صيغ إما أن حتّل نفسها وإما أال تسعى نحو 
دور كالدور الذي لطاملا تتحدث عنه عن إنها 
متثله وإما أن تكون باملستوى الذي يؤهلها ألن 

تكون فّعالة.

فواصل

آلدار خليل

وجاء الحوار على الشكل التالي:
على  الدائر  الصراع  دموّية  ارتفاع  مع  ـ 
إلى  برأيكم  سنوات؛  منذ  السورّية  الجغرافيا 

أين تتجه األوضاع في سوريا؟
دموية  لمستوى  البياني  الخط  أسف  كل  مع 
الصراع في ارتفاع مستمر دون أن تؤثر كل 
القوى  على  بسوريا  حلت  التي  الكوارث  هذه 
الدولية، واإلقليمية المتداخلة في الشأن السوري، 
إلى  الصراع  إدارة  في  مواقفها  تغّير  أن  من 
السوريين  فشل  أيضًا  إنهائه  في  الجدي  العمل 
للقوى  السياسي، وارتهانهم  القرار  في امتالك 
المتداخلة في ظل غياب مشروع وطني سوري 
ال  العسكرية  الحلول  باعتقادي  عليه،  متفق 
تؤدي إلى حلول مستدامة، ولن يكون هناك من 
منتصر مطلق. وفي النهاية سوريا تتجه كدولة 
القوائم الدولية كدولة فاشلة، ويبقى  لتتذّيل كل 
القوى  على  مستمرًا  والرهان  قائمًا،  األمل 
السورية الحية التي ما زالت تناضل من أجل 

أال نصل إلى الهاوية. 
سراقب  على  السوري  النظام  جيش  سيطر  ـ 
وفق  النعمان.  معرة  على  قبضته  إحكام  بعد 
جبهة  في  الميدانية  للتطورات  قراءتكم 
إدلب؛ هل باتت مسألة إنهاء وجود المرتزقة 

المدعومة من أنقرة في إدلب قريبة؟
النظام  قوات  ُتحرزه  الذي  التقدم  أن  أعتقد 
العمليات  لمجمل  تتمة  هو  وحلب  إدلب  في 
الروسي  التدخل  بعد  بدأت  التي  العسكرية 
المباشر، هذا التدخل الذي غّير موازين القوى 
تعقيدات  من  رافقها  ما  مع  النظام،  لصالح 
والتي  السوري  المشهد  على  نفسها  فرضت 
المعارضة  نفوذ  انحسار  إلى  بالنتيجة  أدت 
المسلحة بصفقات مشبوهة بين تركيا وروسيا. 
أظن أن هذه المعادلة ما زال العمل بها مستمرًا 
االحتالل  دولة  تبديه  الذي  التعنت  أن  وأرى 
حرصها  بسبب  ليس  إدلب  ملف  في  التركي 
مكاسب  لتحقيق  إنما  المدنيين،  الضحايا  على 
وليبيا  أواًل  سوريا  وشرق  شمال  من  كل  في 
المحسوبة  والفصائل  الكتائب  أن  وأظن  ثانيًا. 
فصائل  أنها  شك  أدنى  دون  أثبتت  أنقرة  على 
ـ  تركيا  ممولها  ـ  أجندات  وفق  تعمل  مرتزقة 
الذي  الهدف  تتجه صوب  بنادقها  باتت  والتي 
فعلت  كما  لها  التركي  االحتالل  دولة  تحدده 
بالقاعدة  المرتبطة  النصرة  أما جبهة  ليبيا.  في 
والتي تنسق مع نقاط المراقبة التركية فستبقى 
والنظام  الدولي وروسيا  للتحالف  هدفًا رئيسيًا 
مع ما يرافق هذا االستهداف من كوارث بحق 

المدنيين األبرياء.
ـ تدّخلت دولة االحتالل التركي بشكل ساِفر في 
الجماهيري  الِحراك  أيام  منذ  السوري  الشأن 
الُمطالب بالحرية، وزادت من تدّخلها باحتالل 
تحليلكم  وفق  سوريا.  شمال  في  مدن  عدة 
الذي  ما  أنقرة؛  في  الحاكمة  التركية  للذهنية 

تريده تركيا من سوريا؟
أظن أن األمر بمجمله مرتبط بسياسات حزب 
التركية  الدولة  صادر  الذي  والتنمية  العدالة 
بمشروع  المرتبطة  السياسية  أجنداته  لصالح 
اإلسالم السياسي، والمتجلي بمشروع اإلخوان 
اختلفت  مهما  برمتها  المنطقة  في  المسلمين 
التسميات، باإلضافة إلى العداء المزمن للقضية 
الكردية. هذه السياسات أدت في المحصلة إلى 
ومع  القريب،  بمحيطها  تركيا  عالقات  توتر 
العالم العربي بمعظمه، باإلضافة إلى التعقيدات 
التي أضيفت إلى ملفات الداخل التركي؛ أبرزها 
مشروع السالم والملف االقتصادي. أعتقد أن 
التدخل التركي في سوريا هو أحد أبرز نتائج 
سياسات هذا الحزب، والذي ساهم بشكل كبير 
أجل  ومن  في سوريا،  األوضاع  إليه  آلت  لما 
اإلسالمية  التوجهات  أصحاب  شركائها  دعم 
في  كردي  حضور  أي  وضرب  الراديكالية، 
سوريا المستقبل، توجهت إلى احتالل عدة مدن 
في الشمال السوري لكي ُترسخ هذا المشروع 
اإلخواني وتقضي على الحياة الديمقراطية التي 

ُيشّيدها الكرد والشعوب المؤمنة بالحرية. 
سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  ـ 
في  يدعوان  الديمقراطية  سوريا  ومجلس 
بين  للحوار  منصات  فتح  إلى  مناسبة  كل 
السوريين؛ باعتقادكم هل الحوار وحده كفيل 

بوضع حد لألزمة المستفحلة؟
في  للحل  الوحيد  الطريق  هو  كمبدأ  الحوار 
سوريا، وهو ما تبنته اإلدارة الذاتية، ومجلس 
سوريا الديمقراطية ليس فقط كشعار، بل كمبدأ 
السورية  القوى  مختلف  مع  مارسته  أساسي 
تكن  ولم  القائمة،  الخالفات  عن  النظر  بغض 
أحد  إال  عيسى  عين  في  تمت  التي  الحوارات 
اإلرادة  غياب  إن  األسف  مع  لكن؛  تجلياتها. 
لمعظم  والسيادي  السياسي،  القرار  وتغييب 
والدولية  اإلقليمية،  والتدخالت  الفاعلة  القوى 
ما زال يعيق الوصول إلى حوار فعال، وبناء 
يلبي  سوري  وطني  مشروع  إلى  للوصول 
في  األساسي  ومطلبهم  السوريين،  طموح 
جامع  وطن  وبناء  المظلم  النفق  من  الخروج 
الفردية،  الحريات  ويحقق  الكرامة،  يصون 
توسيع  الدولي  المجتمع  وعلى  والجمعية. 
إلى  يرتقي  حتى  جنيف  في  الحوار  منصات 
ودولي  شعبي،  بتأييد  يحظى  حقيقي  تمثيل 
يجنب المنطقة المزيد من التصعيد، ويساهم في 
القرارات  إلى  مستندًا  المنشود  السياسي  الحل 

الدولية ذات الشأن وأهمها القرار 2254. 

ـ واجهت شعوب شمال وشرق سوريا اإلرهاب 
الداعشي لسنوات، وقّدمت في سبيل االنتصار 
هل  الشهداء؛  من  اآلالف  عشرات  عليه 
انتهى بزوال دولة داعش  ترون أن اإلرهاب 

المزعومة أم ما زال مستمرًا؟
قبل  كانيه  سري  في  بدأت  اإلرهاب  مواجهة 
ذلك  ومنذ  القاعدة.  حينها  كانت  داعش  ظهور 
هجومها  في  الظالم  قوى  تتواَن  لم  التاريخ 
المستمر على شعوب المنطقة مدعومة من قوى 
إقليمية، وجدت فيها ضالتها لتنفيذ مخططاتها، 
أنواع  بكل  وأمدتها  لها حدودها،  فتحت  والتي 
واألكثر  شهرة،  األكثر  داعش  وكانت  الدعم، 
دموية، واستطاعت أن تشكل دولتها المزعومة 
في كل من سوريا، والعراق مسجلة انتهاكات 
والتي  حكمها،  سنوات  مدار  على  فظيعة 
البداية  في  الشعب  حماية  وحدات  واجهتها 
الرمز،  االنتصارات في كوباني  أولى  لتسجل 
لتتوالى  الديمقراطية  سوريا  قوات  ثم  ومن 
االنتصارات عليه حتى تم القضاء عليه نهائيًا 
ُأحرزت  التي  االنتصارات  هذه  الباغوز،  في 
بفضل دماء اآلالف من أبناء شعوب المنطقة. 
تزال  ما  المباشرة  المعارك  انتهاء  مع  لكن؛ 
موجودًا  التطرف  زال  فما  قائمة،  المخاوف 
مادام هناك داعمين له يراهنون على الفوضى.

ـ أنتم كممثل لحزب سياسي كردي عريق في 
سوريا؛ إلى أين وصلت مساعي وحدة الصف 

والخطاب الكردي.!.
ال يخفى على المهتمين بالشأن العام مدى أهمية 
وحدة الموقف الكردي، والمساعي المبذولة في 
باقي  ومن  قبلنا،  من  الهدف  هذا  تحقيق  سبيل 
التحديات،  مواجهة  لنستطيع  الفاعلة  القوى 
وتحقيق طموحات شعبنا، ولنكون أوفياء لدماء 
مطلوبًا،  استحقاقًا  كونه  إلى  إضافة  شهدائنا 
الكردية  الحركة  يصون  أيضًا  فهو  ومرغوبًا، 
في سوريا من تدخالت وتخندقات مقيتة دفعنا 

ثمنهًا باهظًا احتالاًل وانتهاكات يومية.
الكردي  الصف  وحدة  مساعي  آخر  كانت  لقد 
سوريا  لقوات  العام  القائد  مبادرة  هي 
من  رافقها  وما  عبدي،  مظلوم  الديمقراطية 
لحالة  تؤسس  إيجابية  وبيانات  تصريحات، 
جامع  مؤتمر  إلى  الوصول  وتمهد  الوفاق، 
كردية  سياسية  مرجعية  تشكيل  إلى  يفضي 
القومية ضمن  تتحمل مسؤولية ووزر قضيتنا 
التي  المبادرة  هذه  السوري،  الوطني  اإلطار 
حظيت بتأييد أغلب القوى، واألحزاب الفاعلة 
من  ودعم  لتفعيلها،  حقيقية  إرادة  إلى  تحتاج 
بدورنا  ونحن  الرئيسية،  الكردستانية  القوى 
سنساهم في إنجاحها، ودعمها وبالتأكيد سنبذل 

أقصى الجهود في تفعيلها.

التهجير  اإلنساني  الدولي  القانون  عّرف 
والغير  القسري  اإلخالء  بأنه  القسري 
والسكان  األفراد  من  لمجموعة  قانوني 
مرتبط  عليها،  ُيقيمون  التي  األرض  من 
بالتطهير وبإجراءات تعسفّية قهرية تقوم بها 
حكومات أو مجموعات متعصبة مسلحة تجاه 
مجموعة عرقية أو دينية معينة، وأحيانًا ضد 
مجموعات عديدة بهدف إخالء أراضٍ  معينة 
لنخبٍة بديلة أو فئة معينة. المادة 49 من اتفاقية 
النقل  حظرت   1949 لعام  الرابع  جنيف 
أو  لألشخاص  الفردي  أو  الجماعي  القسري 
نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ  أخرى، 
إاّل في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف 
أن  كما  المسلحة،  النزاعات  تجنيبهم مخاطر 
المادة )7( من نظام روما اإلنساني للمحكمة 
أو  الترحيل  عمليات  تجّرم  الدولية  الجنائية 
النقل القسري حيث تنّص على أّن إبعاد الناس 
في  ارتكب  متى  للسكان،  القسري  النقل  أو 
منهجي موجه  أو  النطاق  واسع  إطار هجوم 
غير  النقل  أو  اإلبعاد  فإن  مجموعة  أّي  ضّد 
وتعّد  حرب  جريمة  يشكالن  المشروعين 
المادة المتعلقة بحظر نقل السكان من مناطقهم 
العرفي.  اإلنساني  الدولي  القانون  من  جزًء 
كما أن المادة الثانية من اتفاقية األمم المتحدة 
تعّد  الجماعية(  اإلبادة  جريمة  منع  )اتفاقية 

الجزئي  أو  الكّلي  بقصد  المرتكبة  األفعال 
بمنزلة  دينية  أو  إثنية  أو  قومية  لجماعة 
القسري  التهجير  ويكون  جماعية.  إبادة 
مناطق  من  السكان  ترحيل  أي  مباشرًا  إّما 
سكناهم بالقوة كما فعل االحتالل التركي بأهل 

غير  أو  سبي،  وكري  كانيه  وسري  عفرين 
الرحيل  إلى  الناس  دفع  طريق  عن  مباشر 
والهجرة باستخدام وسائل الضغط والترهيب 
ظل  في  الكرد  عاناه  ما  وهذا  واالضطهاد، 
واستهدف  وطنهم  تقاسمت  التي  السلطات 

وإفراغها  الكردية  المناطق  ديمغرافية  تغيير 
أخرى  وإثنيات  قوميات  وتوطين  شعبها  من 
يقوم  اليوم  التركي  واالحتالل  أماكنهم.  في 
المدن  إلى  له  التابعين  المرتزقة  عوائل  بنقل 
التي احتلها في شمال وشرق سوريا وبالطبع 

من  سوريون  وإّنما  المنطقة  أبناء  ليسوا  هم 
مناطق أخرى. ويكون التهجير القسري نتيجة 
ذات  صراعات  أو  مسلحة  داخلية  نزاعات 
طابع ديني أو عرقي أو مذهبي أو عشائري، 
عندما  النزاع  أطراف  أحد  بإدارة  ويكون 
التي  األطراف  إلزاحة  الالزمة  القوة  يمتلك 
تنتمي لمكونات أخرى وهو يرى أن مصلحته 
اآلنية أو المستقبلية تكمن في تهجير الطرف 

اآلخر. 
وهناك نزوح إرادي أو اضطراري لتجمعات 
الشعور  نتيجة  أمنًا  أكثر  مناطق  إلى  سكانية 
بوجود خطر مباشر على الجميع، إما لنشوب 
وهذا  أكثر  أو  دولتين  بين  نظامية  حروب 
أثناء  أو  الحدودية،  المناطق  في  يحصل  ما 
حصول كوارث طبيعية كالزالزل والبراكين 
الثورة  قيام  وبعد  سوريا  وفي  والفيضانات. 
الدول  بعض  استغلتها  ثم  سلمية  بدأت  التي 
بتسليح  وبدأت  اإلقليمية  والدول  الكبرى 
المتشددة،  المسلحة  الجماعات  من  العشرات 
والتابعة كلُّ واحدة منها لجهة معينة وتقوم بما 
يملى عليها لوصول تلك الجهة أو الدولة إلى 
مآربها ومصالحها المراد تحقيقها في سوريا، 
ُقِتل  حيث  بالسوريين  تفتك  الحرب  وبدأت 
ديارهم،  من  الماليين  وُهّجر  األلوف  مئات 
إلى الدول المجاورة وأوروبا، وهناك هجرة 
كبيرة إلى شمال وشرق سوريا كونها المناطق 

األكثر أمانًا واستقرارًا في سوريا.
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التوظيُف الدينّي في الحرِب السورّية ــ2
تحقيق/ رامان آزاد

في  يحدُث  ما  تقييِم  في  المسلمين  علماُء  اختلف 
الدخوِل  والنأي عن  بالفتنِة  القول  بين  ما  سوريا 
فقَه  وألّن  »للجهاِد«.  فدعا  بالثورة  وقائل  فيها، 
الدينّية  المرجعّية  وفق  ملتبٌس  )المقاتلة(  الجهاِد 
والمذهِب، فالبعُض ال يجيز الجهاَد إال لضرورِة 
وآخرون  النفِس،  عن  والدفاِع  العدو  خطر  دفع 
متوقعًا  يكن  لم  طغيان،  أو  لكفر  بالقتال  يفتون 
بلٍد مثل سوريا،  في  للحالِة »الجهادّية«  الترويُج 
فيما  الجهاد،  لفتوى  سابقة  التكفير  فتوى  فكانت 
جّسدت؛ والتي توالت منذ أولى أيام األزمة لُتخرَج 
المسألَة السورّية من محليتها وتصبَح شأنًا إسالمّيا 
عامًا يستقطُب »الجهاديين« من كلِّ أنحاِء العالِم.

الفتوى منطلٌق ومضموٌن

نشأِت الحالُة »الجهاديُّة اإلسالميُّة« في أفغانستان 
بصورٍة طبيعّية على أّنها مقاومٌة لإللحاِد الشيوعّي 
المحتلِّ للبالِد، وتداعت معظُم الدوُل العربّية للدعِم 
والتمويِل، وانبثقت ظاهرُة »األفغان العرب، كما 
المتغيِر  الحتواِء  أيضًا  الدعم  واشنطن  شاركت 
فالتقِت  الشاِه،  بنظاِم  اإلطاحة  بعد  اإليرانّي 

»الجهاديُّة العربيُّة« والمصالُح األمريكّية.
ضرورتها  تحدُد  فتوى  غير  من  جهاَد  ال  وإذ 
في  تتأخر  لم  الفتاوى  منابر  فإّن  وأحكامها، 
إبداِء رأيها حول ما يجري في سوريا، والدعوِة 
في  ُنشر  صوتّي  تسجيٍل  ففي  والجهاد،  للنصرة 
اللحيدان  صالح  الشيخ  وصف   2011/4/23
الفاجرة الخبيثة الخطيرة  الدولة السورّية بالدولة 
الملحدة، داعيُا للجهاد فيها. ورّكز على الخطاب 
مالك  مذهب  في  فتوى  إلى  واستند  المذهبّي، 

مفادها »يجوز قتل الثلث ليسعد الثلثان«.
أكثر الشخصيات الدينّية فتوًى هو الشيخ يوسف 
الفتنة،  شيخ  باسم  عُرف  والذي  القرضاوّي، 
السوريين،  ثلث  قتل  جواز  بفتوى  اشتهر  وقد 
محمد  الشيخ  بقتل  في 2012/12/16  أفتى  كما 
من  له  توصيفه  ضمن  البوطّي  رمضان  سعيد 
السلطة وأّنه »فقد عقله وفقد عقله«، وقد  علماء 
وقبلها   ،2013/3/21 في  البوطي  الشيخ  اغتيل 
بالمجنوِن  إياه  واصفًا  القذافي  معمر  بحق  أفتى 
في  الجهاَد  بأّن   2012/3/4 وفي  والملعوِن، 
تلزُم  وال  كفاية«،  وليس  عيٍن  »فرُض  سوريا 
بمنطق  بالجهاِد  أفتى  أّنه  كما  الوالدين،  موافقُة 
أيضًا،  الكرَد  قتاَل  ليشمل  وعنصرّي  مذهبّي 
ارتأِت  إذا  االنتحارّي  بالتفجير  للفتوى  وصواًل 
يطرح  ما  فردّيا،  قرارًا  وليس  ذلك،  الجماعة 
السؤال معنى »الجماعة«، فال ُيفسر إال وفَق الفقِه 
في  لتكريمه  تظاهرٍة  وفي  والجهادّي.  اإلخوانّي 
إسطنبول في 2016/12/11 قال: »لو كانت لي 

القدرُة لذهبُت للقتال في حلب«.
في  الفوزان  فوزان  بن  صالح  الشيخ  أفتى 
2013/5/19 باعتباِر ما يجري في سوريا فتنُة 

ال يجوُز المشاركُة فيها
وفي 2015/10/6 دعت هيئة كبار علماء العلماء 
الوسائل وسبقها  بالسعودية لنصرة سوريا بشتى 
للجهاد  دعوا  سعودّيا  عالمًا  لـ52  بيان  أيام  قبل 
والنفير والتوحد.  وفي 2015/10/6 دعت هيئة 
عبد  الشيخ  برئاسة  السعودية  في  العلماء  كبار 
إلى بذل ما كل ما  الشيخ  العزيز بن عبد اهلل آل 

في  والمجاهدين  »المضطهدين  لنصرة  ُيستطاع 
سوريا«

المسلمين  وفي 2013/6/13 دعا مؤتمُر علماِء 
إلى النفرِة والجهاِد بالماِل والنفِس والسالِح لنصرِة 
الشعِب السورّي فيما أشادوا بموقف تركيا وقطر، 
ووقَّع على البياِن االتحاِد العالمّي لعلماِء المسلمين 

واإلخوان المسلمون.
ورموزها  والقدِس  فلسطين  قضيُة  تغيُب  وفيما 
أّنها  إال  حقوقّية،  كحقيقة  الصحيح  مسارها  في 
جهادّية  مجموعاٍت  بأسماء  سوريا  في  تحضر 
أفتى  وقد  سوريا،  في  لتحارَب  بوصلُتها  تاهت 

واألولى  فلسطين  في  جهاَد  »ال  بأن  القرضاوّي 
القتاُل في سوريا«.

»التنظيامٌت الجهاديٌّة« يف سوريا

بعد استكماِل الجانِب العقائدّي في مستوى الفتوى 
يتوافُق مع  بما  النصوِص وُفّسرت  بأعناِق  وُأِخذ 
على  القتِل  شرعنُة  فتّمت  السياسّي،  التموضِع 
نحِو التعميِم، وكان التجسيُد العملّي لتلك الفتاوى، 
بظهوِر عشرات الجماعات المسّلحة التي مارست 
ومارست  بالقتِل  وتفننت  والتخويف  الترويع 
جائرة  أحكامًا  وفرضت  المجتمع  على  الوصاية 
خنقِت الحياِة وسلبت الناس حرياتهم في معاشهم 

وتنقلهم ولباسهم.
األطراف  تدخُل  باإلمكان  يكن  لم  وبالمجمِل 
الخارجّية في مسار األزمة السورّية لوال اعتماُد 
المظلومّية  وسردّية  المذهبّي  الطائفّي  الخطاب 
الخطاب  كان  فيما  بالقتِل،  إال  ُترفع  ال  التي 
القتُل  ليكوَن  المذهبّي،  اإلطاَر  ملتزمًا  الجهادّي 

على الهويِة والمعتقِد.    
ظهوَر  ّأّن  إال  سورّية،  كانت  البدايَة  أّن  صحيح 
من  االنتقاِل  بوابَة  كان  الجهادّية  التنظيماِت 
المعولمة،  والجهادّية  اإلقليميِّة  إلى  المحليِّة 
فارتفعت شعاراٌت تستنهُض الهمَم وتحرُّض على 
القتاِل، وتبوأ الجهاديون األجانُب مراكَز متقدمة 
نماذج  ومن  السوريين.  على  سلطاتهم  ومارسوا 

تلك التنظيمات:

»حركة الفجر اإلسالمّية«
عزة  دارة  ببلدة   ،2012 عام  بداية  تأسست 
وتتبّنى  الشامّي،  اهلل  عبد  يقودها  حلب،  بريف 
سلفّية  حركًة  ُتصنُّف  مذهبّيا،  إسالمّيا  مشروعًا 
جهادّية قاعدّية، تحت عقيدة »دفع الصائل ولجم 
الباغي«، ويعّرفها أنصاُرها بأّنها »جبهة إسالمّية 

مناحي  في جميع  تعالى  اهلل  لتحكيم شرع  تهدُف 
الحياة، ونقل الحراك من الحالة الثورّية إلى الحالة 
الممكنة،  الشرعّية  الوسائل  كّل  عبر  الجهادّية، 
القتالّية منها والدعوّية واإلغاثّية، وعدم االقتصار 
أتراك.  العسكرّي«. وتضم مقاتلين  الجانب  على 
بصير  أبو  الشيخ  من  افكارها  تستمد  إّنها  ويقال 
وتضمُّ  لندن،  في  مقيمًا  كان  الذي  الطرطوسّي 
الحركُة 18 كتيبة وسرية كانت منتشرًة في حلب 
ابن  اإلسالم  »شيخ  كتيبة  وأهّمها  إدلب  وريف 
َدعوّي.  هيئة شرعّية ومكتب  لها  تيمية« ويوجد 
أحرار  »حركة  مع   2013 عام  بداية  اندمجت 
وفي  التهميش،  بسبب  عنها  وانفصلت  الشام« 
أنصار  باسم  تحالف  في  دخلت   2014/7/25
الكتيبة  واألنصار،  المهاجرين  )جيش  مع  الدين 
حيادّيا  موقفًا  اتخذت  اإلسالم(.  شام  الخضراء، 
خالفاته  في  الوساطة  دور  ولعبت  داعش  إزاء 
بأّنه »تكفيرّي يجب  أفتت  ثم  الفصائل،  باقي  مع 
مقاتلته«. في 2016/12/10 اندمجت معها كلّيا 
التي  مغاربة  مقاتلين  من  اإلسالم«  شام  »حركة 

يتزعمها عبد اهلل البيضاوّي.

»جند األقصى«
وممارسته  بتشددِه  ُعرف  جهاديٌّ  سلفيٌّ  فصيٌل 
العنَف، يهدُف إلى تطبيق الشريعة اإلسالمّية في 
إمارة إسالمّية، يطغى عليه المهاجرون الخليجيون 
إضافة لتونسيين ومصريين، واحتضن من انشق 

عن »داعش« عام 2014.
تأسس في أيلول 2013 على يد الفلسطينّي محمد 
يوسف عثمان »أبو عبد العزيز القطرّي«، كان 
للعراق  وانتقل  والشيشان  أفغانستان  من جهاديي 
إلى  وعاد  الزرقاوّي،  مصعب  ألبي  وانضمَّ 
التابعة  القدس«  »سرايا  وأسس   ،2012 سوريا 
النصرة«  انشقَّ عن »جبهة  ثمَّ  »النصرة«،  إلى 
وبايع  األقصى«  »جند  وأسس  الشام(  )فتح 
»داعش«، خاض المعارك ضد قوات النظام في 
مع  واصطدم  الشمالّي،  حماه  بريف   2014 آب 

»حركة أحرار الشام«. 
ُاختطف القطرّي في 2014/1/7 ثم ُوجدت جثته 
في مدينة دير سنبل وُاتهم بقتله جمال معروف قائد 
»جبهة ثوار سوريا«، وتولى مكانه المدعو عمار 
»جند  وخاض  سراقب(  مصعب  )أبو  الجعبور 
ضد  صراعًا  »النصرة«  جانب  إلى  األقصى« 
و«الفرقة 13« و«حركة  ثورة سوريا«  »جبهة 
إدلب.  في  االغتياالِت  من  بعدٍد  وُاتهم  حزم«، 
وفي 2016/10/8 بدأت »حركة أحرار الشام« 
ولكنها  عليها،  هجوٍم  على  ردًا  عليها  هجومًا 
 .2016/10/8 في  »للنصرة«  ببيعتها  احتمت 
فانضم  أشهر،   3 بعد  البيعة  فّكت  أّن  تلبث  ولم 
بعض عناصرها للتركستانّي وآخرون إلى »فتح 
»لواء  باسم  لتشكيل  تحّول  تبقى  ومن  الشام«، 

األقصى«. 
السورّي  النظام  ضد  معارك  الفصيُل  وخاُض   
وشّكلت   ،2016 أواخر  الشمالّي  حماة  بريف 
المجموعات المنشقُّة عنه في 2018/3/9 فصياًل 
جديدًا باسم »أنصار التوحيد« وبقي مستقاًل، ومع 
جديدة  مرحلة  بدأ  المبين«  »الفتح  غرفة  إعالن 
في 2019/6/18 اشترك فيها ليقاتل في إطارها. 
الشام«  »فتح  إلى  انضم  األقصى  جند  وحاليًا 
الشيخ  ويتزعمه  عنصر،  ألف  حوالي  ويضمُّ 
سراقب  في  اتشاره  ومناطق  الرفاعّي.  أسامة 

بريف إدلب الجنوبي. 

»جبهة أنصار الدين« 
ضّم  السلفّية،  الجهادّية  األيدلوجيا  تبّنى  تحالٌف 
حركِة »فجر اإلسالم« من »جهاديين سوريين« 
مغاربة  جهاديين  من  اإلسالم«  »شام  وحركة 
»الجهاديون«  شّكل  فيما  الخضراء«  و«الكتيبة 
الشيشان وغيرهم من الناطقين بالروسّية »جيش 
عمر  أبو  تزعمه  الذي  واألنصار«  المهاجرين 
الشيشاني والذي بايع »داعش في بداية 2014، 
بايع  والذي  الشيشاني  الدين  صالح  مكانه  وأخذ 
التحالف.  وتركوا   2015/9/23 في  »النصرة 
إلى  »الجبهة«  انضمت   2017/2/12 وفي 
»هيئة تحرير الشام«، وبسبب هيمنة »فتح الشام 
وألسباٍب عقائدّية وميلها للقاعدِة، أعلنت انفكاكها 

عن الهيئة شباط 2018

»الكتيبة الخضراء« 
تاريٌخ  ُيعرف  فال  بها  تعمُل  التي  للسريِّة  نظرًا 
البياناِت  في  مقتصدٌة  أّنها  كما  لتأسيسها،  دقيٌق 
وتزعمها  سعوديين  جهاديين  تضمُّ  واإلعالم، 
حمص  ريف  في  عملت  سيف،  عمر  السعودّي 
الكتيبة  وُتعرف  القلمون،  ومنطقة  الشرقي 
بانغماسيها وتنفيذ العمليات االنتحارّية، وكانت قد 
بايعت »جيش المهاجرين واألنصار«، وانضمت 

في 2014/7/25 في تحالف »أنصار الدين«.

»جيش خالد بن الوليد«
في  درعا  بريف  تأسست  جهادّية  سلفّية  جماعة 
)لواء شهداء  بريف درعا، وضمُّ   2016/5/21
اليرموك وحركة المثنى اإلسالمية، جيش الجهاد 
أبو  التوالي  على  وتزعمه  سابقًا(،  الجهاد  سرايا 
محمد  أبو  الشامّي،  عثمان  أبو  الحموّي،  هاشم 
بايع داعش في حزيران 2018،  المقدسّي، وقد 
الفصائِل  ضد  متقطعة  مواجهاٍت  بشكٍل  وخاض 
المباغتِة  الحرِب  أسلوَب  واعتمد  بالجوار  التي 
بن  »خالد  جيِش  وجوُد  وانتهى   ، والفرِّ والكرِّ 
من  يومًا   13 بعد   2018/7/31 في  الوليد« 
االشتباكاِت مع قواِت النظاِم وفصائِل المصالحِة، 

فاستسلم البعُض وآخرون اتجهوا للباديِة. 

»حراس الدين« 
»حّراس  تشّكل  عن  ُأعلن   2018/2/27 في   
وهو  الشامّي،  همام  أبو  بقيادة  القاعدّي،  الدين« 
الجهادّية  مسيرته  بدأ  دمشق  ريف  من  سورّي 
عام 1999 بمبايعة بن الدن، فعّينه مسؤواًل على 
الموصل  إلى  أرسله  ثم  بأفغانستان،  السوريين 
مع  فعمَل  للعراق  األمريكّي  الغزو  مع  العراقّية 
لداعش.  الروحّي  األب  الزرقاوّي  مصعب  أبي 
ولكنَّ إعالن الجوالنّي فكِّ بيعته للقاعدة في تموز 
أمام  التاريخيين  القاعدة  مرتزقة  وضع   ،2016

خياٍر جديٍد، بلبِس عباءِة االعتداِل للحصول على 
ه اعتبره مراقبون  قبوٍل دولّي وإقليمّي، وهو توجٌّ
أّن  إال  باإلرهاب.  التوصيف  للتملِّص من  تكتيكًا 
المنهج  تغيير  رفضت  القياديين  من  مجموعة 
والراية، واالنقالب على الظواهري زعيم القاعدة 

واالتفاق مع تركيا، وبذلك تشّكل حراس الدين.
أصغر  فصائل  السورّية  الساحة  في  ُوجدت  كما 
التي  الليبّية  البتار  كتيبة  مثل  الالذقية،  بريف 
تأسست في 2012/12/23، وكتيبة صقور العز 
»صقر  أبرزهم  سعوديين  جهاديين  ضّمت  التي 
تالشت  وقوقازّية  تونسّية  ومجموعات  الجهاد«، 
»جند  وكتيبة  أخرى.  فصائل  إلى  انضّمت  أو 
وكتيبة  الشيشانيتان،  القوقاز«  و«أجناد  الشام« 
األوزبك  من  جهاديين  وتصم  والجهاد«  التوحيد 
والطاجيك وتركستان، وكتيبة »اإلمام البخاري« 

وتضم جهاديين من األوزبك.

»حركة نور الدين الزنكّي«
إسالمّية  حركة  بل  جهادّية،  نفسها  عن  تعلن  لم 
سنّية، وهي من أكثر الفصائل في تغيير تحالفاتها، 
»النصرة«  مع  تحالفت  تركّي  بدعم  وبدأت 

وانتهت بسببها.
 2011/11/1 في  الدين  شهاب  توفيق  أسسها 
نشاطاتها  وتوسعت  الغربي،  حلب  ريف  في 
وتلقت  بالكامل،  حلب  محافظة  لتشمّل  العسكرّية 

التي  بتركيا،   MOM عمليات  غرفة  من  الدعم 
لواء  إلى  وانضمت  دول،   10 فيها  شاركت 
التوحيد في 2012/7/18 وانفصلت عنه بنهاية 
وتضيف  فاستقم،  ألوية  إلى  لتنضم  نفسه،  العام 
في  وانسحبت  اسمها،  إلى  »إسالمّية«  كلمة 
لتنضم  اسمها،  واستعادت   ،2013 حزيران 
فصائل  مع   2014/1/2 المجاهدين   جيش  إلى 
)لواء األنصار، أمجاد اإلسالم، تجمع فاستقم كما 
ُأمرت(، وفي 2016/9/24  شارك الزنكّي في 
جيش  عن  »الزنكّي«  وانفكِت  حلب،  فتح  غرفة 
خسارة  وبعد   2017/1/28 وفي  المجاهدين، 
حلب »انضمَّ« إلى »هيئِة تحريِر الشاِم« وانشقَّت 
عنها في أيلول 2017، لتنضمَّ إلى الجبهة الوطنّية 

للتحرير في 2018/8/1.  
على  الزنكّي  أفراد  أحد  أقدم   2016/7/20 في 
استهجانًا  الحادثة  وأثارِت  فلسطينّي،  طفٍل  ذبح 
الحركُة  وأدانِت  العامِة،  األوساِط  في  كبيرًا 

الحادَث واعتبرته جريمًة.
في مطلع 2019 خاضت الزنكي أربعة أيام من 
الشام«،  تحرير  »هيئة  مع  الضارية  االشتباكات 

التي سيطرت على كامل ريف حلب الغربّي.
بعد اجتماع قادتها بقيادات تركّية أعلنت »الزنكّي 
عفرين،  إلى  واالنسحاب  نفسها  حلِّ  عن  في 
وتشكيل اللواء الثالث واالنضمام إلى فيلِق المجِد 
ويبرز اسم خالد العمر أبو اليمان ويغيب شهاب 

الدين.

 المرأة الكردية
ورؤى الكتابة

خاصة،  والكردية  عامة  املرأة  زالت  ما 
في  حقها  ممارسة  في  الصعوبة  تعاني 
حكر  أنها  منها  ظناً  الكتابة،  مجال 
على الرجل فقط، إال أن العالم قد شهد 
إقدام بعض النساء على الكتابة بجرأة؛ 
دون  يُحيل  الذي  الُعرف  ذلك  لتتخطى 
مساهمتها في هذا اجملال؛ ويتحّول قلمها 
القابع  اخلوف  ليحررها من  قوية  أداة  إلى 
في أعماقها، ويصبح صوتاً فاضحاً لكل 
وتقليص  إمكانياتها  طمس  يحاول  من 
ليس  تكتب  فهي  اجملتمع،  في  دورها 
بل  اجلوفاء،  الثرثرة  أو  التسلية  بغرض 
إلبراز ذاتها، وبذلك فتحن الطريق لغيرها؛ 
لينطلقن نحو عوالم مينحهن احلرية في 
إعادة  من  ومتكنهن  األدبي،  دربهن  اختيار 
الثقة بأنفسهن، لتكتنب ذاتهن احلقيقية 
في  دورهن مهمشاً  أن كاد  بعد  األنثوية، 

اجملتمع. 

وفي السنوات األخيرة جند إن املرأة الكردية 
في  املشاركة  إلى  عمدت  قد  كغيرها 
النهوض  في  تساهم  متعددة  أنشطة 
باجملتمع، ولعبت دوراً محورياً في مجاالت 
وفنانات،  أديبات وصحفيات  فهناك  عدة، 
في  طاقاتهن  كرّسن  منهن  والبعض 
معاناتهن،  عن  ليعّبرن  الكتابة؛  مجال 
الداخلي  االنطواء  حالة  عن  ويخرجن 
منهن  فالكثيرات  عليهن،  ُفرض  الذي 
ودخلن  اإلبداعية،  اجملاالت  في  يعملن  
عالم االحتراف الكتابي إلى حّد ما، بعيداً 
على  اعتماداً  وذلك  الضيقة،  اآلفاق  عن 
جتاربهن احلياتية، فأغلب كتاباتها األدبية 
النساء  كل  تعيشه  لواقع  انعكاس  هي 
يدفع  الواقع  ذاك  ورمبا  طبقاته،  بكل 

بعضهن للكتابة بشكل أكبر وأعمق.

آفا  روج  في  املرأة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
من  العديد  في  واضحة  بصمة  تركت 
شعر  من  واإلبداعية،  الفنية  اجملاالت 
ورواية وقصة قصيرة، وخاصة مع انتشار 
لتثبت  االجتماعي،  التواصل  صفحات 
األدبية،  احلياة  في  ومشاركتها  مكانتها 
رواد  من  جعلها  متميز،  مبظهر  وتظهر 
ومكّنت  الرجل،  مع  مبوازاة  احلديث،  األدب 
القناعات  من  جملة  لتطرح  نفسها 
جتارب  بخالصة  مستعينة  الفكرية، 
وأتقنتها،  تعلمتها  وخبرات  عاشتها، 
نصوصها  خالل  من  إثارتها  فحاولت 
سبيالً  الكتابة  أصبحت  حتى  اإلبداعية، 
االجتماعي،  التدجني  قيود  بعض  لكسر 

حاضراً وعبر العصور.

وفي جغرافية روج آفا، ازداد عدد الكاتبات، 
في  األدبية  املنجزات  على  واطالعهن 
الكردية  الكاتبة  ثقة  فازدادت  العالم، 
فعلى  األدبي،  نشاطها  وازداد  بنفسها، 
سبيل املثال ال احلصر، كانت الكاتبة روناك 
برز قلمهن  الالتي  الكردية من  املرأة  مراد 
األدبي،  امليدان  وخضن  اإلبداع،  مجال  في 
تناولت  أدبية كثيرة،  نتاجات  لها  فكانت 
للمجتمع  مختلفة  جوانب  خاللها  من 
الكردي وكذلك النضال التحرري للشعب 
آفاق شاسعة  نحو  منها  الكردي، سعياً 
حدود  من  متحررة  طاقتها،  فيه  تبذل 
الرتابة وبلورة الصمت في املعاناة، ورفضاً 
وطال  طالها  الذي  القهر  لواقع  منها 

شعبها، وملدة طويلة من الزمن.

أن  استطاعت  املبدعة  الكردية  املرأة  إذاً، 
حتقق انتصاراً على رواسب ثقافة عقيمة، 
ال  حديثة  فكرية  رؤى  طرح  خالل  من 
تقليدية أو سلبية نحو املرأة، تلك النظرة 
التي ترفض االعتراف بحقيقتها ووجودها 

اإلنساني.

نحو  املرأة  حتفيز  بإن  القول  ميكننا   
إتاحة  عبر  اإلبداع،  طريق  في  السير 
جتربتها  وخوض  قدراتها  لتفعيل  الفرص 
الروح  متتني  على  حّث  هو  الكتابة،  في 
خاللها  من  تتجلى  والتي  اجلماعية، 
ورؤى  لعادات  تخضع  ال  التي  احلقيقة 
واقع  خلق  وبالتالي  بالية،  مجتمعية 
حقوقها  فيه  تضمن  للمرأة،  جديد 

اجملتمعية والسياسية والثقافية. 

نبض الياسمين

هيفا حيدر حسن

ميتان الرابع ... صراع ثقافي ألجل البقاء والتحرر
روناهي/ الشهباء: أنهى مهرجان ميتان المسرحي، دورته الرابعة على أمل أن يغدوا هذا المهرجان في دورته الخامسة 
مهرجانًا على مستوى سوريا والعالم وأن يقام في أرض الزيتون »عفرين« بعد تحريرها، هذه كانت أمنية القائمون 
والمنظمون لها في الشهباء، ورغم كل المصاعب، تميزت هذه الدورة بالنجاح الباهر والحضور الالفت للجمهور رغم 

ظروف التهجير والحرب.

والزمر  الطبل  صوت  وقع  على  الختام  حفل  وبدأ 
ولوحة فلكلورية راقصة من تراث عفرين قدمها فرقة 
اللوحة  وهدفت  الفلكلوري،  للرقص  »كفناشوبي« 
وعدم  التكاتف  حول  الجمهور  لتوعية  الراقصة 
وعرض  البينية،  البسيطة  الخالفات  خلف  االنجرار 
محي  التنظيمية  اللجنة  وعضو  المسرحي  المخرج 
أوجالن  عبداهلل  الكردي  للقائد  كلمة  أرسالن  الدين 
في  جسدت  التي  عفدي«  »درويشي  ملحمة  حول 

مسرحية غنائية في اليوم األخير من المهرجان.
وعرض خالل أيام المهرجان التي بدأت في السابع 
ثقافي  بكرنفال  المنصرم  الشهر  من  والعشرون 
حول  أفكارها  دارات  مسرحيات  عشر  وفلكلوري. 
وكيفية  والشر،  الخير  بين  والصراع  المرأة  حرية 
ومقدراتها،  الشعوب  بعقول  الحاكمة  األنظمة  تحكم 
الطبيعة  حماية  فكرة  أثارت  أخرى  ومسرحيات 
حلب  من  مسرحيتان  فرقتين  وشاركت  واإلنسان، 
لمسرحية  إضافة  الدورة،  هذه  في  الجزيرة  وإقليم 
التي عرضت في حفل الختام وتحدثت  »سبع خيم« 
»خالقوا  فرقة  بها  شاركت  التي  المسرحية  هذه 
األمل« في مهرجان الشهيد يكتا المسرحي، وتطرقت 
والثقافية  االجتماعية  عفرين  حالة  إلى  المسرحية 
تحول  وكيف  التركي،  العدوان  قبيل  واالقتصادية 
أبنائها إلى ثوار ومدافعين عن أرضه خالل العدوان 

وبعده.

تكريم الضيوف وإلغاء املنافسة

وعلى مدار أثني عشر يومًا كانت قاعة المسرح التي 
بالحضور،  تكتظ  شخص  مائة  األربع  لقرابة  تتسع 
وفي غالب األحيان يعود عدد أخر أدراجه لعدم توفر 
مقاعد فارغة، مما دفع باللجنة التنظيمية لوضع شاشة 
عرض كبيرة خارج المسرح ليتمكن أكبر عدد ممكن 

من متابعة عروض المهرجان.
وعلى خالف السنوات السابقة لميتان، فضلت اللجنة 
اللجان  المسرحية عبر  تقيم االعمال  إلغاء  التنظيمية 

للفائزين، واستعاض عنها  الجوائز  وتقديم  الخاصة، 
مركز  فرقة  تكريم  تم  إذ  المشاركة،  الفرق  بتكريم 
هيوا  المخرجة  وتسلمت  والفن  للثقافة  هورو  جميل 
الفخار  من  اليوم  صنع  الذي  مهرجان  رمز  بطال 
بداًل من البرونز، وعن فرقة الهالل الذهبي »ساريا 
الهدية، وبدروها  الممثلة شفين خليل  بارن« تسلمت 
تذكارية  هدية  عفرين  في  الذاتية  اإلدارة  قدمت 
للقائمين بالمهرجان وتسلمها عضو اللجنة التنظيمية 

سالم إيبو.

»عفرين جوهرة كردستان«

شيراز  التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئيسة  وقالت 
وصل  المهرجان  هذا  »اليوم  الختام  حفل  في  حمو 
إلى غايته، في توجيه رسالة للمحتل التركي وغيره، 
وهذه  بثقافته،  متمسك  الشعب  هذا  أن  على  والتأكيد 
والذي  بالتراب  والتمسك  النضال  رمز  هو  الثقافة 

سيضمن العودة األكيدة لعفرين«.
الثقافة  حركة  باسم  غورسيه  إيهان  شكر  حين  في 
والفن في عفرين كل الحضور وجميع المساهمين في 
إنجاح هذا المهرجان، وتابع: »هذا المهرجان أظهر 
ترابط  وحقيقة  بجوهر  وتمسكهم  العفرينين،  روح 
اإلنسان بتراثه وأرضه«، ووصف إيهان الذي تعرف 
بـ«جوهرة  عفرين  الشهباء  في  عفرين  شعب  على 
كردستان،  جوهرة  هي  »عفرين  وقال:  كردستان« 
كل  بين  تجمع  وثقافتها  وتراثها  وطبيعتها  شعبها 
ال  لذا  كردستان،  جوهر  وتمثل  والشعوب،  الثقافات 

نستطيع العيش دون العودة على عفرين المحررة«، 
وقدم غورسيه نجاح هذا المهرجان المسرحي كهدية 
لعوائل الشهداء وقائد الشعب الكردي عبداهلل أوجالن.

عائلة الدمى ستستمر يف ميتان 
للدورة الخامسة

المتحرك،  للدمى  عرضًا  أيضًا،  الختام  حفل  وتخلل 
عام  ميتان  انطالقة  مع  ارتبط  هذا  الدمى  عرض 
فقرة  ورندوا«،  »هندي  عائلة  وشكلت  2014م، 
يومية في ميتان بدوراته األربعة، وتهدف هذه الفقرة 
فكاهية  بطريقة  األفكار  بعض  إيصال  إلى  الترفيهية 
مميزًا  نوعًا  ميتان  على  لتضفي  الواقع  من  وقريبة 
على مر السنوات، لكن هنا في الشهباء عائلة الدمى 
هذه أيضًا توسعت لتشمل طفليين »بوزان وهفرين«، 
المقبلة  لتشكل عائلة متكاملة تشارك ميتان مسيرتها 

أيضًا.
أو  والفن  الثقافة  حركة  في  شخص  كل  وساهم 
المؤسسات األخرى بعمله في إنجاح هذا المهرجان، 
وتقول صباح علي اإلدارية في كومين الرسم »شاركنا 
نحن في هذا المهرجان كمساعدين في عملية المكياج 
وبعض الديكور، وهذا المهرجان أثبت نجاحه وتميزه 

رغم ضيق الوقت واإلمكانيات«.

ثورة ثقافية رائدة

الذي  إبراهيم«  »أردالن  التشكيلي  الفنان  وشارك 
عفدي«  »درويشي  المسرحي  العرض  شارك 
كتجربة أولى له إلى جانب عمله في مكياج الممثلين 
والمساهمة في تصميم الديكور، قال »هذا المهرجان 
بعفرين عامة،  المسرحي  الفن  نقلة نوعية في  كانت 
قدرتهم  عفرين  شعب  أثبت  الدورة  هذه  في  وهنا 
على متابعة نضالهم وصون ثقافتهم، إذ كانت غالبية 
اجتماعية  معاني  وذو  هادفة  المسرحية  األعمال 
بالثورة  التجربة  هذه  توصيف  يمكننا  لذا  وسياسية 

الثقافية الرائدة«.
وهذه المرة األولى التي تقام فيها مثل هذه المهرجانات 
الرئاسة  نائب  محمد  إسماعيل  قال  إذ  الشهباء،  في 
المهرجان  »هذا  الشهباء:  مقاطعة  في  المشتركة 
اعطانا نحن أهالي الشهباء دفعًة معنوية متميزة، إذ 
سابقًا،  المهرجان  هذه  مثل  الشهباء  أرض  تشهد  لم 
ونحن اآلن إلى جانب أهالي عفرين نشاركهم نضالهم 
وهدفنا مشترك وهو طرد االحتالل التركي من كافة 
األراضي السورية«، وأكد أسماعيل على أن مضي 
الذي يؤمن به هو الضمان  الفكر  اإلنسان في مسار 

األمثل لنجاحه في إشارة إلى فكر األمة الديمقراطية 
واإلدارة الذاتية الذي تمسك به أهالي عفرين والشهباء 

رغم التهجير القسري.

املهرجان أظهر املواهب

 الشابة وصقلّها

الممثلين  من  العديد  أكتسب  الدورة،  هذه  وفي 
والممثالت خبرات عدة، إذ خاض عدد منهم تجربة 
من  األولى،  للمرة  التمثيل  جانب  على  اإلخراج 
بينهم الممثلة والمخرجة زينب محمد، حيث وصفت 
وأشارت  النوعية«،  بـ«القفزة  اإلخراج  في  تجربتها 
زينب إلى أن ميتان فتح المجال أمامها وأمام رفاقها 
الكتساب الخبرة وصقل مهاراتهم المسرحية، إضافة 
للعمل كمخرجين للمرة األولى، وقالت: »هذه التجربة 
هذا  في  للمضي  جديدة  دفعة  اعطتني  اإلخراجية 
المجال، وتقديم األفضل للمسرح الكردي«، وتعهدت 
زينب إلى جانب أصدقائها في فرقة  »خالقوا األمل« 
أوجاعهم  بنقل  المجتمع  مرآة  يكونوا  بأن  المسرحية 
ومشاكلهم عبر المسرح، وبطريقة شفافة وصريحة، 
أغنوا  الذين  عفرين  ألهالي  بالشكر  زينب  وتقدمت 
أن  على  إشارة  في  الالفت،  بحضورهم  المهرجان 
لتقديم  واإلصرار  الشجاعة  أكسبهم  الحضور  هذا 

األفضل.

»التمسك بفكر القائد أبو ساهم 
بإنجاح ميتان«

المسرحي،  المهرجان  هذا  نجاح  الحضور  وربط 
والتي  الكردية  القضية  على  المتآمرة  الدول  بفشل 
عبداهلل  الكردي  الشعب  قائد  شخص  في  تعود 
هذا  استهدفت  التي  الدويلة  المؤامرة  عبر  أوجالن 
نؤمن  »نحن  حسن:  ليلى  المواطنة  قالت  الشعب، 
المستقبل المشرق الذي ينتظرنا بفضل نضال أبنائنا 
نستطيع  لذا  أبو،  القائد  فكر  ومتابعة  وتضحياتهم، 
القول أن هذا المهرجان الذي قدم العديد من الرسائل 
هذا  لذا  القائد،  بفكر  الشعب  هذا  تمسك  بفضل  نجح 
دليل قاطع على أن المؤامرة الدولية ضد أوجالن لم 

ولن تصل لهدفها«.
الثقافي  النضال  مسيرة  لكن  انتهى،  الرابع  ميتان 
والفكري لم تنتهي بعد، وهي مستمرة في صيرورتها 
وتعهد  دائمًا،  األنقى  للحضارة  البقاء  ألن  الدائمة، 
الفانون المسرحيون وشعب عفرين بأن يقام المهرجان 
المقبل على خشبة المركز الثقافي في عفرين الحرة.

ال تخفي العاصمة الليبية العريقة المطلة على البحر 
أمام  الحروب  المرهق من  المتوسط جانبها  األبيض 
زوارها. وقد تأسست طرابلس في القرن السابع قبل 
تجاريًا  مركزًا  وكانت  الفينيقيين،  يد  على  الميالد 
للتبادل بين أوروبا وأفريقيا، ويعود سبب تسميتها إلى 

اإلغريق إذ تعني »تريبولي« بلغتهم: المدن الثالث.
وألنها كانت على مدار تاريخها مدينة مأهولة لم يتبق 
الروماني  عصرها  وفي  القديمة،  آثارها  من  الكثير 
بنى فيها قوس النصر )قوس اإلمبراطور الروماني 
ماركوس أوريليوس الذي حكم في الفترة 180-161 

للميالد(، وال يزال يتوسطها حتى اآلن.
قبائل  مدن  من  طرابلس  أصبحت  الرومان  وبعد 
اإلمبراطورية  من  أجزاء  اقتطعوا  الذين  »الوندال« 
وأسسوا  الميالدي،  الخامس  القرن  في  الرومانية 

دولتهم في شمال أفريقيا وعاصمتها قرطاج.
عمر  الصحابي  زمن  في  طرابلس  المسلمون  وفتح 
الحين  ذلك  منذ  عربيًا  بلدًا  وأصبحت  الخطاب،  بن 
في  لها  الصقليين  النورمان  احتالل  فترات  باستثناء 
منتصف القرن الثاني عشر، واإلسبان وفرسان مالطا 

في النصف األول من القرن السادس عشر.
كانت المدينة منذ بداية القرن السادس عشر- مسرحًا 

لصراع بحري كبير بين القوى األوروبية، وخاصة 
في  والعثمانية  العربية  واألساطيل  ناحية  من  إسبانيا 
الطرابلسيون  وقاد  أخرى،  ناحية  من  أفريقيا  شمال 
عام  اإلسبانية  البحرية  لرحيل  أدت  باسلة  مقاومة 
القديس يوحنا  1530، والحقا جرى إخراج فرسان 

المالطيين بدعم عثماني في منتصف القرن ذاته.
وسميت العاصمة الليبية في منتصف القرن السادس 
طرابلس  »إيالة  العثمانية:  الوالية  زمن  في  عشر 
)في  الشام«  »طرابلس  عن  لها  تمييزًا  الغرب«، 
لبنان اآلن(، وكانت تمتد من إيالة )إقليم( مصر شرقًا 

وحتى إيالة تونس غربًا.
واستقل الوالي أحمد باشا عن العثمانيين مؤسسا حكم 
األسرة القرمانلية منذ بداية القرن السابع عشر، قبل 
 ،1835 عام  العثماني  للحكم  مجددًا  البالد  تعود  أن 
مع  بحرية  مواجهات  القرمانليين  حكم  تخللت  وقد 
الواليات المتحدة لبسط السيادة على البحر المتوسط، 

وذلك قبل حقبة االحتالل اإليطالي للبالد.
قوائم  على  مدرجة  األثرية  ليبيا  مواقع  أصبحت 
الخطر من قبل منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة )اليونسكو(، بما في ذلك مدينتا لبدة وصبراتة 
التاريخيتان الواقعتان شرق طرابلس وغربها، وكانتا 

جزءًا من المملكة النوميدية الزائلة.
عمالقة  مبان  الزوار  تستقبل  الليبية،  العاصمة  وفي 
دخولهم  فور  الرصاص  آثار  وعليها  منتهية  غير 

طرابلس التي احتضنت العديد من الحضارات. 
مدن  إلى  تحولت  فقد  الليبية،  العاصمة  أّما ضواحي 
مركز  إلى  للنزوح  سكانها  اضطر  أن  بعد  أشباح 

المدينة هربًا من القصف واالشتباكات.
ويواجه سكان طرابلس صعوبات كثيرة بسبب تعطل 
بعض الخدمات مثل النظافة والمستشفيات ومحطات 
الوقود والمصارف وحتى االتصاالت، بينما يتعرض 
قوات  لهجمات  المدينة  شمال  الدولي  معيتيقة  مطار 
الشهداء  ميدان  يوجد  العاصمة  مركز  وفي  حفتر. 
وجدران تاريخية يتجول في ظاللها الليبيون والسياح 
باشا  أحمد  جامع  ويستقبل  التاريخ.  عبق  ليستنشقوا 
السور،  داخل  إلى  وصولهم  بعد  الزوار  العثماني 

لينتقلوا بعد ذلك إلى األزقة الضيقة.
عاصمة  لقب  على  الليبية  طرابلس  مدينة  وحازت 
الثقافة اإلسالمية عام 2007م، نظرًا لوجود عدد من 
المعالم اإلسالمّية، وتمتاز المدينة بنشاطها التعليمي، 
باإلضافة إلى أنها زاخرة بالفنون والثقافة اإلسالمية، 
المدينة فن صوفي  في  الموجودة  الفنون  أشهر  ومن 
األصل، وكما تقام سنويًا فيها عددًا من المهرجانات 
الشعبّية،  والموشحات  المالوف  كمهرجان  السنوية 
المطبوعات  من  للعديد  مصدرًا  أّنها  إلى  باإلضافة 

والمنشورات الثقافّية في البالد.
وكاالت

تقرير/ صالح إيبو

إيهان غورسيه شيراز حمو صباح علي

طرابلس الغرب.. تاريخ عريق أنهكته حروب العرص
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

 قانون العاملين..
 هل سيكون

 أولى خطوات
التصحيح؟

وخزة قلم

حسن باران

 مواسم زراعة
الخضروات

تُعد اخلضروات من أهم املواد الغذائية التي يتناولها 
لو  خاصة  عالية،  غذائية  قيمة  من  لها  ملا  اإلنسان؛ 
كانت تلك اخلضروات التي يتناولها اإلنسان عضوية، 
لذلك؛  الكيميائية.  واملبيدات  األسمدة  من  خالية 
لصحة  الضرورية  األمور  من  اخلضراوات  زراعة  باتت 
معادن  من  الغذائية  املواد  على  حلصوله  اإلنسان، 
عضوية  خضروات  من  غذائية،  وألياف  وفيتامينات 
حتافظ على صحته وسالمة اجلهاز الهضمي. بالطبع 
لكل اخلضروات مواعيد ومواسم زراعية، لذلك سوف 

نتعرف على مواسم زراعة اخلضروات وطرق زراعتها.

ودرجة  الزراعة،  موسم  حسب  اخلضروات  تنقسم 
حتمل احلرارة إلى خضروات »شتوية، صيفية«.

مواسم زراعة اخلضروات الشتوية:

تنقسم لنوعني: النوع األول؛ اخلضروات التي تتحمل 
الصقيع، والثاني اخلضروات التي ال تتحمل الصقيع.

اخلضروات التي تتحمل الصقيع:

األول  تشرين  شهري  في  البازالء  بذور  تزرع  البازالء: 
والثاني؛ وتزرع البازالء في احلقل مباشرة.

البصل: من اخلضراوات الصيفية والشتوية تزرع بذور 
البصل في شهري آب وأيلول.

اجلرجير، اللفت، والفجل: تزرع بذورها في شهري آب 
حال  في  كبيرة،  أوعية  أو  أحواض  في  وتزرع  وشباط، 

وجود حديقة تنثر على األرض. 

السبانخ: تزرع بذوره في شهري أيلول وشباط، وتزرع 
على شكل بذور مثل بذور اجلرجير.

امللفوف: تزرع بذوره في شهري أيلول وتشرين الثاني، 
شهر  بعد  وتُنقل  صغيرة  شتالت  في  زراعته  يتم 

لألرض.

اخلضروات التي ال تتحمل الصقيع:

البطاطا: وهي من الزراعات اجملهدة للتربة تزرع بذورها 
في شهري كانون األول وشباط.

الثوم: ميكن زراعته في املنزل وتزرع بذوره في شهري 
أيلول وتشرين األول.

وتنثر  وشباط  آب  شهري  في  اجلزر  بذور  تزرع  اجلزر: 
البذور في احلقل أو الوعاء مباشرة.

السلق: تزرع بذوره ما بني شهري آب وآذار ومن املمكن 
الصيف  أشهر  عدا  ما  السنة  شهور  طوال  الزراعة 

احلارة.

البذور  تنثر  وشباط،  آب  شهري  في  يزرع  البقدونس: 
في احلقول أو في أوعية.

تزرع  والثاني،  األول  تشرين  في  يُزرع  الرومي:  الفلفل 
شتالت صغيرة ثم تنقل بعد شهر ألوعية أكبر أو إلى 
احلقل مباشرة، وهو من احملاصيل اجملهدة للتربة، ال بد 

من جتديد التربة معه باستمرار.

اخلضروات الصيفية التي تتحمل البرودة وتفضل اجلو 
املعتدل وكيفية زراعة بذورها:

تزرع  والثاني،  األول  البندورة: تزرع في شهري تشرين 
بعد  التربة  إلى  نقلها  يتم  ثم  شتالت  شكل  على 

شهر، وهي من النباتات اجملهدة للتربة.

ميكن  وآذار  شباط  شهري  في  تزرع  الفاصولياء: 
التالية: كانون  الدافئة باألشهر  املناطق  زراعتها في 

األول، كانون الثاني، آذار، نيسان، وأيار.

اخلضروات التي ال تناسبها احلرارة الشديدة:

الباذجنان: تزرع بذورها في شهري تشرين األول والثاني 
في شتالت ثم تنقل للتربة أو وعاء أكبر. 

السواحل  على  الثاني  كانون  شهر  في  البامية: 
في  املتأخر  الصيفي  املبكر(،  )الصيفي  الدافئة 

شباط، آذار ونيسان.

اخليار: في شهري شباط وأيار، وفي املناطق الساحلية 
الدافئة في تشرين األول والثاني.

الكوسا: تزرع في »شباط، نيسان، آب، أيلول، وآذار«.

اللوبيا: في شهري آذار ونيسان.

باملناطق  األول  كانون  شهر  في  تزرع  امللوخية: 
الساحلية الدافئة، من املمكن الزراعة طوال العام ما 

عدا األشهر الباردة، وتنثر البذور في احلقل مباشرة.

أهمية اخلضروات كغذاء

حرارية  سعرات  على  حتتوي  بأنها  اخلضروات  تتميز 
قليلة )نحو 35 ُسعرة لكل 100 جرام في املتوسط(، 
تؤكل  أن  يجب  التي  الغذائية  املواد  من  فهي  ولهذا 

يومياً.

املعدنية  واألمالح  بالفيتامينات  اجلسم  ومتد 
والبروتينات الضرورية والنشويات والدهنيات البروتني 
ُسعرة   900 )دهنيات:  احلرارية  بالُسعرات  الغني 
ُسعرة   400 وبروتني:  نشويات  جرام،   100 حرارية/ 

حرارية/ 100 جرام(.

من عبِق األرض

رضوان أمحد

التعليمي  القطاع  على  طرأت  كثيرة  تغيراٌت 
مدارٌس  سوريا،  وشرقي  شمال  مناطق  في 
ظهرت  ومعها  األم،  باللغة  ُتَدّرس  وجامعاٌت 
مطالٌب جّمة، في البداية السكن الجامعي الذي 
البعيدة  المدن  لطالب  أساسيًا  مرجعًا  بات 
القادمين إلكمال مسيرتهم التعليمية في جامعة 
قريب  وقٍت  خالل  الجامعة  مدركًة  آفا،  روج 
ويجمعهم  يحميهم  لسكٍن  الطالب  حاجة  إلى 
تحت سقٍف واحد، ذو مقوماٍت عالية من حيث 
الوافدين،  تستوعب  وغرٌف  واألمان،  األثاث 
الجامعي يستقبل طالب جامعة  السكن  ها هو 
البنين والبنات، يقع إحداهما في  روج آفا من 
الخليف،  بدران  بمدرسة خضر  السريان  حي 
ما  كليهما  يضم  الحمام،  شارع  في  واآلخر 
يقارب 206طالب/ طالبة، قادمين من مناطق 
بعيدة مثل كوباني، عفرين، سري كانيه/ رأس 
وسائل  بكافة  ومهيأ  مجهز  الشهباء،  العين، 
خاصة  وُغرف  طعام،  تدفئة،  من  الراحة، 
للدراسة المكتبية، وعن النظام األمني المعتمد 
في السكن تغلق األبواب الساعة السابعة مساًء 
للبنات، أما البنين فُتغلق على الساعة العاشرة 

مساًء حرصًا وخوفًا على سالمتهم.

رشوط القبول يف السكن الجامعي

وبهذا الخصوص كان لصحيفتنا روناهي لقاًء 
»مولودة  للبنات  الجامعي  السكن  إدارية  مع 
عن  حديثها  بداية  في  استهلت  حيث  بكر« 
القبول  وشروط  الجامعي  السكن  فتح  سبب 
ُبعد  إلى  السكن  باب  فتح  قائلًة: »يرجع سبب 
البيوت عن الجامعة، وقدوم الطالب من مدن 
روا قسرًا مع عوائلهم نتيجة  أخرى بعضهم ُهجِّ
مناطق  على  والمتوالية  الشرسة  الهجمات 
اآلخر  والقسم  السوري،  والشمال  آفا  روج 
والتخصص  التعليمية  مسيرته  إلكمال  قادم 
لفتح  كفيلة  الجامعة، حيث كانت األسباب  في 

األبواب أمام رواد العلم«.

نوهت  السكن  في  القبول  لشروط  بالنسبة  أما 
عن  المسافة  تقل  ال  أن  يجب  بأنه  مولودة 
مثل؛  الصحية  اإلجراءات  واتخاذ  30كم، 
وخلوهم  سالمتهم  من  للتأكد  الطبية  التحاليل 
إن  ذكره  والجدير  المعدية،  األمراض  من 

الجامعة  في  للقبول  األساسية  الشروط  أهم 
بمبدأ  االلتزام  السنوية  المفاضلة  أثناء 
خارج  مساًء  التأخير  كعدم  الداخلية  القوانين 
بصفوف  لاللتحاق  باكرًا  واالستيقاظ  السكن، 

المحاضرات.

ماذا عن الطالب املُهّجرين قرساً؟!

للبنات  الجامعي  السكن  إدارية  وأضافت 
أعداد  حول  حديثها  ختام  في  بكر«  »مولودة 
القادمات من مناطق مختلفة، وعدم  الطالبات 
قدرتهن المادية على استئجار البيوت الباهظة 
األمن  مبدأ  على  بعضهن  واعتماد  الثمن، 
»يبلغ  بالقول:  النفسية  والراحة  واألمان، 
عشرة  على  موزعين  طالبة،   80 عددهن 
وأسّرة،  تدفئة  من  لوجستيًا  مجهزة  غرف 
والدراسة  بالطعام  خاصة  وغرف  وأثاث، 
الجامعة، حيث  وإلى  نقل من  أيضًا، ووسائل 
األخذ  مع  مجانية،  الخدمات  هذه  جميع  إن 
عفرين  مدينة  طالب  ظروف  االعتبار  بعين 
كري  العين،  رأس   / كانيه  وكوباني، وسري 
ِقبل  للتهجير من  المعرضين  أبيض  تل  سبي/ 
خصصت  كما  ومرتزقته،  التركي  الفاشي 
جامعة روج آفا مبلغ مالي للمهجرين، وقدره 

30 ألف ليرة سورية.

تحدت الظروف لُتحقِّق حلمها

آفا  روج  جامعة  في  طالبٌة  عمر«؛  »سلطانة 
متخصصة في قسم الكيمياء، من مدينة عفرين 
المحتلة، ُهجرت مع عائلتها إلى مدينة الشهباء 
الدنيئة  والممارسات  التركي  االحتالل  نتيجة 

التي كانت ُتجرى بحقهم، ولكل فعل رد فعل، 
وعدم  اإلصرار  على  ردها  تلخص  حيث 
اليأس إلكمال مسيرتها التعليمية متحديًة كافة 

الظروف والصعوبات.

وأكدت سلطانة على جاهزية السكن الجامعي 
»عند  حديثها:  في  قائلًة  بأيام  وصولهم  قبيل 
مجهزًا  كان  الجامعي  السكن  إلى  وصولنا 
للراحة،  وسائل  من  شيء  ينقصه  ال  ومرتبًا 
واألمان، والتعاون الذي بات موجودًا فيما بيننا 
من حيث االعتناء بالنظافة والترتيب، والجدير 
ذكره إن بعض الطالبات لم يلتزمن بما ُوضع 
لياًل  والمكوث  التأخير  عدم  مثل؛  قوانين  من 
خارج السكن دون معرفة اإلدارة بهذا األمر، 
ولكن سرعان ما انحلت هذه المشاكل، ونسعى 
حتى  أنفسنا  على  األولى  بالدرجة  االعتماد 

نحقق مرادنا«.

»مطلبنا العودة لديارنا وإخراج 
املحتل منها«

عمر  سلطانة  طالبت  الحديث  ختام  وفي 
بتحرير عفرين المحتلة من ِقبل الفاشي التركي 
»الجيش  والمسمى  له  الموالين  ومرتزقته 
الوطني السوري«، إلى أهلها ومواطنيها ألن 
حديث  باتت  بحقهم  جرت  التي  االنتهاكات 
تكون  أن  إنما  بالبعد  تقاس  ال  الغربة  العالم، 
قادر  بعيدًا عن منزلك غير  غريبًا في وطنك 
على العودة والنظر من بعيد، أن تفتقد لترابك، 
المنزل  باب  أمام  المزروعة  الزيتون  لشجرة 
كافيًة لمنحك شعورًا ال يمكن وصفه، على حد 

تعبيرها.

يعتمد السكن الشبايب عىل نظام 
الكومينات

السكن  في  اإلداري  حّدثنا  ذاته  اللقاء  وفي 
الجامعي للشباب »كاميران مصطفى«، حيث 
الكومينات  نظام  اتباع  إلى  حديثه  في  أشاد 
 13 إلى  مقسمًا  يكون  بحيث  السكن،  ضمن 
كومين، كل كومين يضم غرفتين وكل غرفة 
تضم أربع طالب، ومن ثم يبدأ النظام الداخلي 
عند  األبواب  وإغالق  الطعام،  مواعيد  مثل 
بجميع  وااللتزام  مساًء،  العاشرة  الساعة 

القرارات المتخذة حسب قوله.

الطالب  بعض  عمل  حول  كاميران  وأضاف 
مساعدة  أجل  من  المسائية  الساعات  خالل 
ذويهم، واالعتماد على أنفسهم، حيث أكد بأنهم 
في  المناسبة  األمنية  التدابير  بأخذ  يقومون 
تأخره  سبب  مع  مرفقة  ورقة  بتأكيد  الحسبان 
وعدم التزامه بالمواعيد المسائية، مشيرًا إلى 
والبالغ  السكن  في  المقيمين  الطالب  أعداد 
عفرين،  من  قادمين  126طالب،  عددهم 

كوباني، الدرباسية، وسري كانيه.

الصعوبات التي ظهرت ُقبيل إنشاء 
السكن الجامعي 

الجامعي  السكن  مشرف  مع  أيضًا  والتقينا 
آفا  روج  جامعة  في  طالب  وهو  للشباب 
بقامشلو »إبراهيم محمد« منوهًا خالل حديثه 
عن الصعوبات التي ظهرت قبيل إنشاء السكن 
استئجار  على  المادية  قدرته  وعدم  الجامعي، 
بيت خاص به، وفيما بعد َعِلم محمد عن فتح 
باب السكن أمام الطالب الذين يأتون من أماكن 
في  منازلهم  إلى  العودة  لهم  ُيتاح  وال  بعيدة، 
لسماع  فرحته  إن  على  مؤكدًا  نفسه،  اليوم 
لتحقيق  آخر  إنجاز  بمثابة  كانت  الخبر  هذا 
هدفه وحلمه، وها هو اآلن يواصل مشروعه 

الدراسي في السنة الثانية من قسم الكيمياء.

روناهي/ الطبقة- يستقبل مخيم أبو 
قبيع العائالت النازحة من ريف إدلب 
خاصة بعد دعوة القائد العام لقوات 
سوريا الديمقراطية الستقبالهم، هذا 
المخيم يختلف عن المخيمات األخرى 

فما هو وجه االختالف؟

من  العائالت  من  الكثير  المنطقة  إلى  وفدت 
سوريا  لقوات  العام  القائد  دعوة  بعد  إدلب 
تلك  باستقبال  عبدي  مظلوم  الديمقراطية 
العائالت بالتنسيق مع القوى المنضمة لقوات 

سوريا الديمقراطية بسبب العمليات العسكرية 
ومحيط  الجنوبي  إدلب  ريف  في  الجارية 
العائالت  تلك  استقرت  وقد  الدولي.  الطريق 
الوافدة من إدلب في مخيم موجود سابقًا قريب 
من قرية أبو قبيع الواقعة شرق مدينة الطبقة 
نهر  ضفاف  على  كم،  وثالثين  خمس  بنحو 
القرية،  شرق  الواقع  الفندق  بمنطقة  الفرات 
في حين بلغ عدد العائالت الوافدة إلى المنطقة 

العشرات. 

مخيم أبو قبيع عشوايئ..

ويعتبر مخيم أبو قبيع مخيم عشوائي تم تجهيزه 
من قبل عائالت نازحة من أرياف إدلب بسبب 
العمليات العسكرية التي جرت هناك في وقت 

استقرت  البداية  وفي  العامين،  يقارب  سابق 
الواقع شرق  قبيع  أبو  فندق  في  العائالت  تلك 
القرية، ومن ثم توسع إلى إقامة خيم في محيط 
ونهر  الفندق  بين  الفاصلة  المنطقة  في  الفندق 
إدلب  من  بالكامل  فهي  العائالت  أما  الفرات. 
مئة وسبعين عائلة، وهي  يبلغ عددها حوالي 
تنظم نفسها وتدير شؤون المخيم ضمن مجلس 
الخدمات  وتقديم  المخيم  تنظيم  مهمته  محلي 
وتقديم  العامة  المؤسسات  مع  والتواصل 
صحيفتنا  كاميرا  زارت  وقد  المساعدات، 
من  التنظيم  عملية  وشاهدت  المخيم  روناهي 

قبل المجلس المحلي فيه.

ازدياد عدد العائالت يف املخيم

مع  تزامنًا  المخيم  في  العائالت  عدد  زاد  وقد 
العمليات العسكرية التي أطلقتها قوات النظام 
السوري بدعم من القوات الروسية على ريف 
إدلب في اآلونة األخيرة، وخاصًة القريبة من 
الطريق الدولي، حيث بلغت عددها العشرات 
تلك  تأمين  تم  إدلب،  من  مختلفة  مناطق  من 
في  إيواء  مركز  في  مؤقت  بشكل  العائالت 
قريبة  أرض  تجهيز  حين  إلى  الرقة  منطقة 
وبالمستلزمات  بالخيم  قبيع  أبو  فندق  من 
االجتماعية  الشؤون  لجنة  حسب  الضرورية 

والعمل في منطقة الطبقة.

اختالفه عن بقية الخيم العشوائية

للجنة  المشتركة  الرئيسة  أكدت  الصدد  وبهذا 
محمد  ليلى  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
بقية  يختلف عن  قبيع  أبو  مخيم  أن  لصحيفتنا 
المخيمات العشوائية التي يعتبر أغلب قاطنيها 
من رعاة المواشي ويتغير مكان اإلقامة بشكل 
دائم لديهم، أما مخيم أبو قبيع فهو مخيم مستقر 
إيواء  بناء أقرب أن يكون مركز  ويوجد فيها 

بداًل من أن يكون مخيم عشوائي.

تقديم الدعم لقاطني املخيم

وأشارت ليلى إلى أن دعم المنظمات لقاطني 
منتظم،  وغير  ضعيف  يعتبر  قبيع  أبو  مخيم 
بتقديم  الدولية  المنظمات  ليلى  وطالبت 
المساعدات والدعم لقاطني المخيم بشكل أكبر 
المدنية  اإلدارة  أن  ليلى  وأضافت  ومنتظم، 
الفترة  في  الطبقة ستعمل  لمنطقة  الديمقراطية 
القادمة على تقديم الدعم لقاطني المخيم حسب 

اإلمكانيات المتوفرة لديها.

السكن الجامعي لطلبة جامعة روج آفا حاجة 
ملحة ومالذ مالئم

روناهي/ قامشلو- أنماط حياتية مختلفة، أساليب جديدة تعتمد بالدرجة األولى على الذات، فبعدما كانوا يعيشون في 
كنف األهل، من دون تحّمل أي مسؤولية ُتذكر، انتقلوا للعيش بمفردهم بعيداً عن عائالتهم، تَغيُّر في العادات، وسكٌن 

ذو مقومات عالية ال ينقصه شيء، كامل ماديًا ومعنويًا.

بالمجهر  إال  تشاهد  ال  الحجم  دقيقة  حية  كائنات  هي  النيماتودا 
بثالثة أطوار هي  تمر  الثعبانية؛ دورة حياتها  الديدان  باسم  تعرف 

روناهي/ الرقة ـ بالرغم من الصعوبات التي تواجه الواقع طور البيضة ثم اليرقة وأخيراً طور الدودة البالغة.
بلدية  أنجزت  الرقة؛  لمدينة  الشرقي  الريف  في  الخدمي 
الشعب في منطقة الكرامة العديد من المشاريع الخدمية 
الضخمة التي ساهمت في إعادة الرونق الجمالي للمنطقة 

والبنى التحتية لها خالل عام 2019.

تقرير/ مصطفى الخليل

تقرير/ يارا محمد

محمد معمي

تقرير/ غاندي إسكندر           

خطوات لدعم االقتصاد المحلي عن طريق البيوت البالستيكية بكركي لكي

حرشة النيامتودا.. أعراضها وطرق الوقاية منها

مخيم أبو قبيع.. يستقبل العائالت النازحة من إدلب بإمكاناته املتواضعة

بعون بلدية الشعب.. منطقة 

الكرامة تزدهر

مزكين  لكي  كركي  في  البالستيكية  البيوت  مشروع  على  والمشرفة  الزراعية  المهندسة  بينت  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
حسن أنه بهدف تأمين الخضروات بمختلف أنواعها لسكان المنطقة في الفصول األربعة؛ جاءت فكرة إنشاء البيوت 

البالستيكية.  

تنمو  )ديدان( صغيرة  يرقات  إلى  يفقس  االبيض 
أخر  إلى  عمر  من  وتنتقل  أعمار  بأربعة  وتمر 
داخل  يجري  انسالخ  وأول  جلدها؛  بانسالخ 
إلى  اليرقة  تصل  األخير  االنسالخ  وبعد  البيضة 
من  النيماتودا  حياة  دورة  وتستغرق  نموها،  تمام 
في  أسابيع  أربعة  أو  ثالثة  اليرقة  إلى  البيضة 
الظروف البيئية المناسبة، وأطول من ذلك بكثير 
التربة،  حرارة  درجة  تنخفض  عندما  خصوصًا 
عمرها  في  التي  الصغيرة  اليرقات  إن  العلم  مع 
األول؛ وأحيانًا الثانية ال تكون قادرة على إصابة 
النبات أو يعتمد في تغذيتها على المواد المخزنة 
في البيضة؛ أما اليرقات األكبر العمر من الثالث 
على  تتغذى  التي  فهي  البالغ؛  والطور  والرابع 
الجذور الحية وبعضها على المجموع الخضري. 
بصورة  متفرقة ضعيفة  المصابة  النباتات  ويبدو 
عامة، حيث تتجعد األوراق الحديثة وتلتف على 
تتكون  بالغمد  ملتصقة  قممها  تبقى  ثم  بعضها 
عليه سنابل مشوهة وصغيرة عصافاتها متباعدة 
الثعبانية  الديدان  ثآليل  فيها  ويظهر  للخارج 
سوداء  أو  اللون  بنية  إلى  الحبوب  لون  ويتحول 
عبارة  وهو  قطني؛  ليف  مشكلة  الجدران  سميكة 
عن يرقات في الطور الرابع تحتوي على اآلالف 
من يرقات الديدان الثعبانية في طور ساكن؛ تتغذى 
في البداية على الجذور وعند وجود رطوبة عالية 
تصعد من التربة بالغشاء المائي المحيط بالورقة 
مرحلة  في  تنتقل  ثم  األوراق،  بعض  لتصيب 
النباتات  تجد  لم  وإن  السنابل.  إلى  الحبة  تكوين 
المناسبة لتغذيتها يتوقف نموها وتكاثرها إلى أن 
البيوض تظل في حالة  أن  تموت جوعًا، ونشير 
يفقس  ال  والبيض  عديدة  سنوات  بالتربة  سكون 
لتغذيتها.  مناسب  بمحصول  األرض  تزرع  حتى 
في  نستطيع  ال  النيماتودا  تسببها  التي  الخسائر 
المادية؛  باألرقام  ذلك  نجيب على  أن  الوقت  هذا 
سوريا  في  اآلفة  هذه  عن  المترتبة  الخسائر  ألن 
من  الكافي  العدد  وجود  لعدم  نظرًا  بعد؛  ُتقدر  لم 
النيماتودا؛ وكذلك لعدم االهتمام  اإلخصائيين في 
ونستطيع  حديثًا؛  إال  عنها  المتسببة  باألمراض 

حصر الخسائر فيما يلي:

ـ 

خسائر مادية مترتبة على نقص إنتاج المحصول 
وتدني نوعيته كما يحدث في القمح.

الشرائية  القيمة  خفض  عن  مترتبة  خسائر  ـ 
لإلنتاج.

ـ خسائر مادية عن قيمة األراضي بسبب ضعف 
إنتاجها.

األعراض
ـ نقص النمو أو توقفه والتقزم النباتي.

عند  الحار  الطقس  في  السريع  النباتي  الذبول  ـ 
الجفاف.

ـ االصفرار المنخفض للمحصول وتدني نوعيته.

الوقاية من هذه اآلفة
عدم االستخدام البذار المصاب بالنيماتودا.

ـ استخدام الغربلة اآللية تخفض نسبة اإلصابة.
في  اإلصابة  من  خالية  تربة  في  القمح  زراعة  ـ 
الري  استخدام طريقة  ـ عدم  المروية.  األراضي 
بإصابتها؛  المشكوك  باألراضي  مطلقًا  بالرذاذ 

وبخاصة في مرحلة تكوين السنابل.
ـ استخدام الدورة الزراعية في األراضي المروية 
إلى  خمس  من  القمح  زراعة  وتستبعد  المصابة 
ست سنوات. ونظرًا لخطورة هذه اآلفة الزراعية 
الثعبانية  الديدان  تدريبية عن  إقامة دورات  يجب 
كليات  من  مختصون  فيها  ويحاضر  )النيماتودا( 
خاص  مخبر  تجهيز  وأيضًا  الزراعية،  الهندسة 
بالنيماتودا لدراسة وتحليل هذه اآلفة؛ وذلك لنشر 
الوقاية  وطرق  اآلفة  هذه  حول  والمعرفة  الثقافة 
منها ومعرفة األعراض )النيماتودا طفيلي يصيب 
الماصة  األوبار  ويعطل  عليها  ويتطفل  الجذور 
فتظهر أعراض نقص التغذية والعطش رغم وجود 
الفالحين  األخوة  على  وأيضًا  والماء(،  الغذاء 
مراقبة إنتاجهم من القمح والتأكد من عدم وجود 
النيماتودا. وفي حال الوجود يجب مراجعة أقرب 
الزراعيين  المختصين  الستشارة  إرشادية  وحدة 
اآلفة  هذه  من  للتخلص  السليمة  الطرق  واتباع 

واللجوء إلى اتباع الدورة الزراعية.

للبلدية؛  المشتركة  الرئاسة  إحصائيات  وبحسب 
ليرة  مليون   40 كانت  المشاريع  هذه  تكلفة  فإن 
اإلدارة  لجنة  قبل  من  ُمقدمة  وكانت  سورية 
المدني.  الرقة  لمجلس  التابعة  والبلديات  المحلية 
وبهذه المالية الضئيلة بالنسبة لبلدة الكرامة التي 
تعد من أكبر البلدات في الرقة استطاعت البلدية 
العمل على إنجاز عدة مشاريع تكمن أهميتها في 

خدمة البلدة والمواطن. 

األعامل البارزة التي عملت 

عليها البلدية

تعبيد  على  البلدية  عملت   2019 عام  بداية  في 
وترقيع الطرق المتضررة في البلدة وفي القرى 
المجاورة لها؛ مثل طريق مزرعة الغسانية وقرية 
الفطاحة؛ وكان طول الطريق الذي تم تأهيله ست 

كيلومترات؛ كونه أكثر الطرق ضررًا.
أهمية  الصحي  الصرف  لمشروع  كان  وأيضًا 
وإصالحه  عليه  العمل  تم  المنطقة,  في  كبيرة 
غير  تالف  قسطل   60 استبدال  وتم  بالكامل 
قابل للعمل بقساطل جديدة, والعمل على توسيع 

شبكات الصرف الصحي بطول 360م.
غرس  البلدية,  أطلقتها  التي  المشاريع  وضمن 
األشجار في منصف الطريق العام في الكرامة؛ 
ومنصف شارع الناحية بأكثر من 800 شجرة؛ 

ثوبها  الشوارع  إعطاء  أجل  من  ذلك  وكان 
إنارة  إلى  باإلضافة  رونقها,  وجمال  األخضر 
عامودًا   215 من  بأكثر  الداخلية  البلدة  شوارع 

يعمل على الطاقة الشمسية. 
الكرامة  في  الشعب  لبلدية  الفني  المهندس  وأكد 
كبلدية  نحن  استطعنا  »لقد  قائاًل:  البيرم  فيصل 
الشعب في الكرامة خالل عام 2019 أن نحقق 
إنجازات عّدة؛ وكان ذلك من خالل الدعم البسيط 

الذي قدمه مجلس الرقة المدني«. 
مشاريعنا  تكون  »سوف  البيرم:  فيصل  ونّوه 
ناجحة   2020 لعام  استقبااًل  وضعها  تم  التي 
في  الخدمية  الناحية  من  أوسع  سيكون  ونطاقها 
حال تم تقديم الدعم من قبل لجنة اإلدارة المحلية 
على  نعمل  الجديد  العام  دخول  ومع  والبلديات. 
عليها  العمل  سيتم  ومشاريع  عمل  خطط  وضع 

ضمن عام 2020«.
ُتعد  الكرامة  الشعب في  بلدية  والجدير ذكره أن 
من أكبر البلدات في األرياف التي تم افتتاحها بعد 

تحرير المنطقة مباشرة.

الذاتية  اإلدارة  أصدرت  أيام  قبل 
قانون  لها  التابع  التنفيذي  والمجلس 
العاملين وصادق المجلس العام لإلدارة 
الذاتية خالل جلسته التي استمرت على 
شباط  شهر  من  و2   1 الـ  يومي  مدار 
الحالي على قانون العاملين الموّحد في 

اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
في  الموّحد  العاملين  قانون  ويتضمن 
اإلدارة الذاتية )137( مادة تحدد شروط 
والتوظيف،  التعيين  وأصول  وأحكام 
في  العاملين  وواجبات  مهام  وتحدد 
األجور،  تحدد  وكذلك  الذاتية،  اإلدارة 
اإلضافية،  واألعمال  والمكافآت، 

وغيرها من األحكام المتعلقة بالعمل.
هذا الكالم جميل جدًا، لكن هناك جملة 
هل  كالتالي:  نسردها  التساؤالت  من 
الموظفين  وترتيب  فرز  إعادة  سيتم 
وهل  ال؟  أم  عملهم  على  القائمين 
العليا  الشهادات  أصحاب  نقل  سيتم 
والجامعية إلى وظائف ومناصب حسب 
على  ال  ما  دائرة  في  مثاًل  شهاداتهم؟، 
معو سرتفيكه...  القسم  مدير  التعيين... 
يعني شهادة التاسع أي هادا صاحبنا يا 
ويصير  القسم  رئاسة  يترك  رح  ترى 
واحد  محلو  ويتعين  عادي...  موظف 
وطبعًا هي  ال؟  أو  جامعية  شهادة  معو 
 90 إلى   70 بشكل  موجودة  المشكلة 

بالمية في مؤسساتنا.
الموظفين  أرباع  ثالث  شغلة،  وكمان 
ما معهم شهادات ال تاسع وال سادس.. 
وعلى سيرة الشهادات على أي نوع من 
الشهادات رح يعتمد القانون... ألنه في 
الجامعات  قسم خريج من  قسمين،  عنا 
الجامعات  من  وقسم  السورية، 
شمال  في  حديثًا  المنشأة  واألكاديميات 
العام  المبدأ  ناحية  من  سوريا،  وشرق 
تأخر  ربما  بوقتو...أو  إجا  القانون 
قلياًل.. لكن بالعموم أقل ما يمكن وصف 
القانون بأنه سيكون المنصف والعادل.. 
ويضع  الحق...  ويحق  العالمين...  بين 
المناسب..  بالمكان  المناسب  الرجل 
جامعيين... ناس  البلد  يمسك  ورح 

أضعف اإليمان بيعرفوا بيخططوا صح 
يسنوه  تشريع  أو  قانون  أي  ويدرسوا 
بالمستقبل بعد دراسة منيحة ومضنية... 

ودراسة شاملة لكافة جوانب التشريع.
صّرح  كما  مثاًل  الجديد،  القانون 
المشرفين عليه أنه جاء نتيجة للتزاوج 
بين أكثر من قانون في أكثر من دولة، 
القانون  يأخذ  أن  المفروض  من  لذا 
وجزئياته  تفاصيله  بكل  العاملين  أمور 
الصغيرة والكبيرة، على سيرة الصغيرة 
والكبيرة مازال هناك الكثير من األسئلة 
تطرح للنقاش، وسنكتفي بطرحها فقط؛ 
األولى، أصحاب  الفئة  في  من سيكون 
الشهادات الجامعية لوحدهم، أم سينضم 
هذا  الثانوية؟  الشهادة  أصحاب  إليهم 

السؤال ربما يطرح كثيرًا.
توزيعها  سيتم  كيف  العاملين  أجور 
أساس  على  وال  الخبرة  حسب  على 
إن  كثيرة  أمور  هناك  العامل؟  شهادة 
آثار  لها   ُطبقت بشكل صحيح سيكون 
وسيصون  القريب،  المستقبل  في  جيدة 
العمرية  الفئات  جميع  حقوق  القانون، 
 60 الـ  سن  من  يبدأ  فيه  التقاعد  وسن 
الشباب  أمام  المجال  لفتح  وذلك  عام، 
للتوظيف، ومن أهم بنود القانون طرُق 
وطرق  االختبار،  حيث  من  التوظيف 
العقاب، والندب، واإلعارة، وما يخص 
العامل  حقوق  من  وغيرها  اإلجازات 
واهلل  جدًا  متفائلون  نحن  وواجباته، 

يمضي األمور على خير.

تعرف البيوت أو الغرف البالستيكية، بأنها حيز 
توفر  اصطناعية  وأجواء  محمية،  بيئة  يؤمن 
المتمثلة  المالئمة  الظروف  المزروعة  للنباتات 
المختلفة،  الجوية  العوامل  النبتة من  في حماية 
أجل  من  وذلك  بأنواعها؛  الزراعية  واآلفات 
وقتها.  غير  في  الخضار  ثمار  على  الحصول 
الناحية  من  البالستيكية  البيوت  أهمية  وحول 

االقتصادية؛ أعددنا التقرير التالي:

تغذية السوق املحيل 

وبناء اقتصاد مجتمعي

»الهدف من إنشاء البيوت البالستيكية هو إنتاج 
الكثير من المحاصيل الزراعية من الخضروات 
المختلفة في غير موسمها بجودة أكبر من تلك 
التي تنتجها الزراعة المكشوفة«؛ بهذه الكلمات 
بدأت المهندسة الزراعية والمشرفة على البيوت 
البالستيكية في كركي لكي مزكين حسن حديثها, 
وأضافت: »جاءت فكرة البيوت البالستيكية في 
على  الحصار  ظروف  لمواجهة  لكي  كركي 
على  المرتزقة  سيطرة  فترة  في  سوريا  شمال 

والمناطق  السوري،  الداخل  بين  ما  الطرقات 
المنطقة  سكان  تشجيع  إلى  إضافة  األخرى؛ 
الحاجات  تأمين  النفس في  كيفية االعتماد على 
اقتصاد  وبناء  الذاتي  واالكتفاء  اليومية، 

مجتمعي«.
كركي  في  البالستيكية  البيوت  مشروع  وعن 
لكي؛ قالت مزكين: »بدأ المشروع بـ 12 بيتًا، 
ومع مرور الوقت تم زيادة عدد البيوت إلى 65 
بيت بقياسات مختلفة فمنها 54 مترًا؛ ومنها 46 

متر على مساحة 21 دونم«.

تنوع املزروعات وفق

 حاجة السوق

بتاريخ  الخضروات  بزراعة  »بدأنا  وأضافت: 
شهر  ومنذ  آب؛  شهر  من  عشر  الخامس 
باإلنتاج  بدأنا   2019 عام  من  األول  كانون 
المحلي، والخضروات  السوق  الفعلي، وتزويد 
الكوسا،  الخيار،  »البندورة،  هي  المزروعة 
السوق  يحتاجه  مما  وغيرها  والباذنجان«، 
في زراعة  البيوت  هذه  على  االعتماد  يتم  كما 
الشتالت. وسنقوم بزارعة خمسة آالف شتلة في 
األسبوع القادم تحضيرًا لتأمين الخضروات في 

فصل الربيع«.
البالستيكية  »البيوت  قائلة:  مزكين  وبينت 
فهناك  العائالت؛  من  لعدد  العمل  فرص  تؤّمن 
ثالث عائالت يعملون في المشروع وفق نظام 
عملية  تعيق  التي  الصعوبات  وعن  النسبة«. 
حراقات  على  »نعتمد  مزكين:  ذكرت  اإلنتاج 
تضخ  الحراقات  وهذه  البيوت،  في  خاصة 
الحرارة، والهواء داخل البيوت، ونعاني كثيرًا 
من توفير قطع التبديل لهذه الحراقات، وبخاصة 

الحراقات التي تعتمد في تشغيلها على الغاز«.
على  والمشرفة  الزراعية  المهندسة  واختتمت 
مزكين  لكي  كركي  في  البالستيكية  البيوت 
البيوت  تنتشر  أن  بالقول: »نأمل  حسن حديثها 
إلى  وتتحول  المنطقة،  كامل  في  البالستيكية 
تطوير  في  فائدة  من  لها  لما  زراعية؛  ثقافة 
من  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق  اإلنتاج  عملية 

الخضروات«.

ليلى محمد
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