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مهرجان السالم سيفتح أبوابه 
مطلع متوز بالطبقة

فنانو خميم خممور 
يستذكرون الشهيد ديار 

غريب  بإقامة معرض 
بالسليمانية والفن  الثقافة  مركز  عمل  الطبقة-  روناهي/ 

في  للمشاركة  فرق  أربعة  تدريب  على 
مهرجان السالم التي ستقام مطلع شهر تموز.

يشرف مدربو الفرق المشاركة في المهرجان 
بشكل  لتجهيزهم  مباشر  بشكل  فرقهم  على 
كامل قبل بدأ فعاليات مهرجان السالم, حيث 
الفرق  في  وذكور  إناث  من  األطفال  يتدرب 
الغناء  فرقة  الشعبية،  الفنون  فرقة  األربعة؛ 
بشكل  الموسيقا  وفرقة  السالم  فرقة  الكردي، 
انطالق  موعد  حتى  ساعتين  لمدة  يومي 

المهرجان. 
وخالل زيارتنا لمركز الثقافة والفن في الطبقة  
ألتقت صحيفة روناهي مع الرئاسة المشتركة 
لمركز الثقافة والفن في الطبقة رسمية عرسان 
التي  التحضيرات  حديثها حول  بدأت  والتي  

يقوم بها المركز قبل البدء بالمهرجان.

الفرق املشاركة وماذا ستقدم...

عدة  بتدريب  بدأوا  فأنهم  رسمية  وبحسب 
في  الجاري  حزيران  شهر  مطلع  في  فرق 
للمهرجان  لتجهيزهم  والفن  الثقافة  مركز 
مسمى  تحت  سينطلق  والذي  للطفولة  األول 
الفرق  تدريب  السالم«, وسيستمر  »مهرجان 
لمدة ساعتين يومياَ إلى حين انطالق فعاليات 

المهرجان.
أما بالنسبة للفرق التي يتم تدريبهم هي فرقة 
من  أطفال  خمسة  من  تتألف  والتي  الموسيقا 
تتراوح  اإلناث  من  أطفال  وسبعة  الذكور 

عشر  اثني  إلى  أعوام  السبع  من  أعمارهم 
عاماَ، حيث يتدرب فيها األطفال على األغاني 
الطفولية  واألغاني  المنطقة  ألهل  التراثية 
وأيضاَ هناك فرقة الفنون الشعبية التي تتكون 
بين 14ـ  أعمارهم  تتراوح  أطفال  من عشرة 
الدبكة  على  األطفال  فيها  يتدرب  عاماَ   15
الطول«  ظريف  »يا  أغنية  أنغام  وقع  على 

التراثية.
وهناك فرقة الغناء الكردي والتي تتكون من 
ثمانية أطفال من الذكور واإلناث يتدرب فيها 
اآلالت  على  المنفرد  العزف  على  األطفال 
الموسيقية منها الكمنجة والكمان وغيرها من 

آالت.
األطفال  فرقة  المشاركة هي  الرابعة  والفرقة 
وطفلة  طفَل  وعشرين  اثني  من  المكونة 
تتراوح أعمارهم من األربع أعوام إلى التسع 
أعوام يتدرب فيها األطفال على الرقص على 
أن  علماً  األطفال«  أقمار  »نحن  أغنية  واقع 
الفرقة ستقدم أول عرض في المهرجان بأغنية 

»اعطونا الطفولة«.

100 طفل وطفلة سيشاركون

الثقافة  لمركز  المشتركة  الرئاسة  واختتمت 
العدد  بأن  عرسان  رسمية  الطبقة  في  والفن 
إذ  عمل  ضغط  لهم  سبب  لألطفال  الكبير 
طفل  مئة  المشاركين  األطفال  عدد  تجاوز 
حيث يتواجد في المركز يومياَ خمسة وسبعون 
وحتى  والمكاتب  المسرح  في  يتدربون  طفالَ 

في غرف االستقبال.

سفراء السالم يف فرقة السالم

مع  الصحيفة  التقت  ذاته  الخبر  سياق  وفي 
والمشرفة  والفن  الثقافة  مركز  في  العضوة 
الحسن«  »فاطمة  السالم  فرقة  تدريب  على 
والتي بدأت حديثها باإلشارة إلى كيفية تشكيل 
أربعة  من  أعمارهم  تتراوح  أطفال  فرقة 
تحت مسمى »فرقة  أعوام   تسعة  إلى  أعوام 
يتم  حيث  المهرجان.  اسم  إلى  نسبةَ  السالم« 
تدريب األطفال على رقصات ألغاني طفولية 
والتي  الطفولة«  »اعطونا  أغنية  وباألخص 

ستقدم العرض األول في المهرجان.

الفنون الشعبية واألغاين الرتاثية

الثقافة  مركز  في  العضوة  مع  آخر  ولقاء 
الفنون  فرقة  تدريب  على  والمشرفة  والفن 
فرقة  بأن  وذكرت  الدخيل  صفاء  الشعبية 
الموجودة  الفرق  إحدى  هي  الشعبية  الفنون 
في المركز وشاركت في الكثير من الفعاليات 
أنغام  على  الدبكة  على  يتدربون  واآلن  سابقاَ 

أغنية »يا ظريف الطول« التراثية.
الجدير ذكره أن مهرجان السالم من المزمع 

إقامته مطلع شهر تموز.

الشهيد  الفنانين في مخيم  تستعد مجموعة من 
رستم جودي )مخمور( للمشاركة في معرض 
الرسم الذي سيقام في مدينة السليمانية بمناسبة 
عضو  الستشهاد  األولى  السنوية  الذكرى 
الهيئة التنفيذية لمنظومة المجتمع الكردستاني

KCK ديار غريب.
الستشهاد  األولى  السنوية  الذكرى  وبمناسبة 
المجتمع  لمنظومة  التنفيذية  الهيئة  عضو 
أعلنت  غريب،  ديار   KCK الكردستاني 
عن  السليمانية،  في  والفن  الثقافة  منظمة 
افتتاح معرض للرسم على شرف الشهيد ديار 

غريب.
على  المفروض  الحصار  من  الرغم  فعلى 

مخيم رستم جودي إلى الفنانون مصرون على 
انهم واجهوا صعوبات  االستمرار بفنهم علماً 
مثل  وإقامة  العمل،  مستلزمات  بتأمين  كثيرة 
شهداء  تخليد  بغرض  كانت  المعرض  هذا 

الثورة من خالل فن الرسم.
الفنانون اقتربوا من االنتهاء من عملهم إلقامة 

هذا المعرض قريباً جداً.
لمنظومة  التنفيذية  الهيئة  عضو  أن  ويذكر 
غريب  ديار    KCK الكردستاني  المجتمع 
قصف  في  اثنين،  مرافقين  ومعه  استشهد 
لالحتالل التركي بباشور كردستان بتاريخ 5 

تموز 2019.

تقرير/ محمد ابراهيم
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من »آرّية« هتلر حىت »عثمانية« 
أردوغان.. َمْن المستفيد؟

صيف ساخن لروزنامة أعمال 
لجنة الرتبية والتعليم بمنبج

ربما كانت مقولة إن »التاريخ يعيد نفسه« 
لها نصيب من الحقيقة بعض األحيان إن 
والذاتية  الموضوعية  الظروف  توفرت 
الخاص  مساره  للتاريخ  يبقى  لكن  لذلك، 
الذي ال يمكن ألحد أن يحدد اتجاهه مهما 

كانت درجة قوته وعظمة مهاراته«9

منبج  مدينة  في  والتعليم  التربية  لجنة  شرعت 
بما  الصيفية،  أجندتها  سلسلة  بتنفيذ  وريفها؛ 
الدراسي  للعام  والتحضير  اإلعداد  في  يساهم 
الفترة  في  باهرة  نجاحات  حققت  وقد  القادم، 
العملية  استكمال  على  قدرتها  بعد  الماضية 
التواصل  مواقع  خالل  من  بعد  عن  التعليمية 

االجتماعي وبث قناة منبج الفضائية.«6

أكد الرئيس المشترك لمكتب العالقات الخارجية في اإلدارة الذاتية عبد الكريم أّن الدولة التركية المحتلة تحاول 
إعادة خالفتها العثمانية، وتقوم بالتدخل في سوريا بشكٍل مباشر وتسعى للتمدد في دول أخرى، مشدداً بأنهم 
يسعون لتمثيل صورة حقيقة لمختلف الشعوب في اإلدارة لبناء سوريا جديدة ديمقراطية تعددية ال مركزية.«4

عيسى  عين  أهالي  من  المئات  خرج 
في  سبي  كري  أبيض/  تل  ومقاطعة 
مظاهرة حاشدة االثنين 29/ 6/ 2020 
االحتالل  دولة  بمحاسبة  للمطالبة 
بحق  جرائمهم  على  ومرتزقتها  التركي 
المدنيين العزل والنساء من أمام القاعدة 

العسكرية الروسية بعين عيسى.«2

 لم تقبل الحياة الفردية والوطن واألرض تحت نير االستعمار والعبودية، ولتصنع حياة 
تنير بها درب جميع  الحرية والنضال، قررت أن تشعل من جسدها شعلة  على أساس 

النساء المناضالت؛ الشهيدة »زيالن كناجي«.3

المرأة الكردية...ماِض ُمشرف
 وحاضر ُمشِرق

المرأة الكردية تاريٌخ عميق من البسالة وعزة النفس والثقافة، 
فمنذ القدم وبدءاً من المجتمع الكومينالي وضعت المرأة بصمتها 
ومربية  الحضارات  صانعة  أنها  وأثبتت  التاريخ،  جبين  على 
األجيال، وأنها هي نصف المجتمع وتربي النصف اآلخر، وهي 

من حملت على عاتقها منذ األزل إنارة مجتمعها«5

عبد الكريم عمر: »دولة االحتالل الرتكي 
لعبت دورًا تخريبيًا يف األزمة السورية«

متظاهرون بعين 
عيىس: »عىل المجتمع 
الدويل التحرك لوقف 
الجرائم الرتكية يف 

سوريا«

الشعلة األوىل للحرية بدأت من 
الشهيدة »زيالن كناجي«

ريا السير على خطى شهيدات الحرية في إظهار الحقيقة وتوعية المجتمع، والنهوض به، وأشرن إلى أّن حرية المرأة أهم أهدافهن التي سيسعين  أكدت إعالميات شمال وشرق سو
رة على نهج الحقيقة..«2 ؛ بأقالمهن الحّرة. وشددن على ضرورة ترك بصمة ولون ولغة المرأة أينما تواجدن، وعاهدن بأن يصبحن صوت الثو

ً
لتحقيقها من اآلن فصاعدا

»اتحاد إعالم المرأة«.. ثمرة الكونفرانس الثالث 
إلعالم المرأة يف شمال وشرق سوريا
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أطراف صناعية تساعد عىل السري بشكل آمن

فوائد هرمون التستوستريون للنساء

اتحاد إعالم المرأة«.. ثمرة الكونفرانس الثالث إلعالم المرأة يف شمال وشرق سوريا                درجة حرارة الجسم الخطرية
الطبيعي  الحد  عن  الجسم  حرارة  درجة  ترتفع  قد 
الحد  عن  تنخفض  وقد  بااللتهابات  اإلصابة  بسبب 
انخفاضها  أو  ارتفاعها  يشكل  متى  لكن  الطبيعي، 

خطًرا على حياة المريض؟
يتراوح متوسط حرارة الجسم الطبيعية بين 36.1 
الذين  األشخاص  باستثناء  مئوية  درجة   37.2  -
تتجاوز أعمارهم الخامسة والستين حيث أن درجة 

حرارة أجسامهم تقل من 36.2 درجة مئوية.
كما  آلخر  شخص  من  الحرارة  درجة  وتتفاوت 
تتفاوت لنفس الشخص خالل اليوم الواحد بناًء على 
تقاس  الذي  والوقت  الجسدي  كالنشاط  عدة عوامل 
لطبيعة  تبعًا  تتفاوت  قد  كما  الحرارة.  درجة  فيه 
والدورة  الشخص،  تناولها  التي  والشراب  الطعام 

الشهرية عند النساء.
متى تصبح درجة حرارة الجسم خطيرة؟

عن  الجسم  حرارة  درجة  ارتفاع  من  كل  يعتبر 
أو  الحمى،  باسم  المعروفة  الطبيعية  معدالتها 

انخفاضها عن تلك المعدالت مؤشًرا خطًرا. 
حرارة  درجات  عن  المعلومات  أبرز  يلي  وفيما 

الجسم الخطيرة:
ارتفاع درجة حرارة الجسم )الحمى(:

الجسم  حرارة  درجات  ارتفاع  بين  التفريق  يجب 
لألطفال والكبار كما في اآلتي:

1- ارتفاع درجة حرارة الجسم عند البالغين:
عند  الشائعة  الجانبية  األعراض  أحد  هي  الحمى 
حدوث مرض، وغالبًا ما تعني أن الجهاز المناعي 
من  تتالشى  الحمى  أنواع  ومعظم  المرض،  يقاوم 

تلقاء نفسها بعد يوم إلى ثالثة أيام.
إذا استمرت الحمى أكثر من ثالثة أيام أو ارتفعت 
مؤشًرا  تعتبر  فإنها  مئوية  درجة   39.4 من  أكثر 

خطًرا ويجب التوجه للطبيب مباشرة.

الخطيرة،  الجسم  حرارة  درجة  ارتفاع  أعراض 
تشمل اآلتي:

1- صداع حاد ودوار.
2- الحساسية للضوء الساطع.

3- ألم الرقبة أو تصلب الرقبة.
4- الطفح الجلدي.

5- صعوبة التنفس.
6- القيء المتكرر.

7- الجفاف.
8- ألم المعدة.

9- تشنج العضالت.
10- التشوش. 

2- ارتفاع درجة حرارة الجسم عند األطفال:
إن الحمى عند األطفال كما عند البالغين هي دليل 
مؤشًرا  تعتبر  لكنها  المناعة،  جهاز  مقاومة  على 
الطفل  كان  إذا  الطبيب  إلى  اللجوء  ويجب  خطًرا 

مصاب بحمى مصاحبة ألحد الحاالت التالية:
1- إذا كان الطفل خامالً ويبدو عليه المرض الشديد.
عند  ساعة  من 24  ألكثر  الحمى  استمرت  إذا   -2
السنتين دون ظهور أي أعراض  طفل تحت عمر 

أخرى.
3- إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية.
مريض  الطفل  بقاء  أو  الحرارة  انخفاض  عدم   -4

بالرغم من أخذ العالج.
أخذ  من  يومين  أو  يوم  بعد  تحسن  وجود  عدم   -5

الطفل للمضادات الحيوية.
6- ظهور عالمات الجفاف على الطفل.

7- ضعف الجهاز المناعي للطفل ألسباب أخرى.
8- عمر الطفل أقل من ثالثة أشهر.

يجب التوجه إلى الطوارئ في الحاالت التالية:

1- إذا كان الطفل حديث الوالدة.
دامت  أو  مرة،  ألول  لنوبة  الطفل  تعرض  إذا   -2

النوبة ألكثر من 15 دقيقة.
 41.6 عن  الطفل  حرارة  درجة  ارتفعت  إذا   -3

درجة مئوية.
انخفاض درجة حرارة الجسم: 

وتعرف بأنها فقد الجسم للحرارة أسرع مما ينتجها، 
ومن أبرز أسباب حدوثها التعرض للطقس البارد أو 

الماء البارد، خاصةً لفترات طويلة.
انخفاض درجة حرارة الجسم عند البالغين:

ألقل  الجسم  حرارة  درجة  انخفاض  عند  وتحدث   
من 35 درجة مئوية، مما يؤدي لعدم قدرة القلب، 
الجهاز العصبي، وباقي أعضاء الجسم على العمل 

بالكفاءة المطلوبة.
وإذا تركت الحالة بدون عالج قد تؤدي لحدوث فشل 

كامل في القلب والجهاز التنفسي وبالتالي الوفاة.
أبرز أعراض انخفاض درجة الحرارة هي:

1- االرتعاش.
2- الكالم المبهم والتمتمة.

3- ضعف النفس.
4- ضعف النبض.

5- حركات الجسم غير المنسقة.
6- النعاس وانخفاض شديد بالطاقة.

7- التشوش أو فقدان الذاكرة.
8- فقدان الوعي.

9- بشرة حمراء فاتحة اللون وباردة عند الرضع.
درجة  بانخفاض  مصاب  أحدهم  بأن  شككت  إذا 
يكون  لن  غالبًا  ألنه  للطبيب  أخذه  فيجب  الحرارة 
الذي  والنطق  التفكير  تشوش  بسبب  لحالته  مدرًكا 

بشكل  األعراض  لظهور  باإلضافة  يصيبه،  قد 
تدريجي. 

انخفاض درجة حرارة الجسم عند األطفال:
يعتبر انخفاض درجة حرارة الطفل لو بمقدار درجة 
واحدة عن 36.5 درجة مئوية مؤشًرا خطًرا، وذلك 

لألسباب التالية:
ألن  وذلك  الطفل،  جسم  على  الضغط  زيادة   -1
استهالك األكسجين يزداد بمقدار 10% للقيام بتدفئة 

الجسم.
2- في حاالت نادرة يمكن النخفاض درجة الحرارة 

أن تؤدي للموت.
ولم  منخفضة  طفلك  حرارة  درجة  كانت  إذا   -3
تستطع رفعها من خالل تدفئته بالثياب أو من خالل 

حرارة جسمك فيجب التوجه للطبيب.

ابتكر فريق من الباحثين في الواليات المتحدة برنامج 
الصناعية،  األطراف  لمستخدمي  يتيح  كمبيوتر 
آمن  بشكل  السير  الصناعية،  األقدام  والسيما 
ويعطي  األراضي,  أنواع  مختلف  وعلى  وطبيعي 
الرؤية،  على  القدرة  الصناعية  لألطراف  البرنامج 
الحركة,  أثناء  الخطورة  احتماالت  واحتساب  بل 
مثبتة  كاميرا صغيرة  المنظومة عن طريق  وتعمل 
اإللكتروني  الموقع  ونقل  الصناعي.  الطرف  على 
الباحث »ادغار لوباتون« من  »ساينس ديلي« عن 
جامعة نورث كارولينا األمريكية قوله إن »األطراف 
الصناعية السفلية تحتاج إلى القيام بسلوكيات مختلفة 

حسب نوعية األرض التي يسير عليها المستخدم«.
وأوضح أن »البرنامج الذي طورناه يتيح لمنظومة 
الطرف  في  تتحكم  التي  االصطناعي  الذكاء 
يسير  سوف  التي  األرض  بنوعية  التنبؤ  الصناعي 

عليها المستخدم، وتحديد المخاطر المرتبطة بالسير، 
ثم االستفادة من هذه النتائج في عملية اتخاذ القرار 

أثناء الحركة«.
مختلفة  أنواع  ستة  بين  التمييز  المنظومة  وتستطيع 
في  تعديالً  عليها  السير  يتطلب  التي  األراضي  من 
بينها  ومن  السفلي،  الصناعي  الطرف  سلوكيات 
واألرض  والخرسانية  والعشبية  الحجرية  األرض 
المعبدة بالطوب عالوة على صعود وهبوط درجات 

الساللم.
على  الحاصل  تشوغ«  »بوتوان  الباحث  ويقول 
درجة الدكتوراه من جامعة ساوث كارولينا ورئيس 
في  الغموض  درجة  كانت  »إذا  إنه  الدراسة  فريق 
تحديد نوعية األرض عالية بالنسبة لمنظومة الذكاء 
المستخدم،  تحذير  المنظومة  تستطيع  االصطناعي، 
أو االنتقال بشكل تلقائي إلى إعدادات السير اآلمن«.

قامشلو/ سوزان علي ـ أكدت إعالميات شمال 
شهيدات  خطى  على  السير  سوريا  وشرق 
المجتمع،  وتوعية  الحقيقة  إظهار  في  الحرية 
المرأة  حرية  أّن  إلى  وأشرن  به،  والنهوض 
من  لتحقيقها  سيسعين  التي  أهدافهن  أهم 
على  وشددن  الحّرة.  بأقالمهن  فصاعداً؛  اآلن 
أينما  المرأة  ولغة  ولون  بصمة  ترك  ضرورة 
الثورة  صوت  يصبحن  بأن  وعاهدن  تواجدن، 

على نهج الحقيقة..
في  المرأة  إعالم  عقد  إعالمية؛   86 بحضور 
وذلك  الثالث  كونفرانسه  سوريا  وشرق  شمال 
حزيران  شهر  من  والعشرين  الثامن  بتاريخ 
المنصرم في مدينة قامشلو، وحضر الكونفرانس 
إلى  إضافة  سوريا،  وشرق  شمال  إعالميات 
الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا 
الديمقراطية إلهام أحمد، وعضوة الهيئة الرئاسية 
لحزب االتحاد الديمقراطي فوزة يوسف، وكذلك 
الناطقة باسم مؤتمر ستار أفين سويد، إلى جانب 

شخصيات عدة. 
بدأ الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت على أرواح 
للكونفرانس  ديوان  انتخب  ثم  ومن  الشهداء، 
ألقت  ذلك؛  وبعد  عضوات،  خمس  من  مؤلف 
الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا 
على  فيها  أكدت  كلمة  أحمد  إلهام  الديمقراطية 
أهمية  ومدى  المجتمع،  في  اإلعالم  دور  أهمية 
الفعل  ردّة  أساس  على  لذاته  اإلعالم  تنظيم 
اإلعالم  أن  إلى  وأشارت  اإلبادة،  سياسة  ضد 
وأال  الرأسمالي  الفكر  يناهض  أن  يجب  الحّر 
يدخل في خدمته وشددت على ضرورة دخول 
بشكل  دوره  يلعب  وأن  البناء،  مرحلة  اإلعالم 

عضوة  نقدت  جانبها؛  ومن  المجتمع.  في  جيد 
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  الرئاسية  الهيئة 
فوزة يوسف مواطن الضعف في إعالم المرأة، 
عن  البديل  الحّر  اإلعالم  دور  إلى  وأشارت 
اإلمكانات  إلى  ونوهت  المجتمع،  في  السلطة 
وأن  سوريا  وشرق  شمال  في  لإلعالم  المتاحة 
المجال مفتوح أمام اإلعالميات لتطوير ذواتهن 
والنهوض بعملهن وترك بصمتهن في المجتمع 
إعالم  توجيهات  ة  قراء  تم  وبعدها  وتوعيته. 
المرأة في شمال وشرق سوريا، ومن ثم قراءة 
تقرير إعالم المرأة عن سنتين، وبعد ذلك؛ قيّمت 
اإلعالميات إعالم المرأة ومواطن الضعف فيه 
والوصول  اإلعالمي،  بالعمل  النهوض  وكيفية 
إلى االحترافية، والتخلص من القولبة والبعد عن 

ثم  ومن  واإلبداع.  جديد،  كل  وابتكار  النمطية، 
تم اإلقرار على بنود النظام الداخلي الذي أعدته 
عن  وتمخض  للكونفرانس.  التحضيرية  اللجنة 
الهامة. واختتم  القرارات  الكونفرانس جملة من 
باللغتين  الختامي  البيان  بقراءة  الكونفرانس 
العربية والكردية قرأته كل من خزنة نبي باللغة 
وجاء  العربية،  باللغة  حسو  وبيريفان  الكردية، 
حزيران 2020   28 »بتاريخ  البيان:  نص  في 
عقدنا نحن الصحفيات في شمال وشرق سوريا 
الكونفرانس  عقد  حيث  الثالث،  كونفرانسنا 
إعالم  أعضاء  من  مندوبة   100 بمشاركة 
المرأة. وقد تم خالل الكونفرانس التطرق بشكل 
والمستجدات  األوضاع  إلى  وموسع  مستفيض 
الجارية في المنطقة والعالم، وكذلك دور ومهام 

في  المرأة  ووجود  وهوية  اإلعالم،  وسائل 
اإلعالم، المشاكل التي تعاني منها المرأة وكذلك 
والتي  المضطهدة  المجتمعات  على  تأثيرها 
هذه  من  الرأسمالية  الحداثة  لهجمات  تتعرض 
الناحية، وماهية القضايا التي يعاني منها إعالم 
يمكن  حلها.  وسبل  وتنظيمياً  فكرياً  من  المرأة 
والعالم  المنطقة  بها  تمر  التي  المرحلة  تعريف 
بالحرب العالمية الثالثة، ومع تطور هذه الحرب 
الرأسمالي  النظام  بين  الصراع  وتستعر  تتعمق 

والحداثة الديمقراطية بشكل ملموس.
على  ونفوذها  هيمنتها  تعزز  المتسلطة  النظم 
أساليب  مختلف  عبر  كامل  بشكل  المجتمع 
ومن  المرأة،  يستهدف  النظام،  هذا  الحرب، 
ومن  جمعاء.  اإلنسانية  يستهدف  المرأة  خالل 
هذه  استخدمتها  التي  الحرب  هذه  أساليب  جملة 
األنظمة كان اإلعالم والذي يعتبر أكثرها تأثيراً؛ 
وتوجيه  إدارة  في  والمؤثر  البارز  دوره  بسبب 

المجتمعات فكرياً وثقافياً وغيرها«.
لعب  الشعوب؛  تاريخ  البيان: »في مسار  وتابع 
النظم  مواجهة  في  هاماً  دوراً  الحر  اإلعالم 
مسار  وتقدم  تطور  ومع  الذكورية.  المتسلطة 
أيضاً  برزت  والمنطقة،  كردستان  في  الثورة 
أهمية تعزيز وتطوير اإلعالم الحر والذي يمثل 
عمل  الزمن؛  مرور  فمع  المرأة.  وخطاب  لون 
إعالم السلطة على وضع كافة شرائح المجتمع، 
وبشكل خاص النساء تحت تأثير الحرب النفسية 
الصمت.  من  حالة  لتفرض  اإلبادة  وسياسة 
ميدان  في  المرأة  صوت  إعالء  فإن  وعليه؛ 
وإنسانية.  مرحلية  مهمة  بمثابة  يعتبر  اإلعالم 
وفي نفس الوقت؛ فإن تنظيم المجتمع من الناحية 

الفكرية والثقافية، وإيصاله إلى اكتساب اإلرادة 
الحر.  المرأة  إعالم  مهام  من  يعتبر  الحرة، 
فبقدر ما يتم إعالء صوت وخطاب المرأة على 
مبادئ وأسس الحرية والديمقراطية، بنفس القدر 
سيتمكن المجتمع من نيل قيم الحرية وبناء نظام 

األمة الديمقراطية«.
البيان: »كصحفيات في شمال وشرق  وأضاف 
مضى  وقت  أي  من  وأكثر  وجدنا  سوريا؛ 
الحاجة إلى بناء تنظيم مشترك. لذلك؛ فإننا وبعد 
إعالم  اتحاد  تأسيس  عن  نعلن  الثالث  المؤتمر 
المرأة  )YRJ(لقد تأسس اتحاد إعالم المرأة قبل 
المرأة  وحقيقة  صوت  إيصال  بهدف  شيء  كل 
بارز  دور  للمرأة  العالم.  أنحاء  كافة  إلى  الحرة 
وطليعي في تاريخ اإلعالم الحر، وقد بذل إعالم 
المرأة الحر حتى اآلن تضحيات جسام في سبيل 
خاضت  أيضاً،  منطقتنا  وفي  الحقيقة.  إظهار 
حرب  مواجهة  في  دؤوباً  نضاالً  الصحفيات 
بأرواحهن  والغزو، وضحين  واالحتالل  اإلبادة 
النور.  إلى  الظالم  من  الحقيقة  إظهار  أجل  من 
اللواتي  النساء  ميراث  واستمرارية  ولمتابعة 
سعين نحو الحقيقة، من الضرورة بمكان تحقيق 
التكاتف وتوحيد الخطاب. فبقدر ما تتمكن النساء 
من بناء وتعزيز تنظميهن؛ فإنهن ستتمكن بنفس 
النظام  بناء  في  الريادي  دورهن  أداء  من  القدر 

والمجتمع الديمقراطي والحر«.
جميع  نهنئ  أخرى  »مرة  البيان:  واختتم 
ونقول  المرأة.  إعالم  اتحاد  بتأسيس  الصحفيات 
الثورة  صوت  سيكون  المرأة  إعالم  اتحاد  إن 
على نهج الحقيقة، وسيقود طليعة بناء نظام األمة 

الديمقراطية«.

كما لهرمون التستوستيرون أهمية عند الرجل، فهو 
مهم أيًضا للمرأة, ينتج جسم المرأة بشكل طبيعي من 
100-400 ميكروغرام من التستوستيرون في اليوم, 
يتم إنتاج نصف كمية التستوستيرون من المبيضين، 
فوق  الكظريتان  الغدتان  من  اآلخر  النصف  ويفرز 

الكلى.
التستوستيرون بشكل  تأثير جزء من هرمون  يكون 
فيكون  اآلخر  الجزء  وأما  الخاليا،  على  مباشر 
هرمون  إلى  تحوله  طريق  عن  مباشر  غير  تأثيره 
جسم  في  متعددة  بوظائف  يقوم  الذي  األستروجين 

المرأة.
جسم  في  مستوياته  قمة  إلى  التستوستيرون  يصل 
المرأة في عمر العشرينات، ثم يبدأ بالنقصان تدريجيًا 

مع تقدم العمر.
فوائد هرمون التستوستيرون للنساء:

للحفاظ  التستوستيرون  لهرمون  وظائف  عدة  هناك 
على صحة المرأة، ومنها:

1- يحافظ على صحة العظام:
التستوستيرون عند تواجده بكميات طبيعية  إن دور 
قوتها,  على  والحفاظ  العظام  نمو  تدعيم  في  مهم 
العظام  نمو  بأن  بينت   2016 عام  دراسة  ففي 
وتكوينها وصحتها يتأثر بـ هرموني األستروجين و 

تيستيتيرون معًا.
2- يعزز من صحة اإلدراك والمعرفة:

على   2014 عام  الدراسات  إحدى  بينت  كما 

حماية  في  التستوستيرون  هرمون  من  تأثير  وجود 
األعصاب عند المرأة.

هرمون  مستوى  انخفاض  بين  عالقة  فهناك 
الزهايمر  مرض  و  واألستروجين  التستوستيرون 
إحدى  في  ذكر  كما  اليأس  سن  بعد  ما  النساء  عند 
هرمون  فارتفاع  العكس  وعلى  الدراسات، 
التستوستيرون في سن اليأس ارتبط إيجابيًا في رفع 

مستوى اإلدراك المنطقي والمعرفي.
3- يعزز ويحافظ على الصحة الجنسية:

في  الدوبامين  هرمون  بتحفيز  التستوستيرون  يقوم 
الجهاز العصبي المركزي الذي يقوم بدوره في زيادة 

الرغبة الجنسية.
نقص هرمون التستوستيرون:

يقل هرمون التستوستيرون تدريجيًا مع تقدم العمر، 
يكون  وقد  اليأس،  سن  في  مستوياته  أقل  ويصل 
الغدد  أو  المبيضين  في  مشاكل  أحيانًا وجود  السبب 
الكظرية, و في هذا الحال قد تظهر أعراض نقص 
مزعجة ويمكن أن يتم التعويض بالهرمون العالجي.

ومن أعراض نقص هرمون التستوستيرون:
1- الكسل والخمول.

2- ضعف العضالت.
3- تعب عام.

4- اضطراب النوم.
5- فتور في الرغبة الجنسية.

6- زيادة الوزن.
7- مشاكل في اإلنجاب.

8- اضطراب الدورة الشهرية.
9- جفاف المهبل.

10- هشاشة العظام.
11- صداع.
12- اكتئاب.

التستوستيرون  هرمون  نقص  لتعويض  اللجوء  يتم 
مثل:  مختلفة  صيدالنية  بأشكال  يتوافر  بالعالجات، 
لصقات،  كريم،  الجل،  الكبسوالت،  األقراص، 

زرعة تحت الجلد.
ويتم متابعة مستوى الهرمون بفحوصات دم دورية 
كل ستة شهور وتحت إشراف طبي وفي حال عدم 

االستجابة للعالج بعد هذه المدة يتم إيقاف العالج.
اآلثار الجانبية للتستوستيرون:

الدم،  في  التستوستيرون  لنسبة  الدورية  المتابعة  تتم 
من  والتقليل  الطبيعي،  المستوى  عن  الزيادة  لمنع 

اآلثار الجانبية التي تشمل على:
1- تساقط الشعر.
2- حب الشباب.

3- الشعرانية.
4- خشونة الصوت.

5- حبس السوائل.

المئات  خرج  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
أبيض/  تل  ومقاطعة  عيسى  عين  أهالي  من 
كري سبي في مظاهرة حاشدة االثنين 29/ 6/ 

2020 للمطالبة بمحاسبة دولة االحتالل التركي 
العزل  المدنيين  بحق  ومرتزقتها على جرائمهم 
والنساء من أمام القاعدة العسكرية الروسية بعين 

عيسى.
وريفها  عيسى  عين  أهالي  من  المئات  واحتشد 
مظاهرة  في  سبي  كري  أبيض/  تل  ومقاطعة 
منددة بجرائم المحتل التركي انطلقت من وسط 
العسكرية  القاعدة  باتجاه  البلدية(  )دوار  الناحية 

الروسية في الطرف الشرقي للناحية.
العمل  تستنكر  عبارات  المتظاهرون  وردّد 
الالتي  الثالث  الشهيدات  بحق  اإلجرامي 
التركي في قرية حلنج  العدو  استهدفهن طيران 
باإلضافة  حزيران،  من    23 الـ  في  بكوباني 
لوحدة سوريا أرضاً  نعم  ُكتِب عليها«  ليافطات 
إلى  بالعودة  الدولي  المجتمع  نطالب  وشعباً، 
ديارنا، نطالب القوى الدولية بإخراج عصابات 
حد  ووضع  مناطقنا  من  أردوغان  ومرتزقة 

لجرائمه«.
القاعدة  من  بالقرب  المتظاهرين  وصول  وبعد 
الروسية التي تقع في القسم الشرقي لناحية عين 

تل  مقاطعة  مجلس  باسم  كلمتين  ألقيت  عيسى  
أبيض/ كري سبي، ومنسقيه مؤتمر ستار مريم 
أهالي مناطق  بأن  بداية كلمتها  العلي أكدت في 
شمال وشرق سوريا يستمدون قوتهم من خالل 
تضحيات الشهداء، وبأنهم مستمرين على نهجهم 

في الدفاع عن أرضهم ومكتسباتهم.
ونددت مريم بالممارسات التعسفية بحق النساء، 
كسر  ذلك  من  يريد  التركي  العدو  بأن  وبينت 
على مشروع  والقضاء  وإذاللها  المرأة،  إرادة  
ركائزه  أحد  المرأة  تعتبر  الذي  الذاتية  اإلدارة 
المقاومة  وأعمدته، والعمل على إضعاف روح 
نهاية  في  وناشدت  السورية،  المرأة  تمثله  الذي 
لوقف جرائم  بالتدخل  الروسي  الضامن  حديثها 
والنساء،  المدنيين  بحق  ومرتزقتها  تركيا 
وفق  المنطقة  واستقرار  أمن  على  والمحافظة 

االتفاقات المبرمة معها.
لمجلس  المشتركة  الرئاسة  نائب  استغرب  فيما 
كلمته  خالل  نبو  صبري  سبي  كري  مقاطعة 

الدولي  الصمت  المتظاهرين  أمام  ألقاها  التي 
والعربي على جرائم المحتل التركي ومرتزقته 
من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  شعوب  بحق 
المجتمع  وطالب  وتهجير،  وتجويع  ونهب  قتل 
للجم  بالتحرك  خاصة  العربية  والدول  العربي 
الطموح االستعماري التركي في سوريا ومنطقة 

الشرق األوسط على العموم.
والمجتمع  الروسي،  الضامن  نبو  وطالب 
المحتل  بالتدخل، ووضع حد النتهاكات  الدولي 
بها  تقوم  التي  والنساء  العّزل  المدنيين  بحق 
المناطق  في  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة 

المحتلة، وتحت أنظار العالم أجمع. 
الروسية  القاعدة  أمام  من  المظاهرة  وانتهت 
نضال  وتحيّي  تُمّجد  التي  الشعارات  بترديد 
المحتل  بوجه  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
الحرية  أجل  من  الشهداء  وتضحيات  التركي 

والكرامة.

افتتاح سوق الخضار الجديد يف قامشلو )سوق الشعب(

متظاهرون بعين عيىس: »عىل المجتمع الدويل التحرك 

لوقف الجرائم الرتكية يف سوريا«

قامشلو/ نشتيمان ماردنلي - قام اتحاد األصناف 
البلديات  هيئة  مع  بالتنسيق  قامشلو  مدينة  في 
قامشلو  في  التنفيذية  واللجنة  الناحية  ومجلس 
الشعب,  سوق  إلى  القديم  الخضار  سوق  بنقل 
حيث تم افتتاح السوق الجديد بشكل رسمي اليوم 
تقليل  إلى  هادفة  29 حزيران 2020، كخطوة 

االزدحام والحفاظ على النظافة العامة.
منعاً النتشار األمراض واألوبئة كما في اآلونة 
األخيرة وللحفاظ على النظافة العامة في المدينة 
سوق  بافتتاح  قامشلو  في  الشعب  بلدية  قامت 
خضرة جديد )سوق الشعب( نظراً لموقعه القديم 
لجنة  تشكيل  تم  المدينة, حيث  في مركز  الواقع 
واللجنة  البلديات  وهيئة  األصناف  اتحاد  من 
أصحاب  على  محالً   )122) لتوزيع  التنفيذية  
المحالت والبسطات بأسعار رمزية، ومدة العقد 

خمس سنوات مقبلة. 

من  العديد  السوق  افتتاح  مراسيم  في  وشارك 
ومجلس  الشعب  بلدية  عن  وممثلين  األهالي 
قامشلو  في  األصناف  واتحاد  الشهداء  عوائل 
والقى السوق في أول يوم له إقباالً واضحاً من 
قبل األهالي في شراء حاجاتهم من الخضروات.
وبهذا الخصوص تحدثت الرئيسة المشتركة في 
ناحية قامشلو منى فاروق لصحيفتنا عن أهمية 
نقل وافتتاح السوق في مركز جديد وبحلة جديدة 

التي  اإليجابية  الخطوات  جميع  »نبارك  قائلة: 
كان،  صعيد  أي  على  التوازن  لتحقيق  تسعى 
والتي تهدف إلى خدمة األهالي أوالً ومنها افتتاح 
سوق الشعب حيث كان الهدف بشكل أساسي في 
تغيير موقعه  لراحة األهالي نظراً لقرب السوق 
الشعب  وباصات  التكاسي  مواقف  من  الجديد 
ومن ذلك سهولة التنقل إليها خالفاً لموقع السوق 
القديم, كما أنه كان يشكل منظراً غير حضارياً 
في  الخضروات  وبقايا  ونفايات  أوساخ  من 
أصحاب  حصول  إلى  باإلضافة  المدينة.  وسط 
الراحة  فسحة  على  أيضاً  والمحالت  البسطات 
التي لم يكن بوسعهم الحصول عليها في السوق 
القديم لضيق مساحتها واالزدحام الكبير أيضاً«.
في ذات السياق؛ حدثنا أحد العاملين في السوق 
الجديد بهجت إسماعيل بأن افتتاح السوق الجديد 
نظراً  األفضل  بالشكل  العمل  فرصة  لهم  أتاح 

األهالي  توجه  إلى  باإلضافة  الواسعة  لمساحته 
بشكل فوري إلى سوق يوفر لهم كافة مستلزماتهم 
من خضروات وفواكه ليكون مرجعهم األساسي 

في ذلك.
»هذه  بالقول:  حديثه  إسماعيل  بهجت  واختتم 
قامشلو  في  الشعب  بلدية  خطتها  التي  الخطوة 

منها  محور  من  أكثر  على  ضرورية  كانت 
كمان  لألهالي,  المستلزمات  كافة  توفير  سهولة 
وفرت راحة كبيرة  لنا نحن العاملين في السوق 
القديم, باإلضافة  إلى الحفاظ على جمالية المدينة 

ونظافتها«.  

بهجت اسامعيلمنى فاروق 
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روناهي / قامشلو ـ بات من الصعب 
الرياضية  الحياة  تحرك  تصور 
ومعنوي،  مادي  دعم  وجود  بدون 
بدأت  أندية  إن   للعجب  يدعوا  وما 
باالستعداد للموسم الرياضي الجديد، 
بينما االتحاد الرياضي مازال »مكانك 
صرف  عدم  والسبب  راوح«، 
بالنشاطات  للبدء  المالية  المستحقات 
االتحاد  يحتاج  هل  ولذلك  الرياضية، 
لحين  منها  يتدين  لجهة  الرياضي 
المخصص  المالية  الكتلة  وصول 

لالتحاد؟
خطته  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  وضع 

النشاط  واستهل   ،2020 العام  بداية  مع 
للكرة  منها  تدريبية  دورات  بإقامة  الرياضي 
توقف  ما  القدم، ولكن سرعان  الطائرة وكرة 
تفشي  خطورة  من  احترازي  كإجراء  النشاط 
فيروس كورنا في مناطقنا، ليتم إيقاف النشاطات 
الماضي،  آذار  شهر  منتصف  في  الرياضية 
باإلضافة للبدء بتطبيق حظر التجوال من تاريخ 
منتصف  في  الحظر  هذا  وفك   ،2020/3/23
شهر حزيران، رغم أن بعد حوالي الشهر من 
تطبيق الحظر الكلي تم العمل بالحظر الجزئي 

فقط، وعادت بعض األندية للمران.
للبدء  توجهت  األنظار  الحظر  فك  ومع 
بالنشاطات الرياضية في اإلقليم من قبل االتحاد 
الرياضي بإقليم الجزيرة، ولكن يبدو ال نية في 
الوقت الحالي الستئناف هذه النشاطات، والسبب 
المالية  المستحقات  صرف  عدم  هو  الرئيسي 
مليون   40 مبلغ  هناك  كان  باإلضافة  لالتحاد 

ل.س سيقدم لألندية كدعم قبل بداية الموسم وهو 
عن الموسم الرياضي السابق، وكانت آلية العام 
والقت  والمشاركات  األلقاب  بحسب  الماضي 
اآللية  اآلن  حتى  يتوضح  ولم  واسعة  انتقادات 
الجديدة في منح الهبة المالية لألندية، ولكن حتى 
اآلن ال هبة مالية لألندية وال صرف للمستحقات 
المالية لالتحاد فما الحل؟ الجواب عند المعنيين 

في إقليم الجزيرة.
أن الوقت يمر بسرعة وخاصةً ليس أمام االتحاد 
العام  لنهاية  ليصل  أشهر  بضعة  إال  الرياضي 
التي  القدم  كرة  لعبة  الخصوص  وجه  وعلى 
وسط  والمسابقات  الدوريات  من  العديد  لديها 
اإلقليم،  كامل  في  المعشبة  المالعب  توفر  عدم 
األمطار  وهطول  الشتاء  لفصل  الدخول  ومع 
تبدأ رحلة التأجيالت للمباريات بسبب المالعب 

الترابية.

التايكواندو  مثل  األخرى  األلعاب  غير  هذا 
وكرة  والسلة،  الطائرة  والكرة  والكاراتيه 
هذه  كل  أخرى،  وألعاب  والشطرنج  الطاولة 
وتفتقر  الجزيرة،  إقليم  في  مفعلة  األلعاب 
للصاالت المناسبة والكثير من األندية والمراكز 
والنوادي بدأت المران على أمل بدء النشاطات 
يذكر  شيء  ال  ذكرنا  كما  ولكن  الرياضية، 
تصرف  لم  طالما  النشاطات،  هذه  بخصوص 

المستحقات المالية.

الرياضة مهمشة ولكن إىل متى؟؟

ضمن  ووضعها  الرياضية  الحالة  تهميش 
فالكتلة  مكانه،  غير  في  أمر  الثانوية  األمور 
البشرية للرياضيين تعد الثانية في شمال وشرق 
والقطاع  والتعليم  التربية  هيئة  كتلة  بعد  سوريا 
المالية  المستحقات  صرف  ويجب  التدريسي، 

لالتحاد للبدء بنشاطاته، أو يجب اإلعالن بشكٍل 
رسمي عن إلغاء الموسم الرياضي لكي تتوقف 
األندية أيضاً لالستعداد، بحيث كل مران وجمع 
الالعبين يقام يكلف مبلغ مادي كبير، هذا غير 
توقيع بعض النوادي عقود ومنح رواتب شهرية 

لالعبين.
في المحصلة الرياضة تعاني بشكٍل عام فالصاالت 
الرياضية غير مؤهلة بالشكل المطلوب ومعظم 
االتحاد  في  الخبرات  ونقص  ترابية،  المالعب 
الرياضيين  بين  الصراعات  وبعض  الرياضي 
أنفسهم كلها تفيد بوجوب مراجعة شاملة للحالة 
بجدية  والوقوف  الجزيرة،  إقليم  في  الرياضية 
الرياضة  وضع  على  الذاتية  اإلدارة  قبل  من 
ومنها منح مستحقاتها المالية والعمل على ترميم 
النقاط  ووضع  الرياضي  االتحاد  داخل  حقيقي 

على الحروف.
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تقرير/ جوان محمد

إعداد/ إيفا ابراهيم 

إعداد/ غزال العمر

الشعلة األوىل للحرية بدأت من الشهيدة »زيالن كناجي«
روناهي/ قامشلو- لم تقبل الحياة الفردية والوطن واألرض تحت نير االستعمار والعبودية، ولتصنع حياة على أساس الحرية والنضال، قررت أن تشعل من جسدها شعلة تنير بها درب جميع النساء 

المناضالت؛ الشهيدة »زيالن كناجي«. 

من  تبدأ  للوطن  باإلخالص  الحرية  مسيرة 
التي  كناجي«،  »زينب  زيالن  المناضلة 
استطاعت أن تحرر المرأة من العبودية والظلم، 
الحرية  قادت  كونها  التاريخ  صفحات  ودونت 

حتى النصر. 
العالم  يتكلم  التي  البطلة  هذه  هي  من  ولنعرف 
عن مسيرة نضالها ومقاومتها، ولنسرد حكايتها 

أعددنا هذا التقرير.

نبذة عن حياة الشهيدة زيالن

في  كانت  »مالطيا«  منطقة  من  كناجي  زيالن 
جامعة  خريجة  عمرها،  من  والعشرين  الرابع 
متزوجة،  وكانت  النفس«  »علم  قسم  »اينونو« 
اختارت االنضمام إلى صفوف الحركة التحررية 
أنها  من  وبالرغم  إرادتها،  بمحض  الكردستانية 
كانت صاحبة مهنة، لم تقبل حياة فردية والوطن 
والعبودية،  االستعمار  نير  تحت  واألرض 

وشعبها يعاني من الظلم واالضطهاد.

زيالن قّمة عظمى يف التجدد والنرص

عملية  كناجي«،  »زينب  زيالن  الشهيدة  نفذت 
التحررية  الحركة  تاريخ  في  مرة  ألول  فدائية 
التركي  النظام  مراكز  إحدى  في  الكردستانية 
مقاتلة  حينها  كانت  والتي  بتاريخ 30 حزيران، 
استهدفت  التي  الهجمات  وذلك ضد  واحد،  لعام 
بها  قامت  التي  العملية  باألخص  »آبو«،  القائد 
الدولة التركية في عام 1996م، والتي صرفت 
اآلالف من الدوالرات واستخدمت العشرات من 
استهدف  الذي  اللغم  في  المتفجرة  المواد  أطنان 
العاصمة  في  الغتياله  أوجالن  هللا  عبد  القائد 
مركز  في  عمليتها  حققت  وقد  دمشق،  السورية 
أثناء  التركية  الحربية  القوات  مدينة ديرسم ضد 
مراسيم رفع العلم، وهي محملة بثمانية كيلو من 
الحديد  من  وقطع   ،»TNT« المتفجرة  المواد 
المكان  في  عمليتها  فنفذت  يدويتين،  وقنبلتين 
المستهدف بنجاح، وكانت حصيلة عمليتها ثمانية 
وواحد وعشرون جريحاً، فزرعت  قتيالً  عشرة 
بين  كبيراً  وخوفاً  رعباً  زيالن  الرفيقة  عملية 
العملية  كانت  كونها  التركي،  الجيش  صفوف 

األولى من نوعها.

بعمليتها الفدائية رسمت درب الحرية

وقبل أن تنفذ الشهيدة زيالن عمليتها االنتحارية 
وجهت رسالة إلى الشعب الكردستاني المناضل 
والرأي العام الثوري إليضاح سبب قيامهم بهذه 
ما جاء خالل رسالتها  الفدائية، ومجمل  العملية 
الهاوية  نحو  المنحدر  التاريخي  االنهيار  هو 
 PKK وتهميش الكرد، ومع إعالن تأسيس حزب
عام  من  الثاني  تشرين   27 في  رسمي  بشكل 
1978م، حاول العدو التركي مرة أخرى تحويل 
كردستان إلى وطن بدون شعب من خالل فرض 
المذابح الجماعية وغيرها العديد من االنتهاكات 
شددت  كما  الكردي،  الشعب  بحض  الوحشية 
خالل رسالتها بأن الحزب اقترب من النصر من 
وعبر  كبيرة  وبعزيمة  المؤثرة،  ضرباته  خالل 
خلق التطور القوي في داخلها، والنمو على هذا 
الهجوم  يوم في مواجهة  األساس مع مرور كل 

الشامل والواسع من قبل العدو.
األخيرة  الشهيدة زيالن خالل رسالتها  وناشدت 
ال  كنتم  »إذا  فيها:  وقالت  جمعاء،  اإلنسانية 
تريدون أن تقترفوا هذه الجريمة بحق اإلنسانية،  
تضامنوا مع الشعب الكردستاني وساندوه، نظفوا 
ألحق  الذي  اإلمبريالية  قلوبكم وذهنكم من صدأ 

لنداء  واستمعوا  وقلوبكم،  بأذهانكم  الضمور 
وخفقات الحرية لهذا الشعب، ألنه هناك األخوة 
والفضيلة اإلنسانية والصداقة في هذا الصوت«.

من  زيالن 30 حزيران  شهادة  ذكرى  يصادف 

بعد   1996 عام  في  استشهدت  حيث  عام  كل 
الذكرى  مرت  قد  وها  الفدائية  بعمليتها  قيامها 
استشهاد  على  والعشرون،  الرابعة  السنوية 
رمزاً  عمليتها  باتت  التي  كناجي  الفدائية زيالن 

للتضحية والفداء. 

المصرية  المرأة  آغا-  جل  روناهي/ 
بيئتها  مع  ومتكيفة  قوية  إرادة  ذات 
تواجهها  التي  الصعوبات  كل  بالرغم 
الدنيا  أم  مصر  لتبقى  مجتمعها  في 
الفاضالت  النساء  أم  والحضارات، 
في  السطور  أروع  سطرن  اللواتي 

صفحات الزمن.
إلى  جنباً  الزراعة  في  المصرية  المرأة  عملت 
كل  ودخلت  التجارة،  وفي  الرجل  مع  جنب 
أدارت  إنها  الثقافية والعملية، كما  الحياة  ميادين 
كـ  الفراعنة  عهد  منذ  بالدها  وحكمت  المنطقة، 
تثبت  أن  واستطاعت  و«نفرتيتي«  »كليوباترا« 
نموذجاً  المصرية  المرأة  تزال  وال  قدراتها،  
من  مصرية  امرأة  تطمس  أن  لكن  به.  يحتذى 
مدينة األقصر جنوبي مصر أنوثتها مضحيةً بها 
من أجل ابنتها الوحيدة، وهذا أمٌر ليس ببعيٍد عن 
المرأة التي ُجبلت على العطاء وال زالت بالرغم 
تناهض  إليها  وصلت  التي  التطورات  كل  من 

الذهنية الذكورية في مجتمعها.
ليترك مولودته في شهرها   توفي زوجها باكراً 
هذه  على  هللا  جاد  إن  وما  أمها،  ببطن  السادس 
النمر« بمولودتها  المرأة الحجة »صيصة جابر 
وعاندت  ظروفها،  كل  المرأة  هذه  تحدت  حتى 
الزواج  على  إجبارها  حاولوا  الذين  إخوتها 
وال  حول  ال  التي  الطفلة  المولودة  تلك  وإعطاء 
صمدت،  لكنها  المتوفي؛  زوجها  لذوي  لها  قوة 
وواجهت مجتمعاً بأكمله ضاربةً بعاداٍت، وتقاليٍد  
أكل الدهر عليها وشرب عرض الحائط. منعتها 
أمومتها من ترك ابنتها قادتها للتضحية لكنها لم 

تكن تضحية عادية.

خشيتها من املجتمع الذكوري

تناقلت قنوات التلفزة المصرية خاصة، والعربية 
عامة قصة هذه المرأة، وتداولتها بكثرة حيث كان 
في اإلعالم ألنها ُكرمت كأول  لها صدًى كبيراً 
أم مثالية في مصر من قبل الرئيس، والحكومة 
المصرية التي احتضنت، ورعت هذه األم التي 
عاشت األبوة، واألمومة من خالل »كالبيتها«، 
وعمامتها الرجالية التي لبستها 43 عاماً، وهي 
تلبس لباس الرجل، وتقول حسب ما صرحت به 
لقنوات التلفزة بأنها كانت مجبورة أن تلجأ لهذه 
الطريقة في العيش بسبب الظروف القاسية التي 

بداخلها  التي  األنثى  ودفنت  العمل،  لهذا  دفعتها 
خوفهاً على ابنتها من أن تؤخذ منها، وقلة فرص 
المجتمع  إلى خوفها من  باإلضافة  األنثى،  عمل 

الذكوري الذي لن تسلم من براثنه.

»كنت أمام أمّرين أحالهام مر«

هنا يتسأل المرء كيف تعايشت مع التنمر، وكيف 
الجواب  فكان  األمر؟؟  هذا  بالتغلب على  فكرت 
بأنها لجأت لهذا التصرف لتحمي نفسها، وابنتها 
في ظل مجتمع ذكوري سلطوي. حيث أوضحت 
»كنت  قائلةً:  النمر«  جابر  »صيصة  الحجة 
أما  كان  لها  بالنسبة  مر«.  أحالهما  أمرين  أمام 
وابنتها  هي  تعيش  أو  ابنتها،  وتترك  تتزوج  أن 
ستستند  سند  ال  حيث  عائلتها  قبل  من  منبوذتان 
طاغية.  كانت  األمومة  غريزة  ولكن  عليه، 
األم  قالت  فقد  له  تعرضت  الذي  التنمر  أما عن 
»صيصة« أن كالم الناس ال يعنيها وبأن عالقتها 
بربها ال طرف ثالث سيدخل فيها وبأن هللا يعلم 

كل شيء.

تركت للناس حياتهم، 

وجعلت حياتها ابنتها

المالذ،  الرجل  هيئة  في  النمر  صيصة  رأت 
والمفر، وألبست أنوثتها قناعاً رجولياً، وعمامة 
رجالية، وجالست الرجال، وعملت في أعمالهم 
البناء على ظهرها، وجربت شتى  فحملت مواد 
رجالً  األنثى  وباتت  السنين  بها  وتتقدم  المهن 
من  بداخلها،  األنوثة  ومالمح  معالم،  كل  دفنت 
واليدين،  الصوت  خشونة  إلى  والشكل،  المشية 
ازدادت  الحياة  ومتاعب  معها  كبرت  وطفلتها 
صبية  وتغدو  الطفلة  لتكبر  عمرها،  تقدم  مع 
»الرجل  تعتبرها  امرأة  مع  شبابها  ريعان  في 
والمعيل،  العائلة،  واألخ  األخت،  واألب  األم، 
والعالم«،  شابة ترى الدنيا بعيني أمها واألمل، 
تركت  التي  األم  عينيها،  من  تستمدها  والقوة 

للناس حياتهم، وجعلت حياتها ابنتها.

مسرية العطاء تكرب

ويكدح  يعمل  كرجل  تعيش  والمرأة  عاماً   43  
التقدم  أمراض  إن  إلى  السنين  هذه  كل  طوال 
الجسد  ترهق  بدت  الشيخوخة  وبوادر  بالعمر، 
لكن القلب قلب شابة في ريعان شبابها، والطموح 
وصارت  زوجتها،  التي  ابنتها  مستقبل  بتأمين 
المرأة  هذه  لتزداد  والجدة  األم،  صيصة  الحجة 
بحق  التربوية  أداء رسالتها  على  وإصراراً  قوةً 
ابنتها التي نذرت لها حياتها، وتأمل بتأمين سكن 

من  صوتها  وصل  وبالفعل  وأوالدها،  يأويها، 
المسؤولين  مسامع  طالت  إعالمية  مقابلة  خالل 
السيسي  دولتها  رئيس  رأسهم  وعلى  بلدها،  في 
الذي قابلها، وقف على طلباتها فثالٌث وأربعون 
وتُكرم،  تُشكر  أن  لها  آن  التضحية  من  عاماً 
وترى النور ليعرف كل العالم ما معنى أن تكون 
المرأة رجالً وأباً وأماً، وكل شيء في مجتمع ال 
زال ال يقبل عمل المرأة بشكل منفتح. آن لها أن 
تغيب  ال  وشمساً  مصر  في صدر  وساماً  تكون 
في سمائها حتى لو رحلت هذه األم الفاضلة من 
مثاالً  ستبقى  بأنها  مطمئنة  وهي  بسالم،  الحياة 
ترويها  وحكاية  بحياتها،  ضحت  التي  للمرأة 
األجيال على مر األزمان، والعصور على إرادة 

المرأة القوية. 

»أمي وطني«

التلفزيونية،  للقنوات  وأجوبتها  ابنتها،  عن  أما 
»أمي  قالت:  فقد  أمها  لها  تعنيه  عما  ولإلعالم 
بالسالم«،  فيه  أنعم  الذي  اآلمن  وطني  وطن.. 
وأشارت بأنها تقف عاجزة عن رد الجميل الذي 
ال تعتبره أمها جميالً بل واجباً بحق روحٍ كانت 
وأكدت  كما  الحياة.  هذه  في  وجودها  في  سبباً 
أنجبت مثلها،  التي  بأمها، وبمصر  بأنها فخورةٌ 
دموعها  بالمرأة، وطاقاتها.  مؤمنة  بأنها  وأكدت 
حكاية  اختصرت  خديها  على  تتناثر  كانت  التي 

حبها ألم  لن تفنى، ولن تبيد.

»العمل كرامة«
ال  بأنها  النمر«  »صيصة  األم  ردت  وقد  هذا 
هذا  كان  إن  أحذية  كماسحة  عملها  من  تخجل 
عن  ويغنيها  وابنتها.  كرامتها  لها  يحفظ  العمل 
أو منعوها. فصدى  الناس سواًء أعطوها  سؤال 
تلك  أخيراً  وحققت  ربيعاً،  وأينع  أزهر  صوتها 
حيث  البنتها  بشقة  حلمها  المكافحة  المحاربة 
ومحٍل  وحكومةً،  شعباً،  مصر  هدية  هذه  كانت 
يغنيها عن مشاق  بقية حياتها  صغيٍر تعيش منه 

العمل.

قصة من بني آالف القصص

تُرى لو ترك المجتمع هذه المرأة بشأنها وترك 
ستصمم  هل  قالت  كما  السيد«.  »سي  سياسة 
أم  بقلب رجل  امرأة  وتكمل حياتها  رأيها،  على 
الزمن،  امرأة عدلت عن رأيها مع  أنها ستكون 
وعاشت تجربةً ثانيةً لكن برضاها. لماذا يعارض 

الناس فكرة المرأة العاملة وهي تكد وتقدم كل ما 
تملك من أجل الحفاظ على كرامتها وعائلتها؟ 

ألم يحن الوقت للتخلص من تلك األفكار الذكورية 
والذهنية المتخلفة واآلخذ بيدها ومساندتها؛ فاألم 
لم  التي  القصص  آالف  بين  من  قصة  صيصة 
يسطع ضوئها، فِلمَّ ال تكون المرأة كما الرجل في 

ميادين الحياة كافة دون خوٍف أو تميّز؟.
قويٍة  وإرادةٍ  ثابتة  بعزيمة  الحياة  واجهت  امرأة 
واجهت مجتمع بأكمله أجبرها على فعل ما فعلت 
قبول،  بابتسامة  ذكوره  وسطوة  قسوته،  لشدة 
ورضا لبست عباءة الرجل لتسلم من األذى دفنت 
األنوثة بداخلها لتولد من جديد في كّل خطواتها 
ذرات  كما  حنونةٌ  األرض  كما  معطاءة  فالمرأة 
ترابه هنيئاً البنتها بتلك األم، وطوبى لكل أٍم لم 
امرأة  كل  فداخل  النور  الحياة  مع  تجربتها  تَر 

حكاية ينسجها الزمن بمرها وحلوها.

هل من جهة »يستدين« منها االتحاد الرياضي لبدء 
النشاطات الرياضية؟؟؟

نجمة أسرتاليا: اآلن يمكننا

 الفوز بكأس العالم

٤3عامًا ألبست أنوثتها قناعًا رجوليًا لتحافظ عىل طفلتها!!!

تعتقد إيلي كاربنتر العبة منتخب أستراليا لكرة 
القدم للسيدات أن فريقها يمكنه الفوز بكأس العالم 

2023 اآلن مستغالً مزية اللعب داخل الديار.

حق  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  ومنح 
استضافة النسخة التاسعة من كأس العالم للسيدات 
إلى أستراليا ونيوزيلندا، مما أثار حماساً ضخماً 

بين ممارسات اللعبة في هذه المنطقة.
وكتبت إيلي كاربنتر في مقالة بصحيفة صنداي 
فقط  واحد  شيء  »هناك  سيدني  في  تليغراف 
إعالن  صدور  عند  تملكنا  الذي  الشعور  يفوق 
على  باللقب  الفوز  وهو  العالم  كأس  استضافة 

أرضنا«.
مباراتها  خاضت  التي  كاربنتر  إيلي  وأضافت 
في  عاما   15 وعمرها  أستراليا  مع  األولى 
إلى العمالق أولمبيك  2016 وانضمت مؤخراً 
سيكون  كيف  في  التفكير  الجنون  »من  ليون 
األمر ألنه حلم سيتحول إلى حقيقة، لكني أعتقد 
حقا أنه حلم يمكن تحقيقه ألن الحماس الناجم عن 

اللعب على أرضنا سيكون مزية كبيرة«.
وتحتل أستراليا حالياً المركز السابع في تصنيف 
الفيفا ورغم فوزها بكأس آسيا عام 2010 فإنها 

لم تتجاوز مطلقاً دور الثمانية في كأس العالم.

رغم عدم وضوح مالمح  ـ  روناهي / قامشلو 
في  إلغائها  حتى  أو  القدم  كرة  بطوالت  إقامة 
بعض  تواظب   ،2020 للعام  الجزيرة  إقليم 
المباريات  ولعب  للمران  الخروج  األندية على 
لفئة  دجلة  نادي  األندية  هذه  ومن  التجريبية، 
على  كانيه  سري  منتخب  قابل  الذي  الرجال 

أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
النادي قام بتجربة عدد جيد من الالعبين الذين 
ومن  تجريبية  لفترة  وإخضاعهم  اختيارهم  تم 
كانت من  والمباراة  أمرهم،  في  النظر  يبت  ثم 
بسبعة  الفوز  النادي  واستطاع  واحد،  طرف 
أهداف مقابل هدف واحد، وضم منتخب سري 
كانيه مجموعة من أبناء المدينة والمدن األخرى، 
واشوكاني  نادي  من  العبين  غياب  والالفت 
يتواجد  كان  االحتالل  قبل  كانيه  سري  بحيث 

فيها ناديان وهما سري كانيه وواشوكاني، ولكن 
الطرفين  بين  مستمرة  مازالت  الخالفات  يبدو 
حلت  التي  المآسي  كل  رغم  اللحظة!،  حتى 
في  احتاللها  بعد  قسراً  أهالها  وتشتت  بالمدينة 
التركي  االحتالل  دولة  قبل  من  الماضي  العام 
ومرتزقتها من الجيش الوطني السوري. نادي 
األولى  الدرجة  مصاف  إلى  حديثاً  دجلة صعد 
وقادم من الدرجة الثانية ولكن بعد جلبه العديد 
المتابعين  بات  والخبرات  الشبان  الالعبين  من 
يرشحون النادي للقدرة على المنافسة هذا العام 
على لقب الدوري الذي فاز به نادي سردم في 

العام 2019، وخطفه من نادي األسايش.
المباراة كما ذكرنا فاز فيها نادي دجلة وبالطبع 
الطرف المنافس له لم يكن على مستعد بالشكل 
ويعلق  فنياً  جيداً  كان  النادي  ولكن  المطلوب، 
عليه اآلمال ليكون ضمن الكبار هذا العام، هذا 
بإقليم  الرياضية  بالنشاطات  البدء  تم  حال  في 
الجزيرة والتي مازالت متوقفة حتى اآلن بسبب 
عدم توفر المستحقات المالية لالتحاد الرياضي.

بداية مبشرة لنادي دجلة 
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استطالع/ إيفا روناهي

محمد أرسالن

من »آرية« هتلر حىت »عثمانية« أردوغان.. 
َمْن المستفيد؟

عبد الكريم عمر: »دولة االحتالل الرتكي 
لعبت دورًا تخريبيًا يف األزمة السورية«

ربما كانت مقولة إن »التاريخ يعيد نفسه« لها 
توفرت  إن  األحيان  بعض  الحقيقة  من  نصيب 
لكن  لذلك،  والذاتية  الموضوعية  الظروف 
يمكن  ال  الذي  الخاص  مساره  للتاريخ  يبقى 
قوته  درجة  كانت  مهما  اتجاهه  يحدد  أن  ألحد 
وعظمة مهاراته، حينها ربما يبطئها ويقلل من 
تغيير  مطلقًا  يمكنه  ال  تأكيد  بكل  لكنه  سرعتها 
يمتلك  كان  ومهما  عمل  مهما  التاريخ  وجهة 
من عناصر القوة. وهنا ال يمكن قياس التاريخ 
سنوات عدة أو عقود ألن التاريخ يحقق ديمومته 
نحن  بخالفنا  ما،  نوًعا  وطويل  بطيء  بشكل 
البشر الذين نسعى للحصول على ما نبتغيه في 

أقصر وقت ممكن.
هذه  في  نعايشه  ما  ألن  التاريخ  عن  نتحدث 
المرحلة شبيه تقريباً وربما يكون شكله المكثف 
ما تم معايشته خالل القرن المنصرم، وخاصة 
خالل فترتين مهمتين كانتا فاصلتين ومحددتين 
األولى  العالمية  الحرب  فترة  العشرين،  للقرن 
شبيه  اآلن  نراه  ما  التحديد.  وجه  على  والثانية 
نعيشهما بشكل  كنا  المرحلتين وإن  بتلك  تقريباً 
مكثف وسريع للغاية، حتى أنه كثير من األحداث 

تحصل ونحن لم ندرك ما حصل قبلها.
دويالت  إلى  الحاضر  وقتنا  في  المنطقة  تقسيم 
وشبه إمارات على غرار ما حصل في الحرب 
الكونية األولى، ربما ما يخطط له هو هذا األمر 
اآلن  ونراه  واليمن  العراق وسوريا  بدأ من  إن 
هذا  إلى  يوحي  فيها  التركي  والتدخل  ليبيا  في 
ونفس  لذلك.  األدلة  نمتلك  لم  وإن  يقينًا  الشيء 
من  الثانية  الكونية  الحرب  في  حدث  ما  األمر 
ظهور قوتين نديتين في أوروبا حاولتا السيطرة 
المتمثلة  اإليطالية  الفاشية  وهما  العالم  على 
تمثلت  والتي  األلمانية  والنازية  بموسوليني 
بهتلر. وكالهما تم القضاء عليهما بعد أن دمرتا 
ظهور  نتائجه  من  وكانت  كامل  بشكل  أوروبا 

أمريكا كقوة عالمية مهيمنة بال منافس.
فذ  كقائد  التاريخ  مسرح  على  َطلَّ  الذي  هتلر 
ألمانيا  من  يجعل  أن  استطاع  منافس  غير  من 
قوة عسكرية هائلة في وقت قصير، وكذلك بناء 
جيش ضخم من شعوب شتى إن كانت من الدول 
هتلر  بأن  أيقنوا  الذين  من  أو  يحتلها  كان  التي 
أم  العالم،  الملهم على  القائد  سينتصر وسيكون 

وغيرها  وفلسطين  البوسنة  مسلمين  من  كانوا 
لدعم  عسكرية  فرق  شكلوا  الذين  الدول،  من 
وروسيا  وإنكلترا  فرنسا  ضد  حربه  في  هتلر 
لم  الحسيني.  أمين  القدس  مفتي  من  بتحريض 
تدميرها  تم  التي  أوروبا  أمامه كل دول  تصمد 
رافعًا  يسير  هتلر  وجيش  األخرى  تلو  الواحدة 
يتم  بلد  كل  في  قائده  فيها  يحيي  اليمنى  يديه 
احتالله. نشوة النصر هذه جعلت من هتلر يعيش 
جنون العظمة كالشخص الذي لم يعد يرى أمامه 

سوى ظله الممتد حتى األفق.
بعد  الجنوب  نحو  يتجه  أن  هتلر  حاول 
االنتصارات التي حققها في أوروبا وأسمه الذي 
غزا العالم وكذلك صيته ووحشيته بتدمير الدول 
والمدن التي يحتلها، بعد أن يُطلق يد جنده في 
وسرقة  واغتصابًا  ونحًرا  قتاًل  ليعيثوا  شعوبها 
وفساد. أراد بهذه السمعة التي صنعها لنفسه أن 
ليكون سيدًا على  أيًضا  اإلفريقي  الشمال  يحتل 
العالم أجمع. لكن كما قلت أن التاريخ ال يضحك 
لإلنسان دائًما وربما تكون بالد الرمال المتحركة 
هي التي تقضي على جشع ووحشية كل مستبد 
وظالم. فكانت معركة العلمين 1942 التي ُهِزَم 
ما  المعركة  تلك  وشواهد  مصر  في  هتلر  فيها 
زالت شاخصة على شواطئ المتوسط بين رمال 
على  هتلر  هزيمة  ولتكون  المتحركة.  مصر 

العلمين  أسوار موسكو هي متممة لهزيمته في 
ال أكثر.

أردوغان  علينا  يطل  سبعة  عقود  وبعد  اآلن 
وهو يتشبه بهتلر ويسعى للسيطرة على المنطقة 
وإعادة الخالفة العثمانية من جديد. دمر العراق 
أن دمر سوريا  بعد  ذلك  يزال مستمًرا في  وال 
والمتطرفين  السوريين  المرتزقة  آالف  ونقل 
إلى  إيصالهم  على  ويعمل  ليبيا  إلى  األجانب 
اليمن، بعد أن نشر جنوده في قطر والصومال 

وغيرها من الدول في إفريقيا. 
هتلر الذي اعتمد على العرق اآلري كي يهيمن 
على العالم هو نفسه أردوغان الذي يعتمد على 
ويستحضر  المنطقة  ليحتل  العثماني  العرق 
أجداده في كل مرة كي يعيد أمجادهم. هتلر الذي 
اعتمد على جيشه والمرتزقة من المسلمين في 
حروبه ومعاركه هو نفسه أردوغان الذي يعتمد 
اإلسالم  يدعون  الذين  والمرتزقة  جيشه  على 
إن كانوا من الدول العربية أو دول العالم على 
كان  الذي  هتلر  الكفرة.  يحاربون  أنهم  أساس 
أن  إلى  علنًا  ويحاربهم  سًرا  اليهود  مع  يتفق 
تأسست إسرائيل على أنقاض سقوط هتلر، هو 
ويتفق  اليهود علنًا  يعادي  الذي  أردوغان  نفسه 
المشترك  العامل  يريدون.  ما  وينفذ  سًرا  معهم 
الشمال  بين هتلر وأردوغان ربما تكون رمال 

في   1942 في  هتلر  هزمت  التي  اإلفريقي 
ستهزم  التي  الرمال  نفس  تكون  ربما  العلمين، 
األردوغانية  الفرق  من  ومرتزقته  أردوغان 

وتقضي عليهم في  2020.
لعمري، كيف أنه ليس لهتلر والشعب األلماني 
بريء  منهم  وهو  اآلري  بالعرق  عالقة  أية 
وكذلك األصحاب الحقيقيين للعرق اآلري وهم 
ووحشيته،  أفعاله  ومن  هتلر  من  بريئين  الكرد 
وعثمانيته  أردوغان  من  بريئين  األتراك  كذلك 
أنه من  ويقال  الالز  للشعب  ترجع  ألن أصوله 
ال  عالقة  أية  لهم  ليس  وهم  يهودية،  أصول 
باألتراك وال بالعثمانيين. ولكنها السلطة والمال 
حينما تُعمي البصر والبصيرة تكون النتيجة هي 
ظهور الدكتاتوريين والمستبدين من أمثال هتلر 

وأردوغان.
عن  البحث  ينبغي  يزال  ال  الذي  سؤالنا  ويبقى 
وأردوغان؟  هتلر  من  المستفيد  من  له؛  إجابة 
ربما تكون اإلجابة السريعة هي أنه كيف بنهاية 
إسرائيل  دولة  تأسست  شيء  كل  ورغم  هتلر 
ربما  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  الصغرى 
عليه  القضاء  بعد  السبب  هو  أردوغان  يكون 
إسرائيل  ظهور  في  السبب  هتلر،  كما  طبعًا 

الكبرى بعد الحرب العالمية الثالثة.
أقول لربما، وينبغي البحث والدراسة في ذلك.

الخارجية  العالقات  ملكتب  املشرتك  الرئيس  أكد 

الرتكية  الدولة  أّن  الكريم  الذاتية عبد  اإلدارة  يف 

وتقوم  العثامنية،  خالفتها  إعادة  تحاول  املحتلة 

بالتدخل يف سوريا بشكٍل مبارش وتسعى للتمدد 

لتمثيل  يسعون  بأنهم  مشدداً  أخرى،  دول  يف 

لبناء  اإلدارة  الشعوب يف  صورة حقيقة ملختلف 

سوريا جديدة دميقراطية تعددية ال مركزية.
العالقات  لمكتب  المشترك  الرئيس  حديث 
عمر  الكريم  عبد  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية 
األوضاع  معه حول  لصحيفتنا  حديث  في  جاء 
وشرق  شمال  مناطق  في  تجري  التي  األخيرة 
سوريا، والمبادرة التي أطلقها القائد العام لقوات 
سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي لوحدة الصف 

الكردي.

لرتكيا أطامع استعامرية

 وتاريخية يف املنطقة

مناطق  تشهدها  التي  األخيرة  األوضاع  وحول 
شمال وشرق سوريا واالنتهاكات التي يرتكبها 
هذه  شعوب  بحق  التركي  االحتالل  جيش 
مرور  »بعد  بالقول:  عمر  تحدث  المناطق 
أن  وبعد  بيكو  سايكس  اتفاقية  على  عام  مئة 
خسرت دولة االحتالل التركي دورها اإلقليمي، 
الشرق  في  تحدث  التي  األزمة  باستغالل  تقوم 
العثمانية.  خالفتها  إعادة  تحاول  كما  االوسط، 
مباشر،  بشكٍل  سوريا  في  بالتدخل  تقوم  لذلك؛ 
وشرق  شمال  في  المناطق  من  العديد  واحتلت 

العين(،  )رأس  كانيه  سري  عفرين،  سوريا 
العديد  احتلت  كما  أبيض(،  )تل  سبي  وكري 
من المناطق في باشور كردستان، وتسعى اآلن 

لتتمدد في ليبيا وقطر والصومال«. 
وتابع عمر حديثه فقال: »ال يمكن أن يكون هناك 
دون  سياسي  حل  إيجاد  طريق  في  خطوة  أي 
جانب  من  هذا  السورية،  األطراف  بين  توافق 
ومن جانب آخر؛ تأثير قانون قيصر وتداعياته 
على مناطقنا؛ فقانون قيصر هو قانون أمريكي 
للضغط  األمريكية  المتحدة  الواليات  فرضته 
على الحكومة السورية وحلفائه كروسيا وإيران 
واجتماعات  السياسية  العملية  إلى  تقودهم  لكي 
القرار  حسب  السياسي  الحل  ليبدأ  جنيف، 
المناطق  ستشمل  تداعياته  أما   .2245 الدولي 
سوريا.  وشرق  شمال  ومناطق  كافة،  السورية 

ومناطق شمال وشرق سوريا جزء ال يتجزأ من 
الليرة  مع  التعامل  يتم  كما  السورية  األراضي 
السورية، وأي انهيار لليرة السورية سيكون لها 

تداعيات على مناطق شمال وشرق سوريا«.
قانون  تأثيرات  بين  »من  قائالً:  عمر  وأضاف 
تل كوجر »اليعربية«  تم إغالق معبر  قيصر؛ 
بين سوريا والعراق؛ وذلك نتيجة للفيتو المزدوج 
الروسي الصيني، حيث أن هذه المناطق يعيش 
وهناك  شخص  ماليين  خمسة  من  أكثر  فيها 
المخيمات،  في  النازحين  العشرات اآلالف من 
العالم  في  أخطر مخيم  يعد  الذي  الهول  ومخيم 
هناك  زال  وما  النازحين،  آالف  يحتضن 
وهناك  كورونا،  وباء  تفشي  من  هواجس 
ومنها  الطبية  والمستلزمات  األدوية  في  نقص 
المستلزمات الطبية لمواجهة وباء كورونا. لذا؛ 

الدولي  المجتمع  يكون هناك دعم من  أن  يجب 
قيصر؛  قانون  تداعيات  لتخفيف  المناطق  لهذه 
كونه لم يتم تخفيفها، سنكون أمام كارثة إنسانية 
من  داعش  لمرتزقة  إلنعاش  فرصة  وستكون 
جديد، وبصورة خاصة في المناطق التي بقيت 
تحت سيطرتها لسنوات طويلة كالرقة والطبقة 

ومنبج«.
وأشار عمر بالقول: »اإلدارة الذاتية في مناطق 
العاملين  رواتب  رفعت  سوريا  وشرق  شمال 
شراء  سعر  رفعت  كما   ،%150 بنسبة  لديها 
الوضع  لتحسين  إيجابي  تأثير  له  وهذا  القمح، 
الذاتية  اإلدارة  وعلى  المنطقة.  في  االقتصادي 
الوضع  النتعاش  الصغيرة  المشاريع  دعم 
منافذ  وفتح  األسواق  ومراقبة  االقتصادي، 

استهالكية«. 

وحدة الصف الكردي

 تصب باتجاه الحل

العام  القائد  أطلقها  التي  المبادرة  وبخصوص 
لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، تحدث 
عمر؛ قائالً: »مبادرة القائد العام لقوات سوريا 
الديمقراطية مظلوم عبدي وضعت النقاط على 
الحروف، حيث بدأ الحوار بين المجلس الوطني 
الكردية،  الوطنية  الوحدة  وأحزاب  الكردي 
والوصول  باالتفاق  األولى  المرحلة  وانتهت 
لرؤية سياسية مشتركة ملزمة. والمرحلة المقبلة 
ستكون النضمام المجلس الوطني الكردي إلى 
تشكيل  سيتم  كما  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
للشعوب  زخماً  سيكون  وهذا  فرعية،  لجان 
األخرى باإلدارة الذاتية في حوارها المستقبلي 

مع الحكومة السورية وفق القرار 2245«.
ونوه عمر بقوله: »بترتيب البيت الكردي سيتم 
إعادة النظر بموضوع الهيئة العليا للمفاوضات 
التي ال تمثل الشعب السوري؛ كون ال يمكن أن 
يكون هناك أي حل سياسي لألزمة في سوريا 
في ظل غياب ممثلي خمسة ماليين في مناطق 
أبناء  كون  الكرد،  ومنهم  سوريا  وشرق  شمال 
الديمقراطية  مشروع  قادوا  الكردي  الشعب 
ودفعوا تضحيات كبيرة، واستطاعوا أن يدحروا 
أولى  لتكون  إيجابية  الخطوة  وهذه  اإلرهاب، 

خطوات الحل السياسي في سوريا«. 
العالقات  لمكتب  المشترك  الرئيس  واختتم 
عمر  الكريم  عبد  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية 
حديثه قائالً: »دولة االحتالل التركي تلعب دوراً 
سلبياً وعدائياً في األزمة السورية. واالنتهاكات 
هي  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تطال  التي 

نتيجة الفوبيا التركية من الكرد ليس إال«.

ينتهز أردوغان فرصة األزمة الليبية ويستغل 
مع  المتطابقة  اإلسالموية  السياسية  اتجاهاته 
جديدا  دفعا  ليعطي  السراج  فايز  أيديولوجية 
لذلك  باألحرى  أو  الخارجية  السياسة  لتلك 
على  أوال  والعمل  التقليدي  التوسعي  الحلم 
مصدر  تمثل  التي  البحرية،  الحدود  ترسيم 
والقبارصة  األتراك  بين  القديم  الخالف  ذلك 
واليونانيين وحتى اإلسرائيليين، بهدف تحقيق 

أهدافه العثمانية المضمرة.
أردوغان كان يشتري البترول من داعش بثمن 
بخس ثم يعيد بيعه بأثمان السوق الدولية، ولقد 
والجزائري،  التونسي  الرئيسين  على  كذب 
إيمانويل  الفرنسي  للرئيس  موجهة  كلمة  ففي 
تبون  الرئيس  إن  أردوغان  قال  ماكرون، 
أربعة ماليين  أكثر من  قتلت  فرنسا  بأن  أبلغه 
جزائري خالل فترة االستعمار. وقد أصدرت 
رئاسة الجمهورية الجزائرية بيانا قالت فيه إنها 
ملف  حول  التركي  الرئيس  بتصريح  فوجئت 
في  أردوغان  دأب  وهكذا  فرنسا،  مع  الذاكرة 
كل مرة تطالبه فيها فرنسا باالعتراف بالمذابح 
التي ارتكبها أجداده ضد األقليات بإخراج ورقة 
الجزائر،  في  الفرنسي  االستعماري  الوجود 
متناسيا أن أجداده هم الذين سلموا الجزائر إلى 
امتيازات  مقابل  ورحلوا   1830 سنة  فرنسا 

مادية.
وال تخفى على الرئيس التونسي تلك “العالقة 
“سيتا”  مركز  بين  تربط  التي  اإلجرامية” 
واالستراتيجية  السياسية  للدراسات  التركي 
االستراتيجية  الدراسات  ومركز  بأنقرة 
ويشرف  يملكه  الذي  تونس  في  والدبلوماسية 
رفيق  الغنوشي  وصهر  قطر  صنيع  عليه 
عبدالسالم، وعالوة على التنسيق بين المركزين 
تتحدث  اإلخواني،  “التمكين”  مشروع  في 
كانوا  ليبيا  إلى  تونسيين  إرسال  عن  األخبار 
عادوا  سوريا  في  داعش  صفوف  في  يقاتلون 
إلى تونس مدسوسين بين التونسيين الذين كانوا 

عالقين في تركيا إثر أزمة كورونا.
ال يثير اهتمام اإلخواني أردوغان مصير الشعب 
الليبي السياسي وال غيره من شعوب المنطقة، 

أمام  للوقوف  يهمه هو عمل كل ما بوسعه  ما 
أي دولة منافسة تبتغي السيطرة على ليبيا وقد 
باطن  خيرات  من  االستفادة  من  تركيا  تحرم 
إعادة  ومشاريع  وغاز  بترول  من  أرضها 
اإلعمار، وحرمانه من بسط هيمنة ما على جزء 
هام حيوي من البحر المتوسط، وفي الحقيقة ال 
يزعجه إطالقا تقسيم ليبيا إلى دويالت إذا كان 
ذلك مفيدا لتركيا وبقاء حزبه على رأس الدولة 

التركية على وجه الخصوص.
العثمانيين  كأجداده  أردوغان،  يواصل 
المستبدين ربط سياسته الخارجية ليس بالسياسة 
الداخلية في تركيا فحسب، بل اعتبارها عنصرا 
هاما من هوية البلد، وهذا ما يحتاجه أردوغان 
الملفات  كل  في  الذريع  فشله  يظهر  بدأ  بعدما 
وتطرده  جانب  كل  من  المعارضة  وتحاصره 

من على رأس بلدية مدينة إسطنبول الرمزية، 
إلى  وصلت  قد  النظرية  هذه  أن  يبدو  ولكن 
نهايتها وسيجد األتراك أنفسهم في ورطة كبيرة 
جراء مغامرات رئيسهم في ليبيا، حيث ينتظره 
فشل ذريع وربما هزيمة عسكرية نكراء تتبعها 

حتما هزائم انتخابية له ولحزبه اإلخواني.
استعمرها  التي  بليبيا  يحلم  أردوغان  أن  يبدو 
أجداده ثالثة قرون كاملة كما يحلم “بالجزائر 
محلية  تركية  أدوات  على  معتمدا  الضائعة”، 
من  والجزائريين  الليبيين  بعض  في  تتمثل 
ولذلك  العثماني،  للقهر  يحنون  الذين  اإلخوان 
في  سني  إقليمي  كالعب  ليظهر  يجتهد  فهو 
مواجهة إيران الالعب اإلقليمي الشيعي، ولكنه 
سرعان ما سيتأكد بأن تلك كانت مجرد أضغاث 
على  بخطره  الجزائريون  يشعر  حينما  أحالم 
إلى  جلبهم  الذين  المرتزقة  وخطر  حدودهم 
ليبيا وحينما ال يجد المصريون من حل لحماية 

حدودهم سوى مواجهته في الميدان.
ال يمكن بأي حال من األحوال أن تبقى الجزائر 
وتونس ومصر مكتوفة األيدي أمام تدفق اآلالف 
من المرتزقة المتطرفين إلى ليبيا، وقد تتصدى 
لمنع  عسكرية  وحتى  دبلوماسية  بصرامة 
انتشار تلك الجماعات الممولة من قطر، وربما 
بضربات  حدودهما  ومصر  الجزائر  ستحمي 
على  اإلرهابي  الوباء  ينتشر  أن  قبل  استباقية 

حدودهما ويصبح مهددا ألمنهما الداخلي.

بالهجوم الهمجي لدولة االحتالل التركي  تنديداً 
أدى  والذي  كوباني  بمقاطعة  حلنج  قرية  على 
الستشهاد ثالث نساء مدنيات، وكذلك هجماتها 
على مناطق باشور كردستان؛ انتفضت شعوب 
شمال وشرق سوريا ضد سياسة االحتالل في 
الساحات، منددين بالصمت الدولي على جرائم 
االحتالل  دولة  تنتهجها  التي  اإلبادة  وسياسة 

التركي. 

الهجامت الرتكية تهدف إلبادة الكُرد

صحيفتنا  أجرت  ذلك؛  حول  المزيد  ولمعرفة 
لقاءات مع سياسيين، بدايةً حدثنا عضو المجلس 

العام في حزب االتحاد الديمقراطي عبد الكريم 
الفاشية  التركية  »الدولة  قائالً:  صاروخان 
معروفة بأجنداتها الخارجية وتعيش أزمة حقيقة 
األزمة  هذه  تصدير  تحاول  لذا؛  تركيا.  داخل 
اإلمبراطورية  إعادة  وتحاول  حدودها،  خارج 
دولة  تقوم  وبالتزامن  المنطقة،  إلى  العثمانية 
شنكال  مناطق  على  بالهجوم  التركي  االحتالل 
هذه  كل  كردستان.  باشور  في  قنديل  وجبال 
للكرد،  الكاملة  العرقية  لإلبادة  تهدف  الهجمات 
بخاصةً في مناطق شمال وشرق سوريا، وهناك 
اقترابنا من  أطماع سياسية أخرى واضحة مع 
مئوية اتفاقية لوزان في عام 2023، لذلك تحاول 
من  االنتهاء  قبل  جاهدة  الفاشية  التركية  الدولة 
هذه االتفاقية بعد مضي عليه مئة عام، إلعادة 

السيطرة على المنطقة مجدداً«. 
وأكد صاروخان؛ قائالً: »هناك تخوف كبير من 

شمال  شعوب  تعيشها  التي  الديمقراطية  الحالة 
سلباً  ستؤثر  الحالة  هذه  كون  سوريا؛  وشرق 
الدول  الفاشية وعلى  التركية  الدولة  نظام  على 
القوموية في الشرق األوسط. لذلك؛ تحاول النيل 
اإلدارة  ومشروع  الكردي  الشعب  إرادة  من 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الديمقراطية  الذاتية 

ومشروع األمة الديمقراطية«.

يف وحدة الصف الكردي قوة

من  مؤخراً  أطلقت  التي  المبادرة  وبخصوص 
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  قبل 
الكردي  الصف  وحدة  حول  عبدي  مظلوم 
أشار  بالنجاح،  منها  األولى  المراحل  وانتهاًء 
صاروخان بقوله: »جاءت هذه التفاهمات لرسم 
والمفاوضات  بالمحادثات  للبدء  جديدة  خارطة 
القريب؛  المستقبل  في  اتفاقية  إلى  والوصول 
منها  يتخوف  التاريخية  الخطوات  هذه  كون 
الصف  ووحدة  ألرضنا.  والمحتلين  األعداء 
الكردي بالنتيجة ستؤدي إلى قوة حقيقة أساسية 
السياسي  الجانب  في  سيما  وال  األرض،  على 
األحزاب.  لهذه  سياسية  مرجعية  ستشكل  الذي 
تضم  مشتركة  قوة عسكرية  هناك  ستكون  كما 
شمال  مناطق  في  الموجودة  الشعوب  كافة 
الصراع  حالة  من  واالنتهاء  سوريا،  وشرق 
الدولة  بين الكرد، سيحقق التصدي لمخططات 
أخوي  القتتال  تهدف  التي  الفاشلة،  التركية 
هذه  مقومات  الكردية، وضرب  األطراف  بين 

الوحدة«.
قال  آفا  روج  ثورة  في  المرأة  دور  وحول 
سوريا  وشرق  شمال  في  »المرأة  صاروخان: 
خطوات  خطت  الكردية  المرأة  وباألخص 
إراداتها  ومثلت  آفا،  روج  ثورة  خالل  جبارة 

داعش  مرتزقة  وواجهت  الدولية،  المحافل  في 
أيضاً، واستطاعت التحرر من الذهنية التسلطية 
وشرق  شمال  في  والمرأة  المناطق،  هذه  في 
يتم  ولهذا؛  الحرة.  اإلرادة  تمتلك  اآلن  سوريا 
استهداف المرأة بالدرجة األولى لكسر إرادتها 
والنيل من حقوقها، وجاءت هذه الهجمات رداً 
لقنوا مرتزقة  الذين  المرأة  على وحدات حماية 
مناطق  في  التركي  االحتالل  وجيش  داعش 

شمال وشرق سوريا دروساً لن تنسى«. 
العام في حزب االتحاد  المجلس  واختتم عضو 
حديثه؛  صاروخان  الكريم  عبد  الديمقراطي 
قائالً: »علينا أن ندرك بأن الدولة التركية الفاشية 
والمجزرة  والمؤامرات.  الفتن  إثارة  ستحاول 
في  األخيرة  اآلونة  في  حصلت  التي  األخيرة 
بأن  واضح  دليل  كوباني  بمقاطعة  حلنج  قرية 
والحرية.  للديمقراطية  عدو  التركي  المحتل 
وشرق  شمال  شعوب  أبناء  جميع  على  لذا؛ 
المؤامرات  وجه  في  لنقف  يتحدوا  أن  سوريا، 

والمخططات التركية«. 

االحتالل الرتيك يستهدف كل الكُرد

االتحاد  حزب  عضو  حدثنا  ذاته؛  السياق  وفي 
»الدولة  قائالً:  حلبو  الدين  الديمقراطي صالح 
وتقوم  الكرد،  إبادة  هدفها  المحتلة  التركية 
إنسانية في مناطق شمال  بانتهاكات وحشية ال 
أو  الحربي،  بالطيران  سواًء  سوريا  شرق 
المحاصيل  وحرق  الكيميائية،  المواد  استخدام 
شمال  مناطق  تعدت  االنتهاكات  هذه  أيضاً. 
وصلت  بل  كردستان،  وباشور  سوريا  وشرق 
إلى ليبيا ودول أخرى. لذا؛ على الدول األوربية 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  المتحدة  واألمم 
االنتهاكات  هذه  على  التركي  المحتل  محاسبة 
والشعب  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  بحق 
الكردي بشكٍل خاٍص، كون أبناء هذه المناطق 
مجتمع  لبناء  وأرضهم  أنفسهم  بحماية  يقومون 

ديمقراطي حر«. 
وأنهى صالح الدين حلبو حديثه قائالً: »الوحدة 
ماسة،  وحاجة  ضرورية  الكردية  الوطنية 
بخاصةً في ظل هذه الظروف، وال بد أن تكلل 
الكردي،  الشعب  ألبناء  انتصار  ألنها  بالنجاح 
حالة  من  للخروج  السبيل  الكردية  والوحدة 

التشتت والفرقة«. 

هل ستكون ليبيا مقربة ألردوغان ومشروعه اإلخواين

سياسيون: »تركيا تحارب المشروع الديمقراطي لشعوب 
شمال وشرق سوريا«

 أحداث عامودا
...2013 

ومبادرة الحل

 /6/  28 و   27 في  عامودا  في  حدث  ما 
من  رافقه  وما  تفاهم  سوء  من   2013
صدفة،  وليدة  تكن  لم  حينها  أحداث 
أطراف  هناك  بأن  تشير  الدالئل  وكل 
خلق  على  وعملت  السم  دس  حاولت 
املنطقة  أمن  لزعزعة  الكرد،  بني  فتنة 
وإشعال حرب بينهم، وكادوا أن ينجحوا 
في ذلك، لوال العقالء الذين فهموا حجم 
املؤامرة وخيوطها التي حيكت في أقبية 
البعض  دفعت  حيث  التركية.  اخملابرات 
املنطقة  في  الهادئة  األوضاع  توتر  باجتاه 
بعدما أغرتهم باملال، وحاولت جر املناطق 
املدن  بقية  في  يجري  ما  إلى  الكردية 
السورية، ولكن جرت الرياح مبا ال تشتهي 
يقف  من  فهموا  الكرد  ألن  سفنهم، 
في  يجري  ما  وفهموا  الفتنة  هذه  وراء 
الوضع بكل حرفية  وتعاملوا مع  سوريا، 

ومسؤولية.

الثالث  اخلط  مبدأ  انتهاج  في  فأصروا 
أن  وبخاصة  جناحه،  أجل  من  وعملوا 
السورية  الثورة  مسار  حرفت  دول  هناك 
لتخدم أجنداتهم، ولو كان على حساب 
على  وعملت  السوريني،  من  األبرياء  دماء 
أخونتها وتطرفها، وقدمت كل شيء في 
سبيل ذلك، ليخرج علينا آنذاك سلطان 
اإلخوان املسلمني أردوغان، وألكثر من مرة 
النظام  وإسقاط  القتال  على  ويحض 
احلاكم في سوريا، ليوجه بنفسه رسالة 
برحيله. ليدفع  يطالب  األسد  بشار  إلى 
الفوضى  إلى  أكبر  بشكل  السوريني 
لهم  وشرع  والهجرة،  والدمار  والقتل 
ذلك  كل  من  وهدفه  إليوائهم  األبواب 
وارتزاق،  ضغط  كأوراق  استخدامهم 
أو  أيام  إال  هي  ما  بأنه  السوريني  ووعد 
شهور وسيسقط األسد، وستحل األزمة 

السورية.

ولكن من كان من صفاته الكذب والنفاق، 
هو  له،  روج  ما  كل  من  الهدف  أن  تبني 
االستعماري  االستيطاني  مشروعه 
املنطقة،  بلدان  من  وغيرها  سوريا  في 
وسنني األزمة السورية أكدت بأن أحالمه 
ال حدود لها، وكل ما كان يتمناه أن يجر 
الصراع  في  للدخول  الكردية  املناطق 
تدميرها  ليتم  السورية،  احلكومة  مع 
وتكون ذريعة في تدخله واحتالله لكامل 
اخلط  أصحاب  ولكن  احلدودية.  املنطقة 
األردوغانية  للمخططات  تصدوا  الثالث 
وعملوا بكل طاقاتهم لدرء املنطقة من 
املدن  معظم  أحرقت  التي  احملرقة  أهوال 
االستخبارات  عملت  ولهذا  السورية، 
بعضهم  الكرد  ضرب  على  التركية 
اللذان  واألمان  األمن  وضرب  ببعض، 
آفاي  روج  ملناطق  العريض  العنوان  كانا 

كردستان.

ذاك  من  جزًء  كان  عامودا  في  حدث  وما 
تشتيت  في  االستخباراتي  اخملطط 
وعسكرته،  وتقسيمه  الكردي  الشارع 
لتكون جزًء من سوريا امللتهبة، ومحاولًة 
إلثارة الفتنة واالقتتال بني الكرد، فاختاروا 
عامودا لتكون االنطالقة ومن ثم التمدد 
حني  جرى  ما  وكل  األخرى،  املدن  باجتاه 
ذاك كان يؤكد بأن ما حدث كان مخطط 
التظاهرة  من  بدًء  فائقة،  بعناية  له 
االعتداء على عربات  ثم  ومن  وشعاراتها 
في  مرت  التي  الشعب  حماية  وحدات 
قبل  من  عليها  النار  وإطالق  األثناء،  تلك 

بعض الذين اختاروهم لتنفيذ املهمة.

وحدة  إلى  احلاجة  بأمس  نحن  اآلن 
الصف، تقدم القائد العام لقوات سوريا 
السالم  يد  مد  مببادرة  الدميقراطية، 
واالتفاق واالعتذار والصفح ونقاء القلوب 
وتعويض  املشكلة  تلك  حلل  وصفائها، 
أسر الضحايا وقبولهم بكل ما يقع على 
عاتقهم لعودة املياه إلى مجاريها، علينا 
دعم هذه املبادرة التي تساهم في ترتيب 
محاوالت  جميع  وإفشال  الكردي  البيت 
األعداء في حتقيق األهداف واحلفاظ على 

املكتسبات.

عين الحدث

رفيق إبراهيم

تقرير/ إيفا ابراهيم 

صالح الدين حلبوعبد الكريم صاروخان

حميد زنار
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روناهي/ قامشلو- المرأة الكردية تاريٌخ عميق 
القدم  فمنذ  والثقافة،  النفس  وعزة  البسالة  من 
المرأة  وضعت  الكومينالي  المجتمع  من  وبدءاً 
بصمتها على جبين التاريخ، وأثبتت أنها صانعة 
الحضارات ومربية األجيال، وأنها هي نصف 
من  وهي  اآلخر،  النصف  وتربي  المجتمع 
إنارة مجتمعها،  األزل  منذ  عاتقها  حملت على 
فكانت السباقة إلى الدفاع عن أرضها واألولى 
في  الرئيسي  والسبب  الزراعة،  اكتشاف  في 
الكردية  والمرأة  والثقافة،  اللغة  على  الحفاظ 
عليها  تسلط  مهما  المرأة  أن  على  مثال  خير 
الرأسمالية  والسلطات  الذكورية  الذهنية  أنياب 
تبقى للعهد وفية بالحفاظ على أرضها ومواصلة 
النضال والكفاح، وذلك بحمل السالح بيد وهز 

المهد باآلخر.
خليل  أحمد  القدير  والكاتب  الدكتور  يقول 
دقيقان  مقياسان  ثّمة  بأنه  ميدي«  »سوزدار 
أّي عصر  وفي  كان،  أيّاً  المجتمع  حال  لقياس 
كان، هما الطفل والمرأة، وكي نتوّصل إلى فهم 
ذهنية مجتمعٍ ما، ونحكم على ثقافته ومنظومته 
األخالقية، يكفي أن نحلّل موقع الطفل والمرأة 
فيه، فماذا عن المرأة في المجتمع الُكردي بين 

الماضي والحاضر؟
إلى  الكاتب »سوزدار ميدي«  الدكتور  يتطرق 
التاريخ،  في  الكردية  المرأة  سمات  من  الكثير 
التي كونت شخصيتها وميزتها عن  والظواهر 
أقرانها في الدولة المجاورة، ففي البداية يتطرق 
بالرجال،  الكردية  المرأة  اختالط  ظاهرة  إلى 
»السبب  أسباب؛  بثالثة  عالقةً  لها  بأن  ويشير 
األول: طبيعةُ نظرة كّلٍ من الرجل والمرأة إلى 
الُكردستانية  االجتماعية  المنظومة  في  اآلَخر 
فعلى  والُمختَرقة،  الدخيلة  وليس  األصيلة، 

الشهوات  في  النظرة  تلك  تنحصر  ال  الغالب 
والفتى  الُكردية  الفتاة  بين  الحّب  وإن  الجنسية، 
الُكردي، حسبما تؤّكد المالحم الغنائية التراثية، 
 Dewrêşê”و  ،”Memê Alan“ مثل 
تكافئ  عفيف  مخلص  حبٌّ  وغيرهما   ”Ebdî
عن  وتعبّر  به،  وتشيد  الرجل،  مع  فيه  المرأة 
حبّها له، والسبب الثاني حسب ميدي بأن المكانةُ 
المحترمة للمرأة في المجتمع الُكردي، ويوضح 
المجتمع  في  المرأة  دور  على  تتأّسس  بأنها 
منذ  بأنها  وينوه  الُكردي،  عوي  والرَّ الريفي 
كانت،  )النِّيولوتي(،  الحديث  الحجري  العصر 
إلى جنب مع الرجل في  وما تزال، تعمل جنباً 
المزرعة وفي المراعي، وهذا يعني أنها عضو 
فاعل ومؤثّر ومنتِج في المجتمع الُكردي، وأن 
تهميشها يسبّب خلالً في الحياة االجتماعية، أما 
الديمقراطية  الثقافةُ  بأنه  فيذكر  الثالث  السبب 
الغالبة على المجتمع الُكردي، ويشير بأن الُكرد 
ورثوا هذا النمط الثقافي من أسالفهم األقدمين، 
وتجلّى ذلك في الفكر الديني الكُردستاني، وفي 
هللا  بين  فالعالقة  الُكردستاني،  السياسي  الفكر 
واإلنسان، في اليَْزدانية )أَْزدائي: الدين الُكردي 
القديم(، ليست عالقةَ إله جبّار مرِعب بعبٍد خانع 
ذليل، وإنما هي أقرب إلى عالقة صديق بصديق 
على حد تعبيره. وعلى الصعيد السياسي فيذكر 
كان  )ُجوتي(،  الُگوتيين  أسالفنا  عهد  منذ  بأنه 
المتسلّط  الفرد  حكم  من  ينفر  الُكردي  المجتمع 
والفكر  الديني  الفكر  أن  يخفى  وال  المستبدّ، 
تجلّيات  أبرز  األمم هما من  السياسي ألّمة من 

ثقافتها«.

شهادات الباحثني..

ظاهرة  إلى  ميدي  سوزدار  الدكتور  ويتطرق 

أخرى عن المرأة الكردية في التاريخ القديم، أال 
وآراء  الُكردية«،  المرأة  »سفور  ظاهرة  وهي 
ُكردستان  زاروا  الذين  األوربيين  الظاهرة 
حول ذلك، حيث ينوه إلى قول باسيل نيكيتين، 
النّساء  تضع  »ال  ُسون:  بالرّحالة  مستعيناً 
وجوههن،  »النِّقاب«على  الِحجاب  الُكرديات 
ويختلطن أيضاً بالرجال عند عقد االجتماعات، 
ولهّن الكلمة التي يستمع إليها رجالهن«. يقول 
البيت  ربّة  كانت  القرى  من  كثير  »في  سون: 
تستقبلني في غياب زوجها، وتشاركني الحديث 
ببهجة وسرور، بل ويتناولن الطعام معنا أحياناً. 
لوحده،  الضيف  تترك  يعود زوجها ال  وعندما 
يدخل  حتى  به،  اهتمامها  على  بذلك  مؤّكدةً 
الزوُج المنزَل بعد نزوله عن جواده ورْبطه في 

الحظيرة«.

املرأة الكُردية.. وِوسام التقدير

ِوسام  تستحّق  الُكردية  المرأة  بأن  ميدي  ويتابع 
التقدير والتكريم؛ فيتكلم هنا عن المرأة القروية 
تستحّق  الُكردية  »المرأة  بالقول:  الريفية  أو 
ِوسام التقدير والتكريم ألنها تقوم بكل متطلّبات 
تخبيز،  الماء،  جْلب  )احتطاب،  اليومية  الحياة 
تربية  تنظيف،  البيت،  ترتيب  الطعام،  إعداد 
وإضافةً  إلخ(،  والثياب،  البُسط  نَْسج  األطفال، 
أعمال  من  كثير  في  الرجَل  تشارك  هذا  إلى 
َعوية والريفية، وهذه حقائق معروفة  الحياة الرَّ

في المجتمع الُكردي«.
حول  أجنبية  شهادات  إلى  ميدي  ويتطرق 
فيقول:  الكردية  المرأة  وصالبة  قوة  مدى 
نقل  فقد  بشهاداتهم،  يدلون  اآلخرين  »ولندع 
ڤالديمير  عن   Basil Nikitin نيكيتين  باسيل 
قوله:   Vladimir Minorsky مينورسكي 
»جميع األشغال المنزلية الشاقّة تقوم بها النّساء، 
األحمال،  عنها  ويُنزلن   ، الدوابَّ يُحّملن  فهّن 

رعي  مواقع  إلى  ويَصعدن  الماء،  ويَحملن 
القطعان لحلبها، كما يقمن أيضاً بجمع الحطب 
منازلهن  إلى  ويَنقلنها  األخرى،  والمحروقات 
هذا  عملهن  أثناء  يتخلّين  وال  والطبخ.  للتدفئة 
يُعلّقنهم على ظهورهن  الذين  أبداً عن أطفالهن 

بواسطة أحزمتهن الطويلة«.
على  األدلّة  أكثر  »ما  قائالً:  ميدي  ويضيف 
صمود المرأة الُكردية في مواجهة قسوة الحياة 
عوية والريفية، بكل ما تعنيه تلك الحياة من  الرَّ
وهل  حدود،  بال  وتفاٍن  وكدح، وصبر  مشقّات 
البندقية،  يحمل  أن  للُكردي  الممكن  من  كان 
ثقته  لوال  المحتلين،  ويقاتل  بالجبال،  ويلتحق 
بأن شريكته في الحياة سترعى األوالد والماشية 
والحقل في غيابه وبعد استشهاده؟ وهل كان من 
الممكن للشباب الُكرد أن يشاركوا في الثورات، 
من  والشجاعة  اإلباء  حليب  أنهم رضعوا  لوال 

هؤالء األمهات؟

مكانة املرأة يف املجتمع الكُردي

الكردي  المجتمع  في  المرأة  مكانة  وحول 
األصيل يردف ميدي بأنه في المجتمع الُكردي 
األصيل  ال يُنظر إلى المرأة نظرة دونية، وال 
رغباته  وتلبية  الزوج  خدمة  مهّمتُها  أََمةً  تُعتبَر 
تنبذ  األصيلة  الُكردستانية  فالثقافة  الجنسية، 
العبودية، وتُنّمي عشق الحّرية والكرامة، ومن 
المرأة،  مكانة  على  ذلك  ينعكس  أن  الطبيعي 

فتتمتّع باالحترام داخل األسرة وخارجها.
وقد تنبّه الباحث الروسي ڤالديمير مينورسكي 
إلى ظاهرة شهرة الشخص أحياناً باسم أّمه في 
الكرد  عند  »للمرأة  فقال:  الُكردي،  المجتمع 
نرى  أن  العبث  من  وليس  شّك،  بال  شخصيةٌ 

تتمتع  كانت  إذا  ابنها؛  اسم  إلى  يضاف  اسَمها 
بذكاء معيّن«.

اإلباء والدفاع عن الكرامة

 »Şêr şêre, çi jin çi mêre«؛ بهذا المثل 
»األسدُ  معناه:  والذي  القديم  الكردي  الشعبي 
أسدٌ، أنثًى كان أم ذََكراً«، يشير ميدي إلى ريادة 
األصيل،  الكردي  المجتمع  في  الكردية  المرأة 
وينوه بالقول: »من تقاليد المجتمع الُكردي تقديُم 
المرأة على الرجل في الخطاب، فيقال في أثناء 
 Jin û واألب(،  )األم   Dê û bav الحديث: 
 Xwîşk û birak والرجال(،  )النساء   mêr
)األخت واألخ(، وهذه العادة واضحة في المثل 
الرجل  على   Jin المرأة  فقُدّمت  أيضاً،  السابق 
العالية  المكانة  تؤّكد  الظاهرة  وهذه   .mêr
التي تحظى بها المرأة في الثقافة الُكردية وفي 

المجتمع الكردي«.
ويؤكد ميدي بأن هذا المثل الُكردي القديم يعبّر 
عن حقيقة راسخة في شخصية المرأة الُكردية 
والشجاعة  باإلباء  تمتاز  »فهي  األصيلة، 
أن  عجب  وال  القيادية،  والقدرات  والفروسية 
مفتاح  فالجبُل  هكذا،  الُكردية  المرأة  تكون 
الشخصية الُكردية؛ سواًء أكانت شخصيةَ المرأة 

أم شخصية الرجل«.
وكان في التاريخ نساء كرديات شكلن شوكةً في 
حلق العدو أمثال مينا خانم زوجة الشهيد قاضي 
التي  الكردية  مهاباد  جمهورية  رئيس  محمد، 
تأسست فى أربعينات القرن الماضي التي برز 
الجمهورية،  بنيان  ترسيخ  في  الريادي  دورها 
الديمقراطي  النساء  »اتحاد  آنذاك  أسست  كما 
الحر  الفكر  لنشر  الكردستاني«، وكانت تسعى 
روشن  وأيضاً  الكرديات،  النساء  بين  والثقافة 
امرأة  أول  كانت  بأنها  اشتهرت  التي  بدرخان 
من  أيضاً  وكانت  الكردية،  باللغة  وتكتب  تقرأ 
رواد الثقافة والمعرفة، حيث كانت من مؤسسات 
جمعية إحياء الثقافة الكردية في دمشق 1954-

.1955

رقمث صعب في التاريخ الحديث..
المرأة  وثقافة  وبسالة  شجاعة  إلى  تطرقنا 
المرأة  توقفت  فهل  القديم،  التاريخ  في  الكردية 
الجرائم  كل  بعد  والكفاح  النضال  عن  الكردية 
شخصها  وعلى  عموماً  شعبها  بحق  واإلبادة 

وفكرها خصوصاً؟
والباحث  الكاتب  مقال  في  هنا  يأتي  الجواب 
المتخصص  هللا؛  عوض  محسن  المصري 
سوريا  وأزمات  والتركية  الكردية  بالشؤون 
الكردية  المرأة  شجاعة  يصف  الذي  والعراق، 

بأنها تاريخ المقاومة، واالنبهار.
األعوام  مدار  »على  بأنه  هللا  عوض  يقول 
مقاتالت  صور  الكثيرون  تداول  الماضية، 
كرديات يحارب في مواجهة »داعش« و»جبهة 
النصرة« في سوريا والعراق، يمسكن بالسالح، 
ويحاربن جنباً إلى جنب مع أقرانهن الرجال«.

السطحي  االنبهار  عن  »بعيداً  بالقول:  ويردف 

أن  هنا هو  له  التنبيه  نحاول  فما  الصور،  بهذه 
صراعاً  تطلب  المكانة  لهذه  المرأة  وصول 
الرفض  بين  وتوتراً  عميقة،  وجداالت  طويالً، 
والقبول، حتى وصل األمر لمعركة مثل معركة 
سجلت  حيث  العرب،  كوباني-عين  مدينة 
قتالية  وبسالة  نادرة  شجاعة  الكردية  المقاتلة 
عالية المستوى، ما دفع بأحد قتلة »داعش« إلى 

قطع رأس إحداهن انتقاماً«.
النساء  شجاعة  وراء  السبب  عوض  ويرجح 
الكرديات لنشأتهن بين الجبال، لتعلم الفروسية 

والقتال، مثلهن مثل الرجال.
ويؤكد الباحث المصري محسن عوض هللا بأنه 
الكرد عموماً  تعادي  التي  الظروف  »رغم كل 
الثقافي  الثراء  أن  إال  خاص،  بشكل  والمرأة 

والفلسفي والطبيعة المختلفة لألمة الكردية جعل 
الشرق  معادلة  في  ومميزاً  صعباً  رقماً  المرأة 
األوسط قياساً بنظيراتهن من العرب أو الترك، 
لتصدق معها األغنية الكردية »يا لفرحة الدار 

الذي فيه بنات««.

»تحرير املرأة أمثن من تحرير الوطن«

في  األكبر  الفضل  أن  على  هللا  عوض  ويشدد 
تحقيق المرأة الكردية لكثير من حقوقها، للقائد 
بالقول: »ظل أوجالن  عبد هللا أوجالن، ويبين 
كامل  ومنحها  المرأة  تحرير  بقضية  مهموماً 
لقضيتها،  اإلشارة  من  كتبه  تخل  فلم  حقوقها، 
لدرجة أنه أنشأ ما أسماه »علم المرأة«، كفلسفة 
له  تتعرض  الذي  الظلم  لمواجهة  اجتماعية 

المرأة بالشرق األوسط«.
إلى  المصري  والباحث  الكاتب  ويتطرق 
أوجالن؛  هللا  عبد  القائد  السالم  رسول  كتاب 
ثورة  عصر  هي  الديمقراطية  »العصرانية 
المرأة«، والذي جاء فيه: »تحرير المرأة أثمن 
أشعر  لَْم  الوطن،  تحرير  من  ضرورةً  وأكثر 
أبديته  ما  بقدِر  َحدٍَث  أيِّ  تجاهَ  المقت  هذا  بكل 
الذين  والدولِة،  والهرمية  والعائلِة  الرجِل  إزاَء 
يزعمون أنهم أصحاُب المرأة ومالكوها. فكيف 
حصَل ولَم يتبقَّ من نسِل اإللهة األنثى إال هذا 
وروحي  عقلي  بقبل  لَم  ع؟  المرِوّ االنحطاُط 
تَستَِسغه  لم  مثلما  تماماً  إطالقاً،  االنحطاِط  بهذا 
ذهنيتي. فبالنسبة لي؛ إما أْن تَُكوَن المرأةُ داخَل 
أُفَِكُّر  ولطالما  أبداً.  تَُكوَن  أال  أو  اآللهة،  قدسية 
النساء  بأنَّ مستوى حياة  القائلِة  المقولة  ِة  بِِصحَّ
ذاك  معرفِة  في  أوليٌّ  معياٌر  ما  مجتمعٍ  في 

المجتمع«.
تبقى المرأة الكردية رقماً صعباً ال يستطيع أحد 
منذ  كانت  فقد  للحرية،  وعشقها  إرادتها  كسر 
السالح  وتحمل  جدائلها  تضفر  التاريخ  فجر 
على أكتافها، وقد تابعت مسيرتها أجياالً وراء 
ولن  ولم  حرة  خلقت  المرأة  بأن  لتؤكد  أخرى 

تقبل بالهوان.
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إعداد/ ميديا غانم

المرأة الكردية...ماِض ُمشرف وحاضر ُمشِرق
إعداد/ حسام اسامعيل

تدريبات فرقة المسرح تعود من جديد

قي« الشعيب لون أصيل  محمود الذخرية... الشعر »الرَّ

روناهي/ قامشلو: إلغاء مهرجان املرسح السنوي هل 

كان ألسباب صحية أم تخبطات كثرية وعديدة تلقاها 

املرسح الكردي يف روج آفا، ما األسباب وكيف سيتم 

تخطي هذه املشاكل، إىل جانب استمرار التدريبات 

بشكٍل أسبوعي، من أجل تقديم أفضل الصور الفنيّة 

املرسحية.

قدمه  ما  أروع  من  فنونه  وبكل  المسرح  يُعتبر 
الفنون  أبو  فالمسرح  المجتمع،  إلى  اإلنسان 
وأقدمها، فمسرحيات شكسبير وغيره من الكتّاب 
القدامى دليل على أن المسرح قديم قِدم الزمن، 
وإلى جانب هذا األمر يُعرف أن منصة المسرح 
وغناء  وفرح  حزٍن  من  بأكملها  حياة  تمثل 
بكل  ممتلئ  فالمسرح  وديكور،  وحركة  وتمثيل 
هذه العناصر التي تجذب المجتمع لتكون الباب 
الحقيقي والواقعي ألحواله، فالعروض المسرحية 
تتناول قضايا اجتماعية حساسة وبحاجة إلى حٍل 

فوري وإلقاء الضوء عليها لمعالجتها.

وفي روج آفا أخذ المسرح شعاعه األول ليسطع 
من جديد على الحياة االجتماعية وليكون الفكر 
الحر والسيناريوهات الدرامية المقتبسة من قلب 

على  الكرد  وليعبّر  له،  النابض  القلب  الواقع 
المسارح  ويعتلوا  يبدعون  بما  الخصوص  وجه 
ويمثلوا من أجل ثقافتهم وبلغتهم األم التي كانت 
هذه  ولكن  السورية،  الحكومة  في ظل  ممنوعة 
وحتى  حقه،  الكردي  المسرح  ينل  لم  السنة 
مهرجان المسرح السنوي لم يتم إقامته لربما ألن 
يحركوا  لم  المسرح  بشأن  والمعنيين  المشرفين 
في  الصحي  الحجر  انتهاء  وبعد  ولكن  ساكناً، 
متابعة  إلى  المسرح«  »فرقة  سارعت  قامشلو 

تدريباتهم من جديد.

شلل الحركة املرسحية!

في  المسرح  فرقة  بزيارة  قمنا  الصدد  هذا  وفي 
لنا  فكان  أعمالهم،  آخر  على  ليطلعونا  قامشلو 
لقاء مع العضو في فرقة المسرح »عبد الرحمن 
كما  تدريباتنا  أوقفنا  »لقد  قال:  حيث  إبراهيم« 
الجميع  صحة  على  الحفاظ  أجل  من  الجميع 
فترة  انتهاء  وعند  كورونا،  وباء  تفشي  بسبب 

الحظر عدنا إلى عملنا من جديد«. 
وكانوا قد حضروا ليوم المسرح العالمي عرض 
عادل  المخرج  تكريم  فيه  سيتم  وكان  مسرحي 
إبراهيم، ولكن لم يكتمل هذا العمل بسبب جائحة 
كما  العالمي  المسرح  رسالة  نشر  وتم  كورونا، 
وانتشرت  المسرح،  فرقة  كل سنة على صفحة 

إلى  النص  ترجمة  تم  ألنه  واسع  نطاٍق  على 
في  المسرح  أحوال  وعن  أيضاً،  الكردية  اللغة 
ركود  حالة  في  المسرح  أن  إلى  أشار  المنطقة 
وهذا األمر سيكون سلبياً إن استمر، ولكنهم في 
فرقة المسرح يحاولون أن يعيدوا الحياة الحركة 

إلى المسرح من جديد.

العمل بجهٍد السبيل للنجاة

عبر  الهشاشة  لهذه  األساسية  المشكلة  وعن 
بحاجة  المسرح  أن  إبراهيم«،  الرحمن  »عبد 
إلى مسرحيين متفرغين لهذا المجال وليس كما 
أعمال  جانب  إلى  المسرحيين  عمل  هنا  ينتشر 
أكاديمي  معهٍد  فتح  على  العمل  ويجب  أخرى، 
العظيم،  الفن  هذا  إهمال  وعدم  المسرح  لفن 
والمثابرة على إقامة مهرجان المسرح كل عام 
مختلف  ومن  جميعاً  للمسرحيين  كملتقى  ألنه 
الذي  النطاق  من  المسرح  وإخراج  المناطق، 
بسالسة  وتنقله  المجتمع  بين  ونشره  فيه  تقيَّد 
مسرحنا  يتقدم  أن  إبراهيم  تمنى  وأخيراً  وخفة، 
فن  فيه  يكون  الذي  »البلد  تعبيره  فبحسب  أكثر 
فكرياً  ارتقائه  على  دليٌل  هو  متقدماً  المسرح 
وسيادة الديمقراطية والحرية«، وإن العمل بجٍد؛ 
الوسيلة الوحيدة التي ستنقل المسرح من الظالم 

إلى النور.

هذا وسيتم عرض مسرحيتين في األيام القادمة 
أجل  من  تستمر  والتدريبات  قامشلو،  في 
الجهات  أنه على  إلى  نصل  العرضين، وأخيراً 
الفن  بهذا  االرتقاء  المسرحي  بالشأن  المعنية 

العظيم.

روناهي/ عني عيىس: شاعر  من الرقة متيزت أشعاره  

الشعر  َمثَّل  منطوقها،  وعذوبة  وصدقها  بعذريتها 

سامتُه،  بكل  األّصيل  الجزراوي  الرقاوي  الشعبي 

ولتمسكُه بالبيئة الرقاويَّة البسيطة وطبيعة املجتمع 

منذ  البعض  بعضها  مع  واملتعايشة  فيها  املتواجد 

مئات السنني، تَرك دراستُه الجامعيَّة ليتفرَغ للشعِر 

املُميزة، ومتيز  ألوانِه  أصيالً من  لوناً  واألدِب وليطور 

شعره بكونِه مرتجالً وعفوي املخرج.

الشعبي  الشعر  )عميد  الذخيرة  محمود  الشاعر 
السورية  الجزيرة  أبرز شعراء  الرقي( يعد من 
ووادي الفرات نشأ في مدينة الرقة، وتعلم كتابة 
كتب  الذخيرة  محمد  الشاعر  والده  من  الشعر 
»الميمر  لـ  باإلضافة  والنبطي  النجدي  الشعر 
والموليه والنايل والعتابا والسويحلي« كما كتب 
عشرات المسرحيات الغنائية لفرقة الرقة للفنون 

الشعبية.
 عشائرياً ينتمي شاعرنا الرقَّي إلى فخذ الذياب 
العفيدلية  الظاهر  المدلج  عشيرة  من  الغانم 
في  المشلب   قرية  في  ولد  الزبيدية،  الشعبانية 
1947م،  عام  الثاني  كانون  شهر  من  التاسع 
الرقة،  بمدينة  الحالي  وقتنا  في  اتصلت  والتي 
من  الشرقي  القسم  في  أحيائها  أكبر  أحد  وتعد 
محمد  أبيه  كنف  في  الشاعر  وتربى  المدينة، 
الذخيرة، الذي عشق الشعر وبرع فيه وتغنى به، 
حتى  المجال  هذا  في  عالية  مرتبة  إلى  ووصل 

أطلق عليه اسم »مدير الهوى«.
الوحدة  مدرسة  في  االبتدائية  المرحلة  درس 

الثانوية  ثم  اإلعدادية  الشهادة  ونال  العربية، 
التحق بجامعة  ثم  بالرقة،  الرشيد«  من »ثانوية 
تحصيلهُ  يكمل  ولم  الحقوق«،  »كلية  دمشق 
الجامعي بسبب انشغالِه بالشعر وتولعه بالتراث 

الرقي.
واجتمعت  االبتدائية،  المرحلة  في  معلماً  عمل 
لديه الموهبة الشعرية منذ نعومة أظفاره، وقال 
العام 1962م، وعمره 15 سنة  أبياته في  أول 

قال فيه:
أصدْق يا جار النّهر اليّوم ما جنَّك     

  بميتك كرفت المسك وريام وردنك
كتب ما يقارب الـ 1039 أغنية نصفها على لون 
الموليا، وكتب القصيدة النجدية والشعر النبطي، 
وأغاني  كلمات،  وكتب  الشعر،  من  وألوان 
بتلحينها  قام  التي  البنات«  »قصر  مسرحية 

فرقة  وقدمتها  ناصيف،  زكي  اللبناني  الملحن 
باريس عام  الشعبية، على مسرح  للفنون  الرقة 
1986م، ونالت المرتبة األولي على 67 فرقة 
»عرس  المسرحيات  لفرقة  كتب  كما  عالميَّة، 

الغيوم ـ برج عليا ـ صيد الحباري«.
1972م،  عام  الشعبي  التراث  نحو  ميله  بدأ 
وعربيَّة  محليَّة  ثقافية  ندوات  عدة  في  وشارك 

منها ندوة البابطين الثقافية في الكويت.
نشرت  وقد  التراثية،  المقاالت  من  العديد  كتب 
في عدد من المجالت المحلية والعربية صدر له 
كتاب بعنوان »أهل الرقة« عام 2002م، ويعتبر 
مجموعة  لديه  الحديثة،  الشعبية  القصيدة  رائد 
الجوانب  كافة  تتناول  التي  المخطوطات  من 
التراثية في محافظة الرقة، تَعنى وتغزل كثيراً 
بالمرأة في شعره، وقال: »أنام لم أعشق الهوى، 
في  )المرأة  بحث  له  عشقني«،  الهوى  ولكم 

ذاكرة القصيدة النجديَّة( نُشر في مجلة )عرب( 
الخليجية على ثالث حلقات، ومن قصائده التي 

تمجد المرأة، وتتغزل بجمالها وخصالها:
تضحك عيون القمر بجدايلج موجات

وتنبت بختري وزهر بخدودك الحلوات
من قالك يا حلو أدوس الربا والطل

تمشي ووتهادى بميل مثل البدر لوهل
ديرة هلي تزرع عساكر تزرع عيون 

الكون صف بصف كالغازي
تصنع غوا للموت تخضب الكف المازي
تمطر زعل تروي الروح تاتنبت خناجر

ديرة هلي تزرع عساكر
كما  الفراتي،  النايل  لون  أشعاره  ألوان  ومن   

سبق وأوردنا ومن أبياته:
نجم الثريا تعال فوق الميازين

برد الصبح صابني بزرقاج لفيني
لحطك جو المحزم وأكرب عليك بحيلي

عدد  المضافات  إحدى  في  عام 2000م  اجتمع 
أبلغ  بأنَّ  الشعبيين، واجمعوا  الشعراء  كبير من 
الذي  الذخيرة،  محمود  للشاعر  هو  شعر  بيت 
البشير  علي  الشيخ  العفادلة  شيخ  رثاء  في  قال 

الهويدي رحمه هللا قال فيه:
َخليّنا خضد يسفح بالوّراك 

 ومْن َمضرْب الجالين شتت طميّرة
ومحافظاً  هللا،  حدود  عند  وقافاً  ورعاً  تقياً  كان 
تغزلِه  من  الرغم  على  بأوقاتها  الصالة  على 
بالمرأة غزالً يميل الى العفِة والعذريَّة، واعتمد 
المطرب الشعبي المشهور )حسين الحسن( في 
أغانيّه على الكثير من  أغاني الذخيرة، توفي في 

25/ 10/ 2014م.

 الوحدة الثقافية
 لشعوب شمال
وشرق سوريا

اجتمع  املنصرم  حزيران  من  عشر  التاسع  في 
الكُرد  واملثقفون  الكتاب  من  مجموعة 
اللجنة  لدعوة  تلبية  قامشلو  مدينة  في 
للكتاب  احتادات  عن  انبثقت  التي  التحضيرية 
واملثقفني الكرد لبحث األوضاع الراهنة واحلوار 

الكُردي- الكُردي.

الذي  أن االجتماع لم يكن مبستوى اخلطاب  إال 
والتي كشفت  التحضيرية،  اللجنة  إليه  دعت 
اللثام في اجتماعها تلك عن تخبطها، وسوء 
التنسيق  عدم  عن  وكذلك  لالجتماع،  إدارتها 
العقلية  حيث  أعضائها،  بني  فيما  الواضح 
باآلراء  اإلدالء  في  واالستعالئية  الشخصانية 
من جانب بعض أعضاءها دون أي احترام حلرمة 

رفاقهم في اللجنة الذين أداروا االجتماع. 

االجتماع بحد ذاته لم يكن ذو برنامج أو هدف 
معني، بل كان أشبه مبهرجان خطابي شعاراتي، 
ال أفكار واضحة أو مقترحات مفيدة، كل يغني 
أي  دون  االجتماع  انتهى  وبالنتيجة  لياله،  على 
فكرة واضحة أو قرار، وأصبح احلاضرون ومنهم 
أعضاء اللجنة يلومون بعضهم على مجريات 

االجتماع.

ويبدو أن التخبط الذي جرى كان سببها توصل 
تفاهمات  إلى  الكُردية  السياسية  األطراف 
أي  إلى  الكرد  املثقفني  وصول  قبل  مشتركة 
صيغة مشتركة فيما بينهم جملاراة السياسيني 
في مسعى بناء املرجعية الكردية، حتى يكون 

لهم ممثلون في هذا املرجعية املفترضة. 

مجموعة  إليه  يسعى  ما  واضحاً  أصبح  إذاً 
املثقفني  توحيد  فكرة  طرحوا  الذي  املثقفني 
الكُرد ودورهم في بناء الوحدة الكردية. فاللجنة 
التحضيرية قد تدعوا في أي وقت إلى اجتماع 
موقف  وإصدار  الكُرد،  واملثقفني  للكتاب  عام 
وترشيح  االجتماع،  تلك  يحضر  ملن  مشترك 

ممثلني عنهم في املرجعية الكُردية املفترضة.

تلك  عن  املنبثقة  اللجنة  تلك  أن  العلم  مع 
النشاط متثل أقلية في املشهد الثقافي واألدبي 
االحتادات  من  الكثير  فهناك  ككل،  الكُردي 
إلى  إضافة  الثقافية،  واملؤسسات  والنقابات 
غير  كثر  مستقلني  ومثقفني  وفنانني  كتاب 

مشاركني فيها.

األطراف  توافقات  رهينة  املرجعية  هذه  أن  ومبا 
املؤسسات  توجه  فإن  الكُردية،  السياسية 
إلى  وتوجهاتها  انتماءاتها  مبختلف  الثقافية 
تشكيل إطار أو مظلة ثقافية مشتركة ينبغي 
التحديات  ألن  توقف،  دون  مستمراً  يكون  أن 
واألخطار الراهنة تستدعي االستعجال بتعزيز 
ومتتني الصف الداخلي في شمال وشرق سوريا 
ثقافياً،  مجتمعياً  أو  سياسياً  كان  سواء 
مناطق  بقية  باحتالل  التركية  فالتهديدات 
وبالتالي سياسات  شمال وشرق سوريا جدية، 
والسريان  والعرب  الكُرد  بحق  والتهجير  اإلبادة 
جتري على قدم وساق من قبل االحتالل التركي، 
ولهذا البد من التحصني الداخلي في مواجهة 
وعليه  القصوى.  وبالسرعة  التهديدات  تلك 
اجلبهة  توحيد  مبهمة  االستعجال  ينبغي 
ككل  سوريا  وشرق  شمال  في  الثقافية 
شعب  أو  معينة  لفئة  بالنسبة  فقط  وليس 
األهداف  حتقيق  نحو  الوقت  واستغالل  معني، 

االستراتيجية الشاملة. 

شرق  شمال  في  الثقافية  املظلة  فتشكيل 
الثقافي  للصف  وحدة  مبثابة  ستكون  سوريا 
الكُردي، السرياني، العربي، في آن واحد. وحتقيق 
عظيماً  ومكسباً  اجنازاً  سيعتبر  املسعى  هذا 
وكذلك  الكُردية  الثقافية  والساحة  للكرد 
لشعوب شمال وشرق سوريا ككل من السريان 
ميكن  املظلة  تلك  خالل  فمن  الخ.  والعرب.. 
في  ريادي  بدور  لعب  كلها  الثقافية  للطاقات 

اجملتمع وحتصني اجلبهة الثقافية.

بأعمالها  يستمر  الذي  التركي  االحتالل  إن 
والسريانية  الكُردية  الشعوب  بحق  العدوانية 
تستهدف  العالم،  من  مرأى  على  والعربية 
التاريخ والثقافة واحلضارة األصيلة في املنطقة، 
حتى  وجودنا  عن  للدفاع  مضطرون  نحن  ولذا 
والثقافية  السياسية  والوحدة  األخير.  الرمق 
هي  سوريا  وشرق  شمال  لشعوب  املشتركة 
مواجهة  استراتيجية  في  أساسي  ومبدأ  جزء 

التحديات واألخطار في هذه املرحلة احلرجة.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

تقرير/ هايستان أحمد

عبد الرحمن إبراهيم
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تقرير/ آزاد كردي
تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ حسام دخيل

الدراجات النارية بين الحاجة والخطر..

كارثة من األزمات تعصف بمريب الدواجن يف منبجصيف ساخن لروزنامة أعمال لجنة الرتبية والتعليم بمنبج

روناهي/ منبج ـ اشتىك مربو الدواجن يف مدينة 

مصادر  من  مداجنهم  تحول  من  وريفها  منبج 

كاهل  وتثقل  أحوالهم  تؤرق  مصادر  إىل  للرزق 

هذه  بفقدان  مهددين  باتوا  حتى  أموالهم 

املداجن؛ بسبب لفيف من العوامل املحيطة بهم؛ 

وأدت إىل رغبة البعض منهم برتك تربية الدواجن 

جراء الخسائر املتتالية.

بوتمر تربية الدواجن في الفترة الحالية بحالة من 
وشيكة؛  اقتصادية  بكارثة  وتنذر  الشديد  الخطر 
أمام نقص  نتيجة تضاؤل عدد المربين تدريجياً 
بالدعم المقدم لهم إزاء ما يعانونه من حجم كبير 
أن  باعتبار  الدواجن؛  بتربية  تتعلق  للمشكالت 
التي  الهامة  األغذية  أحد  تشكل  الفروج  لحوم 
يعتمد عليها السكان إلى جانب اللحوم الحمراء، 

يفارق موائدهم بشكل  البيض ال  إلى أن  إضافة 
بوجهها  المداجن  تربية  كارثة  وتبدو  عام. 
الحقيقي عبر تهديدها ألحد أعمدة االقتصاد التي 
مورداً  وتشكل  العائالت  من  الكثير  بها  يعمل 
لدخلهم الرئيس. ولكن؛ مع تدني إنتاج المداجن 
باستمرار، أبدى بعض المربين رغبتهم بتركها؛ 
أن  حين  في  المتوالية  الخسارات  بسبب  وذلك 
العلف  شراء  أمام  قوة  أو  له  حول  ال  المربي 
بالدوالر، كما أن منتجاته من الفروج أو البيض 
تباع بالليرة السورية. فمثالً إذا كان سعر المنتج 
بـ 1800 ليرة سورية، يتفاجأ المربي أن سعر 
الصرف تبدل صعوداً أو نزوالً مؤثراً على عدم 
مع  معاملتهم  وطريقة  البيع  عمليات  استقرار 
التغير  بهذا  يفاجئون  بدورهم  الذين  المواطنين 
المفاجئ ويفقدون جراء ذلك مصداقيتهم؛ نتيجة 

عدم االستقرار في سعر الصرف.

تشكيل اتحاد الدواجن 

يف منبج وريفها

التي  االتحادات  أوائل  من  الدواجن  اتحاد  كان 
تشكلت إثر تحرير مدينة منبج وريفها في العام 
الوقت  ذلك  في  يتبع  وكان  2016-2017م 
العديد  تضم  كانت  التي  االتحادات  لجنة  إلى 

تنضم  أن  قبل  حديثاً.  المشكلة  االتحادات  من 
2019م  العام  في  مجدداً  جميعها  االتحادات 
اتحاد  فيها  بما  المدني،  المجتمع  منظمات  إلى 

الدواجن.

تنظيم  على  بعمله  الدواجن  اتحاد  أهمية  وتبرز 
مربي الدواجن وفق سجالت نظامية فضالً على 
عملهم  مزاولة  من  بها  يتمكنون  رخصاً  منحهم 
بفتح المداجن وتربيتها وتجارتها. ويمنح المربون 
عضوية،  بطاقة  الدواجن  اتحاد  في  المنتسبون 
وهي عبارة عن توضيح أن كل شخص يمتلكها 
مشاكله  بحقوقه وطرح  المطالبة  في  الحق  لديه 
المختلفة. كما يبرز مهمة اتحاد الدواجن أيضاً؛ 
الجهات  إلى  الدواجن  مربي  مشاكل  بإيصال 
لجنة  أو  المدني  المجتمع  كمنظمات  المعنية؛ 
الدواجن  اتحاد  ويقوم  مثالً.  وغيرها  االقتصاد 
وصل  تنظيم  عبر  بالمحروقات  المربيين  بدعم 
التجارة،  غرفة  إلى  ومنها  أسبوع،  كل  تسليم 
المحروقات  تقديم  ويعتبر  سادكوب.  إلى  ومنها 
من قبل منظمات المجتمع المدني، هي المساعدة 
الوحيدة التي تقدم لمربي المداجن بينما من جهة 
غير  العلف  أسعار  ارتفاع  تقلبات  من  حمايتهم 

لهذا  داعمة  جهات  وجود  عدم  نتيجة  متوفر؛ 
القطاع الحيوي.

على  الدواجن  التحاد  المقدم  الدعم  ويقتصر 
لجنة  بها  قامت  كالتي  خجولة  مساعدات 
على  المفروضة  للضريبة  برفعها  االقتصاد 
الفروج المستورد من خمس ليرات إلى 45 ليرة 
سورية؛ بهدف حماية سعر الفروج المحلي على 
الرغم أن مسألة العرض والطلب بالبيع والشراء 

ينبغي أن تأخذ  الشراء بالحسبان.

اتحاد  قبل  من  الممنوحة  الرخص  عدد  وتبلغ 
الدواجن لمربي الدواجن 207 رخصة انتساب 
ألف  من  أكثر  إلى  المداجن  عدد  يصل  بينما 
مدجنة، تتوزع على مناطق ريف منبج الشاسع، 
ترخيص  رسوم  انتسابه  لقاء  المربي  ويدفع 
يدفع  بينما  سنوياً  واالقتصاد  التجارة  إلى غرفة 
شهري  ترخيص  رسم  الدواجن  التحاد  المربي 
تعود عائداته لصندوق االتحاد الذي يقوم بتمويل 

ودعم بعض األمور المتعلقة بمربي الدواجن.

أسباب عديدة وحل واحد

تعرض مداجن المربين محمد اإلبراهيم وصالح 
كلزي  وحسين  الهارون  وشايش  الحميدي 

على  أتى  الذي  الطاعون  لمرض  وآخرون 
مداجنهم مسبباً في نفوق اآلالف من الدجاج الذي 
من  أما  رزقهم  مصدر  في  هؤالء  عليه  يعتمد 
نجى من الدجاج من مرض الطاعون فهو على 
وشك الوقوع ضحية أزمة جديدة تلوح آثارها في 
األفق وهي الجوع الذي لم يعد يستطيع المربي 
تحمل شراء مادة العلف إلطعام الدجاج. وبدت 
هذه األزمة بالظهور منذ األشهر الثالثة الماضية 
اللحوم  إنتاج  تقلبات في  آثارها بحدوث  وتجلت 
أثر على نحو في عدم  والبيض على حد سواء 

استقرار أسعارهما بشكل عام.

أسعار  ارتفاع  أن  المربين  هؤالء  ويشتكي 
كان  عما  يختلف  الحالي  الوقت  في  األعالف 
عليه منذ فترة وجيزة حين كانت األسعار مقبولة 
نوعاً ما وكان باستطاعتهم السيطرة على السوق 
وفرة  نتيجة  والشراء  البيع  بعمليات  والتحكم 
إلطعام  الالزمة  العلف  مادة  سيما  ال  المنتجات 
عامالً  الخارجية  المنافسة  كانت  كما  الدجاج. 
لعدم حماية المنتج المحلي، حيث يعتقد التجار أن 
استيراد الفروج من شأنه خلق توازن باألسعار. 
لكن؛ كانت النتائج على العكس من ذلك؛ فأدت 
حساب  على  لكن  محلياً  السعر  تدني  في  دوراً 

المربين. 

ويضيف هؤالء المربين أن إلغالق المعابر على 
خلفية مخاطر انتشار جائحة كورونا سبباً مهماً 
في غالء العلف. لقد كان علف الصويا بـ 430 
بينما  الحظر  قبل  كانت  التي  الفترة  في  دوالر 
ارتفع حالياً إلى نحو 650 دوالر للطن الواحد، 
فانعكس بشكل سلبي على تأمين الغذاء للدجاج. 
صرف  سعر  ارتفاع  أن  المسألة  قياس  ويمكن 
الدوالر الذي كان قبل فترة الحظر يساوي 500 
ليرة  إلى 2500  اآلن  بينما وصل  ليرة سورية 
أكثر  اإلنتاج  كلفة  ارتفاع  يعني  وهذا  سورية، 
وغالء شديد في سعر المبيع والعتبارات تتعلق 
وبالتالي  أيضاً  الصوص  وإنتاج  العلف  بسعر 
المستهلك.  على  مرتفعاً  الفروج  إنتاج  يصبح 
وبأي حال ال يمكن ضبط مسألة األسعار؛ ألنها 
تخضع دائماً للعرض والطلب، فإذا كان الطلب 
في  ارتفاع  إلى  يؤدي  ما  أقل  والعرض  كثيراً 

األسعار.

خسائر ال يطيقها مربو الدواجن

ويطالب هؤالء المربين الجهات المعنية إلنقاذهم 
أصاب  الذي  المتتالية  الخسائر  بعد  فيه  هم  مما 
قطاع الدواجن في انهيار شبه تام وواقع اقتصادي 
في  الفروج  لمادة  جنوني  بارتفاع  ينذر  خطير 
بحل  الجهات  تلك  تتدخل  لم  إن  قريباً  األسواق 
وأكدوا:  مقبولة.  بأسعار  العلف  تأمين  مسألة 
»لقد وصل سعر الذرة الصفراء البلدية بين 80 
ارتفاع  مع  ولكن؛  سابقاً.  سورية  ليرة   100  -

سعر صرف الدوالر مقابل الليرة السورية ارتفع 
إلى نحو 500 ليرة سورية، ويباع الطن الواحد 
بـ 250 دوالر. كما أن المكتب »التجار« الذي 
يطيق  يعد  لم  بيننا  من  مربياً   15 قرابة  يمول 
الديون  بسبب  المربين  تحمل خسائر  اآلخر  هو 
 15 قرابة  وصل  الذي  المكتب  تجاه  المستحقة 
ألف دوالر فضالً على عدم إدخال أي صوص 
بالطبع  وهذا  الشهر،  زهاء  منذ  الخارج  من 
احتياجات  تغطية  في  كبير  فراغ  إلى  سيؤدي 
السكان من مادة الفروج أو البيض على الرغم 
ألف   300  - نطلب حوالي من 200  عادة  أننا 

سنوياً«.

مطالبات بدعم منظامت املجتمع 
املدين ال دعم التجار أنفسهم

هذه الشكاوى وغيرها من مربي الدواجن، قامت 
الجهات  إلى  بإيصالها  »روناهي«  صحيفتنا 
الدواجن  اتحاد  باإلداري في  المختصة، والتقت 
بمدينة منبج وريفها؛ الدكتور نزار عبد الدائم الذي 
حدثنا عن هذه المشاكل وأفضل الحلول المناسبة 
بالقول: »بالطبع، لقد تأسس اتحاد الدواجن من 
الدواجن وتنظيمهم به إضافة  أجل خدمة مربي 
إلى حل قدر اإلمكان من مشاكلهم وإبالغها إلينا 
لعلنا نجد حلوالً مناسبة لها وبناءة. ولعل أفضل 
الحلول لتجاوز هذه المشاكل قاطبة تأمين العلف 
من  الدواجن  اتحاد  يتمكن  حتى  مناسبة  بأسعار 
المتراكمة  خسائرهم  لتخطي  المربين  مساعدة 
تملك  ال  المدني  المجتمع  منظمات  أن  غير 
خيارات واسعة حتى اآلن لمعالجة الوضع بتاتاً. 
لتربية  العلفية  المواد  استيراد  خيار  أن  شك  ال 
الدواجن تضع اتحاد الدواجن  أمام خيار التعامل 
يقومون  الذين  لألعالف  الموردين  التجار  مع 
سعر  من   %30 نسبتها  تتجاوز  رسوماً  بفرض 
المادة. وهذا يعني في المحصلة أن علف الفروج 
يكلف ما بين 300 - 320 دوالر للطن الواحد 
دوالر  إلى 500  الطن  يصل سعر  أحياناً  بينما 
وهنالك علف من إنتاج محلي بـ 420 دوالر كما 
 400 إلى  يصل  تركي  إنتاج  من  علف  ويوجد 
النظر  المعنية  الجهات  من  ونطلب  كما  دوالر. 
إلى دعم المربيين بالصيصان وذلك لعدم تربية 
دخولها  منابع  تجفيف  بسبب  الدجاج«  »أميات 
لمدينة منبج وريفها إضافة إلى ارتفاع رسومها 
الضريبية، ويمكن تخفيف الكلفة حتى ينزل سعر 

المبيع ويتوازن مع سعر المنتج«.

املريب الذي وقع تحت سنديان الحظر 
ومطرقة عدم البيع

بالتفشي  بدأت  الدواجن  أزمة  »إن  وأضاف: 
منذ  أي  كورونا،  جائحة  حظر  بداية  منذ 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  إعالن 
الذاتية  اإلدارات  بين  التجول  بدء سريان حظر 
األضرار  ازدادت  حيث  2020/3/23م،  في 

تحت  وقع  الذي  المربي  كاهل  على  المترتبة 
سنديان الحظر ومطرقة عدم البيع؛ األمر الذي 
إلى حساب كلفة سعر الصويا من  المربين  دفع 
سعر المبيع التي يبلغ سعرها 450 دوالر. وفي 
فترة الحظر وصل سعر علف الصويا في مناطق 
الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية بـ 800 
ليرة سورية حين كان سعر صرف الدوالر بين 
أدى  الذي  األمر  ليرة سورية   1200  -  1100

إلى غالء واضح«.

وأوضح عبد الدائم أن لجنة الصحة لعبت دوراً 
ونقله  منبج وريفها  الفروج من  منع خروج  في 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارات  مناطق  بين 
ألنه  الدجاج  بموت  تسبب  الذي  األمر  سوريا 
أن  حين  في  متزايد  بشكل  علف  إلى  يحتاج 
المربي ال يستطيع تحمل إبقائه على هذا الشكل 
تجاه  المتواصلة؛  الضغوط  ونتيجة  غذاء،  دون 
لجنة الصحة ألجل فتح الطرق، استجابت بعد أن 
أضرت بالمربين مسببة بتخفيض سعر الفروج 
من 1500 ليرة سورية إلى 850 ليرة سورية. 
فإذا كانت كلفة الدجاجة الواحدة من 1200 ليرة 
سورية اضطر مع إجراء لجنة الصحة بحظرها 
إطعام  إلى  الذاتية  اإلدارات  بين  الدجاج  لتنقل 
األمر  أصالً  المرتفعة  العلف  مادة  من  الفروج 

الذي جعله يخسر في كلتا الحالتين.

التهديد بالنفوق، يصل أوجه إىل 
الدجاج البياض

منبج  مدينة  في  الدواجن  اتحاد  في  اإلداري 
وريفها؛ د. نزار عبد الدائم اختتم حديثه بالقول: 
يغطي  كورونا  أزمة  قبل  الفروج  إنتاج  »كان 
منبج  مدينة  سكان  احتياجات  من   %50 نسبة 
حظر  إجراءات  استفحال  مع  ولكن؛  وريفها. 
إلى  اإلنتاج  بانخفاض  تسبب  كورونا  جائحة 
بينما نسبة %40  إلى نحو %10  بعد األزمة  ما 
الدواجن.  مربو  تحملها  التي  الخسارة  تلك  هي 
 -  500 قدره  ما  وريفها  منبج  مدينة  وتستهلك 
لم نطلب  العام  بينما هذا  ألف فرخ بيض   600
حتى اآلن أي فراخ مع العلم أن مداجن البيض 
أصبحت مهددة بالخطر، فلجأت إلى ذبح الفراخ 
البياضة التي عمرها سنة أو سنة ونصف وذلك 
التي  ذاتها  للمشكلة  للبيض  إنتاجها  ذروة  في 
المستوردة  األعالف  غالء  وهي  آنفاً،  ذكرناها 
المنتج  وبيع  بالدوالر  وشراءها  الخارج  من 

بالليرة السورية«.

خطورة  من  الرغم  على  الحسكة-  روناهي/ 
قيادة الدراجات النارية إال أن استخدامها من قبل 
السوريين ازدادت في اآلونة األخيرة فما السبب 

وراء ذلك.

أساسية  نقل  وسيلة  النارية  الدراجات  تعتبر 
مختلف  في  بكثرة  السوريون  يستخدمها  بات 
»الموتور«  ويعتبر  واألرياف,  والبلدات  المدن 
التنقل  وسائل  أسرع  من  النارية  الدراجة  أو 
فئات  من  مرغوبة  نقل  وسيلة  وهي  وأسهلها, 
المجتمع أغلبها دون تمييز وال تعترف بتعقيدات 
العمر وال بالفوارق االجتماعية, وتزايد مؤخراً 
أعدادها بشكل قياسي حتى أصبحت أكثر من أن 

تعد وتحصى.

تعتبر ناحية الشدادي الواقعة في جنوب مقاطعة 
بكثرة  تعتبر  التي  النماذج  إحدى  الحسكة 
قبل  من  للتنقل  كوسيلة  فيها  النارية  الدراجات 

السكان في األرياف والمدينة.

أسباب استخدام الدراجات 

النارية بكرثة؟

»شاهر  المواطن  الموضوع  هذا  حول  يقول 
لصحيفتنا  عاماً   38 العمر  من  البالغ  األحمد« 
انتشار  وراء  الرئيسي  السبب  أن  »روناهي« 
غياب  هو  مناطقنا  في  بكثرة  النارية  الدراجات 
الشدادي  ناحية  أحياء  بين  العامة  النقل  وسائل 
لها,  التابع  والريف  الناحية  مركز  وبين  نفسها 
مما  األجرة  سيارات  في  النقل  أجور  وغالء 
يدفع الكثيرين الستخدام الدراجات النارية بسبب 
سهولة تنقلها وقلة تكلفتها بالمقارنة مع السيارات 

الخاصة، على حد تعبيره.

يتابع األحمد حديثه بالقول: »أن الدراجات النارية 
أسهل وسيلة للتنقل بين الريف والمدينة باإلضافة 
إلى رخص تكلفتها وعملها على البنزين المكرر 

المتوفر بمحطات الوقود وبأسعار رخيصة«.

مصدر رزق لكثري من األهايل

واختتم المواطن »شاهر األحمد« بأن الدراجات 

تؤمن دخل جيد للكثير من األهالي العاملين على 
توصيل الطلبات الداخلية في الناحية نفسها ومن 
الناحية لألرياف والعكس صحيح, حيث يعتمدها 
تكلفة  لرخص  أساسية  نقل  كوسيلة  األهالي 

آجارها مقارنةً بأجرة التكاسي، بحسب قوله.

السلبيات املرتتبة عليها

يقول في السياق ذاته الشاب »سلوم عبدالرحمن« 
/20 عام / أن للدراجات النارية سلبيات كثيرة 

منها استخدامها من قبل المرتزقة لتنفيذ عملياتهم 
اإلرهابية وترويع األمنين من خالل التفجيرات 
التي ينفذونها، وذلك لسهولة ركنها في األماكن 
والقوى  لألهالي  مقلقاً  هاجساً  يشكل  مما  العامة 
بإحدى  متصلة  باعتبارها  واحد  آٍن  في  األمنية 
بالقول:  وتابع  المنطقة،  في  النقل  وسائل  أهم 
حوادث  من  بالكثير  تسببها  إلى  »باإلضافة 
السير بسبب طيش بعض الشباب واستخدام هذه 
الوسيلة في االستعراض مما يشكل خطر حقيقي 

على حياة الكثير من األهالي«.

والتعليم  الرتبية  لجنة  رشعت  منبج-  روناهي/ 

أجندتها  سلسلة  بتنفيذ  وريفها؛  منبج  مدينة  يف 

للعام  والتحضري  اإلعداد  يف  يساهم  مبا  الصيفية، 

يف  باهرة  نجاحات  وقد حققت  القادم،  الدرايس 

الفرتة املاضية بعد قدرتها عىل استكامل العملية 

التواصل  مواقع  خالل  من  بعد  عن  التعليمية 

االجتامعي وبث قناة منبج الفضائية. 

بمنبج وريفها  التربية والتعليم  أجندة لجنة  تضم 
بدءاً  تباعاً  بها  ستقوم  التي  األعمال  من  العديد 
والمعلمات  المعلمين  لتثبيت  مسابقة  إجراء  من 
وانتهاء بإجراءات تقديم الدوام في شهر آب من 
العام الجاري. ولمعرفة المزيد، التقت صحيفتنا 
التربية  للجنة  المشترك  بالرئيس  »روناهي« 

والتعليم في مدينة منبج وريفها؛ سهيل والي.

التمسك بالتعليم؛ بتقنيات عن بُعد

إن لجنة التربية والتعليم قامت بكل ما يلزم من 
أجل تجنيب الطلبة مخاطر انتشار جائحة كورونا 
التي فاجأت العالم وأدت لتعليق الدراسة في كل 
مكان على ظهر األرض. وكانت اإلدارة الذاتية 
قد أصدرت في وقت سابق من شهر آذار قرار 
نتيجة مخاطر  بالمدارس؛  الدوام  بتعليق  يقضي 
انتشار جائحة كورونا. وقد تمكنت لجنة التربية 
التربية  لجنة  أعضاء  مع  االجتماع  والتعليم 
وقرروا  بديلة،  خطة  وضع  بهدف  والتعليم؛ 
كحالة  بعد؛  عن  التعليمية  العملية  استكمال 
والعلمي  األدبي  الفرعين  تستهدف  إسعافية، 
إضافةً إلى منهاج الصف التاسع. جميع الدروس 
المنهجية للعملية التعليمية، كانت تتم عن طريق 
منبج  قناة  طريق  وعن  والتعليم  التربية  صفحة 
الفضائية، وبقي العمل بها قبل موعد االمتحان 
للجنة  المشترك  الرئيس  بحسب  وجيزة؛  بفترة 

التربية والتعليم في منبج.

هناك  أن  القول  المفيد  من  بأنه  أيضاً  وذكر 
التربية  هيئة  لجان  مستوى  على  عقد  اجتماعاً 
والتعليم في كل من مناطق الطبقة والرقة ودير 
بعدها  تقرر  أثرها  الجزيرة، على  الزور وإقليم 

إيقاف الدوام الدراسي. 

مسابقة لتثبيت اختصاصات تربوية

وأوضح والي أن لجنة التربية والتعليم في مدينة 

منبج وريفها بصدد اإلعالن عن إجراء مسابقة 
تثبيت لمعلمين ومعلمات من كافة االختصاصات 
بدأت  وقد  الجامعية.  اإلجازة  حصراً  التربوية 
التسجيل  بقبول طلبات  للمدارس  العامة  اإلدارة 
سيجرى  ثم  المتقدمين  من  األوراق  واستالم 
تدريبية  دورة  ذلك  يلي  شفهية،  مقابلة  فحص 
النجاح  حال  وفي  نظري.  بامتحان  تنتهي  التي 
حسب  المتقدمون  يعين  سوف  باالمتحان، 
التقديم  باب  أن  ويذكر  المدارس.  في  الشواغر 
يستفيدون  سوف  الذين  للجميع  مفتوح  للمسابقة 
أن  في حين  من وجود حوالي 1600 شاغراً، 

المتقدمين يبلغون بين 700-1000متقدم 

تعيينات خاصة بالوكالء

أرشيف  إحصائيات  بحسب  بأنه  والي  وأضاف 
من400-200  يوجد  والتعليم  التربية  لجنة 
بالدرجة  هؤالء  تعيين  وسيتم  وكيل،  خريج 
بين  تنقالت  وجود  بالحسبان  اآلخذ  مع  األولى 
المدينة والريف وبالعكس وأيضاً وجود تنقالت 

ضمن المدينة نفسها حسب توفر الشواغر. 

كما سيتم أيضاً افتتاح باب تسجيل للوكالء، ولم 
التاريخ حتى االنتهاء من إجراء  بعد تحديد  يتم 
وإجراء  تسجيلهم  وسيتم  التعيينات،  مسابقات 

فحوص مقابلة شفهية وخضوعهم لدورة تدريبية 
حسب  تعيينهم  يتم  ثم  أيضاً،  نظري  والمتحان 

الشواغر المطلوبة.

بتدريب  الحالي  الوقت  في  »نقوم  وأضاف: 
دورات  بإعطاء  بدورهم  ليقوموا  متدربين 
ينجح  فمن  المسابقة،  على  للمتقدمين  تدريبية 

بها، فسوف يثبت مالياً بينما الذي يرسب سيكون 
أو  الفكرية  للدورات  بالنسبة  أما  الوكالء.  مع 
المنهجية المغلقة، فهناك دورة حالياً في أكاديمية 
المعلمين  إليها  نرسل  الرقة،  مدينة  في  الفرات 
والمعلمات حسب الطلب وأيضاً حسب الوضع 

الصحي«.

علم الجنولوجيا، ضمن

 منهاج العام الدرايس

والتعليم  التربية  للجنة  المشترك  الرئيس  وأكد 
لجنة  بأن  والي  سهيل  وريفها  منبج  مدينة  في 
الجنولوجيا  لعلم  دورة  بافتتاح  ستقوم  التربية 
المقرر وضع كتاب  بالمرأة، حيث من  الخاص 
لمادة علم الجنولوجيا في المدارس؛ كمادة رديفة 
لمادة الثقافة واألخالق، وسوف تُدرس من قبل 

معلمات في الثانويات بحسب قولها.

وتعتبر هذه المادة المستحدثة قيمة للغاية لما فيها 
وبين  وبينها  المرأة  في قضايا تخص  من بحث 
فهمها بشكل  اعتاد على  الذي  والمجتمع  العائلة 
خاطئ فضالً على تصحيح مسار وتوجيه الفكر 

إلى الوجهة الصحيحة«. 

ستقوم  والتعليم  التربية  لجنة  بأن  والي  وبيّن 
فرزهم  عبر  المدارس  إلدارّي  تغيرات  بإعداد 
حسب  وأيضاً  الفائت،  العام  تقييمات  حسب 
عملهم التربوي. كما سيقوم معهد إعداد المعلمين 
والمعلمات بتخريج معلمي لغة إنكليزية وأيضاً 
معلمي صف ومعلمي لغة كردية. وكذلك سيتم 

إعادة تأهيل وإصالح المدارس، وتابع: »نحتاج 
كل عام إلى القيام بنفس اإلصالحات من صرف 
وتجهيزات  ومقاعد  ونوافذ  وأبواب  صحي 

أخرى«. 

خطط تربوية بديلة ملواجهة عودة 
جائحة كورونا

في  والتعليم  التربية  للجنة  المشترك  الرئيس 
حديثه  اختتم  والي  سهيل  وريفها  منبج  مدينة 
والتعليم  التربية  لجنة  من  »حرصاً  بالقول: 
نجاح  تحقيق  أجل  من  وريفها  منبج  مدينة  في 
يتم  فسوف  جميعاً،  للطلبة  التعليمية  بالعملية 
في  القادم  الدراسي  العام  في  المدارس  افتتاح 
ثالثة  أول  في  المفترض  من  إذ   2020/8/15
أسابيع إقامة مراجعات منهجية عامة؛ تعويضاً 
عما فاتهم في العام الماضي، أما مع بداية شهر 
أيلول سينطلق العام الدراسي الجديد. والمهم أن 
الدورات الحالية على اختالفها تحتوي على مواد 
سيكون  حيث  بعد  عن  التعلم  تستهدف  طارئة، 
هناك نموذج موحد على افتراض عودة جائحة 
التربوي  الكادر  بمقدور  ليكون  كورونا  مرض 

االستعداد للخطة البديلة«. 

الطالب في مدينة منبج  أعداد  إن  الجدير ذكره 
وريفها وفق سجالت لجنة التربية والتعليم يصل 
نحو 103559  إلى  والثانية  األولى  الحلقة  في 
سوف  الثانوية،  المرحلة  إليهم  أضيفت  وإذا 
يصبح إجمالي العدد كامالً 104784 ويبلغ عدد 
الذكور  أن عدد  في حين  نحو 50580  اإلناث 
54203 موزعين على مدارس الريف والمدينة 

على حٍد سواء. 

شاهر األحمد سلوم عبد الرحمن

سهيل وايل


