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استمرار تدفق مياه 
“كانيا كردان”

-اجلدائل اخلضراء- 
ستحول صحراء مناطق 

شمال وشرق سوريا ربيعًا
روناهي/ كوباني- يستمر تدفق مياه نبع كانيا 
عامين  مدار  على  كوباني  مدينة  في  كردا 
ونصف على التوالي، بعد انقطاع دام لعقود. 
عاد كانيا كردان أو كانيا عربان أحدى ينابيع 
من  األرض  جوف  من  للتدفق  كوباني  مدينة 
األمطار  من  كبيرة  كميات  لدى هطول  جديد 
عاماً   34 لمدة   دام  جفاف  بعد  عام 2019، 

تقريباً. 
كوباني إحدى المدن التي كانت تشتهر بكثرة 
من  العشرات  هناك  فكانت  المائية،  ينابيعها 
بالمياه،  وقراها  المدينة  تغني  التي  الينابيع 
وأشهرها )كانيا كردان( أو كانيا عربان، ونبع 

. مرشدة )كانيا مرشدة(، وجميعهم جفَّ
الينابيع،  جفاف  على  عقود  مرور  بعد  ولكن 
في  الينابيع  من  العديد  أخرى  مرة  انفجرت 
معظم  شهدت  بعدما  وقراها،  كوباني  مدينة 
مناطق سوريا أمطاراً غزيرة في عام 2019، 

والذي ساهمت بدورها في عودة جريان وتدفق 
العديد من الينابيع واألودية الجافة في كوباني 
كردان  كانيا  كان  الينابع  تلك  وأحد  وقراها، 
الشرقية  الجهة  التركية، من  للحدود  المحاذي 

للمدينة، بعد جفاف طال 34 عاماً تقريباً. 
وفي الفترة األولى من تفّجر نبع كانيا كردان 
ضخ النبع قرابة 3/2 إينش من المياه، أما اآلن 

فإنه يضخ قرابة 10 إينش بحسب ما صرح 
بها أهالي المنطقة لصحيفتنا.

األهالي  لدى  كبيرة  أهمية  كردان  كانيا  ولنبع 

فإنه  له  المجاورة  األراضي  في  القاطنين 
كون  والمزروعات  األرض  لسقاية  يستخدم 
أغلب أهالي تلك المنطقة يعتمدن على الزراعة 

في تسيير أمور معيشتهم.
النبع أصبح مقصداً ألصحاب  إلى أن  إضافة 
وأبقارهم  مواشيهم  لرعاية  واألبقار  المواشي 
بالثوب  األراضي  تلك  الكتساء  منه  بالقرب 

األخضر.
ناهيك عن دور النبع في إضفاء جمالية على 

المنطقة بتزينها بالثوب األخضر.

أطلقت  الخضراء«  »الجدائل  شعار  تحت 
قامشلو،  مقاطعة  في  والبيئة  الحراج  مديرية 
حملة تطّوعية لزراعة 4 مليون غرسة وذلك 

بهدف زيادة المساحات الخضراء.  
والمثقّفين  األهالي  من  العديد  بمشاركة 
الجزيرة،  إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  ومؤّسسات 
لهيئة  التابعة  والبيئة  الحراج  مديرية  بادرت 
بحملة  القيام  إلى  الجزيرة؛  إقليم  في  الزراعة 
الخضراء«  »الجدائل  اسم  حملت  تطوعية 
وشرق  شمال  في  غرسة  مليون   4 لزراعة 

سوريا خالل 5 أعوام.
»الجدائل  بـ  الحملة  لتسمية  بالنسبة  أما 
فإنه  الحملة  على  القائمين  بحسب  الخضراء« 

في  قدمته  الذي  الكبير  المرأة  دور  إلى  نسبة 
المحافظة  القتال وتضحيتها في سبيل  ساحات 
الجدائل  فإن  ذلك  إلى  إضافة  أرضها،  على 
اإليزيديات  الفتيات  لجدائل  رمز  الخضراء 

الالتي أصبحن ضحية مرتزقة داعش.
األولى  مراحل،  بعدة  الحملة  ستمر  حيث 
الزراعة  هي  والثانية  البذور  بزراعة  ستكون 
الثالثة واألخيرة  المرحلة  أما  األقالم،  بطريقة 
مناطق  على  األشجار  توزيع  تتضمن  فإنها 

شمال وشرق سوريا.
حملة »الجدائل الخضراء« خطوة نحو زوال 
الصحراء لتصبح مناطق شمال وشرق سوريا 

ربيعاً تلبس زياً من الخضار.

تقرير/ سالفا أحمد

مهجرو عفرين للمجتمع الدولي: 
“كفاكم صمتًا.. فال زلنا نقاوم من أجل 

العودة إلى عفرين”

سحر عودة: »تجليات شعرّية يف 
حضرة غياب الشعر النسايئ«

»األم عقيدة« نبع للسالم تدفق 
من مدرسة النضال والحرية

جهاد عمر: »هدفنا ضمان حقوق الجميع يف 
سوريا موحدة«

تحت شعار »نحو مؤتمر وطني ألبناء الجزيرة والفرات«؛ 
عقد مجلس سوريا الديمقراطية العديد من الندوات، بهدف 
وتعزيز  موحدة،  سوريا  في  الشعوب  كل  حقوق  ضمان 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  في  التشاركية 

سوريا وتطوير وتمكين اإلدارات الذاتية والمدنية«4

حملت الشاعرة سحر عودة جماليات البيئة الجبلية الملتصقة بطبيعة 
أدبها  على  وعكسته  الجمال  ذلك  من  فيض  من  فنهلت غيض  البحر، 
حياتها  على  الراهن  عصرنا  وانعكاسات  المرأة  هموم  عبره؛  لِتُقّدم 

اإلنسانية والعاطفية«8

كذب بالسالِم وصدق بالعداوِة
ساَد جو من التوتر، خالل المؤتمر الصحفّي الذي ُعقِد يوم )الثالثاء( 2020/10/13، 
جاويش  مولود  التركّي  الخارجية  وزير  بين  وجمع  أنقرة،  في  التركيّة  الخارجية  في 
أوغلو ووزيرة خارجية السويد آن ليند. وفيما وّجهت الوزيرة الضيفة انتقاداتها ألنقرة 
ودعتها لالنسحاب من شمال سوريا ووقف إشعال الصراعات في سوريا وليبيا وإقليم 
كثيرة  ملفات  في  وخاض  والدبلوماسيّة  اللباقة  التركي  الوزير  فقَد  كراباخ،  ناغورنو 

هذراً، واتهم كّل الُكرد باإلرهاب«5

مهجري  بحق  ومرتزقته  التركي  االحتالل  وجرائم  ممارسات  إزاء  الدولية  المنظمات  مواقف  عفرين  مهجرو  استنكر 
اآلهلة  والمناطق  المخيمات  بقصف   

ً
دائما يقومون  ومرتزقتها  المحتلة  التركية  الدولة  أن  إلى  وأشاروا  عفرين، 

بالسكان وأكدوا على استمرارهم في المقاومة حىت لو استمرت مئة عام لحين تحرير عفرين..«2

اتحاد العمال يف جل آغا.. 
ينصف عامالت الورش

مع  تعمل  زراعية  عامالٍت  ورشة 
جل  ناحية  مناطق  وتجوب  »شاويشها« 
العمل  في  رزقها  باب  وتالحق  وريفها  آغا 
الزراعي ليكون مصدر رزق لتقع العامالت 
فهل  حقهن،  استيفاء  في  مماطلة  ضحية 
استطاع اتحاد العمال التابع للجنة الكادحين 

بجل آغا تحصيل حقوقهن؟«6

روناهي/ كركي لكي- أكدت النسوة في ناحية كركي لكي بالسير على نهج األم عقيدة 
بشكل  والعمل  النضال  تصعيد  ضرورة  على  وشددن  واحلرية،  النضال  دربهن.. درب  رفيقة 

مضاعف من أجل حماية مكتسبات الثورة، وإفشال مخططات العدو«3

ارتفاع أسعار مستلزمات 
المدارس في منبج؛ تربك 

حسابات أولياء األمور

اإلعفاء عن مئات من 
المعتقلين ممن لم تتلطخ 

أيديهم بدماء السوريين

 لدوري 
ً
آفيستا يتوج بطال

الدرجة األولى

مؤتمراً  الديمقراطية  سوريا  مجلس  نظم 
ومجلس  المعتقلين  لجنة  بحضور  صحفياً 
العدالة االجتماعية وهيئة األعيان في شمال 
وإطالق  العفو  قرار  بصدد  سوريا،  وشرق 
والمشمولين  المحكومين  السجناء  سراح 
بمدينة  القراءة  حديقة  في  العام،  بالعفو 

قامشلو.«2

وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  إعالن  إٍثر 
سوريا تحديد موعد انطالق العام الدراسي 
الجديد يوم الـ 27 من شهر ايلول المنصرم 
لمواجهة  االحترازية  اإلجراءات  ظل  في 
معاناة  بدأت  المستجد،  كورونا  فيروس 
أجل  من  منبج  مدينة  في  األمور  أولياء 
ألبنائهم؛  المدرسية  المستلزمات  توفير 
»مالبس  المدرسي  اللباس  من  بدءاً 
الورقية،  بالقرطاسية  ومروراً  وأحذية« 
المدرسية من حقائب مدرسية  وباألدوات 
- أقالم ـ كراسات؛ بسبب عدم تمكنهم حتى 
المدرسية؛  المستلزمات  تأمين  من  اآلن 
مقارنة  العام  هذا  أسعارها  ارتفاع  نتيجة 

بالعام المنصرم.«7

الدرجة  دوري  بطولة  منافسات  انتهت 
األولى لكرة القدم في إقليم عفرين المحتل، 
المناطق  مختلف  من  فرق  فيها  شارك  وقد 

في الشهباء«10
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مهجرو عفرين للمجتمع الدولي: »كفاكم صمتًا.. فال زلنا نقاوم من أجل العودة إلى عفرين«

طلبة واشو كاني المهجرين يواصلون تعليمهم من خالل 

افتتاح المدارس لهم

اإلعفاء عن مئات من المعتقلين ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين

بمناسبة مرور عام على استشهاد 
هفرين خلف.. الرقة تتظاهر

ال زالت المنظمات الدولة تلتزم الصمت إزاء ما 
يتعرض له مهجرو عفرين من هجمات وحشية 
ففي  ومرتزقته،  التركي  االحتالل  يد  على 
استهدفت  الجاري  األول  تشرين  من  الخامس 
دولة االحتالل التركي مناطق المدنيين باألسلحة 

الثقيلة في مقاطعة الشهباء.
أهالي عفرين القاطنون في مخيم العودة بناحية 
المحتلة،  عفرين  لمقاطعة  التابعة  شيراوا 
استنكروا اعتداءات االحتالل التركي ومرتزقته 
إجبارهم  بهدف  المدنيين؛  على  المتواصلة 
المنظمات  ناشدوا  كما  والهجرة،  النزوح  على 
الحقوقية واإلنسانية للخروج عن صمتها والقيام 

بواجبها تجاه حماية المدنيين.
المواطنة دليفان إيبش أكدت لوكالة هاوار على 
عفرين:  إلى  العودة  حتى  المقاومة  مواصلة 
مخيم  في  وقطننا  عفرين  مقاطعة  من  »ُهّجرنا 

إلى  العودة  أجل  من  نقاوم  زلنا  وال  العودة، 
االحتالل  يريد  »ماذا  وأضافت:  عفرين«، 
المدنيين  يستهدف  دائماً  فهو  بعد؟،  التركي 
لن  لكن  أخرى،  مرة  تهجيرنا  بغاية  بالقذائف 
أجل  من  نقاوم  وسنظل  ذلك،  تحقيق  يستطيع 

كرامتنا وأرضنا«.
بمساعدة  الحقوقية  المنظمات  دليفان  وناشدت 
الذي  أردوغان  »ومحاسبة  المخيمات:  أهالي 
المواطن عصمت  أما  والصغار«.  الكبار  يقتل 
التركي  »االحتالل  الصدد:  بهذا  فقال  باكير 
وعلى  واآلخر،  الحين  بين  المدنيين  يستهدف 
حدّ  وضع  وأمريكا  كروسيا  الضامنة  الدول 
التي  هي  »لكنها  قائالً:  وأردف  ألردوغان«، 
تفسح المجال للدولة التركية الستهداف المدنيين 
بشكل غير إنساني. لذا؛ سنظل نقاوم هنا حتى لو 

دامت مقاومتنا مئة عام«.
إزاء  الدولية  المنظمات  مواقف  باكير  واستنكر 
التركي ومرتزقته  ممارسات وجرائم االحتالل 

بحق مهجري عفرين.
عثمان  فاطمة  المواطنة  تحدثت  جهتها؛  ومن 

مخيمات  جميع  »إن  وقالت:  الموضوع،  حول 
أذى،  أي  من  والحماية  بالرعاية  تحظى  العالم 
التركية  فالدولة  عفرين،  ُمهّجري  مخيم  إال 
المخيمات  بقصف  دائماً  يقومون  ومرتزقتها 

والمناطق اآلهلة بالسكان«.
على  ونسير  نقاوم  »سنظل  فاطمة:  وأضافت 
خطا القائد عبد هللا أوجالن ونفعل كل شيء من 

أجله«.
وناشد المواطن جان ديار خليل المجتمع الدولي 
بالخروج عن صمته تجاه ما يتعرض له ُمهّجرو 
وأضاف  التركي،  االحتالل  يد  على  عفرين 
تتجاهلون  كرد  ألننا  هل  »كفاكم صمتاً،  قائالً: 
حقوقنا، الكرد لن ينتهوا، بل في كل يوم يزداد 
موجودون  دائماً  بقاع األرض، نحن  الكرد في 

وشامخون«.

مركز األخبار ـ حرمت جرائم االحتالل التركي 
الوطني  »الجيش  بـ  يسمون  مما  ومرتزقته 
وشرق  شمال  على  الهجوم  أثناء  السوري« 
سوريا في التاسع من شهر تشرين األول 2019 
التعليم.  من  وطالبة  طالب  ألف   68 من  أكثر 
وبعد الهجرة القسرية ألهالي سري كانيه المحتلة 
افتتحت  الحسكة،  مدينة  في  لهم  مخيم  وإنشاء 
المخيم  في  مدرسة  فوري  بشكٍل  الذاتية  اإلدارة 
الرغم من  تعليمهم على  متابعة  أجل  للطلبة من 

اإلمكانات الضعيفة.
ومع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2019، 
التربية  مديرية  قبل  من  حثيثة  جهود  ووسط 
مع  وبالتعاون  الحسكة  مقاطعة  في  والتعليم 
اإلدارة الذاتية؛ بدأت العملية التعليمية في مخيم 
يقارب األسبوعين، في ظل  ما  واشو كاني منذ 
إلى  إضافة  العالم،  في  كورونا  فيروس  تفشي 

مناطق شمال وشرق سوريا.

كاني  واشو  مخيم  لمدرسة  المشترك  الرئيس 
التدابير  من  العديد  »نتخذ  قال:  حاجو،  محمد 
االحترازية من أجل عدم تفشي فيروس كورونا 

بين الطلبة في مدرسة المخيم«.
مخيم  مدرسة  يرتادون  الذين  الطلبة  عدد  ويبلغ 
وطالبة،  طالب   2400 من  أكثر  كاني  واشو 

إضافة إلى ما يقارب 135 مدرساً ومدرسة.
والستيعاب هذا الكم الهائل من الطلبة، افتتحت 
وبالتنسيق  الحسكة  مقاطعة  في  التربية  مديرية 
مع إدارة المخيم مدرسة لطلبة المرحلة االبتدائية 

وأخرى لطلبة اإلعدادية والثانوية.
ولضمان تلقي طلبة المراحل كافة الدروس بشكٍل 
الدوام  قُّسم  التعليم،  عن  ابتعادهم  وعدم  منتظم، 
اآلتي:  الشكل  على  متتالية،  أوقات  أربعة  على 
»قُّسمت المرحلة االبتدائية إلى قسمين وُخصص 
لكل قسم ساعتان، فيما خصصت ثالث ساعات 

للمرحلتين اإلعدادية والثانوية«.

وحول حاجة المدرسة والمساعدات المقدمة أشار 
الدعم من  تقديم  يتم  لم  محمد حاجو: »إلى اآلن 
للطلبة،  إنسانية  منظمة  أو  أي جهة رسمية  قبل 
الحقائب  من  كمية  قدمت  آفا  روج  جمعية  فقط 
الدعم  تقديم  تم  الماضي  العام  وفي  المدرسية، 
بعض  قبل  من  كردستان  هيلب  جمعية  قبل  من 
يقومون  اآلن  وحتى  السويد،  في  الكرد  الشباب 

بدعم الطلبة قدر المستطاع«.
أكثر  تعيش  ديرك  بمدينة  نوروز  مخيم  وفي 
مدينتي  من  قسراً  الُمهّجرين  من  أسرة  مئة  من 
سري كانيه وكري سبي، منذ االحتالل التركي، 
الدراسة ضمن  سن  في  طفالً  حوالي 75  بينهم 
المرحلتين األولى والثانية.  ويشرف على مدرسة 
المخيم ثمانية معلمين ومعلمات متخصصين في 
اللغتين العربية والكردية، ثالثة منهم من مهجري 
سري كانيه وريفها، أما البقية من أهالي ديرك، 
وتم تقسيم الطلبة حسب المرحلتين، ويُدّرس فيها 

المنهاج المقرر في مدارس إقليم الجزيرة.
وقد وفرت إدارة المخيم والمجمع التربوي الكتب 
إنسانية  وكمبادرة  للطلبة،  كافة  والمستلزمات 
القرطاسية  بشراء  التدريسي  الكادر  مع  بادرت 

للطلبة.
وفي هذا السياق؛ قال المشرفون على سير العملية 
التربوية: »إن إعادة الطالب إلى مقاعد الدراسة 
وذويهم«،  الطلبة  قبل  من  كبيراً  ترحيباً  القى 
تخفيف  في  يساهم  المدرسة  افتتاح  أن  وأكدوا 

معاناة الطلبة، وتنعكس إيجاباً على نفسيتهم.

مركز األخبار ـ نظم مجلس سوريا الديمقراطية 
مؤتمراً صحفياً بحضور لجنة المعتقلين ومجلس 
شمال  في  األعيان  وهيئة  االجتماعية  العدالة 
وشرق سوريا، بصدد قرار العفو وإطالق سراح 
العام،  بالعفو  والمشمولين  المحكومين  السجناء 

في حديقة القراءة بمدينة قامشلو.
لمجلس  المشتركة  الرئيسة  المؤتمر  وحضر 
والرئيس  عمر،  أمينة  الديمقراطية  سوريا 
الجزيرة  إقليم  في  التنفيذي  للمجلس  المشترك 
تم اإلعالن عن  المؤتمر  طلعت يونس، وخالل 
العفو  شملهم  الذين  المعلقتين  من  دفعة  إطالق 
الصادر من المجلس العام لإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا.
قبل  من  بيان  الصحفي،  المؤتمر  خالل  وقرئ 
أمينة عمر وجاء فيه: »تلبية لمطالب شعبنا ممن 
لمناطق  والزيارات  الندوات  خالل  بهم  القتينا 
شمال وشرق سوريا، وبناء جسور الثقة من أجل 

التشاركية  الذاتية وتعزيز عامل  اإلدارة  تطوير 
ملف  الديمقراطية  سوريا  مجلس  تابع  فيها، 
السجناء باهتمام بالغ والمناقشة حولها مع اإلدارة 
عفو  إصدار  ضرورة  إلى  والوصول  الذاتية، 
يشمل  سوريا  وشرق  شمال  مستوى  على  عام 
الذين غرر بهم، ولم  المحكومين بتهم اإلرهاب 
أي  يرتكبوا  ولم  السوريين  بدماء  أيديهم  تتلطخ 

أعمال إجرامية«.

القرار  هذا  »بموجب  عمر:  أمينة  وأوضحت 
السجناء  من  دفعة  سراح  إطالق  اليوم،  سيتم، 
الجرائم  لكافة  والشامل  العام  العفو  شملهم  ممن 
حيث   ،2020/10/10 تاريخ  قبل  المرتكبة 
عليهم  حكم  ممن  سجين   /631/ سراح  سيطلق 
بتهمة اإلرهاب وتجاوزت مدّة عقوبتهم النصف 
بعد هذا المؤتمر الصحفي مباشرةً /253/ سجين 
يستفيدون من نصف العقوبة. أما غير المحكومين 

والمنظورين أمام المحكمة سيستفيدون من قرار 
العفو بعد محاكمتهم أصوالً«.

لجنة  إلى  الشكر  بجزيل  عمر  أمينة  وتوجهت 
المعتقلين لجهودها الحثيثة واهتمامها الكبير في 
توجهت  كما  والسجناء،  المعتقلين  ملف  متابعة 
بالشكر لإلدارة الذاتية الستجابتها لمبادرة مجلس 

سوريا الديمقراطية وإصدارها قرار العفو.
في  المعتقلين  لجنة  عضو  أوضح  جانبه؛  ومن 
شمال شرق سوريا عكيد إبراهيم مجريات العفو 
المفقودين هو  أن ملف  الذي صدر، وبين  العام 
ملف شائك نتيجة الصراع الدائر في سوريا منذ 
أكثر من عشر سنوات، وقال: »ملف المفقودين 
هو ملف إنساني وليس سياسياً، ويجب إيجاد حل 
السورية، وعملية  األراضي  المشكلة على  لهذه 
بناء  عملية  في  تساهم  اليوم،  المعتقلين،  إطالق 
الثقة بين أطراف النزاع في األراضي السورية 
السورية  لألزمة  سياسي  حل  إليجاد  والدفع 

وعمليات االستقرار«.
اإلدارة  مع  قوي  تنسيق  هناك  أن  إبراهيم  وأكد 
ملف  حول  الديمقراطية  سوريا  ومجلس  الذاتية 
المعتقلين، ونعلن استعدادنا لحل قضية المعتقلين 

مع األطراف األخرى.
العدالة  مجلس  عضو  قال  ذاته؛  السياق  وفي 
حسن  سوريا  وشرق  شمال  في  االجتماعية 
سليمان: »بعد النقاش مطوالً مع الجهات المعنية 
في  والمعتقلين  السجون  مجال  في  والمختصة 
رقم  المرسوم  بموجب  سوريا  وشرق  شمال 
وبعد  للمعتقلين،  العام  العفو  قرار  صدر   )5(
الدراسات شمل العفو 848 معتقالً على مستوى 
شمال وشرق سوريا، وسيتم إخالء سبيل 631 
سبيلهم  إخالء  فسيتم  البقية  أما  اليوم،  معتقالً، 
بعد أن تنتهي مدة محكوميتهم حتى صدور هذا 

القرار«.

»دحر  شعار  تحت  ـ  محمد  سيرين  الرقة/ 
خرج  السالم«؛  أجل  من  النضال  االحتالل.. 
المئات من أهالي مدينة الرقة في تظاهرة حاشدة 
استذكاراً لمرور عام على استشهاد األمين العام 
وتنديداً  خلف  هفرين  المستقبل  سوريا  لحزب 
بالعدوان التركي على مناطق الشمال السوري, 
مطالبين دول العالم والمنظمات الدولية بمحاسبة 

المجرمين ومحاكمتهم.

سوريا  حزب  أعضاء  من  المئات  وتجمع 
وعدد  والعسكرية  المدنية  ومؤسسات  المستقبل 
غفير من أهالي مدينة الرقة، إضافة إلى شيوخ 
ووجهاء المنطقة رافعين شعارات دون عليها« 
دحر االحتالل والنضال من اجل السالم, ندحر 

االحتالل ونحمي الثورة«.

المدينة  وسط  العلم  دوار  من  التظاهرة  وبدأت 
الشهيدة هفرين خلف جنوباً  إلى حديقة  وصوالً 
مرددين الشعارات التي تستنكر جرائم العدوان 

التركي.
صمت  دقيقة  بالوقوف  التظاهرة  برنامج  وبدأ 
البيان  وألقت  العام,  الراي  إلى  بيان  إلقاء  تالها 
باسم حزب سوريا المستقبل ريم الموسى حيث 

جاء في نصه.
سوريا،  عموم  على  ومؤلماً  حزيناً  يوماً  »كان 
سوريا  لحزب  العام  األمين  اغتيال  تم  حيث 
من  بتخطيط  نصب  غادر  بكمين  المستقبل 
الجماعات  ونفذته  الفاشي،  التركي  النظام  قبل 
رعاية  تحت  تعمل  التي  المتطرفة  األصولية 
النظام التركي. نحن أبناء الرقة، وجماهير حزب 
الذي  المشين  العمل  ندين هذا  المستقبل؛  سوريا 
يُعبر عن الروح اإلجرامية المتأصلة والمتجذرة 
المتعمدة،  الجريمة  لهذه  وخطط  ساهم  من  بكل 

والتي تصنّف بجريمة الحرب ضد اإلنسانية«.
اإلنسانية  المنظمات  مواقف  البيان  وأدان 
خلف  هفرين  الشهيدة  قضية  من  والحقوقية 
الجناة  بتقديم  مطالباً  »بالمخزي«،  الذي وصفه 
نفسه  له  تسول  من  كل  لردع  الدولية  للمحاكم 

بارتكاب مثل هذه الجرائم والفظائع.
إكمال  على  شهيدتنا  »نعاهد  البيان:  واختتم 
رسالتها في تحقيق بناء سوريا المتعددة المكونات 
والمعتقدات واألفكار وإرساء روح الديمقراطية 

والالمركزية«.

مركز األخبار ـ استنكر مهجرو عفرين مواقف المنظمات الدولية إزاء ممارسات وجرائم االحتالل التركي ومرتزقته بحق مهجري عفرين، وأشاروا إلى أن 
الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها يقومون دائمًا بقصف المخيمات والمناطق اآلهلة بالسكان وأكدوا على استمرارهم في المقاومة حتى لو استمرت 

مئة عام لحين تحرير عفرين..

مذكرة إخطار
بالغ رقم /1073/ لعام 2020
على السيد: أحمد الحسين الراشد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19

للنظر بالدعوى إلى أساس /1006/ المقامة عليك من السيد: محمد 
الحساني بن شريف

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /727/ لعام 2020

على السيد : أحمد عويد بن عبدالقادر
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحا اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس / 654 / المقامة عليك من السيد: محمد 

بدر المحمود
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /771/ لعام 2020

على السيد : أحمد ملحم بن علي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحا اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس / 701 / المقامة عليك من السيد: حسن 

العلي بن عبود
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار
بالغ رقم /1070/ لعام 2020

على السيد : أحمد ملون بن فيصل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /998/ المقامة عليك من السيد: محي الدين 

قراجه بن زكريا
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /838/ لعام 2020

على السيد: أحمد يوسف بن أحمد
الحضور إلىA ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /838/ المقامة عليك من السيد: إبراهيم 

محمد رمضان
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /997/ لعام 2020

على السيد: بسام العبد بن عبدالكريم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /1122/ المقامة عليك من السيد: حسن 

العبد بن حسين
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /816/ لعام 2020

على السيد: سليمان بكور بن سليمان 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /804/ المقامة عليك من السيد: علي الفهد 

بن فيروز
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة إخطار
بالغ رقم /1093/ لعام 2020

على السيد: عبدالرحمن عبدهللا بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /1129/ المقامة عليك من السيد: حمد 

الحسين بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ 7  رقم /645/ لعام 2020
على السيد: علي ديبو بن أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً الثالثاء 2020/10/20

للنظر بالدعوى إلى أساس /430/ المقامة عليك من السيد: فاطمة 
علي عيسى

بطلب: تفريق + حقوق
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /762/ لعام 2020

على السيد: محمد الصنة بن كامل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس / 741 / المقامة عليك من السيد: محمد 

المحمد بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1169/ لعام 2020

على السيد: محي الدين العلي بن حنيفي - ظبية فرج العلي بنت فرج - 
فاطمة الحامد بنت عثمان - عزالدين العلي بن عثمان

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19

للنظر بالدعوى إلى أساس /1346/ المقامة عليك من السيد: أحمد 
العلي بن عثمان

بطلب: تثبيت بيع عقار
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /850/ لعام 2020

على السيد: جمال عبدالفتاح بن حسن
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس / 854 / المقامة عليك من السيد: فهد 

العمالة بن الشيخ غثوان
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1072/ لعام 2020

على السيد: شركة عبدالغني العيسى وشركاه
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /1306/ المقامة عليك من السيد: طه 

الموسى بن عبدهللا
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1035/ لعام 2020

على السيد: عبدالعزيز زهرة بن أحمد - صلوح زلوخ بنت محمد ديب
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /1159/ المقامة عليك من السيد: محمد 

المطر الحسن
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ  رقم /897/ لعام 2020

على السيد: فادي محمود األحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /940/ المقامة عليك من السيد: شادي 

محمود األحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /862/ لعام 2020

على السيد: محمد العبدهللا بن عبدهللا
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /886/ المقامة عليك من السيد: حسن العمر 

الجريم بن حموده
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /889/ لعام 2020

على السيد: مروان عبدالكريم منصور
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /922/ المقامة عليك من السيد: سليمان 

محمد شيخ سلو
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة تبليغ حكم
رقم القرار وتاريخه /1954/ - 2020/9/24

طالب التبليغ: عزيزة عبدو بنت بشير
المطلوب تبليغه: إبراهيم السليمان بن قاسم

موضوع الدعوى: تفريق لعلة الغياب
 خالصة القرار:

1- تثبيت الزواج بين المدعية عزيزة عبدو بنت بشير وبين المدعى عليه زوجها إبراهيم السليمان ابن قاسم 
واعتبار هذا الزواج واقعا بتاريخ 2017/2/26.

2- تثبيت نسب الطفل قاسم إبراهيم السليمان من والدي المدعية والمدعى عليه واعتباره من مواليد 
.2017/1/10

3- التفريق بين المدعية والمدعى عليه لعلة الغياب واعتبار هذا التفريق طالقاً بائناً بينونة صغرى وإلزام 
المدعية الزوجة بالعدة الشرعية اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

4- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤخرها والبالغ /500,000/ خمسمائة ألف ليرة سورية.
5- إلزام مدير التسجيل المدني المختص النظر في مضمون هذا القرار بعد إبرامه.

6- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف. 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /969/ لعام 2020

على السيد: حميد االبراهيم بن ابراهيم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً الثالثاء 2020/10/20
للنظر بالدعوى إلى أساس /     / المقامة عليك من السيدة: أحالم 

الحسين الحسن
بطلب: 

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /751/ لعام 2020

على السيد: صالح رمضان بن شعبان
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /694/ المقامة عليك من السيد: سليمان 

محمد سليمان
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /927/ لعام 2020

على السيد: عبدهللا الحميدي بن حامد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس / 820 / المقامة عليك من السيد: جاسم 

الجاسم بن جمعة
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /779/ لعام 2020

على السيد : فيصل بكور بن محمد هادي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /738/ المقامة عليك من السيد: جاسم العبد 

بن محمد زين
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة إخطار
بالغ رقم /892/ لعام 2020

على السيد: محمد حمداش بن علي – علي حمداش بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /588/ المقامة عليك من السيد: محمد العبد 

بن معروف
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1058/ لعام 2020

على السيد: معاوية مشو بن ابراهيم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /1283/ المقامة عليك من السيد: علي 

النيفي بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /880/ لعام 2020

على السيدة: خديجة حسو خلو بنت محمود
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /869/ المقامة عليك من السيد: زينب حسو 

خلو بنت محمود
بطلب: تثبيت بيع عقار

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /469/ لعام 2020

على السيد: صطوف إبراهيم محمد
الحضور إلى  ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /461/ المقامة عليك من السيد: محمود 

حسن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ  رقم /814/ لعام 2020

على السيد: عبدالمنعم الصالن بن يونس
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /796/ المقامة عليك من السيد: محمد 

الحسن الحاجي بن صادق
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة إخطار
بالغ رقم /1090/ لعام 2020

على السيد: محمد البهوك بن علي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /1137/ المقامة عليك من السيد: علي 

عثمان بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ  رقم /697/ لعام 2020

على السيد: محمد محمد بن دبسي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /600/ المقامة عليك من السيد: عليوي 

منصور الشمدان
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /859/ لعام 2020

على السيد: نصرالدين رمضان الخلف
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /884/ المقامة عليك من السيد: خالد خلف 

المحمد بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
رقم األساس /2184/ 

رقم القرار وتاريخه /1724/ - 2020/10/8
طالب التبليغ: ناريمان عبدالهادي مسلم

المطلوب تبليغه: حمزة نداء عيسى
موضوع الدعوى: تفريق لعلة الغياب

 خالصة القرار
1- تثبيت الزواج بين الجهة المدعية ناريمان عبدالهادي والمدعى عليه حمزة نداء عيسى واعتباره واقعاً بتاريخ 

.2016/5/5
2- تثبيت نسب الطفلين ماريا 2017/4/16 وفاطمة 2018/8/16 من والدهم حمزة نداء عيسى والدتهم ناريمان 

عبدالهادي مسلم.
3- التفريق بين الجهة المدعية ناريمان عبدالهادي مسلم والمدعى عليه حمزة نداء عيسى لعلة الغياب بطلقة بائنة بينونة 

صغرى.
4- إلزام المدعية بالعدة الشرعية.

5- إلزام مدير السجل المدني المختص النظر في مضمون هذا القرار.
6- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1066/ لعام 2020

على السيد: خلف اإلبراهيم بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /822/ المقامة عليك من السيد: حسين 

الحميدي بن عبدهللا
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1059/ لعام 2020

على السيد: عادل وسوف بن إبراهيم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /1300/ المقامة عليك من 

السيد: رمضان الجمعة بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /734/ لعام 2020

على السيد: عزت أحمد بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس / 664 / المقامة عليك من 

السيد: عبدالرحمن حسين عثمان
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /721/ لعام 2020

على السيد: محمد الحاج جمعة الكماط
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس / 642 / المقامة عليك من 

السيد: جمعة األحمد بن عبدهللا
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /872/ لعام 2020

على السيد: محمد وليد حزوري
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً اإلثنين 2020/10/19
للنظر بالدعوى إلى أساس /863/ المقامة عليك من 

السيد: محمود وليد حزوري
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /716/ لعام /2020 م

على السيد: هيثم فريد ندى الحضور إلى  ديوان العدالة 
االجتماعية بالكرامة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الخميس الواقع في 2020/10/22م لننظر في 
الدعوى المقامة عليك من السيد: حنان دحام العايش 

بطلب: تفريق وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
في الدعوة رقم األساس /3360/ لعام /2020م

على السيد: داوود حسن الخرسان الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2020/10/21م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: دالل نايف السعود بطلب: مسكن زواج ونفقة وإن لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
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103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

 المرأة في
عالم القراءة

القراءة  عن  النساء  تتوقف  »عندما 
للوهلة  تبدو  الرواية«...  ستموت 
وأنت  العبارة  هذه  لك  قصيرة  األولى 
عندها  توقفت  إذا  أنه  إال  تقرؤها، 
معاني  بني طياتها  بأنها حتوي  سترى 
عن  تعبر  العبارة  هذه  كثيرة،  ودالالت 
القراءة  في  النساء  تلعبه  الذي  الدور 
منطقة  منطقتنا،  في  والكتابة 
الشرق األوسط، وكيف يغلب الطابع 
عالم  مجاالت  كافة  على  الذكوري 
حتقق  املرأة  أن  ورغم  والكتابة.  األدب 
جناحات كبيرة في مجال الكتابة إال أن 
الذهنية الذكورية التي تتحكم بكل 
ظهور  دون  حتول  مجتمعنا  في  شيء 
الذي  اجملال  هذا  في  الفعال  املرأة  دور 
تستطيع املرأة من خالله التعبير عن 

ذاتها وكيانها ودورها في احلياة.

اإلنسانية  تاريخ  فجر  بداية  منذ 
من  العديد  برزت  هذا  يومنا  وحتى 
العابد  النسائية كنازك  الشخصيات 
التي اشتهرت بكتابة املقاالت وكانت 
مقاالت  بني  دورياً  تَصدر  مقاالتها 
التي  زيادة  ومي  البارزة،  الشخصيات 
املرأة  نهضة  في  بارز  دور  لها  كان 
التي  السمان  وغادة  بزمانها  العربية 
الكتابة  مجال  في  مميزاً  دوراً  لعبت 
التي  الشخصيات  هذه  األدبية. 
دورها  إبراز  أقالمها من  بصرير  متكنت 
ووصلت  الروايات  وخاصة  الكتابة  في 
الذروة  إلى  التاريخ  مراحل  بعض  في 
باجلهود الذاتية واإلبداعات الشخصية 
حيث متكّنَّ من تغيير مسار التاريخ إذ 
مجاالت  في  األدب  إغناء  في  أسهمَن 
تتجاوز بكثير حدود املنطقة، وظهرت 
مميزة  عالمة  خبرتهن  أدت  شخصيات 
في مجاالت الكتابة والرواية، ووضعن 
األثر الكبير في مسار التاريخ الثقافي 
بعض  أن  إال  جملتمعاتهن،  والتنويري 
تظهر  التي  آنفاً  ذكرت  كما  العوائق 
أمام املرأة في كل مرة حتد من تطورها 
تستطيع  ال  وبالتالي  أكبر  بشكل 
لها   يكون  أو  شأن  صاحبة  تصبح  أن 

الدور البارز في اجملتمع.

وميكننا أيضاً رؤية قوة النساء الكاتبات 
الدؤوب  وسعيهن  الراهن،  وقتنا  في 
جلعل مطالب النساء واعتباراتهن في 
مقدمة االهتمامات وخاصة ما يتعلق 
والكرامة  احلقوق  على  بحصولهنَّ 
اآلالف  وجود  ظل  في  أنه  إال  واحلرية، 
مؤلفات  تضيع  الرجال،  الكّتاب  من 
الرجال،  يكتبه  ما  ازدحام  في  النساء 
فضالً عن أنه  قد ال يَلَقنيَ قَبوالً لدى 
معظم النّّقاد، ما يجعل نصيبهن من 
األوقات،  معظم  في  قليالً  الشهرة 
ويؤثر ذلك بشكل كبير على مبيعات 
ال  وكي  لذا  مؤلفاتهن.  من  الكتب 
النساء  تتوقف  أال  يجب  الرواية  متوت 
أن  يجب  بل  والكتابة،  القراءة  عن 
املسيرة  متابعة  جاهدات  يحاولن 
في هذا اخلصوص. ألنه كما أسلفت 
عن  النساء  تتوقف  عندما  سابقاً 
القراءة ستموت الرواية لذا يجب بذل 
اجملهود في هذا الشأن كي ال متوت روح 
ال  ألننا  النساء،  لدى  والقراءة  االطالع 
نقبل مبوت الرواية وال اندثارها أبداً، بل 
نسعى دائماً إلى التألق فيها كنساء 
طوال  مؤلفاتهن  جلِّ  في  أبدعن 
مسيرتهن الثقافية. ولذا من الواجب 
هذا  في  ذواتهن  تطوير  النساء  على 
اجملال ألن املرأة املبدعة في الكتابة هي 
الوحيدة القادرة على التعبير عن آالم 
ومعاناة املرأة في مجتمع ذكوري يعادي 
وأصالتها  وأفكارها  املبدعة  املرأة 
أن  من  بد  وال  التاريخية،  وحقيقتها 
احلرة.  املرأة  قلم  من  احلقائق  نسمع 
مع  التهميش  مفهوم  على  والقضاء 
كتابات املرأة وجعلها حديث الساعة 

ومحور اجلذب لدى اجلميع.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

روناهي/ الشهباء ـ انتهت منافسات بطولة دوري الدرجة األولى لكرة القدم في إقليم عفرين المحتل، وقد شارك فيها فرق من مختلف المناطق 
في الشهباء

روناهي/ كركي لكي- أكدت النسوة في ناحية كركي لكي بالسير على نهج األم عقيدة رفيقة دربهن.. درب النضال 
وإفشال  الثورة،  مكتسبات  حماية  أجل  من  مضاعف  بشكل  والعمل  النضال  تصعيد  ضرورة  على  وشددن  والحرية، 

مخططات العدو.

القافلة  إلى  انضمت  ديرك  مواليد  من  عقيدة  األم 
المتجهة صوب سري كاني/ رأس العين للوقوف 
على  التركي  العدوان  صد  في  أهلها  جانب  إلى 
الخط الحدودي في العام المنصرم، وفي الطريق 
استهدف المحتل التركي تلك القافلة لتكون مجزرة 
بحق اإلنسانية راح ضحيتها العشرات من المدنيين 
مرتبة  في  أصبحت  حيث  عقيدة  األم  بينهم  ومن 
الشهادة بعد مسيرة طويلة من النضال والمقاومة 

في الدفاع عن قضية شعبها.

رسالتها متحورت حول 
إرساء السالم

عقيدة  األم  الشهيدة  نضال  مسيرة  عن  وللحديث 
في  الصلح  مجلس  عضوة  دربها  برفيقة  التقينا 
ناحية كركي لكي أسمى مراد التي رافقتها لسنوات 
والمناضلة  الحنون،  »األم  بالقول:  لتبدأ  طويلة 
التي قدمت التضحيات حتى آخر رمق في حياتها، 
بنفسها  ضحت  التي  الطاهرة  الروح  وصاحبة 
السالح  تحمل  لم  والتي  السالم،  إرساء  أجل  من 
الشهيدة األم  الحق،  بل كان سالحها صوت  يوماً 
عقيدة بدأت نضالها قبل أكثر من 30 عاماً، حيث 
بدأنا النضال سوياً وتخطينا كافة الصعوبات التي 
واجهتنا خالل مسيرتنا في روج آفا قبل بدء الثورة 
ثورة  في  بصمة  لها  فكان  استشهادها،  يوم  إلى 

روج آفا«.
آخر  في  الصلح  مجلس  في  عقيدة  األم  عملت 

مشوارها النضالي، وكانت محبة لعملها الذي كان 
رسالة  وإرساء  الثورة  نجاح  في  لها  أمل  بمثابة 
السالم ، فكانت دائماً تقول »إن عملي كعضوة في 
فكر  أهداف  نموذج مصغر عن  الصلح هو  لجنة 
إلى السالم دوماً«،  التي تدعو  الديمقراطية  األمة 

بحسب رفيقة دربها.
وعاهدت بالسير على ُخَطا األم عقيدة في مسيرة 
الستشهاد  األولى  الذكرى  »في  قائلةً:  نضالها 
الشهيدة عقيدة يجب أن نستذكر جميعاً ما ضحت 
به وأن نسير على خطاها وخطى الشهداء، فالشهيد 
يصنع مجد األمم وكرامتها ويحلق باألوطان إلى 
أعلى المراتب، فمن يقدم دمه فداًء ألرضه يهابه 
بأن  األعداء، ألنه يرسل ألعدائه رسالة واضحة 

الشهيد سيتلوه شهيد«. 
كركي  ناحية  في  الصلح  لجنة  عضوة  واختتمت 
لكي أسمى مراد بالقول: »الخير باٍق في روج آفا 
وشمال وشرق سوريا ما دامت النفوس تأبى الذل 
والمهانة وتبحث عن عزتها وتضحي بدماء أبنائها 
الطيبين، فالتراب الذي ال يختلط بدماء الشهداء ال 
يمكن أن يكون تراباً عطراً، واألرض التي ال يدفن 
فيها شهيد ال يمكن أن تدوم، ويجب علينا أن نكون 
على قدر من المسؤولية للحفاظ على قيم الشهداء 

وإكمال مسيرتهم حتى نصل إلى الحرية«.
 

»األم عقيدة« مدرسة 
للنضال والحرية

لكومين  المشتركة  الرئيسة  بينت  جانبها  ومن 
الشهيد هفراز في ناحية كركي لكي سهام إبراهيم 

بأنه كان الستشهاد األم عقيدة أثر عميق في قلوب 
بالقول: »بالحديث عن  كل من عرفها، وأضافت 
الشهداء تقف الكلمات عاجزة عن وصف فضائلهم 
كبيرة  سامية..  واألهداف  كبيرة  فالتضحيات 
وتنتهي  الوطن  من  تبدأ  ألنها  وأهميتها  بمعانيها 
يبنون جسر  فالشهداء  باألمن واألمان،  لنحيا  إليه 
الحرية لألجيال القادمة، والشهيدة األم عقيدة كانت 
مدرسة للحرية والنضال، وكانت السباقة في كل 
انطلقت  قوافل  عدة  في  شاركت  كما  المناسبات، 
وكوباني  عفرين  من  كل  إلى  لكي  كركي  من 
إلى أن أصبحت قافلة سري كانيه ختام مسيرتها 

ونضالها«.
وقطعت سهام وعداً بالمضي قدماً على طريق األم 
عقيدة إلرساء الرسالة التي كانت تدعو إليها هي 

وكل من سبقوها في الشهادة.
وأشارت الرئيسة المشتركة لكومين الشهيد هفراز 
في ناحية كركي لكي سهام إبراهيم في ختام حديثها 
إلى أن شخصية كشخصية األم عقيدة كانت تعني 
للمرأة  مثاالً  تزال  وال  القدوة  وكانت  الكثير  لهن 
الحرة، وأكدت: »كان الستشهادها رسالة واضحة 
بأن التصميم واإلرادة يحققان المستحيل والشهادة 

هي بداية تحقيق النصر«.
األم  الستشهاد  السنوية  الذكرى  في  أنه  ويذكر 
»عقيدة« وتخليداً السمها افتتحت لجنة العدالة في 
مقاطعة قامشلو مؤخراً أكاديمية لعدالة المرأة باسم 

الشهيدة »األم عقيدة« في رميالن.

روناهي/ قامشلو- مسودة قانون اإلعالم الجديدة 
قبل  من  وقت  أقرب  في  عليه  سيصادق  الذي 
لحماية  خاصة  قوانين  تتضمن  العام،  المجلس 
بحسب  جميعهن  ليس  ولكن  الصحفيات،  حقوق 
استطالع أجرته صحيفتنا مع بعض اإلعالميات 

الحقائق  إيصال  في  وأساسي  هام  دور  لإلعالم 
وشرق  شمال  مناطق  وفي  العالم،  أنحاء  لجميع 
واقع  نقل  في  بارزاً  دوراً  اإلعالم  لعب  سوريا 
إلى  الشعوب  ثورة  بصدى  والتعريف  المنطقة 
المنطقة والعالم الخارجي، واستطاع عبر وسائله 
والتضليل  التشويه  لحمالت  التصدي  القليلة 
استهدفت  التي  اإلعالمية  الجهات  مارستها  التي 
وشمال  آفا  روج  في  الشعوب  ثورة  مكتسبات 

وشرق سوريا.
ثمار  من  ثمرة  يعتبر  الذي  الحر  االعالم  واتحاد 
الثورة، سعى إلى مساندة كافة الوسائل اإلعالمية 
واإلعالميين من خالل خلق البيئة المناسبة لحرية 
وصدر  اإلعالمية،  والتعددية  والتعبير  الرأي 
حقوقهم،  لحماية   2015 عام  في  اإلعالم  قوانين 
األقاليم  في  الذاتية  اإلدارات  على  مقتصراً 

»الجزيرة، والفرات، وعفرين«.   
الحر  اإلعالم  اتحاد  عقد  األخيرة  اآلونة  وفي 
وشرق  شمال  في  اإلعالم  مكتب  مع  بالتنسيق 
اإلعالميين  مع  وجلسات  اجتماعات  عدة  سوريا 
اإلعالمية  المؤسسات  مختلف  من  والصحفيين 

اإلعالم  قانون  تعديل  بهدف  المنطقة،  في  العاملة 
الذي كان قد صيغ عام 2015، من قبل المجلس 
مع  يتناسب  بما  الجزيرة،  في  لإلعالم  األعلى 
فيها،  الصحفيين  وتطلعات  المنطقة  جغرافية 
المصادقة  القانون، وبانتظار  وانتهت مناقشة هذا 

عليه ليدخل حيز التطبيق.
وضمن هذا السياق كان للصحفيات رأي حول هذه 
وتضمن  لعملهن  مناسبة  كانت  إذا  فيما  المسودة 

حقوقهن أم ال.

إعالميات يف مرتبة الشهادة
ببداية وحول الصعوبات التي تواجه الصحفيات، 
هاوار أنباء  وكالة  مراسلة  لصحيفتنا  تحدثت 
ANHA  هنار إبراهيم، قائلةً: »نواجه في عمل 
الصحافة كإعالميات مشاكل عدة مرتبطة بطبيعة 
ذكوري  مجتمع  فهو  نعيش ضمنه  الذي  المجتمع 
يجد بأن عمل المرأة ال قيمة له في أغلب األحيان، 

وعلى رأسها الصحافة«.
صوت  إيصال  بهدف  متعبة  مهنة  الصحافة  تعد 
من  يتطلب  والذي  أجمع،  العالم  إلى  الحقيقة 
وبذل  الوقت  من  الكثير  والصحفيات  الصحفيين 
بهذا  هنار  فتقول  الواقع،  لرصد  حثيثة  جهود 
وشرق  شمال  مناطق  »اجتازت  الخصوص: 
والهمجية  المتكررة  الهجمات  من  العديد  سوريا 
الحاكمة  القوى  قبل  من  تستهدفهم  كانت  التي 
دوراً  لعب  هنا  واإلعالم  الخارجي،  والعدوان 
ريادياً في جميع جبهات القتال التي كانت تدور في 

الكثير  الحين واآلخر، حتى وصول  بين  المنطقة 
من اإلعالميات من مختلف المؤسسات اإلعالمية 

إلى مرتبة الشهادة.

حتى يف ساحات املعارك
 وجدت اإلعالميات

معين  إطار  ضمن  اإلعالميات  عمل  يقف  لم 
الفعاليات  كافة  بتغطية  يقمن  بل  محدد،  ومكان 
وساحات  لميادين  ويذهبن  والمعارك،  والحمالت 
المعارك ويرافقن المقاتلين خطوة بخطوة، ناهيك 
عن خطورة عمل الصحافة الذي يصادفهن في أي 

مكان وزمان. 
يزال  ما  بأنه  حديثها  خالل  من  هنار  وأكدت 
عملهن مستمر رغم  كافة الصعوبات والعوائق، 
مجتمعات  حرية  تعني  التي  بأهدافهن  متمسكات 

ونقل الواقع المعاش وما تعانيه تلك المجتمعات.
بعض  بحسب  واإلعالم  الصحافة  عمل  ينظم 
القواعد واألساسيات، ويختلف كل مركز بحسب 
في  يصب  الذي  عمله،  وقوانين  الداخلي  نظامه 
إطار حماية حقوق الصحفيات، وذلك عبر وجود 
وشرق  شمال  مناطق  في  الحر  اإلعالم  اتحاد 

سوريا.
هنار  الصحفية  استذكرت  حديثها  نهاية  وفي 
إيبش  دليشان  الشهيدة  الصحفية  الشهيدة  إبراهيم، 
استشهدت خالل  التي  هاوار  أنباء  وكالة  مراسلة 
صوت  إلظهار  الجزيرة  عاصفة  حملة  تغطيتها 
الحقيقة إلى الرأي العام، وشددت في حديثها هنار 
على  وأسير  سأبقى  كصحفية  بدوري  »أنا  قائلةً: 
استشهدن  اللواتي  المناضالت  اإلعالميات  درب 
التي  العوائق  كافة  رغم  الحقيقة  صوت  إليصال 

تواجهني أثناء عملي«.

»املسودة ال تضمن قوانني تحمي 
جميع الصحفيات«

اإلعالمية  مع  التقينا  ذاته  الموضوع  سياق  وفي 
في هيئة الشؤون االجتماعية والعمل نجبير غانم، 
بنود مسودة  بأن جميع  أشارت في حديثها  والتي 

قوانين  تضمن  لم  ولكن  إيجابية،  اإلعالم  قانون 
خاصةً لحماية حقوق الصحفيات العامالت ضمن 

الهيئات. 
داخل  الصحفيات  الصحفيين/  عمل  وحول 
أكدت  يواجهونها،  التي  والصعوبات  المؤسسات 
الهيئات ضمن  بأنهم كإعالم  نجبير خالل حديثها 
دورات  أي  يتلقوا  لم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
بذلك،  المستمرة  مطالبتهم  من  بالرغم  تدريبية 
مسودة  ضمن  بنداً  هنالك  أن  إلى  بذلك  مشيرةً 
الكوادر  تأهيل  على  بالعمل  ينص  اإلعالم  قانون 
صحفية  هويات  يملكون  ال  أنهم  كما  اإلعالمية، 
الهويات  الحر  اإلعالم  يمنح  ال  حيث  أيضاً 
قائلةً: »إن  وتابعت  الهيئات،  الصحفية إلعالميي 
فممن  الصحفي،  عملنا  في  صعوبة  أي  حدث 

سنطلب حقنا؟!«. 
إيجاباً ضمن مسودة قانون اإلعالم  »البند األكثر 
وممارسته  التعبير  حرية  في  الحق  هو  الجديد 
المدنية  للحقوق  الدولي  العهد  لبنود ومواثيق  وفقاً 
العالقة  ذات  الدولية  المواثيق  وبقية  والسياسية 
والمضمونة في وثيقة التفاهم لإلدارة الذاتية لشمال 
والتنقل  العمل  يشمل حرية  وهذا  وشرق سوريا، 
واألخبار  المعلومة  وتلقي  ونشر  التداول  وحرية 
واآلراء واألفكار، كما ورد بند آخر وهو بأنه ال 
التحقيق  بعد  إال  عمله  من  الصحفي  فصل  يجوز 
الفصل،  بمبررات  المعنية  النقابة  وإخطار  معه 
وانقضاء ثالثين يوماً من تاريخ هذا اإلخطار تقوم 
خاللها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، فإذا 
استنفدت النقابة مرحلة التوفيق دون النجاح تطبق 
الطرفين«،  بين  الموقع  العقد  في  الواردة  البنود 
حسب قول اإلعالمية في هيئة الشؤون االجتماعية 

والعمل بإقليم الجزيرة نجبير غانم

»األم عقيدة« نبع للسالم تدفق من مدرسة النضال والحرية

دورة تحكيم للتايكواندو تتميز 
بمشاركة أنثوية

انطالق دوري السلة للرجال 
بمباراة ندية

إعالميات: بنود إيجابية لكنها ال تضمن حقوق الجميع في مسودة 
قانون اإلعالم الجديدة؟!

ـ  الصالح  )الراعي  الدوري فرق:  في  شارك 
أمانوسـ  عفرينـ  بلبلهـ  أهلي كفر ناياـ  آفيستا 

ـ شباب عفرين ـ أهلي الشهباء ـ األخّوة(. 
وفريق  أفيستا  فريق  بين  قوية  منافسة  وبعد 
األسبوع  حتى  استمرت  والتي  عفرين  شباب 
األخير حيث إن المباراة األخيرة من الدوري 
وأهلي  عفرين  شباب  فريقي  من  كالً  جمعت 
كفر  أهلي  فريق  بفوز  انتهت  والتي  نايا  كفر 
نايا )2-3( حددت بدورها هذه النتيجة مصير 
الثانية  الدرجة  مصاف  إلى  الهابطة  الفرق 
وبطل الدوري وهذا الفوز حرم فريق شباب 
عفرين من نيل لقب الدوري ليكون الوصيف 

وتوج فريق آفيستا بطالً. 

ترتيب الفرق

بعد انتهاء الدوري أصبح ترتيب الفرق على 
الشكل التالي )المركز األول فريق آفيستا 14 
نقطة. المركز الثاني فريق شباب عفرين 11 
نقطة. المركز الثالث فريق أهلي الشهباء 10 
نقاط. المركز الرابع أهلي كفر نايا 10 نقاط 
الذي كان متخلفاً عن الثالث بفارق األهداف. 
المركز  نقاط.   5 األخوة  الخامس  المركز 
المركز  نقاط.   4 الصالح  الراعي  السادس 
هبط  الذي  نقاط   4 عفرين  أمانوس  السابع 
إلى الدرجة الثانية. المركز الثامن فريق بلبلة 

بدون أي نقطة هبط إلى الدرجة الثانية.    

مراسيم التتويج 

كرمت الفرق الثالثة الفائزة بالمراكز األولى 
بحضور جماهير من عشاق كرة القدم ورئيسة 
والرئاسة  جمو  كلي  والرياضة  الشباب  هيئة 
المشتركة لكرة القدم نذير كور مستو والرئيس 
المشترك التحاد كرة القدم مصطفى إسماعيل 
وأعضاء من االتحاد الرياضي وحركة الشبيبة 
الشهباء،  في  عفرين  إلقليم  السوري  الثورية 
ومنح المركز األول الميداليات باإلضافة إلى 
م حكام  كأس الدوري وطقم لباس رياضي وُكّرِ

الدوري على ما بذلوا من جهد إلنجاحه. 
الذي  الدوري  عن  أكثر  تفاصيل  ولمعرفة 

لالتحاد  المشتركة  الرئاسة  مع  التقينا  انتهى 
نذير  عفرين  بإقليم  الديمقراطي  الرياضي 
االتحاد  قائالً: »نحن  الذي تحدث  كور مستو 
نهنئ  عفرين  إلقليم  الديمقراطي  الرياضي 
الدرجة األولى  نيله دوري  آفيستا على  فريق 
لكرة القدم للرجال الذي نظمناه، وهذا التتويج 
هو ثمرة االهتمام والمتابعة والمثابرة من قبل 
أعضاء الفريق من إدارة ومدربين والعبين«.
والحرب  الحصار  ظروف  »رغم  وأضاف: 
واالنتهاكات للمحتل التركي إال أننا مصممون 
تطوير  أجل  من  األمام  إلى  السير  على 
الرياضة والترقي في مستواها في اإلقليم كي 

المنافسات  في  المشاركة  على  قادرين  نكون 
الخارجية وتحقيق نتائج جيدة«. 

الرياضي  لالتحاد  المشتركة  الرئاسة  واختتم 
مستو  كور  نذير  عفرين  بإقليم  الديمقراطي 
لكل  والنجاح  التقدم  هو  نتمناه  ما  »إن  قائالً: 
الشهباء وشيراوا ونرى رياضة حقيقية  فرق 
في  نفسها  تفرض  أن  على  قادرة  اإلقليم  في 
المنافسات الخارجية وتجلب النتائج الطيبة«.  
من جانبه أشار الرئيس المشترك التحاد كرة 
القدم الكابتن مصطفى إسماعيل قائالً: »نبارك 
فوز فريق آفيستا ببطولة الدوري الذي استحقه 
بجدارة فهو تميز من ناحية األداء وقد قدم كرة 

جميلة جذبت إليه عشاق اللعبة كما كان مميزاً 
من ناحية األخالق والروح الرياضية«. 

ناحية  »من  قائالً:  إسماعيل  مصطفى  ونوه 
عانينا من  أننا  إال  كانت جيدة  الفرق  مستوى 
قمنا  األخيرة  الفترة  وفي  التحكيمية  الناحية 
بالتواصل مع حكام من حلب وقد قاموا بتحكيم 
الدوري الذي انتهى بتتويج فريق أفيستا بطالً 
كلٌّ من  الثانية  الدرجة  إلى مصاف  له وهبط 
اآلن  وسنعمل  عفرين،  وأمانوس  بلبلة  فريق 
على تشكيل منتخب على صعيد اإلقليم كما إننا 
مع موعد لدوري الدرجة الثانية للرجال لكرة 

القدم ودوري األشبال والناشئين.
عبدو  زكريا  الكابتن  آفيستا  فريق  مدرب  أما 
بدوري  الفوز  استطعنا  »لقد  قائالً:  وضح 
من  عانينا  ما  رغم  العام  هذا  في  الرجال 
مصاعب من الحصار والتوقف بسبب جائحة 
الذي  الكبير  االهتمام  إلى  كورونا ويعود هذا 

حظي به الفريق من قبل إدارته.
كل  تدريبي  ككادر  بذلنا  »لقد  قائالً:  وأردف 
طاقاتنا لالرتقاء بمستوى الفريق عبر برنامج 
منظم تضمن معسكرات مغلقة وهدفنا تطوير 
من  لدينا  أهم  يعد  وهذا  األفضل  نحو  الفريق 
واالحترام  الجماعة  وروح  والفوز  النتائج 
والالعبين  اإلدارة  بين  جمعت  التي  والمحبة 
الالعبين على  للقب وأشكر  هي من أوصلتنا 

ما بذلوا من جهد من أجل نيله«.
وختم حديثه مدرب فريق آفيستا الكابتن زكريا 
عبدو بالقول: »نشكر جميع الفرق الرياضية 
الذين  والحكام  الدوري  هذا  في  التي شاركت 
كان لهم الدور الكبير في إنجاح هذه البطولة، 
وال ننسى االتحاد الرياضي واتحاد كرة القدم، 
الشهداء  لعوائل  الفوز  هذا  نهدي  الختام  وفي 

وقائد األمة الديمقراطية عبدهللا أوجالن«.

اعتماد  دورة  أقيمت  ـ  قامشلو   / روناهي 
إقليم  في  التايكواندو  لعبة  لحكام  وتصنيف 
الجزيرة، والتي كانت لمدة يومين، وبمشاركة 
وذلك  السيدات،  جانب  من  وخاصةً  مميزة 

بمقر االتحاد الرياضي بقامشلو.
لعبة التايكواندو باتت تنتشر على نطاق واسع 
ودولياً  محلياً  وأصبحت  الجزيرة،  إقليم  في 
العالمية  بالبطوالت  المشاركة  عبر  شأن  ذا 
الدولية،  التايكواندو  نمور  مدرسة  قبل  من 
القادمة من  الفترة  في  المحلي  الصعيد  وعلى 
الفردية  األلعاب  بطوالت  تبدأ  أن  المفترض 
لهذه  وتحضيراً  التايكواندو،  لعبة  بينها  ومن 
وتصنيف  اعتماد  دورة  أقيمت  البطوالت 

ثالث  يوم  ويبقى  يومين  لمدة  وكانت  للحكام، 
المتدربات  ونتائج  شهادات  لتوزيع  يكون 

والمتدربين في الدورة.
اليوم األول كان مخصصاً لفئة اإلناث وتميزت 
فيها  وحاضرة  متدربة   12 بمشاركة  الدورة 
الخبيرة الدولية دليار حسين والتي تحدثت عن 
قائلةً: »حاضرنا بخصوص شخصية  الدورة 

الحكام ومهامهم، وشرحنا قانون اللعبة«.
وأضافت: ويعتبر يوم واحد غير كاٍف لتقييم 
الحكام فعلى األقل يجب أن تكون من 10 إلى 
15 يوماً، لكننا نعمل حسب الظروف الراهنة 
البلد،  في  نعيشها  التي  واألزمة  واألوضاع 

ومقارنة على مستوى سوريا يعتبر إنجازاً أن 
انضم هذا العدد من المتدربات للدورة.

الدورة  فإن  اللعبة  يمارس  من  إن  وأشارت: 
ستكون سهلة بالنسبة له ولعبة التايكواندو هي 
عبارة عن ثقافة تبدأ من الحزام األبيض حتى 
الحزام األسود، والحكم يجب أن يكون حاصالً 
على الحزام األسود أي أن يكون مكتسباً لجزء 

كبير من ثقافة اللعبة وعلى دراية بقوانينها.
الخبيرة  الدورة  في  المحاضرة  واختتمت 
»الشابة  بالقول:  حديثها  حسين  دليار  الدولية 
الرياضية قادرة على النجاح بكافة المجاالت 
وعليها التخطيط والتنفيذ والمثابرة لنيل هدفها، 
وعلى صعيد لعبة التايكواندو فهي قادرة على 
عاجزة  فتاة  لكل  المجتمع  في  قدوة  تكون  أن 
للعمل  تحفزها  وأن  لحياتها  هدف  عن وضع 

وعدم التحجج بعدم وجود مقومات للنجاح«.
أما دورة الشباب والرجال فقد انضم إليها 30 
حكاماً فمنهم كان للحصول على الخبرة ومنهم 

من سيقسم إلى عدة فئات:
ـ حكم متدرب. 
ـ حكم مستجد. 
.c ـ حكم درجة

.b ـ حكم درجة 
.A ـ حكم درجة 

المعمول  والقوانين  الشروط  على  واعتمدت 
بها دولياً مع األخذ بعين االعتبار كيفية توسيع 
وبما  المنطقة  في  أكثر  اللعبة  ونشر  القاعدة 
ينسجم مع قانون العمل الناظم لإلدارة الذاتية 
الماستر  فيها  وحاضر  الجزيرة،  إقليم  في 

الدولي عبد العزيز عابي.
بعد  النتائج  عن  اإلعالن  يوم  جميعاً  وننتظر 
من  للدورة  والمتدربين  المتدربات  خضوع 
الجانبين النظرية والعملية وسيتم تقييم مستوى 
حسب  الشهادات  وتوزيع  المشاركين  الحكام 

التقييم الفني للجنة الفنية ولجنة الحكام.

وندية  مثيرة  بمباراة  ـ  قامشلو  روناهي/ 
ألندية  السلة  كرة  دوري  منافسات  انطلقت 
ناديي  بين  وجمعت  للرجال،  الجزيرة  إقليم 
وبحضور  وبرخدان،  األرض  صاحب  دجلة 

جماهيري من كال الجنسين.
ويشارك في الدوري ثالثة أندية وهي األسايش 
ودجلة  السابقتين  للنسختين  اللقب  حامل 
وصيف بطل الدوري السابق، وبرخدان الوافد 

الجديد للدوري.
ندية وقوية  كانت  والتي  االفتتاح  مباراة  وفي 
دجلة  استطاع  وبرخدان،  دجلة  بين  وجمعت 
تحقيق الفوز رغم تقدم وأفضلية لبرخدان في 
صفوفه  لملمة  دجلة  استطاع  ولكن  البداية، 

وانتزاع الفوز والنقاط الثالث للمباراة.
انتهت المباراة بفوز دجلة بـ 75 نقطة مقابل 
االنطالقة  كانت  وهي  لبرخدان،  نقطة   58
على  الدوري  سيعتمد  بحيث  الذهاب  لمرحلة 

مسابقة  وستقام  واإلياب،  الذهاب  مرحلتي 
الكأس وبطولة 3×3، بين المرحلتين بحسب 
إقليم  في  السلة  لكرة  الفنية  اللجنة  رئيس 

الجزيرة ثائر إبنية.

آفيستا يتوج بطاًل لدوري الدرجة األولى

تقرير/ جوان محمد

تقرير/ شيار عثمان        

استطالع/ إيفا إبراهيم

هنار أبراهيم نجبير غانم

استطالع/ ليكرين خاني 
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

 تأثيرات حّل القضية
الكردية في سوريا

مستمرة،  السوريّة  واألزمة  الزمن  من  العقد  قرابة 
تزايد  في  املأساوي  والوضع  توافق  ال  للحل،  بوادر  ال 
االقتصاد  في  تراجع  كامل،  شبه  دمار  مستمر.  
والصحة، حصار وخناق، نظام تعليمي مشتت، ضرر 
في عموم املؤسسات واجلهات العامة، تدني مستوى 
األمن، هجرة، جلوء، نزوح، تطور الصراعات الطائفية، 
الفنت  لتذكية  الوضع  استغلت  خارجية  جهات 
والتفرقة. مناطق محتلة ومت اقتطاعها، هذا هو حال 

سوريا وال بد من أال ننكر هذا الواقع؛ ألنه واقعنا. 

وبالرغم من كل هذا، لألسف ال تزال فرص احلل غائبة. 
ملاذا هذا الغياب؟ وملاذا التهرب من املسؤوليات؟ لطاملا 
حتدثنا عن عدم إنكار الواقع فلنكن واقعيني في قراءة 
السياسي  الواقع  حالياً  أيضاً.  السياسي  الوضع 
البعض  يسمي  كما   - حقيقة  معارضة  ال  أنه  هو 
نفسه - خاصة من قبل األطراف التي تنتمي لسوريا 
أمور ال عالقة لها  كهوية. ولكن؛ تعمل وتبحث عن 
املثال  سبيل  فعلى  اإلطالق،  على  السوري  بالواقع 
ميكن  كيف  سوريا؛  في  املتأزم  الواقع  هذا  زخم  وفي 
ملعارضة تريد حتقيق التغيير في سوريا أن تكون أداة 
تفعل  ماذا  ودولية؟  إقليمية  صراعات  في  لتشارك 
- حسب وصفها- في ليبيا وفي  املعارضة السورية 
أذربيجان مثالً؟ هل خلدمة احلل في سوريا؟ أم أنها لم 
تكتِف بدمار سوريا فذهبت تكرر وتعيد األمر ذاته في 
املنطقة؟ هل هذا يخدم السوريني مثالً؟ العقل يقول 
هذا التوجه ال عالقة له بسوريا وال بخدمة شعبها، 
وقوى  شخصيات  أيضاً  توجد  اآلخر  الطرف  في 
سوريا  مستقبل  على  حريصة  وجهات  مستقلة 
الذاتية،  يوجد مشروع اإلدارة  ووحدتها باملقابل أيضاً 
والتوافق  احلل  واقع  كرّس  وطني  سوري  مشروع 
والوحدة والدفاع عن شمال وشرق سوريا حتت مبادئ 
ومنطلقات سورية وهذا ميراث سوري وإجناز لسوريا 
حكومة  أو  النظام  يوجد  آخر؛  جانب  في  برمتها. 
دمشق هؤالء أيضاً طرف يتحدث عن برامج حل داخل 
سوريا بالرغم من أن تلك البرامج لها حاجة ضرورية؛ 

ألن تتطور نحو القراءة الواقعية لسوريا. 

إذاً معالم الواقع السياسي في سوريا أيضاً واضحة، 
احلل  نحو  التوجه  يتم  ال  وملاذا  التجاهل؟  فلماذا 
وشعبها  سوريا  حول  االتفاق  يكون  حينما  واحلوار؟ 
من  التنازل  فإن  موجود؛  العملي  بالشكل  ووحدتها 
أجل هذه األهداف ليس بشيء مخجل! بل أن التنازل 
ومستقبل  ووحدتها  بسوريا  املتربص  اخلارج  لصالح 
السورية  األدوات  كحال  واملعيب  اخلطر  هو  شعبها 
اخلارجية  القوى  أن  نعلم  أن  علينا  اليوم.  تركيا  بيد 
لديها برامج خلدمة رؤيتها وأهدافها وأي حلول منها 
بالدرجة األولى هي خلدمة مصاحلها، هذا واقع؛ وفي 
على  سوريا لطاملا هناك إجماع من احلريصني فعلياً 
جزء  فهذا  والدميقراطية؛  واحلل  والوحدة  االستقرار 
هام للحل ودفع قوي له خاصة في ظل وجود مشروع 
في  للحل  بالعموم  املالمح  يحدد  واقعي  عملي  حل 

سوريا أال وهو مشروع اإلدارة الذاتية. 

حول  اجلميع  ويوّحد  احلل  يخدم  الذي  املشروع  هذا 
رصيد  فهو  اخلالفية  التفاصيل  ويلغي  واحدة  أهداف 
وطني لسوريا وشعبها، ودفع قوي للحل خاصة في 
ظل حمل هذا املشروع حلل وطني للقضية الكردية 
في سوريا التي تعتبر قضية هامة وحلها يعتبر حل 
ظل  في  السوري  الوطني  احلل  من  وهام  كبير  جزء 
الكرد  تأكيد  ظل  وفي  سوريا  وحدة  ملعايير  استناده 
في سوريا وبشكل عملي من خالل قيادتهم ملشروع 
املشروع  هذا  يكن  لم  سوريا  وشرق  شمال  في  هام 
جزءاً من تطوير أي من الصراع أو االقتتال أو النعرات 
البعض  يحاول  كما  سوريا  لوحدة  تهديد  حتى  أو 
ألنه  الوطني؛  التطور  هذا  منع  في  رغبة  تشويهه 

محضر خطر على البعض. 

املشروع الذي نتحدث عنه هو مشروع وحّد املكونات 
رغم اخلالفات التي حاول البعض افتعالها فلماذا يتم 
جتاهله؟ التجاهل أما بسبب فقدان الرغبة في تبني 
حل عملي لسوريا ولشعبها أو رغبة في إطالة عمر 

األزمة لغايات معينة لسنا بوارد حتديدها. 

احلل  إنتاج  نحو  مهمة  انطالقة  الكردية  القضية 
وال يضر  الوطني في سوريا، حلها حٌل يخدم سوريا 
يُعّمق  في سوريا  املتجذرة  القضية  هذه  جتاهل  بها، 
النظرة الضيقة ملستقبل سوريا، الوقت قد حان بعد 
دوام  احلل،  نحو  التوجه  يتم  ألن  العسير  اخملاض  هذا 
الوضع بهذه احلالة يؤكد بأن الضرر سيكبر وسيطول 
ويلحق اخلراب والدمار أكثر فأكثر بسوريا وشعبها. ال 
يوجد سبب واحد كي يتم التخّلف ألجله نحو احلل 
حقيقًة،  وفعلية  جادة  نوايا  هناك  كانت  إذا  الوطني 
القوى  على  اخلطوات؟  هذه  وتتطور  تتقدم  ال  فلماذا 
احلريصة على سوريا ووحدتها التحرك والبدء بالعمل 
السوريون  يحدد  أن  البد من  احلل كما  الفعلي ألجل 
والباحثة عن اخلراب والصراع  املدمرة لسوريا  اجلهات 
والفتنة فيها مبا فيها املتخفية وراء رداء التغيير في 

سوريا.

فواصل

آلدار خليل

 التهديدات التركية
 بين الممكن
والمستحيل

تشهد منطقة شمال وشرق سوريا بني 
الفينة واألخرى تهديدات تركية متجددة 
بني  نراها  التهديدات  فهذه  غائبة،  غير 
الواقع  في  املتغيرات  على  بناًء  وجزر  مد 
والعالم  املنطقة  في  اجليوسياسي 
التهديدات  هذه  تعود  فاليوم  أجمع، 
وهو  السطح  على  جديد  من  لتطفو 
إلى  قليالً  نعود  فعندما  غريب  غير  أمر 
الوراء جند أن هناك ارتباطاً بني تصريحات 
بتمديد  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
حالة الطوارئ في سوريا ملدة سنة، حيث 
متديد  التركي  اجلانب  من  أيضا  قابلها 
فترة تواجد اجليش احملتل ملدة سنة، وهي 
وإشارات  مبطنة  سياسية  سجاالت 
ورطة  في  اردوغان  وقع  كلما  أنه  حيث 
سارع على الفور لتجديد تلك التهديدات 
فاليوم وبعد محاولته الفاشلة باإليقاع 
فيها  أعلن  والتي  واذربيجان  ارمينيا  بني 
من  بالعديد  وساندها  بل  اذربيجان  دعم 
أعادوهم  واللذين  السوركيني  املرتزقة 
نراه  ملناطقهم  هامدة  جثثاً  األرمن 
يسارع لتجديد تلك الرغبات والتهديدات 
استقطاب  وحملاولة  على فشله  ليغطي 
ما تبقى من مؤيديه واتباعه الطورانيني، 
لوجدناها  قليالً  النظر  أمعنا  ما  وإذا 
مرتبطًة أيضاً بنفس الفترة التي وقعت 
فيها املؤامرة الدولية الكبرى على القائد 
أوجالن،  اهلل  عبد  واملفكر  والفيلسوف 
احتل  التي  الفترة  بنفس  أيضا  وتتزامن 
فيها اجليش اإلنكشاري اجلديد ومرتزقته 
دليل واضح  العني، وهذا  ورأس  أبيض  تل 
على  والتاريخي  الدفني  احلقد  مدى  على 
كل سكان منطقة شمال وشرق سوريا 
واألثنيات  املكونات  كل  وعلى  ناحية  من 
فقط  ليس  فتهديده  أخرى،  ناحية  من 
والعرب  والسريان  لألرمن  ميتد  بل  للكرد 
هؤالء  فعل  ماذا  العالم  شهد  وقد 
عفرين  في  اإليزيديني  مبقبرة  الوحشيني 
يسلم  فلم  مقدساتهم،  آثار  وتدمير 
منهم شجر وال حجر وال بشر، فقطعوا 
ذنب  بال  احلجر  ودمروا  ذنب  بال  الشجر 
وخطفوا  واغتصبوا  وهجروا  وقتلوا 
رغبتهم  إلشباع  سوى  ذنب،  بال  البشر 
بطمس ثقافة وحضارة شعوب املنطقة 
ألنهم  احلضارات  كل  من  واالنتقام 
هوية  وال  حضارة  وال  ثقافة  بال  حقيقة 

سوى ثقافة القتل وهوية التدمير.

الشوفيني  الفاشي  هذا  اليوم  يعود 
لتكرار تهديداته ظناً منه أنه سيرعبنا أو 
يلقي في قلوبنا اخلوف، نسي هذا األرعن 
أننا  الدموية  أجداده  بأمجاد  املتباهي 
اخلطاب  ابن  وعمر  وهفرين  كاوى  أحفاد 
الشمس  أبناء  أننا  نسي  الدين،  وصالح 
الُدنا  عن  أبداً  فشمسنا  تغيب  لن  التي 
ال تغيُب، فنقول له إذا نسيت أو تناسيت 

وجعك في حفتانني. 

هناك،  املقاومني  نصر  ننسى  لم  فإننا 
العجب  منا  وسترى  عدنا  عدت  ان  وإنك 
للحياة  وعشقنا  احلياة  عشقنا  فنحن 
هو عشقنا للوطن ولكل شبر فيه ومنه 
من  الشفاء  حتاول  أن  عليك  لن  ولذلك 
أوروبا  التي وجهت لك في  األمس  ضربة 
منكس  خارجيتك  وزير  منها  عاد  والتي 
األمس  ليس  هو  فاليوم  مهزوماً  الرأس 
ويجب  هذا،  تتذكر  أن  عليك  ويجب 
ذرة  في  بُثت  املقاومة  روح  أن  تدرك  أن 
املقاومني  روح  بشرية  نفس  وكل  تراب 
عليك  لعنة  ستكون  التي  واملقاومات 
فإننا  اآلبدين  أبد  إلى  أطماعك  وعلى 
وإننا  األمل  صناع  وإننا  احلضارة  ُصناع 

صناع املستقبل.

وعكيد  حكاية  وكاوى  حكاية  فهفرين 
فبهم  حكاية  كلهم  وبارين  وآفيستا 

ومنهم ومعهم نكتب حكاية وطن

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

جمهورية آرتساخ )ناغورني قرباغ(... حقيقة النزاع بين 

األذريين واألرمن

كنا قد تحدثنا في مقال سابق عن بالد القوقاز أو 
قفقاسيا بشكل عام وخاصة جمهوريات أذربيجان 
وجورجيا وأرمينيا، وكان المقال مخصصاً عن 
الذاتي  الحكم  ذات  الحمراء  كردستان  جمهورية 
ضمن أذربيجان التي تأسست في عهد لينين عام 
1923 وانتهت في عهد ستالين عام 1929. هذه 
على  نتعرف  ولكي  سابقتها  عن  تختلف  المقالة 
تجري  التي  الساخنة  األحداث  مجريات  حقيقة 
القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا علينا  في منطقة 
المنطقة  لهذه  التاريخية  الخلفية  إلى  نعود  أن 

وطبيعتها االجتماعية.
القوقاز أو القفقاز أو القفقاس هي منطقة جغرافية 
وُعرفت  وآسيا،  أوروبا  حدود  عند  تقع  سياسية 
ثالث  يافث  حفيد  قوقاز  إلى  نسبة  االسم  بهذا 
جبال  سلسلة  فيها  تقع   ,- يُقال  كما   - نوح  أبناء 
متر   5642 ألبروز  جبل  تضم  التي  القوقاز 
والذي يأتي في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث 
االرتفاع. كما أنها غنية  بالثروات الباطنية مثل 
النفط والفحم والغاز الطبيعي والحديد والمنغنيز 
غناها  جانب  إلى  والزنك  والرصاص  والنحاس 

بالغابات والنباتات والحيوانات النادرة.
)األرمن  المنطقة  في  األصلية  الشعوب  كانت 
مثل  مختلفة  بديانات  تؤمن  الكرج(   – الكرد   –
ولم  والمسيحية.  واليهودية  والمانوية  الزردشتية 
إلى  جاؤوا  الذين  لألذريين  وجود  هناك  يكن 
المنطقة بمجيء قبائل األوغوز »الغز« التركية 
من األورال في أواسط آسيا واستوطنوا في شمال 
اآلن  يُعرف  ما  أو  القفقاز  وجنوب شرق  إيران 
المنطقة هناك دولة  قبلهم في  أذربيجان, وكانت 
الخزر التي كان يحكمها اليهود. بمجيء اإلسالم 

سنة 639 تم السيطرة على أذربيجان والقضاء 
على دولة الخزر. 

للصراعات  ساحة  التاريخ  عبر  القوقاز  كانت 
بين  والتوسعات  للتدخالت  وممراً  العسكرية 
الالن  بالد  وكانت  المتصارعة,  القوى  مختلف 
أكثر  تضررت  التي  هي  ونخجيفان  وشيروان 
من غيرها كونها متاخمة لحدود الدولة القاجارية 
العصور  في  تركيا.  في  والعثمانية  إيران  في 
صراع  ساحة  القوقاز  منطقة  كانت  الحديثة، 
الشاهنشاهية  العثمانية،  السلطنة  بين  ومعارك 
حتى  الروسية،  اإلمبراطورية  اإليرانية، 
وفق  القيصرية  روسيا  أخيراً  عليها  سيطرت 
انتصار  بعد  عام 1828.  تركمان جاي  معاهدة 
ثورة أكتوبر االشتراكية في روسيا سنة 1917 
ظهرت  حيث  استقاللها  القوقاز  بلدان  ُمنِحت 
إلى  وأذربيجان,  وجورجيا  أرمينيا  جمهوريات 
جانب جمهوريات ذات حكم ذاتي مثل كردستان 

وداغستان وأوستيا وأبخازيا وغيرها.
قام  للحكم  ستالين  ومجيء  لينين  وفاة  مع  لكن 
اآلالف  ومئات  عشرات  ونقل  وتشريد  بنفي 
إلى  واألرمن  واألبخاز  والشيشان  الكرد  من 
باإلضافة  سهوب كازاخستان وأصقاع سيبيريا, 
الذاتي.  الحكم  ذات  الجمهوريات  إنهاء  إلى 
بدوره  أدى  األرض  على  الروسي  التواجد 
والقوميات  اإلثنيات  بين  الصراع  توقف  إلى 
 .1991 عام  السوفيتي  االتحاد  تفكك  أن  إلى 
بدأت  السوفيتي,  لالتحاد  المدوي  السقوط  بعد 
األخرى  تلو  الواحدة  تستقل  السابقة  جمهورياته 
وبرزت النزعة العرقية الشوفينية لدى قادة هذه 
الجمهوريات مما أدى بدوره إلى نشوب الصراع 
لحظة  أي  في  يظهر  أن  المتوقع  من  كاَن  الذي 
المكونات، فكانت كردستان الحمراء  بين معظم 
أبخازيا  ثم  أوستيا ومن  الشيشان وكانت  وكانت 
قرباغ(  ناغورني   ( آرتساخ  جمهورية  واآلن 
التي أعلنت استقاللها عن أذربيجان في 6 كانون 
سكانها  معظم  الجمهورية  هذه   .1992 الثاني 
من األرمن إال أنها كانت قد ُضمَّت ألذربيجان. 
يالحظ  المنطقة  في  الخرائط  لتداخل  والمراقب 
تم  نختشيفان  جمهورية  أن  كيف  واضح  بشكل 
ربطها بأذربيجان وكذلك الجين وارتساخ, علماً 
األرمن  من  هم  المناطق  هذه  سكان  معظم  بأن 

والكرد والالز وغيرهم. 
األمد  وطويلة  مستمرة  صراعات  وخلق  صنع 
المستبدة  األنظمة  لدى  المتبعة  السياسة  هي 
أردوغان  تركيا  نموذجاً.  تركيا  والمتسلطة, 

الداخلية لدول مستقلة وذات  الشؤون  تتدخل في 
فما  قبرص,  اليمن,  سوريا،  ليبيا،  مثل  سيادة 
الصراع  ينتهي  لن  لذلك  كاراباخ!!  بإقليم  بالك 
والنزاع القائم قريباً, قد يتوقف لفترة وجيزة لكنه 
في المحصلة سوف يؤدي إلى حرب عبثية في 
عقب  الطرفين  بين  المعارك  اندلعت  القوقاز. 
االنضمام  في  رغبتها  آرتساخ  إعالن جمهورية 
حتى  الحرب  واستمرت  أرمينيا  جمهورية  إلى 
عام 1994 حيث ُعقد اتفاق بين الطرفين برعاية 
لكن  طاجاكستان.  عاصمة  بيشيك  في  روسية 
النفط  عائدات  زيادة  ومع   2008 عام  بحلول 
والغاز في أذربيجان والذي أدى الى قلب التوازن 
مجدداً  االشتباكات  اندلعت  لصالحها،  العسكري 
في األعوام 2008 و2010 و2014 و2016، 

وآخرها اآلن 2020.
في  ألذربيجان  األساسي  الداعم  تركيا  تعتبر   
المنطقة، ورفضت إقامة عالقات دبلوماسية مع 
كاراباخ،  بسبب  األذريين  مع  تضامناً  أرمينيا 
منذ  مغلقة  التركية   - األرمينية  الحدود  أن  كما 
وتركيا  أذربيجان  بين  العالقة  بينما  عام 1993 
تسير في اتجاه تصاعدي منذ استقالل أذربيجان 
أنها  القول  السوفياتي، ويمكن  االتحاد  تفكك  بعد 
في ظل إردوغان والرئيس األذري إلهام علييف 
ابن حيدر علييف وصلت إلى ذروتها. إن الدعم 
في  ألذربيجان  األتراك  القادة  قبل  من  المطلق 
خضم نزاعها مع أرمينيا، والتدريبات المشتركة 
المسلحة  قواتهما  بين  والتدريبات  الالحقة 
المسؤولين  لكبار  المتكررة  المتبادلة  والزيارات 
النقاط  بعض  هي  المتفشي،  الوباء  متجاهلين 
في  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  في  البارزة 
بخصوص  أردوغان  وصرح  األخيرة.  األشهر 
هذا الدعم وبكل وضوح حول كيفية حل النزاع 
ووقف االشتباكات »لكي يكون هناك حل، يجب 

هذه  من  االنسحاب  ]األرمن[  المحتلين  على 
األراضي«.

تشيد الدولتان الناطقتان باللغة التركية بروابطهما 
تحت شعار: »أمة واحدة - دولتان«، وتشعران 
بضرورة التعامل مع التهديدات األمنية المشتركة 
التي تشكلها بنظرهما تهديدات أرمينيا اإلقليمية، 
والوجود العسكري الروسي، والمصالح األمنية 

في جنوب القوقاز.
تفيد بأن تركيا نقلت نحو 1000  هناك مصادر 
السلطان  »فرقة  ميليشيات  من  غالبيتهم  سوري 
لهم  قيل  السلطان سليمان شاه«,  مراد« و«لواء 
إن وجهتهم أذربيجان بحجة حماية مواقع حدودية 
و2000   1500 بين  يتراوح  مالي  مبلغ  مقابل 
دوالر شهرياً، والحقيقة أن المبلغ هو فقط 600 

دوالر. 
أدوات  السوريون  هؤالء  سيبقى  متى  إلى  تُرى 
في  تارة  يشاء،  كيفما  يحركهم  أردوغان  يد  في 
أذربيجان وربما في مرة  ليبيا وتارة أخرى في 
قادمة في اليمن أو غيرها من األماكن التي يشعل 
النزاعات والفتن فيها تمهيداً لتدخله فيها, وبالتالي 
الحصول على تنازالت من القوى الكبرى سواء 
أمريكا أو روسيا. عليهم أن يعودوا إلى رشدهم 
ألجندته  وفقاً  يستخدمهم  أردوغان  بأن  ويعلموا 
أن  األذري  الشعب  على  يجب  كما  ومصالحه, 
يعلم بأن ما يقوم به أردوغان في بلدهم ليس محبة 
يثبت  ولكي  الجيوسياسية  لمصالحه  إنما  فيهم, 
لروسيا وإيران قدرته على منافستهما في منطقة 
تعتبرالحديقة الخلفية لهما وتهدد مصالحهما بحيث 
يحصل من خالل ذلك على تنازالت في الملفين 
مبتغاه  على  حصل  ما  ومتى  والليبي،  السوري 
المعارضة  عن  تخلى  مثلما  عنهم  يتخلى  سوف 

السورية من قبل والسراج في ليبيا الحقاً.

يبدو في األفق توافق نسبي بين األطراف الفاعلة 
في الملف الليبي على تقزيم الحرب هناك على 
إلخراج  جبارة  مصرية  جهود  ظل  في  األقل، 
ليبيا، وهنا  كافة العناصر المسلحة األجنبية من 
من  أردوغان،  أمام  األولى  المعضلة  كانت 
السراج  فايز  األول  طرابلس  مقعد  على  يجلس 
أم فتحي باشآغا؟ خاصة وهو يدرك أن الداعمين 
لطرفي الحرب الليبية مقبلين على تقديم تنازالت 
المسار  يستمر  كي  األسماء  ببعض  والتضحية 
لتحافظ  نحوه،  يدفع  الكل  بات  الذي  السياسي 
على  األقل  على  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
عدم إحداث خلل بين أطراف الصراع بعد الخط 

األحمر المصري على سرت والجفرة.
هي  ليبيا  في  ألردوغان  معضلة  ثاني  وكانت 
ظل  في  إليها،  جلبهم  الذين  المرتزقة  مصير 
حتى  ليبيا،  بغرب  بينهم  الجانبية  الصراعات 
واحد  ليبيا  في  أردوغان  أصبح مصير مرتزقة 
الليبية  بالجنسية  التجنيس  األول  ثالثة،  من 
واالنضمام لجهاز شرطة فتحي باشآغا، والثاني 
تركهم للموت على عتبات سرت إن تمادوا في 
غبائهم وطمعهم، والثالث سحب بعضهم من ليبيا 
لحدود أذربيجان مع أرمينيا، تجنباً لصراع فيما 
بينهم، ولمنح أردوغان األفضلية في القوقاز كما 
كان في شمال سوريا وغرب ليبيا، بعد أن تلقى 

الضوء األخضر إلشعاله في تموز الماضي.

أرمينيا  بين  المعركة  نشبت  عندما  وبالتأكيد 
الوحيد  المتدخل  تركيا  تكون  لن  وأذربيجان، 
بميدان القوقاز بل ومعها إسرائيل في نفس الخندق 
كي  إليران،  الجنوبية  أذربيجان  جارة  والسبب 
تكون المعركة ثالثية األبعاد، بحرب تبدو للعين 
بعدها  وفي  وأرمينيا،  أذربيجان  بين  المجردة 
الثاني تركيا ضد أرمينيا، وإسرائيل ضد إيران، 

وفي بعدها الثالث الناتو ضد روسيا.
لحرب  أدواته  عبر  روسيا  يجر  محور  فهناك 
األدوات  تلك  وأبرز  لحدودها،  نقطة  بأقرب 
ضم  فتداعيات  وأوكرانيا،  وأذربيجان  تركيا 

وطبعاً  بعد،  تنتِه  ولن  لم  2014م  للقرم  روسيا 
تركيا أبرز الداعمين ألذربيجان وأوكرانيا معاً، 
وال ننسى تأييدها حق كييف في القرم، وكنيستها 
الكنيسة  انفصال  شرعية  أعطت  بالقسطنطينية 
األوكرانية عن كنيسة موسكو األم، وتتار القرم 
كل  تبنوا  بتركيا(  وعرقياً  لغوياً  )المرتبطين 

العمليات التخريبية بالجزيرة.

لروسيا  إيجابية  فقط  واحدة  نقطة  هناك  ويبقى 
وصمت  أرمينيا،  على  أذربيجان  عدوان  في 
رئيس  أن  وهو  ذلك،  عن  المتحدة  الواليات 

الورزاء األرميني الموالي للغرب صار مجبراً 
يدركه  لم  ما  وهذا  موسكو،  نحو  الهرولة  على 
باشينيان، بأن أرمينيا ال صديق لها إال روسيا، 
الجبال،  إال  لهم  صديق  ال  الكرد  حال  هو  كما 
األيام  في  أردوغان  من  بشدة  يتأذى  وكالهما 
الماضية. واآلن وبعد مرور العديد من األيام على 
الحرب بين أذربيجان وأرمينيا نستطيع القول أن 
اإلستراتيجي  هدفه  تحقيق  في  نجح  أردوغان 
األوراق  خلط  وهو  أال  الحرب  تلك  من  البعيد 
مجدداً، ووضع األضداد وجهاً لوجه من جديد، 
كي يلعب على التناقضات بينهم، فإسرائيل الذي 
مع  عالقاتها  تطبيع  من  بشدة  أردوغان  انزعج 
اإلمارات، حتى هدد بسحب سفيره من أبوظبي 
وليس من تل أبيب، اليوم أعادها مجدداً إلى صفه 
شمال  حدود  من  بالقرب  أقدامها  ثبت  أن  بعد 
العميقة  للدولة  الثمن  غالية  هدية  وقدم  إيران، 
وقت  في  جديدة«،  »شيشان  بخلق  بواشنطن 
القادمة،  األمريكية  االنتخابات  قبل  جداً  حساس 
التي يتخوف منها أردوغان سواء جاءت نتيجتها 
ببقاء ترامب في الرئاسة أو بفوز جو بايدن بها، 
فاألول قد ينحاز للعرب بفعل موجات التطبيع، 
والثاني صرح بأن أردوغان ديكتاتور وسيسقطه 
أردوغان  الداخل. وال عجب من تصرفات  من 
فهو من وعدنا بأن يصلي في األقصى قريباً فور 
توليه رئاسة تركيا منذ سنوات طويلة، وهو من 
حينها يتوضأ بدماء المسلمين في العراق وسوريا 
وليبيا والصومال واآلن في القوقاز ولم ينتِه بعد.

فادي عيد وهيب

دجوار أحمد آغا

أهداف وأرباح أردوغان من حرب القوقاز

مستمرة،  الديمقراطية  سوريا  مجلس  حوارات 
قامشلو  مدينة  في  كانت  الثامنة  الحوارية  والندوة 
األول  تشرين  من   13 الـ  الثالثاء  يوم  صباح 
من 130 شخصاً  أكثر  بمشاركة  وذلك  الجاري؛ 
السياسية،  والقوى  العشائر واألحزاب  ممثلي  من 
والمجلس الوطني الكردي، وممثلي اإلدارة الذاتية 
وحقوقيين  ومثقفين  الجزيرة،  إلقليم  الديمقراطية 

وشخصيات مستقلة.

آراء ومقرتحات هامة تخرج من 
هذه الندوات

التقت  ذاته،  الموضوع  حول  المزيد  ولمعرفة 
العالقات  لمكتب  المشترك  الرئيس  مع  صحيفتنا 
الذي  عمر  جهاد  الديمقراطية  سوريا  مجلس  في 
المرحلة  مقتضيات  على  »بناًء  قائالً:  حدثنا 
مع  اللقاءات  بعض  ونتيجة  واإلداريّة  السياسيّة 
المجتمعيّة،  والفعاليات  والوجهاء  الشخصيات 
ارتأينا في مجلس سوريا الديمقراطية تشكيل لجنة 
مستوى  على  الندوات  هذه  مثل  لعقد  تحضيرية 
مناطق شمال وشرق سوريا؛ وذلك لالستماع إلى 
من  تأتي  التي  واالنتقادات  والمقترحات  اآلراء 
الذاتية  اإلدارة  تمكين  بغية  المجتمعيّة،  الفعاليات 
في  اإلداري  األداء  مستوى  وتحسين  وتطويرها 
الفعالة في  المشاركة  إلى تحقيق  المنطقة، إضاقةً 
الدبلوماسي  المستوى  وتحسين  المحافل،  جميع 
البيت  ترتيب  آخر  جانب  ومن  إقليمياً،  أو  دولياً 
الداخلي سواًء كان الحوار الكردي - الكردي، أو 

كان الحوار الكردي والشعوب األخرى«.  
وأشار عمر خالل حديثه بأن جميع الندوات التي 
ُعقدت كان لها صدى إيجابياً، وجميع المشاركين 

المؤيدين  غير  أي  األخرى؛  األطراف  من  كانوا 
السوري،  للنظام  والموالين  الذاتية  لإلدارة 
وبعضهم من المجلس الوطني الكردي، واآلخرين 
مؤيدين لالئتالف الوطني الكردي السوري، وهذا 
انطباعاً  يعطي  الندوات  ضمن  الجوهري  السبب 
جيداً، حيث تضمنت حوارات ونقاشات ديمقراطية 
حر  بشكٍل  برأيه  الجميع  وأوصل  تامة،  وبحرية 

وديمقراطي وبكل شفافية. 
ونوه عمر بقوله: »هذه الندوات ستخرج بتوصيات 
وانتقادات وأسئلة، إضافة للمقترحات التي تخرج 
توصيات  شكل  على  ستكون  الندوات  هذه  من 
للمؤتمر الوطني ألبناء الجزيرة والفرات، وينبثق 
في  وتطبيقها  التوصيات  هذه  لمتابعة  لجنة  عنها 

الواقع العملي«. 
وأضاف: »بغية التواصل مع أطراف المعارضة 
خارجياً،  أو  داخلياً  كانت  سواًء  كافة  السورية 
حوارات  ثالثة  الديمقراطية  سوريا  مجلس  عقد 
بالداخل وست ورشات في أوروبا، وذلك في العام 

الفائت«. 
يتواصل  الداخلي  الصعيد  »على  عمر:  وتابع 
األطراف  جميع  مع  الديمقراطية  سوريا  مجلس 
جميع  وكانت  الندوات،  هذه  خالل  من  الداخلية 

سواًء  مدعّوة،  المجتمعية  والفعاليات  األطراف 
المجتمع  كمؤسسات  أو  ثقافيّة  أو  سياسيّة  كانت 
الداخل أو الخارج، وبعد االنتهاء من  المدني من 
عقد هذه الندوات، ستُعقد ندوة للوافدين من مناطق 
الطبقة وإدلب وحمص وغيرها من مناطق الداخل 
لمشروع  الحقيقة  الصورة  نقل  بغية  السوري؛ 

اإلدارة الذاتية للمناطق األخرى.  

حزبا الوحدة والتقدم جزء من 
اإلدارة الذاتية

والتقدم  الوحدة  وحول سبب عدم مشاركة حزبي 
في محاوالت توحيد الصف الكردي تحدث عمر 
بالقول: »هذه األحزاب ليست خارج النقاشات، بل 
هم خارج االتفاقات في الحوار الكردي - الكردي، 
والحزبان هم جزء من اإلدارة الذاتية ومن شعوب 
بينهم  فيما  وباالتفاق  الديمقراطية،  سوريا  مجلس 
لبعض  يتريثون  ربما  مشتركة،  عمل  ورقة  على 
الوقت كي تتوضح الصورة أكثر مما عليه اآلن، 
الحزبين  هذين  وعلى  عمل،  إلى  يحتاج  وهذا 
التفاوض على المكاسب السياسية أيضاً، وال نعلم 
هذه  يوضح  الحالي  موقفهم  لكن؛  يريدون.  ماذا 

ويسعون  آخر  مشروع  يملكون  بأنهم  الصورة 
لطرحه«. 

النظام  لرئيس  األخيرة  التصريحات  وبخصوص 
بتخوين  نظامه  وأركان  األسد  بشار  السوري 
الكرد، تحدث عمر قائالً: »النظام السوري سواًء 
كان رئيساً أو أي جهة رسمية لم يُصّرحون سابقاً 
فقبل  وديمقراطيين،  سوريين  هم  المواطنين  بأن 
وغير  كأجانب  يُصنفون  كانوا  األخيرة  األحداث 
معترف بهم، واآلن بحجة ضعفهم وعدم إمكانهم 
إعطاء  أو  سوريا  في  الديمقراطية  تحقيق  في 
أخرى،  التهامات  سيلجؤون  حقوقهم،  الكرد 
وأمريكا.  إلسرائيل  عمالء  أو  انفصاليين  بأنهم 
الذين حاربوا  العالم من هم  ولكن؛ توضح لجميع 
اإلرهاب وقضوا عليه في سوريا، وعرفوا أيضاً 
ينشر  ومن  واإلرهابيين،  المرتزقة  يدعم  من 
الديمقراطية ويسعى لتحقيقها. باعتقادي هذه ليست 
فمثل  عليه،  يُملي  من  وهناك  للنظام،  تصريحات 
هذه التصريحات يبدو أنَّ هناك من يحاول إثارتها 
عن طريق النظام؛ ألنه لم يعد لديه إرادة وهو ال 

يملك القرار«.
لمكتب  المشترك  الرئيس  أكد  حديثه؛  نهاية  وفي 
جهاد  الديمقراطية  سوريا  مجلس  في  العالقات 
عمر بالقول: »هذه الندوة لن تكون األخيرة، ونحُن 
كمجلس سوريا الديمقراطية أمامنا أوراق تفاهم مع 
منصات رسمية سواًء منصة موسكو أو القاهرة أو 
للقوى  لمؤتمر  التحضير  يتم  التنسيق، حيث  هيئة 
اللجنة  من  جزء  ونحُن  المعارضة،  الديمقراطية 
المؤتمر  هذا  تحقيق  على  سنعمل  التحضيرية 
في  الديمقراطية  المعارضة  صفوف  لتوحيد 
سوريا، إضافة إلى المشاركين في الحوار الكردي 
- الكردي، ونتمنى أن يتكلل عملهم بالنجاح لتحقيق 
الوحدة الكردية وأيضاً بتوحيد صفوف المعارضة 

السورية على الجغرافية السورية كافة«.

أكد وجهاء العشائر العربية خالل الندوة الحوارية 
تشرين   13 بتاريخ  قامشلو  مدينة  في  قامت  التي 
هي  الحوارية  الندوات  هذه  بأن  الجاري،  األول 
سبل  عن  وللبحث  السوري،  البيت  للملمة  خطوة 
المشاركة الحقيقية والفعالة لتطوير اإلدارة الذاتية، 
باآلراء  غنية  كانت  أقيمت  التي  الندوات  جميع 

والمقترحات وبشكٍل إيجابي
بهدف ضمان المواطنة وحقوق الشعوب كافة في 
مؤسسات  في  التشاركية  وتعزيز  موحدة،  سوريا 
وتطوير  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
إلى  إضافة  والمدنية،  الذاتية  اإلدارات  وتمكين 
 - السوري  الحوار  أهمية  على  الضوء  تسليط 
مجلس  باشر  السورية،  األزمة  لحل  السوري 
سوريا الديمقراطية بتنظيم سلسلة ندوات حوارية 
وذلك  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  معظم  في 
الجزيرة  ألبناء  وطني  مؤتمر  »نحو  شعار  تحت 

والفرات«.

الندوات كانت غنية 
باآلراء واملقرتحات

وحول المواضيع التي كانت محاور الندوة؛ التقت 
وفي  العربية  العشائر  وجهاء  من  عدداً  صحيفتنا 
عاصي  البو  عشيرة  وجهاء  أحد  حدثنا  البداية 
محمد مصلح يوسف قائالً: »الندوات التي عقدت 
وال  اإليجابية،  والمقترحات  باآلراء  غنية  كانت 
ليكون  المناطق كافة  بد من عقد االجتماعات في 
كما  من حولنا،  يجري  بما  االطالع  على  الجميع 
في  الحوار  إقصاء،  ودون  الجميع  يجب مشاركة 
للتوصل إلى ما نصبو إليه  هذه المرحلة هام جداً 

جميعاً«.

لألراضي  واحتاللها  التركية  التهديدات  وحول 
السورية تحدث يوسف بقوله: »بالنسبة لتهديدات 
دولة االحتالل التركي على مناطق شمال وشرق 
قبل  إلى  العربي  الوطن  إعادة  هدفها  سوريا، 
أربعة قرون وعثمنتها من جديد، وخلق الفتنة بين 
أبناء شعوب شمال وشرق سوريا الكرد والعرب 
والسريان وغيرهم من الشعوب األخرى، والعمل 

على إفشال المشروع الديمقراطي في المنطقة«.
مصلح  محمد  عاصي  البو  عشيرة  وجيه  واختتم 
قائالً: »نحن شعوب شمال وشرق  يوسف حديثه 
جهة  ألي  يحق  وال  مصيرنا،  نقرر  من  سوريا 
أبناء  وبخاصةً  السوريين  باسم  التحدث  أخرى 
التاريخ  مر  على  عانينا  كوننا  العربي؛  الشعب 
قاطعاً  العثماني. لذا؛ نرفض رفضاً  من االحتالل 
تدّخل الدولة التركية المحتلة في شأننا، وأي تدّخل 

خارجي آخر«. 

علينا التكاتف للوصول لحّل 
األزمة السورية

الجوالة  عشيرة  ممثل  حدثنا  ذاته؛  السياق  وفي 
وعضو هيئة األعيان في شمال وشرق سوريا عبد 
الرحمن الرشيد وقال: »هذه الندوات الحوارية هي 
سبل  عن  وللبحث  السوري،  البيت  للملمة  خطوة 
المشاركة الحقيقية والفعالة لتطوير اإلدارة الذاتية، 
المزيد  تقديم  يمكن  بأنه  تامة  قناعة  على  ونحُن 
الشعب  ألبناء  مستقبل مشرق  أجل  من  واألفضل 

السوري للعيش بحياة حرة كريمة«.
على  الهجمات  من  التركية  الدولة  هدف  وحول 
مناطق شمال وشرق سوريا قال الرشيد: »الدول 
اإلقليمية تملك أجندات لكسب حصتها من الكعكة 
الدول  بين  متضاربة  مصالح  وهناك  السورية، 

اإلقليمية والعالمية على األرض السورية، أمريكا 
وروسيا هي التي تهيمن على القرار الدولي، وهذه 

المصالح هي التي دمرت سوريا«. 
وبخصوص المعوقات التي تقف في وجه الحوار 
السوري ـ السوري ووحدة الشعب السوري، نوه 
الرشيد بقوله: »مناطق شمال وشرق سوريا قدموا 
هذه  على  الحفاظ  سبيل  في  الشهداء  من  اآلالف 

األراضي«.
واختتم ممثل عشيرة الجوالة وعضو هيئة األعيان 
الرشيد  الرحمن  عبد  سوريا  وشرق  شمال  في 
إلى حل  للوصول  التكاتف  »علينا  بالقول:  حديثه 
وتوحيد  والعزيمة  وباإلرادة  السورية،  لألزمة 

الصفوف ستتحقق جميع األهداف«. 

نسعى لتوحيد صفوف
 املعارضة الداخلية

وفي السياق ذاته؛ حدثنا اإلداري بمكتب العشائر 

الطائي،  الرزاق  عبد  العربية  الوطنية  الهيئة  في 
فقال: »هذه الحوارات كانت بناءة وخطوة من أجل 
الحوارات  السوري،  ـ  السوري  الحوار  الوصول 
الديمقراطية ومكتب  التي يقوم بها مجلس سوريا 
المدني  المجتمع  لمؤسسات  تابعة  وهي  العشائر 
وجهات  تقريب  أجل  من  قُدماً  للسير  تسعى  التي 
النظر، وتوحيد صفوف المعارضة الداخلية لبناء 

سوريا جديدة«. 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  من  الطائي  وطالب 
والقائمين على هذه الندوات بالعمل الدؤوب على 
المنطقة بالتحديد وحل الرموز المعنية من العشائر 
لتوحيد  اآلخر  الطرف  في  الكردية  أو  العربية 
اآلراء ككل، وأضاف: »لذا علينا أن نعمل جاهدين 
لجلب هذا الطرف وأن يكون مع الحوار السوريـ  

السوري من خالل هذه الندوة«. 
وفي نهاية حديثه تمنى اإلداري بمكتب العشائر في 
الهيئة الوطنية العربية عبد الرزاق الطائي التوفيق 
العمل  بهذا  الديمقراطية  سوريا  لمجلس  والنجاح 
الرائع لتوحيد اآلراء والتي ستكون الخطوة األولى 

في حل األزمة السورية.  

جهاد عمر: »هدفنا ضمان حقوق 

الجميع في سوريا موحدة«

وجهاء العشائر العربية: »الندوات الحوارية خطوة 

باتجاه حوار السوريين«

تحت شعار »نحَو مؤتمر وطني ألبناء الجزيرة والفرات«؛ عقد مجلس سوريا الديمقراطية العديد من الندوات، بهدف 
ضمان حقوق كل الشعوب في سوريا موحدة، وتعزيز التشاركية في مؤسسات اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 

وتطوير وتمكين اإلدارات الذاتية والمدنية.

تقرير/ إيفا ابراهيم

استطالع/ كفوك حج إبراهيم 

عبد الرحمن الرشيد عبد الرزاق الطائي محمد مصلح يوسف
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

 االنفصال
 وتداعياته
على المرأة

القيود،  من  التحرّر  هو  لغة:  الطالق 
بأنه:  والتحّلل منها، ويُعرّف اصطالحاً 
مخصوص،  بلفظ  النكاح  عقد  إزالة 
أو بكل لفظ يدل عليه، والنكاح الذي 
يُعتبر به الطالق هو النكاح الذي وقع 

صحيحاً بكل شروطه وأركانه.

مشكلة  الطالق  أن  فيه  شك  ال  ومما 
أسباب  عن  تنجم  خطيرة،  اجتماعية 
عّدة؛ كعدم تفاهم الزوجني، أو بسبب 
املشاكل املادية والفقر وتدني مستوى 
القوية  واخلالفات  النزاع  أو  املعيشة، 
حول تربية األبناء، أو تدّخل األهل، ورمبا 
ألمور بسيطة قد تتراكم مع الوقت.. 
إلخ، وله انعكاسات وآثار سلبية على 
ضغوط  ترافقه  كما  واجملتمع،  األسرة 
فهو  شديدة؛  ومجتمعية  نفسية 
من  األسرة  أفراد  بجميع  الضرر  يلحق 
متفاوتة،  بنسب  واألوالد  وزوجة  زوج 
مؤملة  وحزنها  املرأة  معاناة  وتكون 

وصعبة في حال حرمانها من أوالدها.

اإلسالمي  الدين  أن  من  الرغم  على 
شرّع الطالق في مجتمعاتنا الشرقية، 
الصراعات  أصعب  تعيش  املرأة  أن  إال 
العاطفية، وما يُثقل كاهلها أكثر هو 
نظرة اجملتمع القاصرة والقاسية للمرأة 
املتخلفة،  األعراف  بحكم  املطلقة 
وكأنه يحاول أن يعاقبها على ذنب لم 
أبدي  بسجن  عليها  ويحكم  ترتكبه، 

داخل صفة املطلقة. 

في  املطلقة  املرأة  تكابد  ما  وغالباً 
مجتمعاتنا اضطرابات عنيفة، ومحناً 
أشد من محنة طالقها، محناً تُشعرها 

بالذل والعار واملهانة.

في  وتغيرت  تطورت  احلياة  أن  رغم 
املرأة  وأخذت  املفاهيم،  من  الكثير 
مجاالتها في شتى نواحي احلياة، إال أن 
مجتمعاتنا تعاني بأكملها من جملة 
من املوروثات والعادات الشعبية، والتي 
تتمظهر أساساً حول نظرة الرجل إلى 
املستويات  جميع  وعلى  بدونية؛  املرأة 
واالجتماعية  والثقافية  االقتصادية 
ضعيفاً  كائناً  وتصفها  والسياسية، 
مستسلماً وتابعاً حتت رحمة غيره، لذا 
كياناً  كونها  املطلقة  املرأة  إلى  تنظر 
فيصعب  أهليتها،  وفاقداً  مستلباً 
الوضع  مع  والتأقلم  التكّيف  عليها 
االستقرار  من  حُترم  وبذلك  اجلديد، 

النفسي واالجتماعي.

إن سبب احتمالية نظرة اجملتمع إليها 
ثقافة  على  يعتمد  سلبية  نظرة 
في  وعيه  ومدى  نفسه  الشخص 
عموماً،  اجملتمع  في  املرأة  واقع  تقّبل 
ينظر  ال  املثقف  الناضج  فالشخص 
حياتها،  من  واحد  جانب  من  إليها 
فيها،  اجلوانب  جميع  إلى  ينظر  وإمنا 
فالتخّلف واجلهل هما الرئيسان لنظرة 
اجملتمع إلى املرأة املطلقة نظرة سلبية، 
ضغوطات  من  تعاني  ويجعالنها 
ال  اجملتمع  ولكن  ونفسية،  معنوية 
يرحم هذه اإلنسانة التي رمبا لو كانت 
الظروف مناسبة، ملا قد حصل الطالق، 
عنه  املسؤول  يكون  فقد  حدث  وإن 
الضيقة  النظرة  فإن  وبالتالي  الرجل، 
جتعلها هامشية، وغير فاعلة، وبعيدة 
وتكوين  ثاٍن،  برجل  االرتباط  فكرة  عن 

أسرة سعيدة.

العالقات  انتهاء إحدى  قد تكون جتربة 
التي  املراحل  أصعب  من  وتعد  مؤملة، 
تعيشها املرأة املطلقة في حياتها، إال 
أنها ال تعني فشالً فيها، بل تكون مبثابة 
وتتعلم  ِعبراً،  منها  تستخلص  دروس 
بإصرار  البائس  واقعها  تتحدى  كيف 
املتجذرة  األنثوية  كينونتها  من  نابع 
لها  حافزاً  ويعتبر  الطبيعة،  أمها  من 
احلياة؛  في  أكبر  عقبات  على  للتغلب 
تغيير  كفرصة  وضعها  مع  فتتعامل 
وبداية  تريده،  ملا  الوصول  اجتاه  في 

النطالقة جديدة في حياة مستقرة.

نبض الياسمين

هيفا حيدر حسن

ساَد جو من التوتر، خالل المؤتمر الصحفّي الذي ُعِقد يوم )الثالثاء( 2020/10/13، في الخارجية التركّية في أنقرة، وجمع بين وزير الخارجية التركّي مولود جاويش أوغلو ووزيرة خارجية 
السويد آن ليند. وفيما وّجهت الوزيرة الضيفة انتقاداتها ألنقرة ودعتها لالنسحاب من شمال سوريا ووقف إشعال الصراعات في سوريا وليبيا وإقليم ناغورنو كراباخ، فقَد الوزير التركي 

اللباقة والدبلوماسّية وخاض في ملفات كثيرة هذراً، واتهم كّل الُكرد باإلرهاب.

روناهي/ منبج: حملت الشاعرة سحر عودة جماليات البيئة الجبلية الملتصقة بطبيعة البحر، فنهلت غيض من فيض 
من ذلك الجمال وعكسته على أدبها لُِتقّدم عبره؛ هموم المرأة وانعكاسات عصرنا الراهن على حياتها اإلنسانية 

والعاطفية.

سحر عودة: »تجليات شعرّية في حضرة غياب الشعر النسائي«

عصفت بها األيام كي ترسوا بها في منبج؛ فتبادلتا 
الهوى معاً، فجعلت منها شخًصا تتراقص معه 
رغم  ورسمت  يديها.  بين  وألقاً  إبداًعا  الكلمات 
حداثة تجربتها الشعرية عذابات الوطن ومعاناة 
المرأة وجراحات ذاتها الفردية، فنطقت وأبدعت 
وكتبت فأطربت. وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا 
عودة  سحر  الشاعرة؛  مع  حواراً  »روناهي« 

لتحدثنا عن تجربتها مع الشعر.
ب بِك في صحيفتنا »روناهي«،  ـ في البداية، نُرحِّ
وهل باإلمكان أن تُعّرفي القّراء على الشاعرة 

سحر عودة؟
إلى  اسمي  ينضم  أن  ويشرفني  يسعدني  بدايةً، 
المنضمين  الراقيين  والمثقفات  المثقفين  قائمة 
ممن  الكريمة؛  صحيفتكم  في  والمشاركين 
وحياتهم  أسمائهم  على  الضوء  إلقاء  تحاولون 
عام  مواليد  من  أنا سحر عودة  بينما  اإلبداعية. 
التابعة  1990م ومسقط رأسي قرية تير معله؛ 
لمدينة حمص العدية التي أعشق ترابها وأفتخر 
بانتمائي لها، فهي مزيج للوحة فنية ربانية، أبدع 
الخالق في تشكيل جمال جغرافيتها. أما بالنسبة 
أكون  أن  وأتمنى  المراد  فهي  شاعرة،  لكلمة 
مع  اسمي  ويعلو  بلدي  بي  يفخر  كبيرة  شاعرة 

عمالقة الشعراء.
كان  ولِما  الشعر،  مع  بداياتك  كانت  متى  ـ 

اختيارك له؟
في بادئ األمر كنت أظن أن الجميع لديهم حس 
خواطر  لهم  وتتوارد  حولهم  يدور  لما  مرهف 
سن  وفي  بعد  فيما  لكن  معي  يحدث  كما  شتى، 
خاصة  موهبة  أمتلك  أني  لي  تبيّن  العاشرة، 
أستشعر  بدأت  الكثيرون.  يتمناها  بالشعر، 
راقية  كهواية  الشعر  واتخذت  األفكار،  وأتعمق 
والروح  الصدر  مكنونات  عن  تفصح  ألنها 
التي نبوح بها بطريقة أدبية سلسة نبهر بها من 
قصائد  أكتب  صغري  في  كنت  أحياناً.  حولنا 
مدح ألمي بُعيدها، ولمعلمي أيضاً. وأشارك في 
مسابقات صغيرة على صعيد المدرسة والحي، 
يدي  على  شد  الذي  كتاباتي  على  أخي  وأُطِلُع 

قصائداً  لي  ينشر  أخي  وبدأ  معاً.  وعائلتي  هو 
وقصصاً صغيرة بزاوية إلحدى الجرائد للهواة 
باإليجابية؛ ألُقِدم  األمر شجعني وشحن روحي 

أكثر حتى تفخر بي عائلتي.
كيف تجعلني أهبط

ثم تجعلني أعلو
ثم أتالشى

أنا بحة النايات في ليل األرق
أنا ُمتجذرة الشغف

تهيأ يا وطني ألهبك جذوري
مشاركتك  في  تتضح  فارقة  عالمة  هناك  ـ 
الشعرية وال سيما في عهد اإلدارة المدنيّة، فهل 

تتحدثين عن هذه التجربة؟ 
لطالما أحببت أن أكتب عن الحب  لما يَِكنُّ من 
مشاعر فائضة، فالحب في كل حاالته؛ عبارة عن 

الكتابة  الشاعر على  المشاعر تشجع  مزيج من 
في حاالت الوجد ، والنأي، والشوق، والعذاب، 
وتستهويني  تعنيني  مواضيع  كلها  والغيرة، 
بالكتابة  أيضاً شغف  لدي  بالكتابة عنها.  وأبرع 
عن وطني الجريح الذي شهدت على جرحه، فلم 
دون  الكرام،  مرور  األحداث  هذه  تمضي  ولن 

تدوين أرقى وأبهى الصور وأعذبها وأدفئها.
عندما  عمري،  من  العشرين  في  حينئٍذ  كنت 
تزوجت وانتقلت إلى مدينة منبج، نعم أنها منبج 
أم الشعراء العظماء من أمثال؛ الوليد بن عبادة« 
أبو  و«عمر  المنبجي«،  و«دوقلة  البحتري«، 
ريشة«. كنت أقرأ في السابق أن منبج جزء من 
الدولة  سيف  األمير  عهد  في  الحمدانيين  دولة 
وابن عمه الشاعر الكبير المشهور« أبو فراس 
الحمداني«، وقد وجدت نفسي اآلن أكثر في منبج 
عمالقة  من  متشربة  ألنها  الشعر؛  صعيد  على 

الشعراء، احتذي بهم وأشم عبقهم بترابها.
الشعر  أكتب  وأنا  طويل،  وقت  مرَّ  وبالطبع، 
الغزلي والوطني، وكل ما يخص الحياة إال أني 
كنت أنشر القليل القليل. وأحتفظ بالكثير لنفسي 
اإلدارة  عهد  في  لكن  المتواضعة،  وبمكتبتي 
يضاهي  للمرأة صوتاً  منبج، أصبح  في  المدنية 
السماء وكأنما أعطتنا قوة لكسر حاجز الصمت 
تعيش  المرأة  كانت  الذي  والخوف واالضطهاد 
أن  وقررت  الجبال  آبه صعود  لم  لذا  ظله،  في 
المدينة  هذه  في  دوراً  الشاعرة  للمرأة  يكون 
عصارة  هي  ككل  واألدب،  فالكتابة  المنفتحة. 
الرجل  من  كل  نتاج  وقيمة  والوجدان  الفكر 

والمرأة معاً.
ً في الصباحات.. أسمعك شجنا

في صوت فيروز
أتوضأ بالحنين إليك

فأصبح فراشة على حافة الضوء
ـ كيف تريَن مستقبل الشعر النسائي في منبج، 
قديرات،  شاعرات  ظهور  من  يمنع  الذي  وما 

وما الذي تحتاج حتى تبرز شعرياً؟
إن الشعر يكمن في مدى مالمسته لتالفيف النفس 
والوجدان وللواقع الذي نعيش فيه، ربما الفرق 
الوحيد في طريقة تناول كل منهما لقضايا الجنس 

الذي ينتمي إليه، انطالقاً من كون المرأة أدرى 
بما تعانيه المرأة، وكذلك األمر بالنسبة للرجل، 
إذاً األدب والشعر ليس أنثوي أو ذكوري، فهو 
أوتار شعور فكر  نُسج على  أدب وإبداع سواء 
امرأة أو رجل، ربما فقط الذي يميز أحدهما عن 

اآلخر الجودة المتمثلة بالصدق والتعبير.
هناك  شك  فال  سؤالك،  من  الثاني  الشق  أما 
الكواليس.  خلف  يقبعن  مازلن  موهوبات  نساء 
الرجال،  الشعر ليس حكراً على  بأن  أقول لهن 
إلى  بحاجة  فنحن  صمتكن،  من  فلتخرجن 
فالمرأة  جديدة،  ومواهب  صادقة  أحاسيس 
تستطيع أن تتطرق لكافة المواضيع، كما الرجل 
الحس  ومرهفة  وقارئة  مثقفة  كانت  فإذا  تماماً. 
التعبير  على  تُعينها  التي  الفنية  األدوات  وتملك 
عن مشاعرها وأفكارها، تكون متواضعة، تتقبل 
النقد، هذه صفات المرأة الشاعرة التي نحتاجها 
للقيد  وآن  ينتهي…   أن  للظالم  آن  إذاً  وبشدة، 

أن ينكسر.
ـ ما الذي يُلفت اهتمام سحر عودة بالشعر دون 
غيره، وبمن تأثرت من الشعراء أو الشاعرات؟
أعود ألتكلم عن نفسي وعن شعري الذي أعتبره 
عن  دون  أنميه  جعلني  ما  وهذا  يُكِملني،  بأنه 
ألني  مثالً.  كالرسم  الباقية؛  الهوايات  من  غيره 
واألسى،  والحزن،  الفرح،  حاالتي  جميع  في 
والوحدة، والشوق، ألجأ فقط للورقة والقلم وأدّون 
مشاعري. دائماً يطرح عليَّ نفس السؤال وبنفس 
أو  قصيدة  تكتبي  أن  تستطيعين  كيف  الصيغة، 
تبدئي بها؟ أنا عندما أكتب، ال يمكنني أن أجلس 
وأهيأ الورقة والقلم، وأقول لنفسي؛ اآلن سوف 
أكتب قصيدة؛ بمعنى أني ال أتعمد كتابة القصيدة 
أصالً، أنا أكتب ألن القصيدة تأتي؛ كالوحي على 
هيئة أفكار، وعندما يأتي الوحي أهرع مسرعة 
ألدّون ما يمليه علّي بحسب حالتي ومزاجي، قد 
يكون هناك حدث أو مشهد أو أمر ما أثر أو يؤثر 
بي ويحرك إحساسي، قد يكون هذا األمر صباحاً 
بما  أبوح  فقط  عندها  النهار،  خالل  أو  ليالً  أو 
يجول بصدري. فالشعر- كما قلت- بوح وتعبير 
أفكار  وصياغة  بداخلنا  ومشاعر  مكنونات  عن 

بصورة فنية جميلة وراقية. 
أما الشق الثاني من سؤالك، لقد تأثرت في كتاباتي 
بالشاعر العمالق؛ نزار قباني الذي اتخذه قدوة 
في عالم الشعر والكلمة، وخاصة في الكتابة عن 
الحب والمرأة لما أظهره من براعة ورصانة في 
هذا المجال. أيضاً أنا من عشاق محمود درويش 
تأثرت بهم جميعاً. وحالياً  السياب،  وبدر شاكر 
هناك للشاعر المنبجي الكبير أحمد اليوسف دور 
خصوصاً  الشعرية،  مسيرتي  في  وفعال  هام 
بالسنوات األخيرة وأفتخر بهذا اإلنسان الواعي 

المثقف واتخذه قدوة حسنة في حياتي األدبية.
ـ ما هي المواضيع التي تستهوي سحر عودة، 

وأي شكل من أشكال الشعر تُفضل؟
المزاجية  بالتعابير  الغني  الشعر؛  أفضل  أنا 
التي  واألبيات  والمفردات  الرقيقة  والعبارات 
عند  معينة  وبموسيقا  بالمتعة  القارئ  تُشعر 
فنية  بصورة  فكره  ويعالج  سماعه،  أو  قراءته 
الشعر  كان  إذا  كثيراً  يهمني  ال  أنه  إذ  معينة. 
يمكن  ال  برأيي  ذلك،  غير  أو  نثرياً  أو  عمودياً 
أن نحدد للشاعر أي طريقة عليه أن يبوح عن 
برعت  بالشعر  أني  أعتقد  وأفكاره.  مشاعره 
وأتقنت الكتابة عن كل شيء إال أن بلدي الجريح 
التي  الثكلى  أمي  فهي  حقها،  أعطها  لم  سوريا 
شعوري  يصف  ما  العالم  لغات  كل  في  أجد  ال 

نحوها، وما يعبر عن انتمائي إليها، هي الروح 
والنبض والحب السامي الباقي الال متناهي. 

صامدةٌ فيك يا وطني
كنهود صبية
صامدةٌ فيك 

ومن في األرض إذا ثاروا 
ستهد حصون الهمجية
في جوفي آهات األيتام

نزيف جريح 
خلف التل ينادي

يخترق كياني وفؤادي
يصرخ واآله تنازعه

هل غاب رجال الحرية
ـ ماذا تخططين لِلمستقبل في الجانب األدبي؟

الوقت  مع  لكن  القصيرة  القصص  أكتب  كنت 
أكثر  القراءة  أستهويُت  العمر  في  والتقدم 
وأصبحت من رواد المكتبة بشكل دائم، وزادت 
جيد  أدبي  مخزون  لدي  بأن  وشعرت  خبرتي 
خاص.  كتاب  تأليف  أو  رواية  لكتابة  يؤهلني 
وال أخفيكم أمراً بأن هناك مشروع رواية على 
أنها  إذ  حالياً  عليها  أعمل  منها،  االنتهاء  وشك 
تناغم ما بين مشاعري وأحاسيسي  كانت وليدة 
مع الشعر والكتابة. هي اآلن في مرحلة التنقيح 
سيكون  األمر  هذا  أن  وأظن  األدبي.  والتدقيق 
نقلة مهمة في حياتي األدبية. فالرواية بعنوان« 
هجرت النوم لعينيك« راقت لي كثيراً، وأتمنى 
على  وتَّطِلعوا  تنشر  عندما  إعجابكم  تنال  أن 

مضمونها ومحتواها.
لقّراء  عودة  توجهها سحر  التي  الرسالة  ما  ـ 

الشعر النسائي؟
ندرك  أن  علينا  يجب  أقول،  آخراً  وليس  أخيراً 
أم  كانت  طويلة  رحلة  العمر  أن  وهي  حقيقة، 
قصيرة فعلينا التنزه في ربوعه بأزاهير وورود 
المرأة  أجمل  ما  والبساطة.  والعفوية  المحبة 
بحدائق  وتتغنى  الشعر  مجال  في  تبرع  عندما 
الحياة.  ربيع  في  وعز  باختيال  وتتمشى  العمر 
لترتقي  الزائدة  بالمطالعة  المرأة  وأحث  أعود 

بالمجتمع ويرتقي مجتمعها بها.
يا حلوة بلدي ال تبكي
فدموعك بلدان تسقي

عن عشق بالدك فلتحكي
كي تبقى الفرحة أبديّة

حاورها/ آزاد كردي

انتقادات بالجملة لسياسِة أنقرة

انتقدت الوزيرة السويدية آن ليند أنقرة، جملةَ 
خالل  واتهمت  بالمنطقة،  التركيّة  السياسات 
مولود  التركّي  نظيرها  مع  صحفي  مؤتمر 
في  الصراعات  بإشعال  أنقرة  أوغلو  جاويش 
وانتهاك  كاراباخ،  وناغورنو  وليبيا،  سوريا 

سيادة دول المتوسط. 
االتحاد  دعوة  السويدية  الوزيرة  وكررت 
شمال  من  قواتها  بسحب  لتركيا  األوروبّي 
شرق سوريا لقتال الكرد بذريعة أمنها القومي 
»الموقف  ليند  وقالت  باإلرهاب.  واتهامهم 
هو.  كما  زال  ما  األوروبّي  لالتحاد  القوي 
مستمرون في »حّث« تركيا على االنسحاب«. 
واتهمت الوزيرة أنقرة بالمسؤولية عن تقسيم 
تصاعد  ورفضت  الكرد،  واضطهاد  سوريا 
الممنهجة  واالعتقاالت  الحقوقيّة  االنتهاكات 

ضد المواطنين الكرد داخل تركيا. 
كذلك  يتوقع  األوروبّي  »االتحاد  وأضافت 
وحقوق  الديمقراطيّة  إزاء  بنّاءة  خطوات 
إنّها  أوغلو  على  وردّت  تركيا.  في  اإلنسان 
وأضافت  نزاع.  في  تنخرط  لن  »كضيفة« 
فرصة  تركيا  في  فرٍد  لكّلِ  تتاح  أن  »آمل 
تفعل  كما  صريحٍ،  بشكٍل  آرائه  عن  للتعبير 

أيها الوزير«.
بالمرتزقة  أنقرة ألذربيجان  دعم  ليند  وأدانت 
والتنكيِل باألرمن وإشعال الحرب في كاراباخ. 
االقتصاديّة  المنطقة  بانتهاك  تركيا  واتهمت 
أنقرة  قرار  وانتقدت  واليونانية.  القبرصيّة 
المتوسط،  شرق  التنقيب  عمليات  باستئناف 
والنزاع مع اليونان وقبرص، عضوتا االتحاد 
األوروبّي، حول السيادة على المياه اإلقليميّة.

تهديٌد بضخِّ الالجئني

الوزير التركي مولود جاويش أوغلو غضب 
عليها،  المتعارف  الدبلوماسيّة  اللياقة  وفقد 
وعلى طريقة أردوغان باالبتزاز واالستعالء، 
معهودة  بمصطلحات  للتبرير  أوغلو  لجأ 
داِرجة ومتداولة باإلعالم التركّي، فهدد بضّخِ 
الالجئين السوريين إلى أوروبا: »هل تريدون 
المناطق  أو  إدلب  من  االنسحاب  تركيا  من 
ال،  أيضاً؟  داعش  تنظيم  من  حررتها  التي 
لماذا؟ ألننا إذا انسحبنا من إدلب فإن 3 ماليين 
منها  وسيتوجهون  تركيا  إلى  سيأتون  الجئ 
التركّي  النظام  إلى أوروبا. كذلك فعل رئيس 
في  الخطاب  منصة  اعتلى  عندما  أردوغان 
األمم المتحدة قبيل العدوان على شمال سوريا، 
وأخرج الخرائط، وراح يتحدث عن الالجئين، 
وهدد أوروبا، بضّخِ الالجئين، ليجري صفقة 
األوروبّي  الصمت  مضمونها  مباشرة،  غير 
جيباً  إدلب  على  اإلبقاء  مقابل  العدوان  عن 
السوريّة  األزمة  تفاصيل  كل  حيث  تركيّاً، 
أكذوبة  وأما  القريبة.  عفرين  إلى  ومن  إليها، 

محاربة إرهاب داعش فهي مفضوحة.

جميعهم إرهابيون

حيث  االحتالل  لحقيقة  فاضح  تزوير  وفي 
اعتبر المناطق التي أشارت الوزيرة السويدية 
بأنها  الكرد  بحق  االنتهاكات  فيها  تُمارس 
لنا  ينبغي  أين  »من  وتساءل  »محررة« 
من  انسحابنا  تريدون  هل  إذن؟  االنسحاب 
المناطق التي حررناها من PKK؟«. وزعم 
أراضي  وحدة  عن  دافعت  بالده  أن  أوغلو 
بها  المتعلقة  االجتماعات  كّلِ  في  سوريا 
وبإدلب، مضيفاً: »نحن ال نريد تقسيم سوريا، 
تدعموا  كي  انسحبي،  لتركيا  تقولون  لكنكم 
اإلرهابية  الكردستاني  العمال  حزب  منظمة 
التي تريد تقسيم سوريا.. هل هذا األمر موجود 

في القانون الدولي؟«.
 وقال أوغلو: »تحاولون إلقاء درس عن حقوق 
اإلنسان والقوانين الدولية عبر التصرف بتعاٍل 
واستخدام كلمة »حث«، ال يمكن استخدام مثل 
فوقية  نظرة  فهذه  بالدبلوماسية،  الكلمة  هذه 

تركيا  ندعو  القول  يمكنك  صحيحة،  وليست 
بدالً من نحذرها«. بحسب األناضول

مّمن  اآلن،  أسألك  أن  »أود  أوغلو:  وتابع 
االنسحاب  تركيا  لتطلبوا من  التفويض  أخذتم 
بهذا  التحذير  لها  توجهون  أو  سوريا  من 
سوريا،  في  النظام  منح  هل  الخصوص؟، 
هذه  مثل  األوروبي  االتحاد  أو  السويد 
احتلت  أنقرة  أّن  أوغلو  وتجاهل  السلطة؟«. 
تفويض،  دون  تلقائيّاً  سوريا  شمال  مناطق 

وخرجت على قواعد القانون الدولي.
وفيما يتعلق باالنتهاكات التركية لحقوق الكرد 
في سوريا والعراق، وديار بكر، قال جاويش: 
أّي جماعٍة كرديّة سواء  بين  تميّز  »تركيا ال 
إرهابيون  جميعهم  الخارج،...  أو  بالداخل 
تعبيره.  بحسب  العمال«،  حزب  ويدعمون 
ال  حيث  من  الوزير  اعترف  العبارة  وبهذه 

يريد بحقيقة عداوة حكومته للكرد.

خلط األوراق

لدعوات  تستجيب  لن  حكومته  أنَّ  أّكد  أوغلو 
في  النار  لتنفيذ وقف إطالق  الدولّي  المجتمع 
كاراباخ ما لم تنسحب أرمينيا، مشبهاً الوضع 
في كاراباخ بالنزاع الروسّي األوكرانّي حول 
مطالبة  الدوليّة  القوى  تعارضه  الذي  القرم، 
تتخذ  لم  وهي  الروسيّة،  القوات  بانسحاب 

الموقف نفسه تجاه أرمينيا. 
وفي تهّرٍب من االنتقادات الموّجهة راح أوغلو 
القبرصيّة  المسألة  ليضيف  األوراق  يخلط 
األتراك  القبارصة  للبحث وسأل حول مسألة 
ولم  باالحتالل  أنقرة  صنعتها  التي  والدولة 
تنل أي اعتراٍف دولّي منذ 45 عاماً، بالقول: 
»تتحدثون عن الحق السيادّي لقبرص، فلماذا 
األتراك؟  القبارصة  حقوق  عن  تتحدثون  ال 
دائماً  تتحدث  االسكندنافيّة،  والدول  السويد 

ولكن  اإلنسان،  وحقوق  الدولّي  القانون  عن 
ماذا ستكون حقوق القبارصة األتراك؟ أليس 
الهيدروكربونيّة  الموارد  على  حق  لديهم 
التقاسم  على  تؤكدون  ال  لماذا  )بالجزيرة(؟ 

العادل؟«.

سياسة قدمية جديدة

دأبت الحكومة التركيّة حتى قبل وصول العدالة 
والحكومات  الدول  مع  اتهام  على  والتنمية، 
الكرديّة  للقضية  إيجابية  مقاربة  تبدي  التي 
وتقابلها بتهمة »دعم حزب العمال الكردستانّي 
الذي تصّر على توصيفه باإلرهاب. والموقف 
ليس  السويدية  الحكومة  تجاه  اليوم  التركّي 
بجديد، فقد سبق أن حاولت استهداف الموقف 
اإليجابّي الذي أبداه رئيس الحكومة السويدية 
واستغلت  الكرد،  تجاه  بالمه  أولف  السابق 
فعملت   ،1986/2/28 في  اغتياله  حادث 
إقحام  على  واستخباراتها  التركية  الحكومة 
اسم حزب العمال الكردستانّي بدائرةِ االشتباه، 
وواصلت وسائل اإلعالم التركيّة إدارة حملة 
بقتل  الكرد  بحق  االتهام  لتثبيت  إعالمية 
في  الكرد  معاملة  تغيرت  ذلك  وإثر  بالمه«. 

دول أوروبا وبخاصة السويد.
كريستن  السويدي  العام  النائب  إعالن  ومع 
القضاِء  قراَر   2020/6/10 في  بيترسون 
رئيس  باغتيال  التحقيِق  إغالَق  السويدّي 

عاماً،   34 بعد  بالمه  أولف  السابق  الوزراء 
ووصوله إلى طريق مسدوٍد بعد وفاةِ المشتبِه 
عالقة  أّي  للكرد  تثبت  لم  األساسي،  به 
أنقرة تواصل سياسة فرض  أّن  بالحادث. إال 
رؤيتها السياسيّة على دول أوروبا فيما يتعلق 

بتوصيف الكرد.

من التصفري إىل التوتري

مرحلة  من  التركيّة  بالسياسة  أردوغان  انتقل 
تصفير المشاكل التي تبناها أحمد داوود أوغلو 
المشكلة  يحلُّ  وراح  »التوتير«،  سياسة  إلى 
مستثمراً  لألوراق،  سريعٍ  خلط  في  بأخرى، 
الجيواالستراتيجي  الموقع  منها  عوامل  جملة 
الالجئين  وملفات  اإلسالمّي  وثقلها  لتركيا، 
وقيادة اإلرهاب بمختلف مشاربهم وخلفياتهم 
والقوميّة  المتشددة  والسلفيّة  اإلخوانيّة 
وبذلك  الناعمة،  القوة  وتأثيرات  العنصريّة 
ابتز العالم، كما تالعب في الهوة بين موسكو 
بموافقة  الكرد  مناطق  فاحتل  وواشنطن 
بالطريقة  واشنطن  موقف  واستثمر  روسيّة، 

ذاتها.
إلى تسخين  من احتالل مناطق شمال سوريا 
في  بإدلب  موسكو  هدنة  ومع  إدلب،  ملف 
معدل  وزاد  ليبيا  إلى  قفز   ،2020/3/5
عن  التنقيب  ملف  وفتح  إليها،  المرتزقة  نقل 
التنقيب عن  المتوسط وأرسل سفن  في  الغاز 
الغاز، فزاد التوتر مع اليونان لتعزز باريس 
وتبدو  المتوسط،  شرق  العسكري  وجودها 
المواجهة العسكرية وشيكة، فتحدث أردوغان 
سفن  وإعادة  لألزمة،  سياسّي  حّلٍ  عن  فجأةً 
قفز  ليبيا  في  هدنة  إلى  وبالتوصل  التنقيب، 
إلى أذربيجان، وبالتوصل إلى هدنة بالحرب 
سفينة  أعاد  الجمعة،  يوم  األذريّة  األرمينيّة 
المسح الزلزالّي قبل يومين إلى البحر، ولّوح 

بعملية عسكرية جديدة شمال سوريا.
بالضغط  أوروبا  كسب صمت  أنقرة  اعتادت 
الالجئين، واعتادت تصدير مشكالتها  بورقة 
المؤامرة،  الجوار وتبنّي نظرية  إلى  الداخليّة 
فيما تحاول تجاوز أزمتها االقتصادية بالتعويل 
أردوغان  ولذلك هرول  القطرّي،  المال  على 
أمام  وانحنى  الدوحة  إلى  الماضي  األسبوع 

األمير تميم.

أّي درس؟ ولِمْن؟

ووسائل  مسؤوليها  لسان  على  أنقرة  ترّوج 
أمنيّاً،  المستقرة  المناطق  ألكذوبة  إعالمها 
تتوارد  فيما  احتلتها،  التي  للمناطق  بالنسبة 
األخبار يومياً عن حوادث وانتهاكات بالجملة، 
واختطاف  قتل  من  الجرائم  أنواع  كّل  تشمل 
وطلب  ونهٍب  سلٍب  وأعمال  واغتصاٍب 
مرتكبي  وتنقل  اإلتاوات،  وفرض  للقديات 
هذه الجرائم، والسلعة الفاسدة إلى أذربيجان، 
كثيرة  عناصر  وبينهم  ليبيا،  إلى  نقلتها  كما 
األراضي  إلى  اتجهوا  من مرتزقة »داعش« 
فتولت  ضده،  المعارك  من  األخيرة  باأليام 
أنقرة إعادة صياغتهم، وضّمتهم إلى صفوف 
ما يسّمى »الجيش الوطنّي وتقول عن هؤالء 

إنها بصدد إعادة السوريين إلى بيوتهم. 
أربك موقف وزيرة الخارجية السويديّة ليند آن 

التي حضرت إلى أنقرة وفي جعبتها جملة من 
جاويش  التركّي  الخارجيّة  وزير  االتهامات، 
أنّه  والمفارقة  وغضب.  اتزانه  ففقد  أوغلو 
بعد المؤتمر الصحفّي احتفل اإلعالم التركّي 
ومعه اإلخوانّي، وقالوا إّن جاويش أوغلو لقّن 
وربما  تنساها.  لن  دروساً  السويديّة  الوزيرة 
سيصفق الحمقى لمجرد الخبر، ولكن السؤال 
فعالً؟  درٌس  هناك  كان  هل  الدرس؟  نوع  ما 
ولمن كان الدرس األخالقّي؟ فهل كان مجرد 

الغضب نصراً؟
وزيرة  اجتمعت  الصحفّي  المؤتمر  بعد 
الرئاسة  بوفد  ليندي  آن  السويد  خارجية دولة 
الديمقراطّي  الشعوب  لحزب  المشتركة 
HDP، بروين بولدان ومدحت سانجار بمقر 

السفارة السويديّة في أنقرة.
بعناوين  يتشدق  التركّي  الوزير  كان  وفيما 
التعبير، منعت السلطات  الديمقراطية وحرية 
التركيّة باليوم نفسه عرض مسرحية »بيرو« 
»األبواق  لمسرحية  كرديّة  ترجمة  وهي 
فو،  داريو  اإليطالّي  للكاتب  البري«  والتوت 
وكان من المفترض أن تقدمه الفرقة المستقلة 

“تياترا جيانا نو” )مسرح الحياة الجديدة(.

إرهاٌب ضد الكُرد

 تشهد آالف قرى الكرد على توّجهات أنقرة 
كانت  السالم  مبادرات  وكل  للسالم،  المنافية 
والذي  الكردستانّي،  العمال  جانب حزب  من 
النار  إطالق  وقف   1993/3/20 في  أعلن 
من جانبه، بعد محادثات غير مباشرة انتهت 
التركّي تورغوت  الرئيس  بعد شهر من وفاة 
أوزال في 1993/4/17. فيما كان أسر القائد 
العاصمة  في   1999/2/15 في  أوجالن 
الكينيّة نيروبي استهدافاً مباشراً للسالم، ورغم 
ذلك فقد أعلن حزب العمال في أيلول 1999 
وقف إطالق النار من جانبه حتى عام 2004.
في 2013/3/31 بدأت أنقرة مفاوضات جديدة 
مباشرة مع القائد أوجالن في إيمرالي، وأعلن 
حزب العمال الكردستانّي رسميّاً وقف إطالق 
النزاع  القائد إلنهاء  النار عقب دعوة وجهها 
المسلح، واستمرت حتى 2015/7/22 بعدما 
ُمني العدالة التنمية بخسارة كبيرة باالنتخابات 
حزب  حقق  قيما   2015/6/7 في  البرلمانيّة 
بفوزه  الفتاً  حضوراً  الديمقراطي  الشعوب 
ما  االقتراع  نسبة  من   )%12,5( مقعداً  بـ78 

يخّوله من دخول البرلمان بكتلة مستقلة.
وأعلن  الحكومة  تشكيل  أردوغان  عّطل   
في  االنتخابات  إعادة   2015/8/25 في 
المقاعد،  من  مزيد  لتحصيل   ،2015/11/1
األمنيّة  بالبيئة  تالعب  الفترة  هذه  وخالل 
سلسلة  فوقعت  االنتخاب،  إلعادة  تحضيراً 
في  سروج  تفجير  بينها  من  التفجير  حوادث 
كوباني  مدينة  مع  لمتضامنين   2015/7/20
الذي   2015/10/11 في  أنقرة  وتفجير 
استهدف أنصار حزب الشعوب الديمقراطّي، 
وبهذا وضعت الحكومة المجتمع التركّي أمام 
الحاكم  الحزب  انتخاب  إما  افتراضّي  خيار 
اعتقال  تم   2016/11/4 وفي  الفوضى،  أو 
الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطّي 
يوكسداغ،  وفيغان  ديمرتاش،  الدين  صالح 
وتواصلت حمالت االعتقال لمسؤولي الحزب 
وأعضائه، وأسقطت الحصانة البرلمانيّة عن 

نوابه. 

في آب 2015 أعلن حزب العمال الكردستانّي 
عمليات  أنقرة  لتبدأ  ذاتيّة،  إدارة  مناطق 
مسرحها  كان  هوادة  بال  وحرباً  عسكريّة، 
مناطق جنوب شرق البالد، واُعتمدت سياسة 
الحصار وحظر التجول واستخدمت كّل أنواع 
بدمار  وتسببت  القوات  وصنوف  األسلحة 
الجيش  واجتاح  جزير،  قضاء  خاصة  كبير، 

التركّي مدن سلوبي ونصيبين.
»نورديك  موقع  نشر   2020 نيسان  في   
مسّربة  عسكريّة  وثائق  السويدّي،  مونيتور« 
الكرد،  ضد  التركي  النظام  »وحشية«  عن 
ألف   12 وإصابة  قتل  عن  أسفرت  والتي 
 2015 تموز  من  الفترة  في  كردّي  مواطن 
السريّة،  لألرقام  إلى حزيران 2016. ووفقاً 
مؤرخة  عسكريّة  وثيقة  تضمنتها  التي 
مواطن  آالف   8 نحو  قُتل   ،2016/6/30
كردّي وأصيب 4 آالف آخرون. فيما مجزرة 
تحتاج  ال   2011/12/28 في  روبوسكي 

وثائق.
في  أردوغان  ماطل  التي  السالم  عملية 
استحقاقاتها بالتوازي مع هبوب رياح الربيع 
خاللها  من  أردوغان  أراد  بالمنطقة،  العربّي 
عموماً،  وأمريكّي  أوروبّي  دعم  تحصيل 
لدول  نموذجيّة  دولةً  تركيا  صورة  وترويج 
المسارات  رسم  في  دور  ولها  المنطقة 
بكّل  السياسّي  الشارع  ليستقطب  اإلقليمية.، 

توجهاته. 
في  البلدية  انتخابات  نتائج  على  أنقرة  التفت 
البلديات  رؤساء  وأقالت   ،2019/3/31
تباعاً  الديمقراطّي،  الشعوب  حزب  من 
مقومات  لتنسف  لها،  موالين  آخرين  لتعيّن 
الماليين.  ألصوات  وتتنكر  الديمقراطية 
بلديات  رؤساء   2019/8/19 في  فاعتقلت 
مدن ديار بكر وماردين ووان واعتقلت 418 

شخصاً.
التركّي  الطيران  قصف   2017/4/25 في 
مواقع قرب جبال سنجار وشمال شرق سوريا. 
وشنّت عدواناً على عفرين في 2018/1/20 
وبدأت  المعارك،  من  شهرين  بعد  واحتلتها 
العين  أبيض ورأس  عملية عسكريّة على تل 
في 2019/10/9، وبدأت عملية باسم »مخلب 

النسر« في باشور في 2020/6/14. 
ولم يستجب أردوغان في آب 2019، لدعوة 
حزب  بينها  كرديّة،  ومجموعات  أحزاب 
الشعب  ومؤتمر  الديمقراطي،  الشعوب 
الديمقراطي،  المجتمع  ومؤتمر  الديمقراطي، 
وأعلنت االستعداد لتحمل مسؤولية المناقشات 

الديمقراطيّة لتحقيق السالم بتركيا.
اإلرهاب  ودعم  سوريا  في  التركّي  التدخل 
الستهداف الكرد، والعدوان على شمال سوريا 
واحتالل مناطق شمال سوريا تصب في مسار 
تصدير األزمة الداخليّة خارج الحدود، ولكنها 
أعمُق  الكرديّة  القضية  بالفشِل، ألّن  محكومة 
االعتقال،  وحمالت  بالتصدير  تنتهي  أن  من 
فهل يستخدم أردوغان مرتزقته من اإلنكشاريّة 
القرى  حراس  استخدم  كما  بالداخل  الجديدة 
الدينيّة  مؤسساته  يستنفر  ثم  )القروجيين(؟ 
للفتوى والدعاء على أنّه يخوض حرباً مقدّسة، 
وهل يمكن أن يطوف بالمرتزقة عدة مناطق 
الكرد؟  الستهداف  تركيا  داخل  إلى  ينقلهم  ثم 
الكذب بالسالم والصدق بالعداوة، هي مفارقة 

وحقيقة سياسة أنقرة.

كذب بالسالِم وصدق بالعداوِة

تقرير / رامان آزاد



األحد / 18 تشرين األول  2020

العدد 930

األحد / 18 تشرين األول  2020 روناهيروناهي

العدد 930

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

اتحاد العمال في جل آغا.. ينصف عامالت الورش
روناهي/ جل آغا- ورشة عامالٍت زراعية تعمل مع »شاويشها« وتجوب مناطق ناحية جل آغا وريفها وتالحق رزقها في العمل الزراعي لتقع 

العامالت ضحية مماطلة في دفع حقهّن، فهل استطاع اتحاد العمال التابع للجنة الكادحين بجل آغا تحصيل حقوقهن؟

روناهي/ منبج ـ إٍثر إعالن اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تحديد موعد انطالق العام الدراسي الجديد يوم الـ 27 من شهر أيلول المنصرم 
في ظل اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بدأت معاناة أولياء األمور في مدينة منبج من أجل توفير المستلزمات المدرسية 
ألبنائهم؛ بدءاً من اللباس المدرسي »مالبس وأحذية« ومروراً بالقرطاسية الورقية، وباألدوات المدرسية من حقائب مدرسية - أقالمـ  كّراسات؛ بسبب 

عدم تمكنهم حتى اآلن من تأمين المستلزمات المدرسية؛ نتيجة ارتفاع أسعارها هذا العام مقارنة بالعام المنصرم.

للجنة الكادحين مؤسسة أحدثت في كافة مناطق 
حقوق  حفظ  عاتقها  على  ليقع  الجزيرة  إقليم 
بالمهن  سواًء  وعامالت؛  عمال  من  العاملين 
الزراعية أو الحرفية أو حتى المهن الحرة، من 

الضياع وضمان سداد أجورهم.

ضاع حقهن ما بني صاحب األرض 
و«الشاويش« 

العاملين في اتحاد  رافقت صحيفتنا »روناهي« 
أثناء استيفاء مبلغ  ناحية جل آغا وريفها  عمال 
امتنع  قد  كان  سورية  ليرة  ألف  وستمئة  مليون 
»للشاويش«  تسليمها  عن  المزارعين  أحد 
من  الظاهر  الّرحيم  عبد  الورشة  عن  المسؤول 
سكان كركي لكي الذي ينظم عمل وإدارة ورشة 
آغا  جل  ناحية  في  بالزراعة  يعملن  لعامالت 
ضاع  العامالت  النسوة  أن  يبدو  لكن  وريفها؛ 
فما  والشاويش؛  األرض  بين صاحب  ما  حقهن 
التابع  العمال  التحاد  توجهن  أّن  إال  منهن  كان 
ويتبنى  لينصفهن  آغا؛  بجل  الكادحين  للجنة 

قضيتهن، وتم األمر باستدعاء الطرفين والتحدث 
إليّهما من قبل الرئيس المشترك التحاد العاملين 
ومعرفة  سفو«  »كوران  آغا  جل  ناحية  في 
األسباب، والتي أرجعها صاحب األرض لتأخر 
الكمون في  الورشة لحصاد  الشاويش في جلب 
ميعاده زاعماً أنه قد »قسى« حسب تعبيره، أي 
تساقط في األرض ويبس؛ النشغال الشاويش في 
عن  وامتنع  الفالح  أغضب  مما  أُخرى  أراٍض 
إيفاء العامالت أجورهن بذنب شاويشهن الذي قد 
تبنى محصول المزارع من الكمون منذ تعشيبه 

إلى حصاده، حسب تعبيره

»ال ذنب للعامالت مبشاكل 
املزارع والشاويش«

الذي  الظاهر  الشاويش  ينفه  لم  الذي  األمر 
حقل  وعامالته  دخوله  في  تأخر  أنّه  اعترف 
الكمون في موسم الحصاد، مؤكداً بأّن العامالت 
ال ذنب لهن فهن جئن ليعملن، بحسب تعبير عبد 

الرحيم الظاهر.
والشاويش  األرض  صاحب  بين  خالفات 
ضحيتها تأخر أجر العامالت، وبهذا الخصوص 
التقينا مع الرئيس المشترك التحاد العاملين في 

جل آغا كوران سفو الذي حدثنا بدايةً عن دور 
آغا  بجل  الكادحين  للجنة  التابع  العمال  اتحاد 

كجهة معنية بحفظ حقوق العاملين.
وإعطاء  العمال  أجور  النقابة  »تسعر  وقال: 
إرشادات لهم بعدم العمل دون عقد بين الشاويش 
وصاحب األرض كيال يقع العامل ضحية لهما«.
بأنه ال يختلف الشاويش عن العامل سوى  مبيناً 
يجب  وأجرته  وتسييره،  العمل  أمور  ينظم  أنه 
أال تختلف عن أجرة العامل وال يجوز استغالل 
العامالت  أو  »العمال  وتابع:  قبله،  من  العمال 
يكون  عندما  ولكن  النقابة،  يراجعوا  أن  يجب 
العمل بالتراضي بين العامل والشاويش ال نتدخل 
لكن لدى حدوث أّي خلل عليه مراجعة االتحاد«.

»ساعات العمل محددة.. وأي 

زيادة فيها إضايف«

قائالً:  سفو  بيَّن  للعمال  العمل  ساعات  وحول 
»ساعات العمل أربعة، وأي زيادة عن الساعات 
المحددة تعتبر عمالً إضافياً، وهناك لجان رسمية 
بأماكن  مشاكل  وجود  حال  في  العمل  لمراقبة 
العمل، ونحاول توعية العمال بأّن لهم مرجعية 

يعودون إليها في كل مشكلة«.
أوضح  االتحاد،  طريق  عن  للعمل  بالنسبة  أما 
آغا  جل  في  العاملين  التحاد  المشترك  الرئيس 
كوران سفو: »يطلب العمال سابقاً سواًء للعمل 
طريق  عن  الحرة  األعمال  أو  المنظمات  في 
خالل  من  العمال  تقديم  ليصبح  الكومينات؛ 

أماكن  في  وزيارتهم  العمال  لمراقبة  االتحاد؛ 
عملهم وحمايتهم«.

بناحية  العامالت  تواجه  التي  المصاعب  وحول 
يستطيع  العمال  اتحاد  كان  إذا  وفيما  آغا،  جل 
العاملة عنود خضر  أشارت  تحصيل حقوقهن، 
قرية  أهالي  من  عاماً  األربعين  ذات  الصحن 
في  بأنّها وزميالتها  »الظاهرية«  باجار  خراب 
العمل توجهن لالتحاد، ألّن حقهن كاد أن يسلب 
وبالفعل قبضن المبلغ بعد استيفائه من المزارع 
عن طريق االتحاد وبحضور القائمين بأعماله، 

بحسب عنود.
العامالت  روناهي  صحيفة  شاركت  وهكذا 
طول  بعد  ألصحابه  الحق  بعودة  فرحتهن 
يفرحن  ولم  اقترب،  قد  الثاني  فالموسم  انتظار، 

بعرق جبينهن إال بعد حين

بناحية  معلمون  اشتكى  الشدادي-  روناهي/ 
الشدادي من إيقاف عقودهم, وكان المعلمون قد 
عينوا بموجب مسابقة أعلن عنها مجمع الشدادي 
على  واختير  العام 2020،  مطلع  في  التربوي 
معلم   99 أصل  من  ومعلمة  معلم   81 إثرها 

نجحوا في االختبار.
الشدادي  ناحية  في  المعلمين/ات  عدد  بلغ 
معلم/ـة   /1100/ من  أكثر  لها  التابع  والريف 
موزعين على 120 مدرسة, وبلغ عدد الطالب 
/18500/ طالب في المراحل التعليمية الثالث 
»ابتدائي إعدادي وثانوي« بحسب آخر إحصائية 

لمجمع الشدادي التربوي..

قرار بإيقافه عن التدريس؟؟؟

ناحية  من  الفياض  خضر  المدرس  اشتكى 
إيقافه  قرار  الشدادي لصحيفتنا »روناهي« من 
للمسابقة  »تقدمت  وقال:  مؤخراً،  التدريس  عن 
التي أعلن عنها مجمع الشدادي مطلع عام 2020 
مدرسة  في  عقد  بموجب  تعينت  إثرها  وعلى 
الشدادي«,  شرق  جنوب  كم   25« الغرة  قرية 
الذاتية  اإلدارة  أعلنت  كورونا  جائحة  بدء  ومع 
في اآلونة األخيرة فرض حظر تجوال، وإيقاف 
احترازي  كإجراء  المدارس  في  التعليم  عملية 
شهر  منتصف  في  وذلك  كورونا،  تفشي  لمنع 
متوقفون  نحن  اللحظة  تلك  ومنذ  مارس,  آذار/ 
الحالي،  الدراسي  العام  مطلع  حتى  العمل  عن 

المدارس  إدارة  لجنة  قبل  استدعينا من  ثم  ومن 
في الشدادي لتوقيع عقود فصلية لنباشر العملية 

التعليمية للفصل الدراسي الجاري«.
مشيراً أنه »بعد أيام قليلة من توقيع العقد بلغوا 
من قبل لجنة إدارة المدراس بعدم الدوام لموعد 
األسباب  معرفة  دون  قبلهم  من  الحقاً  يحدد 

والدوافع لذلك«, على حد تعبيره.
بتقديم  اللجنة  الفياض  خضر  المدرس  وطالب 
توضيح لمعرفة أسباب توقيفهم بعد توقيع العقود 

الفصلية الجديدة.
وبخصوص الشكوى التي قدمها المدرس خضر 
المشترك  الرئيس  مع  التقينا  لصحيفتنا  الفياض 
عالء  الشدادي  في  المدارس  إدارة  للجنة 
اإلبراهيم، والذي نوه في بداية حديثه بأنهم عينوا 
/81/ معلم/ـة من أصل /99/ كانوا قد نجحوا في 

المسابقة التي أعلن عنها في مطلع عام 2020 
بعد تجاوزهم االختبار وفرزوا  بموجب عقود، 
الشدادي  لمجمع  تتبع  التي  الخطوط  كافة  على 
)الشدادي - الحريري - الحنة - عدلة - أبو فاس 
الشواغر  وذلك حسب  البوحمدان(،   - عبدان   -

الموجودة وحاجة كل خط من المعلمين.

»مسألة إعادتهم إىل عملهم 
عملية وقت«

التربوية  العملية  توقف  »بعد  اإلبراهيم:  وأشار 
العطلة  وتالها  كورونا،  فايروس  تفشي  لمنع 
مالك  خارج  المدرسون  هؤالء  بقي  الصيفية 

المجمع، حيث كانوا عينوا بموجب عقود«.
الجديد  الدراسي  العام  بداية  ومع  بأنهم  مبيناً 

2020-2021 تقدموا بمقترح إلى هيئة التربية 
الذين  المدرسين  الجزيرة إلعادة  بإقليم  والتعليم 
من  عملهم  إلى  المسابقة  في  نجحوا  قد  كانوا 

جديد، وذلك حسب الشواغر المتوفرة حالياً.
ذاكراً بأن مسألة إعادتهم إلى عملهم هي عملية 
القادمة فور  القليلة  األيام  وقت سيعلن عنها في 
بإقليم  والتعليم  التربية  هيئة  من  الموافقة  تلقيهم 

الجزيرة.
ويذكر بأن العملية التعليمية قد توقفت في ناحية 
»فصائل  مرتزقة  سيطرة  أعقاب  في  الشدادي 
النصرة«  جبهة  ومرتزقة  المسلحة  المعارضة 
في شباط / فبراير من عام 2013 على الناحية 
في  الديمقراطية  سوريا  قوات  حررتها  أن  إلى 
شباط/ فبراير من عام 2016 وعلى إثرها افتُتح 
المجمع التربوي في ناحية الشدادي وأُعيد تأهيل 
تأثرت  قد  كانت  التي  المدارس  من  كبير  قسم 

بسبب الحرب التي حصلت.

تقرير/ غزال العمر

تقرير/ حسام دخيل

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ حسام دخيل
تقرير/ هيلين علي

ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس في منبج؛ تربك حسابات أولياء األمور

تحسن كبير في كهرباء الشدادي بعد تشغيل 

العنفات الغازية الثالث ومباركات من األهالي 

لجهود هيئة الطاقة

ما بين شكوى المعلمين ووعود إدارة المدارس في الشدادي أسباب مبهمة

مد المجبول الزفتي لطريق 

شكر خاج ومامشور التابع 

لبلدية روباريا بديرك

إلى  المدرسية  المستلزمات  أسعار  وارتفعت 
األمر  ذلك  من  الكثيرون  واشتكى  كبير،  حٍد 
بصورة مبالغ فيها. وأصبح أولياء األمور في 
حيرة من أمرهم ما بين رغبتهم في شراء هذه 
على  قدرتهم  عدم  من  والخوف  المستلزمات 
من  أبنائهم  على  قلق  مع  كامل  بشكل  تأمينها 
مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد رغم 
الخطة التي وضعتها لجنة التربية والتعليم في 
بدء العام الدراسي الجديد مع اتخاذ اإلجراءات 

االحترازية كافة.

ضعف الجهات الرقابية يف تثبيت 
األسعار

الريف  سكان  أحد  وهو  الخلف  عيسى  وقال 
اشتريت  »إني  منبج:  لمدينة  الجنوبي 
الـثالثة  ألبنائي  المدرسية  المستلزمات 
ومع  االبتدائي،  التعليم  مرحلة  في  وجميعهم 

ليرة  اشتريته 50000  ما  قيمة  تتجاوز  ذلك، 
الحالي  الدراسي  العام  سورية«. مشيراً: »إن 
المدرسية  باللوازم  مسبوق  غير  ارتفاعاً  شهد 
بعض  أن  كما  الماضية.  باألعوام  مقارنة 
المدرسي  باللباس  التقيّد  فرضت  المدارس 

إلى  المصاريف  من  مزيداً  يعني  ما  الموحد، 
والقراطيس  المدرسية  والحقيبة  الحذاء  جانب 

الورقية األخرى«.

أعباء  تحّمل  بمقدوري  يعد  »لم  وأضاف: 

المدرسيّة  المستلزمات  أسعار  ارتفاع  مرارة 
ألن دخلي الشهري ال يكفي لسداد قيمة كل هذه 
أصحاب  تقيّد  وجوب  إلى  منوهاً؛  األمور«. 
المحال بتخفيض األسعار؛ مراعاةً لحال جميع 
األسر الفقيرة التي أرهقتها الظروف المعيشية 
من وضع  الرقابية  اللجان  قدرة  عدم  في ظل 
إلى  محل  من  تختلف  فاألسعار  لها،  ضوابط 
إطالقاً  تختلف  ال  البضاعة  أن  العلم  مع  آخر 

هي نفسها..

استغالل التجار السبب يف ارتفاع 
املستلزمات املدرسية

على  مكتبة  صاحب  السعيدي  محمود  وأشار 
طريق حلب بالقول: »إن ارتفاع األسعار في 
المستلزمات المدرسية قد يعود لضعف استيراد 
من  العديد  توقف  لظروف  نظراً  المواد  هذه 
المستوردين خالل جائحة كورونا، وأن معظم 
هذا  وربما  الماضي  للعام  يعود  المعروض 
يفسر قلة المعروضات من األدوات الدراسية 
الماضي  بالعام  مقارنةً  أسعارها  وارتفاع 
بعض  استغله  كافياً  سبباً  األمر  هذا  كان  .كما 
أصحاب المكتبات من أجل رفع األسعار؛ مما 

آخر،  إلى  محل  من  األسعار  تباين  عنه  نجم 
المدرسية  اللوازم  لشراء  فالسكان مضطرون 

مهما بلغ سعرها«.

العائلة  »إن  قائالً:  كالمه  السعيدي  واختتم 
المدرسة  في  واحد  تلميذ  من  أكثر  لديها  التي 
استكمال  على  قدرتها  في  األمّرين  تعاني 
الحقائب  سعر  يتراوح  إذ؛  احتياجاتهم.  كافة 
آخر  إلى  مكان  من  منبج  مدينة  في  المدرسية 
ما بين الـ 3 - 15 آالف ليرة سوريّة، وذلك؛ 
سعر  يتراوح  فيما  وجودتها.  حجمها  بحسب 
الدفاتر ما بين الـ 300 و3600 ليرة سورية، 
والمرحلة  والجودة  الصفحات  عدد  حسب 
التعليمية. إلى جانب األدوات المدرسية هناك، 
ورق التغليف والبطاقات ودفتر وأقالم الرسم 
التلميذ  يحتاج  وبالتالي،  وغيرها،  الملونة 

الواحد إلى 50 ألف ليرة«.

الطاقة  مؤسسة  بدأت  ـ  الشدادي  روناهي/ 
عدد  بزيادة  الشدادي  ناحية  في  واالتصاالت 
ساعات الكهرباء في المدينة والريف من محطة 
التوليد في معمل غاز الجبسة وذلك بعد تشغيل 
العنفات الثالث الخاصة بتوليد الكهرباء, بقدرة 

إنتاجية تصل إلى 23 ميغا واط.

حيث ارتفعت ساعات التشغيل بعد إدخال العنفة 
المدينة  على  ساعة   12 من  ألكثر  العمل  إلى 
من ثمانية إلى عشر ساعات للريف, والقى هذا 
المنطقة  أهالي  لدى  استحساناً  الكبير  التحّسن 
أصحاب  من  عدد  امتناع  بعد  وخصوصاً 

مولدات االشتراك »األمبير« عن التشغيل في 
الفترة الماضية.

حديثه  في  العضيب  عامر  المواطن  وقال 
خالل  »شاهدنا  »روناهي«:  لصحيفتنا 
ساعات  عدد  في  كبير  تحسن  األسبوع  هذا 
ألكثر  تصلنا  الكهرباء  باتت  حيث  الكهرباء، 
من 12 ساعة في اليوم الواحد, واألمر ينعكس 
إيجاباً على حياة األهالي؛ ألن الكهرباء عنصر 

أساسي وضروري«.

وعملهم  الطاقة  هيئة  جهود  العضيب  وبارك 
المدينة,  في  الكهرباء  واقع  لتحسين  الدؤوب 

الفترة  طيلة  التحسن  هذا  يستمر  أن  متمنياً 
القادمة.

وبدوره قال المواطن باسل العبد هللا من ريف 
الكهرباء  ساعات  عدد  زيادة  »إن  الشدادي: 
للمنطقة  الحياة  أعاد رونق  الماضية  األيام  في 
أصحاب  بعض  امتناع  بعد  وخصوصاً 
المولدات عن التشغيل طيلة الفترة السابقة في 
ريف الشدادي تحت حجج واهية وعدم الرضا 
ر بـ 3000 ليرة سورية.  بسعر األمبير الذي قُدِّ
وبارك الجهود المبذولة من قبل اإلدارة الذاتية 
العنفات  لتشغيل  واالتصاالت  الطاقة  وهيئة 
الغازية في معمل غاز الجبسة وتزويد األهالي 

بالكهرباء«.

ساعات  عدد  في  كبير  تحسن  لوحظ  وقد  هذا 
الكهرباء الواصلة إلى مدينة الشدادي والريف 
الـ  وبين  للمدينة  يومياً  بواقع 12 ساعة  التابع 

8 - 10 ساعات للريف.

الطاقة  لمؤسسة  المشتركة  الرئيسة  وأكدت 
والكهرباء في ناحية الشدادي ضحى الطراف 
بربط  قاموا  أنهم  لصحيفتنا  خاص  حديث  في 
المتكررة  أعطالها  إصالح  بعد  الثالثة  العنفة 
اإلنتاجية   الطاقة  في  زيادة  على  والحصول 

إلى زيادة  حيث وصلت إلى 23 ميغا, مشيرةً 
ساعات تشغيل الكهرباء وصلت ألكثر من 12 
ساعة في اليوم الواحد مخصصة للمدينة ومن 

ثمانية إلى عشر ساعات مخصصة بالريف. 

الخاصة  الورش  »إن  ضحى:  وأوضحت  
بهيئة الطاقة تعمل على مراقبة األعطال التي 
تعمل  الثالثة  العنفة  لكون  حدوثها  الممكن  من 
األيام  خالل  وتبين  حالياً  التجريبي  بالطور 
العشر أن العنفات تعمل بشكل طبيعي باستثناء 

بعض األعطال البسيطة«. 

الطاقة  لمؤسسة  المشتركة  الرئيسة  ولفتت 
ضحى  الشدادي  ناحية  في  والكهرباء 
الطاقة  اللقاء: »إن مؤسسة  الطراف في نهاية 
واالتصاالت في ناحية الشدادي قامت بتحميل 
17 ميغا فقط من اإلنتاج الفعلي للعنفات، وذلك 
والذي  للعنفات  التجريبي  التشغيل  انتهاء  حتى 
عدم  على  منوهة  الشهر«.  لقرابة  سيستمر 
وضعهم حتى اللحظة ألي برنامج تقنين حتى 
استقرار العنفات والتأكد من جاهزيتها, وقالت 
أنهم في األيام القادمة وبعد التأكد من جاهزية 
العنفات سيتم زيادة عدد ساعات التشغيل لتصل 

ً إلى 18 ساعة يوميا

روناهي/ ديرك - باشرت بلدية الشعب في بلدة 
روباريا بمنطقة ديرك, بأعمال مد المجبول 
الزفتي لطريق شكر خاج - مامشور, وذلك 
وتحسين  تأهيل  في  مشاريعهم  إطار  في 
فيما  القرى  تربط  التي  المتضررة  الطرقات 

بينها

قرية  طريق  وقشط  تسوية  من  االنتهاء  بعد 
روباريا  لبلدبة  التابعة  ومامشور  خاج  شكر 
في  الخدمية  اللجان  باشرت  ديرك,  بمنطقة 
بلدية الشعب في بلدة روباريا بمنطقة ديرك, 
خمسة  بطول  الزفتي  المجبول  مد  بأعمال 
كم وعرض ستة كم, بتكلفة 35 مليون ليرة 

سورية.

الشعب  لبلدية  اإلعالمي  المكتب  وبحسب 
في ديرك, فأن أهمية الطريق جاءت بسبب 
بمدينة  يربط عدة قرى  الذي  الطريق  أهمية 
ديرك, مضيفاً بأن بلدية روباريا تعمل بوتيرة 
الطرق  وتحّسن  تأهيل  بهدف  متسارعة 
المتضررة التي تربط القرى فيما بينها, قبل 

حلول فصل الشتاء.

هذا وتسعى بلديات الشعب في منطقة ديرك 
بمقاطعة قامشلو, إلى توفير الخدمات ألهالي 
المنطقة قبل حلول فصل الشتاء، حيث تعمل 
الخدمات  كافة  تقديم  على  البلديات  ورشات 
تعبيد  إلى  الجسور  وتأهيل  بناء  إعادة  من 
إلى  إضافة  المتضررة,  الطرق  بعض 

مشاريع وأعمال أخرى

باسل العبداهلل ضحى الطراف عامر العضيب

عالء اإلبراهيم


