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األخبار-  مركز   / روناهي 
سما  مهرجان  فعاليات  انتهت 
في  الشعبي  للرقص  الثالث 
إقليم عفرين بعد يومين حافلين 
جماهيري  وحضور  بالفعاليات 
الفت شهده مخيم برخدان الذي 
بلدة  في  يضم مهجري عفرين، 

»فافين« بمقاطعة الشهباء.

األحد 25  يوم  بدأ  قد  كان  المهرجان 
وبحضور  الجاري  األول  تشرين 
عفرين  مقاطعتي  أهالي  من  المئات 
ببلدة  برخدان  مخيم  في  والشهباء 
»فافين« في مقاطعة الشهباء لمشاهدة 
قبل  من  الشعبي  الرقص  فقرات 
عددها  بلغ  والتي  المشاركة  الفرق 
تنظيم  األول  اليوم  فرق، وشهد  عشر 
كرنفال جماهيري وعرض سنفزيون 
إقليم  في  الشعبي  الرقص  تاريخ  عن 

عفرين.
ستيركن  فرقة  قدّمت  الثاني  اليوم  في 

هورو  جميل  لمركز  التابعة  عفرين 
حي  في  والفن  الثقافة  حركة  في 
فقرات  من  بعضاً  مقصود  الشيخ 
كل  تقديم  ذلك  تال  التراثي.  الرقص 
الشهيدة  فرقة  آفا،  روج  »فرقة  من 
مخيم  في  بالمرأة  الخاصة  روناهي 
فرقة  هاوار،  جيايه  فرقة  برخدان، 
جومه،  دشتي  فرقة  دلشير،  الشهيد 
الّشهيدة  فرقة  زوزان،  شهيدة  فرقة 
فيان صوران، فرقة الشهيدة روناهي 
من  بديعة  للوحات  حلب«  مدينة  في 

الرقص األصيل.
لجنة  قيّمت  الفعاليّات  ختام  وفي 
واختارت  المشاركة،  الفرق  التحكيم 
فقد  وكّرمتها،  منها  المتفّوقة  الفرق 
جيايه  فرقة  األول  المركز  نالت 
جيايه  فرقة  الثاني  والمركز  كرمينج، 
لمقاطعة  والفن  الثقافة  لحركة  هاوار 
دشتي  فرقة  الثالث  والمركز  عفرين، 
الثقافة  لحركة  بالمرأة  الخاّصة  جومه 
تكريم  تّم  كما  لمقاطعة عفرين.  والفن 
جميع الفرق المشاركة بجوائز رمزية.

خطوة  في  ماردنلي-  نشتيمان  قامشلو/ 
تهدف لتوعية األهالي على ضرورة التقيد 
بوسائل الوقاية والتباعد االجتماعي لدرء 
مخاطر انتشار جائحة كورونا في األماكن 
العامة على وجه الخصوص، قامت كل من 
إقليم  في  الصحة  ومديرية  الصحة  هيئة 
توزيع  خالل  من  توعية  بحملة  الجزيرة 
على  والكفوف  والكمامات  البروشورات 
هذه  وتتزامن  قامشلو  مقاطعة  مستوى 
الحملة مع تزايد حاالت اإلصابة بفيروس 

كورونا في شمال وشرق سوريا. 

أعضاء لجنة الصحة وفي صباح اليوم )األربعاء( 
اإلجراءات  تشرح  بروشورات  بتوزيع  قاموا 
الهيئة  انتهجتها  توعية  حملة  إطار  في  الوقائية، 

الحملة  من  الثالثة  المرحلة  واستهدفت  مدة،  قبل 
ووزعت  سوني  دوار  في  التجارية  التجمعات 
سوق  في  التجارية  المحال  على  المنشورات 
مدينة قامشلو لحث األهالي على ضرورة التقيد 
في  بها  األخذ  يجب  التي  الوقائية  باإلجراءات 

األسواق.

»جائحة كورونا تُجّدد عهدها«

لجنة  في  العضو  موسى  سليم  الدكتور  وقال 
المراقبة في مديرية الصحة بقامشلو، إن جائحة 
وازدياد  العدوى  بانتقال  عهدها  تجدد  كورونا 
وازدياد  يوم  بعد  يوماً  بها  اإلصابة  حاالت 

خطورتها.
األهالي  تقيد  لعدم  ذلك  موسى  الدكتور  ويُرجع 
بشكل كاٍف بطرق الوقاية ويضيف بالقول: »إن 
الوقاية  سبل  تتضمن  التي  البروشورات  توزيع 
التجارية  المحالت  أصحاب  على  اإلصابة  من 
ضرورة  مرئية  أماكن  في  وتعليقها  واألسواق 
لتوعية األهالي بأن األمر يزداد خطورة وعليهم 
مساعدتنا في مكافحة المرض والتقيد باإلجراءات 
التي تصدر من لجان ومديريات الصحة لتخفيف 
سالمتهم  على  والحفاظ  الجائحة  هذه  انتشار 

والمحيط والمجتمع بأكمله«.

من  جهتها أوضحت الناطقة باسم لجنة الصحة 
في مقاطعة قامشلو روجين أحمد لصحيفتنا بأن 
مستوى  على  مراحل  ثالثة  على  تمت  الحملة 
على  العمل  يتم  أنه  العلم  مع  قامشلو  مقاطعة 
المدن  كافة  تنفيذه  ليشمل  الحملة  مخطط  توسيع 
والنواحي والبلدات األخرى وأكملت بالقول: »في 
الحملتين األولى والثانية تم توزيع البروشورات 
في  قامشلو  مقاطعة  مستوى  على  والكمامات 
كافة المراكز والمؤسسات التابعة لإلدارة الذاتية 
لها  /تسع  التابعة  الديمقراطية والقرى والبلدات 
نوحي/27 بلدة/, وفي الحملة الثالثة ركزنا على 
األهالي  لتوعية  خاصة  األسواق  في  توزيعها 
بعد قرار فرض الحظر الجزئي من قبل اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية وااللتزام به وعدم المخالطة 

المباشرة في األسواق«.
التقيد  حديثها  ختام  في  األهالي  كافة  وناشدت 
باإلجراءات الالزمة للوقاية لكي ال يخرج األمر 

عن السيطرة.

مضمون الربوشور

إجراءات  الموزعة  البروشورات  وتضمنت 
االجتماعي  التباعد  على  الحفاظ  منها  وقائية 
أرباب  قبل  من  بالكمامات  العاملين  وتزويد 
فحص  الكمامات,  بارتداء  وااللتزام  العمل, 
قبل  التطهير  إجراءات  وتنفيذ  الواردة  البضائع 
توفير  والمرافق,  المستودعات  في  تخزينها 
أماكن  المحالت في  قِبل أصحاب  المعقمات من 
مرئية واضحة,  ووضع عالمات أرضية بمسافة 
مترين داخل المتاجر لتسهيل االمتثال لمتطلبات 

التباعد االجتماعي.
التنفيذي لشمال وشرق  المجلس  هذا وقد أصدر 
سوريا قراراً يقتضي بفرض حظر تجوال جزئي 
من  بدءاً  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  كافة  في 
يوم الجمعة الواقع في 30 الشهر الجاري ولغاية 
بفيروس  اإلصابة  حاالت  تزايد  بسبب   11/8
كورونا, ومن المقرر أن  يعقد المجلس التنفيذي 
مقتضيات  توضيح  أو  لتعديل  اجتماعاً  اليوم 

القرار الصادر.

م يف اختتام  الفرق الفائزة ُتكرَّ
مهرجان سما الّثالث للرقص 

الشعيب

توزيع كمامات وقفازات مجانًا بسوق قامشلو.. للتحفزي 

خروج دفعة ثانية من عىل طرق الوقاية من كورونا
العائالت السورّية من اهلول

افتتاح مركز الجنولوجيا يف الطبقة.. خطوة 
رائدة نحو تفوق المرأة

ماراثون للدراجات الهوائية لإلناث 
تحت شعار »ألنِك زهرة العمر«

أكرم حسو: »الندوات الحوارّية لمسد هدفها بناء 
سوريا جديدة لكل السوريين«

على  المرأة  تطوير  نحو  السعي  بهدف 
كافة األصعدة وخاصةً من الناحية الفكرية 
الخاص  الدراسات  مركز  افتتح  والثقافية؛ 
في  مؤخراً  »الجنولوجيا«  المرأة  بعلم 
الشؤون  مديرية  بجانب  الثاني«  »الحي 

االجتماعية والعمل بالطبقة. «3

بمناسبة الشهر الوردي 
لمكافحة سرطان الثدي، 

وتحت شعار »ألنِك زهرة 
العمر«، وبهدف كسر 

النمطية والعقلية السائدة 
بمنع ركوب الدراجات 
الهوائية لإلناث نظمت 

جمعية شاوشكا ومركز 
آريدو ماراثون للدراجات 
الهوائية بمدينة قامشلو 

وبمشاركة أكثر 25 
متسابقة. «10

أشار السياسي والرئيس األسبق للمجلس التنفيذي إلقليم الجزيرة أكرم حسو، بأن االستماع لآلراء غير كاٍف، وأكد أن األفكار 
البناءة التي طُرحت فيها يجب أن تترجم عمليًّا في أعمال وأنشطة اإلدارة، ولفت إلى أن تجميع أفكار هذه الندوات في مؤتمر وطني 

شامل يعتبر رسالة وطنية سورية بامتياز للمعارضة المرتهنة لتركيا وللمعارضة الداخلية وللحكومة السورية وداعميها. «4 

ما وراء العدواِن عىل اآلثاِر يف عفرين 
تؤّكُد الوقائُع والمعطياُت الميدانيّة أّن ما يجري في عفرين 
ورغم  السوريِّة،  األزمِة  مساِر  طيلةَ  استثنائيّةً  األكثُر  هو 
أنّها تشاطُر مناطَق مجاورةً شمال سوريا بكونها جغرافيا 
ترحيِل وتجميِع تفاصيِل األزمِة السوريِّة وتقُع تحت النفوِذ 
االحتالِل  وسياسِة  بأسلوِب  تنفرُد  عفرين  أنَّ  إال  التركّي، 
 ،2018/1/20 في  عليها  الشامل  العدواِن  من  اعتباراً 
وحتى إعالن احتاللها في 2018/3/18 وبدِء استباحتها 

بمشهِد يوم الجراِد، ليطاَل العدواُن اآلثار أيضاً.«5

 للخروج من مخيم الهول، وذلك ضمن مبادرة أطلقها 
ً
حزمت خمس وثالثي�ن عائلة أمتعتها صباح اليوم )األربعاء( تحضيرا

مجلس سوريا الديمقراطية، ووافقت عليها اإلدارة الذاتي�ة اليت بدأت بتنظيم إجراءات الخروج على شكل دفعات. «2

هيلين علي 

الرتاث... واإلنسان

يواجه التراث الثقافي في دول منطقة الشرق 
األوسط عدداً من المخاطر والتحديات التي 
أفرزت الحروب والصراعات الكثير منها، 
نحو هذا  المباشر  التوجه  تستوجب  والتي 
مع  له،  المناسبة  الحماية  وتوفير  التراث 
كل ما يتضمنه من آليات ووسائل وأدوات، 
وضمان الحفاظ عليه لما يشكله من أهمية 

للمجتمعات كافة. «8

ناحية جل آغا تشكو من 
نقص يف كميات الخزب 

والجهات المعنية َتِعُد بالحل

من  وريفها  آغا  جل  ناحية  أهالي  يعاني 
المواطنون  يعاني  كما  الخبز  مادة  جودة 
وعدم  الكميات  نقص  من  الريف  في 
رئيسة  مادة  فالخبز  كاٍف؛  بشكٍل  توفرها 
االستغناء  يمكن  ال  اليومي  االستهالك  في 
على  الضوء  سلطنا  لذا  تجاهلها  أو  عنّها 
مشكالت وهموم األهالي الذين يعانون من 
هذه الناحية للجهات المعنية للوقوف على 

الوضع ومعرفة األسباب وراء ذلك. «7

مشروع التخلص اآلمن 
والسليم من النفايات 

الطبية يف كركي لكي

والخدمات  البيئة  لجنة  في  اإلدارية  أكدت 
محمد  هدية  لكي؛  كركي  في  الشعب  ببلدية 
الطبية  النفايات  مكب  مشروع  أهمية  أن 
من  البيئة  بحماية  المساهمة  في  تكمن 
الكائنات  جميع  تضر  التي  األوبئة  انتشار 

الحية. «6
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خروج دفعة ثانية من العائالت السورّية من الهول

المرحلة األولى من ترميم مشفى هجين انتهت وأعمال جديدة قيد التنفيذ

المطر قادر على تحريك الجبال حسب دراسة »رائدة«

دعم الصحة العقلية لطفلك عند عودته إلى المدرسة 
أثناء جائحة كوفيد-19

رطوبة الجسم وتأثيره على الصحة
حركة الهالل الذهبي في شمال وشرق أهالي عين عيسى: »متشبثون بأرضنا ورافضون للمحتل التركي«

سوريا تناقش أعمالها لتفرز خطط جديدة

بتعطيالت كبيرة  تفّشي وباء كورونا  لقد تسبّب 
التغييرات  اليومية، ويشعر األطفال بهذه  للحياة 
بعمق. وفي حين يشعر العديد من األطفال بالتوق 
أطفال  ثمة  المدارس،  إلى  للعودة  والحماس 
ذلك.  حيال  الخوف  أو  بالقلق  يشعرون  آخرون 
مساعدة  من  ليتمكنوا  للوالدين  نصائح  يلي  فيما 
أطفالهم على التعامل مع بعض المشاعر المعقدة 

التي قد يواجهونها عند عودتهم إلى المدارس.
يمكن أن يكون االلتحاق بالمدرسة للمرة األولى، 
أو بدء سنة دراسية جديدة، أمراً مقلقاً حتى في 
أفضل األوقات، ناهيك عن المشاعر التي يثيرها 
أثناء جائحة عالمية. ويمكنك طمأنة طفلك  ذلك 
ما  بشأن  مفتوح  حوار  في  الشروع  خالل  من 
يثير قلقه، وإبالغه بأنه من الطبيعي له أن يشعر 

بالقلق.
قد يشعر األطفال بالتوتر أو التردد إزاء العودة 
في  يتعلمون  كانوا  إذا  المدرسة، خصوصاً  إلى 
البيت منذ أشهر. كن صادقاً مع طفلك - يمكنك 
قد  التي  التغييرات  بعض  تستعرض  أن  مثالً 
إلى  الحاجة  قبيل  من  المدرسة،  في  يواجهها 
ارتداء لباس موحد أو أدوات حماية كالكمامات. 
وقد يجد األطفال أيضاً أن من الصعب المحافظة 
على مسافة تباعد بدني عن األصدقاء والمعلمين 
تشجيع  يمكنك   - المدرسة  في  وجودهم  أثناء 
طفلك على التفكير بطرق أخرى لتعزيز أواصر 
عالقته مع األصدقاء والمحافظة على التواصل 

معهم.
المطبّقة  السالمة  إجراءات  بشأن  طفلك  طمئن 
الطالب  صحة  على  الحفاظ  في  للمساعدة 

المساعدة  أيضاً  بوسعه  أن  وذّكره  والمعلمين، 
في منع انتشار الجراثيم من خالل غسل اليدين 
والسعال  العطاس  واحتواء  والصابون،  بالماء 

من خالل ثني الكوع وتغطية الفم بالذراع.
ذّكر طفلك بالجوانب اإليجابية - رؤية أصدقائه 
ومعلميه )إذا كان سيعود إلى صفه( وتَعَلُِّم أشياء 

جديدة.
األطفال  يرتدي  بأن  طفلتي  مدرسة  توصي 
فما  بالقلق،  يزيد شعورها  للحماية، مما  مالبس 

الذي ينبغي علّي قوله لها؟
متعاطف،  نحو  على  المحادثة  هذه  مع  تعامل 
تنتاب  التي  القلق  مشاعر  تدرك  أنك  مؤكداً 
طفلتك بسبب فيروس كورونا، وأنه أمر صحي 

أن نتحدث عّما يقلقنا وعن مشاعرنا.
إذا  اإلحباط  أو  باالنزعاج  األطفال  يشعر  وقد   
وجدوا صعوبة في ارتداء الكمامات، خصوصاً 

أثناء الركض أو اللعب.
بالغين  أشخاصاً  بأن  أطفالك  طمأنة  يمكنك 
عديدين يعملون بدأَب للمساعدة في الحفاظ على 
سالمة أسرتك، ولكن عليك أن تؤكد أهمية التزام 
الجميع باإلجراءات الموصى بها لالعتناء بأفراد 

مجتمعنا المحلي األكثر عرضة للخطر.
للمحافظة على سالمة  الطرق  أفضل  إحدى  إن 
من  وغيره  بكوفيد-19  اإلصابة  من  طفلك 
على  تشجيعه  ببساطة  هي  المعدية  األمراض 

غسل يديه بصفة منتظمة.
وال حاجة أن تكون هذه المحادثة مخيفة. ويمكنك 
أن تغنّي مع طفلك أغنيته المفضلة أو أن ترقصا 

معاً لتضفي المرح على التعلّم. 

تأكد من تعليم طفلك إلدراك أن الجراثيم موجودة 
رغم أننا ال نراها. 

غسل  عليهم  يتعين  لماذا  األطفال  يفهم  وعندما 

أيديهم، فمن المرجح أن يستمروا في القيام بذلك.
احتواء  كيفية  لطفلك  توضح  أن  أيضاً  يمكنك 
الكوع وتغطية  العطس والسعال من خالل ثني 

إذا ما  بالذراع، وأن تطلب منه أن يخبرك  الفم 
في  واجه صعوبة  أو  يسعل  بدأ  أو  بُحمى  شعر 

التنفس.

ما هي األطعمة التي تحافظ على رطوبة الجسم 
تزويده  يمكن  ونشاطه وسالمة وظائفه؟ وكيف 
المشروبات  خالل  من  الماء  من  كافية  بكميات 
واألغذية؟ وهل القهوة تسحب الماء من الجسم؟ 

هذه األسئلة وغيرها نجيب عليها هنا.
بلوس«  »سانتي  مجلة  نشرته  الذي  مقالها  في 
)santeplus( الفرنسية، قالت الكاتبة روز إيه 
إن الجسم يحتاج إلى االحتفاظ بالرطوبة طوال 
الوقت، لذلك من الضروري أن ننتبه باستمرار 

إلى كمية الماء التي نستهلكها.
مصدراً  بال شك  يعتبر  الذي  الماء  جانب  وإلى 
رئيسياً لترطيب الجسم، تقول الكاتبة إننا نحتاج 
على  للحفاظ  بالماء  الغنية  األطعمة  تناول  إلى 
من  والوقاية  المناعة  جهاز  وتقوية  الصحة، 

األمراض.

ما هي األطعمة الغنية باملياه؟
من الضروري إدماج األطعمة التي تحتوي على 
كميات كبيرة من الماء - مثل الفواكه والخضار 
- في نظامنا الغذائي، إذ تساعد على مد الجسم 
على  الحفاظ  في  وتساهم  الماء  من  يحتاجه  بما 

الصحة بشكل عام.
تحتوي  التي  األطعمة  أبرز  من  مجموعة  وهنا 

في تركيبتها على نسبة عالية من الماء:
الخس: %96
الخيار: %95

الكرفس: %95
الكوسا: %94

البطيخ األحمر: %92

القرنبيط: %92
الملفوف: %92
الفراولة: %91
الشمام: %90
الخوخ: %89

البرتقال: %88
وأشارت الكاتبة إلى أن هذه األنواع من الفاكهة 
الفيتامينات  من  الالزمة  الكمية  توفر  والخضار 
إلى  باإلضافة  للجسم،  الضرورية  والمعادن 
الخضار  هذه  وتستهلك  بالمياه.  غنية  كونها 
والفاكهة بطرق مختلفة، في العصير أو الحساء 
أو السلطة، وهي مفيدة للجسم ومناعته من خالل 

الفيتامينات ومضادات األكسدة التي تحتويها.

كيف ميكنك الحفاظ عىل رطوبة 
جسمك طوال اليوم؟

وفقاً للكاتبة، من الضروري اتباع عادات صحية 
كافية  كمية  على  الجسم  لضمان حصول  يومية 

من الماء:
ـ ينبغي عليك شرب كوب من الماء في الصباح 

عند االستيقاظ.
ـ احتفظ دائماً بزجاجة مياه بالقرب منك حتى ال 

تنسى شرب الماء.
ـ استبدل شرب الصودا بالمياه.

ـ أضف فاكهة أو أوراق النعناع إلى الماء لمنحه 
مذاقاً أفضل.

كافية  كمية  بشرب  يذكرك  تطبيق  بتنزيل  قم  ـ 
التي  المياه  كمية  تتبع  الماء ويساعدك على  من 

تتناولها.

ماذا عن القهوة؟
يعتقد البعض أن القهوة لها تأثير  مدر للبول بفعل 
الكافيين الموجود بها، وهو ما يلزم من يشربها 

بتناول كوب  من الماء بعدها للتعويض، فما مدى 
صحة هذا االعتقاد؟        

 أوضحت الجمعية األلمانية للتغذية أنه ال يضر 
شرب كوب من الماء بعد فنجان  القهوة، لكن هذا 
األشخاص  من  للعديد  فبالنسبة  ضرورياً،  ليس 
تساهم القهوة  بشكل كبير في إجمالي استهالكهم 
ضمن  احتسابها  يتم  حيث  المياه،  من  اليومي 
آخر،  مشروب  أي  مثل  تماماً  السوائل   توازن 

على سبيل المثال كوب عصير أو  كوب شاي.                    
 صحيح أن الكافيين الموجود في القهوة له تأثير 
مدر للبول، وتؤثر كل من  كمية الكافيين وتكرار 
تناول القهوة على ذلك، إال أن هذا التأثير وقتي 

 وأقل وضوحاً مع االستهالك المنتظم للقهوة.            
 ونظراً لتأثيرها المحفز للقلب والدورة الدموية، 
ال ينبغي استخدام  القهوة إلرواء العطش أو أن 
تحل في ذلك محل المياه المعدنية ومياه الشرب 
السعرات  منخفضة  المشروبات  من   وغيرها 
من  ما  يمنع  هناك  ليس  ذلك  ومع  الحرارية، 
االستهالك المعتدل بما يصل إلى أربعة أكواب 

من القهوة يومياً.                

من أبرز فوائد ترطيب الجسم

ـ تحسين المزاج.
ـ تعزيز وظائف الكلى.

ـ تخفيف الوزن، ومع أنه ال يؤدي شرب الماء 
إلى إنقاص الوزن بشكل مباشر، فإنه يساعد في 
في  نهماً.  أقل  ويجعلك  بالشبع  الشعور  تعزيز 
الواقع يساعد شرب الماء قبل الوجبات مباشرة 

على تناول كميات أقل من الطعام.
ـ ترطيب البشرة.

ـ تقليل مخاطر التهابات المسالك البولية.
ـ تجنب الصداع وتخفيف آالمه، إذ إن الجفاف قد 

يلعب دوراً في الصداع.

جل آغا/ غزال العمرـ  تحت شعار »بثقافة 
سندحر  الثورة  فن  ونسج  الحرة  المرأة 
الكونفرانس  أعمال  انطلقت  االحتالل« 
شمال  في  الذهبي  الهالل  لحركة  الثاني 
مندوبةَ   150 بمشاركة  سوريا  وشرق 

من األقاليم الثالث.

زيرين«  »كفانا  الذهبي  الهالل  حركة  عقدت 
الثقافة والفن آرام  الثاني في مركز  كونفرانسها 
بهدف  )األربعاء(؛  اليوم  رميالن  في  تيكران 
عامين  مدى  على  المنجزة  األعمال  مناقشة 
من  مزيد  نحو  جديدة  خطة  ووضع  وتقييمها 

التقدم في مجال الثقافة والفن الخاصة بالمرأة.
بدقيقة صمت على  الكونفرانس  أعمال  وبدأت   

حركة  في  اإلدارية  كلمة  تالها  الشهداء  أرواح 
شمال وشرق سوريا روكن  في  الذهبي  الهالل 
محمد هنأت فيها النساء بانعقاد هكذا كونفرانس 
بتنظيم  انعقاده  من  الهدف  إلى  االنتباه  ولفتت 
أسس  على  والفن  الثقافة  حركة  ضمن  المرأة 
المرأة  دعم  على  مشددة  الديمقراطية،  األمة 
سياسات  وجه  في  التراث  إلحياء  وتشجيعها 
المرأة.  لمحو  المحتل  فيها  يسعى  التي  اإلبادة 
وثقافتها  بفنها  المرأة  تمسك  بضرورة  ونوهت 

وحمايتها من االندثار. 
هذا وقد اُتخذت اإلجراءات االحترازية الالزمة 
قبل وضمن الكونفرانس مما قلل عدد الحضور 

الذي كان من المفترض أن يكون300 عضوة.

وفق األرقام التي حصلنا عليها من إدارة المخيم، 
األسبوعين  أسماءها خالل  إن 35عائلة سجلت 
المنصرمين ويتم اآلن ترتيب سجالتهم للخروج 

من المخيم.
وتعتبر هذه الدفعة الثانية بعد إقرار اإلدارة الذاتية 
مْن  إمكانية  لشمال وشرق سوريا،  الديمقراطية 
يرغب من العوائل السورية بالخروج من المخيم 
مع  بالتنسيق  المخيم  إدارة  تحددها  آلية  وفق 
اإلدارة الذاتية، وال جدول زمني لخطة اإلفراغ 

الجزئي هذه بعد.

همرين  الهول  لمخيم  المشتركة  الرئيسة  وقالت 
يبلغ  الدفعة  هذه  في  األشخاص  عدد  أن  الحسن 
لهم  النقل  وسائط  تأمين  ويتم  شخص،   117
تنسيقها  يتم  التي  وجهتهم  إلى  المخيم  نفقة  على 
فيه  ستمكث  الذي  المكان  في  مدنية  جهات  مع 

العوائل الخارجة.
وال تفرض إدارة المخيم على العائالت الخروج 
اتخاذ  في  الحرية  كامل  لهم  تترك  بل  القسري، 

القرار.
هذه  الديمقراطية  سوريا  مجلس  مبادرة  وتأتي 

النازحون  يعاني  إذ  بحت،  إنساني  منطلق  من 
في  نقص  من  المخيم  في  المقيمين  السوريين 
اختالط  نتيجة  أمنية  لمشاكل  إضافة  الخدمات 

عوائل عناصر داعش معهم في المخيم. 
شرق  شمال  في  الواقع  الهول  مخيم  ويضم 
السورية  الحدود  الحسكة على مقربة من  مدينة 
عائالت  ضمنهم  من  مدني  ألف   65 العراقية، 
عوائل  من   2500 وقرابة  وسورية  عراقية 

مرتزقة داعش األجانب.

أدان  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
ناحية  لكومينات  المشتركين  الرؤساء 
لجيش  األخيرة  الهجمات  عيسى  عين 
ناحية  على  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
عين عيسى  وريفها، وطالبوا المجتمع 
الدولي والضامن الروسي بالتدخل لوقف 

مثل هذه الهجمات.

ناحية  لكومينات  المشتركين  الرؤساء  أصدر   
عين عيسى اليوم )األربعاء( بياناً استنكروا فيها 

هجمات المحتل التركي على منطقتهم.

وأدان البيان الذي قُرئ من قبل الرئيس المشترك 
العنزي  مضحي  الشرقية  الحارة  لكومين 
الهجمات التركية على الناحية والتي تسببت بقتل 
طفل وإصابة عدد من المدنيين باإلضافة لتدمير 

في ممتلكاتهم.
الروسي  والضامن  الدولي  المجتمع  وطالبوا 
بالتدخل والضغط على تركيا لوقف هذه الهجمات 
النار  بالرغم من وقف إطالق  التي تشن عليهم 

الذي تضمنه وتراقبه روسيا.
هذه  من  ومرتزقتها  تركيا  هدف  بأن  وبينوا 
الهجمات هو تخويف األهالي وبالتالي تهجيرهم 
بالمدن  قبل  من  فعلوا  كما  وقراهم  مدنهم  من 
كانيه/  وسري  كعفرين  احتلوها  التي  والقرى 

رأس العين وكري سبي/ تل أبيض.
ودمار  حرب  دعاة  ال  سالم  دعاة  بأنهم  وأكدوا 
وحملهم للسالح هو من أجل الدفاع عن أرضهم 
لكونهم متشبثين بها ورافضين الحتالل أرضهم.
هذا ويتعرض ريف مقاطعة كري سبي وناحية 
االحتالل  من  متكررة  لهجمات  عيسى  عين 
التركي ومرتزقته منذ احتالل المقاطعة وريفها 
العام  من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  في 
بشكل  تركزت  الهجمات  هذه  ولكن  الماضي، 
الشهر  من   16 الـ  منذ  الناحية  على  مكثف 
لقيام مرتزقتها ثالث مرات  باإلضافة  الجاري، 
سوريا  قوات  تمكنت  عيسى  عين  إلى  بالتسلل 

الديمقراطية من صدها جميعاً.

بلدة هجين  بلدية  أنهت  األخبار-  مركز 
في ريف دير الزور المرحلة األولى من 
الذي تشرف  العام  تأهيل مشفى هجين 
عليه لجنة الصحة بدير الزور بدعم من 
هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا.

ترميم  لمشروع  األساس  حجر  وضع  بعد   
نسمة   8000 قرابة  يخدم  الذي  هجين  مشفى 
قبل أسابيع قليلة، أنهت الورش الفنية المرحلة 
ترحيل  تضمنت  والتي  المشروع  من  األولى 

األنقاض وهدم الجدران اآليلة للسقوط وإعادة 
التي  الثانية  بالمرحلة  للبدء  استعداداً  بنائها 
والمياه  الصحي  الصرف  أعمال  تتضمن 
والتكييف، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية بالترميم.
بريف  هجين  في  الشعب  بلدية  أطلقت  كما 
البلديات  هيئة  من  وبدعم  الشرقي  الزور  دير 
والخدمات العامة في مجلس دير الزور المدني 
عدة مشاريع خدمية أخرى، من ضمنها إعادة 
البلدة  وسط  العشرين  شارع  منّصف  تأهيل 
والذي يبلغ طوله 2200 متر ابتداء من مشفى 
مالية  وبكلفة  الراية  مفرق  وحتى  العام  هجين 

تقدر بـ 15350 دوالر أمريكي.

وتنتشر أعمدة اإلنارة على مسافة 3000 متر 
المشروع  تكلفة  وتبلغ  المذكورة  الشوارع  من 
تكلفة  تتضمن  أمريكي  دوالر   3000 حوالي 

استبدال اإلنارة وطالء األعمدة.
ألحياء  الشرب  مياه  إيصال  مشروع  ويعتبر 
في  والراية  والمقبة  والعشاق  والزر  الزوية 
بلدة هجين عبر تمديد أنبوب رئيسي جديد من 
محطة مياه هجين لتلك األحياء التي كانت تفتقر 
أكثر  سنوات  تسع  من  أكثر  منذ  الشرب  لمياه 
المشاريع الحيوية التي تعمل لجان البلدية عليه 

في الوقت الحالي.

يفرض  التي  الهائلة  القوة  إدراك  يستدعي  ال 
بها المطر سلطانه على العالم خياالً واسعاً، إذ 
يملك اليد الطولى في نمو المحاصيل الزراعية، 

وتشكيل األنهر، أو اندالع فيضانات مهلكة.
قطرات  به  تضطلع  الذي  الدور  حجم  أن  بيد 
الطبيعية  المناطق  معالم  تغيير  في  المطر 
الجبلية؛ طالما كان موضع نقاش، واآلن ربما 

ُحسم الجدل بشأنه.
وفق علماء بقيادة فريق من »جامعة بريستول« 
University of Bristol البريطانية، تسمح 
تقنية جديدة لعلماء الجيولوجيا التوصل إلى فهٍم 
أكثَر دقة للكيفية التي رسمت بها حركة المياه 
أعلى القمم وأعمق الوديان على سطح كوكبنا.

معدالت  احتساب  للعلماء  االكتشاف  يتيح 
توفير  وتالياً  األمطار،  من  الناتجة  التعرية 
بيانات تاريخية أكثر دقة بشأن التأثير المتبادل 
والجيولوجيا  )المياهيَّات(  الهيدرولوجيا  بين 

)طبقات األرض( في منطقة معينة.
في  الكثيرة  األمطار  أن  بديهياً  يبدو  »ربما 
األنهر  جعل  عبر  الجبال  تنحت  أن  مقدورها 
تخترق الصخور على نحو أسرع، ولكن يعتقد 
رقعة  بنفسه  يعري  المطر  أن  أيضاً  العلماء 
من  الصخور  كافية إلزالة  بسرعة  ما  طبيعية 
الجبال  تحريك  من  متمكناً  أساساً،  األرض 
الباحث  قال  كما  السرعة،  بمنتهى  مكانها  من 
كابوت  »معهد  رئيس  آدامز  بايرون  الدكتور 

للبيئة« في »جامعة بريستول«.
كلتاهما  النظريتان  »نوقشت  قائالً  وأسهب 
إلثبات  المطلوبة  القياسات  ألن  عقود  طوال 
االكتشاف  يُعتبر  لذا  التعقيد؛  شديدة  صحتهما 
)التقنية الجديدة( اختراقاً علمياً مثيراً لالهتمام، 
أن  فكرة  بقوة  يدعم  أنه  إلى  ذلك  ويُعزى 
والسطح  الجوي  بالغالف  المتصلة  العمليات 
الصلب لكوكب األرض وثيقة الصلة ببعضها 

بعضاً«.
النتائج التي صبت تركيزها على أعتى سالسل 
جبال كوكبنا، أي جبال الهيمااليا، تمّهد الطريق 
أيضاً أمام وضع توقعات للتأثير الذي قد يتركه 
في  وتالياً  الطبيعية،  المناظر  في  المناخ  تغير 

الحياة البشرية، كما قال الباحثون.
ومعلوم أن سلسلة الجبال العظيمة تلك تنطوي 
المرتفعة  التعرية  فمعدالت  دائم،  خطر  على 

الترسبات  قادرة على أن تضاعف بشدة حجم 
مشاريع  من  كثيراً  يعرض  ما  السدود،  خلف 

الطاقة الكهرومائية للخطر.
إلى أن هطول األمطار  الدراسة  نتائج  وتشير 
الكثيرة يضعف سفوح التالل ويفاقم المخاطر 
أو  الوحلية  الحطامية  السيول  تطرحها  التي 
االنهيارات األرضية؛ التي ال يستعبد أن يكون 
بعضها كبيراً بما يكفي لسد النهر، مخلفاً خطراً 
جديداً، أال وهو فيضانات البحيرات المتفجرة.

وتحليالتنا  بياناتنا  »تقدم  آدامز  الدكتور  وقال 
المناطق  في  التعرية  أنماط  لتقدير  فاعلة،  أداة 
الهيمااليا.  جبال  قبيل  من  الجبلية  الطبيعية 
إلى  قيمة  فاحصة  نظرة  توفر  أن  شأنها  ومن 
المخاطر التي تترصد مئات الماليين من الناس 
الذين يعيشون في هذه الجبال وعند سفوحها«.
اليوم سبل توفير بحث  الدكتور آدمز  ويدرس 
تستجيب  التي  الطريقة  بشأن  المعلومات 
البركانية  لالنفجارات  الطبيعية  المناطق  بها 

الكبيرة.
المتطورة  تقنياتنا  »بواسطة  موضحاً  وقال 
وخصائص  التعرية  معدالت  بقياس  الخاصة 
الصخور، سنفهم على نحو أفضل كيف أثرت 
األنهر والبراكين ببعضها بعضاً في الماضي. 
وسيساعدنا ذلك على أن نتوقع بمزيد من الدقة 
الحوادث المرجحة عقب االنفجارات البركانية 
التصدي  وكيفية  المستقبل،  سيشهدها  التي 
للعواقب بالنسبة إلى المجتمعات السكانية التي 

تعيش بمحاذاتها«.

قامشلو/ صالح إيبو- حزمت خمس وثالثين عائلة أمتعتها صباح اليوم )األربعاء( تحضيراً 
الديمقراطية،  سوريا  مجلس  أطلقها  مبادرة  ضمن  وذلك  الهول،  مخيم  من  للخروج 

ووافقت عليها اإلدارة الذاتية التي بدأت بتنظيم إجراءات الخروج على شكل دفعات.

محررة الصفحة - هايستان أحمد

محررة الصفحة - بيريفان خليل



29 تشرين األول  2020 الخميس

العدد 1027

29 تشرين األول  2020 الخميس روناهيروناهي

العدد 1027

103 المرأةالرياضة

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

افتتاح مركز الجنولوجيا في الطبقة.. خطوة رائدة نحو تفوق المرأة

جمعية حقوق اإلنسان: »احتمال وفاة المرضى بسجون تركيا أكبر من أي وقت مضى«

ماليين النساء الهنديات عرضة للتحرش الجنسي وسوء المعاملة!

ريال مدريد ينجو بنقطة ثمينة من فخ مونشنغالدباخ

ماراثون للدراجات الهوائية لإلناث تحت شعار »ألنِك زهرة العمر«

تقرير/ جوان محمد
ومشاكل  عامةً  المجتمع  لمشاكل  الحلول  إليجاد 
المرأة خاصةً؛ جاء الجنولوجيا كأول علم خاص 
بالمرأة، ليكشف حقائق تاريخ المرأة في العصور 
عن  ممثلين  وبحضور  لذا  اآلن،  وحتى  القديمة 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وممثالت 
الطبقة  في  والعسكرية  المدنية  المؤسسات  من 
دشن مركز جنولوجيا؛ كضرورة لتطوير المرأة 
في كافة المجاالت، لتكون بذلك القدوة في تألق 

وازدهار مجتمعها.

الهدف من املركز؟

التقت  منه،  والهدف  المركز  أعمال  وحول 
صحيفتنا »روناهي« مع منسقية المرأة في اإلدارة 
المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة والء الناجي، 
والتي بدأت حديثها عن مركز الجنولوجيا »علم 
الغاية  بأن  مؤخراً،  عمله  استهل  الذي  المرأة« 
منه أن يدرس فيه بشكل أكاديمي جميع المجاالت 
المدنية والعسكرية، وبشكل خاص دروس ضمن 
وعسكري«،  »مدني  مغلقة  أكاديمية  دورات 

و«بالطبع كل ذلك خاص بالمرأة وأبحاثها«.
أنهين  اللواتي  النساء  ستكون  بذلك  بأنه  مؤكدةً 
إعطاء  على  فكرياً  قادرات  المغلقة  دوراتهن 

المحاضرات والدروس الفكرية والمهنية 

والثقافية للعاملين في المؤسسات التابعة لإلدارة 
المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة. 

واختتمت والء الناجي بأن »الهدف األساسي من 
افتتاح هذا المركز في الطبقة بشكل خاص، يكمن 
في السعي إلى تطوير المرأة أكثر؛ للمضي قدماً 

بخطواٍت ثابتة نحو توعية وتطوير مجتمعها«.
وتجدر اإلشارة إلى أن »الجنولوجيا«: علم يهدف 
إلى بناء حياة مشتركة حرة بين الجنسين، وهو  
مصطلح اشتق من الكلمة الكردية »jin« والتي 
حيث  العلم،  تعني  والتي   »lojî»و المرأة  تعني 
طرح هذا المصطلح القائد عبد هللا أوجالن عام 

2008، في مرافعته »سوسيولوجيا الحرية«.

انتهاكات  بأن  يولري  غولسرين  المحامية  أكدت 
الحقوق األساسية للمعتقلين قد زادت بشكل كبير 
مع انتشار جائحة كورونا، في السجون التركية، 

ويتم التستر عليها.
حقوق  لجمعية  إسطنبول  فرع  رئيسة  صرحت 
الفرات،  أنباء  لوكالة  يولري  غولسرين  اإلنسان 
الحجر  تطبيق  بسبب  المرضى  السجناء  بأن 
الذهاب  نقلهم ال يرغبون في  بعد  الصحي عليهم 
إطالق  ينبغي  أنه  على  مشددةً  المستشفى،  إلى 

من  عالياً  مستوى  بلغوا  الذين  السجناء  سراح 
الخطورة.

ال معلومات كافية عن األوضاع يف 
السجون

لقاءات  حظر  بسبب  بأنه  غولسرين  ووضحت 

األهالي والمحامين مع المعتقلين، فضالً عن منع 
إرسال الرسائل واستالمها، لم تتوفر لهم معلومات 
كافية عن األوضاع في السجون، وبأن العوائق ال 
بسبب  السجناء  معاناة  بأن  معلنةً  مستمرة،  تزال 
توتًرا  أكثر  تجعلهم  الخارج  مع  االتصال  منع 
ومرًضا وضعفًا جسديًا في ظل ظروف فيروس 

كورونا. 
بالنسبة  جداً  صعبة  المرحلة  هذه  بأن  وأفادت 
للسجناء المحكومين بالمؤبد والسجناء المرضى، 
يخرجون  بالمؤبد  المحكومين  السجناء  بأن  مبينةً 
ساعة فقط للتنفس، والسجناء المرضى ال يمكنهم 

االستفادة من العالج.
وذكرت بأن »الحق في العالج الطبي في السجون 
ظل  في  سيما  وال  الدوام،  على  ينتهك  التركية 
أكثر  الوضع  شرح  وألجل  كورونا«،  جائحة 
قالت: »المسألة ليست في وجود نقص أو عائق، 
العالج  حق  فيها  ألغي  عملية  عن  نتحدث  نحن 

بالكامل«.
السجناء  ينقل  ال  كورونا  بسبب  بأنه  مضيفةً 
ويتم  ينقلونهم  وحين  المشفى،  إلى  المرضى 

إعادتهم يوضعون في الحجر الصحي لوحدهم.

»إلغاء فرص العالج نهائياً«

وأشارت غولسرين يولري إلى أن الحجر الصحي 
مستذكرةً  إنسانية،  غير  ظروف  في  أيًضا  يتم 
الصحي،  الحجر  زنزانة  في  شرطة  وفاة ضابط 
يتم فقط بعد دخول  وزادت: »الحجر الصحي ال 
ينفذ  كما  نقل،  عملية  كل  بعد  ولكن  المستشفى، 
أنك  لنفترض  أوالً:  حالتين:  في  الصحي  الحجر 
على وشك الموت ونقلت إلى المستشفى إلى غرفة 
تضطر  السجن،  إلى  عودتك  عند  ثم  الطوارئ، 
احتمال  مع   - يوًما   14 لمدة  بمفردك  البقاء  إلى 
تمديد الوقت لمدة أطول - في حجرة منفردة، فهذه 
الحجرة تشبه إلى حد بعيد حجرات العقاب، لذلك 
أنها رطبة وال توجد فيها  يتم الشكوى منها على 
خطير  بمرض  المصابون  فاألشخاص  تهوية، 
الذين يجب أن يتلقوا تدخالً عاجالً، يجب أال يبقوا 
بمفردهم لمدة 14 يوًما. مثل عنصر الشرطة الذي 
فقد حياته في زنزانة الحجر الصحي، فإن الخطر 
لذلك  المرضى،  السجناء  جميع  على  يقع  نفسه 
المستشفى  إلى  الذهاب  يريدون  السجناء  يعد  لم 
أيضاً، هنا يوجد اختالف بين المعتقلين السياسيين 
اآلخرون  فالمعتقلون  اآلخرين،  والمعتقلين 
في  الصحي  الحجر  عن  رسائلهم  في  يتحدثون 
المهاجع المكتظة، أما السجناء السياسيون فيقولون 

في رسائلهم أنه في الحجرة 

الظروف  كانت  لذلك  فقط،  واحد  شخص  يوجد 
هناك  الجائحة،  هذه  انتشار  خالل  للغاية  صعبة 
اختالف كبير، نستطيع القول بأن الحجر الصحي 
وغيره من األعمال المختلفة، تُفرض بشكل شديد 

على السجناء السياسيين«.
حقوق  لجمعية  إسطنبول  فرع  رئيسة  ولفتت 
وفاة  احتمال  أن  إلى  يولري  غولسرين  اإلنسان 
مضى،  وقت  أي  من  أكبر  المرضى  النزالء 
تماًما،  تالشت  قد  العالج  فرص  »إن  وتابعت: 
فالمزيد من األشخاص فقدوا حياتهم في السجون 
سراح  إطالق  الضروري  من  لذا  الليل،  أثناء 
مرحلة  في  هم  ومن  يعالجون  ال  الذين  السجناء 

الخطر«.

الهنديات  النساء  ضد  المستشري  العنف  نتيجة 
الحكومة  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  طالبت 
االمتثال  السرعة  وجه  على  تضمن  بأن  الهندية 
بالنساء  الجنسي  بالتحرش  المتعلق  لقانون 2013 
واالنتصاف(،  والحظر  )المنع  العمل  مكان  في 
أو قانون )POSH( كما هو معروف على نطاق 

واسع.
أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن ماليين النساء 
الهنديات عرضة للتحرش الجنسي وسوء المعاملة 
في أماكن العمل، وقالت في تقرير أصدرته مؤخراً 
قانونها  تطبيق  الهندية عن  الحكومة  بأن »تقاعس 
يترك  صحيح  بشكل  الجنسي  بالتحرش  الخاص 
لسوء  عرضة  العمل  أماكن  في  النساء  ماليين 

المعاملة دون سبيل لالنتصاف«.

»أنا أيضاً«.. لتسليط الضوء عىل 

العنف ضد املرأة
آسيا  جنوب  قسم  مديرة  الخصوص  بهذا  ونوهت 
غانغولي:  ميناكشي  ووتش  رايتس  هيومن  في 
»ساعدت حركة »أنا أيضاً« في تسليط الضوء على 
تجارب  لكن  العمل،  أماكن  في  والتحرش  العنف 
الهند  في  الرسمي  غير  القطاع  في  النساء  ماليين 
ال تزال غائبة، فللهند قوانين تقدمية لحماية النساء 
والزمالء  الرؤساء  قبل  من  الجنسي  االعتداء  من 
والزبائن، لكنها تقاعست عن اتخاذ خطوات بسيطة 

إلنفاذ هذه القوانين«.
رايتس  هيومن  أصدرته  الذي  التقرير  وبحسب 
والقتل  الجماعي  االغتصاب  حادثة  فإن  ووتش، 
الداليت  من  )19عاًما(  المرأة   2020 أيلول  في 
في والية أُتّر برديش، سلّطت الضوء على العنف 
البنيوي  والعنف  الهند  في  النساء  المستشري ضد 
رد  ويوضح  والمهمشة،  الفقيرة  المجتمعات  ضد 
السلطات العوائق التي تواجهها المرأة في الوصول 

إلى العدالة.
في  رايتس ووتش  نشرتها  التي  لإلحصائية  ووفقًا 
في  العامالت  من  العظمى  الغالبية  فإن  تقريرها، 
الهند، 95% )195 مليون(، تعمل في القطاع غير 
الرسمي، هناك 2.6 مليون عاملة رعاية للطفولة 
»الخدمات  برنامج  إطار  في  والتغذية  المبكرة 
المتكاملة لنماء الطفل« التابع للحكومة؛ وأكثر من 
في  المعتمدين  العاملين  برنامج  في  عاملة  مليون 
مجال  في  يعملن  )آشا(  االجتماعية  الصحة  مجال 
لوجبات  طاهية  مليون  و2.5  المجتمع،  صحة 
المجانية  الغداء  وجبات  يحّضرن  اللواتي  الغداء 

المقدمة في المدارس الحكومية.
وظيفة  على  للحصول  النساء  معاناة  حول  وقالت 
معنية بارزة في نقابة عمالية سونيا جورج: »تعاني 
معظم النساء بصمت حتى يصبح الوضع ال يطاق، 
وبعد ذلك يحاولن الحصول على وظيفة أخرى، ال 

يخبرن أسرهن ألنهم يخشين منعهن من العمل«.

عامالت  فإن  ووتش،  راتيس  هيومن  وبحسب 
التحرش  لخطر  خاص  بشكل  معرضات  المنازل 
المنازل  في  عزلتهن  بسبب  والعنف  الجنسي 
تدابير حماية  العديد من  واستبعادهن من  الخاصة 

العمل الرئيسية المكفولة للعمال اآلخرين.

عىل الحكومة الهندية منارصة 
النساء

رايتس  في هيومن  آسيا  قسم جنوب  مديرة  تابعت 
ووتش ميناكشي غانغولي: »على الحكومة الهندية 
بأمان  يعملن  لكي  النساء  حقوق  عن  تدافع  أن 

وكرامة، سواًء كّن عامالت في المنازل أو موظفات 
حكوميات أو موظفات في المكاتب، على الحكومة 
التنسيق مع المنظمات العمالية والجماعات الحقوقية 
لمعالجة التحرش الجنسي والعنف كمسألة رئيسية 
الحمالت  في  المشاركة  وعليها  العمل،  مكان  في 
اإلعالمية، وضمان حصول أولئك اللواتي يواجهن 
اإلساءة على الدعم والتعويضات التي يستحقنها«.

باإلشارة  تقريرها  ووتش  رايتس  هيومن  وتختتم 
الجنسي،  للعنف  تعرضن  ممن  حية  أمثلة  إلى 
منهن نساء عامالت في مجال الصحة، وأخريات 

عامالت في المنازل.

روناهي/ قامشلوـ  بمناسبة الشهر الوردي لمكافحة سرطان الثدي، وتحت شعار »ألنِك زهرة العمر«، وبهدف كسر النمطية والعقلية السائدة بمنع ركوب 
الدراجات الهوائية لإلناث نظمت جمعية شاوشكا ومركز آريدو ماراثون للدراجات الهوائية بمدينة قامشلو وبمشاركة أكثر 25 متسابقة.

روناهي/ الطبقة - بهدف السعي نحو تطوير المرأة على كافة األصعدة وخاصًة من الناحية الفكرية والثقافية؛ افتتح مركز الدراسات الخاص بعلم 
المرأة »الجنولوجيا« مؤخراً في »الحي الثاني« بجانب مديرية الشؤون االجتماعية والعمل بالطبقة

وبمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي 
الفتيات  قيادة  تمنع  التي  العادات  كسر  وبهدف 
للدراجات الهوائية وترشيد اإلناث للتوجه لمركز 
ماراثون  نُِظم  الثدي،  لسرطان  المبكر  الكشف 
للدراجات الهوائية بمدينة قامشلو من قبل جمعية 
شاوشكا ومركز آريدو وبمشاركة أكثر من 25 
متسابقة من مختلف األعمار والشعوب واألديان 

في المنطقة.
سيمونيدس  مطعم  أمام  من  الماراثون  وانطلق 
التابعة  الداخلي  األمن  قوى  من  وحماية  برفقة 
الذاتية في شمال وشرق سوريا، وحتى  لإلدارة 
دوار منير حبيب والذي يقع بالقرب منه مركز 
الكشف المبكر عن سرطان الثدي المجاني وبعد 
المرور من أمامه، عادت المتسابقات إلى نقطة 
البداية وفي انتظارهن أهاليهن وأبناء من مدينة 
قامشلو، في ظاهرة ما زالت تبدو غريبة بسبب 
بأن ركوب وقيادة  الكثيرين  لدى  السائدة  العقلية 
ومهين  معيب  أمر  للفتاة  الهوائية  الدراجات 

للعائلة. 

ال ملل حتى الوصول للهدف

فايق:  رونيدا  المتسابقة  ذكرت  الصدد  وبهذا 
بأن  تنص  التي  النمطية  لنكسر  اليوم  »نشارك 

الثواني  في  شاقاً  تعادالً  مدريد  لاير  اقتنص 
مضيفه  أنياب  من   )2-2( بنتيجة  األخيرة، 
إطار  في  األلماني،  مونشنغالدباخ  بوروسيا 
المجموعات  دور  من  الثانية  الجولة  منافسات 

لدوري أبطال أوروبا.
بوروسيا  هدفي  تورام  ماركوس  وسجل 
و58(،   33( الدقيقتين  في  مونشنغالدباخ، 
 ،)87( بنزيما  كريم  مدريد  لريال  سجل  بينما 

وكاسيميرو )3+90(.
مونشنغالدباخ  بوروسيا  يرفع  التعادل  وبهذا 
المجموعة  وصافة  في  نقطتين  إلى  رصيده 
الثانية، بينما يرفع لاير مدريد رصيده إلى نقطة 

وحيدة لكنه يظل في المركز األخير.

تهديد ُمبكر

بدأ لاير مدريد المباراة بتهديد ُمبكر من الفرنسي 
كريم بنزيما، الذي سدد كرة من الطرف األيمن 
الدقيقة  في  مونشنغالدباخ  مرمى  أعلى  مرت 

األولى.
الدقيقة  في  مدريد  محاوالت لاير  ثاني  وجاءت 
قوية  تصويبة  كروس  توني  أرسل  حيث   ،28
على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس 

معيب،  أمر  هو  الهوائية  للدراجات  ركوبنا 
الذهاب  لذلك يجب أن نكافح لنصل لهدفنا وهو 
واألسواق  المدراس  إلى  الهوائية  بالدراجة 
وبدون أي خوف وتردد، حتى يصبح أمراً عادياً 

في مجتمعنا«.
أما المتسابقة رمثا عيسى أشارت قائلةً: »شاركت 
على  والعمل  عام،  بشكٍل  المرأة  دعم  بهدف 
الحفاظ على البيئة من التلوث، وتوعيتها للحفاظ 
على صحتها والتوجه لمركز الكشف المبكر عن 
سرطان الثدي«، ونوهت أن إدراج ثقافة ركوب 
المنغلق  المجتمع  هذا  وسط  الهوائية  الدراجات 
مبادرات  هكذا  مثل  ولكن  السهل،  باألمر  ليس 

بكل تأكيد سيكون لها تأثيرها مع األيام.
مع  نظمت  والتي  شاوشكا  جمعية  في  العضوة 
بينت  طاهر  سارا  الماراثون  هذا  آريدو  مركز 
لصحيفتنا »روناهي« الغاية منه قائلةً: »هدفنا من 
خالل الماراثون توعية المرأة وتوجهيها لمراكز 
نمر  بحيث  الثدي،  سرطان  عن  المبكر  الكشف 
بشهره العالمي، ونعمل على كسر الذهنية السائدة 
التي ترى في ركوب الفتاة للدراجة الهوائية أمر 
بغير مكانه، ويعّرضها للتنمر، إضافةً أنها تعتبر 

رياضة تفيد وتنشط الجسم بالكامل.
واختتمت سارا طاهر حديثها: »نداؤنا للمجتمع 
بالتجاوب مع حملتنا ومنح الحرية للفتاة لممارسة 
باالنتباه  المرأة  ونخص  كانت،  أينما  هوايتها 
عن  المبكر  الكشف  مركز  ومراجعة  لصحتها 

سومر وحولها إلى ركنية.
في  مونشنغالدباخ  لبوروسيا  هجمة  أول  ومن 
المباراة، نجح ماركوس تورام في تسجيل الهدف 
األول في الدقيقة 33، حيث تلقى كرة عرضية 
أرضية من زميله الحسن بليا في منطقة الجزاء 

وسدد بقوة أقصى يسار الحارس كورتوا.
ولم يشهد الشوط األول أي محاوالت خطرة من 
لاير مدريد، بعد الهدف الذي استقبله في مرماه، 
الكرة،  على  للميرنجي  الكبيرة  السيطرة  رغم 
لينتهي  مونشنغالدباخ،  مرمى  تهديد  في  فشل 

الشوط األول بتقدم األلمان بهدف دون رد.

تألق تورام

ومع بداية الشوط الثاني، حاول ماركو أسينسيو 
قوية  كرة  سدد  مدريد،  لريال  النتيجة  تعديل 
في  سومر  للحارس  األيمن  بالقائم  ارتطمت 

الدقيقة 46.
وجاء الرد سريعاً من األلمان بعد دقيقة واحدة، 
حيث وصلت الكرة بين قدمي تورام على الطرف 
األيسر الذي سدد كرة أمسك بها كورتوا حارس 

مرمى لاير مدريد بسهولة.
ونجح تورام في تسجيل الهدف الثاني لبوروسيا 

الدم  بنك  مركز  بجانب  والكائن  الثدي  سرطان 
في الحي الغربي بقامشلو، ألن هذا األمر يطيل 
من عمرها ويمنحها فرصة أكبر من الشفاء حتى 

لو أصيبت«.

الرياضة تحمي صحتك

أن القيام بنشاطات الرياضيّة للتوعية من بعض 
حيث  الصحيح،  الطريق  في  خطوة  األمراض 
الرياضة تعد من أهم سبل الوقاية من الكثير من 
عن  الكشف  تم  حال  في  باإلضافة  األمراض، 
إلى  الشفاء تصل  نسبة  المرض في وقت مبكر 
العالمية،  الصحة  منظمة  لتقديرات  وفقاً   %98
سيدات  ثماني  كل  بين  من  واحدة  بأن  علماً 
نسبة  وهي  الثدي،  سرطان  بمرض  تصاب 
كبيرة جداً، والعديد منا يتغافل عن الكشف، ومن 
المفترض أن يكون الكشف اليدوي من منتصف 
العشرينات، وبعد الثالثينات تبدأ المرأة باالهتمام 
بشكل أكبر والحرص على كشف الماموغراف. 
وتتخلص منه خالل خمس سنوات، بحيث تشير 
سنوياً  بأن  العالمية  واإلحصائيات  التقديرات 
هناك أكثر من مليون إصابة بهذا المرض ونسبة 
الوفيات تزيد عن 200 ألف، هذا غير االعتماد 
على رياضة ركوب الدراجات الهوائية من قبل 
في  مهمة  خطوة  تعد  التوعية  حمالت  أصحاب 
مساعدة المجتمع من الخروج من بودقة تحريم 

استغل  حيث   ،58 الدقيقة  في  مونشنغالدباخ 
تصدي كورتوا لتسديدة ارتدت أمام قدميه سجلها 
بسهولة في الشباك، مستغالً كسر ميندي مدافع 

الميرنجي للتسلل.
وكاد بليا مهاجم مونشنغالدباخ أن يُضيف الهدف 
الثالث لفريقه في الدقيقة 60، لوال تألق الحارس 

كورتوا.
األلمان،  لمحاوالت  تصديه  كورتوا  وواصل 
لها  تصدى  هوفمان  من  تسديدة  المرة  وهذه 

البلجيكي بقدمه في الدقيقة 62.

نقطة تحّول

لريال  الفني  المدير  زيدان  الدين  زين  وقرر 
هذا  مرة  ألول  هازارد  بإيدين  الدفع  مدريد 
فينيسيوس  من  بدالً  مودريتش  ولوكا  الموسم، 
جونيور وكروس، والحقاً أشرك رودريغو بدالً 

من ماركو أسينسيو.
لريال  األول  الهدف  يُسجل  أن  هازارد  وكاد 
مدريد في الدقيقة 72، حيث تلقى كرة عرضية 
الشباك  في  لكن  بقوة  وسدد  الجزاء،  منطقة  في 

الخارجية لمرمى بوروسيا مونشنغالدباخ.
وسجل كريم بنزيما هدف تقليص الفارق لريال 

للفتاة وجعل ذلك أمراً  الهوائية  الدراجة  ركوب 
من  التلوث  من  بالتخلص  البيئة  ويفيد  عادياً، 
وهذا  بالسيارات،  االستعانة  عن  التخلي  خالل 

غير أنها تعتبر رياضة مفيدة لكامل الجسم. 
إقليم  مدن  في  ماراثون  سباقات  عدة  وأقيمت 
الدراجات  ركوب  ثقافة  ترسيخ  بهدف  الجزيرة 

استفاد من رأسية  الدقيقة 87، حيث  في  مدريد 
النهاية،  خط  قبل  العرضية  كاسيميرو  زميله 

وقابلها بركلة مزدوجة في منتصف المرمى.
مدريد  لريال  التعادل  هدف  كاسيميرو  واقتنص 

الهوائية للفتيات في المجتمع، ولكن حتى اآلن لم 
تأِت هذه المبادرات أوكلها بعد، رغم الكثير من 
النداءات عبر صحيفة روناهي من قبل الشابات 
لدرجة  البوادر حتى نصل  بتكثيف هذه  والنساء 
عدم التنمر على الفتاة وهي تسوق دراجة هوائية 

في الشارع.

في الدقيقة 90+3، بنفس سيناريو الهدف األول، 
حيث تلقى تمريرة بالرأس من سيرجيو راموس 
تعادالً  الميرنجي  ليمنح  الشباك،  في  بقوة  وسدد 

بطعم االنتصار.

فايزة حيدر أول ُمدربة لفريق الرجال في مصر
اعتادت فايزة حيدر لعب كرة القدم في الشوارع 
مع الصبية، حتى أصبحت قائدة لمنتخب مصر 
فريقاً  تدرب  امرأة  أول  باتت  واآلن  للسيدات، 

محترفاً للرجال في بالدها.
جولدي«،  »إيديال  نادي  مع  فايزة  وتعاقدت 

المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، ومقره الجيزة.
مع  تعاملها  عن  عاماً(   36( فايزة  وقالت 
)سخرية(  تريقة  شوية  فيه  »بيبقى  الالعبين 
في  إن  )الالعب(  بيالقي  لما  لكن  األول..  في 
شوية،  هيعلى  مستواه  أو  هتوصله،  معلومة 

بيقبل«.
بين  األولى  أصبحت  أنها  إلى  وأشارت 
والسيدات،  الرجال  من  المصريين،  المدربين 
الدوري  من  معتمدة  شهادة  على  تحصل  التي 

اإلنكليزي الممتاز، في مهارات التدريب.

والء الناجي

غولسرين يولري 

وكاالت
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

أكرم حسو: »الندوات الحوارّية لمسد هدفها بناء سوريا جديدة لكل السوريين«
أشار السياسي والرئيس األسبق للمجلس التنفيذي إلقليم الجزيرة أكرم حسو، بأن االستماع لآلراء غير كاٍف، وأكد أن األفكار البناءة التي ُطرحت فيها 
يجب أن تترجم عملّيًا في أعمال وأنشطة اإلدارة، ولفت إلى أن تجميع أفكار هذه الندوات في مؤتمر وطني شامل يعتبر رسالة وطنية سورية بامتياز 

للمعارضة المرتهنة لتركيا وللمعارضة الداخلية وللحكومة السورية وداعميها. 

ندوات  المجلس سلسلة  وانطالقًا من ذلك، عقد 
الماضي  أيلول  من  عشر  الحادي  منذ  حوارية 
في عدة مدن ومناطق على امتداد شمال وشرق 
وأطياف  شعوب  مختلف  بمشاركة  سوريا 
عدد  يُعقد  أن  المزمع  ومن  المجتمع،  وشرائح 

آخر منها.
معه،  حواراً  هاوار  وكالة  أجرت  ذلك  وحول 

وفيما يلي نص الحوار:

ـ يف الفرتة األخرية بدأ مجلس 
سوريا الدميقراطية بعقد سلسلة 

ندوات حوارية يف مناطق مختلفة 
من شامل ورشق سوريا، وكنتم 
ضمن الحارضين يف عدد منها، 

انطالًقا من ذلك ما رأيكم بهذه 
الندوات من حيث األهمية 

واملضمون؟
بجميع  الديمقراطية  سوريا  مجلس  اعتماد  إن 
هذه  في  يعتبر  الجبارة  الخطوة  هذه  مؤسساته، 
المرحلة من أهم الخطوات لتفعيل اإلدارة الذاتية 
ولتصحيح األخطاء والنواقص التي نتجت نتيجة 
والمتسارع  السريع  والشاقولي  األفقي  التوسع 
لم  خطوة  هي  تأكيد  وبكل  الذاتية،  لإلدارة 
يجرؤ عليها أحد في كل سوريا، سواء من قبل 
أصبحت  التي  الخارجية  السورية  المعارضة 
أداة لتركيا، أو حتى المعارضة الداخلية أو حتى 
هذه  لآلخرين،  يستمع  ال  الذي  السوري  النظام 
المبادرة من مجلس سوريا الديمقراطية بالتعاون 
والتضامن مع اإلدارة الذاتية، فتحت الباب أمام 
التساوي  أساس  على  الفعالة  للمشاركة  الجميع 
السياسية والمجتمعية  المكونات  فيما بين جميع 
تعتبر  ولهذا  أطيافها،  وبكل  والدينية  والعرقية 
هذه الخطوة من الخطوات الهامة والضرورية 
نحو  لالنطالق  المرحلة  هذه  في  والملحة 
لتأسيس  القاعدة  ستكون  التي  القادمة،  المرحلة 

سوريا جديدة لكل السوريين.

ـ كيف تُقّيمون نوعية املشاركة 
ومستواها؟

قامشلو،  الحسكة،  في  ندوات،  عدة  انعقدت 
شمال  مناطق  كل  وفي  كوباني  الرقة،  منبج، 
جدًّا،  متنوعة  كانت  المشاركة  سوريا،  وشرق 
األخوة  سواء  الموجودة  الشعوب  جميع  من 
األطياف  وكل  والشيشان،  والسريان  العرب 
المشاركة في مؤسسات اإلدارة الذاتية، وكانت 
هناك شخصيات اعتبارية كأحزاب أو مؤسسات 
في  اآلن  حتى  تشارك  لم  خاص  طابع  ذات 
اإلدارة الذاتية، وكان لها آراء مختلفة إال أن هذه 
الندوات فتحت الباب لهؤالء بالمشاركة وإبداء 

الرأي، وتقبلت األطروحات التي طرحت بشكل 
البناء  النقد  أساس  من  منطلقة  وكانت  جدي 
وليس التشهيري. لذلك فإن هذه المشاركة أثقلت 
سوريا  مجلس  لدى  الموجودة  األفكار  وأغنت 
الديمقراطية واإلدارة الذاتية في مجال التطوير، 
لم  التي  الشعوب  هذه  مشاركة  كانت  وبالتالي 
رسالة  الذاتية  اإلدارة  في  اآلن  حتى  تشارك 
والمعارضة  السوري  للنظام  بامتياز،  سياسية 
والمعارضة  الخارج  في  الموجودة  السورية 
وحتى  المعطلة،  والخارجية  المعطلة  الداخلية 

زعزعة  تحاول  التي  اإلقليمية  لألجندات 
االستقرار عن طريق تخريب مؤسسات اإلدارة 

الذاتية.

- ما أهم املواضيع التي ركز عليها 
الحارضون؟

طبعًا، أنا كمحاضر عن موضوع اإلدارة الذاتية 
بتاريخ  الحسكة  في  أقيمت  التي  الفعالية  في 
الحادي عشر من أيلول، وحتى الندوات األخرى 
في  تلخصت  المواضيع  أن  أرى  انعقدت،  التي 
أبناء  بين  المجتمعية  العالقات  أواًل:  محورين، 
العرب  األخوة  طبعًا  وسوريا،  وشرق  شمال 
وكل  والكرد  واألرمن  والشيشان،  والسريان 

األطياف الموجودة.
تطويرها،  وسبل  الذاتية؛  اإلدارة  ثانيًا: 
والطموحات والتحديات أمامها، طبعًا طموحات 
كانون   21 في  انطالقتها  منذ  الذاتية  اإلدارة 
وطنية  طموحات  هي   ،2014 عام  الثاني 
جديدة  سوريا  بناء  إلى  تهدف  بامتياز  سورية 
بأن  البعض  يدّعي  كما  وليس  السوريين،  لكل 
اإلدارة الذاتية هي مشروع انفصالي أو خاص 
الشعوب  لجميع  مشروع  هي  كال؛  بالكرد، 
تهدف  سورية  طموحات  طموحاتها  السورية، 
إلى الحفاظ على وحدة التراب السوري ووحدة 
فتنقسم  التحديات  أما  بالكامل،  السوري  الشعب 
مرتبطة  خارجية  تحديات  هي  أبواب  عدة  إلى 
المباشرة  بالملف السياسي واألمني والتهديدات 
من القوى اإلقليمية أو المجموعات التابعة لهذه 
القوى اإلقليمية مثل تركيا، إيران وحتى روسيا، 
الخارجية،  بالتحديات  متعلقة  أخرى  وأمور 
النمو  بسبب  نتجت  فقد  الداخلية  التحديات  أما 
الذاتية  لإلدارة  واألفقي  العمودي  المتسارع 

خالل الخمس سنوات من انطالقتها.
اليوم اإلدارة الذاتية تدير أكثر من ثلث مساحة 
والمساحة  والموارد  السكان  ناحية  من  سوريا 
أو  الكادر  الرغم من ضعف  الجغرافية، وعلى 
األخرى  األطراف  ومحاربة  العلمية  الكفاءات 
النواقص  من  الرغم  وعلى  الذاتية،  لإلدارة 

الداخلية،  والتحديات  والعراقيل  الموجودة 
السنوات  هذه  خالل  جدارتها،  أثبتت  أنها  إال 
هذه  إدارة  في  كفاءتها  وأثبتت  انطالقتها،  من 

المنطقة.

ـ ما الرسائل التي ميكن 
استخالصها من خالل النقاشات 

التي جرت يف الندوة التي 

حرضمتوها؟

نقاط كثيرة طرحت، منها توسيع المشاركة في 
اإلدارة الذاتية، هناك أطراف من األخوة العرب 
غير  الكرد،  حتى  أو  األرمن  أو  السريان  أو 
مشاركين حتى اآلن في اإلدارة الذاتية، وهناك 
إلحاح من الجميع حتى من الذين حضروا على 
اإلدارة  آراء  مع  آرائهم  اختالف  من  الرغم 
الذاتية، بتوسيع المشاركة المجتمعية والسياسية 

في اإلدارة الذاتية.
هذه  في  طرحت  أطروحات  أو  مطالب  هناك 
الذاتية  اإلدارة  تفعيل مؤسسات  الندوات، وهي 
عدة  في  يتلخص  التفعيل  هذا  أفضل،  بشكل 
المتسارع  التوسع  وبسبب  إنه  قلنا  فكما  نقاط، 
هيكليتها،  فجوات ضمن  حدثت  الذاتية  لإلدارة 
وتسببت بالهدر العام للطاقات البشرية والموارد 
المادية لإلدارة الذاتية، وبالتالي يتطلب سد هذه 
الفجوات، هناك أيًضا إلحاح على إعداد موازنة 
سوريا،  وشرق  لشمال  المحلي  للناتج  عامة 
الهيئات أي  وبالتالي توزيع هذه الموازنة على 

تخصيصها كميزانية للهيئات.
وهناك مطالب أخرى مثل موضوع التوظيف، 
من  الذاتية  اإلدارة  تمكن  عدم  من  الرغم  على 
للتوظيف  الرسمي  التفعيل  نسبة  إلى  الوصول 
لمؤسسة  الرسمية  الشروط  أحد  من  وهي 
العمل الدولية لتطبيق أو تفعيل مشروع التنمية 
التنمية  أو  المجتمعية  التنمية  أو  االقتصادية 
المستدامة، التي تسعى إليها اإلدارة الذاتية، ومع 
أن نسبة التوظيف قليلة فهناك عدم تجانس فيها 
من ناحية الكفاءات ومن ناحية المناصب وهذا 
المشاركين  جميع  قبل  من  ا  ملحًّ مطلبًا  كان  ما 
المشاركين  غير  أو  الذاتية،  اإلدارة  في  سواء 

وحضروا الندوات.

ـ هل تساهم هذه الندوات يف 
تقوية أوارص األخّوة والتعاضد 

بني شعوب شامل ورشق سوريا 
خصوًصا، وتزيد من اللحمة 

الوطنية وتبني جسور الثقة بني 
السوريني عموًما؟

هو  الندوات  هذه  من  األساسي  الشق  كان 
وشرق  شمال  شعوب  بين  المجتمعي  الحوار 
سوريا  في  حدثت  التي  األزمة  بعد  سوريا، 
أحد،  على  يخفى  ال  وهذا  سنوات،  عشر  منذ 
موضوع  هناك  الموضوع،  هذا  يدرك  الكل 
السياسية،  التنظيمات  أو  الشعوب  أو  العشائر 
األزمة  عمر  من  الماضية  السنوات  خالل 
العشائر  أو  السياسية  التنظيمات  هذه  السورية، 
كبير،  شرخ  هيكليتها  في  حدث  الشعوب،  أو 
بسبب تدّخل األجندات اإلقليمية أو الداخلية، أو 
الدولية، نرى ونالحظ أن إحدى العشائر بغض 
الدينية، منقسمة  العرقية أو  النظر عن تسميتها 
ذاتيًّا فيما بينها إلى: قسم من هذه العشيرة والئه 
إليران، وقسم والئه لروسيا، وقسم والئه للنظام 
السوري، وقسم والئه للمعارضة الموجودة في 
التنظيمات  وحتى  لتركيا،  والئه  وقسم  تركيا، 
كتيارات  بينها  فيما  منقسمة  أصبحت  السياسية 
موالية لهذه األطراف نتيجة التدخالت اإلقليمية، 

ونتيجة األزمة السورية وامتداد عمرها.
هذه الندوات التي أقيمت من قبل مجلس سوريا 
وممتازة  جبارة وجيدة  الديمقراطية هي خطوة 

للم شمل هذه العشائر والمكونات السياسية، وسد 
في  حدثت  التي  الخروقات  وهذه  الثغرات  هذه 
المجتمعية والسياسية، وبالتالي  المكونات  جسد 
األطروحات التي طرحت في هذه الندوات من 
قبل مجلس سوريا الديمقراطية تهدف إلى توحيد 
هذه العشائر، وتوحيد الشعوب العرقية والدينية 
بسبب  الشرخ  فيها  حدث  التي  السياسية  وحتى 
طول عمر األزمة السورية وتدخالت األجندات 

اإلقليمية والدولية.
هذه األفكار التي طرحت من قبل مجلس سوريا 
الديمقراطية هي أفكار توحيدية لهذه الشعوب، 
الصفوف  توحيد  إلى  لالنطالق  قاعدة  لتأسيس 
التدخالت  مواجهة  في  أكبر  قاعدة  وتشكيل 
الذين  والروس  السوري  والنظام  اإلقليمية، 
الشعب  حساب  على  أجنداتهم  تنفيذ  يحاولون 

السوري.

ـ هل بإمكان هذه الندوات 
تطوير اإلدارة الذاتية التي 
تتشارك يف إدارتها شعوب 

املنطقة؟

منذ انطالقة اإلدارة الذاتية وحتى اآلن الظروف 
األعمال  حجم  تغيرت،  والمشاركات  واألمور 
بشكل  تغير  الذاتية  اإلدارة  كاهل  على  وثقلها 
إلى  ستؤدي  تأكيد  بكل  الندوات  هذه  كبير، 
وسد  أخطائها،  وتصحيح  الذاتية  اإلدارة  تفعيل 
هذه  من  األهم  والمطلوب  أكثر،  نواقصها 
عمليًّا ضمن  األفكار  هذه  برمجة  هي  الندوات 
هيكلية وقوانين اإلدارة الذاتية، أي أن االستماع 
األطروحات  هذه  وبالتالي  كاٍف،  غير  للناس 
تطوير  أجل  من  التي طرحت  البناءة  واألفكار 
اإلدارة الذاتية يجب أن تترجم عمليًّا في أعمال 
اإلدارة الذاتية وفي نشاطاتها، وبالتالي، اليوم، 
مجلس سوريا الديمقراطية أصبح صلة الوصل 
وبين  والسياسية  المجتمعية  المكونات  بين  فيما 
تلخيص  المجلس  على  ويجب  الذاتية،  اإلدارة 
الذاتية  اإلدارة  مع  بالتعاون  األفكار  هذه 
الذاتية  اإلدارة  نشاطات وأعمال  وترجمتها في 
وحاجز  النواقص  حاجز  اإلدارة  تتخطى  كي 
النقد المستمر، من خالل تطوير اإلدارة الذاتية، 

وليس التشهير بها.

 - اإلدارة الذاتية تحاول تحقيق 
الرؤية املستخلصة من ندوات 

مسد، وما املطلوب منها؟

اإلدارة كانت ُمشاِركة بشكل عام، هناك ممثلون 
هذه  في  مشاركين  كانوا  الذاتية  اإلدارة  عن 
الندوات ويستمعون، وكل ما ُطِرْح تم أخذه بعين 
االعتبار وتلخيصه في تقارير أو ملفات خاصة 
الذاتية  باإلدارة  خاصة  لجان  قبل  من  ستُدرس 
مؤتمر  وهناك  الديمقراطية،  سوريا  ومجلس 
عام لهذه الندوات، وستُترجم هذه الندوات التي 
وشرق  شمال  جغرافية  مستوى  على  أقيمت 

سوريا في مؤتمر عام.
رؤى  وسيقدم  األفكار  سيلخص  المؤتمر  هذا 
تجميعية لألفكار المطروحة في الندوات بشكل 
مستقل، وبالتالي اإلدارة الذاتية عليها أن تكون 

ما  كل  وتنفيذ  ترجمة  في  المسؤولية  قدر  على 
ُطِرَح خالل هذه الندوات.

ـ كيف ميكن أن تؤدي هذه 
الندوات دوًرا يف تهيئة األرضية 
لعقد حوار وطني بني الشعب 
السوري بعد ارتهان املعارضة 
الخارجية ألجندات إقليمية؟

السورية  المعارضة  البداية،  في  قلنا  كما 
وعدم  فشلها  أثبتت  والخارجي  الداخلي  بشقيها 
والفعاليات  الندوات  هذه  إقامة  على  قدرتها 
تسيطر  التي  المناطق  في  واسع  مستوى  على 
في  أقيمت  التي  الندوات  هذه  وبالتالي  عليها، 
مناطق شمال وشرق سوريا، ستهيئ األرضية 
النطالقة مؤتمر وطني شامل لجميع المكونات 
وحتى  الدينية  أو  العرقية  سواًء  المجتمعية، 
هذه  تسد  قوية  قاعدة  لبناء  السياسية  المكونات 
التدخالت  عن  نتجت  التي  الموجودة  الثغرات 
جديد  من  الصفوف  رص  وبالتالي  اإلقليمية، 
بشكل أفضل وأقوى وتوسيع المشاركة من باب 
أوسع لجميع الشرائح التي لم تشارك حتى اآلن. 
واإلدارة  الديمقراطية  سوريا  مجلس  وبالتالي 
الندوات  هذه  أفكار  تجميع  من  تمكن  الذاتية 
ضمن مؤتمر وطني شامل وعام، يعتبر رسالة 
للمعارضة  بامتياز  سورية  وطنية  رسالة  قوية 
المرتهنة لتركيا وللمعارضة الداخلية الموجودة 
مرتهنة  وهي  )دمشق(  السوري  العمق  في 
لقرارات النظام السوري، والتدخالت اإليرانية 

والروسية.

- تجد شعوب شامل ورشق 
 ً سوريا يف اإلدارة الذاتية حالاًّ

لألزمة السورية املستعصية، فهل 
ميكن أن يشكل تطوير اإلدارة 
الذاتية خصوًصا ونتائج هذه 
الندوات عموًما أرضية لحل 

األزمة يف سوريا؟

بكل تأكيد النظام السوري منذ 2011 حتى اآلن 
لم يقدم أي جديد إلنهاء األزمة السورية، وكذلك 
إقليمية  ألجندات  المرتهنة  السورية  المعارضة 
سواء لتركيا أو إيران أو لروسيا لم تقدم برنامًجا 
وبالتالي  والسوريين،  سوريا  إلنقاذ  سياسيًّا 
الثاني  كانون   21 في  بإعالنها  الذاتية  اإلدارة 
الجماهيري  التسارع  بهذا  وانطالقتها   ،2014
وتوسعها  واالقتصادي  والسياسي  واإلداري 
بإدارة أكثر من ثلث الجغرافيا السورية، أثبتت 
نجاحها وفعاليتها لبناء أرضية لسوريا المستقبل.
سوري  وطني  سياسي  مشروع  الذاتية  اإلدارة 
ست  بعد  وبالتالي  تجربة،  وليست  بامتياز 
سنوات من النمو المتسارع لإلدارة الذاتية، فإن 
شعوب شمال وشرق سوريا من العرب والكرد 
والتنظيمات  والشيشان  واألرمن  والسريان 
السياسية وحتى المكونات الدينية أثبتت لسوريا 
هو  مشروعها  بأن  اإلقليمية،  وللقوى  وللعالم 
مشروع وطني سوري بامتياز وقادر على بناء 

سوريا جديدة لكل السوريين.

كيف حّول أردوغان المسلحين السوريين إلى مرتزقة؟

في  الكفة  أن  أردوغان  السلطان  أدرك  حين 
سوريا مالت إلى روسيا بعد تدخل األخيرة قبل 
هناك،  الجارية  األزمة  في  سنوات  خمس  نحو 
اتبع نهجاً جديداً، إذ لم يَعُد صوته يأتي هادراً، 
يرسم الخطوط الُحمر، ويريد الصالة في الجامع 
السوري  للرئيس  الرحيل  ُمهل  األموي، ويحدد 
سياسة  انتهاج  إلى  سارع  بل  األسد…  بشار 
على  والمقايضات  الصفقات  على  تقوم  جديدة 
فكانت  ومصيرهم،  ودمائهم  السوريين  حساب 
بدرع  تسمى  ما  عمليات  ثم  ومن  حلب،  صفقة 
التي  السالم،  ونبع  الزيتون  وغصن  الفرات 
انتهت جميعها باحتالل تركيا مناطق واسعة من 
شمالي سوريا وشرقها، وفي كِلّ هذا، كان كرد 

سوريا هدفاً لعملياته العسكرية.

األجهزة األمنية الرتكية تتحكم 
باملجموعات املرتزقة

أمام هذا الواقع الجديد، وضعت أجهزة أردوغان 
األمنية والعسكرية يدها على الجماعات المسلّحة 
التي  هي  تركيا  باتت  إذ  السوري،  الشمال  في 
تتحكم بها، تختار لها قياداتها، تدّرب عناصرها 
عسكرياً، تمدّها بالسالح، تحدد معاركها، تدفع 
رواتبها، وعلى األرض اعتمدت سياسة إحالل 
من  السورية،  الهوية  محل  التركية  الهوية 
والعمل  الديموغرافي،  التغيير  عمليات  خالل 
واعتماد  السورية،  عن  بدالً  التركية  بالعملة 
والتدريس،  التعليم  في  التركية  والمناهج  اللغة 
المناطق  هذه  في  الخدمية  التحتية  البنية  وربط 
بتركيا. وهناك غيرها من الخطوات التي تهدف 
المناطق بها، كما جرى  تركيا منها إلحاق هذه 
التركية  القوات  غزتها  حين  قبرص  لشمالي 
عام 1974، وهكذا وجد السوري )الذي خرج 
نفسه  الثورة(  باسم  األيام  من  يوم  في  للتظاهر 
مكان،  كِلّ  في  تحاصره  تركية  سلطة  أمام 
منه  وتريد  بوصلته،  وتحدد  بمصيره،  وتتحكم 
أن يكون مجّرد أداة في حروب أردوغان التي 
ال تنتهي، إذ استخدمهم األخير في حروبه ضد 
فيها  ارتُكبت  التي  الكرد، وال سيما في عفرين 
أفظع الجرائم واالنتهاكات ضد اإلنسان وهويته 
باستخدام  فعليّاً  بدأ  ثم  وحقوقه وممتلكاته، ومن 
إلى  فأرسلهم  المال،  مقابل  كمرتزقة  هؤالء 
واليوم  التركية،  الطائرات  عبر  ليبيا  في  القتال 
أذربيجان  بين  المندلعة  الحرب  إلى  يرسلهم 
وأرمينيا، وسط تقارير عن إرساله أعداداً منهم 
ولبنان  وقطر  واليمن  والصومال  مالي  إلى 
في  أردوغان  يتدخل  التي  الدول  من  وغيرها 
شؤونها الداخلية أو ينّسق مع أنظمتها، كما هو 
حال قطر والصومال لصالح أجندات أردوغان 
وهو  التوسعية،  العثمانية  وأوهامه  وأحالمه 

العوامل لجعل خورشيد دلي من  استغّل مجموعةً  في كل هذا 
في  والسلم  األمن  تهدد  ظاهرةً  المرتزقة  هؤالء 

العديد من المناطق.

تركيا تدعم املجموعات املتطرفة 
كجبهة النرصة وداعش

مع هدوء جبهات القتال في الشمال السوري بفعل 
المسلّحون  وجدَ  التركية،   - الروسية  االتفاقيات 
هناك أنفسهم عاطلين عن العمل، وسط ظروف 
الجهات  توقف  بعد  سيما  وال  صعبة  معيشية 
ضاعف  ما  رواتبهم،  دفع  عن  عنهم  المسؤولة 
أسعار  وارتفاع  الفقر  ظل  في  أوضاعهم  سوء 
العمل  سوى  هؤالء  يَر  فلم  األساسية،  المواد 
المال  مقابل  أردوغان  لصالح حروب  كمرتزقة 

دون أي اعتبار ألّي قيمٍة أخرى.
على  التركية  السلطات  تمارسها  التي  الضغوط 
وكذلك  وشرقها،  سوريا  شمالي  مناطق  أهالي 
واستغالل  تركيا،  داخل  في  السوريين  على 
الفئات البسيطة وحاجاتها، حيث ال يقتصر األمر 
ذلك  في  بما  المدنيين  يشمل  بل  المسلّحين  على 
األطفال، وكثيراً ما تضع السلطات التركية هذه 
الفئات بين خيار الذهاب إلى القتال أو التعرض 
يشجعهم  ما  وهو  رادعة،  وإجراءات  لعقوبات 
على االنخراط في ثقافة العنف وارتكاب الجرائم 
واالنتهاكات وال سيما في منطقة عفرين المحتلّة.
تكفيرية  من  األيديولوجية  الدوافع  عن  أما 
وعثمانية، فقسم كبير من هؤالء المسلّحين هم من 
واإلرهابية  والمتشددة  المتطّرفة  الجماعات  أشدّ 
التخلّي  النصرة والقاعدة وحتى داعش بعد  مثل 
الجماعات  عن  فضالً  التنظيمية،  هويتهم  عن 
التي ترفع الرايات واألسماء التركية والعثمانية، 
على  الجماعات  هذه  تطلق  أن  صدفةً  ليس  إذ 
السلطان  مثل  وعثمانية،  تركية  أسماء  نفسها 
والمعتصم  شاه  وسليمان  وبايزيد  والفاتح  سليم 
جميعاً  وهي  وسمرقند،  واألويغور  والتركستان 
أجهزة  قبل  من  دماغ  غسل  لعمليات  تتعرض 
التي جعلت من أردوغان  التركية  االستخبارات 
ترويج  وسط  الجماعات،  لهذه  الروحي  األب 
المتبقي  الوحيد  األمل  هو  أردوغان  إن  لمقولة 
لهم، كما قال القيادي فيما يسمى بالجيش الحر، 
مصطفى سيجري، في تغريدة له بموقع »تويتر«.
السورية  المعارضة  لقوى  السلبي  الدور 
المرتبطة بتركيا وال سيما االئتالف الوطني الذي 
تسيطر عليه جماعة اإلخوان المسلمين، وجناحه 
العسكري المسّمى بالجيش الوطني، أنها تتحرك 
األزمة  إزاء  أجندتها  وتنفذ  تركيا،  من  بأوامر 
وهي  السورية،  قضيتها  حساب  على  السورية 
في كِلّ ذلك تبدو أسيرةً للتركي وقراراته، وغير 
قادرة على التحرك خارج أجندته، وال سيما أن 
ويتلقّون  لهم،  مقراً  تركيا  من  يتخذون  هؤالء 
بات  وهكذا  خاللها،  من  والمساعدات  الرواتب 
يخرج عن  تركيا، وكلُّ من  قبضة  تحت  هؤالء 
العميد  مع  حصل  كما  السجن  مصيره  طاعتها 

أحمد رحال أو الطرد أو الهرب كما حصل مع 
الكردي  الوطني  المجلس  عضو  عكيد،  حّواس 
المنضوي في االئتالف، كلُّ ذلك وسط تهديد دائم 

لهم بفتح ملفاتهم الخاصة وفضحهم أسرارهم.
 

االرتزاق ظاهرة عثامنية تحولت 
إىل سورية

سارع  السورية،  األزمة  بداية  ومنذ  الواقع  في 
قضية  سيما  وال  استغاللها،  إلى  أردوغان 
حّولهم  لهم،  بالده  حدود  فتح  بعد  إذ  الالجئين، 
جعل  واليوم  أوروبا،  ضد  ابتزاز  ورقة  إلى 
تاريخ  في  ظاهرة  أبشع  المرتزقة  ظاهرة  من 
بأبشع  العالم  أمام  صورتهم  وتشويه  السوريين 
عبر  السوري  المجتمع  يعرف  لم  إذ  األشكال، 
ظاهرة  كانت  التي  االرتزاق  ظاهرة  التاريخ 
عبر  حروبهم  في  األتراك  اعتمدها  إذ  عثمانية، 
أجداده  إليه  سبقه  أردوغان  يفعله  فما  التاريخ، 
العثمانيون، إذ تقول صفحات التاريخ أن السلطان 
هذا  إلى  لجأ  من  أول  هو  األول  مراد  العثماني 
التي  االنكشارية  الفرق  أسس  حين  األسلوب 
كان أفرادها من أسرى الحروب والغلمان الذين 
كانوا  أهاليهم وأصولهم، وهؤالء  ينفصلون عن 
العثمانية في عهده حيث  القتال  أبطش فرق  من 
كانت مهمتهم الوحيدة هي أعمال القتل والحرق 
والنهب. كما يخبرنا التاريخ الحديث كيف شّكلت 
الماضي  القرن  من  الثمانينات  نهاية  في  تركيا 
بتركيا،  الكردية  المناطق  في  القرى  حماة  نظام 
الحركة  لقتال  األهالي  وسلّحت  دّربت  وكيف 
اإلرهاب،  مكافحة  بحجة  تركيا  في  الكردستانية 
النظام  لهذا  المنتمين  العناصر  عدد  بلغ  حيث 
قرابة مئة ألف مسلّح، وهؤالء شجعتهم الحكومة 
االنتهاكات  من  العديد  ارتكاب  على  التركية 
بكاملها  قرى  وتدمير  حرق  أعمال  إلى  وصلت 
وتهجير أهاليها، والقيام بعمليات اغتيال للمثقفين 
تركيا  أنشأت  واليوم  والحقوقيين،  والسياسيين 
تقوم  التي  والشركات  المنظمات  من  العديد 
القتال  ساحات  إلى  وإرسالهم  المرتزقة  بتدريب 
التي  سادات  شركة  الشركات  هذه  رأس  وعلى 

أردوغان  عيّنه  الذي  تانريفَردي  عدنان  يرأسها 
مستشاراً عسكرياً له بعد أن كان ضابطاً متقاعداً، 
حيث بات الرجل يتمتع بنفوذ مؤثر وقوي داخل 

المؤسستين العسكرية واألمنية بتركيا. 
         

من املسؤول عن انتشار ظاهرة 
االرتزاق التي تهدد املنطقة

تنشرها  التي  االرتزاق  ظاهرة  الحديث عن  في 
تركيا، ثمة قضية أساسية ال بُدَّ من التوقف عندها، 
واألخالقية  القانونية  المسؤولية  قضية  وهي 
خطر  إلى  وتحّولها  انتشارها،  عن  واإلنسانية 
ينبغي  وهنا  وشعوبها،  المنطقة  دول  أمن  يهدد 

التطّرق إلى مسألتين أساسيتين:
هذه  من  واإلنساني  الدولي  القانون  أين  األولى: 
يخبرنا  تركيا؟  تعتمدها  التي  الخطيرة  الظاهرة 
 1949 عام  جنيف  معاهدة  أن  الدولي  القانون 
يتضمنان   1977 عام  في  الصادر  وملحقها 
العشرات من البنود التي تجّرم االرتزاق، وتجّرد 
في  لألسرى  المنصوصة  الحقوق  من  المرتزق 
التعريف  بحسب  هنا  والمرتزق  الحروب، 
القانوني، هو كل شخص يقاتل على أرٍض غير 
قبل  من  تجنيده  ويتم  إليها  ينتمي  التي  األرض 
المسلّح  يقاتل  بأي صفة  هنا:  والسؤال  ما.  دولٍة 
شك،  دون  من  وأذربيجان؟  ليبيا  في  السوري 
التي  الدولة  مسؤولية تركيا واضحة نظراً ألنها 

تقوم بتجنيد هؤالء دون رادع.
األزمة  في  المنخرطة  الدول  مسؤولية  الثانية: 
السورية، ووجه المسؤولية هنا يتعلّق بعدم قيام 
هذه الدول بتحقيق تسوية سلمية لألزمة السورية 
لألزمة  السياسي  الحّل  تأخر  وكلّما  اآلن،  حتى 
أن  سيما  وال  تتوسع،  االرتزاق  ظاهرة  فإن 
ألسباب  الحروب  شِنّ  عن  يتوقف  ال  أردوغان 
سياسية وأيديولوجية يعتمد عليها في تطلّعه إلى 
تحقيق مشروعه التوّسعي في المستقبل، والسؤال 
هنا متى يتحرك المجتمع الدولي لمحاسبة تركيا 
على نشرها ظاهرة االرتزاق في مناطق متفرقة 

من العالم؟
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منذ أن وجدت فكرة القومية العربية 
ووحدتها، وهي حتمل في طياتها عوامل 

الفرقة، حيث كان اجلميع ينادون بحتمية 
الوحدة، على أساس االنتماء القومي، 

ويتسابق نظمها )ولو ظاهرياّ( بأنهم أول 
من يسعى إلى هذا الهدف، لكن الواقع 

كان يشير إلى عكس ذلك، فاخلالفات بني 
األنظمة احلاكمة كانت السائدة على 

الساحة العربية، وكان التأثير األول في 
حرب فلسطني، والتي أسفرت عن نكسة 

تأسيس دولة إسرائيل، حيث مت تبادل 
االتهامات بني من شارك في تلك احلرب 

عن أسباب تلك النكسة.

وهناك من اتهم اجليش األردني بأنه سبب 
ذلك، حيث كان حتت قيادة قائد بريطاني 

)اجلنرال جلوب(، أم أن السبب يكمن 
في خيانة عربية من بعض األطراف، 

أو بسبب ما سمي بصفقة األسلحة 
الفاسدة ملصر، واخلالصة أن أول اختبار 

للوحدة العربية في ظل اجلامعة العربية، 
مبواجهة أزمة مصيرية قد فشل، وأصيب 

بنكسة خطيرة، كانت لها انعكاسات 
سلبية كثيرة، كالعدوان الثالثي على 

مصر وما أسفر عنه من مكاسب 
إلسرائيل، وسعت بعض األنظمة لتأمني 

نفسها من خالل البحث عن ارتباطات 
خارجية، أولها حلف بغداد بني النظام 
امللكي في العراق، وتركيا، حيث قُوبل 

ذلك بخطوة وحدوية عربية واإلعالن عن 
قيام الوحدة بني مصر وسوريا، وعلى 

الفور ومن باب ذر الرماد في العيون الكل 
أجمعوا على السعي للوحدة، إذ ردت كل 
من العراق واألردن بإعالن االحتاد الهاشمي 

)فيصل ـ حسني(، وكانت النتائج 
سريعة جداً بسقوط امللكية في العراق، 

ورحبت مصر بذلك وبالعهد اجلمهوري 
اجلديد في العراق.

إال أن قوانني )الفيزياء( التي يتنافر فيها 
املتشابهان، انطبقت على غير عادتها 
في احلالة السياسية العربية، وسريعاً 
ما حدث التنافر بني عبد الناصر وعبد 

الكرمي قاسم، فأيدت مصر بقوة انتفاضة 
فاشلة للشواف في املوصل، كما وقف 

عبد الناصر في طريق ضم قاسم 
للكويت عشية استقاللها، وبعدها كان 

االنفصال، حيث جنح بعض الضباط 
السوريني في دمشق من القضاء على 
أول ورمبا آخر محاولة للوحدة العربية، 

واستعد املسرح العربي النتظار 
مشهد جديد، إذ تولى اإلمام البدر زمام 

السلطة في اململكة املتوكلية اليمنية 
خلفاً لوالده اإلمام أحمد، وكانت فرصة 

لبعض الضباط ليثوروا على هذا النظام 
املتخلف، ووجدها عبد الناصر فرصة 
إلثبات صحة توجهه العربي، فأرسل 
قواته إلى اليمن ملساندة تلك الثورة، 

ليقع في مستنقع تلك احلرب، إذ فقدت 
مصر أكثر من )50000( من جنودها، 
كما فقدت هيبتها، في عملية شراء 
والءات القبائل اليمنية، مقابل تدفق 

األموال واألسلحة السعودية على نفس 
القبائل، وشكلت تلك احلرب على جبال 
اليمن بني عضوين مؤسسني للجامعة 

العربية )مصر والسعودية(،معوالً 
جديداً لهدم  فكرة القومية العربية، 

إذ تسببت في هزمية حزيران عام 1967 
)احلرب على جبهتني(، وكان من نتائجها 

احتالل شبه جزيرة سيناء، والضفة 
الغربية، وهضبة اجلوالن، والقدس زهرة 

املدائن، فضالً عما حدث لالقتصاد 
املصري من انهيار، وتوقفت كافة مشاريع 
التنمية، من أجل إعادة بناء اجليش، وكان 

الشعار السائد )ال صوت يعلو على 
صوت املعركة(، وما سببه هذا الشعار 
للشعب املصري من تضحيات ومرارات، 
ذكريات تسربلت بسواد احلزن واملرارة، ما 

زال لها بقية طاملا في العمر بقية.

 روناهي القاهرة... ضياء روج آفا  

رجائي فايد
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محرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

ما وراء العدواِن على اآلثاِر في عفرين 
رامان آزاد تقرير/ آزاد كردي

الوقائُع والمعطياُت الميدانيّة أّن ما يجري  تؤّكدُ 
مساِر  طيلةَ  استثنائيّةً  األكثُر  هو  عفرين  في 
مناطَق  تشاطُر  أنّها  ورغم  السوريِّة،  األزمِة 
ترحيِل  جغرافيا  بكونها  سوريا  شمال  مجاورةً 
تحت  وتقُع  السوريِّة  األزمِة  تفاصيِل  وتجميعِ 
بأسلوِب  تنفردُ  عفرين  أنَّ  إال  التركّي،  النفوِذ 
الشامل  العدواِن  من  اعتباراً  االحتالِل  وسياسِة 
عليها في 2018/1/20، وحتى إعالن احتاللها 
يوم  بمشهِد  استباحتها  وبدِء   2018/3/18 في 

الجراِد، ليطاَل العدواُن اآلثار أيضاً.

استثنائّية الحدث العفرينّي
حجِم  من  تأتي  عفرين  في  الحدِث  استثنائيّةُ 
واألثِر.  والحجِر  والشجِر  البشِر  على  التعدياِت 
عبر  أيضاً،  يُستهدُف  الحاضُر  كما  والتاريُخ 
أعماِل التنقيِب الجائرةِ ونبِش األرِض بحثاً عن 
والمنحوتاِت،  واللوحاِت  واللُقى  األثريِّة  القطعِ 
وتجريِف األرِض وإعفاِء األثِر وتخريِب طبقاِت 
التربِة، كما يُعتدى على التاريخِ بأعماِل الترميِم 
النبي هوري، وإضفاء  كالتي تجري في مسجِد 
مالمَح عثمانيّة عليه، وبذلك فالتعدّي على اآلثار 

يتمُّ زيادةً ونقصاناً.

بكونها  عفرين  في  الحدِث  استثنائيّةُ  وتأتي 
الجغرافيا التي تفقدُ فيها كّل شعاراِت المعارضِة 
المكانيّة  شرعيّتها  المسلحة،  وفصائلها 
النظام«  »إسقاط  وهدُف  بالمطلِق،  وصالحيّتها 
التي تميّزت  المزعوم ال يمرُّ عبرها، والمنطقةُ 
بكونها أكثر المناطِق السوريّة استقراراً وأماناً، 
تهجيِر  مقابل  األزمِة،  عناصِر  بكّل  إليها  دُفع 
الديمغرافّي،  التغيير  إجراءاِت  وتنفيِذ  أهلها، 
التاريخِ،  معطياِت  تغييُر  معها  بالتوازي  وليتمَّ 
العالقة  تدرُك  التركّي  االحتالل  سلطات  ألّن 
واألثِر  الراهن  اإلنسانّي  الوجوِد  بين  الوثيقة 

التاريخّي.
ال يمكُن تقييُم أهميِّة توثيِق االنتهاكاِت والتعدياِت 
لم  ما  عفرين  منطقِة  في  األثريِّة  المواقعِ  على 
التاريخِ  اآلثاِر نفسها على مستوى  ندرك أهميةَ 
والهويِة واالنتماِء، فهي ليست مجرد بقايا لتاريخ 
أمام  صمدت  التي  الماضي  كنوُز  بل  سابٍق، 
حقباً  وعبرت  الطبيعِة  وعوامِل  الدهِر  عوادي 
تُعرُف  اآلثاُر  كانِت  وإذا  اليوم.  حتى  تاريخيّة 
اإلشارةِ  المهم  من  فإنّه  التاريخِ،  شواهدُ  بأنّها 
والتاريخِ،  اآلثاِر  دراسِة  بين  االختالِف  إلى 
أحدهما  يستغني  فال  يتكامالن،  ِعلمان  وأنّهما 
عن اآلخر؛ فإذا كان علُم التاريخِ معنياً بدراسِة 
الدليُل  الحدِث وحكاية الماضي، فإّن اآلثاَر هي 

على الحكايِة التاريخيِّة وتأكيدها.

أهمّية اآلثار
اآلثاُر هي وثائٌق حيّةٌ تثبُت وجودَ أّي شعٍب في 
المتاحُف  كانِت  وإذا  محددةِ،  تاريخيّة  مرحلٍة 
نحٍو  على  والمجسماِت  واآلثار  باللُقى  تحتفُظ 
انتقائّي، فإّن المواقَع األثريّة هي متاحف طبيعيّةٌ 

مفتوحةٌ، وال تقلُّ عنها قيمة بل تتجاوزها.
أّي  في  الشعوِب  بقصِص  التاريخِ  كتُب  تزّودنا 
الحكايِة  بقيِة  استكماِل  يمكُن  ال  أنّه  إال  مرحلٍة، 
التاريخيِّة بدقٍة دون شواهدَ أثريٍّة تؤيدها. وأمام 
مشهد اآلثار يستشعُر المرُء أّن شيئاً من أرواحِ 

يواجه التراث الثقافي في دول منطقة الشرق 
األوسط عدداً من المخاطر والتحديات التي 
أفرزت الحروب والصراعات الكثير منها، 
هذا  نحو  المباشر  التوجه  تستوجب  والتي 
مع  له،  المناسبة  الحماية  وتوفير  التراث 
كل ما يتضمنه من آليات ووسائل وأدوات، 
أهمية  من  يشكله  لما  عليه  الحفاظ  وضمان 

للمجتمعات كافة.
األجيال  تركته  ما  عموماً  التراث  ويعني 
مختلف  في  الالحقة  لألجيال  السابقة 
والتاريخية  والدينية  الفكرية  المجاالت 
وغيرها،  والمعمارية  واألثرية  واألدبية 
مجتمع  حياة  طبيعة  يعكس  الذي  وبالشكل 
إضافة  عيشهم؛  وطريقة  أفراده  وسلوك  ما 
إلى ما أنتجه مجتمع ما من أفكاٍر في ماضيه 
صحيفتنا  التقت  الصدد،  وبهذا  وحاضره. 
مديرية  في  األثري  بالخبير  »روناهي« 
مدينة  في  والفن  الثقافة  للجنة  التابعة  اآلثار 

منبج وريفها؛ عبد الوهاب شيخو.

ماهية الرتاث

بداية وحول معنى التراث، حدثنا عبد الوهاب 

شيخو عن ذلك بالقول: »هو مجموع خبرات 
اإلنسان في حياته وتنبثق هذه الخبرات من 
هم  وبمن  به،  المحيطة  البيئة  مع  تجاربه 
ويرتبط  والجماعات،  األفراد  من  حوله 
التراث بماضي اإلنسان ارتباطاً وثيقاً، كما 
يرتبط بالواقع الذي نعيشه وبمستقبله. ويعد 
التراث حجر األساس الذي تقوم عليه ثقافة 

األمم في تاريخها وحاضرها«. 

الهوية الثقافية

التراث اإلنساني في مجمله يدل على هوية 
والبطاقة  كالدليل  ويكون  وماهيتها  األقوام 
التعريفية به، يدل عليها ويعَرف بها ويكون 
كل  يمنح  التراث  »إن  الفارقة،  كالعالمة 

شعب هويته التي تميزه عن غيره من 

في  هائماً  باقياً  مازال  مضت،  التي  الشعوِب 
المكاِن نفسه.

الّشعِب  ُوجوِد  على  الماديَّ  الدّليَل  اآلثاُر  تُعدُّ 
تعطينا  كما  علَيها،  يُعيُش  التي  بأرضِه  وأحِقّيَّتِِه 
القديمِة،  التّاريخيِّة  الِحقِب  عِن  فكرةً  لآلثار 
مضى  فيما  عاشت  التي  األجيال  حياةِ  ونماذج 
الماضي  ربِط  في  أهّميّة  لها  كما  بالمكاِن، 
لماضيه  اإلنسان  فمعرفةُ  والمستقبل،  بالحاضِر 
وتصوِر  مستقبله  صياغِة  من  تُمّكنه  وحاضِره 
مستقبِل األجيال من بعِده. ومن أبرز أوجه اآلثار 
التاريخية هي التراث العمرانّي، الذي يُشّكُل حلقةَ 
الوصل بين الماضي والحاضر، ويُساهم بتطوير 
األجداِد  منجزاِت  واالطالع  المعرفيّة  الحالة 

وتاريخهم، ما يُمتّن عالقةَ المواطِن بموطنه.
من الناحيِة االجتماعيِّة والوطنيّة، تعدُّ اآلثار أحدَ 
بتعريفه  المواطِن،  ُهوية  صياغِة  مكّوناِت  أهم 
وُطرق  أجداده  وقيَم  وحضارته  بلده  بتاريخ 
المواطنين  بين  إيجاباً  األمُر  وينعكُس  حياتهم، 
ويسهُم  وحضارتهم.  لبلِدهم  انتمائهم  بتعزيِز 
التاريخيِّة  بالمعطياِت  المجتمعِ  أبناِء  اعتزاُز 
وزيادةِ  بينهم  الفوارِق  وإزالة  بالتقريِب  نفسها 
القيم  تُعزز  كما  والتالحِم،  التعاضِد  عوامِل 
الوطنية ومناعِة الوطِن، وتُساعدُ المحافظةُ على 
مشتركاٍت  وتزيد  التاريخّي  الفهِم  بصيانِة  اآلثاِر 

اجتماعيّة وتوّحد المعايير القيميّة.

التاريُخ حركةٌ متواصلةٌ من غيِر انقطاعٍ، ولعلَّ 
شكِل  في  تغيّراٌت  عليها  تطرأ  الشعوَب  أحواَل 
المستقلة  دولتها  فتشّكل  الزمِن،  عبر  حضورها 
وتخضُع  أرضها  يُستعمُر  أو  إمارة،  أو  مملكة 
وما  تفنى،  ال  أنّها  إال  مغايرةٍ،  حكومٍة  لسلطِة 
يحدث مجردُ تغيّر في شكِل الحضوِر، وليس نفياً 

للوجوِد نفسه، أو فناًء.
الزمان  هما  ببعدين  منوط  شعٍب  أّي  وجود  إنَّ 
والمسألة  والجغرافيا،  التاريخ  أي  والمكان، 
تتعدى الوجودَ الزمانّي الطارئ بالمكاِن، ومجرِد 
اإلشغاِل المكانّي العابر، كما هي حالة المهاجرين 
والالجئين والقبائل الرحل والجيوش الغازية، بل 
فيها  دائم وتملٌّك لألرِض واالستقرار  هو وجودٌ 
وتشييد العمراَن فيها وممارسة كّل أنواع النشاِط 

والفنون فيها.
قد تنتهي الدوُل والممالك وتتغيُر أحواُل الشعوِب 
عبر  الشاهدَ  يبقى  التاريخّي  األثَر  أّن  إال  واألمِم 
يستهدُف  اآلثار  وتدميُر  الحكايةَ،  يروي  الزماِن 
آخر  تاريخٍ  فبركِة  إلى  ليُصاَر  الشاهِد،  تغييَب 
وتبقى  الوجوديّة  القضية  بذلك  فتضيُع  للمنطقِة. 
في إطار مجرِد السردياِت والحكاية الشعبيّة دون 

دليٍل مادّي تؤّكدها.
يحيُل االفتقاُر إلى السنِد التاريخّي للوجوِد قضيةَ 
أّي شعٍب لالختزاِل والتشويِه وغياهِب النسياِن، 
والنتيجة هي االنتقاُص من الحقوِق، إذ ال يمكُن 
قضيِة  بين  المقارنةُ  حقوقيٍّة  نظٍر  وجهِة  من 
الجغرافيا،  على  طارئين  الجئين  أو  مهاجرين 
متواصٍل  تاريخيّاً  متجذِر  أصيٍل  شعٍب  وقضية 
وبذلك  القروِن،  عبر  األرِض  على  وجوِده  في 
يتجاوُز معاييَر النسبِة العدديِّة ومصطلح األقليّة. 

عفرين متحٌف طبيعّي
منطقة عفرين كانت نموذجاً لمتحٍف طبيعّي غني 
باآلثاِر، وتضم أكثر من 130 موقعاً أثريّاً بينها 
ما  تلَق  لم  بالمجمِل  أنّها  إال  أثريّة،  تلة  نحو 80 

تستحق من االهتماَم، وبما يتناسب مع قيمِة اآلثاِر 
عفرين  متحِف  وفي  أرضها.  على  الموجودة 
مختلفة،  تاريخيّة  حقٍب  إلى  تعودُ  آثاٌر  الطبيعّي 
والكثيُر منها مصنٌّف على الئحِة التراِث اإلنسانّي 
ولعلنا  )اليونيسكو(.  والعلوم  التربية  لمنظمِة 
دارة  عين  تلة  مثل  األثريّة  المواقع  بأسماء  نعلم 
ومدن  سمعان  وقلعة  هوري(  )النبي  وسيروس 
المواقع  باقي  نجهل  ولكننا  المنسية،  ليلون  جبل 
والتالل، التي تشهدُ على حقٍب وحضاراٍت ودوٍل 
وتحتاُج  بذكرها،  المقاُم  يضيُق  والتي  مختلفة، 
البحِث. واألهم من كّل ذلك  مساحاٍت أوسَع من 
باألرِض  اليوم  العفرينّي  اإلنساِن  عالقةَ  تؤكدُ 
التي يعيُش عليها، وأّن وجوده ليس طارئاً على 

الجغرافيا، ضمن أبعاِد اللجوِء.  
في عين داره آثاٌر تعود إلى حقٍب تاريخيّة متعاقبة 
)النيوليتّي(،  الحديث  الحجرّي  بالعصر  تبدأ 
األلف  وبداية  التاسع  األلف  نهاية  زمنيّاً  وتقابُل 
زراعيّة  مستوطنة  أقيمت  حيث  ق.م،  الثامن 
الصوانيّة،  الحجريّة  األدوات  فيها  استخدمت 
ويقف  الجبل  ورب  عشتار  الربة  لعبادة  ومعبد 
بالحجم  نادران  بازلتيان  أسدان  مدخلها  على 
والتصميم، وُوجدت فيه ُرقم بالهيروغليفيّة الحثيّة 
التي تعود إلى ما بين األلفين األولى والثانية ما 
من  تأتي  المعبد  هذا  وخصوصيّة  الميالد.  قبل 
البناء،  في  الميتاني  ــ  الهورّي  أسلوب  تجسيده 
أربعة  يتجاوز  بالمنطقة  اإلنسان  استقرار  فيما 

آالف عام قبل الميالد. 
كّل  على  ينطبق  داره،  عين  في  قوله  يمكن  ما 
آثار عفرين وتاللها، ذلك ألّن موقعها على تخوم 
كبيرةٍ  درجٍة  إلى  ساهم  والغرب،  الشرق  دول 
اإلمبراطوريات  بين  عليها  السيطرة  تناوِب  في 
وممالك الشرق والغرب، وبالنتيجة تنوع آثارها 

وفقاً لذلك.
  

تدشني تاريخ جديد
التركي في  في عفرين استهدفِت دولة االحتالل 
وفي  األثريّة  المواقَع  عليها،  العدوان  أياِم  أولى 
رغم  المدفعيّةُ،  فقصفتها  داره  عين  تلة  مقدمها 
أنّها أعلنت على لسان مسؤوليها أّن غاية الهجوم 
المدفعّي  القصُف  وتكرر  القومّي،  بأمنها  تتصل 
وليتبيَن  كبيراً.  دماراً  بها  وألحَق  المواقع،  لتلك 
مما  بكثيٍر  أبعد  أنقرة  أهداَف  أّن  األيام  تلك  منذ 
الحاضِر  تدميَر  أرادت  وباختصاٍر  عنه،  أعلنت 
اإلصراِر،  سبِق  عن  واحدةً  دفعةً  والماضي 
ألّن  بالمسألِة،  خطأ  وقوعِ  ُشبهة  هناك  وليس 
العالية  الدقة  أسلحةَ  استخدمت  التركيّة  القوات 
في عدوانها، ولم تكن المواقع األثريّة قريبةً من 

األهداف العسكريّة.
التي  االنتهاكاِت  عبر  التركّي  االحتالل  يسعى 
يقوُم بها المرتزقة الموالون له إلى استهداِف كّلِ 
المواقعِ األثرية في منطقِة عفرين، ليتضحِ أكثر 
التنقيِب  لعملياِت  أنقرة حّضرت خطةً مسبقةً  أنَّ 
عن اآلثاِر وجّهزت خرائط توزعِ المواقعِ األثريّة 
التي حّضرت بها بنك  الطريقِة  بنفِس  بالمنطقِة، 

التنقيِب  عملياِت  إّن  بل  ال  العسكريّة،  األهداِف 
عن اآلثاِر تتمُّ باستخداِم أجهزة حديثٍة للكشِف عن 
المعادِن، ال تتوفر لدى المرتزقة المسلحة. ويتعمد 
واللُقى  اآلثاِر  عن  البحِث  سياِق  في  االحتالُل 
بالتجريِف  القديمِة بالحفر، أن يُعفَي آثاَر الموقعِ 
للقيمِة  استهتار متعمٍد  كليّاً. وفي  لتغييِر مالمحه 

موقع  للمرتزقة  فصيٌل  حّول  لآلثاِر  المعنويّة 
والتدريِب  للرمي  حقل  إلى  األثرّي  دارة  عين 

العسكرّي. 
تجريِف  عمليات  عبر  التركّي  االحتالُل  يهدُف 
اآلثار  إمحاِء  إلى  األثريّة  والمواقع  األرِض 
الوجوديّة وإيجاِد حلقٍة مفقودةٍ، أي إيجاِد انقطاعٍ 
عن  الحاضَر  فتفصَل  التاريخّي،  بالتسلسِل 
يبدأ  جديٍد  تاريخٍ  تدشين  تريدُ  وكأنّها  الماضي، 

يوم احتالِل منطقِة عفرين ورفع العلِم التركّي.
الديمغرافّي  والتغيير  التتريك  عملية  كانت  وإذا 
المنطقِة،  والثقافّي واالستيطان تستهدُف حاضَر 
فالتعدياُت على اآلثاِر استهدفت ماضي المنطقِة 

وهويتها التاريخيّة.  

انتهاٌك للقانوِن الدويّل
تحديداً  اإلنسانّي  الدولّي  القانون  قواعد  تضمنت 
أثناء  بالحماية  المشمولة  الثقافيّة  للممتلكات 
لحماية  الهاي  اتفاقية  وتُعدُّ  المسلحة،  النزاعات 
والصراعاِت  الحروب  الثقافيّة خالل  الممتلكات 
المسلّحة والتي تمَّ إقرارها في 14 أيار 1954، 
ومفّصالً  عاماً  تعريفاً  تضمن  دولّي  اتفاٍق  أول 
الممتلكاُت  أنّها  على  الثقافيّة،  بالممتلكات 
لتراِث  الكبرى  األهميّة  ذاِت  الثابتةُ  أو  المنقولةُ 
الفنيّة  أو  المعماريّة  كالمباني  الثقافّي  الشعوِب 
الدنيوّي،  أو  منها  الدينّي  التاريخيّة،  أو  منها 
التي  المباني  ومجموعات  األثريّة،  واألماكن 
تكتسب بتجمعها قيمة تاريخيّة أو فنيّة، والتحف 
األخرى  واألشياء  والكتب  والمخطوطات  الفنيّة 
وكذلك  واألثريّة،  التاريخيّة  الفنيّة  القيمة  ذات 
الهامة  الكتب  ومجموعات  العلميّة  المجموعات 

والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات...إلخ.
وقد جرت محاوالت دوليّة كثيرة سابقة والحقة 
عام  تعديالت  عليها  وأُدخلت  االتفاقية،  لتعديِل 
الوارد  التعريَف  الذي طال  النقد  1991. ورغم 
لقياس  محددة  معايير  تبنيه  عدم  لجهة  باالتفاِق، 
التعريف  شمول  عدم  ورغم  الثقافيّة،  األهميّة 
التي  وتلك  الثقافيّة،  للممتلكات  الحديثة  العناصر 
على  أقّرت  أنّها  إال  العرقيّة.  األقلياِت  تخصُّ 
برسِم  الثقافية  الممتلكات  أّن  على  اإلجمال  نحو 
اإلنسانيّة جميعاً، وأنّها ميراٌث ال يختُص بشعٍب 

معيٍن.
إقراراً  االتفاق  على  الموقعةُ  الدول  تداعِت  وقد 
منها باألضراِر الجسيمِة التي ُمنيت بها الممتلكاُت 
الثقافيّةُ خالل النزاعاِت المسلّحِة التي سبقت إقراَر 
االتفاِق وبخاصة الحرب العالمية الثانية إلى تبني 
أّن  الموقعةُ  الدوُل  رأِت  إذ  بشأنها،  دولّي  اتفاق 
األخطار التي تتعرُض لها الممتلكات الثقافية في 
ازدياد مطرٍد نتيجةَ تقدِم تقنيِة الحرب؛ كما أقّرت 
أّن األضراَر التي تلحُق بممتلكات ثقافية يملكها 
أّي شعٍب كان، تمسُّ التراَث الثقافَي الذي تملكه 
اإلنسانيّة جمعاء، فكلُّ شعٍب يساهم بنصيبه في 
التراث  المحافظة على  العالميّة؛ وأن في  الثقافة 
الثقافّي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وينبغي 

تأمين حماية دوليّة لهذا التراث.
الممتلكاِت  بحمايِة  الدول  تعّهدَ  االتفاق  وتضّمن 
الثقافيِّة ووقايتها واحترامها، سواء في أراضيها 
أو أراضي الدول المتعاقدة األخرى، وتمتنع عن 
استعمال هذه الممتلكات أو الوسائل المخصصة 
مباشرة  لها  المجاورة  األماكن  أو  لحمايتها 
ألغراض قد تعرّضها للتدمير أو التلف في حالِة 
عدائّي  عمل  أّي  عن  وبامتناعها  مسلّحٍ،  نزاعٍ 

إزاءها.
ونصَّ االتفاق على تحريم أعمال السرقة والنهب 
هذه  من  ووقايتها  الثقافيّة  للممتلكات  وتبديد 
األعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، 
وكذلك تحريم أّي عمٍل تخريبّي موّجٍه ضد هذه 

على  االستيالِء  بعدِم  تعهدت  كما  الممتلكات. 
أّي  أراضي  في  كائنة  منقولة  ثقافيٍّة  ممتلكاٍت 
طرف سام متعاقد آخر، واالمتناعِ عن أيِّة تدابير 

انتقاميٍّة تمسُّ الممتلكاِت الثقافيِّة.
التي  المتعاقدة  السامية  األطراف  االتفاُق  يلِزم 
تحتل كالً أو جزءاً من أراضي دوٍل أخرى دعم 
المناطق  في  المختصة  الوطنيّة  السلطات  جهود 
لوقاية  استطاعتها  بقدر  االحتالل  تحت  الواقعة 
إّن  بل  ال  عليها.  والمحافظة  الثقافيّة  ممتلكاتها 
االتفاق يلزم الدولة المحتلة باتخاذ تدابير وقائيّة 
للمحافظة على الممتلكات الثقافيّة الموجودة على 

األراضي التي تحتلها.
 )ІСВЅ( للدرع األزرق الدوليّة  اللجنة  تشكلت 
التهديدات  من  العالمّي  الثقافّي  التراث  لحماية 
عام  الطبيعيّة  والكوارث  المسلّحِة  كالنزاعاِت 
1996. وأسفرت التعديالت الالحقة عن اعتماِد 
بروتوكوٍل ثاٍن التفاقيِة الهاي في 1999/3/26، 
باريس  الجتماع  التوجيهيّة  المبادئ  وصدرِت 
في  المتعمد  التدمير  واُعتبر   .2007/10/23

يصل  انتهاكاً خطيراً  الدوليّة  المسلحة  النزاعات 
حدَّ تصنيفها »جريمة حرب«.

الجنائيّة  للمحكمة  األساسّي  روما  نظام  استخدم 
الدولية المعتمد بتاريخ 1998/7/17، في مادته 
و«المباني  التاريخيّة«  »اآلثار  عبارتي  الثامنة 
التعليميّة  أو  الدينيّة  لألغراض  المخصصة 
عن  للتعبير  الخيريّة«  أو  العلميّة  أو  الفنيّة  أو 
الممتلكات الثقافيّة المشمولة بالحمايِة في فتراِت 

النزاعِ المسلّحِ. 
األول  البروتوكول  من   53 المادة  حددت 
من   16 والمادة   1977 لعام  جنيف  التفاقية 
باآلثار  الثقافية  الممتلكات  الثاني  البروتوكول 
التي  العبادة  وأماكن  الفنيّة  واألعمال  التاريخيّة 
تشّكل التراث الثقافّي أو الروحّي للشعوب. وكما 
»الشعوب«  كلمة  اُستخدمت  الهاي  اتفاقية  في 
لحدوِد  اإلنسانّي  التراث  ألّن  »الدول«  وليس 
للتربية والعلوم  الدوليّة  الدول. وحددت المنظمة 
بالدورة  التأسيسّي،  ميثاقها  في  )اليونيسكو( 
األولى للمؤتمر العام بلندن في 1945/11/16، 
مشترٍك  كتراٍث  الثقافيّة  الممتلكات  حماية  أهميّة 
لإلنسانيّة، واعتمدت في عام 1970 اتفاَق الهاي 

.1954

ويستمرُّ العدواُن 
لم تلتزم سلطاُت االحتالل التركّي بأّي تعهٍد تجاه 
وتجنِب  باآلثار،  يتعلق  فيما  الدوليّة  االتفاقات 
للحرِب،  ميداناً  جعلتها  بل  بالحرِب،  استهدافها 
مناطَق  أّن  وإخباريّة  صحفيّة  تقارير  وذكرت 
تهريِب  لمافيات  نشطة  لسوٍق  تحولت  الحدوِد 

اآلثار من عفرين ومن مناطق سوريٍّة أخرى. 
بحّقِ  االنتهاكات  إزاء  بالصمت  العالم  يلوذ  فيما 
اآلثار والتراث اإلنسانّي في منطقة عفرين، فإّن 
أعماَل سرقة التراث تستمر، وال تُعرُف تفاصيل 
واألراضي  الحقول  بين  تجري  التي  التنقيبات 
الزراعيّة، إال أن يجد األهالي أثر الحفر وإهالة 
البازلتي  األسد  ليمّر خبُر سرقِة نصب  التراِب، 

من معبد عين دارة األثرّي مثالً دون اهتماٍم.

التراث... واإلنسان

االجتماعية  قيمتها  يمنحها  كما  الشعوب، 
والفنية والعلمية والتربوية. كذلك يعد المكون 
مجموعة  لكونه  وذلك  للحضارة،  األساسي 
المتراكمة على مر العصور،  الخبرات  من 
إلى  وتجمعها  الخبرات  تراكم  يؤدي  حيث 
يربطون  األفراد  تجعل  التي  الذاكرة  تكوين 
حري  فإنه  والحالية.  السابقة  خبراتهم  بين 
ويحميه  تراثه  على  يحافظ  أن  شعب  بكل 
حيث يؤدي فقدانه وزواله إلى زوال هويته 

وفقدان ذاكرته«. 
ويرى شيخو أن التراث يتنوع بشكل كبير، 

يرتبط  ما  ومنه  بالعلم،  مرتبط  هو  ما  فمنه 
بالفن واألخالق والعادات، كما يرتبط التراث 
مرتبط  هو  ما  ومنه  والمهن،  بالصناعات 
بالمعتقدات. وينتقل التراث من الماضي إلى 
الحاضر بجميع أشكاله وأنواعه عن طريق 

اللغة والتعليم وأنظمة المحاكاة الحديثة. 

إحياء الرتاث

منذ  تعاونت  العربية  الدول  أن  وأوضح 
العربي  التراث  إحياء  على  1947م  عام 
استخدمت  كما  عليه،  والحفاظ  وتنشيطه 
على  الناس  بين  لنشره  المختلفة  الوسائل 
أُنشئت  1970م  عام  وفي  استطاعتها.  قدر 
التي  والعلوم  للتربية  العربية  المنظمة 

على  الحفاظ  في  اليوم  حتى  عملها  تواصل 
مجموعة  خالل  من  وذلك  العربي،  التراث 
من البرامج والمشاريع المختلفة إضافة إلى 
التراث  شؤون  في  تبحث  التي  المؤتمرات 

الثقافي واآلثار.
 

اتفاقيات دولية للحفاظ عىل 
الرتاث

حماية  مجال  في  الدولي  والتوافق  التعاون 
يتطلب  ألنه  وحتمي  أساسي  أمر  التراث 
ويضيف  كبيرة،  وإمكانات  جبارة  جهوداً 
عالمية  منظمات  اهتمت  »لقد  قائالً:  شيخو 
فقد  العالمي،  المستوى  بالتراث على  عديدة 
شجعت منظمة اليونسكو على حماية التراث 
اتفاقية  عقد  خالل  من  والطبيعي  الثقافي 
دولية عام 1972م والتي عرفت باسم اتفاقية 
الطبيعي«.  الثقافي  العالمي  التراث  »حماية 
الدولية  الحكومية  اللجنة  عنها  انبثقت  كما 
العالمي،  والطبيعي  الثقافي  التراث  لحماية 
وشروط  سياسات  وضع  إلى  باإلضافة 
التراث  الخاصة بحماية  الدولية  للمساعدات 

والحفاظ عليه.
حماية  على  العمل  »يتجسد  قائالً:  وتابع 
األنشطة  من  العديد  تنفيذ  التراث من خالل 

بتعاون منسق بين المنظمات العالمية. ومن 
والحفاظ  التراث  حماية  طرق  على  األمثلة 
من  القديمة  التقليدية  الحروف  نشر  عليه؛ 
جديد وعمل برامج خاصة تعترف بالحرفيين 
التقليديين وترفع من قيمتهم. وتنظيم وإعداد 
التراث  لتعليم  تسعى  مشاريع وورش عمل 
وإنشاء  وعقد  االندثار  من  عليه  وتحافظ 
بهدف  خاصة؛  دور  في  التدريبية  الدورات 
وإعادة  بالتراث  المتعلقة  القضايا  مناقشة 
تأهيل التراث والنهوض به من خالل تنظيم 
العمل  وخطة  الوطنية  السياسة  بين  العالقة 

وتنفيذ المشاريع«. 

بنود اتفاقية حامية الرتاث 
الثقايف والطبيعي

على  تؤكد  سابقاً  المذكورة  االتفاقية  بنود 
وروح  بأمانة  ونقله  التراث  على  المحافظة 
المسؤولية اإلنسانية، وتوفير ما يلزم لذلك، 
وقد تضمنت ما يلي: »ينبغي على كل دولة 
تمثل طرفاً من االتفاقية أن تتعهد بحماية كل 
جيل  من  وتنقله  تراث  من  أرضها  على  ما 
من  لديها  ما  كل  توظف  وأن  كما  جيل  إلى 
موارد من أجل هذه الغاية إضافة إلى تقديم 
تعود  أن  يمكن  وفنية  تقنية  مساعدات  أي 
ودمج  عليه،  والحفاظ  التراث  على  بالفائدة 
وإعطاء  شاملة  برامج  في  التراث  حماية 
التراث الطبيعي والثقافي أهميته على أكمل 
المجتمع،  في  فعال  بشكل  وتوظيفه  وجه 
التراث  حماية  إلى  تهدف  خدمات  وإعداد 

وتقديم  عرض  إلى  تهدف  أنشطة  وعمل 
السبل  جميع  توفير  مع  األفراد  إلى  التراث 

والمواد الالزمة لذلك«. 
ضرورة  على  فيها  أخرى  بنود  أكدت  كما 
ذلك  على  للمحافظة  مستقبلية  خطط  وضع 
وديمومته: »إنشاء مراكز وطنية أو إقليمية 
تراثهم  حماية  على  األفراد  لتدريب  تسعى 
المتعلقة  األبحاث  إقامة  على  وتشجيعهم 
ومالية  وعلمية  قانونية  خطط  ووضع  به. 
عليه  والحفاظ  التراث  حماية  تخدم  وإدارية 
ونقله من جيل إلى آخر. واتخاذ اإلجراءات 
للتهديد،  التراث  تعرض  حال  في  الالزمة 
دراسات  تضع  أن  الدولة  على  ويجب  كما 
علمية وتقنية من شأنها أن تواجه األخطار 
الدول  التراث. وتتعهد  لها  التي قد يتعرض 
األطراف في االتفاقية بعدم التعرض بشكل 
في  طرفاً  يعد  إقليم  أو  دولة  لتراث  سلبي 

االتفاقية أيضاً«. 

الجانب املادي واملعنوي 
للرتاث

إن جميع أنواع التراث نتاج الحياة البشرية، 
فهي خبرات تنتقل من السلف إلى من يخلفهم 
أساسيان،  جانبان  وللتراث  األرض،  على 
هما: الجانب المعنوي: ويشتمل على العلوم 
المادي:  والجانب  والعادات.  والقيم  واألدب 
اآلثار  مثل  ملموسة  أشياء  على  ويشتمل 
والمباني، كما يشتمل على األحداث التي تقع 
وتتناقل بين الناس. وبذلك فإن للتراث تأثيراً 
نحو  يتدفق  وهو  الحاضر،  في صنع  كبيراً 

المستقبل أيضاً، بحسب تعبير شيخو. 

الرتاث الثقايف - الرتاث 
الطبيعي

وأكد شيخو أن اتفاقية اليونسكو لعام 1972م 
العالمي  التراث  حددت  أعاله،  المذكورة 
التراث   - الثقافي  التراث  هما:  بنوعين، 
األثرية  المعالم  يشتمل على  الذي  الطبيعي: 
والمباني الفنية والتاريخية والمواقع األثرية 
اإلنسان  عمل  عن  األثرية  األعمال  أو 
أما  واإلنسان.  الطبيعة  بين  المشتركة  أو 
التشكيالت  على  فيشتمل  الطبيعي:  التراث 
على  تحتوي  التي  والمناطق  الجيولوجية 
باالنقراض  المهددة  والنباتات  الحيوانات 
والتي تحمل قيمة عالية ومتميزة والمناطق 
يجب  طبيعي  جمال  لها  والتي  الطبيعية 

الحفاظ عليه.
 

ارتباط اإلنسان مباضيه وحارضه

الوطيدة  اإلنسان  عالقة  شيخو  ويربط 
أنه المحدد األساسي لهويته  وبين تراثه في 
والرابط لحاضره بتاريخه وماضيه، وبذلك 
أصبح اإلنسان ينتمي إلى تراثه انتماًء كبيراً 
تشويهه  أو  به  المساس  ويمنع  فيه  ويتباهى 
لما له من قيمة كبيرة تشغل تفكيره وعاداته 
وتقاليده، حيث يؤكد د. محمد عابد الجابري 
- رحمه هللا - في كتابه الذي يحمل عنوان 
»نحن والتراث« أن اإلنسان العربي مرتبط 
فهو  بالحياة  كارتباطه  وثيقاً  ارتباطاً  بتراثه 
ميالده  لحظة  منذ  به  ويتشبع  تراثه  يتلقى 
والخرافات  والكلمات  المفاهيم  خالل  من 
مع  التعامل  وطريقة  والحكايات  والقصص 
األشياء من حوله كما يظهر ارتباطه بتراثه 
التراث؛  من  المستمد  تفكيره  أسلوب  من 
تراثه  عن  العربي  اإلنسان  انقطاع  وبذلك 

يمثل له الموت. 
وأضاف شيخو على حد قول الجابري: »إن 
جميع شعوب األرض ترتبط بتراثها بنسب 
مختلفة إال أنه يوجد فارق كبير بين من يفكر 
الحاضر  إلى  ممتدة  وصلة  أنه  على  بتراثه 
والمستقبل ومن يفكر بتراثه على أنه شيء 

منقطع عن الماضي«. 
فريدريك  د.  بقول  شيخو  ويستشهد  كما 
سيسيولوجيا  إلى  »مدخل  كتابه  في  معتوق 
التراث« بالقول: »إن عالقة العربي بتراثه 
يتعلق عقله  التراث حيث  تتغذى وتكبر من 
على  إنجازات  من  ماضيه  يحتويه  بما 
أنه  ويعتقد  والفلسفة،  واألدب  العلم  مستوى 
من الممكن قطع اإلنسان اإلفريقي عن تراثه 
إن  إذن  بالعربي،  ذلك  فعل  يمكن  ال  بينما 
التراث بالنسبة له عبارة عن حياته الماضية 
اجتماعياً  والحاضرة وهو ما يعطيه مدلوالً 

ودينياً فيها«. 

وعي اإلنسان بالرتاث

اآلثار  مديرية  في  األثري  الخبير  واختتم 
منبج  مدينة  في  والفن  الثقافة  للجنة  التابعة 
قائالً:  حديثه  شيخو  الوهاب  عبد  وريفها؛ 
السياسي  الوعي  من  جزءاً  التراث  »يعد 
أن  الفرد  يعتقد  حيث  االجتماعي  والوعي 
ما كان صحيحاً ويهتدى به في الماضي هو 
صحيح اآلن ويمكن االهتداء به أيضاً على 
وبذلك  واالجتماعي.  السياسي  المستويين 
يشكل التراث مثاالً يحتذى به حيث يتطابق 
مع الحياة االجتماعية في الماضي والحاضر. 
المعاصرة،  السياسة  حيث  من  يتطابق  كما 
البحث  يقبل  ال  موثوقاً  مرجعاً  يشكل  فهو 
من  أقوى  بأنه  التراث  ويتميز  والمناقشة. 
الحاضر حيث فيه استمرارية األمة ويحقق 
والمستقبل  والحاضر  الماضي  بين  التوازن 

ويوازن بين عطاء الشعوب وفكرها«.

عبدالوهاب شيخو 

محرر الصفحة - صالح إيبو
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 un منظمة  بالتعاون  لكي  كركي  بلدية  قامت 
الكردي  الهالل األحمر  pont per«« ومنظمة 
إقليم  في  المحلية  اإلدارة  هيئة  مع  بالتنسيق 
الطبية  النفايات  مكب  بإنشاء مشروع  الجزيرة؛ 
في ناحية كركي لكي على طريق قرية عرعور، 
مناطق  في  نوعه  من  األول  المكب  هذا  ويعد 
أولى وبداية  شمال وشرق سوريا، وهي خطوة 
تساهم في حماية  إلنشاء مشاريع خدمية أخرى 
البيئة والمجتمع، وفي هذا اإلطار كان لصحيفتنا 
البيئة  لجنة  في  اإلدارية  مع  لقاء  »روناهي« 
والخدمات في بلدية الشعب في كركي لكي هدية 

محمد.

آلية عمل المشروع

في  والخدمات  البيئة  لجنة  في  اإلدارية  وحدثتنا 
عن  محمد  هدية  لكي  كركي  في  الشعب  بلدية 
قائلةً:  الطبية  النفايات  مكب  مشروع  عمل  آلية 
سيارة  لكي  كركي  في  الشعب  بلدية  »تسلمت 
خاصة لنقل النفايات وجهتها مجموعة من النقاط 
الطبية، كمستوصف ديرونا آغي ومشفى السالم 
في كركي لكي والمستوصف العام ومستوصف 
الكردي  األحمر  الهالل  ومركز  السويدية  قرية 

في كركي لكي«.
من  مكونة  الطبية  النفايات  أن  هدية  وذكرت 
الوريدية  أكياس  من  البالستيكية  المخلفات 
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مشروع التخلص اآلمن والسليم من النفايات الطبية في كركي لكي

بلدية ديرك تستمر بتنفيذ كيف تتحدث مع أطفالك عن التنمر..؟
المشاريع الخدمّية ضمن المدينة

الحاجة إلى مفاقس للبيض 
في شمال وشرق سوريا

تقرير/ ليكرين خاني
تقرير/ غزال العمر

ناحية جل آغا تشكو من نقص في كميات الخبز والجهات المعنية َتِعُد بالحل

األلم  من  يعاني  وهو  طفلك  مشاهدة  إن 
أو  التنمر  عن  الناجم  والعاطفي  الجسدي 
بعض  مفجع.   أمر  اإلنترنت  عبر  التسلط 
اآلباء غير متأكدين من أين يبدؤون المساعدة 
قد ال  والعنف.  التنمر  من  أطفالهم  في حماية 
يعرف اآلخرون ما إذا كان أطفالهم ضحايا أو 

متفرجين أو حتى مرتكبي سلوكيات ضارة. 
بدء  كيفية  حول  النصائح  بعض  يلي  فيما 

محادثة مع أطفالك:
التنمر  تحديد  عادةً  يمكنك  األساسيات:  فهم  ـ 
النية  التالية:  الثالثة  الخصائص  خالل  من 
والتكرار والسلطة. ينوي المتنمر التسبب في 
األلم، إما من خالل األذى الجسدي أو الكلمات 

أو السلوك المؤذي، ويقوم بذلك بشكل متكرر. 
للتنمر  األوالد  يتعرض  أن  المرجح  من 
تتعرض  أن  المرجح  من  بينما  الجسدي، 

الفتيات للتنمر النفسي.
حادثاً  وليس  السلوك،  من  نمط  هو  التنمر 
منفرداً. عادةً ما يأتي األطفال الذين يمارسون 
مركز  أو  أعلى  اجتماعية  مكانة  من  التنمر 
قوة ، مثل األطفال األكبر أو األقوى أو الذين 
يُنظر إليهم على أنهم يتمتعون بشعبية. يواجه 
للتعرض  أكبر  خطراً  ضعفاً  األكثر  األطفال 
من  أطفااًل  هؤالء  يكون  ما  غالباً  للتنمر. 
مجتمعات مهمشة، أو أطفاالً من أسر فقيرة، 
أو  مهجرين  أطفاالً  أو  إعاقة  ذوي  أطفاالً  أو 

الجئين. 
عبر  أو  شخصيًا  التنمر  يحدث  أن  يمكن 

اإلنترنت. 
عبر  اإلنترنت  عبر  التنمر  يحدث  ما  غالباً 
الرسائل  أو  االجتماعي  التواصل  وسائل 
النصية القصيرة أو الرسائل الفورية أو البريد 
اإلنترنت  عبر  منصة  أي  أو  اإللكتروني 

يتفاعل فيها األطفال. 

كيف يمكنني المساعدة في منع التنمر 
في مدرسة طفلي؟

تتمثل الخطوة األولى للحفاظ على أمان طفلك، 
سواء كان ذلك شخصياً أو عبر اإلنترنت، في 

التأكد من معرفته بالمشكلة. 
يعرفوا  أن  بمجرد  التنمر.  عن  أطفالك  ثقف 
التعرف  من  أطفالك  سيتمكن  التنمر،  هو  ما 
أو  لهم  أكبر، سواء كان يحدث  عليه بسهولة 

لشخص آخر. 
أطفالك.  مع  متكرر  وبشكل  بصراحة  تحدث 
شعروا  التنمر  عن  أطفالك  مع  تحدثت  كلما 

براحة أكبر في إخبارك إذا رأوه أو جربوه.
تحقق مع أطفالك يومياً واسأل عن وقتهم في 
المدرسة وأنشطتهم عبر اإلنترنت، واستفسر 
عن كل شيء يخصهم، ليس فقط عن فصولهم 

وأنشطتهم، ولكن أيضاً عن مشاعرهم.
ساعد طفلك على أن يكون قدوة إيجابية. 

والجاني  الضحية  أطراف:  ثالثة  للتنمر 
ضحايا  األطفال  يكن  لم  إذا  حتى  والمارة. 
أن  خالل  من  التنمر  منع  فيمكنهم  للتنمر، 
إذا  أقرانهم.  مع  ولطفاء  محترمين  يكونوا 
بالضحية  التمسك  فيمكنهم  تنمراً،  شهدوا 

وتقديم الدعم أو التشكيك في سلوكيات التنمر.
شجع  بنفسه.  طفلك  ثقة  بناء  في  ساعد 
الدراسية  الفصول  في  التسجيل  على  طفلك 
في  يحبها  التي  األنشطة  إلى  االنضمام  أو 
الثقة  بناء  في  أيضاً  هذا  سيساعد  مجتمعك. 
ذوي  األصدقاء  من  مجموعة  إلى  باإلضافة 

االهتمامات المشتركة.
كن قدوة وأظهر لطفلك كيفية معاملة األطفال 
والبالغين اآلخرين بلطف واحترام من خالل 
بما  نفسه لألشخاص من حولك،  الشيء  فعل 
اآلخرون  يتعرض  عندما  التحدث  ذلك  في 
والديهم  إلى  األطفال  ينظر  المعاملة.  لسوء 
على أنهم أمثلة على كيفية التصرف، بما في 

ذلك ما ينشرونه على اإلنترنت. 
كن جزًءا من تجربتهم على اإلنترنت.  

تعرف على األنظمة األساسية التي يستخدمها 
العالم  يرتبط  كيف  لطفلك  واشرح  طفلك، 
المتصل، وحذره  عبر اإلنترنت والعالم غير 
عبر  سيواجهها  التي  المختلفة  المخاطر  من 

اإلنترنت. 

روناهي/ كركي لكي ـ أكدت اإلدارية في لجنة البيئة والخدمات ببلدية الشعب في كركي لكي؛ هدية محمد أن أهمية مشروع مكب النفايات الطبية 
تكمن في المساهمة بحماية البيئة من انتشار األوبئة التي تضر جميع الكائنات الحية

روناهي/ جل آغاـ  يعاني أهالي ناحية جل آغا وريفها من جودة مادة الخبز كما يعاني المواطنون في الريف من نقص الكميات وعدم توفرها بشكٍل 
كاٍف؛ فالخبز مادة رئيسة في االستهالك اليومي ال يمكن االستغناء عّنها أو تجاهلها لذا سلطنا الضوء على مشكالت وهموم األهالي الذين يعانون 

من هذه الناحية للجهات المعنية للوقوف على الوضع ومعرفة األسباب وراء ذلك.

وسوائل الجسم، اإلبر، القطن، والنفايات المعدية 
مثل  الحادة  واألدوات  المختبر،  عن  الصادرة 
المبتورة،  الجسم  وأعضاء  والسكاكين  الشفرات 
القرار  متخذي  حث  الضروري  من  كان  حيث 
عمليات  لتطوير  حقيقية  إجراءات  اتخاذ  على 

التخلص السليم منها.
الفصل  موضوع  »إن  قولها:  هدية  وتابعت 
عبارة عن جزأين؛ األهم هو الجزء األول الذي 
يخص التعامل مع النفايات الطبية داخل المراكز 
الطبية وتكمن في كيفية اختيارها وفرزها، ومن 
عملية  خالل  من  منها  والتخلص  إخراجها  ثم 

الحرق«.
وأضافت هدية أن المشرفين على هذا العمل هم 
األحمر  الهالل  منظمة  قبل  من  متدربين  عمال 
الكردي ولديهم خبرة في هذا المجال، باإلضافة 
تحميهم  التي  الوقائية  اإلجراءات  اتخاذ  إلى 
وقفازات  خاص  لباس  كارتداء  العدوى،  من 

وكمامات، والجدير بالذكر أن الدخان الناتج من 
تأثيره  أن  أي  مدفأة،  دخان  يتعدى  ال  المحرقة 

ضئيل على البيئة المحيطة.
كما وأكدت اإلدارية في لجنة البيئة والخدمات في 

بلدية الشعب في كركي لكي هدية محمد في ختام 
حديثها مؤكدة على أنه »يجب علينا حماية البيئة 
التي هي جزء منا ونحن جزء منها، فأي مخاطر 
وبالتالي  باالختالل،  توازنها  يهدد  البيئة  على 

الضرورة  من  لذا  الحية،  الكائنات  على  يؤثر 
الملحة القيام بعدة مشاريع خدمية مماثلة كتكرير 
النفايات بدالً من حرقها الذي يسبب تلوث البيئة 

والتأثير المباشر على اإلنسان«.

هدية محمد

الخبز وجبة أساسية لذوي الدخل 
املحدود

»يزيد استهالكنا للخبز في ظل الوضع المعيشي 
الصعب؛ فبعضنا يأكل الخبز مع الشاي كوجبة 
بهذه  المخصصات«  تكفينا  ال  لذا  أساسية؛ 
الكلمات عبر المواطن سلوم الخلف ذو األربعون 
عاماً من ريف ناحية جل آغا الغربي الذي أعاد 
نتيجة  الخبز  مادة  من  اكتفائهم  عدم  في  السبب 

الدخل المحدود وغالء بقية المواد.
وأشار سلوم الخلف: »تسع قرى في ريف ناحية 
الخبز  ورداءة  الكمية  نقص  من  تعاني  آغا  جل 
تيبيسه  أو  للدجاج  إلطعامه  أحياناً  نضطر  الذي 
الحجرية واالعتماد  أو  اآللية  األفران  سواًء من 
القمح  »نطحن  مضيفاً:  المنزلي«  الخبز  على 
أو  الصاج  الخبز  »يلحق  أن  إما  وحظنا  ونحن 
أن  إلى  إشارة  المحلية  لهجته  بحسب  يلحقه«  ال 

الحنطة ليست دائماً صالحة للخبز.

يخلطون الطحني
الطحين  على  ونخلطه  الطحين  كيس  »نشتري 
ونطعم  جودته  من  نحسن  أّن  سبيل  في  األسمر 
الجاسم  المواطنة عدلة  أطفالنا«؛ وهذا ما أكدته 
عقدها  في  وهي  الشرقي  آغا  جل  ريف  من 

الخامس من العمر.
الخبز: »الخبز مرة  واسترسلت واصفة رغيف 

سميك ومرة أخرى محروق وأحياناً مقبول«.
الطحين؛  كيس  بشراء  يسمح  ال  المادي  الوضع 
الكبيرة حتى لعشرة  للعائلة  بأنه ال يكفي  ويذكر 

الشعب  بلدية  تعمل   - ديرك  روناهي/ 
تنفيذ  على  قامشلو  بمقاطعة  ديرك  في 
حيث  المدينة،  الخدميّة ضمن  المشاريع 
المقالع  بقايا  مشاريع  تنفيذ  في  تستمر 
إطار  في  وذلك  المدينة,  ضمن  للطرق 

خطتها الخدمية استعداداً لفصل الشتاء.
خطتها  ضمن  ديرك  في  الشعب  بلدية  وضعت 
لالستعداد لفصل الشتاء وتقديم الخدمات ألهالي 
من  لها, عدداً  التابعة  المدينة والقرى واألرياف 
وبإمكاناتها  تنفيذها,  على  تعمل  التي  المشاريع 
تحسين  البلدية على  المتواضعة عملت ورشات 

وصيانة العديد من الطرق المتضررة.

أعامل فرش البقايا مستمرة ضمن 
أحياء املدينة

في  الشعب  لبلدية  اإلعالمي  المكتب  وبحسب 
تنفيذ  في  مستمرة  الشعب  بلدية  فأن  ديرك, 
مشاريع بقايا المقالع للطرق ضمن المدينة بكمية 
800 متر طولي, وذلك بهدف تحسين وصيانة 

الطرق المتضررة.
فرش  أعمال  »إن  اإلعالمي:  المكتب  وأضاف 
بقايا المقالع مستمرة ضمن أحياء التجنيد والشهيد 

خبات وحي روج آفا«.

خطة عمل لتنفيذ مشاريع بقايا 
املقالع

أيام قد يصل سعره للعشرين ألف وأكدت بأنهم 
الخبز  شراء  يستطيعون  ال  كبيرة  كعائالت 

السياحي دائماً إال للضرورة.

الجهات املعنّية عىل اطِّالع بوضع 
الخبز

المعنية  للجهات  وتوجهت صحيفتنا »روناهي« 
لمتابعة هذا الموضوع لنلتقي باإلدارية في لجنة 
االقتصاد في مجلس ناحية جل آغا نجودة فارس 
تعاني  قرى  تسع  »هناك  قائلة:  صّرحت  والتي 
وقمنا  األمر  هذا  نتابع  ونحن  الكمية  نقص  من 
بزيارتها كما تم النقاش مع هيئة االقتصاد إليجاد 
حل جذري ودراسة إنشاء فرن عام يغطي حاجة 

المنطقة«.
هذا ما طالبوا به كجهة رسمية خالل كونفراس 
عن  ينم  الذي  المشروع  هذا  ليكون  االقتصاد 
عام  لبداية  االقتصاد  هيئة  خطة  بأولوية  حاجة 

2021 م.
»هناك  نجودة:  فقالت  الكميات  نقص  عن  أما 
كثافة سكانية كبيرة في األرياف عدا عن األفران 
كغ   900 لـ  تصل  محددة  إنتاجية  طاقة  اآللية 
يومياً. رفعنا الكمية تجاوزاً للضرورة لتصل إلى 

1300 كغ لمحاولة تالفي النقص«.

جودة الخبز مرتبطة بالطحني
أما عن جودة الخبز؛ فكان لنا لقاء مع اإلداري 
قال: »لدينا  الذي  التموين صالح سفو  في شعبة 
24 فرناً بين اآللي والحجري في ناحية جل آغا 
أربع  تغذيها  سوريا؛  وشرق  شمال  في  وريفها 
مطاحن هي »مطحنة الجزيرة، السالم، الحسن، 

ومانوك«.

حيث   ,2020 عام  خالل  المشروع  وجاء 
عمل  خطة  ديرك  في  الشعب  بلدية  وضعت 
ضمن  وخاصة  المقالع  بقايا  مشاريع  الستكمال 

أحياء التوسع وهذا بحسب المكتب اإلعالمي.

بلدية ديرك تعمل عىل خدمة 
األهايل وفق اإلمكانيات

وأوضح السفو ليس دفاعاً عن أصحاب األفران 
لكن السبب هو مصدر الطحين القادم من قامشلو 
وليس كّل المرات يكون صاحب الفرن وعماله 
فاألمر  الخبز  جودة  رداءة  وراء  السبب  هم 
من  يأتي  الذي  ونوعه  للطحين  ويرجع  مرتبط 

المطاحن المذكورة آنفاً.

كمية النخالة لها دور يف رداءة 
وجودة الخبز

المكتب اإلعالمي أشار إلى أن بلدية الشعب في 
ديرك تعمل على تنفيذ المشاريع وخدمة األهالي 
تستمر  الشعب  بلدية  أن  ُمنّوهاً  إمكانياتهم,  وفق 
في الوقت الحالي بإتمام مشاريعها ضمن مخطط 
في  وخاصة  للشتاء،  والتحضير  الصيف  فصل 
األحياء والقرى التي عانى قاطنيها خالل الشتاء 

المنصرم.

وعن دورهم كجهة رقابية تموينية تحدث السفو 
قائالً: »نحن كشعبة تموين نقوم بجوالت يومية 
كنقص  وجدت  أّن  المخالفات  ضبط  فيها  يتم 
لكّل مواطن 300 غرام من  في األوزان حيث 
الخبز، ومراقبة الجودة فأحياناً كمية النخالة في 

الطحين تسبب الرداءة«.
وأشار اإلداري في شعبة التموين صالح سفو إلى 
دورهم  كجهة رقابية تموينية يطالبون المواطنين 
التعاون وعدم خلق مشاكل مع أصحاب األفران 

مقاطعة  في  الدجاج  تربية  مداجن  تنتشر 
كبير؛ حيث وصل عددها  بشكٍل  الحسكة 
أن  كما  مدجنة،  وأربعين  وثماٍن  مئة  إلى 
هناك حاجة إلى مفاقس البيض في مناطق 

شمال وشرق سوريا. 
وفي جولة قام بها المكتب اإلعالمي لهيئة 
االقتصاد على بعض المداجن في مقاطعة 
شكواهم  المربون  أبدى  حيث  الحسكة، 
المادة  الصوص وهي  إنتاج  مادة  قلة  من 
األولية األساسية لصناعة الفروج، ويعود 
في  للمادة  وحيد  مصدر  توفر  إلى  ذلك 

مقاطعة قامشلو.
سعر  ارتفاع  من  المربون  اشتكى  وقد 
 0.35 إلى  يصل  والذي  الصوص  مادة 

التابعة  الخدمية  اللجان  مع  التعاون  على  وحثهم 
لكومينات قراهم وبلداتهم.

وهكذا تسعى مؤسسات اإلدارة الذاتية في شمال 
وشرق سوريا لمتابعة هموم المواطنين من خالل 
الحلول  واقتراح  المعنية  الجهات  مع  التواصل 
التوضيحات  من خالل  لمسناه  ما  هذا  وإيجادها 
التي حصلنا عليها واعدين المواطنين بغٍد وخبٍز 

أفضل.

سنتاً وإلى ارتفاع قيمة العلف المخصص 
في  المداجن  تعداد  يبلغ  حيث  للفروج، 
وأربعين  وثماٍن  مئة  الحسكة  مقاطعة 
مدجنة، ويذكر بأن اإلقبال على التراخيص 
مضمون،  الربح  كون  مستمر  الجديدة 
قبل  من  عليها  الطلب  زيادة  إلى  إضافة 

المستهلكين.

تقرير/ هيلين علي


