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مخبر منبج المركزي 

كفاءة تشخيصية وتلبية 

لحاجة المواطنين

للتحاليل  عام  مخبر  افتتاح   - منبج-  روناهي/ 
سعي  منبج  في  الصحة  لجنة  قبل  من  الطبية 
لتلبية حاجة المواطنين وتخفيف األعباء المادية 

عنه
وريفها؛  منبج  مدينة  في  الصحة  لجنة  أنشأت 
جانب  يقع  الذي  الطبية  للتحاليل  مخبراً 
السندس.  شارع  خلف  المركزية  الصيدلية 
وافتتح هذا المخبر تزامناً مع الذكرى السنوية 
األولى الستشهاد الشهيدة »هفرين خلف« التي 
التركي  االحتالل  مرتزقة  يد  على  استشهدت 

في تاريخ 2019/10/12م.

الخدمات التي يقدمها املخرب
مخبر  في  المخبرية  الفنية  قالت  الصدد  وبهذا 
منبج المركزي فادية الكدرو؛ أن افتتاح مخبر 
سيوفر  بالتأكيد  منبج،  في  الطبية  للتحاليل 
التشخيصية  المخبرية  الفحوصات  خدمات 
المتكاملة وفق أرقى المعايير العالمية؛ كالتحاليل 

كما  الروتينية.  األخرى  والتحاليل  الهرمونية 
ويستخدم أحدث األجهزة الموائمة بين حاجات 
التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  وآخر  المرضى 

المتطورة.
وأشارت فادية إلى أن المخبر كان من ضمن 
الصحة في مدينة منبج وريفها  لجنة  أولويات 
كثيرة  خدمات  توفير  في  كبير  أثر  من  له  لما 
للمواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار التحاليل 
المخابر  تعد  إذ  الخاصة،  المخابر  في  الطبية 
للمرضى  العالجية  الخطط  في  أساساً  الطبية 

بشكل عام.
المخبر  في  العامل  الفني  الكادر  أن  وأضافت 
بتقديم  بعملهم  يقومون  وفنيون  أخصائيون 
عالية؛  بكفاءة  والحساسة  الدقيقة  الفحوصات 
في  واحد  وممرض  اثنين  مخبريين  بواقع 

الوقت الحالي.

رضورة التعامل مبهنية حقيقية
افتتاح مخبر للتحاليل المخبرية، سيوفر خدمات 
للتكلفة  وفقاً  أنواعها؛  اختالف  على  للتحاليل 
مقارنة  التحليل  في  الداخلة  للمواد  الحقيقية 
تتقاضى  التي  الخاصة  المخابر  من  بغيرها 
الذي  األمر  الدوالر،  ارتفاع  يفوق  بما  أجوراً 
يعاني  الذي  المواطن  كاهل  يثقل  أن  من شأنه 
أصالً من وطأة غالء الخدمات الطبية، وهو ما 
يعني أن تقديم خدمات للتحاليل في مخبر منبج 
ومساعدة  ومؤثرة  تثمن  ال  فرصة  المركزي 

للسكان؛ كما أوضحت فادية.
منبج  مخبر  في  المخبرية  الفنية  واختتمت 
المركزي فادية الكدرو حديثها بالقول: »نشدد 

على دور األطباء في كافة االختصاصات، بأن 
المرضى  يحيلوا  وأن  حقيقية  بمهنية  يتعاملوا 
الحصول  بهدف  المركزي؛  منبج  مخبر  إلى 
التشخيصية  المخبرية  الفحوصات  على 
تشخيصهم  في  إليها  يحتاجون  التي  المتكاملة 
المواطنين  على  يوفر  بالفعل  كونه  العالجي، 
مبالغ طائلة ال طاقة لهم بها، وهم بأمس الحاجة 
إليها. كما ونأمل في الفترة القادمة توسيع إطار 
عمل هذا المخبر لتغطية كافة أعداد المرضى 
الذين يزورون مخبر منبج المركزي سواًء من 

منبج أم الريف.

تقرير/ آزادي كردي

بعدسةغزال العمر

المفاوضات الكردية ـ الكردية 
مستمرة... لكن؛ منْ يحاول عرقلتها؟!

روناهي تكشف بعض كواليس االتفاق الكردي الكردي بين 

ENKS و  PYNK

فقدان مواد البناء وغالء أسعارها ُيثقل كاهل المواطن 

وُيجرب العاملين يف قطاع البناء عىل فقدان أعمالهم

قانون العفو امتداد لمسرية اإلصالح 

االجتماعي

طلعت يونس: »التصدي للطغيان الرتكي 
السبيل إلنهاء أزمات المنطقة والعالم«

تركيا  بأن  يونس  طلعت  الجزيرة  إقليم  في  التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  أوضح 
بقيادة أردوغان والحزب القومي مستمرة في معاداة الشعب الكردي أينما وجد من خالل 
حمالت اإلبادة التي تمارسها، ولم يقتصر ذلك على الشعب الكردي فقط، بل طالت جميع 
الشعوب التي تسعى إلى العيش بحرية. وأكد بأن ما تقوم به دولة االحتالل التركي اليوم 
إال  هو  ما  األرمني،  الشعب  بحق  جديدة  جماعية  إبادة  وارتكاب  وأرمينيا  آرتساخ  في 

لتحقيق أحالم اإلمبراطورية القومية التركية.«4

شهدت مدينة الشدادي 60 كم جنوب الحسكة شح 
أسعارها  ارتفاع  عن  فضالً  البناء  مواد  في  كبير 
ووصولها إلى مستويات قياسية في شهر تشرين 

األول الجاري مقارنةً باألشهر السابقة«7

جاء قانون العفو رقم /5/ الصادر في تاريخ 10/ 10/ 2020 مؤخراً؛ بناًء على متطلبات 
إرادة الشعب؛ المطالبة بصدور عفو شامل إضافةً إلى مخاطر انتشار جائحة كورونا بين 
المساجين، واألهم، انسجاماً لألوضاع السياسية التي تمر بها مناطق اإلدارة الذاتية لشمال 

وشرق سوريا«6

بشكل  االثنين  التركية  الليرة  انخفضت 
مقابل  ليرات   8.06 إلى  لتصل  خطير 
الدوالر األمريكي، وهو مستوى حرج من 

الناحية النفسية«2

المجلس  وبي�ن  بينها  للمفاوضات  األولى  المرحلة  خالل  الوطني�ة  الوحدة  أحزاب  طرحتها  عديدة  إيجابي�ة  مقترحات 
 ويحاول عرقلة بعض الخطوات وتأخيرها ألهداف ال تخدم مستقبل 

ً
الوطين الكردي. لكن؛ موقف األخير ما زال متخشبا

شمال وشرق سوريا، إذا ما هي النقاط المقترحة من قبل أحزب PYNK إلنجاح االتفاق السيايس الكردي...5

االتحاد النسايئ السرياين ما بين عمل 
األمس وخطة اليوم

أوضحت اإلدارية في االتحاد النسائي السرياني في سوريا- فرع ديرك, 
جورجيت كوركيس بأن تنظيم المرأة السريانية ضرورة تاريخية ومهمة 
في الوقت الراهن, لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي حر ومتكامل, مشيرةً 
إلى أن تنظيم االتحاد النسائي السرياني يهدف إلى إزالة كافة أشكال الال 

مساواة بين الجنسين«3

 الكونفرانس 
التأسييس األول 

لمجلس شباب حزب 
سوريا المستقبل 

يؤكد عىل فتح باب 
اإلبداع أمام الشبيبة

التشجيع عىل القراءة 
نافذة لإلبداع مستقباًل

اللرية الرتكية تشهد أكرب خسارة 
لها منذ 21 عامًا

عرس كروي األول من 

نوعه فكونوا عىل الموعد

الشعوب... وحدة  »بنضال  شعار  تحت 
ألجل سوريا حرة...حتماً سننتصر«؛ انعقد 
الكونفرانس   2020-10-26 بتاريخ 
حزب  شباب  لمجلس  األول  التأسيسي 
إقليم  مستوى  على  المستقبل  سوريا 

الجزيرة بمدينة قامشل«2

هيلما طفلة صغيرة لم تبلغ من العمر عشرة 
القصص  بكتابة  القراءة وتقوم  اعوام تعشق 
وتدوينها، إلى أن تكمل عشرة قصص لتقوم 
أمها بطباعتهم لها, فبقراءة كل قصة في كل 
يوم يكتسب الطفل معلومات ومفاهيم جديدة, 
إذاً كيف يُربى األطفال على حب القراءة؟ كيف 
كيف  لهم؟  أساسية  ممارسة  القراءة  نجعل 
نجعلهم ينغمسون في هذه العادة ويستمتعون 

عند ممارستها؟.«8

ألول مرة ستجتمع أندية من مختلف مناطق 
دوري  في  لتشارك  سوريا،  وشرق  شمال 
شعار  تحت  القدم،  كرة  للعبة  بهم  خاص 
مدينة  في  وذلك  سننتصر«،  »حتماً  حملة 
تحدث  ألنها  تاريخية  تعد  خطوة  في  الرقة 

للمرة األولى«10
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 الكونفرانس التأسيسي األول لمجلس شباب حزب سوريا المستقبل يؤكد على فتح 

باب اإلبداع أمام الشبيبة

الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي يؤكد وقوفهم 

إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية
مطالب عدة لمدارس الشهباء وهيئة 

التربية والتعليم تعدهم بتلبيتها

الليرة التركية تشهد أكبر خسارة لها منذ 21 عامًا

شعار  تحت   - إبراهيم  إيفا  قامشلو/ 
سوريا  الشعوب...ألجل  وحدة  »بنضال 
حرة...حتماً سننتصر«؛ انعقد بتاريخ 26-
األول  التأسيسي  الكونفرانس   2020-10
المستقبل  سوريا  حزب  شباب  لمجلس 
على مستوى إقليم الجزيرة بمدينة قامشلو؛ 
ترعى  بهم  خاصةً  مجالس  تشكيل  بهدف 
شؤون الشباب، ومنح الشباب مساحة أكبر 
السوري وفتح  الشباب  في دراسة أوضاع 
كافة  دعم  خالل  من  الجاد  اإلبداع  أبواب 
االهتمامات العلميّة والثقافيّة واالجتماعيّة، 

والوقوف بشكل جديٍ عليها.
ألقيت  الكونفرانس؛  فعاليات  ضمن  ومن 
العديد من الكلمات، والتي تمحورت حول 
إلرساء  الحقيقي  التغيير  مفهوم  ترسيخ 
المجال  وفتح  الشعوب،  أخوة  مبدأ  دعائم 
في  األساس  ليكونوا  الشباب  جيل  أمام 
ناقشوا  كما  بسوريا،  الديمقراطي  التغيير 
خاص  برنامج  ووضع  الداخلي  النظام 

تشكيل  وأيضاً  عليه،  والمصادقة  بالشبيبة 
مستوى  على  األولى  للشبيبة  مجلسين 

مقاطعة قامشلو واآلخر الحسكة.
سلسلة  ضمن  الكونفرانس  هذا  ويعود 
كالطبقة  مناطق  عدة  في  المنعقدة  الندوات 
وخالل  والشهباء.  ومنبج،  والرقة، 
الكونفرانس التأسيسي األول لمجلس شباب 
حزب سوريا المستقبل الذي انعقد في مدينة 
قامشلو، استوقفنا اإلدارية في مكتب الشباب 
مستوى  على  المستقبل  سوريا  بحزب 
في  أكدت  والتي  ظاهر  لينا  الجزيرة  إقليم 
بداية حديثها بأنه ُمنذ بداية تشكيل الحزب 
الحزب،  ضمن  الشبيبة  مكتب  وتأسيس 
ويتبع  ضيق،  نطاق  ضمن  عملهم  كان 
الشباب سياسياً ورفع معنوياتهم في  تنظيم 
المجال السياسي عن طريق إعطاء دورات 
نموذجية وأيديولوجية، وذلك للتعرف على 
حقوقهم والقيام بواجباتهم، مشيراً إلى أنهم 
األولى  الخطوات  في  إيجابية  نتائج  تلقوا 

الموجودة  الشبيبة  من  عدد  أكبر  بتنظيم 
القدم  كرة  فرق  شكلوا  كما  المجتمع،  في 
تأمين  طريق  عن  ودعمهم  والطائرة 
بشكٍل  وتدريبهم  بهم  واالهتمام  المالعب 
دوريٍ، إضافةً إلى عقد عدة ندوات حوارية 
األزمة  الحالي ضمن  الشباب  واقع  تخص 
موسعاً  شرحاً  تضمنت  والتي  السورية، 
حول أساليب الحرب الخاصة التي تمارس 

من قبل الحداثة الرأسمالية على الشبيبة. 
الدوري  برعاية  »قمنا  لينا:  وأضافت 
نحو  يضم  وهذا  القدم،  كرة  في  الربيعي 
مستوى  على  منظماً  فريقاً   47 من  أكثر 
شعار  تحت  فعالية  نظم  كما  الجزيرة، 
للتعليم«؛ بهدف اإلصرار على دعم  »نعم 
التعليم بالنسبة لألطفال والشباب المبتدئين، 
من  مؤخراً  المحررة  المناطق  في  بخاصةً 
دورات  افتتحوا  وأيضاً  داعش،  مرتزقة 

محو األمية«. 

وأضافت: »بهدف خلق جيل شبابي سياسي 
اتخذ  بواجباته؛  ويقوم  حقوقه  يعرف  واع 
الشباب  مكتب  المستقبل  سوريا  حزب 
االهتمام  وأعطى  للحزب،  الفقري  العمود 
المجتمع  عمود  ألنهم  للشباب؛  األكبر 
والحزب أيضاً، وذلك للدخول إلى البرلمان 

وتمثيل أنفسهم بقوة ضمن البرلمان«.
توسيع  سيتم  الكونفرانس؛  هذا  ومن خالل 
القاعدة الجماهيرية بشكٍل أكبر، واإلعالن 
ضمن  الديمقراطي  الشباب  مجلس  عن 
حزب سوريا المستقبل، وعلى هذا اإلعالن 
شتى،  بمجاالت  العمل  نطاق  توسيع  سيتم 
وتشكيل خمس لجان في هذا المجلس وهي 
الثقافة  لجنة  الرياضة،  »لجنة  كالتالي: 
التدريب وهي  لجنة  اإلعالم،  لجنة  والفن، 
إلى  إضافة  المجلس،  مستوى  على  األهم 
لجنة  كل  حيث  والعالقات«،  التنظيم  لجنة 

لديه مخطط في مجال عملها. 

الشباب  مكتب  في  اإلدارية  واختتمت 
بحزب سوريا المستقبل على مستوى إقليم 
الجزيرة لينا ظاهر حديثها قائلةً: »سنكون 
طاقة الشبيبة والقوة الفاعلة األكبر في هذا 
المجتمع. لذا؛ يجب علينا أن نحافظ على ما 

قدمه لنا شهداؤنا والسير على دربهم«.   

المشترك  الرئيس  أكد  ـ  الشدادي/ حسام دخيل 
لمجلس ناحية الشدادي وقوفهم إلى جانب قوات 
الشرعية  القوى  معتبرها  الديمقراطية  سوريا 
وشرق  شمال  مناطق  في  الموجودة  الوحيدة 
سوريا. وأثنى على التضحيات التي تم تقديمها 
المنطقة  وسلم  أمن  على  للحفاظ  قبلهم  من 
وطالب  داعش,  مرتزقة  من رجس  وتحريرها 

القوى الضامنة بضرورة تحمل مسؤولياتها. 
ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس  أوضح 
الشدادي عالء العمر لصحيفتنا »روناهي« أن 
الفاعلة  القوى  هي  الديمقراطية  سوريا  قوات 
سوريا,  وشرق  شمال  مناطق  على  والشرعية 
مؤكداً على تضامنهم الكامل معهم في مواجهة 
وخصوصاً  المنطقة  تواجه  التي  التحديات  كل 
التركي  االحتالل  دولة  تطلقها  التي  التهديدات 
بين الفينة واألخرى، وأشار العمر إلى أن أهالي 
في  المدنية  المؤسسات  مع  وبالتعاون  المنطقة 
والعشرين  الرابع  في  خرجت  الشدادي  ناحية 
تظاهرة  في  الجاري  األول  تشرين  شهر  من 
حاشدة؛ للتأكيد على تضامنهم الكامل مع قوات 
أن  أجمع  للعالم  ولإلثبات  الديمقراطية  سوريا 
وتدعم  تساند  أطيافها  بكافة  المنطقة  شعوب 
قواتها العسكرية ولتفنيد اإلشاعات التي تطلقها 
التركي  المدعومة من دولة االحتالل  المرتزقة 
الرامية لبث الفتن بين شعوب المنطقة والقوات 
ألفعالهم  مبررات  إيجاد  أجل  من  العسكرية 

اإلجرامية.

ونوه العمر في حديثه أن دولة االحتالل التركي 
تحاول أن تفشل كل الجهود الرامية لحل األزمة 
مرتزقة  يسمى  لما  دعمها  خالل  من  السورية 
اعتداءات مستمرة على  وتنفيذ  الوطني  الجيش 
اعتدائها  آخرها  كان  والتي  اآلمنة  المناطق 
إلى  إضافة  عيسى,  عين  ناحية  على  الوحشي 
إفشالها كل  الخطط الرامية لحل األزمة السورية 
واآلخر  الحين  بين  تهديدات  وإطالقها  سياسياً, 
الحتالل مناطق أخرى من شمال شرق سوريا 
باإلرهاب,  يسمونه  ما  مواجهة  ذريعة  تحت 
مطلقاً تساؤالً أين اإلرهاب ومن يمارسه؟ .. في 
التركي  االحتالل  دولة  به  تقوم  لما  منه  إشارة 
إجراءات  من  المحتلة  المناطق  في  ومرتزقتها 
لديموغرافية  وتغير  األهالي  بحق  تعسفية 
ُممنهجة  تتريك  سياسات  وإطالق  المناطق 

وسلب األهالي لممتلكاتهم والتنكيل بهم.
االحتالل  دولة  به  تقوم  ما  كل  أن  العمر  ولفت 
المناطق  على  وهجمات  انتهاكات  من  التركي 

اآلمنة على مرأى من الدول الضامنة »الواليات 
بعرض  ضاربة  وروسيا«  األمريكية  المتحدة 
لحفظ  الرامية  الدولية  االتفاقات  كل  الحائط 
تحمل  بضرورة  مطالباً  المنطقة,  في  السالم 
المدنيين  الضامنة مسؤولياتها في حماية  الدول 
بمناطق شمال وشرق سوريا وإيقاف االنتهاكات 
وتل  »عفرين  المحتلة  المناطق  في  الحاصلة 
دولة  مخططات  وإيقاف  العين«  ورأس  أبيض 
على  نفوذها  لبسط  الرامية  التركي  االحتالل 
بات  والذي  عموماً  األوسط  الشرق  منطقة 
حكومة  ودعم  ليبيا  في  تدخلها  بعد  واضحاً 
إلى  السوريين  المرتزقة  آالف  وإرسال  الوفاق 
الدولية  السياسية  المخططات  وإفشال  هناك 
الرامية إليجاد حل سياسي لألزمة, إضافة إلى 

دعمها أذربيجان في حربها على أرمينيا.
واختتم الرئيس المشترك لمجلس ناحية الشدادي 
تخلت  وإن  »حتى  قائالً:  حديثه  العمر  عالء 
الدول الضامنة عن إيقاف أي هجمة محتملة من 
مناطق شمال  التركي على  االحتالل  دولة  قبل 
دعمنا  نؤكد  منطقة  شعوب  أننا  سوريا  شرق 
الكلي لقوات سوريا الديمقراطية حتى وإن كلف 
األمر أن نقف معهم في الخنادق, وسنحافظ على 
وتحققت  جداً  غالياً  ثمنها  كان  والتي  مكتسباتنا 
بدماء الشهداء الطاهرة والتي روت األرض من 

كوباني وصوالً إلى الباغوز«.

مركز األخبار ـ أجرت الرئاسة المشتركة لهيئة 
التربية والتعليم  في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا نسرين دوكو ورجب المشرف جوالت 
الشهباء،  مقاطعة  في  المدارس  من  عدد  على 
والعملية  المدرسي  الدوام  سير  على  واطلعت 
الخصوص مع أعضاء  بهذا  التربوية وناقشت 
والتعليم  التربية  هيئة  في  اإلداري  الكادر  من 
بإقليم عفرين. والتقى الرئاسة المشتركة مع عدد 
والنواقص  الصعوبات  بيّنوا  الذين  الطلبة  من 
التي يعانون منها ومتطلباتهم. وبحسب الرئيس 
الهيئة  تتطلع  المشرف؛  للهيئة رجب  المشترك 
الشهباء  مقاطعة  في  التعليم  واقع  لتحسين 

المحاصرة.
لتعزيز  هو  هذا  »مجيئنا  المشرف:  وأضاف 
الشهباء  وإّن ما الحظناه في  التربوية،  العملية 
الترميم  عمليات  إلى  تحتاج  المدارس  أّن  هو 
ذلك  من  بالرغم  ولكن  تعليمية،  وسائل  وإلى 
الكادر  قبل  من  العمل  في  إخالص  هناك 
التدريسي والكادر اإلداري ونقول: إن هذا هو 
هناك  يكون  عندما  التربوي،  العمل  في  أساس 
حتماً  التربوية  العملية  في  وإخالص  ضمير 

العلمي  التحصيل  ومستوى  مستواها،  سيرتفع 
للتلميذ«.

وشكر المشرف هيئة التربية والتعليم في إقليم 
جهوداً  يبذلون  الذين  التعليمي  والكادر  عفرين 
مضاعفة في سبيل النجاح في عملهم، والتفاني 
برفع مستوى التالميذ، وهذا ما استحصلنا عليه 
من سؤال التالميذ واالستماع آلرائهم، والحوار 

مع المعلمين.
لتحسين  جهوداً  سيبذلون  أنهم  المشرف  وأّكد 
حول  الرؤية  هذه  »سننقل  الدراسي:  الوضع 
العملية  تتطلبها  التي  والحاجات  الصعوبات 

التربوية إلى اإلدارة الذاتية«.
هذا وكانت لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي في 
إقليم عفرين قد جّهزت كوادر تدريسية لتعليم ما 
يقارب 15 ألف طالب وطالبة باللغتين العربية 
والكردية. في وقت يواجه فيه الطلبة صعوبات 
عدد  لقلة  تعود  الدراسي،  العام  استمرار  مع 
دمشق  حكومة  حواجز  ومنع  الدراسية  الكتب 

من تدفق الكتب إلى مقاطعة الشهباء.

مركز األخبار ـ انخفضت الليرة التركية االثنين 
مقابل  ليرات   8.06 إلى  لتصل  خطير  بشكل 
من  حرج  مستوى  وهو  األمريكي،  الدوالر 

الناحية النفسية.
الليرة  بأن  األمريكية  بلومبرغ  وكالة  وأفادت 
التركية هبطت 0.5 بالمئة لتصل إلى 8.0006 
صباًحا   9:24 الساعة  األمريكي  للدوالر  ليرة 
تراجعها  بعد  لتواصل خسارتها  إسطنبول،  في 
منذ  خسارة  أكبر  وهي  أسابيع،  تسعة  لمدة 

.1999
وتضررت العملة من انخفاض األسعار الحقيقية 
وتضاؤل اهتمام المستثمرين األجانب باألصول 
العقوبات  خطر  البالد  تواجه  حيث  التركية، 
األمريكية والنزاعات في شرق البحر المتوسط 
الناجم  الكارثي  االقتصادي  والوضع  والقوقاز 

عن جائحة كورونا.
األجنبي  النقد  احتياطيات  بالفعل  تركيا  وأنفقت 
بشكل أسرع من أي اقتصاد ناٍم رئيسي آخر في 
محاولة لدعم العملة، وباع المستثمرون األجانب 
والسندات  األسهم  من  دوالر  مليار   13.3
أكثر من  الليرة  فقدت  العام، حيث  التركية هذا 
25٪ من قيمتها هذا العام، وهي العملة األسوأ 
أداًء في األسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

وفي ظل استمرار تدهور العملة التركية، قالت 
بلومبرغ: »إن الخطوط الجوية التركية ستضع 
مدفوعة  غير  إجازة  في  األجانب  الطيارين 
للتخفيف من تأثير جائحة كورونا على مواردها 
المالية، وفقًا لرسائل إلكترونية للشركة اطلعت 

عليها الوكالة«.
أفراد  بعض  التركية  الطيران  شركة  وأبلغت 

الطاقم األجانب أن إجازتهم تبدأ من األول من 
بعد  مراجعته  سيتم  القرار  وأن  الثاني  تشرين 

ستة أشهر.
الموظفون  كان  إذا  ما  الفور  على  يتضح  ولم 
األتراك سيتأثرون أيًضا، ورفض متحدث باسم 
شركة التعليق، وتعذر التواصل مع نقابة العمال 
شركة  موظفي  من   ٪75 حوالي  تمثل  التي 

الطيران البالغ عددهم 30 ألفًا.

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1084/ لعام 2020

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

الساعة /10/ صباحا األربعاء 2020/10/28م
للنظر بالدعوى اساس / 1297 / المقامة عليك من السيد: نظلية 

الشيخو بنت محمد
بطلب: تثبيت زواج

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /996/ لعام 2020

على السيد : جنان المحمد العيد بنت محمد
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحا الثالثاء  2020/11/3
للنظر بالدعوى أساس / 112 / المقامة عليك من السيد: همام 

الحاج مرير بن محمد ويس
بطلب: تثبيت طالق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /35/ لعام 2020

على السيد : خليل محمد بن يحيى
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا الثالثاء 2020/11/3
للنظر بالدعوى اساس / 1631 / المقامة عليك من السيد: 

ندى العبدهللا بنت احمد
بطلب: تثبيت زواج

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1068/ لعام 2020

على السيد : عبدالرزاق الغانم بن عبدالرحيم
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحا االربعاء  2020/10/28
للنظر بالدعوى اساس / 1241 / المقامة عليك من السيد: علي 

الغانم بن يوسف
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1052/ لعام 2020

على السيد : محمد الكردي بن حسين
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا االربعاء  2020/10/28
للنظر بالدعوى اساس / 1203 / المقامة عليك من السيد: 

محمد الحاجي بن ابراهيم
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوة رقم االساس /3852/ لعام /2020 م

على السيد: مصطفى حسين مصطفى الحضور الى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحا من يوم االربعاء الواقع في 2020/11/4 م لننظر 
في الدعوى المقامة من السيد: سجى عباس بنت حسن 
بطلب: تثبيت زواج وطالق وان لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة تبليغ
سند تبليغ حكم صادر عن هيئة ديوان العدالة االجتماعية بالغرفة االولى

رقم االساس /2387/
رقم القرار وتاريخه /2143/-  تاريخ 2020/10/20م

طالب التبليغ: مروة حبيب بنت عبدالقهار
المطلوب تبليغه: احمد ناجي مطلوب الظاهر

موضوع: تفريق لعلة الغياب
خالصة القرار

1-تثبيت زواج المدعية مروة حبيب بنت عبدالقهار من المدعي عليه احمد ناجي مطلوب الظاهر واعتباره واقعا بتاريخ 
2010/12/29 على مهر مقدمه 100 مئة الف ليرة سورية ومعجله مئة الف ليرة سورية

2-التفريق بين الجهة المدعية والمدعى عليه لعلة الغياب بطلقة بائنة بينونة صغرى
3-الزام الجهة المدعية بالعدة الشرعية ومدتها ثالث اشهر من تاريخ صدور هذا القرار

4-تضمين الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1145/ لعام 2020

على السيد : محمد حاج حمد بن خلف
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحا االربعاء  2020/10/28
للنظر بالدعوى اساس / 1409 / المقامة عليك من السيد: احمد 

االحمد بن عبدالحميد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1130/ لعام 2020

على السيد : نتاليا احمدالصالع-هيثم احمد الصالع- نبيل 
احمد الصالع- عبدالرحمن احمد الصالع

الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحا الخميس  2020/10/29
للنظر بالدعوى اساس / 1375 / المقامة عليك من 

السيد: معن الحسن بن سليمان
بطلب: تثبيت عقد بيع عقار

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1051/ لعام 2020

على السيد : محمد عبدو بن عمر
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا االربعاء  2020/11/4
للنظر بالدعوى اساس / 1205 / المقامة عليك من السيد: 

عبدالكريم علي بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1064/ لعام 2020

على السيد : محمد قيس يحيى بن بشير
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا االربعاء  2020/10/28
للنظر بالدعوى اساس / 1233 / المقامة عليك من السيد: 

امينة الموسى بنت موسى
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /909/ لعام 2020

على السيد : يوسف احمد حسن
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا االربعاء  2020/10/28
للنظر بالدعوى اساس /  927 / المقامة عليك من السيد: 

راكان جمعة الدرو
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

اخطار تنفيذ حكم صادر عن الغرفة التنفيذية بديوان العدالة 
االجتماعية في منبج

في الملف التنفيذي رقم اساس 259 تبليغة رقم /1222/لعام 
2020م

الجهة المنفذة: عبدالهادي حجازي بن خالد
الجهة المنفذة عليها: احمد محمد العزو

والمحسوم بالقرار رقم 1318 والقاضي من حيث النتيجة:
الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره الفين وتسعمائة دوالر 

امريكي وخمسمائة وخمس واربعون الف ليرة سورية
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 

القانونية خالل 5 ايام
الغرفة التنفيذية بديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة اخطار
في الدعوة رقم االساس /1457/ لعام /2020 م

على السيد: عماد قص القروش الحضور الى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحا من يوم االثنين الواقع في 2020/11/2 م لننظر 
في الدعوى المقامة من السيد: محمد عطية بن ابراهيم 
بطلب: اخالء ماجور وان لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1080/ لعام 2020

على السيد : محمد الخلف بن عواد
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا االربعاء  2020/10/28
للنظر بالدعوى اساس / 1269 / المقامة عليك من السيد: 

حمود الخلف بن يوسف
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1051/ لعام 2020

على السيد : محمد عبدو بن عمر
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحا االربعاء  2020/11/4
للنظر بالدعوى اساس / 1205 / المقامة عليك من السيد: 

عبدالكريم علي بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1131/ لعام 2020

على السيد : نتاليا غازي الصالع-هيثم غازي الصالع- 
نبيل غازي الصالع- عبدالرحمن غازي الصالع

الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحا الخميس  2020/10/29

للنظر بالدعوى اساس / 1377 / المقامة عليك من السيد: 
محمد عقيل حسن اغا

بطلب: تثبيت عقد شراء عقار
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

االجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1147/ لعام 2020

على السيد : محمد الحسين الحمدة بن حسين
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحا االربعاء  

2020/10/29
للنظر بالدعوى اساس / 801 / المقامة عليك من 

السيد: غدير االحمد بنت حسين
بطلب: تفريق لعلة الشقاق

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1037/ لعام 2020

على السيد : ذباح شحادة بن جنديل
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحا الخميس  2020/10/29
للنظر بالدعوى أساس /      / المقامة عليك من السيد: يونس 

الحاجي بن إسماعيل
بطلب: تثبيت طالق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة اخطار
في الدعوة رقم االساس /2532/ لعام /2020 م
على السيد: طه حبيب الفارس الحضور الى 

ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحا من يوم االثنين الواقع في 

2020/11/2 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: 
كحولة الزكروط بطلب: استرداد حيازة وان لم 

تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك االجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /16/ لعام 2020

على السيد : عبدالرحمن محمد بن علي
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحا الثالثاء  

2020/11/3
للنظر بالدعوى اساس / 1609 / المقامة عليك من 

السيد: هديل الموسى بنت محمد
بطلب: تفريق وفسخ عقد زواج

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
االجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
بالغ رقم /1249/ لعام 2020

على السيد : جنيد برغال بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحا
للنظر بالدعوى أساس / 880 / المقامة عليك من السيد: عائشة 

البرغال بنت أحمد
بطلب: حصة إرثية

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1060/ لعام 2020

على السيد : حامد المرعي بن محلي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا األربعاء  2020/10/28
للنظر بالدعوى أساس / 1225 / المقامة عليك من السيد: 

إسماعيل محمد بن عبدالسالم
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم
بالغ رقم /1172/ لعام 2020

على السيد : خلف الحسين بن عزيز
المطلوب تبليغه: حسين الحسون بن علي

والمحسومة بالقرار رقم /1409/ 2020م والقاضي من حيث 
النتيجة:

ولك حق االستئناف خالل 15 يوماً من اليوم التالي بعد تبليغك 
الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
بالغ رقم /858/ لعام 2020

على السيد : تمر السفر بن حسين
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحا الخميس  2020/10/29
للنظر بالدعوى أساس / 1105 / المقامة عليك من السيد: حسن 

العبدهللا بن يوسف
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
إخطار تنفيذ حكم عن هيئة التنفيذ لديوان العدالة االجتماعية في كوباني

رقم الملف وتاريخه: 148 - 2020/7/20م
طالب التنفيذ: أحمد مسو ورفقاه

المطلوب التنفيذ عليه: فاضل محمد بن مصطفى
عنوانه بالتفصيل: النشر عن طريق الجريدة الرسمية

وضع موضع التنفيذ القرار رقم )97( تاريخ 14 /  7/ 2020م الصادر عن ديوان العدالة االجتماعية في كوباني والمتضمن من 
حيث النتيجة الزام المدعى عليه فاضل مصطفى بن محمد بمبلغ قدره63500 ثالث وستون ألفاً وخمسمائة دوالر أمريكي للجنة 

المدعية
وبناء على طلب التنفيذ له فإننا نكلفكم بتنفيذ مضمون القرار المذكور أعاله خالل مدة اقصاها سبعة أيام من تاريخ تبليغك هذا 

اإلخطار وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

 أسباب كثرة التبول
وعالجه

عيادة روناهي

محمد صالح حسين

عدد  تكرار  من  الناس  من  العديد  يعاني 
مرات التبول وكثرتها في  بعض األحيان 
صحية  ومشاكل  مضايقات  يسبب  مما 
وعموما  أخرى  أحيان  في  واجتماعية 

هناك مالحظات ينبغي ذكرها هنا.
ـ ال ينبغي أن تستيقظ للتبول عدة مرات، 

دون الحاجة الملحة لالستيقاظ. 
تنقبض  ملساء  عضلة  بالمثانة  يحيط  ـ 
وتسترخي، تكمن المشكلة في عدم القدرة 

على طرح كامل البول. 
بعض  يُبقي  هذا  الجزئي  االنقباض  إن  ـ 
أو  ساعة  بعد  لذلك  المثانة  في  البول 
لتذهب  لديك  مستشعر  سينشط  ساعتين 

وتتخلص من كمية البول القليلة المتبقية.
بحالة  الودّي  العصبي  الجهاز  يرتبط  ـ 
العصبي  الجهاز  يرتبط  فيما  التوتر، 
الالودّي بالراحة والهضم، عند استراحتك 
تكون تحت تأثير الجهاز العصبي الالودّي 
كما أن العضلة الملساء المسببة النقباض 

المثانة تخضع لتأثيره أيضاً.
ـ أغلبنا يعتقد أن انقباض العضلة يقع تحت 
الحقيقة  في  أنه  إال  الّودي  العصب  تأثير 
ألنه  الالودّي،  العصب  تأثير  تحت  يقع 
من الصعب التبول في حالة التوتر، يجب 
لتطرح  وهادئ  تماماً  مسترخياً  تكون  أن 
البول من المثانة، إن امتالء المثانة التي 
تتمتع بدرجة قوة طبيعية يكون تحت تأثير 

العصب الودّي.
ـ عدم حدوث االنقباض الكامل يمنع طرح 

البول كامالً.
ـ السبب في هذه المشكلة هو طغيان التأثير 
الودّي العائد الرتفاع مستوى األنسولين، 
العصبي  الجهاز  األنسولين  يُنشط  حيث 
الودّي ليجعلك تعاني مشكلة تكرار التبول 

هذه.
ـ يزيد األنسولين حجم البروستات، ويعتقد 
الكثيرون أن زيادة حجمها هو السبب في 
فعند  صحيح،  غير  هذا  أن  إال  المشكلة، 
تنتهي  ال  البروستات  الرجل  استئصال  

المشكلة غالباً.
ـ قد تكون البروستات جزءاً من المشكلة 
فتضخمها  المثانة،  تأثير  تحت  لوقوعها 
عبر  يتدفق  الذي  األنبوب  هذا  يعيق  قد 

المثانة.
العالج 

ـ خفض األنسولين، من خالل االمتناع عن 
الكربوهيدرات والسكريات والحلويات.

ألنه  المتقطع  الصيام  منا  يتطلب  وهنا  ـ 
يخفض تأثير الجهاز العصبي الودّي، كما  
أنه يعالج طغيان التأثير الودّي وهو عالج 

فعال للغاية.
كيفية تطبيق الصيام المتقطع

لم  إن  الوجبات  أكل  من  اإلكثار  عدم 
يتناول  ما  عادةً  للغاية،  جائعاً  تكن 
أهم  ويَعُدّونه  الصباح  في  الفطور  الناس 
الوجبات لكن هذا غير صحيح، فلنحاول 
ممكنة  فترة  ألطول  طعام  دون  نبقى  أن 
الناس في  بعد استيقاظك، يستطيع معظم 
في  األولى  وجباتهم  يتناولوا  أن  البداية 
الحادية عشرة صباحاً، بعد الوجبة األولى 
حتى الساعة السابعة مساًء إذ يحين موعد 

الوجبة الثانية.
أمراً  الخفيفة  الوجبات  تناول  عدم  يعد  ـ 
أساسياً، ألنه في كل مرة تأكل فيها تزيد 

من األنسولين في الجسم.
بالكربوهيدرات وحدها  يتعلق  األمر ال  ـ 

بل بعدد مرات تناول الطعام أيضاً.
ـ المرحلة الثانية من الصيام المتقطع هي 
مدة  األولى ألقصى  الوجبة  موعد  تأخير 
الرابعة ستكون  أو  الثالثة  بالساعة  ممكنة 

هذه الحالة المثالية.
ـ أما عند الوجبة الثانية يجب تناول الطعام 

بعد بضعة ساعات. 
ـ يجب تناول وجبة واحدة طيلة اليوم ألن 
هذا سينهي مشكلة المثانة ويخلص الجسم 

من الدهون الزائدة.

لينا ظاهر
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

روناهي / قامشلو ـ ألول مرة ستجتمع أندية من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، لتشارك في دوري خاص بهم للعبة كرة 
القدم، تحت شعار حملة »حتمًا سننتصر«، وذلك في مدينة الرقة في خطوة تعد تاريخية ألنها تحدث للمرة األولى.

روناهي/ ديرك- أوضحت اإلدارية في االتحاد النسائي السرياني في سوريا- فرع ديرك, جورجيت كوركيس بأن تنظيم المرأة السريانية ضرورة تاريخية 
ومهمة في الوقت الراهن, لبناء مجتمع ديمقراطي تعددي حر ومتكامل, مشيرًة إلى أن تنظيم االتحاد النسائي السرياني يهدف إلى إزالة كافة أشكال 

الالمساواة بين الجنسين

بها  تجود  كلمات   - لكي-  كركي  روناهي/ 
خالل  من  شيخموس  أمل  الروائية  قريحة 
كل  يُصدر  والذي  الشمس«  »ابنة  روايتها 
وامتزاج  وإبداع  موسيقا  حروفها  من  حرف 

وانصهار مع الكون. 
إنها  عالمّي،  طموح  تيار  يشتد  أعماقي  »في 
تدفعني  التي  هي  تركيبتي  بل  أوهاماً  ليست 
شيء  كل  فيحطم  الواقع  أما  األعلى،  نحو 
المفككون  األناس  يُصغرني..  يقلصني.. 
سوى  أدري  ال  إشارات  كلها  واستفهامات 
أني أعتصر ألماً على ذاتي، والواقع الممزق 
اإللهي،  اإليمان  لوال طاقة  إلى حتفي  يقذفني 
كلما  يُنهضني  الذي  الغريب  اإلحساس  وهذا 
تكسرت«، وللتعرف عن قرب على كاتبة هذه 
الكلمات من رواية »ابنة الشمس« للكاتبة أمل 
شيخموس كان لروناهي معها الحوار التالي:  
ـ حدثينا عن بداياتك في عالم الرواية، وهل 
هناك من أخذ بيدك ونمى موهبتك في الصغر؟
منذ الصغر كنت مولعة بالشخصيات المؤثرة 
على المجتمع، وال سيما المبدعين، والعباقرة، 
وكم كنت أتمنى أن أكون عالمة أو امرأة ذات 

شأن.
بعنوان  كتاب  يدي  بين  وقع  األيام  أحد  في   
محفوظ،  نجيب  الكبير  للكاتب  »السكرية« 
وبعد  اإلعدادية،  المرحلة  في  حينذاك  وكنت 
بأن  غريبة  قوة  تملكتني  للرواية  قراءتي 

مجموعة  فكتبت  الكتابة،  غمار  أخوض 
القدر  وشاء  صفحة،  ستين  بلغت  أحاسيس 
منير  العربية  اللغة  لمادة  أستاذي  يراها  أن 
محمد، فأعجبه ما كتبت، ودعمني من الناحية 
»سوف  الواحد  بالحرف  لي  وقال  المعنوية، 
على  عثرت  أني  الكتاب  اتحاد  رئيس  أخبر 
كاتبة عمالقة«، ومنذ ذلك الحين وبيني وبين 

اليراع عالقة عشق وهيام.
من  تقديمها  إلى  تسعين  التي  الرسالة  ما  ـ 

خالل كتاباتك؟ 

ونشر  السلبية،  القيود  من  التحرر  إلى  أسعى 
واالنطالق  والعطاء،  واإلبداع،  الثقافة، 
مقتطف  وهذا  باألمل،  والتمسك  األمام  نحو 
بعض  يوضح  الشمس«  »ابنة  روايتي  من 
الجبارة  اإلرادة  أيتها  »صبراً  المعاني  هذه 
السلبية  وسنمحق  الُخلق،  شفافية  سنستنشق 
تعج  التي  النفاق  تفاقم مساحات  المدمنة على 
السامة، أحاسيسي مشوشة، وأؤمن  بالعناكب 
أن الصدق هو جنة الحياة أما روحي فقد بدأت 
بأجمل  منبثقة  أحالمها  صناديق  تخشخش 

األماني«.
وهل  كتاباتك؟  يميز  الذي  الطابع  هو  ما  ـ 
أنثوية  طبيعة  ذات  كتابات  بوجود  تعتقدين 

وأخرى ذات طبيعة ذكورية؟
الذكورية،  الكتابة  بين  اختالف  هناك  بالطبع 
عن  الرجل  كتابات  تعبر  حيث  واألنثوية 
تسود  حيث  ورغبته،  ورؤيته،  احتياجاته، 
الحركة والمغامرة أكثر، أما الكاتبة األنثى فهي 
التي تحاصرها  القيود  أن تكسر  تحاول دوماً 
اجتماعياً فكتاباتها فيها صرخة مدوية، فالمرأة 
جيد  من  متناثرة  كتفاحات  تتحرر  أن  تحاول 

الحياة صارخة صرخات على األوراق.
ـ ماهي نسبة حضور المكان في كتاباتك؟

بشكل  كتاباتي  في  والزمان حاضران  المكان 
حاضرة  هي  اإلنسانية  المعاناة  لكن  ملفت، 

بشكل أقوى.

ـ هل للمرأة نصيب فيما تكتبين؟
المرأة دائمة الحضور في ثنايا ما أكتب وذلك 
والثورة  واإلبداع  فالجمال  امرأة،  لكوني 
تندفع من أعماقي كهذين السطرين من »ابنة 
الشمس«، »النشاط الربيعّي يدلف إلى أعماقي 
الوفية  الشمس  أشعة  يالمس  إشراقاً  يخّضني 

التي تقبل بلل الطبيعة البكر«.
ـ حدثينا عن روايتك »ابنة الشمس«؟

ابنة الشمس، رواية اجتماعية وإنسانية هادفة 
إلى  مجتمعاتنا  في  المعاش  الواقع  عن  تعبر 
والرؤية  والخيال  بالحقيقة  االمتزاج  جانب 
الشخصيات  خالل  من  والتوعوية  التقدمية 

واألبطال.
ـ هل ألمل شيخموس عادات وطقوس معينة 

أثناء الكتابة؟
عن  أغيب  إذ  هائلة  قوة  أستنفد  فأنا  بالطبع 
الواقع تقريباً، أصل أحياناً لدرجة من الغليان 
كله  الكون  وكأن  أشعر  والعقلي،  الشعوري 
يستحضر عندي لتتمخض الكتابة دافئة متدفقة 
عبري إلى الصفحات، طقوس كثيرة ومدهشة، 
ترتديني قوة وطاقة غريبة أعجز عن وصفها، 
أتكسر وأتحول في تلك الطاقة إلى المزيد من 

األشكال والطاقات وتقمص الشخصيات.
ـ ما رأيك بالجوائز التي تقدم للرواية، وماذا 

تضيف؟

الجوائز حافز معنوي، غالباً ما يكون التوجه 
الجوائز، ربما بسبب صعوبة  الشعر في  إلى 
الوقت  من  للكثير  واستهالكها  الرواية  كتابة 
على  ليس  بها  االهتمام  أعتقد  لذلك  والجهد، 
المستوى المطلوب، ونتمنى أن تأخذ الرواية 

وكاتبها التكريم على ما يقدمونه من إبداع.
ـ ما جديد أمل شيخموس؟

الشعرية  والقراءات  المقالة  فن  إلى  متوجهة 
حالياً، وفي نيتي استكمال إحدى رواياتي التي 

كتبتها مسبقاً ولم أنهها بعد.
 

قيّمت اإلدارية في االتحاد النسائي السرياني 
في سوريا- فرع ديرك جورجيت كوركيس 
2018و2019،  خالل  الحزب  أعمال 
مؤكدةً بأنهما كانا عامان مليئان بالنشاطات 
واألعمال المثمرة للمرأة في تنظيم االتحاد 

النسائي السرياني في سوريا.
السريانية  للمرأة  »كان  ذلك:  عن  وقالت 
دور كبير في الدفاع عن قضايا المرأة وال 
سيما في األزمة السورية وما تعرضت له 
النساء من انتهاكات مباشرة, حيث ظهرت 
العالم،  ومسمع  مرأى  أمام  المرأة  مقاومة 
وكانت أعين الجميع منصبة على مقاومة 

المرأة في شمال وشرق سوريا«.
مضيفةً بأن تنظيم المرأة السريانية ضرورة 
لبناء  الراهن,  الوقت  في  ومهمة  تاريخية 
ومتكامل,  حر  تعددي  ديمقراطي  مجتمع 
وتكوين  خلق  من  بد  ال  »كما  وأجادت: 

شخصية المرأة الحرة التي تتمتع باإلرادة 
قضايا  عن  وتدافع  المشاكل  بحل  لتقوم 
المرأة بنفسها, ملفتةً إلى أن تنظيم االتحاد 
كافة  إزالة  إلى  يهدف  السرياني  النسائي 

أشكال الال مساواة بين الجنسين.

مشاركة فعالة يف مؤسسات 
اإلدارة الذاتية

اإلدارة  مؤسسات  في  المرأة  دور  وعن 
ذكرت  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
جورجيت: »شاركت المرأة السريانية في 
منذ  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات 
تأسيسها وحصلت على مراكز مهمة ضمن 
وأصبحت  اإلدارية،  والهيئات  المجالس 
صاحبة قرار فشاركت في المجال السياسي 

واالقتصادي والعسكري...«.

دور االتحاد يف تنظيم عمل 

وتوعية املرأة

له  كان  النسائي  االتحاد  تنظيم  بأن  متابعةً 
الدور المهم بمتابعة وتنظيم عمل وتوعية 
المرأة, باإلضافة إلى نشر وتعميق الوعي 
كافة  ومناهضة  وقضاياها  المرأة  بحقوق 
أشكال العنف ضد المرأة، وتكريس العدالة 

وتحقيق مفهوم المساواة بين الجنسين.
النسائي  االتحاد  تنظيم  بأن  وذكرت 
تمكين  على  سيعمل  سوريا  في  السرياني 
المرأة بشكل أقوى وأفضل خالل المراحل 
كافة  إلى  للوصول  سيسعى  كما  القادمة، 
نساء المجتمع السرياني اآلشوري الكلداني 
المرأة  لتكون  وتوحيدهن  لتنظيمهن 
عن  الدفاع  تستطيع  إرادة  ذا  السريانية 

حقوقها وحقوق النساء األخريات.

»رضورة وجود منظامت 

نسائية لدعم املرأة«

وحول آليّات وخّطة العمل إلنجاز مقّررات 
بينت  مؤخراً؛  عقد  الذي  مؤتمرهن 
الثالث  المؤتمر  بأن  كوركيس  جورجيت 
برنامج  وضع  السرياني  النسائي  لالتحاد 
بأن  وأِشارت  القادمة,  للفترة  وخطة عمل 
اختتم  السريانية  للمرأة  الثالث  المؤتمر 
اتخذ  كما  للمجلس,  عضوة   41 بانتخاب 
المؤتمر عدداً من القرارات وهي: »تطبيق 
مبدأ الرئاسة المشتركة في كافة المؤسسات 
السريانية, تدريب المرأة بمخيمات تثقيفية 
المنظمات  مع  العالقة  تطوير  تعليمية, 
النسائية ومن كافة المكونات, وتفعيل دور 
الذاتية,  اإلدارات  في  السريانية  المرأة 
علم  دراسات  لجنة  تفعيل  على  العمل 
لتنظيم  الشابة  المرأة  دور  تفعيل  المرأة, 
الفعاليات  كافة  في  الشبيبة  دور  وتفعيل 
الخاصة بالمرأة والدفاع عن قضايا المرأة, 
إعطاء مفهوم الدفاع الذاتي للمرأة والمرأة 
نهرين  بيث  نساء  قوات  دعم  الشابة, 
المرأة, إصدار صحيفة صوت  وسوتورو 

المرأة السريانية«.
اإلدارية في االتحاد النسائي السرياني في 
كوركيس  جورجيت  ديرك,  فرع  سوريا- 
ضرورة  على  بالتأكيد  حديثها  اختتمت 
المرأة  لدعم  نسائية  »منظمات  وجود 
لمؤسسات  النساء  انتساب  وضرورة 
نسوية لتساهم بدورها في جميع المجاالت 

السياسية والعسكرية والثقافية

االتحاد النسائي السرياني ما بين عمل األمس وخطة اليوم

دوري الدرجة الثانية يبدأ بأحداث سيدات األسايش يبدعن ويحققن الصدارة في كرة السلة
مؤسفة وعقوبات صارمة

منتخب إقليم الجزيرة يحرز لقب بطولة الشطرنج
الروائية أمل شيخموس: »أحرص دومًا على تواجد المرأة في ثنايا ما أكتب«

وشرق  شمال  شعوب  إرادة  أمام  مستحيل  ال 
جميلة  فسيفساء  يشكلون  والذين  سوريا، 
بدًءا  الرقة  في  الفرات  ملعب  تزين  سوف 
نادياً   14 بمشاركة   ،2020/10/30 من 
أربعة  على  وقسموا  المناطق  مختلف  من 
مجموعات، وسيتأهل من كل مجموعة األول 
والثاني وسيعتمد على نظام من مرحلة واحدة 

فقط.
سننتصر«، ستقام  وتحت شعار حملة »حتماً 
تحت  األلعاب  لمختلف  رياضية  فعاليات 
شمال  في  والرياضة  الشباب  هيئة  إشراف 
وشرق سوريا، وستقام كل بطولة في منطقة 

في  أقيمت  الشطرنج  لعبة  بحيث  معينة، 
كوباني، وكرة القدم ستقام في الرقة وستتوزع 
وكانت  األخرى.  المدن  على  البطوالت  باقي 

األندية المشاركة قسمت على الشكل التالي:
المجموعة األولى: فرات من كوباني ـ ذيبان 
من دير الزور ـ شبيبة منبج ـ سري كانيه من 

إقليم الجزيرة.
ـ  الجزيرة  إقليم  الثانية: سردم من  المجموعة 

السد من الطبقة ـ شباب الرقة.
ـ  الرقة  الداخلي من  الثالثة: األمن  المجموعة 
ـ  الطبقة  شباب  ـ  الجزيرة  إقليم  من  األسايش 

كري سبي.
دير  من  الداخلي  األمن  الرابعة:  المجموعة 

الزور ـ عمال كوباني ـ نادي منبج.
الداخلي  األمن  ناديي  االفتتاح  مباراة  ستجمع 
في  الجزيرة،  إقليم  من  واألسايش  الرقة  من 
لقاء له نكهة خاصة بحيث تقابل الناديين ودياً 
مؤخراً بمناسبة افتتاح منشأة الشهيد أدهم في 
الرقة وفاز وقتها نادي األسايش بهدف بدون 

رد.
مالعب  أرضية  على  ستقام  المباريات  كافة 
الثانية عصراً،  الساعة  بتمام  الرقة وستنطلق 
نوعه  من  األول  يعتبر  كروي  عرس  وهو 
وخاصةً  مثيراً  التنافس  فيه  يكون  أن  ويتوقع 

هناك أندية متخمة بنجوم الكرة.

صـ نجمات نادي األسايش يبدعن ويتصدرن 
مرحلة الذهاب من دوري أندية إقليم الجزيرة 
فوزين  تحقيقهن  بعد  للسيدات  السلة  لكرة 

متتالين في الدوري.
أكدت سيدات األسايش أحقيتهن في نيل اللقب 
الذهاب  لمرحلة  تصدرهن  بعد  جديد  من 
السلة  لكرة  الجزيرة  إقليم  أندية  دوري  من 
للسيدات، وجاء ذلك بعد فوزهن على سيدات 
دجلة بنتيجة 71 نقطة مقابل 48 نقطة لنادي 

دجلة، في مباراة مثيرة وجميلة من الطرفين 
والتي اتسمت بالندية واإلثارة وخاصةً سيدات 
نفس الناديين تنافسا العام الماضي على اللقب 
اللقب  تحقيق  األسايش  سيدات  واسطعن 
السابقتين  النسختين  ألقاب  حصدن  واللواتي 
حتى اآلن، ويتطلعن لنيل اللقب الثالث للموسم 

2020 ـ 2021.
بتاريخ  انطلقت  قد  كانت  المرحلة 
2020/10/15، وبمشاركة ثالثة نوادي وهي 

األسايش حامل اللقب ودجلة صاحب المركز 
الثاني وبرخدان المشارك للمرة األولى، وفي 
وبرخدان  دجلة  ناديا  تقابل  األولى  الجولة 
نقطة مقابل  بنتيجة 54  وفازت سيدات دجلة 
15 نقطة لبرخدان، وفي الجولة الثانية فازت 
سيدات األسايش على سيدات برخدان بنتيجة 
77 نقطة مقابل 5 نقاط لبرخدان، وفي الجولة 
الثالثة كما ذكرنا تفوقت سيدات األسايش على 
مقابل  نقطة   71 بنتيجة  وفزن  دجلة  سيدات 
48 نقطة، ليتصدرن الترتيب لمرحلة الذهاب 

لكرة السلة وفق الجدول التالي:
1ـ األسايش 6 نقاط.

2ـ دجلة 3 نقاط.
3ـ برخدان 0 نقطة.

العام  آذار من  اإلياب ستبدأ في شهر  مرحلة 
كأس  بطولة  تقام  أن  المفترض  ومن  القادم، 
من  األولى  بطولة  السلة وهي  لكرة  للسيدات 

نوعها في إقليم الجزيرة.
لعبة كرة السلة في إقليم الجزيرة تقام بطوالتها 
سيدات  وحققت   2018 العام  منذ  لألندية 
األسايش اللقب وحافظن على اللقب في العام 
اللقب  لنيل  المرشحات األقوى  2019، وهن 
استطاعت  لو  إال   ،2021 ـ   2020 للموسم 
الفوز  وتحقيق  الموازين  قلب  دجلة  سيدات 
عليهن وعلى برخدان وبفارق كبير من النقاط 

والوصول للقب.

انطلقت منافسات دوري  ـ  / قامشلو  روناهي 
الجزيرة  إقليم  ألندية  القدم  لكرة  الرجال 
منها  سيتأهل  والذي  أندية،  ثمان  بمشاركة 
ولكن  األولى،  الدرجة  مصاف  إلى  ناديين 
حصلت أحداث مؤسفة وتلتها عقوبات قاسية 
من قبل مكتب كرة القدم في االتحاد الرياضي 
المنافسات وفي  الجزيرة. ومع انطالق  بإقليم 
المباراة األولى بين رجال ناديي قنديل وجوانن 
كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  باز 
الشوط  عمر  من   37 الدقيقة  وفي  بقامشلو، 
من  وإداريين  العبين  قام  المباراة  من  األول 
نادي جوانن باز باالعتداء على حكم المباراة 
وينهي  ولتتوقف  قرارته  إلحدى  اعتراضاً 
الرياضي  االتحاد  وليصدر  المباراة،  الحكم 
بعد االقتراح من قبل مكتب كرة القدم عقوبات 
سوف  أخرى  وقرارات  المباراة  بخصوص 
تأتيكم في سياق التقرير. وعلى أرضية ملعب 
ديرك فاز نادي ديرك على نادي فدنك بأربعة 
نادي جوانن عامودا  وفاز  بدون رد،  أهداف 
مباراة  في  بدون  بهدف  آشتي  نادي  على 
وأقيمت  شغب،  أحداث  أيضاً  فيها  حصلت 
المباراة على أرضية ملعب شرموال بعامودا 
األخوة  نادي  فاز  الملعب  نفس  أرض  وعلى 
والسالم على نادي أهلي عامودا بهدف بدون 
رد. ودوري الدرجة الثانية للرجال ألندية إقليم 
 ،2021/2020 الكروي  للموسم  الجزيرة 
يشارك فيه ثمان نوادي قسموا على مجوعتين 

وفق التالي:
المجموعة األولى:

جوانن باز ـ قنديل ـ آشتي ـ جوانن عامودا.
المجموعة الثانية:

أهلي عامودا ـ األخوة والسالم ـ ديرك ـ فدنك.
والثاني  األول  مجموعة  كل  من  وسيتأهل 
للتجمع النهائي الذي من المفترض أن يقام في 
قامشلو، وستكون من مرحلة واحدة، ويتأهل 
للدرجة  والثاني  األول  المركزين  أصحاب 
األولى وسوف يهبط ناديين أيضاً من الدرجة 
األولى إلى الثانية، مع العلم بأن موعد انطلق 
قبل  من  بعد  يحدد  لم  األولى  الدرجة  دوري 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  في  القدم  كرة  مكتب 

الجزيرة.
الدوري  في  تأهلت  قد  نوادي  ثالثة  وكانت 
تل  شبيبة  ـ  االتحاد  ـ  دجلة  وهي:  الماضي 
كوجر، وفي هذا العام قرر االتحاد الرياضي 
بإقليم الجزيرة هبوط نادي قامشلو إلى الدرجة 
األشبال،  دوري  في  مشاركته  لعدم  الثانية 

وصعد بدالً منه نادي شبيبة الحسكة.
التقرير  سياق  ضمن  ذكرنا  كما  وصدر 
الرياضي  عقوبات وقرارات من قبل االتحاد 
مكتب  قبل  من  اقتراحات  بعد  الجزيرة  بإقليم 

كرة القدم والتي كانت على الشكل التالي:
- فصل العب نادي جوانن عامودا كاميران 

حمي من أسرة االتحاد الرياضي وذلك بسبب 
تكرار مخالفته.

- فصل مدرب نادي جوانن باز جوان حسو 
من أسرة االتحاد الرياضي.

- إيقاف مساعد مدرب نادي جوانن باز كاوا 
عثمان لموسم كروي واحد مع اقتراح فصله 

من أسرة االتحاد في حال التكرار.
رامان  باز  جوانن  نادي  العب  إيقاف  ـ 
مع  واحد  كروي  لموسم  محمد  عبدالعزيز 
حال  في  االتحاد  أسرة  من  فصله  اقتراح 

التكرار.
ـ إيقاف العب نادي جوانن باز عبدهللا جمعة 
فصله  اقتراح  مع  واحد  كروي  لموسم  حمي 

من أسرة االتحاد في حال التكرار.
بمباراته مع نادي  - اعتبار نادي قنديل فائزاً 

جوانن باز 3×0.
إلى  باز  نادي جوانن  لرجال  مباراتين  نقل   -
المخالفات  تكرار  حال  وفي  ملعبه  خارج 

تضاعف العقوبة.

محمد  الالعب  من  لكل  بطاقة شكر  توجيه   -
بيرم واإلداري عدنان عثمان من نادي جوانن 
الشغب  أحداث  تطور  بعدم  لمساهمتهم  باز 
التي حدثت في مباراة فريقهم مع نادي قنديل.

- توجيه بطاقة شكر لكل من المدرب مناضل 
دقوري ومساعد المدرب صخر تمو من نادي 
جوانن عامودا لمساهمتهم بعدم تطور أحداث 
الشغب التي حدثت في مباراة فريقهم مع نادي 

آشتي.
- تقديم اقتراح رفع دعوى قضائية بحق الذين 
اعتدوا على حكم مباراة ناديي قنديل وجوانن 

باز إلحقاق الحق قانونياً.
الداخلي إلرسال  األمن  لقوى  كتاب  توجيه   -
ما اليقل عن عشرة عناصر لحفظ النظام أثناء 

المباريات في كافة المالعب.
ـتوقيف العب نادي واشوكاني ساالر إبراهيم 
لمباراة واحدة في دوري الشباب لسوء سلوكه 
في مباراة ناديه مع قنديل في دوري الناشئين 

بحيث كان مسجالً كمعالج.
ـ تشديد عقوبة مدرب أشبال قنديل شيخموس 
ستة،  إلى  مباريات  أربعة  من  لتصبح  حسن 

وذلك بسبب مخالفته بنود العقوبة.

األول  المركز  الجزيرة  إقليم  منتخب  حقق 
لمنتخبات شمال وشرق  الشطرنج  في بطولة 
سوريا بعد تنافس جميل وندي مع المنتخبات 
لتطوير  تهدف  بطولة  في  المشاركة  األخرى 
المنطقة  رياضيي  بين  والتعارف  اللعبة  واقع 

من مختلفة أطيافها.
سننتصر«،  »حتماً  شعار  تحت  تقام  البطولة 
في  ستقام  التي  البطوالت  من  سلسلة  ضمن 
المناطق  مختلف  في  وسوريا  وشرق  شمال 
ستكون  المعنيين  بحسب  القادمة  والبطولة 

للعبة كرة القدم ويشارك فيها 14 نادياً.
ولمدة  بكوباني  آكر  باور  الشهيد  مركز  وفي 
يوم واحد أقيمت بطولة الشطرنج وبمشاركة 
منتخبات إقليم الجزيرة والطبقة ومنبج والرقة 
ودير الزور وإقليم الفرات، وبعد تنافس لعدة 
الفوز  الجزيرة  إقليم  ساعات استطاع منتخب 
اللقب برصيد 11.5  بالمركز األول وتحقيق 
نقطة وفي جاء في المركز الثاني منتخب منبج 
برصيد تسع نقاط وثالثاً منتخب الطبقة برصيد 
ثمان نقاط، بينما حقق العب منتخب الجزيرة 
كاوا يونس لقب أفضل العب في البطولة بعد 

فوزه في كافة جوالته.

كانت  الجزيرة  نادي  بعثة  أن  ذكره  جدير 
مشكلة من: محمد جوي وكاوا يونس إبراهيم 
الرحمن  عبد  هما:  احتياط  والعبين  شاكر 
عمر- خضر حسين، ورافقهم عضوي االتحاد 

عبد هللا رمو ومهند األحمد.
بطوالت  القادمة  القريبة  الفترة  في  وستقام 
على  والفردية  الجماعية  األلعاب  لمختلف 

شعار  تحت  سوريا  وشرق  شمال  مستوى 
حملة »حتماً سننتصر«، والتي اطلقها الشبيبة 
الثورية السورية في 15 من آب الماضي ضد 
عموم  في  التركي  االحتالل  دولة  انتهاكات 
وشرق  شمال  ومناطق  كردستان  مناطق 

سوريا.

عرس كروي األول من نوعه فكونوا على الموعد

تقرير/ جوان محمد
تقرير/ هيلين علي

أمل شيخموس 

جورجيت كوركيس
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

 اتفاقية “تطبيع
 األوضاع في

“شنكال

في  الرسمية  التصريحات  حسب 
اإلعالم عقد اتفاق بني احلكومة االحتادية 
العراقية وحكومة إقليم كردستان على 
في  األوضاع  وتطبيع  االستقرار  )إعادة 
األولى  للوهلة  طبعاً  شنكال(،  قضاء 
لنا  يُخّيل   خبر  هكذا  نسمع  عندما 
أنه أمر إيجابي. لكن؛ في حقيقة األمر 
هناك إقصاء تام إلرادة أهل شنكال في 
ال  وكأنه  مهمشون  أنهم  االتفاق،  هذا 
محلية  إدارة  املنطقة  هذه  في  توجد 
حتريرها  مت  إن  منذ  املنطقة  تدير  كانت 
من داعش منذ سنوات على يد املقاتلني 
قوى  فيها  يوجد  يكن  لم  وكأنه  الكرد، 
حتى  األمن  باستتباب  قامت  أمنية 

الوقت الراهن.  

أين  يسألوا  أن  شنكال  ألهل  يحق  أال 
للدمار؟،  كُنُتم عندما تعرضت شنكال 
للسبي!!،  نساؤها  تعرضت  عندما 
عندما تعرض أوالدها لإلبادة والقتل، أين 
مقدساتنا  تتعرض  كانت  عندما  كُنُتم 
لالنتهاك؟، أين كُنُتم عندما كان الناس 
ميوتون من العطش واجلوع؟ أسئلة يجب 
املعنيني؛  قبل  من  عنها  اإلجابة  يتم  أن 
ألن كل ما عاناه أهل شنكال كان نتيجة 
سياسة التهميش واإلقصاء التي كانت 

ُتارس بحق هذه املنطقة. 

حماية  عدم  بأن  شك  أدنى  يوجد  ال 
منطقة شنكال أثناء الهجوم عليها من 
قبل داعش سواء من قبل اإلقليم أو من 
قبل احلكومة العراقية كان نتيجة عدم 
املنطقة،  هذه  جتاه  باملسؤولية  الشعور 
لقد ترك أهلها ملصيرهم؛ فكانوا لقمة 

سائغة لداعش. 

إهمال هذه املنطقة سياسياً واقتصادياً 
و ثقافياً وعسكرياً هو الذي دمر شنكال 
داعش  هجوم  كشف  الذي  الوقت  في 
النظام  ضعف  مستوى  عن  فقط 
تعيشهما  اللتني  واحلماية  السياسي 
هذه  آالم  بأن  يفيد  هذا  املنطقة.  هذه 
داعش  فقبل  بداعش،  تبدأ  لم  املنطقة 
كونهم   والسبب؛  مجزرة    ٧٣ عاشت 

كرد وغير مسلمني. 

جتاربنا  من  للدروس  استنباطنا  عدم 
الدوامة  نعيش  يجعلنا  السابقة 
نفسها بني فترة وأخرى. كان األولى من 
أجل جتنب مجازر جديدة في املنطقة، أن 
يتم تعزيز وترسيخ اإلدارة احمللية، وقوات 
األسايش وقوات حماية شنكال، وضمان 
حقوقهم دستورياً ضمن دستور العراق؛ 
الثقافية  خاصيته  له  شعب  كونهم 
والدينية، كان ميكن أن يكون هذا مبثابة 
بحق  أخطاء  من  ارتكابه  مت  ملا  تصحيح 
الكرد اإليزيديني سواء من قبل احلكومة 

العراقية أو من قبل حكومة اإلقليم.

اتفاقية  خالل  من  يالحظ  أنه  إال   
شيء،  أي  يحدث  لم  وكأنه  )التطبيع( 
إلدارة  يكون  أن  دون  اتفاق  عقد  يتم 
أو استشارة. هذا يعني  رأي  شنكال أي 
سياسة  في  االستمرار  سيتم  بأنه 
املنطقة  هذه  ستكون  داعش،  قبل  ما 
ويتم  االتفاق،  طرفي  قبل  من  مهمشة 
عليها.  السياسي  النزاع  استمرار 
امليل  بني  وتتشتت  املنطقة  فتتمزق 
حلكومة  امليل  أو  العراقية  للحكومة 
ضد  نفسه  طرف  كل  فينظم  اإلقليم 
لتكرار  الزمن  ومع  معا  ليحضروا  اآلخر 
املآسي نفسها إذا لم نقل اجملازر نفسها. 

عام  بشكل  الكردستانية  القوى  على 
أال  خاص  بشكل  كردستان  وباشور 
احملتوم،  املصير  لهذا  شنكال  يتركوا 
إحداث  يتم  لم  وإذا  أنفال سياسي،  أنه 
حقوق  ضمان  يتم  ولم  فيه  التغيير 
الدستور  في  اإليزيدي  الكرد  الشعب 
من  اجملتمع  هذا  يطور  ولم   العراقي 
نفسه  حماية  في  الذاتية  ديناميكياته 
وقيمه الثقافية؛ فإنه سيتسول احلماية 
دائماً، على الكرد أال يتركوا أهل شنكال 

لوحدهم.

إضاءات 

فوزة يوسف

شنكال... بين أطماع تركيا وكماشة بغداد وهولير

قبل أيام وقِّع اتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة 
الديمقراطي  الحزب  تقودها  التي  إقليم كردستان 
إدارة  أساس  على  تقوم  واالتفاقية  الكردستاني، 
للشنكاليين أي  شؤون شنكال من دون أن يكون 
األفعال  ردود  من  الكثير  أثار  مما  فيها،  دور 
شنكال  أهالي  قبل  من  وبخاصة  حولها،  السلبية 
وكانت  وتفصيال،  جملةً  االتفاقية  رفضوا  الذين 
االتفاقية مثار جدل كبير حيث وجهت لها الكثير 

من االنتقادات. 

تهميش أهايل شنكال 
فرمان آخر بحقهم

دافعوا  الذين  شنكال  أهالي  تتجاهل  االتفاقية 
منها، من  ترابها وحموها وأخرجوا داعش  عن 
خالل تضحياتهم بمئات الشهداء، وهذه االتفاقية 
تقصي أصحاب األرض والتاريخ من بناء ورسم 
مستقبلهم في كافة مجاالت الحياة، وكان ال بد من 
أخذ هذه األمور بعين االعتبار سياسياً ومجتمعياً 
وإدارياً، مشاركة أبناء شنكال في رسم المستقبل 
لمنطقتهم، ألنه من  والسياسي واإلداري  األمني 
عن  بمعزله  منطقة  أي  إدارة  بمكان  االستحالة 
هم  شنكال  وأهالي  إدارتها.  في  أهاليها  مشاركة 
من تعرضوا لشتى أشكال اإلبادة الجماعية التي 
على  عار  وصمة  وستبقى  التاريخ،  ستذكرها 
أثناء  المتفرج  وقفة  وقفت  التي  البشرية  جبين 

هجوم داعش، في الثالث من آب عام 2014. 
وما يثير الجدل حول تلك االتفاقية ورفض أهالي 
من  األولى  األيام  تذكرهم  هو  لبنودها،  شنكال 
الفرمان، وال زالت صور التغريبة الشنكالية ماثلة 
العراقية  الحكومة  قوات  أن  وكيف  أعينهم  أمام 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وبيشمركة 
أمام  لقدرهم  تركتهم  عين،  بغمضة  عنهم  تخلت 
بشعة  بحقهم مجازر  ارتكب  الذي  داعش  هجوم 
آالف  ثالثة  فقتلوا حوالي  ابداً،  نسيانها  يمكن  ال 
النساء  من  اآلالف  سبي  وتم  شنكالي،  إيزيدي 
النخاسة،  أسواق  في  بيعوا  االعمار  مختلف  من 
الحين  ذلك  في    .400000 من  أكثر  وتهجير 
ترك من كان يقع على عاتقهم حماية االيزيدين 

في شنكال أماكنهم وفتحوا الطريق أمام احتاللها 
وكانت هذه بمثابة خيانة للتخلص من األيزيدين 
وتهجيرهم وإفراغ المنطقة من أهلها الحقيقيين، 
الدفاع  عاتقه  على  وضع  من  هناك  كان  ولكن 
العمال  حزب  واألخالق،  والمبادئ  القيم  عن 
هذه  ووقف  بالتدخل  تكفل  الذي  هو  الكردستاني 
الدفاع عن  المجزرة حيث وضعوا على عاتقهم 
األيزيدين وترابهم المقدس، فكانوا السباقين لنجدة 
داعش،  مرتزقة  لفلول  والتصدي  الشنكاليين 
نجحوا  وبالفعل  أكتافهم،  على  أرواحهم  وحملوا 
وانتصروا، ووقفوا إلى جانب أهالي شنكال في 
تشكيل وحدات حماية تدافع عنهم لكي ال يحصل 
شنكال  حماية  وحدات  تشكيل  فكان  آخر  فرمان 

التي كانت والزالت تدافع عن قيم اإليزيديين.

من تخىل عن شنكال ال 
يحق له إدارتها

 وفي أواخر العام 2015 تم إقرار تحرير شنكال 
الحزب  بيشمركة  وجاءت  داعش  مرتزقة  من 
من  تحريرها  وبعد  الكردستان  الديمقراطي 
داعش، تدخلت للسيطرة على شنكال وكسر إرادة 
األيزيديين، إلى أن جاء االستفتاء وما تالها من 
أحداث سيطر بموجبها الحكومة العراقية والحشد 
الشعبي على الكثير من المناطق المتنازع عليها، 

وغيرها،  ومخمور  وخانقين  وكركوك  كشنكال 
بداعش  الحقت  التي  النكراء  الهزيمة  وبعد 
واستتباب األمن واالستقرار نوعا ما، كان قرار 
آذار  في  االنسحاب  الكردستاني  العمال  حزب 
التركية  االحتالل  دولة  أن  وبخاصة   ،1918
شؤون  في  للتدخل  حجة  وجودها  من  اتخذت 

شنكال، واحتالل المدن والمناطق الكردستانية.
الدولة  بإن  تقول  تاريخية  دراسات  وهناك 
العثمانية وفي منتصف القرن الثامن عشر بأنها 
وضعت خطة للقضاء على اإليزيديين في شنكال 
مناطقهم،  من  الهجرة  على  وإجبارهم  وتشتيتهم 

ومن أهم هذه الخطط تنظيم حمالت إبادة  واسعة 
مدنهم  الحتالل  العسكري  والتدخل  ضدهم، 
الدين وتبشريين  وقراهم، وارسال بعض شيوخ 
كي يغيروا من ديانتهم التي تربوا عليها، وتحويل 
لتعليم  عثمانية  مدارس  إلى  ومزاراتهم  مراقدهم 
منه  الهدف  ذلك  وكل  االسالمي،  الدين  علوم 
المناطق من  الديمغرافي في تلك  التغيير  إحداث 

خالل المجيء بالعرب وغيرهم وإسكانهم هناك، 
واألراضي  الهبات  ومنحهم  بالمال  واغرائهم 
العثمانية  السلطنة  وكانت  األيزيديين،  وبيوت 
اإلسالمي،  الدين  عن  ومرتدين  كفرة  تعتبرهم 
أموالهم  ونهب  وتصفيتهم  قتلهم  يجب  كان  لذلك 

بحقهم.  والفرمانات  المجازر  بارتكاب  وسمحت 
األيزيديين  تعرض  إلى  أدت  السياسة  وهذه 
إلى  أدى  كما  محيطهم،  عن  الكاملة  العزلة  إلى 
حرمانهم من الكثير من االمتيازات حيث تعامل 
العثمانيين معهم على أنهم خدم وكفرة ال يحق لهم 
العيش، واستمرت هذه الحالة حتى سقوط الدولة 

العثمانية وانهيارها بعد الحرب العالمية األولى.
والديكتاتورية  القمعية  السياسة  تلك  تزال  ال   
التركية  الدولة  نظرة  تتغير  لم  حيث  مستمرة، 
المحتلة إلى شعوب المنطقة ككل، وإلى األيزيديين 
بشكل خاص، وعلى العكس تماماً فتركيا تفضل 
التعامل  على  وبقائهم  اإلرهابيين  مع  التعامل 
العمال  حزب  تصدى  وعندما  األيزيديين،  مع 
الكردستاني إلرهاب داعش في شنكال وحررتها 
التصعيد  مرة  غير  تركيا  حاولت  رجسهم،  من 
والتهديد للقيام بعملية عسكرية في شنكال، وهي 
التي  القيادات  من  للكثير  اغتيال  بعمليات  قامت 
حررت شنكال، وقصفت أماكن كثيرة ليتم إفراغ 

المنطقة من أهلها.

تركيا من دفعت لتوقيع االتفاق 
لتحقيق أهدافها

لهذا كان الدور التركي هو األبرز الذي دفع باتجاه 
توقيع تلك االتفاقية التي تركت العديد من إشارات 
االستفهام حولها، وما يؤكد ذلك هو إعالنها كأول 
في  التركي  السفير  وتصريح  بها،  تعترف  دولة 
اليد  بأن  للشك  مجاالً  يترك  ال  يلدز،  فاتح  بغداذ 
االتفاقية،  تلك  بتوقيع  ساهمت  التي  هي  التركية 
إلى  األولى  بالدرجة  يهدف  )االتفاق  قال:  حيث 
إشارة  اإلرهابية من شنكال، في  القوات  إخراج 
للتعاون  واالستعداد  الكردستاني،  العمال  لحزب 
مع بغداد لعقد اتفاقات مماثلة في شمالي العراق(، 

مثل  توقيع  من  الكبرى  المصلحة  لها  وتركيا 
تحاول  األهداف  من  جملة  وهناك  اتفاقية،  هكذا 
تركيا تحقيقها عبر هذا االتفاق ومن أهمها: ابعاد 
دور  أي  لعب  عن  شنكال  في  المدنية  اإلدارة 
المدافعة عن  القوات  تفكيك  شنكال،  مستقبل  في 
بأنها  تدعي  التي  شنكال  كوحدات حماية  شنكال 
مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، إبقاء المنطقة 
ساحة مفتوحة أمام تركيا وتدخالتها لتكون جسر 
الربط بينها وبين مناطق تواجد التركمان، زيادة 
النفوذ التركي هناك وبخاصة أن إيران تتمدد في 
ومناطق  كالموصل  لشنكال  المجاورة  المناطق 
القواعد  من  المزيد  إقامة  كردستان،  باشور 
العسكرية وبخاصة في شنكال لتكون على أهبة 
قد  طارئ  في  مباشر  بشكل  للتدخل  االستعداد 
يحدث، ال سيما أن هناك قاعدة تركية كبيرة في 
بعشيقة المجاورة لها، قطع الطريق على تواصل 
الذاتية في  الذاتية في شنكال مع اإلدارة  اإلدارة 
جديدة  إدارة  واحداث  سوريا،  وشرق  شمال 
توالي تركيا وتعادي تلك اإلدارة. وهذه األسباب 
وغيرها هي التي أدت إلى التدخل التركي بشكل 
صريح لتوقيع االتفاق، ولتكون هي من شجعت 
وساهمت ووضعت بنودها، وهي تسعى لتطبيق 
مثل هذا االتفاق في أماكن أخرى حسب تصريح 

المسؤولين األتراك.

إرادة أهايل شنكال فوق كل اعتبار 

االتفاق  بنود  ضمن  مضيئة  أوجه  يوجد  ال 
من  شنكال  أهالي  وإقصاء  لتهميش  تسعى  ألنها 
إلرادة  شنكال  تسليم  وتحاول  أنفسهم،  إدارة 
وهي  اآلخرين،  لقرارات  مرتهنة  لتكون  الغير 
دافعوا  الذين  الشنكاليين  إرادة  لكسر  محاولة 
عندما  واآلن  بسالة،  بكل  وإدارتهم  أرضهم  عن 
يتدخل اآلخرون بشؤون شنكال وهم من تركوهم 
لمصيرهم إبان هجوم داعش، هذا ما يترك أسئلة 
كثيرة حول هذا االتفاق الذي يتحدى إرادة شنكال 
العديد من األسئلة،  بد من طرح  وأهلها، هنا ال 
لماذا تم تهميش وإقصاء دور المؤسسات القائمة 
المشاركة في توقيع االتفاق وهم  في شنكال من 
حماية  وحدات  استبعاد  تم  ولماذا  بها؟  المعنيين 
على  وتحافظ  تدافع  التي  األمنية  والقوى  شنكال 
بخصوص  وماذا  المشاركة؟  عن  هناك  األمن 
موقف  عن  ماذا  بهم؟  أتوا  الذين  الشعبي  الحشد 
إيران التي لها جماعات مسلّحة هناك؟ ماذا عن 
ظل  في  االتفاق  هذا  في  لتركيا  الحقيقي  الدور 
الحين  بين  نشهدها  التي  التركية  التصريحات 
يرد  من  تبقى  جميعها  األسئلة  وهذه  واآلخر؟ 
ستكون  كيف  جداً  خطير  أمر  وهناك  عليها، 
النتائج في ظل رفض الشنكاليين لالتفاق في ظل 
إصرار حكومتي بغداد وأربيل لتنفيذ االتفاق دون 
إشراك أهالي شنكال في تقرير مصيرهم؟ وجميع 
منطقية  إجابات  لها  تكون  أن  البد  األسئلةٌ  هذه 
الدول  تأثير  االعتبار  بعين  األخذ  مع  وشافية 
اإلقليمية وعلى رأسها تركيا، وأيضاً هناك دور 
أمريكي فعال باتجاه تطبيق بنود االتفاق، واأليام 
القادمة سترد على الكثير من األسئلة التي بقيت 
دون أجوبة، مع العلم أن أهالي شنكال مصرون 
على البقاء خارج الحسابات المحلية واإلقليمية، 
لذلك هم أدرى بحلول أمورهم وعلى الجميع أخذ 

ذلك بعين االعتبار.

رفيق إبراهيم

تتعرض مناطق شمال وشرق سوريا للتهديدات 
واالنتهاكات التركية، في حين تستمر حمالت 
اإلبادة السياسية ضد الشعب الكردي والقوى 
الديمقراطية في تركيا وباكور كردستان، فيما 
تصعد سلطة حزب العدالة والتنمية والحزب 
القومي حربها ضد الكرد على مختلف الصعد 
أنها  كما  والعسكرية،  والسياسية  االجتماعية 
تشهدها  التي  األزمات  معظم  في  حاضرة 
وشرق  وليبيا  والعراق  كسوريا  المنطقة، 

المتوسط واآلن قره باغ.

تركيا يف طليعة الدول
 الداعمة لإلرهاب

وفي هذا السياق؛ أجرت صحيفتنا »روناهي« 
التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  مع  لقاًء 
تحدث  الذي  يونس  طلعت  الجزيرة  إقليم  في 
اإلبادة،  حملة  خالل  ومن  »تركيا  بالقول: 
االحتاللية  مطامعها  تحقيق  إلى  تسعى 
اصبحت  حيث  عامة،  المنطقة  في  التوسعية 
عالمياً.  لإلرهاب  والداعمة  الُمصدّرة 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  تحارب  لذلك؛ 
الديمقراطي، من خالل هجماتها  ومشروعهم 
واحتاللها لعفرين وكرى سبي وسري كانيه، 
وهي مستمرة في ممارساتها الالإنسانية بحق 
في  الديمغرافي  التغير  على  وتعمل  شعبنا، 
جميع المناطق التي احتلتها، واستهدافها ألمن 
استهدافها  يقتصر  ولم  المنطقة.  واستقرار 
حمالت  في  استمرت  بل  الشعوب،  إرادة 
الديكتاتورية  والممارسات  السياسية،  االبادة 

حزب  في  وممثليه  الكردي  الشعب  بحق 
البلديات  ورؤساء  الديمقراطية  الشعوب 
أن االعتقاالت  الشعب، كما  بإرادة  المنتخبين 
والصحفيين  السياسيين  بحق  أيضاً  مستمرة 
االنسان  حقوق  نشطاء  وجميع  والحقوقيين 
والديمقراطية  بالحرية  منادي  صوت  وكل 
على  العسكرية  حمالتها  وكذلك  تركيا،  في 
مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان 
وتستمر  سوريا،  وشرق  وشمال  وشنكال 
عبد  القائد  على  المفروضة  العزلة  بفرض 
على  دليل  وهذا  إيمرالي،  في  اوجالن  هللا 
استمرار الفاشية في سياساتها الهادفة إلى ابادة 
تسعى  التي  الشعوب  وجميع  الكردي  الشعب 
لتحقيق الديمقراطية في المنطقة، في محاولة 
جديدة لتنفيذ أجنداتها وأطماعها في االحتالل 
الجديدة  العثمانية  السلطنة  وإعادة  والتوسع 

للمنطقة«.

اتفاق الكرد يزيدهم قوًة 

ومتاسكاً وعزمية

تحاول  التركية  بالقول: »الفاشية  يونس  وبين 
دائما ضرب ونسف التقارب الكردي والتوحد 
أي  تعادي  كونها  والمصير؛  الرؤى  حول 
مشروع او إدارة كردية أينما كانت، من خالل 
خلق ذرائع واهية ال أساس لها، لتبرير تدخلها 
الذي  الوقت  في  اآلخرين،  السافر في شؤون 
بينها،  فيما  لالتفاق  الكردية  األطراف  تسعى 
حول المبادئ األساسية لحل القضية الكردية«.
الجارية  »المحادثات  بالقول:  يونس  وأشار 
بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني 
القضية  يخدم  اتفاق  إلى  للوصول  الكردي 
قوة  الكردي  الشعب  سيزيد  وحلها،  الكردية 
وعزيمة في وجه سياسات االحتالل واإلبادة 
الكردي،  الشعب  وأعداء  تركيا  تنتهجها  التي 
لذا على الشعب الكردي توحيد صفوفه وإبراز 

موقفه الحاسم تجاه هذه السياسات«.
الدولي  الصمت  إلى  يونس  طلعت  وتطّرق 
حيال االنتهاكات التركية بقوله: »تركيا ومن 
خالل سياساتها وأطماعها في المنطقة والعالم 
اإلرهاب  النتشار  أساسياً  مصدراً  أصبحت 
الحقيقي  الخطر  باتت  حيث  واالرتزاق، 
لضرب االستقرار واألمن في المنطقة والعالم 
من خالل تدخالتها المباشرة في األزمات التي 
تشهدها المنطقة، وهي السبب الرئيسي لتأجيج 
وقرباغ،  والعراق  وليبيا  في سوريا  الصراع 
وارسال  اإلرهاب  وتقوية  دعم  خالل  من 
في  الصراع  ساحات  جميع  إلى  المرتزقة 
العالم، حيث تسببت في قتل وجرح العشرات 
التفجيرات  خالل  من  والمدنيين  األبرياء  من 
واألعمال اإلرهابية والحروب في هذه البلدان؛ 
لذلك على القوى الدولية ومجلس األمن وضع 
الدولة  تمارسها  التي  واالعمال  لإلرهاب  حد 
نهاية  بأن  تدرك  أن  العالم  وعلى  التركية، 
اإلرهاب تكمن بإنهاء الفاشية التركية ودورها 
وهو  واإلرهابيين،  المرتزقة  دعم  في  الفاعل 
السبيل إلنهاء االزمات في المنطقة والعالم«. 
التنفيذي  للمجلس  المشترك  الرئيس  واختتم 
قائالً:  حديثه  يونس  طلعت  الجزيرة  إلقليم 
»إن استمرار الصمت الدولي أمام االنتهاكات 
على  تطاوال  يزيدها  التركية،  والجرائم 
يزيدها  كما  الدولية،  والمواثيق  القرارات 
تحاول  التي  الحرة  الشعوب  لحقوق  انتهاكاً 
انتصار  هو  وبالتالي  نيرها،  من  الخالص 
يهدد  الذي  االرهابي  والفكر  االرهابية  للقوى 
العالم واالنسانية جمعاء. لذا؛ من الواجب على 
واالرهاب  األزمات  الدولي وإلنهاء  المجتمع 
في المنطقة يجب إيقاف االحتالل التركي عند 
حده؛ ألنه الراعي األول لالرتزاق واإلرهاب 

والفوضى األول في العالم

لحزب  السياسي  المكتب  عضو  أكد 
الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا أحمد 
سليمان أن آلية انضمامهم إلى الحوار الكردي 
فيها بعين االعتبار  يأخذ  الكردي، يجب أن  ـ 
إلى خصوصية حزبهم، الذي ال ينضوي في 
وأحزاب  الكردي،  الوطني  المجلس  إطار 
الوحدة الوطنية الكردية، وأشار إلى أنهم مع 
هذا  في  التقوا  وهم  الكردية  الوطنية  الوحدة 
الصدد عدداً من األحزاب الكردية وأيضاً مع 

األمريكيين والفرنسيين.

وحدة الصف الكردي مطلب 
جامهريي ملح

هامش  على  خبر24  مع  لقاء  في  ذلك  جاء 
الحفل التأبيني للذكرى السنوية األولى لرحيل 
سكرتير حزبهم عبد الحميد حاج درويش حيث 
تحدث بقوله: »منذ اإلعالن عن مبادرة القائد 
العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، 
ونحن لم نتوانى عن تحقيق هذه المبادرة على 
األرض، وفي سبيل هذا المطلب الجماهيري، 

لقوات  العام  القائد  مع  لقاءات  عدة  عقدنا 
له  وأكدنا  عبدي،  مظلوم  الديمقراطية  سوريا 
على موقفنا من هذه المبادرة، واتبعناها ببيان 
رسمي لحزبنا، ومن ثم أصدرنا بياناً مشترك 
في  الكردي  الديمقراطي  الوحدة  حزب  مع 

سوريا “يكيتي” في هذا الصدد«.
وتابع سليمان حديثه فقال: »كما عقدنا لقاءات 
الكردي،  الوطني  المجلس  أحزاب  مع  أيضاً 
والفرنسيين،  األمريكان  مع  أخرى  ولقاءات 
الردود  الحوار، وكانت  لهذا  الراعي  الطرف 
وحتى  ببطء،  األمور  تسير  واآلن  إيجابية، 
الطرفين  قبل  من  التوافق  يتم  لم  اللحظة  هذه 
وجهة  على  الكردي  الحوار  في  المتفاوضين 
الحوار  هذا  إلى  انضمامنا  آلية  حول  نظرنا 
كطرف ثالث، وليس في إطار أي من الطرفين 

كما يريدون هم«.
في  التمثيل  يمكن  »ال  بقوله:  سليمان  وأشار 
المرجعية الكردية العليا عبر نسبة الـ “٪20” 
هي  النسبة  هذه  ألن  للمستقلين؛  المخصصة 
والتنظيمات  والمستقلة،  الوطنية  للشخصيات 
ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما ال نقبله 
انضمامنا  ليتم  آلية  إيجاد  يجب  لذلك؛  البتة. 
الوحدة  وحزب  نحن  بالطبع  الحوار  هذا  إلى 
أن  يجب  سوريا،  في  الكردي  الديمقراطي 

تراعى في ذلك خصوصيتنا، كحزبين خارج 
إطار أحزاب الوحدة الوطنية الكردية وأحزاب 
الكردي، ونحن اجتمعنا في  الوطني  المجلس 

عدة لقاءات مع حزب االتحاد الديمقراطي«.
وشدد سليمان على أن وجودهم في هذا الحوار 
األطراف  بين  الحوار  مع  »نحن  بالقول: 
الحوار،  إلنجاح  كبيرة  مسؤوليتنا  الكردية 
بين  الخالفية  النقاط  لتخطي  السعي  وهدفنا 

الطرفين المتحاورين«
لحزبهم  سكرتيراً  انتخاب  عدم  على  وتعليقاً 
كبديل عن الراحل عبد الحميد حاج درويش، 
جاء  حزبهم  سكرتير  وفاة  »إن  سليمان:  قال 
وأن  مؤتمرهم،  عقد  من  فقط  واحد  عام  بعد 
انتخاب السكرتير يتم عبر المؤتمر«، مضيفاً 
أن هذا األمر يبقى تجربة لقيادات الحزب في 
السكرتارية  منصب  بدون  العمل  آلية  تعميق 

للحزب.
لحزب  السياسي  المكتب  عضو  وأنهى 
سوريا  في  الكردي  التقدمي  الديمقراطي 
المرجعية  »إن  قائالً:  حديثه  سليمان  أحمد 
الكردية العليا يجب أن تمثل فيها جميع القوى 
مجتمع  ومؤسسات  أحزاب  من  الكردية، 
واتحادات  ومثقفين  وطنية  وشخصيات  مدني 

وغيرها، حتى يطابع االسم على المسمى

طلعت يونس: »التصدي للطغيان التركي 

السبيل إلنهاء أزمات المنطقة والعالم«

أحمد سليمان: »موقفنا من مبادرة 

وحدة الصف الكردي ثابت ووطني«

أوضح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس بأن تركيا بقيادة أردوغان والحزب القومي 
مستمرة في معاداة الشعب الكردي أينما وجد من خالل حمالت اإلبادة التي تمارسها، ولم يقتصر ذلك على الشعب 
الكردي فقط، بل طالت جميع الشعوب التي تسعى إلى العيش بحرية. وأكد بأن ما تقوم به دولة االحتالل التركي 
اليوم في آرتساخ وأرمينيا وارتكاب إبادة جماعية جديدة بحق الشعب األرمني، ما هو إال لتحقيق أحالم اإلمبراطورية 

القومية التركية. 

تقرير/ هيلين علي
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

جسر عين 
ديوار

عين  جسر  حقيقة  حول  األنباء  تضاربت 
قناطره  وعدد  طرازه  ونمط  ديوار؛ 
وتاريخه  بنائه  وراء  كانت  التي  والجهة 
إذا  وفيما  ألجله،  أنشئ  الذي  والغرض 
أن  إال  يكتمل,  لم  أو  اكتمل  قد  بناؤه  كان 
أغلب المصادر والمراجع تؤكد بأن اإلقليم 
الذي تواجد فيه هذا الجسر قد لعب دوراً 
التاريخية، وبالتحديد  الفترات  مهماً خالل 
والثالث عشر  الثاني عشر  القرنين  خالل 

الميالدي. 
يقع  فهو  منه,  تبقى  ما  أو  للجسر  بالنسبة 
عين  قرية  من  بالقرب  دجلة,  نهر  على 
ديوار شمال شرق سوريا, جنوب جزيرة 

بوطان أو ما يعرف بجزيرة ابن عمر. 
بأسماء  يعرف  مازال  و  الجسر  عرف 
الروماني,  الجسر  أو  دجلة,  كجسر  عدة، 
أو الجسر السلجوقي أو الزنكي, أو جسر 
عين ديوار, أو برا بافت  Pira bafit, أو 

جسر جزرة القديم.
ما تبقى من الجسر هو عبارة عن قنطرة 
أو قوس بفتحة تقارب 21,60م، وارتفاع 
شمالية  ركيزتين،  على  مستند  12,40م، 
وجنوبية, باإلضافة إلى عدة ركائز أخرى 

مبنية من مداميك حجرية بازلتية.
زخرفت الركيزة أو الدعامة الغربية التي 
منحوتات  بثمانية  الظاهر  القوس  تحمل 
الحجر  من  مصنوعة  بيضاء  حجرية 
والركائز  األقواس  عكس  على  الكلسي، 
السوداء،  البازلتية  الحجارة  من  المبنية 
ثمانية  لتمثل  متسلسل  بشكل  ورصفت 
مختلفة  مواضيع  تحمل  ألواح  أو  أبراج 
النقوش والزخارف اإلسالمية,  مع بعض 
اليمين  من  األلواح  هذه  وصف  تم  حيث 
 Preusser بروسر  قبل  من  اليسار  إلى 
الشكل  على   Herzfeld وهيرتسفيلد 

التالي:
زحل وميزان- مشتري وسرطان- مريخ 
وفينوس-  حوت  وشمس-  أسد  وجدي- 
قوس  وقمر-  ثور  والجوزاء-  عطارد 
وأفعى. يصل عرض كل لوحة إلى 1,2م، 
لوحة  بكل  ويحيط  1م،  ارتفاعها  ويبلغ 

إطار يصل عرضه إلى حدود 20 سم.
ألواح  بوجود  بروسر  الباحث  يعتقد 
على  لها  مشابهة  منحوتات  أو  فلكية 
لها  يعد  لم  التي  األخرى  الركائز  بعض 
دايفيد  ويذهب  الحاضر.  وقتنا  في  وجود 
أن  القول  إلى   David Nicolle نيكولي 
المواضيع المزخرفة على هذه األلواح إنما 
تحمل تأثيرات الفن السرياني، التي كانت 
في  اإلسالمي  الفن  على  تظهر  بدأت  قد 
يقول روبر  أخرى  ناحية  الفترة. من  تلك 
إن   Rober Hillenbrand هيلينبراند 
الزخارف المدونة على األلواح تدل على 
اإليمان بتأثير تلك الرسومات على مصير 

البشر.  
أن جسر  الباحثين  من  الكثير  يعتقد  كذلك 
عين ديوار كان يتكون من 5 أو 6 قناطر, 
على ضفتي  الفردية  األولى  القناطر  وأن 
أو  وبطول  أصغر  بأحجام  كانت  النهر 
وأن  15,5م,  إلى  تقريبًا  يصل  امتداد 
إلى  ارتفاعها  يصل  كان  منها  المركزية 

حدود 28م. 
جسر  وجود  احتمال  إلى  دايفيد  ويشير 
صغير مؤلف من عدة ركائز كانت تحمل 
تعرض  خشبياً  جسراً  أو  صغيرة  أقواساً 
في  الفيضانات  نتيجة  واالختفاء  للدمار 
نفس المكان, كان يعود تاريخه إلى فترات 
قديمة لما قبل اإلسالم أو للفترة الرومانية, 
فيما هو نفسه يرجح بناء جسر عين ديوار 
خالل الفترة الواقعة بين 1146-1163م 
إليه  يذهب  ما  وهو  الزنكي(  الحكم  )فترة 

معظم مصادر التراث اإلسالمي.
أما بالنسبة لباني الجسر كما تروج له كتب 
التراث ويتفق معه دايفيد فهو جمال الدين 
أبي جعفر محمد بن علي بن أبي منصور، 
والمعروف  الممدوح  بالجواد  الملقب 

بالجواد األصفهاني.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

ENKS و  PYNK روناهي تكشف بعض كواليس االتفاق الكردي الكردي بين

مقترحات إيجابية عديدة طرحتها أحزاب الوحدة الوطنية خالل المرحلة األولى للمفاوضات بينها وبين المجلس الوطني الكردي، لكن موقف األخير مازال متصلبًا ويحاول عرقلة بعض 
الخطوات وتأخيرها ألهداف ال تخدم مستقبل شمال وشرق سوريا، إذن ما هي النقاط المقترحة من قبل أحزب PYNK إلنجاح االتفاق السياسي الكردي؟

روناهي/ قامشلو: هيلما طفلة صغيرة لم تبلغ من العمر عشرة أعوام، تعشق القراءة وتكتب القصص وتدونها، إلى أن تكمل عشرة قصص 
لتقوم أمها بطباعتهم لها, فبقراءة كل قصة في كل يوم يكتسب الطفل معلومات ومفاهيم جديدة, إذن كيف ُيربى األطفال على حب 

القراءة؟ كيف نجعل القراءة ممارسة أساسية لهم؟ كيف نجعلهم ينغمسون في هذه العادة ويستمتعون عند ممارستها؟  

هيلما حسن  

التشجيع على القراءة نافذة لإلبداع مستقباًل

القراءة غذاء العقل ومتعة الروح؛ ومن الضروري 
أن تحرص األمهات والمعلمات على تشجيع األطفال 
شخصية  تشكيل  في  األولى  الخطوة  وهي  عليها, 
متعددة  وطرق  بأساليب  وتعليمه  وتشجيعه  الطفل 
على  األطفال  وبتحفيز  والتعلم,  المتعة  بين  تجمع 
القراءة يؤدي إلى خلق أفضل النتائج حيث يولد لهم 
الكثير من المواهب, وبها يستطيع الطفل أن يتعرف 
على مواهبه، وتخلق لديه الثقة بالنفس, وتمهد طريق 

النجاح أمامه في مختلف مجاالت الحياة.

الكاتبة الصغرية

والكتابة  بالمطالعة  تعلق األطفال  وفي قصص حب 
فعمرها  انتباهنا،  الكاتبة  الصغيرة  الطفلة  لفتت 
اإلبداع  من  بالكثير  مليء  أنه  يصدق  ال  الصغير 
التاسعة  تبلغ  طفلة  حسن«  »هيلما  فـ  واألفكار، 
الكتابة  وتهوى  تحب  قامشلو  مدينة  من  عمرها  من 
باستمرار،  مواهبها  تنمي  وهي  والرسم،  والشعر 
وفي كل مرة يصطحبها والداها إلى معرض الكتاب 
بقامشلو، كانت هيلما تحلق بين الكتب كالفراشة تأخذ 
منها الرحيق لتصنع أفضل القصص والكلمات ومنها 

نسجت أربع قصص مختلفة وهي: »شيرين والفراشة 
ـ النظافة ـ ألعاب األطفال ـ جمال وصديقه«، أيضاً 
بكتابة  قامت  والفراشة  شيرين  للقصة  كتابتها  عند 
كاتب  مسابقة  في  وشاركت  القصة.  نهاية  في  شعر 

المستقبل التي أقيمت مؤخراً.

للقراءة  ستجذبهم  للمعارض  األطفال  زيارة  إن 
هيلما  الطفلة  أشارت  الصدد  وبهذا  أكثر  والكتابة 
بأطفالهم  حسن: »أطلب من جميع األهالي االهتمام 
لهم  والسماح  الكتب،  معارض  إلى  واصطحابهم 
باختيار ما يقرؤون, وعلى األطفال االهتمام بالقراءة 
اليومية,  حياتهم  من  جزءاً  تكون  وأن  والكتابة، 
القراءة  أملك غرفة خاصة بي ألستطيع  أن  وأتمنى 

والكتابة فيها.

اهتامم األطفال بالقراءة 
منذ الصغر 

مع  التقينا  لألطفال  والكتابة  القراءة  أهمية  وحول 
وتمارس  هيلما   أم  وهي  محمد«  »سلطانة  المعلمة 
اهتمامها  كيفية  لتحدثنا عن  الوقت،  نفس  في  التعليم 
السبع  طفلتي  بلغت  أن  »منذ  قائلةً:  هيلما,  بابنتها 
إلى  ذهابي  عند  معي  باصطحابها  بدأت  سنوات؛ 
معارض الكتب والمكتبات، وكنت أجلب لها الكتب 
وقصص األطفال، في المرة األخيرة من زيارتنا إلى 

سليم  للكاتب  كتاب قصة  لها  جلبت  الكتاب  معرض 
بركات، والتي تحمل اسم نيركز فتعلقت بها وأحبتها 

كثيراً«.
تابعت  المسابقة  في  ابنتها  مشاركة  كيفية  عن  وأما 
سلطانة: »عند رؤيتي إعالن مسابقة كاتب المستقبل 
لألطفال، سجلتها في المسابقة وشاركت بها وكتبت 
قصصاً من أجل ذلك، فهي تحب الكتابة وتجد راحتها 
إلى  باإلضافة  الالمحدودة،  الساحة  تلك  في  وأمانها 
هواية الرسم فهي ترسم منذ الصغر، وأقوم باالحتفاظ 

بجميع رسوماتها لتبقى ذكرى لها«.
تقرأ  فهي  والكتب  للقصص  هيلما  قراءة  عن  وأما 
الكتابة  تفضل  ولكنها  والعربية،  الكردية  باللغتين 
باللغة الكردية, والقصص التي تقرؤها تكون حسب 
والكتابة  القراءة  على  لها  أمها  كتشجيع  و  طلبها, 
كتابة  تكمل  عندما  قصصها  بطباعة  تقوم  سوف 

عشرة قصص.   

توفري االهتامم الكايف لتشجيع 
األطفال عىل حب القراءة

أنها  محمد  سلطانة  أضافت  بأطفالها  اهتمامها  وعن 
وتشجع  جميعهم،  بأطفالها  وتهتم  أطفال  ألربعة  أم 
وتقوم  وهوايته،  ميوله  حسب  أطفالها  من  طفل  كل 
بتعليمهم قبل بلوغهم سن ارتياد المدرسة, وتجد بأن 
التعلُّم  واالجتهاد, وحب  التفوق  لهم حب  يخلق  ذلك 
نحو  مستواهم  على  القراءة  وتأثير  عندهم  المبكر 
على  أطفالهم  تشجيع  األهالي  من  فتطلب  األفضل, 

القراءة وتعليمهم حب المطالعة.
يتطلب من األهالي والمدرسين أن يقرؤوا القصص 
القصص  قراءة  ألن  فراغهم,  أوقات  في  لألطفال 
المطالعة، وأهميتها  في تشجيعهم على  ستكون سبباً 
الكلمات  وزيادة حصيلة  الطفل  مهارات  تطوير  في 
وتعزيز  والتركيز  الوعي  مستويات  ورفع  لديه، 

التفكير السليم..

مطالب بإنشاء املكتبات ضمن 
املدارس

وحول االهتمام الضئيل بقصص األطفال ومطالعتهم 
بالقول:  حديثها  محمد«  »سلطانة  اختتمت  للكتب  
»نريد االهتمام أكثر باألطفال واتمنى انشاء مكتبات 
مجتمعين  إليها  ليترددوا  المدارس،  في  لألطفال 
ليقوموا بالمطالعة, وأيضاً تخصيص حصة للمطالعة 

واستعارة الكتب لألطفال من أجل قرأتها«.
جوالن  مدرسة  مديرة  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
»نسرين فرمان«، ولمعرفة آخر مشاريعهم لتشجيع 
األطفال على حب المطالعة, وكيفية اهتمام الطالب 
بتقديم  »قمنا  قائلةً:  لنا  أوضحت  والكتابة  بالقراءة 
المدرسة،  ضمن  مكتبة  أو  معرض  الفتتاح  اقتراح 
أعمار  تناسب  التي  والكتب  القصص  ووضع 
الطالب فيها لتشجيعهم, خاصةً طالب الصف الرابع 
والخامس والسادس من أجل تزويدهم باألفكار التي 
فقمنا  أصدقائهم,  مع  ومناقشتها  شخصيتهم  تنمي 
المدارس  إدارة  إلى  مرات  عدة  المقترح  هذه  بتقديم 

ونحن بانتظار التنفيذ«.
تشجيع  المدارس,  ضمن  المكاتب  فتح  من  والهدف 
إلى  تؤدي  التي  والقراءة  المطالعة  على  الطالب 
لديهم  المطالعة  األفكار، وزرع حب  اكتساب  زيادة 
وتعليمهم أسلوب التعامل بشكل أوسع, فهنا تستكمل 
دور المكاتب لتؤدي خدمات وأنشطة متنوعة ولتحقق 
وذلك  واجتماعية,  وثقافية  وتعليمية  تربوية  اهدافاً 
المدرسية  البرامج  عن طريق تالحمها وتكاملها مع 
والمناهج الدراسية.                                                                                   

)1901م(،  عام  حماة  مدينة  في  الفرجي  عمر  ولد 
وأمه  أباه  فقد  الفرجي،  يحيى  الصالح  العاِلم  والده 
مرارة  منذ طفولته  فذاق  الثالثة من عمره،  في سن 
اليُتم وقسوة الحياة، واحتضنه بعدها ابن عمته السيد 
»نعمان أسعد الكيالني« وكان من العلماء البارعين 

في النحو وغيره.
يد  على  األولى  دراسته  سنوات  في  عمر  تتلمذ 
تابع  حماة،  في  الدرويش  أحمد  األديب  العالمة 
دراسته اإلعدادية في حماة، وكان معه على مقاعدها 
الدين  بدر  العاصي  شـاعر  طفولته،  رفيقا  آنذاك 
الحامد والقاضي الشاعر إبراهيم العظم، أما دراسته 
الثانوية فقد أمضاها في الكلية الصالحية في القدس 
العمر  قدري  األديب  المعروفين  وكان من أصدقائه 
عمر  درس  الفترة  هذه  وفي  الحوراني،  وعثمان 
اآلداب العربية والفرنسية والفارسية وبقي في القدس 
إلى أن دخلها الجيش العربي فعاد مع أصدقائه إلى 
حماة وعمل معلماً في المعارف آنذاك، وبعد دخول 
أصدقائه  مع  انتسب  سوريا،  إلى  الفرنسي  الجيش 
الدكتور صالح  يرأسه  كان  الذي  األدبي  النادي  إلى 
الشيشكلي، وفي عام  توفيق  الدكتور  قنباز ومعاونه 
بعد أن رفض  الشاعر عمر يحيى  انتقل  )1924م( 
العلم  دار  مدرسة  إلى  حماة  خارج  إلى  نقله  قرار 
والتربية حيث قضى فترة من أخصب فترات حياته.

وبعد عام 1930 نفاه اإلنكليز إلى ُعمان، ثم نُقل إلى 
الهند ثم إلى بغداد وبعد ذلك عاد إلى حماه.

فيها سنتين  أنطاكية وأقام  إلى  انتقل  عام )1934م( 
اثنائها  في  وعانى  ومعاهدها  مدارسها  في  يدّرس 
مأساة سلب لواء إسكندرون وسلخه عن الوطن األم، 

فقال 

البالَد  طََعنُوا  وُهْم  رياًء.....  لنا  واء  اللِـّ فَْقَد  بََكـوا 
وضيَّعـوه

يفارقهم  أن  يرضى.....بَنُـونا  الحمـراِء  الثورِة  أبَْعَد 
بَنُــوه

إْن يَِضع فلسوَف..... يأتي زماٌن فيـه يتلوه  أفيقوا 
أخــوه

أضاعوه لكي تبقى الكراسي....... فَيَـا لـدٍم يُضيّعـه 
ذووه

وعاد بعدها إلى حلب مدرساً حتى عام )1950م( ثم 
بعدها إلى حماة مديراً للمعارف، وفي عام )1957م( 
حماة  تجهيز  مبنى  في  العربية  للغة  مدرساً  نقل 
)ثانوية السيدة عائشة حالياً(، بعدها مديراً للمعارف 
)مديراً للتربية( في حمص، وأحيل إلى التقاعد عام 
)1960م(، انتقل بعدها إلى مدينة حلب مدرساً للغة 
عام  وفي  الخاصة،  مدارسها  في  وآدابها  العربية 
)1966م( افتتحت في جامعة حلب كلية اآلداب قسم 
اللغة العربية فاختير »عمر يحيى« من قبل المشرفين 
عليه، وكانوا كلهم ممن تعلموا اللغة العربية وآدابها 
على يديه، لتدريس مادتي النحو والعروض واستمر 
في ذلك سبع سنوات حتى عام )1973م(. وقد كان 
نهلوا من  الذين  أحد طالبه  بدا  الجليل  عبد  الدكتور 
علمه الغزير وحفظ له الجميل ووصل وده بعد موته؛ 
األديب  الراوية  الشاعر  عن  يحدثنا  يفتأ  ما  فكان 
فرصة  يفوت  ال  ومعلمه،  أستاذه  يحيى  عمر  العاِلم 
بفضله  ويذكرنا  به  ويعرفنا  بالخير  فيها  ويذكره  إال 

وعلمه.

أحب حامة وأحبته، فأهدته لقب 
»شاعر النواعري«

توفي  الرابع عشر من شباط عام/1979م/  يوم  في 
الكاتب الكبير والشاعر الجريء والمعلم والمناضل 
الثائر عمر يحيى الفرجي في حماة، قد كان موسوعياً 
في علمه بآداب اللغة العربية وتاريخها وكان شعره 
فحيّا  الثائرة،  الوطنية  روحه  عن  صادقًا  تعبيًرا 
وحفّز  ميسلون،  معركة  في  والشهداء  المناضلين 
الشباب على مقاومة االحتالل، مذكًرا بمآثر التاريخ 
القومي  نزوعه  وتجلّى  ببطوالته،  ومتغنيًا  العربي 
الفلسطيني  الشعب  مناصًرا  قصائده،  من  كثير  في 
في نضاله، وآسيًا على القدس السليب، وتجاوب مع 
في  مناضلي مصر  مكان، وحيّا  كل  في  المناضلين 
مناسبة استقبال وفد من شعرائها، كما وقف على آثار 
األندلس وأطالل غرناطة، ومن أساليبه الجمالية أن 
اتخذ من اسم »ليلى« رمًزا لسوريا، حيث أن الشهيد 
بابنته  السوري  الشعب  أوصى  قد  العظمة  يوسف 
»ليلى« قبل استشهاده في معركة ميسلون، فتحولت 
في قصائده إلى رمز وطني، وكان يجد في الطبيعة 
مالذًا، يبثها نجواه متخذًا من الطائر رمًزا للحرية، 

فيشف ذلك عن مالمح رومانسية. 
وشارك  »البراعم«.  ديوانه  )1936م(  عام  أصدر 
مع إحسان النص وخليل الهنداوي في كتاب »الرائد 

في األدب العربي« )1948م(. 
مجالت:  في  نشرت  ومقاالت  تراجم  مجموعة  له 
)الحديث والزهراء والكشاف(. حقق كتاب »الوافي 
في العروض والقوافي للتبريزي« بمشاركة أستاذنا 

العاّلمة الدكتور فخر الدين قباوة.
 كما ألف كتاب »اللحى« وهو تسجيل لتاريخ اللحى 
وما قيل فيها قديًما وحديثًا وله عدة كتب مكتوبة بخط 

يده.
»الحبيب  الرائعة  قصيدته  من  أبيات  هذه  وأخيراً 

المفقود« يعبر فيها عن شوقه لـحماة:

»بدْت لعينَي رمُز الحب أعبُدهُ
إْذ أقبلْت وشجاني سحُر عينَْيها

منّيُت قلبَي آماالً بَزْورتها
أقلُّ ما كان منها لثُم خدَّْيها

مّرْت كطيِف خياٍل تستمّد بِه
نفُس المحّب جماالً من حوالَْيها

يبدو فيخطُف أبصاراً برؤيتِه
ويختفي فيعّم اليأُس أُْفقَْيها

عاشْت بعيداً عن النُظّار يكنفها
من الخمائل ما يُضني رقيبَْيها

ِصنو الحمائم تشدو والجداوَل ما
بين الخمائل إعجاباً بِعطفَْيها

واهاً لعينين ما نوُر الكواكب في
إشعاعه بالغاً - ما راع – نوَرُهما«

تقرير/ رشا علي 

إعداد/ مريم الخوري

ينتظر أبناء روج آفا أن تثمر الجولة الثانية من 
بشكٍل  إيجابية  نتائج  الكردي  الكردي  الحوار 
ينتظر  بات  الذي  الشعب  هذا  آمال  يعكس 
تحقيق االتفاق الكردي السياسي منذ 2011، 
لكن يبدو أن ركوداً مشحوناً بهجمات إعالمية 
المجلس  خرج  إذ  الحالي،  الموقف  سيد  هو 
ل أحزب  الوطني الكردي ببيان يوم السبت يُحّمِ
التأخير، في الوقت  الوحدة الوطنية مسؤولية 
شروطاً  المجلس  أعضاء  بعض  يطرح  ذاته 
مسبقة للحوار تتجاوز بعضها القيم العامة في 
روج آفا وشمال وشرق سوريا، إذن ما حقيقة 
تأخرت نتائج الجولة الثانية؟ وما هي كواليس 

االتفاق وإلى أين وصل؟
أحزاب  بين  الكردي  الكردي  الحوار  خطى 
الكردي،  الوطني  والمجلس  الوطنية  الوحدة 
التي  األولى  المرحلة  خالل  كبيرة  خطوات 
الذاتية )قيد  السياسية واإلدارة  الوثيقة  ناقشت 
الوطنية  الوحدة  أحزاب  وتميزت  النقاش(، 
األول،  اليوم  منذ  متوقعة  غير  مرونة  بإبداء 
الكردية  المرجعية  تشكيل  اإلعالن عن  تم  إذ 
العليا في االجتماع العاشر الذي جمع الطرفين 
متابعة  بدء  المقرر  من  وكان  الحسكة،  في 
االجتماعات بعد أيام، لكن تأخر عقدها ألسباب 
عدة، من ضمنها عدم جاهزية أعضاء المجلس 
الوطني الكردي لحضور االجتماعات، وتغير 
الكردي  بالحوار  الخاص  األمريكي  المندوب 
الكردي، وفق مصدر خاص لصحيفتنا والذي 
انتهاء  قبل  جديد  مندوب  تعيين  يتم  أال  توقع 

االنتخابات األمريكية، لكن المصدر أكد أن ما 
يروج عن انهيار الحوار غير صحيح

ما هي نتائج املرحلة األوىل؟

توصل الطرفان خالل المرحلة األولى لنقاط 
مشتركة، أهمها االتفاق على الوثيقة السياسية 
وتشكيل المرجعية الكردية العليا بنسبة )٪40( 
لكل طرف و20٪ للمستقلين، إضافة القتراح 
 »ENKS« أحزب الوحدة الوطنية لمشاركة
في اإلدارة الذاتية الديمقراطية بشكل »مكافئ« 
لوجود أحزاب PYNK ضمن اإلدارة، لكن 
تقديم  عن  لصحيفتنا  كشف  الخاص  المصدر 
أحزب الوحدة الوطنية تسهيالت كبيرة إلنجاح 
الحوار والوصول التفاق نهائي بين الطرفين، 
المجلس  من  برفض  تقابل  التسهيالت  وهذه 
الوطني الكردي ألسباب مجهولة والتي تساهم 

في تأخير االتفاق.
المصدر  إليها  أشار  التي  التسهيالت  وتندرج 

في النقاط التالية.
لجنة  اقترحت  الذاتية:  اإلدارة   -1
التفاوض في أحزاب الوحدة الوطنية مشاركة 
»مكافئ«  بشكٍل  اإلدارة  ضمن   »ENKS«
رغم  الوطنية،  الوحدة  أحزاب  تمثيل  لنسبة 
االجتماعي  للعقد  خرقاً  يشكل  البند  هذا  أن 
االنتخابات  عبر  الذاتية  اإلدارة  تشكلت  إذ 
لكن  االنتخابات،  إال عبر  بتغيرها  يسمح  وال 
ولم  االقتراح،  هذا  قُدم  االتفاق  إلى  للوصول 
االقتراح  على  موافقته  الوطني  المجلس  يبِد 

بعد. 
مجلس القضاء: أبدت أحزاب الوحدة   -2
الوطنية بعد مناقشات مع اإلداريين في مجلس 
القضاء، مقترحاً باستعداد مجلس القضاء لعقد 
يشاؤون  الذي  الوقت  في  استثنائي  كونفراس 
حقوقيي  بمشاركة  للمجلس  انتخابات  وإجراء 

.»ENKS« أحزاب
مناقشها  تتم  لم  والمناهج:  التعليم   -3

إلمكانية  التطرق  تم  لكن  مفصل،  بشكٍل 
لكن دون  المناهج  النقاط ضمن  تعديل بعض 
االستغناء عن اللغة األم، كما يدعوا له بعض 
أو  الخارج،  في  الوطني  المجلس  شخصيات 
نتيجة  ولكن  السوري،  النظام  لمناهج  العودة 
بطء سير الحوار الكردي وبدء العام الدراسي 
من غير الممكن إجراء أي تغييرات هذا العام.
هذا  يناقش  لم  الذاتي:  الدفاع  واجب   -4
على  مدرج  وهو  مفصل  بشكٍل  الموضوع 
المصدر  لكن  الثانية،  المرحلة  أعمال  جدول 
الوحدة  أحزاب  بين  الرؤى  توافق  إلى  أشار 
إضافة  اإلشكالية  هذه  حل  على  الوطنية 
العسكريين في  آفا  أبناء روج  إلشكالية عودة 
باشور كردستان »بيشمركة روج« وفق بنود 
اتفاقية دهوك، والتي نصت على تشكيل لجنة 
القيادة  مع  والحوار  الطرفين  من  مشتركة 
للوصول  في شمال وشرق سوريا  العسكرية 

لرؤى مشتركة في هذا الصدد.
أحزاب  قدمت  االنتخابات:  مفوضية   -5
المجلس  لمشاركة  مقترحاً  الوطنية  الوحدة 
لكنه  ضمنها،  لتمثيلهم  مساٍو  بشكٍل  الوطني 

قوبل بالرفض أيضاً.
على  االتفاق  تم  االجتماعي:  العقد   -6
بعد  العقد  ضمن  البنود  بعض  تعديل  إمكانية 

الوصول لالتفاق النهائي.
أحزاب  تحاول  التي  الرئيسية  النقاط  هذه 
الوطني  المجلس  مع  تنفيذها  الوطنية  الوحدة 
الكردي بهدف إنجاح االتفاق، لكن في الوقت 
ذاته يروج بعض شخصيات المجلس الوطني 
لشروط مسبقة من ضمنها بعض النقاط سابقة 
العقد  مواد  مع  بعضها  تعارض  رغم  الذكر، 
االجتماعي التي ال يحق لجهة سياسية تغييرها 

دون الرجوع للجهات التشريعية.
وعن مقترح مشاركة المجلس الوطني باإلدارة 
مكافئ«  بشكٍل  »التمثيل  كلمة  ومعنى  الذاتية 
للحزب  العام  األمين  باقي  شيخ  جمال  قال 
 ،P.D.K.S السوري  الكردي  الديمقراطي 
وعضو لجنة التفاوض أنهم كأحزاب سياسية 
المكونات  باقي  تمثيل  إلغاء  لهم  يحق  ال 
والمستقلين في اإلدارة، لذا كان االتفاق على 
الوحدة  أحزاب  لتمثيل  مكافئ  »بشكٍل  كلمة 
اإلدارة،  كامل  في  مناصفة  وليس  الوطنية 
مثالً«،  للداخلية  هيئتان  تشكل  أن  يعقل  ال  إذ 
الوطنية  الوحدة  أحزب  من  المقدم  والمقترح 
لمدة  اإلدارة  في  المجلس  ممثلو  يشارك  أن 
عام بعد االتفاق، حينها ستنظم انتخابات عامة 

وهي ستكون الفيصل.
الوطني  للمجلس  قيادات  التواصل مع  حاولنا 

الكردي يوم األحد لالستفسار منهم عن بعض 
تصريحات  أي  إعطاء  رفضوا  لكنهم  النقاط 
العودة  لغاية  االستفسارات  عن  اإلجابة  أو 
وفد  وتوجه  كردستان«،  »باشور  هولير  من 
إلى  األحد  يوم  للمجلس  الممثل  المفاوضات 

هولير للتشاور لكن مع مْن ولماذا؟!

لجنة مفاوضات بدون صالحيات

»وفد  المصدر  يقول  الجزئية  هذه  ووفي 
المجلس الوطني الكردي ال يمتلك الصالحيات 
مرجعيتهم،  مع  التشاور  دون  للتفاوض 
ويستغرق األمر أسبوعاً أو أكثر وهو ما يؤثر 

على تأخر سير المفاوضات«.
الوحدة  أحزب  أجمعت  ذاته  الوقت  في 
بالتفاوض  خاصة  لجنة  تشكيل  على  الوطنية 
»لهم  المصدر  ويُشير  أشخاص  سبعة  من 

التفاوض،  جلسات  خالل  الصالحية«  كامل 
أي  تمتلك  ال  الوطني  المجلس  لجنة  لكن 
األمريكي  المندوب  »أن  وذكر  صالحيات 
االتفاق  تم  التي  الجلسات  استغرب في إحدى 
فيها على بند معين بين الطرفين، بعد أسبوع 
عاد المجلس وقال أنهم سيعودون لنقاش تلك 
المادة ألن مرجعيتهم لم توافق«!، إذن مْن هي 
مرجعيتهم وهل يجب مطالبة المجلس الوطني 
الكردي بفك االرتباط عن تلك المرجعية التي 
اللحظة بشكٍل  لم تكشف عن هويتها إلى هذه 

شفاف أمام الشعب؟
المجلس  تأخر  أسباب  باقي  شيخ  يُرجع   
الوطني عن استكمال المفاوضات إلى »توجيه 
المجلس  أحزاب  الستار«  خلف  من  داعميه 
األمريكية  االنتخابات  انتهاء  حتى  للمماطلة 
التي يمكن أن تؤثر على سياسات أمريكا في 
المنطقة، وبالتالي »ال يمتلك المجلس قراره، 
ضمن  قراراتهم  يتخذون  ال  لماذا  وتساءل 
جلسات المفاوضات مباشرة رغم أن جميعهم 
أعضاء  وليسوا  أحزاب  سكرتيرات  هم 

عاديين؟!«.

التعليم باللغة األم مطلب شعبي 
ومرشوع سيايس قديم

تهيئ  المجلس  أحزاب  أن  باقي  شيخ  ويتوقع 
الطرف  لتحميل  إعالمياً،  والحجج  الظروف 
األوامر  تلقيها  حال  في  المسؤولية  المقابل 
»منذ  وقال  الحالية،  المفاوضات  بإفشال 
تأسيس الحركة الكردية عام 1956، تم وضع 
التعليم باللغة الكردية كنقطة اساسية في العمل 
أحزاب  تأتي  أن  اليوم  يعقل  هل  السياسي، 

األم؟ هذا  باللغة  التعلم  بإلغاء  كردية وتطالب 
بلسان  طرحه  يتم  لكن  كردي  مطلب  ليس 

كردي وهو غير مقبول نهائياً من الكرد«.
المستقبل  تيار  رئيسة  متيني  نارين  وترى 
الكردي ال  الوطني  المجلس  أن  الكردستاني، 
الكردية،  السياسية  الحركة  يساهم في تطوير 
»تيار  النسحابهم  الرئيسي  السبب  وهو 
المستقبل« من جسم المجلس قبل مدة، وتُشير 
نارين إلى أن دور المرأة والتعلم باللغة األم هي 
من اساسيات نضالهم السياسي، وما يطالب به 
المجلس الوطني غير مقبول، فالمرأة الكردية 
أثبت فاعليتها في شتى مجاالت الحياة، وتشكل 
الرئاسة المشتركة مكسباً للمرأة وتابعت »نحن 
نعتبر نضال المرأة مقدس، وبالتالي يجب على 
المجلس الوطني تطوير نمط تفكيره السياسي 
تقدمية  ديمقراطية  اساس  وفق  واالجتماعي 

تساهم في ترسيخ القيم العامة في المجتمع«.
هو  بالذات  االعتراف  أن  إلى  نارين  وتُشير 

وتتابع  التعليم  مناهج  إلى  إشارة  في  االساس 
»اللغة الكردية هي اساس الحفاظ على العرق 
رفض  يتم  أن  المقبول  من  وليس  الكردي، 
االعتراف  عدم  بند  تحت  األم  باللغة  التعليم 
يأتي  أن  األجدى  وكان  التعليمية،  بالشهادة 
العملية  لتحسين  خطوات  ويطرح  المجلس 

التعليمية وليس هدمها«.

ENKS يتعمد تشويه صورة 
بعض الشخصيات إعالمياً

العالقات  مسؤول  عمر  الغني  عبد  ويرى 
الكردستاني،  التجديد  حركة  في  الدبلوماسية 
أنه ثمة هجوم إعالمي منظم يساهم في تعكير 
أن  الغني  عبد  ويذكر  المفاوضات،  أجواء 
بنود  بعض  سرية  على  مسبقاً  اتفقا  الطرفين 
فقط،  اإلعالم  في  العموميات  وطرح  االتفاق 
عبر  الوطني  المجلس  يسعى  »اليوم  ويتابع 
الشخصيات  بعض  صورة  لتشويه  اإلعالم 
أطراف  واتهام  الوطنية،  الوحدة  أحزاب  من 
بفك  والمطالبة  االتفاق  بعرقلة  كردستانية 
الوطني  المجلس  ليخرج  حسناً  االرتباط، 
سيقرر  ومْن  االرتباط،  فك  معايير  ويوضح 
العدو  ننتظر  هل  ال؟  أم  االرتباط  فك  تم  أنه 
ليضع المعايير، العدو لن يهنأ حتى إبادة آخر 
المطلب  الغني أن هذا  يقول عبد  لذا  كردي« 
العالقات  إلى  ويُشير  العدو،  إال  يخدم  ال 
وجود  قضية  ويبرز  المباركة،  الكردستانية 
باشور، وهل يشكل  »بيشمركة روجآفا« في 
عن  ذاته  الوقت  في  متسائالً  ارتباطاً؟  هذا 
الكردية  اللغة  نبذ  من  المجلس  أحزاب  فائدة 

والمناهج التي يدرسها آالف الطلبة.
المجلس  ربط  فكرة  بدورها  نارين  تعارض 
الوطني الكردي بطء سير المفاوضات بتأثير 
أطراف كردستانية على سيرها، وقالت »من 
عالقاتها  عقد  السياسية  األحزاب  جميع  حق 
غير  واألحزاب  الكردستانية  األطراف  مع 
الكردستانية أيضاً، لكن أن يأتي طرف ويتهم 
هو  العجالت  بين  العصى  بوضع  آخر  طرفاً 
من  بل  مقبول،  وغير  صحيح  غير  شيء 
من  اإليجابي  الدعم  ونتلقى  ندعم  أن  واجبنا 

كافة التشكيالت الكردستانية«.
هذا الترويج بتحميل أطراف كردستانية ليس 
بالجديد، بل تم الترويج له قبل عقد االجتماع 
مال  سعود  قبل  من  أيضاً  للمحادثات  العاشر 
العمال  حزب  بسعي  صراحة  وقتها  واتهم 
هذا  من  أيام  بعد  لكن  المفاوضات،  لعرقلة 
على  االجتماع  خالل  الطرفان  اتفق  االتهام 
تشكيل المرجعية الكردية العليا، وهو ما أثبت 

زيف ادعاءات قيادات األنكس.
على  تتفق  الوطنية  الوحدة  أحزاب  أن  يبدو 
وتقدم  السياسي،  االتفاق  إنجاح  ضرورة 
سابقة  المعطيات  وفق  كبيرة  تسهيالت 
الذكر، لكن المجلس الوطني الكردي يرفض 
المشاركة ويُصر على مبدأ المناصفة التامة، 
سنوات  تسع  طيلة  الحثيثة  جهوده  متناسياً 
بطرق  وإفشالها  اإلدارة  هذه  لهدم  الماضية 
المجلس  قادة  سيقرر  فمتى  مختلفة،  وأشكال 
الوطني الكردي التفكير بمنطلق وطني يخدم 
استقرار  في  ويساهم  آفا  روج  أبناء  مصالح 
الكردي  الكردي  االتفاق  يشكل  إذ  المنطقة، 
الملف  في  العالقة  النقاط  بعض  لحل  نقطة 

السوري ايضاً.

المفاوضات الكردية الكردية مستمرة... لكن مْن يحاول عرقلتها؟

صفحات منسية... عـمـر يـحـيـى الـفـرجـي

تقرير/ صالح إيبو

نارين ماتيني عبد الغني عمر
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67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

روا قسراً.. فعلقوا بين ماٍض أليم ومستقبل مجهول  أطفال ُهجِّ
روناهي/ قامشلو- حرم المحتل التركي ومرتزقته أطفال مخيم سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض من أبسط حقوقهم أال وهي العيش 

بأمان في منازلهم، فكيف يعيشون المخيمات؟ وما هي أحالمهم؟
روناهي/ الشدادي ـ شهدت مدينة الشدادي 60 كم جنوب الحسكة شح كبير في مواد البناء فضاًل عن ارتفاع أسعارها ووصولها إلى مستويات 

قياسية في شهر تشرين األول الجاري مقارنًة باألشهر السابقة.

العالم أجمع يشكل األطفال أكثر من نصف  في 
األمم  منظمة  إحصائيات  حسب  الالجئين 
المتحدة, أجبروا على ترك ديارهم والنزوح إلى 
دول الجوار تفادياً للقصف والقتال الدائر، ومنهم 
أطفال سوريا الالجئين والمهجرين والنازحين، 
العيش  في  األساسية  حقوقهم  فقدوا  أنهم  حيث 
وشرق  شمال  مخيمات  قاطني  مثل  كأطفال, 
سوريا ومن ضمنها مهجري سري كانيه وكري 

سبي.

أحالم صغرية تاُلمس ُمخيلتهم

كبر معظم أطفال سوريا في هذه الحرب الدائرة 
منذ سنوات في البالد وسط النزاع وعاشوا حياة 
قلق  يعيشونه من  فما  والتهجير,  والنزوح  الفقر 
وصدمات تؤثر على أدمغتهم بشكل سلبي، مما 

يؤثر على تطور جيل بأكمله.
روناهي  لصحيفتنا  كانت  الخصوص  وبهذا 
الظروف  لمعرفة  كاني  واشو  مخيم  في  جولة 
بلدة  التي يعيشها األطفال فيه، والذي يقع قرب 
توينة عند المدخل الغربي لمدينة الحسكة بشمال 
وشرق سوريا، حيث يقطن اآلالف من مهجري 
سبي/  »كري  و  العين«  رأس  كانيه/  »سري 
بعد  قسراً  ديارهم  من  ممن هجروا  أبيض«  تل 

االحتالل التركي لمناطقهم.
نتيجة  كاني  واشو  مخيم  أطفال  معاناة  وحول 
التركي  المحتل  يد  على  مناطقهم  من  تهجيرهم 
ومرتزقته التي تسمى بالجيش الوطني السوري، 
بدايةً التقينا مع الطفلة فلك محمد الموسى والتي 
كانيه/ رأس  من سري  العمر 14عاماً  تبلغ من 
»عائلتي  قالت:  حيث  المحطة،  حي  من  العين 

مكونة من سبعة أطفال، وأنا اآلن أدرس الصف 
سري  في  كنت  عندما  المخيم,  بمدرسة  التاسع 
أن  أتوقع  ولم  للغاية،  جميلة  حياتنا  كانت  كانيه 
نهجر من منازلنا, لكن اآلن أنا وعائلتي وآالف 
الحياة  هذه  تكن  لم  خيم..  في  نعيش  المهجرين 
التي توقعنا أن نعيشها، ولم تكن هذه طموحاتنا، 
فالحرب  ينتظرنا؟  مستقبل  أي  دوماً  ونتساءل 
وتهجيرنا قسراً من منازلنا ترك أثراً سيئاً على 

حياتنا«.
موضحةً بأنها كانت تحلم أن تصبح طبيبة سابقاً، 
لكن في الوقت الحالي أصبح العودة إلى منزلها 
والحياة الطبيعية التي كانت تعيشها جل مبتغاها.
حديثها:  الموسى  محمد  فلك  الطفلة  واختتمت 
»حلمي أن أعود إلى مدينتي سري كانيه، وهذا 
ليس حلمي فقط بل حلم آالف األطفال المهجرين 

من سري كانيه مثلي«.

صور تَكِشُف واقع األطفال

مخيم  قاطنات  إحدى  حدثتنا  ذاته  السياق  وفي 
واشو كاني خديجة علي محمد، وهي من أهالي 
العين،  العريشة بريف سري كانيه/ رأس  قرية 
وتبلغ من العمر 35عاماً، وهي أم لخمسة أطفال, 
والتي حدثتنا بأنه عند وصولهم إلى المخيم منذ 
سنة كان بداية فصل الشتاء، وتابعت عن معاناة 
أطفالها إبان تهجيرهم، وقالت: »حينها كان الجو 
بارداً وسكنّا في خيمة، أنا وعائلتي، عانينا حينها 
وأطفالي  والثلوج،  واألمطار  البرد  من  كثيراً 
من  زاد  مما  الظروف  هذه  يتحملوا  لم  الصغار 

معاناتي«.
فانهمرت  آالمها  حبس  خديجة  األم  تستطع  لم 
أطفالها  مصير  عن  تتحدث  وهي  دموعها 
يفترض  األكبر  »طفلي  وأردفت:  المجهول, 

أن يكون اآلن في الصف الثاني وأخواته البقية 
السبعة  ذات  األكبر  فطفلي  صغاراً،  مازالوا 
أعوام يقول لي »أمي أتمنى أن تعود تلك األيام 
في قريتنا, لقد تركت دراجتي يا أمي وأتينا إلى 
وأصدقائي،  وأللعابي  لقريتنا  اشتقت  المخيم، 
ومنزلنا ماذا حدث له؟ هل يُعقل أن نعود وألعب 

مجدداً في غرفتي وأقود دراجتي؟«.
مستقبل  »أي  محمد:  علي  خديجة  األم  اختتمت 
تحطمت  لقد  الظروف  هذه  في  ابني  سيعيشه 
في  ما جرى  لهم  سأشرح  كيف  أطفالي،  نفسية 
سوريا من حرب وقتل وتهجير؟ أي حياة تنتظر 
هذا الجيل؟ عندما يسألني طفلي متى سنعود إلى 
في  تركتها  التي  بدراجتي  سألعب  ومتى  قريتنا 
القرية، ال أعلم بماذا أجيبه؟ لقد ضاعت طفولتهم 

في أهوال هذه الحرب«.

أثر التهجري عىل نفسّية األطفال

علي  أحمد  لنا  ذكر  المخيم  لمدرسة  بالنسبة  أما 
المخيم  بمدرسة  عربية  لغة  مدرس  وهو  السالم 
بأنه هو أيضاً مهجر وقاطن في المخيم ويعطي 

دروس لألطفال المهجرين.
بتاريخ   2021-2020 الدراسي  العام  بدأ 
أشار  التسجيل  آلية  وحول   ،2020/9/27
االبتدائية  المرحلة  من  الطالب  »سجلنا  السالم: 
حتى المرحلة اإلعدادية بشكل سريع, وأحصينا 
بدايةً الطالب المتواجدين بالمدرسة في المرحلة 
طالب,  1400ألف  عددهم  فاق  الذين  االبتدائية 

أما المرحلة اإلعدادية فكانت أقل«.
بيّن:  يواجهونها  التي  المصاعب  أبرز  وحول 
لذلك  المدرسة  في  المكان  ضيق  من  »نعاني 
االبتدائية  المرحلة  لمجموعات  الطالب  قسمنا 
واحدة،  مجموعة  واإلعدادية  مجموعات,  ثالثة 
ألتحقو  اللذين  الطالب  لكافة  الكتب  وسلمنا 

بالمدرسة، ولكن لم يتم تسليمهم القرطاسية وذلك 
بسبب غياب الدعم من المنظمات«.

أما عن تأثير التهجير على نفسية األطفال أكد: 
»أغلب الطالب يصعب علينا التعامل معهم بعد 
للعنف  يميل  بدأ  منهم  البعض  فهناك  التهجير، 
الحرب  بسبب  عاشوها  التي  الظروف  نتيجة 
هم  سلباً  تأثر  من  وأكثر  القسري,  والتهجير 
طالب ذوي االحتياجات الخاصة، حيث نتعامل 

معهم بطريقة خاصة جداً«.

ال ترصيح من املنظامت..

النازحين  األطفال  من  جيل  يكبر  سوريا  في 
والمهجرين في جو مقلق نتيجة الحرب وما زاد 
المنظمات  قبل  من  المقدم  الدعم  قلة  بلة  الطين 
القلق  ينتابهم  واألهالي  اإلنسانية,  تدّعي  التي 

على مستقبل أطفالهم, فاألطفال هم الفئة األكثر 
ماسة  بحاجة  وهم  الصراع،  هذا  في  تضرراً 
اإلنسانية  المنظمات  دور  لكن  المساعدات,  إلى 
الخدمات  تقديم  عن  وغيابهم  يذكر  ال  يكاد 
كان  وقت  في  المهجرين  لألطفال  األساسية 
يدعي  ومن  اإلنسانية  المنظمات  على  يجب 
على  يركزوا  أن  الطفل  حقوق  بحماية  منهم 
بشكل  المخيمات  في  لألطفال  النفسي  الدعم 
خاص, وتقديم العون لهم وباألخص من الناحية 
الخصوص  بهذا  التواصل  حاولنا  وقد  النفسية، 
عدم  سبب  لنعرف  دولية  منظمات  عدة  مع 
للمهجرين وبشكل خاص أطفال مخيمي  دعمها 
واشوكاني ومخيم سري كانيه, لكنهم لم يدلوا لنا 

بأي تصريح؟
 1885 المخيم  في  العائالت  عدد  بأن  ويذكر 
عائلة وعدد األطفال في المدارس 2250 طفل 

من المرحلة االبتدائية حتى المرحلة الثانوية.

روناهي/ قامشلو- بدأ العام الدراسي الجديد في 
إقليم الجزيرة مؤخراً وسط إجراءات احترازية 
من  كورونا,  فيروس  تفشي  لمواجهة  مشددة 
خالل تعقيم المدارس وتوعية الطلبة على كيفية 
الدوام  آللية  وتعديل  سالمتهم,  على  المحافظة 

وتوزيعهم ضمن الصفوف.
البدايات  الجديد من  الدراسي  بالعام  البدء  يعتبر 
التغافل عنها, واالستعداد  الجميلة التي ال يكمن 
لها على أكمل وجه, سواًء من جانب األهل أو 
من جانب هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة, 
وكلما كان االستعداد كامالً كانت النتيجة أفضل 

وحدوث المشاكل أقل. 
حصلت  التي  والتغيرات  التحضيرات  وحول 
صحيفتنا  ألتقت   2021/2020 الدراسي  للعام 
»روناهي« مع الرئيسة المشتركة لهيئة التربية 
خليل«  »روهات  الجزيرة  إقليم  في  والتعليم 
تأجل  الجديد  الدراسي  العام  بأن  فأوضحت 
بالتعميم  عمالً  وذلك  المحدد،  بتاريخه  يبدأ  ولم 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  من  الصادر 
لمنع  االحترازية   لإلجراءات  وتطبيقاً  سوريا, 
هيئة  بين  التنسيق  وبعد  كورونا،  جائحة  تفشي 
التربية والتعليم وهيئة الصحة في إقليم الجزيرة, 
بتاريخ  الطلبة  أمام  أبوابها  المدارس  افتتحت 
الماضي،  أيلول  شهر  من  والعشرين  السابع 
وتعقيم  تنظيف  بحملة  القيام  بشهر  ذلك  وسبق 
أرشيف  وتجهيز  متتاليتين,  لمرتين  المدارس 

الطلبة وتوفير المستلزمات.

آلية توزيع الطلبة والدوام

من  نظام  وضع  على  »عملنا  أيضاً  وذكرت 
عدد  بحسب  الصفوف  على  الطلبة  توزيع  أجل 
إقليم  في  مدرسة   2225 والبالغة  المدارس 
كل  لوضع  دراسات  أعددنا  وأيضاً  الجزيرة، 
وزعنا  األساس  هذا  وعلى  ِحدة  على  مدرسة 

الطلبة على المدارس«.
وأما بخصوص آلية وكيفية توزيع الطالب على 
المدارس وأوقات دوامهم والتغيرات التي طرأت 
عليها بينت روهات قائلةً: »حددنا المدارس التي 
تحتضن أعداد قليلة من الطالب بحيث ضم كل 
صف خمسة عشرة طالباً فقط ال أكثر, وكل مقعد 

مخصص لطالب واحد فقط«.
وتابعت: »أما المدارس التي ضمت أعداد كبيرة 
من الطلبة فقسمت الطلبة فيها إلى دوامين, دوام 
مدارس  هناك  كان  مسائي,  واآلخر  صباحي 
مع  مقارنة  الطلبة  من  عدد  أكبر  احتضنت 
فكل صف كان يضم  آنفاً  التي ذكرتها  القسمين 
هذه  وطالب  طالبة  وعشرين  خمسة  من  أكثر 
المدارس قسمت فيها الطلبة إلى مجموعتين وكل 
مجموعة منها تداوم ثالثة أيام في األسبوع أي 

ستة أيام للمجموعتين, وأدرج يوم السبت أيضاً 
كدوام لبعض الطلبة بعدما كان في السابق يوم 
عطلة وبالنسبة للمعلمين يداومون ستة أيام, كما 
والرياضة,  والرسم  الموسيقى  حصص  ألغيت 
ذلك لضيق الوقت وللتركيز على الجانب العلمي 

أكثر«.

كيفية الوقاية من جائحة كورونا

كورونا  جائحة  من  الطلبة  وقاية  كيفية  وعن 
من  معلمين  كلفوا  »بأنهم  نوهت:  المدارس  في 
أجل متابعة الحالة الصحية للطلبة في الصفوف 
الباحة، وفي حال ظهور أي  ومنع تجمعهم في 
مع  يتواصلون  الطلبة  على  مرضية  أعراض 
األمر،  لزم  في حال  الصحة  لجنة  ومع  األهل، 
وخصص درس واحد كل أسبوع للطلبة, يعرف 
انتقاله  وطرق  كورونا  جائحة  أعراض  فيه 

وكيفية الحماية منه«. 

خطوة أوىل من نوعها

وللمرة األولى في إقليم الجزيرة يتضمن منهاج 
اإلدارة الذاتية للصف الثاني عشر، وحول ذلك 
جميع  وخضع  المنهاج  »جهز  روهات:  قالت 
لتدريس  المخصصين  والمعلمين  المعلمات 
الصف الثاني عشر لدورات تدريبية في أكاديمية 
الشهيد عكيد جيلو في مدينتي قامشلو والحسكة 
باللغتين الكردية والعربية في الصيف الماضي«.

الصعوبات واملعوقات..

العام  خالل  واجهتهم  التي  الصعوبات  عن  أما 
بداية  »في  قائلةً:  أردفت  المنصرم،  الدراسي 
ظهور فيروس كورونا في العام الماضي توجهنا 
إلى تسجيل الدروس وبثها عن طريق قناة روج 
وواجهتنا  اليوتيوب،  على  وقناة  التلفزيونية  آفا 
التقنية  واألخطاء  الصعوبات  بعض  البداية  في 
ولكن تم تداركها فيما بعد، وأصبح لدينا تجربة 
في هذا المجال, ولم نتوقف عن تصوير الدروس 

من العام الماضي ولحد اآلن«.
الدروس  بتسجيل  مستمرون  أنهم  إلى  مشيرةً 
روج  وقناة  اليوتيوب  عبر  الحقاً  وستعرض 
المدارس  كانت  حال  في  الثالث,  للمراحل  آفا 
مفتوحة أو مغلقة، مؤكدةً بأن ذلك يساعد الطالب 
على متابعة دروسهم من المنزل عبر اإلنترنت 
المدرسة,  عن  غيابهم  أثناء  حتى  التلفاز  أو 
والمعلمات  وألهاليهم  للطالب  مرجعاً   ويكون 
الطلبة  وجود  بأن  فيه  شك  ال  ومما  والمعلمين, 
في المدرسة وتفاعلهم مع المعلمين بشكل مباشر 
أفضل من المتابعة عبر اإلنترنت ولكن بوجود 
هذه الجائحة فأفضل حل لمتابعة الطالب تعليمهم 
لزم  إن  والتلفاز  اإلنترنت  طريق  عن  سيكون 

األمر.  

توحيد اللباس املدريس

أما بالنسبة لتطبق اللباس الموحد للطلبة ذكرت 
نمازج  الماضية  السنة  منذ  »نجهز  روهات: 
معينة ولكن بسبب ظهور فيروس كورونا تأجل 
بالعمل على هذا  المعلمين  اتحاد  ويقوم  تطبيقه, 
األمر ليكون في الموسم الدراسي القادم جاهزاً 

وإلزامياً للجميع«.
التربية  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
والتعليم في إقليم الجزيرة روهات خليل حديثها 
والطلبة  المعلمين  جميع  من  »نتمنى  بالقول: 
التفوق والنجاح, ويجب أن نتكاتف نحن وأهالي 
بالتعليم  لحقت  التي  األضرار  لتدارك  الطلبة 
التركي  االحتالل  شنها  التي  الهجمات  بسبب 
ومرتزقته التي تسمى بالجيش الوطني السوري 
الماضي  العام  في  سوريا  وشرق  شمال  على 
والمستمرة حتى اآلن, باإلضافة لظهور جائحة 
عما  الطالب  تعويض  على  والعمل  كورونا, 

فاتهم من دروس«.
هناك  الجزيرة  إقليم  في  بأنه  ذكره  والجدير 
230,000 طالبة وطالب موزعين على 2225 
و20,000  الدراسية  المراحل  لجميع  مدرسة 

معلمة ومعلم

تقرير/ رشا علي

تقرير/ حسام دخيل

تقرير/ كولي روناهي

تقرير/ هيلين علي

فقدان مواد البناء وغالء أسعارها يثقل كاهل المواطن ويجبر العاملين 

في قطاع البناء على فقدان أعمالهم

شركة تطوير المجتمع الزراعي توزع البذار على 

مزارعي ديرك تغييرات وإجراءات استثنائية في العام الدراسي الجاري

إلى  الواحد  اإلسمنت  كيس  حيث وصل سعر 
عند  سعره  كان  بينما  سورية  ليرة   13000
8700 ل.س ووصل سعر طن الحديد الواحد 
إلى 2,3 مليون ل.س؛ وهذا في حال أن وجد 
عن  ليرة  مليون  من  أكثر  إلى  تصل  بزيادة 
البلوك  سعر  وصل  بينما  أيام،   قبيل  سعره 
الواحد إلى 600 ل.س وتكون بذلك قد ارتفعت 
انعكس  االرتفاع  وهذا  ليرة,   125 بمقدار 
وظهور  المدينة  في  البناء  عمليات  على  سلباً 
عدد  فقدان  بسبب  أخرى  اقتصادية  تداعيات 
البناء  يعملون في قطاع  الذين  من األشخاص 

ألعمالهم.

ما هي أسباب ارتفاع العقارات؟

معمل  صاحب  المحمد  الرحمن  عبد  وأرجع 
البلوك هذا االرتفاع في أسعار مواد البناء إلى 
قلة الكميات الداخلة إلى مدينة الشدادي مشيراً 
البلوك  إنتاج  توقف عن عملية  أن معمله  إلى 
بسبب  وذلك  يوماً؛  عشر  خمسة  قرابة  منذ 
فقدان مادة اإلسمنت وقلة الكميات الواردة إليه.

ونوه المحمد على أنه في حال توفر اإلسمنت 
وبقي سعره عند الـ 13000 ل.س سيزيد بذلك 
يصل  ربما  حيث  المواطنـ  على  البلوك  سعر 
سعر البلوك الواحد إلى أكثر من 700 ليرة؛ 
ألنه يزيد بذلك تكلفة اإلنتاج, الفتاً على أنه في 
حال حدوث األمر سيؤدي بذلك إلى حالة من 
ارتفاع  يُخلّفها  التي  الطلب  قلة  بسبب  الركود 

األسعار.

وبدورة قال المواطن بشار الحساني العامل في 
البناء توقفت منذ  البناء أن أعمالهم في  قطاع 
فقدان  بسبب  وذلك  الثاني  تشرين  شهر  بداية 

»بلوك  من  األسواق  في  الرئيسية  البناء  مواد 
وتضرر  وغيرها«  عدسي  وبحص  وإسمنت 
العامل الذي يعتمد في مصدر رزقه  من ذلك 
الذي  المواطن  إلى  إضافة  العمل،  هذا  على 
لماليين  تصل  إضافية  تكلفة  لدفع  سيضطر 

الليرات حتى يتمكن من إنهاء عمله 

أسباب شلل قطاع البناء

مواد  أسعار  ارتفاع  »إن  الحساني:  وأردف 
كبير  بشكل  رفع  السوق  من  وفقدانها  البناء 
رفع  عن  فضالً  المدينة  في  العقارات  أسعار 
أجرة  وصلت  حيث  المنازل،  إيجار  أسعار 

المنزل ألكثر من 75000 ليرة سورية«.

أما حسين العواد رئيس ورشة نجارة الباطون 
فقال لصحيفتنا: »إن الشلل الذي يشهده قطاع 
ورشته  بتوقف  تسبب  األيام  هذه  في  البناء 
المؤلفة من 12 عامالً؛ وبذلك يكون قد خسر 
الوحيد, وتكون بذلك قد  العامل مصدر رزقه 
السلع  أسعار  ارتفاع  ظل  في  معاناتهم  زادت 
بشكل  المواطن  يحتاجها  التي  االستهالكية 

يومي«.

واعتبر العواد أن أسعار المواد قبل فقدانها كان 
يستطيع  »حيث  وأضاف:  للمواطنين،  مناسباً 
أغلب المواطنين من بناء المنازل وخصوصاً 
المواد  يزودونهم  البلوك  معامل  أصحاب  أن 
بالتقسيط, أما في هذه األيام ومع توقف غالبية 
اإلسمنت  وفقدان  البلوك  إنتاج  عن  المعامل 

صعّب  أسعاره  وارتفاع  السوق  من  والحديد 
العاملين  وأجبر  المواطنين  على  المهمة  ذلك 

كافة في مجال البناء على فقدان أعماله.

بناء منزل أصبح رضباً من 
املستحيل

أن  لصحيفتنا  فأكد  األسعد  بسام  المواطن  أما 
أصبح  الصعبة  الظروف  هذه  في  منزل  بناء 
الصعب  بات من  المستحيل, حيث  من  ضرباً 
منزل,  بإنشاء  التفكير  مجرد  المواطن  على 
بمساحة  الصغير  المنزل  تكلفة  أن  موضحاً 
100م2 باتت تفوق الـ 15 مليون ليرة سورية 
بها  تمر  التي  االقتصادية  األزمة  ظل  في 

المنطقة.

الحديد  الواحد من  الطن  أن سعر  على  منوهاً 
وصل لـ )2300,000( ل.س والطن الواحد 
ل.س   )260,000( إلى  وصل  اإلسمنت  من 
للبلوك  الـ 600 ل.س  تخطى حاجز  والبلوك 
 12500 إلى  وصل  البحص  ومتر  الواحد 

ل.س.

ولفت األسعد أن استئجار منزل  بسعر مقبول 
طموح  منتهى  أصبح  الظروف  هذه  ظل  في 
على  البناء  فكرة  بذلك  متناسياً  المواطن 
اإلطالق مؤكداً على أن امتالك منزل أصبح 
فكرة حتى في األحالم يصعب الوصول إليها.

ويشار أن متوسط دخل الفرد في مدينة الشدادي 
لعمال  سورية  ليرة  ألف  المئة  بين  يتراوح 
مؤسسات  في  للعاملين  ألف  ومئتي  اليومية 

اإلدارة الذاتية.

روناهي/ ديرك - تستمر لجنة إكثار البذار في 
في  بديرك  الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة 
بذار  بتوزيع  الجزيرة  بإقليم  قامشلو  مقاطعة 
القمح على المزارعين في منطقة ديرك, والتي 
تشمل »ناحية تل كوجر, جل آغا, كركي لكي، 

وديرك«.

وذات  نظيف  قمح  بذار  إلى  الوصول  بهدف 
نقاوة صنفية عالية وخالية من اآلفات ومطابقة 
وبعد  البذار,  إكثار  تطوير  مؤسسة  لمقاييس 

مع  المتعاقدين  المزارعين  إنتاج  استالم 
المؤسسة موسم 2019 - 2020, بادرت لجنة 
إكثار البذار في ديرك إلى غربلة وتعقيم القمح 
وتعقيمها  آلية  غربلة  المتعاقدين,  من  المستلم 
أكياس  في  ووضعها  المبيدات  أنواع  بأفضل 
في  المزارعين  على  وتوزيعها  كغ   50 تزن 
آغا,  جل  كوجر,  تل  »ناحية  ديرك  منطقة 

كركي لكي، وديرك«.

توزيع أطنان من البذار

وبهذا الخصوص قال اإلداري في لجنة إكثار 
بديرك  الزراعي  التطوير  شركة  في  بأنه: البذار  »روناهي«,  لصحيفتنا  أحمد  شيرزاد 

األول  تشرين  شهر  من   22 الـ  تاريخ  »حتى 
وبسعر  طن,   3500000 توزيع  تم  الجاري 

360 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد«.

النوع  من  »القمح   : الموزعة هي  واألصناف 
 - تايغر   – دوما6   - دوما2   - دوما4  الطري 

بحوث9 - بحوث11«

إبرام تسعة وسبعون عقداً

بإبرام  اللجنة  »تقوم  أحمد:  شيرزاد  وأضاف 
 2021  -  2020 لموسم  جديدة  إكثار  عقود 
لتأمين البذار للموسم القادم, وحتى اآلن تم إبرام 
بذار عقود  وتوزيع كمية 170 طن  79 عقداً 
قرضاً وبسعر 400 ليرة سورية للكيلو غرام 
العقود مستمراً,  إبرام  الواحد«. هذا وما يزال 
واألكياس  السماد  المتعاقدين  منح  سيتم  كما 
 20 قدرها  مكافئة  منحهم  مع  قرضاً,  أيضاً 
بالمئة زيادة على التعرفة الرسمية لسعر القمح 

في حال قبول العقد وكانت ضمن المقاييس

تطوير  لشركة  المشتركة  الرئيسة  أوضحت 
المجتمع الزراعي في مقاطعة قامشلو شيرين 
القمح  بذار  بتوزيع  تقوم  الشركة  أن  حسن 
مزارعي  على  والقاسي  الطري  بنوعيه 

المقاطعة، باإلضافة إلى توزيع السماد.

للمركز  قالت شيرين حسن  الخصوص  وبهذا 
بتوزيع  »نستمر  لالقتصاد:  اإلعالمي 
على  والطري  القاسي  بنوعيه  القمح  بذار 
طن   237 كمية  توزيع  تم  حيث  المزارعين، 
من بذار القمح الطري، وكمية 266 طن من 
ليرة   360 بسعر  وذلك  القاسي  القمح  بذار 

سورية«.

السماد  بتوزيع  يقومون  أنهم  شيرين  وأكملت 

المزارعين، حيث تم توزيع سماد  أيضاً على 
اليوريا بكمية 65 طن، وسماد السوبر فوسفات 

بكمية ستة طن.

اليوريا )350( دوالر؛  السماد  أن سعر  علماً 
دوالر.   )420( فوسفات  السوبر  السماد  أما 
تطوير  شركة  إلى  المزارعون  ويتوافد 
بعد  والسماد  البذار  لشراء  الزراعي  المجتمع 
الزراعية  اللجنة  من  الزراعي  التنظيم  أخذهم 

التابعة له.

تطوير  لشركة  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
المجتمع الزراعي في مقاطعة قامشلو شيرين 
حسن حديثها: »نسعى إلى تأمين االحتياجات 
والمستلزمات كافة التي يحتاجها المزارع من 

بذار وسماد«.

شريزاد أمحدروهات خليل

توزيع 500 طن من البذار على 

مزارعي مقاطعة قامشلو


