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عنوان  ومقاومة«  »ألم   - روناهي  قامشلو/ 
ُمهجري عفرين  معاناة  جّسد  معرض ضوئي 
في مخيمات الشهباء، اختُتمت فعاليته قبل أيام، 
الذين  عفرين  أبناء  بين  واسع  صدًى  والقى 
طالبوا هيئة الثقافة والفن في عفرين بضرورة 
آفا وسوريا  لباقي مناطق روج  المعرض  نقل 
األهالي  معاناة  نقل  بهدف  أمكن،  إن  وأوروبا 
الُمهجرين  هؤالء  بإعادة  والمطالبة  للخارج 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  وإخراج  لعفرين 

منها.
 عرض المصور الفوتوغرافي رمزي حسين 
خالل  القمة«  »رمزي  بلقب  والمعروف 
في  والفن  الثقافة  هيئة  رعته  الذي  المعرض 
على  بتصوريها  قام  صورة  تسعون  الشهباء، 
مدار عامين ونصف، واختار المصور عنوان 
»ألم ومقاومة« تجسيداً لمقاومة األهالي، بالقول 
»بعد تهجيرنا، كنت شاهداً على القهر والجهد 
أنه  السن، ورأيت  الذي يعانيه األطفال وكبار 
البد من إقامة معرض ضوئي لعرض معاناة 
وظروفهم  ديارهم  من  روا  ُهّجِ الذين  األهالي 

تقرير/ محمد محمود

نضال نساء شمال وشرق سوريا 
مستمر حتى إنهاء العنف بحقهن..

صور مهجري عفرين تروي قصة األلم 
والمقاومة خالل معرض ضوئي

أين المنظمات النسائية 
من اغتصاب المرأة يف 

عفرين المحتلة؟!

ربما تكون الفيدرالية هي 
الحل يف مشرقنا

رياضّيًا سيمضي اليوم العالمي لمناهضة العنف 
ضد المرأة خايل الوفاض

أهايل قامشلو يتذمرون من ارتفاع األسعار قبل
 بدء الحظر الكيل

قسد تسلم 23 سجينًا لوجهاء العشائر بالشدادي

ما السبب وراء ارتفاع سعر الفروج؟!

إنه ألمر ُمحزن ما يشهده المكتب األنثوي في االتحاد 
الرياضي بإقليم الجزيرة والذي لم يكن بحالة استقرار 
منذ أكثر من ثالث سنوات بسبب تغير من يدير المهام 
لمناهضة  العالمي  اليوم  وليمضي  مستمر،  بشكٍل  فيه 

العنف ضد المرأة بدون أي نشاطات تُذكر...«10

الرقعة  وتوسيع  األشجار  زراعة  إلى  تهدف  الخضراء«  »الجدائل  اسم  تحمل  شعبية  مبادرة   
الخضراء في كافة مناطق شمال وشرق سوريا؛ لتوفير الغطاء النباتي، سواء من الناحية الجمالية 
أو الصحية. ومن األشجار التي ستزرع، أشجار حراجيةـ  فاكهة،ـ  التمر، تم اختيار اسم »الجدائل 
الخضراء« ليرمز إلى دور المرأة في حماية المنطقة، ألن الشجرة ستكمل الحماية من مخاطر 

صحية وبيئية...«6

 ولّد ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل بدء الحظر الكلي بقامشلو بتاريخ 26 الشهر الجاري 
تساؤالت لدى األهالي فيما إذا كان االرتفاع سببه استغالل التجار للحظر أم أنه بسبب ارتفاع 
الدوالر، فيما نسب أصحاب المحالت ذلك إلى عدم وجود رقابة تعمل على ضبط األسعار...«2

 أفرجت قوات سوريا 
الديمقراطية يوم األحد 

22 تشرين الثاني 
عن23 سجيناً ممن لم 
تتلطخ أيديهم بالدماء 

وسلمتهم لوجهاء العشائر 
في ناحية الشدادي...«2

طالب مثقفون كرد ومصريون بتحالف عربي - كردي لمواجهة األطماع التركيّة، والوقوف في 
وجه المحاوالت التي تسعى إلعادة أمجاد الدولة العثمانية في المنطقة، وأشاروا إلى أن أي توتر 
بين األطراف الكردية ينعكس سلباً عليهم وإيجاباً على أعدائهم، وأكدوا: »لذا الوحدة الكردية 

مطلوبة، ألنها الضمانة األقوى لمواجهة األعداء«...«4

طال مؤشر جنون األسعار هذه األيام كافة المواد المعيشيّة، حيث وصل سعر كيلو لحم الفروج في 
الكثير من المناطق إلى حاجز الـ 2900 ليرة سوريّة »الفروج الحي« ، مما شّكل حالة استياء لدى 
األهالي بسبب االرتفاع، ناهيك عن ارتفاع سعر كيلو اللحم األحمر »لحم المواشي« الذي تجاوز الـ 

15 ألف ل.س ما أدى إلى عدم القدرة على شراء اللحوم...«7

دولية  لمنظمات  يسمع صوت  لم  اليوم  إلى 
وحقوقها،  المرأة  بشؤون  معنية  محلية  أو 
للمطالبة بمحاسبة تركيا  برفع صوتها عالياً 
على  السوري  والشمال  لعفرين  المحتلة 
وجه  على  والنساء  اإلنسانية  ضد  جرائمها 
اختطفت  وحدها  عفرين  في  الخصوص، 
للتعذيب  وتعرضن  امرأة  ألف  من  أكثر 
شاركن  ألنهن  فقط  والقتل،  واالغتصاب 
ورفعن  االحتالل،  قبيل  عفرين  بناء  في 
أصواتهن ضد االحتالل في األشهر األولى، 
فاستهداف المرأة في عفرين كان لهدف كسر 
إرادة أهالي عفرين وترسيخ مفهوم التهجير 

والتغيير الديمغرافي بشكٍل ممنهج...«5

التي  الفوضى  من  يئن  مشرقنا  زال  ما 
منذ  فيه،  الحياة  مناحي  كافة  ضربت 
الناحية  من  الزمن  من  القرن  يقارب  ما 
والدبلوماسية  والسياسية  االقتصادية 
الصعيدين  وعلى  والثقافية  واالجتماعية 
لم  خارجيًا  أيًضا،  والداخلي  الخارجي 
يتحقق ما هو مطلوب مجتمعيًا وشعبيًا بل 

ما كان في مصلحة الذين في السلطة..«9

 بالرغم من تراجع نسبة العنف ضد المرأة في شمال وشرق سوريا بعد ثورة روج آفا 
من ناحية المجتمع إال أنه لم ينت�ِه بعد، ويظهر بشكل علين وبأشكال مختلفة، إال أن 

كفاحها مستمر حىت إنهاء العنف بحقها...«3

مثقفون كرد ومصريون: التحالف العريب 
الكردي ضمانة لصون الحقوق

الجدائل الخضراء... لون المرأة
 والحياة المتجدد

البيوت، األماكن، والذكريات...«8

شتاء... وكهرباء

الصعبة في مخيمات النزوح«.
من  القسري  خروجه  يوم  رمزي  ووصف 
عفرين بالحلم المزعج وقال خالل اتصال هاتفي 
من  القسري  خروجنا  »كان  معه:  لصحيفتنا 
مزعجاً،  حلماً  التركي  االحتالل  نتيجة  عفرين 

سبّب لنا الكثير من األلم والمعاناة«.
نعومة  منذ  هذه  التصوير  مهنة  رمزي  وبدأ   
مدينة حلب  في  أظفاره، وعمل مع جهات عدة 
وعفرين، وكان المصور المعتمد لفريق عفرين 
لعمله  إضافة  سنوات،  مدار  على  الرياضي 
كمصور لموقع تيريج عفرين وله أرشيف مميز 
جغرافية  عن  المصورة  والمقاطع  الصور  من 
وطبيعة عفرين وشخصياتها المؤثرة، كما ساهم 
في  الهامة  األحداث  بعض  توثيق  في  رمزي 
أسرته  مع  انتقل  حيث  عام 2013  بعد  عفرين 

من مدينة حلب إلى عفرين.
من  القسري  خروجه  بعد  حسين  رمزي  انضم 
الشهباء  في  والفن  الثقافة  مركز  إلى  عفرين 
وخالل فترة العمل ضمن المؤسسة الثقافية كان 
شكل  وتوثق  تروي  التي  الصور  بالتقاط  يقوم 
في  األهالي  يواجها  التي  والصعوبات  المعاناة 

ظل العيش ضمن المخيمات.
وعن الصور التي أثرت في نفسه، يقول »صور 

بعد فتح باب الشكاوى من قِبل صحيفتنا »روناهي« وصلتنا شكوى جديدة من مدينة قامشلو من المواطنة أسماء داوود وهي بخصوص عدم تشغيل 
المولدة في حي حلكو »مساكن المعلمين« منذ عدة أشهر مع عدم وجود بديل، علماً إنَّ المولدة تقع في منطقة كومين الشهيد روبار وصاحب المولدة 

اسمه أيمن طارق العاصي )أبو ميزر(، ولذلك نطالب المعنيين بإيجاد حل سريع وخاصةً مع قدوم فصل الشتاء والحاجة الماّسة للكهرباء.

تجذبني،  كانت  التي  هي  والمسنين  األطفال 
وكنت أتأثر بهم كثيراً«.

التي  للصعوبات  حديثه  في  حسين  وأشار 
واجهته منذُ بداية العمل على المعرض وحتى 
وقت االنتهاء منه قائالً »أن المعرض الضوئي 
وبذل  العمل  من  الكثير  يتطلب  مشروعاً  كان 
وتوحي  تأثير  لها  التي  الصورة  ألن  الجهد 
تكون  أن  يجب  المعاشة  الصعبة  للظروف 
الصور  وقد جمعت  وليست مصطنعة  عفوية 
اإلمكانيات  قلة  إن  مضيفاً   »2018 عام  منذ 
الكاميرات  من  للتصوير  الالزمة  والمعدات 
والعدسات هذا ما شّكل العقبة الثانية والصعوبة 

في إنشاء هذا المعرض من ناحية الصور. 
وأكمل رمزي القول: »وبعد العمل الشاق  بدأ 
المعرض في السادس عشر من شهر تشرين 

تلك  عرض  وتم  الشهباء  مقاطعة  في  الثاني 
الصور التي قد بلغ عددها في المعرض حوالي 
وخمسين  تسعمئة  أصل  من  صورة  ثمانين 
صورة حيث كانت مدة المعرض يومان ليبدأ 
من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة 

بعد الظهر«
وعن رواد المعرض قال رمزي حسين: »كان 
اإلقبال كثيراً من قِبل المؤسسات الموجودة في 
مقاطعة الشهباء وأيضاً األهالي حيث الصور 
الموجودين  المعروضة تركت بصمة في كل 
يعيشه  الذي  الواقع  من  مستوحاة  كانت  ألنها 
لكونها  وأيضاً  الشهباء,  في  عفرين  أهالي 
تمس الجانب العاطفي واإلنساني، وفي بعض 
حتى  يبكي  إليها  الناظر  تجعل  كانت  الصور 
األلم  حجم  ألن  دموعي  تمالك  أستطع  لم  أنا 

لقسوة  نظراً  يوصف  ال  الصور  في  الموجود 
الظروف داخل الخيام«

»إن  بالقول  حسين  رمزي  شدد  النهاية  وفي 
عنوان  سيكون  الشهباء  في  نعانيه  الذي  األلم 
المقاومة التي يبديها أهالي عفرين في الشهباء 
لن  أنني  يوصف،  ال  المعاش  األلم  ومقدار 
أتوانى في عرض هذه الصور خارج سوريا 
العالم  لي سنحاول جعل  الفرصة  ولو سنحت 
والمنظمات الدولية يدركون مقدار الصعوبات 

التي تواجه العفرينيين في نزوحهم . 
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إعالنات

أهالي قامشلو يتذمرون من ارتفاع األسعار قبل بدء الحظر الكلي

مكتب حماية الطفل في النزاعات 
المسلحة بقامشلو يسلم أربعة

 قاصرين لذويهم

فوائد الماء البارد للتنحيف

التوابل تساِعد في موسم البرد

قسد تسلم 23 سجينًا لوجهاء العشائر بالشدادي

كورونا يعيد نظام »األون الين« إلى جامعة روج آفا

بهذه الخطوات ُيمكنك التحّقق 
من نقاء العسل

العسل أحد أكثر المنتجات الغذائية التي تتعرض 
للغش، بسبب الصعوبة التي يواجهها الكثيرون في 

التعّرف على نوعية العسل األصلية.
اصطناعية  عصائر  إضافة  يتم  الغالب  وفي 
السكر  قصب  شراب  حتى  أو  الشوندر  سكر  أو 
الصناعية  المكونات  هذه  دمج  ويتم  العسل.  إلى 
من  تجعل  بطريقة  األصلي  العسل  من  كمية  مع 
الصعب اكتشاف عملية الغش. ومن هذا المنطلق 
أوردت صحيفة »تايمز أوف إنديا« الطرق التالية 

للتفريق بين العسل النقي والمغشوش.

التبلور

تعد هذه الطريقة أسهل وأقدم طريقة الختبار نقاء 
على  الحقيقي  العسل  يتبلور  المنزل.  في  العسل 
في  تخزينه  يتم  عندما  معينة  زمنية  فترة  مدار 
العسل مخلوطاً  بارد ومظلم. في حال كان  مكان 
أو مغشوشاً سيبقى على حاله ويحتفظ بقوامه في 

جميع الظروف.

اختبار املاء

ملعقة  وضع  عبر  العسل  نقاء  من  التأكد  يمكن 
صغيرة منه في الماء إذا كان العسل نقيًا فلن يختلط 

بسهولة مع الماء وسيكون قوامه سميًكا قلياًل.

اختبار امليكروويف أو النار

العسل  من  القليل  فيه  وعاء  وضع  إال  عليك  ما 
وتسخينه لمدة دقيقة في الميكروويف، أو تسخين 
العسل  أصبح  إذا  متوسطة،  نار  على  منه  كمية 
إذا  ولكن  حقيقي،  عسل  فهو  كراميل  شكل  على 

تشكلت الفقاعات أثناء تسخينه، فهو مغشوش.

اختبار الورق

الطبق  في  العسل  من  صغيرتين  ملعقتين  ضع 
وضع عليه ورقة، إذا امتصت الورقة العسل فهذا 
سميك  األصلي  العسل  ألن  مغشوش،  بأنه  يعني 

وال يمكن للورق امتصاصه.

أسعار  ارتفاع  ولّد   - علي  رشا  قامشلو/ 
المواد الغذائية قبل بدء الحظر الكلي بقامشلو 
لدى  تساؤالت  الجاري  الشهر   26 بتاريخ 
األهالي فيما إذا كان االرتفاع سببه استغالل 
التجار للحظر أم أنه بسبب ارتفاع الدوالر، 
عدم  إلى  ذلك  المحالت  أصحاب  نسب  فيما 

وجود رقابة تعمل على ضبط األسعار

من  الذي  قامشلو  في  الكلي  الحظر  بدء  قبل 
المقرر بدؤه يوم الخميس 26 الشهر الجاري 
المواد  ألسعار  ارتفاعاً  المنطقة  شهدت 
الغذائية، األمر الذي أثار تذمر األهالي نتيجة 
السبب  وأعادوا  عالية  وبنسبة  االرتفاع  هذا 
وعدم  الحظر  بدء  قبل  التجار  استغالل  إلى 
وجود رقابة لضبطها من جهة وإلى ارتفاع 

المواطن  بقي  فيما  أخرى  جهة  من  الدوالر 
ين من السببين. يعاني األمرَّ

بقامشلو  المركزي  السوق  في  جولة  وخالل 
في  والشراء  البيع  حركة  على  لالطالع 
السوق كانت عالمات المعاناة واضحة على 
وجوه المواطنين المقبلين لشراء المستلزمات 
األسعار  ارتفاع  على  تدل  عبارات  وسماع 

»يا ستار، يا ستار«.
المواطنة ترفة حسن من أهالي مدينة قامشلو 
ارتفاع  نتيجة  معاناتها  حول  رأيها  أبدت 
حول  وسؤالها  األخيرة  األيام  في  األسعار 
الدوالر  أمام  السورية  الليرة  قيمة  انخفاض 
على  سلباً  يؤثر  الذي  األمر  األمريكي، 
المواطن نفسه »كيف سندبر أمورنا والدوالر 

يرتفع بهذه الطريقة«.
قبل  المستلزمات  لشراء  تحضيراتها  وعن 
لتأمين  »تحضيراتنا  ذكرت  الحظر  بدء 
في  الكلي  الحظر  أجل  من  الغذائية  المواد 
بسبب  المطلوب  بالشكل  ليس  المنطقة 
واألساسية  الغذائية  للمواد  الخيالية  األسعار 

منها كالسكر والزيت والشاي«
ارتفاع  المحالت  أصحاب  بعض  وعزا 
الليرة  انخفاض  إلى  الغذائية  المواد  األسعار 
السورية تجاه الدوالر األمريكي فأربعة ليتر 

من الزيت كانت قبل عدة أيام بـ 13 ألف ليرة 
حتى  ل.س  ألف   16 لـ  وصل  فيما  سورية 

إعدادنا التقرير الحالي.
كما أرجع أصحاب المحالت سبب الغالء إلى 
وجود تالعب باألسعار من قبل بعض التجار 
كامل  خالد  ذلك،  تضبط  رقابة  وجود  وعدم 
تطرق  قامشلو  في  المحالت  إحدى  صاحب 

األسعار  في  االختالف  مدى  إلى  حديثه  في 
الضمير  إلى  ذلك  مرجعاً  وآخر  محل  بين 
من  »نرغب  المحالت:  ألصحاب  اإلنساني 
العمل  التجارية  المحالت  أصحاب  جميع 
الجشع  عن  والبعد  اإلنساني,  بالضمير 
المواطنين  بمعاناة  يشعروا  وأن  واالحتكار 

ومساعدة بعضهم في هذه األزمة«.

الطفل  يوم  بمناسبة   - عزيز  عادل  قامشلو/ 
في  الطفل  حماية  مكتب  كشف  العالمي 
ورود  عن  قامشلو  في  المسلحة  النزاعات 
16 شكوى فيما تم تسليم أربعة قاصرين إلى 

ذويهم.
في  الموافق  للطفل  العالمي  اليوم  بخصوص 
20 تشرين الثاني/ نوفمبر أصدر مكتب حماية 
الطفل في النزاعات المسلحة في قامشلو بياناً 
القاصرين وتعاونهم  تجنيد  العام، حول  للرأي 

مع قسد في سبيل ذلك.
قرئ البيان بقاعة مكتب الدفاع في قامشلو من 
حقوق  حماية  لمكتب  المشتركة  الرئيسة  قبل 
قامشلو  في  المسلحة  النزاعات  في  الطفل 

»ميديا نصر الدين«.
يقيم  طفل  كل  :«نوهنا  البيان  نص  في  وجاء 
له  ونثبت  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
واألمان  الحماية  لتوفير  مستعدون  دائماً  بأننا 
وشرق  شمال  ثورة  يناسب  بما  له  والحقوق 
المتحدة  األمم  مع  بالتنسيق  وأننا  سوريا 
أصدرنا قراراً باستحداث مكاتب حماية حقوق 
تسعة  وهي  المسلحة،  النزاعات  في  الطفل 
سوريا،  وشرق  شمال  مستوى  على  مكاتب 
األخرى  تلو  الواحدة  الحاالت  تتوافد  حيث 
وشرق  لشمال  العام  المكتب  إلى  تحويلها  ليتم 
سوريا، ومن جهتهم يتم التنسيق مع قسد واألمم 
المتحدة ومنظمة اليونيسيف بخصوص/ تجنيد 
وجه  على  ولكن  األطفال،  وعمالة  القاصرين 

الخصوص )تجنيد القاصرين(«.
وأشار البيان إلى ورود 16 شكوى إلى مكتب 

أربعة  وتسليم  الحاضر  الوقت  حتى  قامشلو 
قاصرين إلى ذويهم عن طريق المكتب.

وفي الختام أكد البيان: »نؤكد لكل من تقدم إلينا 
تم  الذين  القاصرين  ألطفالهم  بالنسبة  بشكوى 
تجنيدهم برضائهم )أو ألسباب أخرى( سوف 
الالزم وتأهيلهم في  الحماية  تأمين  نعمل على 
المستقبل بدورات تأهيلية للدعم النفسي وإعادة 
لجميع  نبين  أننا  كما  المجتمع.  في  انخراطهم 
للشكاوى  المقدمة  واألهالي  اإلعالم  وسائل 
بالتنسيق مع قسد واألمم  مستعدون  دائماً  بأننا 
المتحدة وفق القرار الصادر من مجلس األمن 
أننا سنعمل على حماية حقوق الطفل في شمال 

وشرق سوريا«.
يذكر أن مكتب حماية الطفل في شمال وشرق 
على  ذويهم  إلى  أطفال   10 سلم  قد  سوريا 
مستوى إقليم الجزيرة، أربعة منهم من قامشلو، 
علماً أن عدد الشكاوي التي وردت إلى المكاتب 
كلها يبلغ قرابة 50 شكوى على مستوى شمال 

وشرق سوريا.

من  الوزن،  إنقاص  في  البارد  الماء  يساهم 
هذا  ويحفّز  الدهون؛  عمليّة حرق  تحفيز  خالل 
استخدامه  أو  البارد،  الماء  تناول  على  الريجيم 
الجسم  يقوم  الحالة  هذه  وفي  االستحمام،  في 
بحرق السعرات الحراريّة من أجل استعادة دفئه 
وطاقته، مع مرور الوقت ومع اتباع نظام حياتي 

صحي ومتوازن هذا يؤدّي إلى خسارة الوزن.
األشخاص  أّن  إلى  حديثة  دراسة  أشارت  حيث 
الذين يتناولون 16 كوباً من الماء البارد يوميّاً، 
سعرة   20 إلى   18 عن  يقل  ال  ما  يحرقون 
من  نوع  أي  اتباع  دون  من  إضافيّة  حراريّة 

أنواع الريجيم القاسي.
شرب  األفضل  من  الريجيم  هذا  اتّباع  وخالل 

الماء في أوقات محدّدة وفقاً لخبراء التغذية.
من  دقيقة   30 وقبل  النوم  من  االستيقاظ  عند  ـ 
 4 إلى   3 من  تناول  بإمكانك  الفطور  موعد 
بين  الفاصلة  الفترة  وفي  الماء،  من  أكواب 

الفطور والغداء 4 أكواب.

ـ قبل 30 دقيقة من الغداء كوب أو كوبان.
إنقاص  في  يساهم  البارد،  الماء  نظام  أّن  يذكر 
البقايا  من  الجسم  تنقية  على  يعمل  كما  الوزن 

والفضالت الضاّرة في مدّة غير طويلة.

التغذية  خبيرة  ليزون،  إيرينا  الدكتورة  أعلنت 
موسم  في  تساعد  أن  يمكن  التوابل  أن  الروسيّة 
أمراض  وعالج  الوقاية  على  واألمطار  البرد 

الشتاء.
وتشير األخصائية، إلى أن التوابل بحد ذاتها مواد 
المضافات  نفس  ما  بدرجة  وهي  فريدة،  غذائية 
وتحتوي  الجسم  في  تؤثر  التي  النشطة،  الحيوية 
على كمية كبيرة من الزيوت الطيارة ومضادات 
ومركبات  النادرة  المعدنية  والعناصر  األكسدة 
بتناول  »أنصح  وتقول:  الحيوي.  الفالفونويد 
التوابل ليس فقط في الخريف، بل يجب أن يصبح 
استخدامها تقليداً واختيار النوع المالئم على األقل 
ويجب  طعام،  لكل  شيوعاً  األكثر  األنواع  من 
إفراز  على  يحفز  الذي  األسود،  الفلفل  ننسى  أال 
الزيوت  من  جيدة  نسبة  على  ويحتوي  الصفراء، 
الطيارة«. ووفقاً لها، يمكن عمل مشروبات ممتازة 
من التوابل والبهارات للتدفئة وتقول: »فمثالً في 
مختلفة،  توابل  من  يمكن عمل شاي  البرد  موسم 

ومن اليانسون النجمي والهيل والقرفة أو إضافتها 
إلى الشاي، أو غليها مع عصير العنب أو الكرز 
للتوابل  يمكن  الكركديه«. وتضيف  أو شاي  مثالً 
الشخص  كان  »إذا  المرض،  أعراض  تخفيف 
فهناك  السعال،  أو  الحلق  بالتهاب  أصيب  قد 
من  األعراض  هذه  من  تخفف  عديدة  وصفات 
خالل الغرغرة باستخدام الماء الدافئ مع التوابل، 
ولتخفيف السعال يمكن استخدام الحليب مع العسل 

والتوابل، وخاصة إذا كان السعال جافاً«.

قوات  أفرجت  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
تشرين   22 األحد  يوم  الديمقراطية  سوريا 
الثاني عن23 سجيناً ممن لم تتلطخ أيديهم 
بالدماء وسلمتهم لوجهاء العشائر في ناحية 

الشدادي.

العشائر  ووجهاء  شيوخ  لمطالب  تلبية 
سوريا  قوات  أفرجت  الشدادي  ناحية  في 
الجاري عن  الشهر  بتاريخ 22  الديمقراطية 
 23 عددهم  بلغ  السجناء  من  جديدة  دفعة 
الناحية وهم  سجيناً وسلتمهم لوجهاء عشائر 
بدورهم يسلمونهم إلى ذويهم في دير الزور 

ومركدة.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أفرجت 
عن دفعات سابقة من المساجين ممن لم تتلطخ 

أيديهم بدماء السوريين.
العسكري  الشدادي  في مجلس  القيادي  وقال 
عن  اإلفراج  عملية  »إن  عامودا  جسور 
وجهاء  لمطالب  تلبية  جاءت  المساجين 
المساجين  عن  باإلفراج  العشائر  وشيوخ 

الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء«.

 /23/ عنهم  المفرج  السجناء  عدد  أن  ولفت 
الحسكة  ريف  في  مركدة  مناطق  من  سجيناً 
الزور  دير  ريف  في  والصور  الجنوبي 

الشمالي.
وأكد عامودا أن هذه الدفعة لن تكون األخيرة 
ريثما  تباعاً  المساجين  بإخراج  وسيستمرون 
حسن  على  بذلك  مؤكداً  التحقيقات،  تنتهي 

ووجهاء  بشيوخ  تربطهم  التي  العالقات 
المنطقة مشيراً أن قوات سوريا الديمقراطية 
وجهاء  متطلبات  كافة  لتلبية  جاهدة  تعمل 

المنطقة.
المعاملة  حسن  للوجهاء  المساجين  أكد  فيما 
من قبل قوات سوريا الديمقراطية فيما اشتكوا 

من طول فترة التحقيق. 

قامشلو/ محمد محمود ـ قررت إدارة جامعة 
الكوادر  مع  اجتماع  عقد  بعد  آفا  روج 
األون  نظام  اتباع  إعادة  فيها  التدريسية 
ارتفاع حاالت  بعد  وذلك  التدريس  في  الين 

اإلصابة بفيروس كورونا.

 23 بتاريخ  آفا  روج  جامعة  إدارة  اجتمعت 
تشرين الثاني مع الكادر التدريسي في الجامعة 

لمناقشة طريقة التدريس في الفترة المقبلة.
وتم النقاش في االجتماع على كيفية التدريس 

ارتفاع  بسبب  الين  األون  نظام  طريق  عن 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في مناطق 
خلية  دفع  الذي  األمر  سوريا،  وشرق  شمال 
على  كلي  حظر  بفرض  اإلقرار  إلى  األزمة 
 26 الخميس  يوم  من  بدءاً  المناطق  بعض 
الشهر الجاري، وركز االجتماع على طالب 
والثالثة  الثانية  السنة  كون  األولى،  السنة 
بعد  الماضية  السنة  في  الطريقة  بهذه  درسوا 
عدة  الحظر  وفرض  كورونا  فيروس  ظهور 

مرات.

وأيضاً وضحت عدة نقاط، أهمها هو أن يحول 
ملف  من  المحاضرات  الجامعي  المدرس 
وإرسالها   pdf صيغة  إلى   power point
للطالب ألن صيغة الملف إن لم تكن pdf ال 
 45 عن  الدرس  مدة  تقل  وأال  طبعها,  يمكن 
دقيقة على أن يستخدم الالبتوب وليس الهاتف 
الجامعي  األستاذ  وفي حال رغب  المحمول، 
تجهيز الدرس في حلقة على اليوتيوب سيكون 
األمر مقبوالً في حالة واحدة وهي وجود رابط 

للدرس الذي أعده.

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /3367/

رقم القرار /2470/            
طالب التبليغ: كوثر خليفة العبد  

المطلوب تبليغه: إبراهيم محمد الموح 
موضوع الدعوى: تثبيت زواج وتفريق 

خالصة القرار:
1- تثبيت الزواج بين الجهة المدعية كوثر الحسن بنت خليف والمدعي 
عليه الزوج إبراهيم محمد الموح واعتباره واقعاً بتاريخ 2015/9/21.

2- التفريق بين الجهة المدعية كوثر الحسن والمدعي عليه إبراهيم محمد 
الموح لعلة الغياب بطلقة بائنة بينونة صغرى واعتبار الطالق واقعاً بتاريخ 

صدور القرار.
3- إلزام المدعية بالعدة الشرعية 

4- إلزام مدير السجل المدني المختص بتنفيذ مضمون هذا القرار.
5- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /303/

رقم القرار /1318/            
طالب التبليغ: شمسة العبد ابنة عليوي 

المطلوب تبليغه: حميد الكطو بن حمد   
موضوع الدعوى: إثبات صورية عقد بيع وفسخه وتثبيت عقد البيع 

الحقيقي المستتر   
خالصة القرار:

ـ فسخ عقد البيع الصوري المبرم بين المدعي عليه حميد الكطو والمدعو 
علي الكطو والمؤرخ في 2013/1/1م والمتعلق بأرض زراعية في 
مزرعة األندلس بمساحة عشرة دونم في الحقل ثجي – الحصة األولى.

ـ تثبيت عقد البيع المستتر بين المدعية شمسة العبد ابنة عليوي والمدعي 
عليه حميد الكطو والمتعلق بشراء المدعية بمساحة /7/ سبعة دوانم من 

الحقل ثجي – الحصة األولى والواقع في مزرعة األندلس 
ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2540/ لعام /2020 م

على السيدة: جاكلين طنوز بنت كريم الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2020/12/2 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
محيمد بن صبحي بطلب: تثبيت عقد، وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1217/ لعام 2020

على السيدة: هاجر حسون الحسن    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس / 1508/ المقامة عليك من السيد: منصور 

الحسين بن حسين 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة إخطار  
في الدعوى رقم األساس /3450/ لعام /2020 م

على السيد: مصطفى موسى الكردي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس 
الواقع في 2020/11/26 م لننظر في الدعوى المقامة من السيدة: نور 
العبود الخلو بطلب: تفريق، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1220/ لعام 2020

على السيد: مصطفى الحديدي بن علي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس / 1519/ المقامة عليك من السيد: خالد األحمد 

بن عامر  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1219/ لعام 2020

على السيد: مسلم المسطو بن عبد الرحيم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس / 1512/ المقامة عليك من السيد: تركي الكعود 

بن حجي  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1216/ لعام 2020

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

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس / 1511/ المقامة عليك من السيد: إبراهيم الكسوم 

بن عيسى
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1152/ لعام 2020

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

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس / 1402/ المقامة عليك من السيد: أحمد الخلف 

بن علي     
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /708/ لعام 2020

على السيد: مازن محمد نور الموسى  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس / 204 / المقامة عليك من السيد: إبراهيم صالح 

الصالح 
بطلب: تعويض 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2540/ لعام /2020 م

على السيدة: مارينا الطحان بنت حسين الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2020/12/2 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
محيمد بن صبحي بطلب: تثبيت عقد، وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1215/ لعام 2020

على السيد: فياض زينو بن عزيز   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس / 1509/ المقامة عليك من السيد: طالل العلكش 

بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2540/ لعام /2020 م

على السيدة: غادة الطحان بنت حسين الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2020/12/2 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
محيمد بن صبحي بطلب: تثبيت عقد، وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1218/ لعام 2020
على السيد: عمار حميدي السالم

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباح االثنين 2020/11/30 

للنظر بالدعوى أساس / 1513/ المقامة عليك من السيد: أحمد العلي بن 
عبد الرزاق  

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

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1062/ لعام 2020

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

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس / 1250/ المقامة عليك من السيد: حسن الدلوان 

بن دلوان      
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1231/ لعام 2020

على السيد: عبد الهادي كسار بن نبهان  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس /1536/ المقامة عليك من السيد: عواد الدخيل 

بن خضر   
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1048/ لعام 2020

على السيد: عبد العزيز الحمدان بن عمر 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس / 1199/ المقامة عليك من السيد: حمدان المحمد 

علي بن محمود 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة سند تبليغ حكم
تبليغ رقم /38/ لعام 2020

طالب التبليغ: حسين مواس بن حنظل 
المطلوب تبليغه: خالد األحمد بن يوسف 

للنظر بالدعوى أساس / 615/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي :

/تثبيت شراء المدعي مواس بن حنظل  للسيارة نوع مازدا/
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن 

لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية 

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /934/ لعام 2020

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

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس / 978/ المقامة عليك من السيد: حسين الشرقي 

بن عبد  
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1211/ لعام 2020

على السيد: جمعة الحسين بن ياسين  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس / 1505/ المقامة عليك من السيد: محمود النجار 

بن خالد   
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2540/ لعام /2020 م

على السيد: أسعد الطعان بن حسين الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2020/12/2 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد محيمد بن 
صبحي بطلب: تثبيت عقد، وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /741/ لعام 2020

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

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس /678 / المقامة عليك من السيد: رمضان السلوم 

بن محمد   
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1226/ لعام 2020

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

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس /1534/ المقامة عليك من السيد: علي النعيمي 

بن محمد   
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1224/ لعام 2020

على السيد: أحمد شمالي بن صبحي – جمال بدر بن صالح   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس /1537/ المقامة عليك من السيد: عبدهللا اإلبراهيم 

بن محمد  
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1212/ لعام 2020

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

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس /1503/ المقامة عليك من السيد: عسكر ظاهر 

بن ظاهر    
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1223/ لعام 2020

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

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس /1528/ المقامة عليك من السيد: جار هللا المحمد 

بن نوري 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /1046/ لعام 2020

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

/10/ صباح االثنين 2020/11/30 
للنظر بالدعوى أساس /1200/ المقامة عليك من السيد: حميد األحمد 

بن أحمد   
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2540/ لعام /2020 م

على السيدة: ابتسام الطحان بنت حسين الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2020/12/2 م لننظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
محيمد بن صبحي بطلب: تثبيت عقد وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2538/

رقم القرار /1593/          
طالب التبليغ: محمد محيمد بن مصطفى 
المطلوب تبليغه: فايز طحان بن فؤاد  
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع  

خالصة القرار:
ـ تثبيت عقد البيع الجاري بين محمد محيمد بن مصطفى وبين  المدعي 
عليه فايز طحان بن فؤاد  والمؤرخ  2020/1/19. على العقار رقم 
/5840/ من المنطقة العقارية الرقة وجعل تقرير الخبرة المساحية 

الجارية بالدعوى المؤرخ 2020/9/20 والمخطط الكروكي المرفق به 
جزء ال يتجزأ من هذا القرار وأرجاء البت بموضوع الفراغة إلى حين فتح 

السجالت العقارية بالرقة.
ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف
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103 المرأةالرياضة

نضال نساء شمال وشرق سوريا مستمر حتى
 إنهاء العنف بحقهن..

أسايش المرأة في جل آغا.. انتصار لإلرادة وإثبات للذات

نسبة  تراجع  من  بالرغم  قامشلو-  روناهي/ 
العنف ضد المرأة في شمال وشرق سوريا بعد 
ثورة روج آفا من ناحية المجتمع إال أنه لم ينتِه 
إال  وبأشكال مختلفة،  بشكل علني  بعد، ويظهر 

أن كفاحها مستمر حتى إنهاء العنف بحقها
وشرق  شمال  نساء  تستذكر  العالم  بالد  ككل 
سوريا اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 
المعلوم  فمن   ،2020/11/25 لـ  المصادف 
فمن جهة من  للعنف،  تعرضن  أكثر من  بأنهن 
تسمى  مما  ومرتزقته  التركي  االحتالل  قبل 
بالجيش الوطني السوري الذين يستهدفون إرادة 
المرأة الحرة في هذه المناطق ويسعون لطمس 
العادات  أخرى  جهة  ومن  وهويتها،  صوتها 
والتقاليد البالية والذهنية الذكورية التي ال زالت 
تحكم المجتمع حتى ولو تراجعت نسبتها عن ذي 

قبل إال أنها ال زالت موجودة.

أكرث االنتهاكات انتشاراً

حقوق  انتهاكات  أكثر  هو  المرأة  ضد  العنف 
اإلنسان انتشاراً في العالم، ورغم ذلك لم يوضع 
حد له كما يجب، والسبب الرئيسي في ذلك يعود 
للتكتم على العنف الممارس بحق النساء، سواًء 
الحكومات،  أو  قبلهن، أو من قبل عوائلهن  من 
والذهنية  البالية،  والتقاليد  العادات  نتيجة 
التي عززت مفهوم ما يسمى  السائدة  الذكورية 
الشرف وربطته بالمرأة، فبات من المخيف أن 
تتحدث النساء عن العنف الممارس بحقهن خشية 
ما  أبرز  فإن  لذلك  عليهن،  المجتمع  أحكام  من 

يطيل عمر العنف ضد المرأة هو صمتها. 
بأشكال  مناطقنا  في  المرأة  ضد  العنف  ويظهر 
مختلفة، »جسدي، جنسي، ونفسي، ولفظي..«، 
ولكل منها أثر سلبي كبير على المرأة من جميع 
النواحي، وفي مناطقنا أيضاً نشهد هذه األنواع 
ولكن نجد بعضها يظهر بشكل أكبر من غيرها، 
بشكل  المرأة  يطال  الذي  الجسدي  العنف  مثل 
خاص من قبل الذكر الموجود في حياتها، سواًء 

روناهي/ جل آغا ـ ليس غريباً على المرأة أن 
المتعددة؛  الحياة ومجاالتها  تدخل كافة ميادين 
ورفيقة  األجيال  ومعلمة  الطبيبة  اليوم  فهي 
تتخطى  أن  استطاعت  التي  القتال  جبهات 

الكروي  الموسم  بداية  ـ  قامشلو  روناهي/ 
كانت  2020ـ2021،  القدم  بكرة  للرجال 
بطل  جمعت  التي  السوبر  كأس  بمباراة 
الكأس األسايش، على  الدوري سردم وبطل 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  أرضية 

بقامشلو.
مباراة  بإقامة  الكروي  الموسم  اقتراب  يعلن 
كأس السوبر حيث دوري الرجال لكرة القدم 
المفترض  من  كان  القدم  كرة  مكتب  بحسب 
الثاني  تشرين  شهر  من   27 في  ينطلق  أن 
الجاري، ولكن بسبب تطبيق الحظر الكلي في 
والحسكة  قامشلو  مدينتي  على  الجزيرة  إقليم 
 ،2020/12/5 إلى   ،2020/11/26 من 
سابقاً  ذلك  وحصل  مجدداً،  الموعد  سيتأجل 
الرياضيّة  النشاطات  تعليق  بسبب  أيضاً 
كورونا  فيروس  تفشي  إثر  العام  هذا  لمرتين 
البطل  سردم  جمع  السوبر  كأس  البالد.  في 
مباراة  في  الكأس،  حامل  واألسايش  للدوري 
تحمل طابع الثأر بين الناديين واللذين يتنافسان 
منذ العام 2018 على األلقاب، الدوري وكأس 
السوبر  مباراة  ولكن  السوبر،  وكأس  اإلقليم 

رغم  فنياً  األداء  متوسطة  كانت  الموسم  هذا 
يتوقفا  لم  بأنهما  سابق  تقرير  في  ذكرنا  كما 
شوطي  على  السيطرة  وتقاسما  المران  عن 
لألسايش  كان  األول  الشوط  حيث  المباراة 
والثاني لسردم ولكن لم يُفلح العبو الناديين في 
الوصول لشباك المرمى طوال الوقت األصلي 
بدون  السلبي  بالتعادل  ولتنتهي  للمباراة، 
أهداف، ليحتكما مباشرةً إلى ركالت الترجيح 
وليظفر  وبنتيجة 3×2،  لسردم  ابتسمت  التي 
لكل  قوية  رسالة  ويمنح  السوبر  بكأس  سردم 
بقوة  قادم  بأنه  الدوري  في  المشاركة  األندية 
وجاء ليحافظ على اللقب هذا الموسم. وترتسم 
اللقاءات بين سردم واألسايش بالنديّة واإلثارة 
الدوري  على  بينهما  مثيراً  التنافس  وكان 
السوبر  لقاء  ولكن  اللقبين  وتقاسما  والكأس 
أوقات  فنياً، وخلت أغلب  كان متوسط األداء 
ومنحت  الجميلة  الفنية  اللمحات  من  المباراة 
ركالت الحظ الكأس لسردم، بعد تنافس مثير 
حراسة  في  األخوين  بين  الركالت  صد  في 
ومحمد  سردم  حجي  خلف  للفريقين  المرمى 

حسين حجي الملقب »تولدو« األسايش.

ماراثونية  مباراة  في  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بالفوز  الصناديد  شباب  ختمها  ومثيرة 
باللقب لدوري الشباب للكرة الطائرة للموسم 
وذلك  الجزيرة،  بإقليم   ،2021 ـ   2020
على شباب  األخيرة  الجولة  في  فوزهم  بعد 

األسايش.
إقليم  في  األولى  للمرة  يقام  الشباب  ودوري 
حل  والذي   ،2001 لمواليد  وكان  الجزيرة 
الطائرة في  للكرة  الناشئين  بديالً عن دوري 
بعد  أندية  ستة  فيه  وشاركت  الجزيرة،  إقليم 
للدرجة  فدنك  نادي  بهبوط  االتحاد  قرار من 
األدنى بسبب تغيّبه عن الحضور لمباراتين.

دوري  من  واألخيرة  الخامسة  الجولة  وفي 
الشباب وفي مباراة مثيرة جمعت بين ناديي 
متصدراً  كان  والذي  واألسايش  الصناديد 
حتى قبل إقامة المباراة األخيرة، ولكن شباب 
ثالثة  وبواقع  الفوز  استطاعوا  الصناديد 
رغم  اللقب  وخطف  شوطين  مقابل  أشواط 
لكالً  نقطة   13 النقاط  بعدد  الناديين  تساوي 
التساوي  وكذلك  مباريات،  من خمس  منهما 
بعدد األشواط الصافي + 11 شوط لكل نادي، 
ولينتهي لصالح الصناديد بالمجموع الصافي 
 + مقابل  للصناديد   140  + األشواط  لنقاط 

135 لألسايش، وليكون اللقب للصناديد.
في مباريات أخرى فاز سردم على الجزيرة 
بينما  واحد،  مقابل شوط  أشواط  ثالثة  بواقع 
تغلب الجزيرة على جودي بواقع ثالثة أشواط 

مقابل شوط واحد، وإليكم مراسيم التتويج:
ـ كؤوس للمراكز الثالث األولى وميداليات.

- أفضل ليبرو: علي نبو ـ نادي سردم.

- أفضل معد: عزام بالل ـ نادي الصناديد.
ـ  السهو  مهدي  الالعب  ضارب:  أفضل   -

نادي الصناديد.
نادي  ـ  قري  ديار  الالعب  العب:  أفضل   -

األسايش.
- أفضل مدرب: جاسم السهوـ  نادي الصناديد.

الترتيب النهائي لألندية:
1ـ الصناديد 13 نقطة
2ـ األسايش 13 نقطة

3ـ سردم 10 نقاط
4ـ الجزيرة 6 نقاط

5ـ جودي 3 نقاط
6ـ شبيبة تل كوجر 0 نقطة.

وكان الدوري والذي يعتبر األول من نوعه 
قد انطلق بتاريخ 2020/10/24، وبمشاركة 
في صاالت،  المنافسات  وأقيمت  أندية،  ستة 
من  ولعب  رميالن،  ـ  سبيه  تربه  ـ  عامودا 
مرحلة واحدة، وهو لموسم 2020 ـ 2021. 

رياضّيًا سيمضي اليوم العالمي 
لمناهضة العنف ضد المرأة خالي الوفاض

بطولة البراعم واألشبال للكاراتيه.. اللقب 
من نصيب األسايش

ركالت الترجيح تبتسم 
لسردم بكأس السوبر

شباب الصناديد أبطال الكرة 
الطائرة في إقليم الجزيرة

يشهده  ما  ُمحزن  ألمر  إنه  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  في  األنثوي  المكتب 
الجزيرة والذي لم يكن بحالة استقرار منذ أكثر 
من ثالث سنوات بسبب تغير من يدير المهام فيه 
بشكٍل مستمر، وليمضي اليوم العالمي لمناهضة 

العنف ضد المرأة بدون أي نشاطات تُذكر.
إن االتحاد منذ نشأته عام 2015 لم يقوم بالشكل 
بمناسبة  رياضية  ونشاطات  بفعاليات  المطلوب 
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وحتى 
إنه ظهرت بوادر من بعض األندية وسط تغيّب 
نفس  ولنرى  دائم،  بشكٍل  المشهد  عن  االتحاد 
شاغر  وجود  وسط  كذلك،  العام  هذا  السيناريو 
منذ أشهر في مكتب الرياضة األنثوية باالتحاد. 
للكثير  الرياضية  الشابة  المرأة  مناهضة  إن 
للذهنية  باإلضافة  البالية  والتقاليد  العادات  من 
دخول  تعارض  كانت  والتي  للكثيرين  الذكورية 
الرياضات  وبعض  عام،  بشكٍل  للرياضة  الفتاة 

بشكٍل خاص وعلى رأسها كرة القدم.
شكلت  والتي  الرجال  من  األندية  إدارات  ولعَل 
كرة  مثل  األلعاب  من  للعديد  لديها  نسائية  فرق 
ألعاب  لعدة  باإلضافة  والسلة  والطائرة  القدم 
الشابة  للمرأة  السند  كانت  فقد  فردية،  أخرى 
نفسه،  الرياضي  االتحاد  من  أكثر  الرياضية 
ذكرن  اللواتي  الالعبات  بشهادات  حقائق  وهذه 
االتحاد  يناشدن  بأنهن  المناسبات  من  الكثير  في 
وخاصةً  لهن  الدعم  وتقديم  بشأنهن  لالهتمام 

العبات التايكواندو اللواتي وصلَن للعالمية عبر 
فريق روج للسيدات، وآخر اإلنجازات إحرازهن 
في  الكوري  القنصل  ببطولة  ملونة  لميداليات 
كأس  بطولة  في  والمشاركة  كردستان،  إقليم 
النخبة الدولية /العاشرة/ والحصول على المركز 
بذهبيتين  للسيدات  العام  الترتيب  في  األول 
بيروت  بطولة  في  المشاركة   ،2019 وفضية 
المفتوحة المصنفة عالمياً )G1( والحصول على 
كرة  لعبة  وفي  وبرونزيتين عام 2019.  فضية 
األلقاب على  الالعبات حصلن على  القدم حيث 
مستوى سوريا منهن سيدات عامودا اللواتي نلن 
المالعب  على  سوري  دوري  أول  بلقب  الفوز 

في  وحتى   ،2020 ـ   2019 لموسم  المكشوفة 
بقوة وتحدت  الفتاة كانت مشاركة  باقي األلعاب 
لعالم  دخولها  تحارب  كانت  التي  العقليات  كافة 
الرياضة، وسط كل ما ذُِكر نرى تغيّب االتحاد 
الرياضي ومكتبه األنثوي عن المشهد هذا العام 
المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  العالمي  اليوم  في 

والذي يصادف 25/ 11/ كل عام.
للنجومية  وصلت  المرأة  رياضة  بأن  ويذكر 
واأللقاب الذهبية محلياً وعالمياً في إقليم الجزيرة 
من  ال  المطلوب  الدعم  الالعبات  تتلَق  لم  ولكن 
بشؤون  معنية  جهة  أي  وال  الرياضي  االتحاد 

المرأة في اإلقليم حتى اآلن.

ـ يبدو أن نادي األسايش لن  روناهي/ قامشلو 
يستغني عن األلقاب بسهولة هذا الموسم بعدما 
حقق لقب بطولة البراعم واألشبال للكاراتيه إثر 
وذلك  واألندية،  المراكز  من  العديد  مع  تنافس 
القتالية  لأللعاب  منذر  زالل  الشهيدة  صالة  في 

بقامشلو.

من  العباً   60 من  أكثر  فيها  شارك  البطولة 
مواليد 2010 إلى 2013، والتي تأخرت ساعة 
القرعة  وسحب  األوزان  أخذ  بسبب  البدء  عن 
الكلمة  وكانت  لساعات  دامت  التي  للمنافسات 
العام  المتربع  األسايش  نادي  لالعبي  الحاسمة 

الماضي على كافة األلقاب للعبة الكاراتيه.
وشارك فيها نوادي: األسايش، الجزيرة، دجلة، 
ريزان  ومركزي  الصناديد،  الطريق،  برخدان، 

للفنون القتالية وشوتوكان.
كانت  والتي  بطولة  أول  ومن  الموسم  وهذا 
اللقب،  األسايش  اقتنص  واألشبال  للبراعم 
عمر،  أحمد  الكابتن  تدريبه  على  يشرف  والذي 

وبمجموع الفئتين كان اللقب لألسايش بينما جاء 
في المركز الثاني نادي الجزيرة والثالث دجلة.

من  مجموعة  قيام  هو  البطولة  في  والالفت 
الفتيات وبلغ عددهن خمسة بتولّي مهمة التحكيم 
لجانب الشباب، في ظاهرة يجب أن تنتشر بكافة 
التايكواندو  في  موجودة  فهي  الفردية،  األلعاب 
أيضاً، ولكن في معظم األلعاب نفتقر للتحكيم من 

قبل العنصر النسائي.
الفترة  في  الكاراتيه  للعبة  البطوالت  وستستمر 
القادمة بعد االنتهاء من الحظر الكلي الذي سيبدأ 
 ،2020/12/5 وحتى   ،2020/11/26 بتاريخ 
اللعبة  هذه  الجنسين، حيث  ولكال  الفئات  ولكافة 
بشكٍل  وتنتشر   ،2015 عام  منذ  بطوالتها  تقام 
قامشلو،  رأسها  وعلى  المدن  بعض  في  جيد 
وطبعاً ستقام البطوالت بعد االنتهاء من الحظر 
والحسكة  قامشلو  مدينتي  في  عنه  المعلن  الكلي 
أوقف  القرار  مع  وتماشياً  الجزيرة،  إقليم  في 
االتحاد الرياضي النشاطات الرسمية من تاريخ 

بدء تطبيق الحظر.
شهادات  البطولة  ختام  في  وزعت  بأنه  ويذكر 
المشاركين  والمتدربين  المتدربات  على  التحكيم 
في دورة التحكيم والتي أقيمت هذا العام، وبسبب 
فيروس كورونا تأجل منح الشهادات حتى اآلن.

تقرير/ ميديا غانم

تقرير/ غزال العمر

تقرير/ جوان محمد

الكثير  وفي  زوجها،  أو  أخاها  أو  والدها  كان 
بضرب  لنفسه  والخال  العم  يسمح  العوائل  من 
المرأة أيضاً ألنه كما ذكرنا آنفاً يعتبرها »شرف 

العيلة«.
قبل  من  المرأة  له  فتتعرض  الجنسي  العنف  أما 
في  وكثرت  والتحرش،  كاالغتصاب  الذكر 
المناطق السورية المحتلة من قبل الدولة التركية 
وكري  كانيه،  وسري  عفرين  مثل  ومرتزقتها، 

سبي/ تل أبيض.
التحرش  يأتي  الجنسي  التحرش  ضمن  ومن 
اإللكتروني الذي بات شائعاً، حيث ال زال بعض 
الذكور ال يتقبلون أن تكون المرأة مثله لها الحق 
التواصل  مواقع  على  حساب  لها  يكون  أن  في 
االجتماعي، فيسعون إلزعاجها بكل السبل، لذلك 
نجد حتى اآلن خوف الكثير من النساء من نشر 
أن  من  بالرغم  التواصل  مواقع  على  صورهن 

هذا أمر بديهي ومسلم به بالنسبة للرجال.
وتزويج القاصرات يعتبر من العنف الشائع في 
العنف  اسم  تحت  أيضاً  ويندرج  بكثرة  مناطقنا 
آثار  من  له  لما  اغتصاباً،  يعد  حيث  الجنسي، 
النفسية  الناحية  من  القاصر  الفتاة  على  سلبية 

والجسدية واالجتماعية.
التي  النابية  باأللفاظ  فتتمثل  اللفظي  العنف  أما 
التقليل من شأن  يستخدمها بعض الذكور بهدف 
المرأة، من منطلق اعتبار كل كلمة عن جسدها 

عار لها، أما جسده مصدر قوة وفخر.

القضاء على  قرار اإلعالن عن  هذا وقد صدر 
العنف ضد المرأة من قبل الجمعية العامة لألمم 
المتحدة عام 1993، وعرف العنف ضد المرأة 
الجنس  عصبية  إليه  تدفع  عنيف  فعل  أي  بأنه 
إلى إيذاء المرأة سواًء من الناحية الجسمانية أو 
بأفعال  التهديد  ذلك  في  بما  النفسية،  أو  الجنسية 
من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من 
أو  العامة  الحياة  في  ذلك  حدث  سواًء  الحرية، 

الخاصة.

اآلثار السلبية للعنف..

على  ليس  كثيرة  سلبية  آثار  المرأة  ضد  للعنف 
ككل،  المجتمع  على  بل  فقط  المرأة  شخص 
اآلخر،  النصف  وتربي  المجتمع  فالمرأة نصف 
والعنف الممارس بحقها يسبب اختالالً في حياتها 
فتأثير  المجتمع،  توازن  في  اختالالً  وبالتالي 
أطفالها، ومنع  على  يؤثر سلباً  األم  العنف على 
المجتمع  على  تلقائياً  يؤثر  التعلم  من   الشابات 
وبالتالي يصنف مجتمعاً  أمياً،  يكون نصفه  بأن 
التي  المجاالت  جاهالً، وينطبق هذا على جميع 

تعنف فيها المرأة.  
خاص  بشكل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
استطاعت النساء باندالع ثورة روج آفا والشمال 
الصمت  حاجز  وكسر  أصواتهن  رفع  السوري 

الذي قيد المرأة منذ آالف السنين فكن أكثر  نساء 
من  بدءاً  أشكاله،  بكل  للعنف  محاربات  العالم 
كأخطر  صنفوا  الذين  داعش  مرتزقة  محاربة 
تنظيم إرهابي على اإلنسانية بشكل عام والمرأة 
إرباً  الفكر  هذا  تمزيق  فاستطعن  خاص،  بشكل 
وتقدمن  السالح  حملن  حيث  باسلة،  بمقاومة 
جبهات القتال ضدهم، إلى أن دحروهم في آخر 
معاقلهم ببلدة الباغوز بريف دير الزور في آذار 

.2019
بشمال  المرأة  رسخت  األخرى  النواحي  ومن 
وشرق سوريا دورها في كافة المجاالت، وتألقت 
فهي السياسية التي تمثل حقوق شعبها وباألخص 
الدولية وتدافع عنهن،  المحافل  بنات جنسها في 
الممارس  العنف  تظهر  التي  اإلعالمية  وباتت 
لم  التي  المشتركة  الرئيسة  وهي  النساء،  بحق 
تتنازل عن حقها للرجل بل سعت لتكون معه جنباً 
والمؤسسات،  الهيئات  كافة  إدارة  في  إلى جنب 
تنظيمات  ضمن  ملحوظ  وبشكل  عملت  كما 
كافة  في  المرأة،  لحماية  شكلتها  خاصة  نسائية 

مناطق شمال وشرق سوريا.

جهود حثيثة

وبالرغم من كل هذه التطورات واإلنجازات إال 
أن العنف مستمر بحق النساء في هذه المناطق، 

لم  التي  المجتمع  لذهنية  يعود  الرئيسي  والسبب 
وهذا  البالية،  والتقاليد  العادات  من  بعد  تتحرر 
سارا  بمنظمة  اإلدارية  أمين  نجاح  أكدته  ما 
»يعود  وقالت:  المرأة،  ضد  العنف  لمناهضة 
المجتمعية  العادات  للعنف  الرئيسي  السبب 
العائلة على النساء،  البالية والتي تمارسها بدايةً 
ثورة روج  بعد  مناطقنا  في  اإليجابي  من  ولكن 
ورفع  العنف  مناهضة  على  النساء  تجرؤ  آفا 
كله  السكوت عن حقهن، وهذا  أصواتهن وعدم 
للمرأة في هذه  النسائية  التنظيمات  لتوعية  يعود 
تحصيل  على  وتشجيعها  ومساندتها  المناطق 
القانونية، ولكن  الناحية  حقوقها، وباألخص من 
هذه النسبة ليست مئة في المئة بل الزالت ذهنية 
النساء  مناهضة  في  سلباً  تؤثر  البالية  المجتمع 

للعنف«. 

منظمة  في  اإلدارية  طالبت  حديثها  ختام  وفي 
أمين  نجاح  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  سارا 
المجتمع ككل بالتعاون لوقف العنف بحق المرأة.
ال يزال العنف ضد المرأة يشكل حاجزاً في سبيل 
تحقيق المساواة والتنمية والسالم في العالم بشكل 
عام، لذا يتطلب القيام بجهود حثيثة لوقف العنف 
مجتمع  إلى  للوصول  السبل  بكل  المرأة  ضد 

سوي.

قادرة  أنها  لتثبت  القيود  وتكسر  الصعوبات 
اإلداري  المجال  في  والعمل  السالح  حمل  أن 

والتنظيمي عسكرياً.

بتصميمهن  لهن  فوهبت  الحياة  طلبن  شابات 
ودافعن  الوطن  حدود  حرسن  وإصرارهن، 
عنه، وقفن على الحواجز، رافقن مواكب تشييع 
العمل  ونظمَن  الشعبية،  والمسيرات  الشهداء 

اإلداري في المراكز العسكرية لألسايش.
بأنهن  أثبتن  آغا  جل  ناحية  في  المرأة  أسايش 

قادرات على تخطي الصعوبات بدخولهن السلك 
والتنظيمي  اإلداري  بمجاله  والعمل  العسكري 
لحفظ  الحواجز  على  السالح  حمل  جانب  إلى 

األمن واالستقرار في مناطقهم.

»حاربنا وحوربنا وانترصنا«

بهذه الكلمات عبرت إدارية في الديوان بأسايش 
المرأة في جل آغا زينال روج آفا عن مواجهتهن 
على  أجبرتهن  مجتمعية  حرباً  شابات  كفتياٍت 
المجال  دخول  في  الدفاع عن رغباتهن وحقهن 

العسكري.
وأشارت زينال عن الصعوبات التي اعترضتها 
العربي؛  الشعب  من  »كفتاة  بقولها:  ورفيقاتها 
أكثر ما شدني وشجعني لدخول المجال العسكري 
رؤية رفيقاتي من فتيات الشعب الكردي اللواتي 
أثرن إعجابي بحملهن للسالح وثقتهن بنفسهن«. 
باالنضمام  بالتفكير  بدأت  هنا  »من  وأوضحت 
وااللتحاق بدورات تدريبية وتجاوزت ضغوطات 
لم أدعها تقف بطريق تحقيق  ومواجهات كثيرة 

حلمي بخدمة وحماية بلدي«.

املجال العسكري قوة للمرأة

ووصفت سوريا مطر حميد )من أهالي ناحية جل 
لألسايش،  انتسابها  االستقبال  في  اإلدارية  آغا( 

وهي القائمة على رأس عملها منذ أربع سنوات، 
قائلةً: »بانتسابنا فتحنا المجال للبنات الشابات من 
شعوب المنطقة لخوض تجربة حمل السالح الذي 
وسالسل  قيوداً  ويحطم  كفتيات  قوتنا  من  يزيد 
السلطوي«.  الذكوري  المجتمع  بها  كبلهن 
تنظيم  في  »أساعد  قالت:  عملها  طبيعة  وعن 
الدوريات وفي حاالت الطوارئ ونخرج بشكل 
المركز  وفي  الحواجز  على  وبالتناوب  دوري 
ونشارك  السجون  ونحرس  الكاميرات  نراقب 

بالمداهمات ونحمي المسيرات الشعبية«.

العمل سوياً

رشيد  محمد  صفاء  األرشيف  في  اإلدارية  أما 

الشعب  من  فتاة  وهي  سنتين  منذ  انتسبت  التي 
»عبارة  بأنه  عملها  طبيعة  عن  قالت  الكردي 
العمل  وأذونات  األعضاء  إلجازات  توثيق  عن 

والصادر والوارد للمركز«.
وأضافت: »نستقبل المرأة ونحاول حل مشكالتها 
لمتابعتها  المعنية  للجهات  قضاياها  وتحويل 
يشعرها  ما  وهذا  المرأة،  أسايش  مع  بالتنسيق 

بقيمتها وأهميتها، فالمرأة تتفهم المرأة أكثر«.
باالنضمام  األسايش  سلك  ضمن  المرأة  وتعمل 
ناحية  في  الشباب  رفاقهن  ومساعدة  للدوريات 
جل آغا والعمل سوياً على تنظيم حركة المرور 
خالل  من  المكاتب  في  كإدارية  عملها  لجانب 
تنظيم العمل واالرتقاء به نحو األفضل في سبيل 

خدمة الوطن والمواطن.
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مثقفون ُكرد ومصريون: التحالف العربي ـ الكردي 
ضمانة لصون الحقوق

آرام حنا: على الدول الضامنة القيام بمسؤولياتها الكاملة تجاه 
االنتهاكات التركّية

طالب مثقفون كرد ومصريون بتحالف عربي - كردي لمواجهة األطماع التركّية، والوقوف في وجه المحاوالت التي تسعى إلعادة أمجاد الدولة 
الكردية  الوحدة  الكردية ينعكس سلبًا عليهم وإيجابًا على أعدائهم، وأكدوا: »لذا  بين األطراف  المنطقة، وأشاروا إلى أن أي توتر  العثمانية في 

مطلوبة، ألنها الضمانة األقوى لمواجهة األعداء«.

التوتر بني األحزاب الكرديّة
 يرض بقضيتهم

الكاتب  لصحيفتنا  تحدث  المواضيع  تلك  حول 
والصحفي المصري عبد الفتاح علي قائالً: أي توتر 
ويضر  مقبول  غير  أمر  هو  الكردية  األحزاب  بين 
الشعب  تطلعات  وحقوق  ومصالح  الكردية  بالقضية 
التي  الكردية  األحزاب  بكل  يفترض  حيث  الكردي، 
الحصول  أجل  من  السبل  بمختلف  وتناضل  تعمل 
والسياسية  الدبلوماسية  الطرق  وبكافة  على حقوقهم، 
لحماية حقوق شعبهم والوصول للحرية والديمقراطية 
المنشودة. لذلك فأن أي توتر يُضِعف الجبهة الداخلية 
ينعكس  المقابل  وفي  عليهم،  سلباً  ينعكس  بما  للكرد 
مكان،  كل  في  الكردي  الشعب  أعداء  على  إيجاباً 
فيستفيدون بال شك من هذا التوتر، لهذا وحدة الصف 
واألقوى  األهم  الضمانة  وهي  مطلوبة  الكردي 

لمواجهة األعداء.
الدول  مواقف  على  التوتر  هذا  بتأثير  يتعلق  وفيما 
قائالً: بكل  الكردية، تحدث علي  القضية  العربية من 
بشكل سلبي وضار  الكرد  بين  الخالفات  تؤثر  أسف 
فالدول  الكردي،  والشعب  الكردية  القضية  على 
الصف  في  انقسام  هناك  أن  ترى  عندما  العربية 
الداخلي الكردي، وهذا الصف يعاني من الصراعات 
أي  تأكيد  بكل  سيفقدون  والخالفات،  والتوترات 
تعاطف أو تأييد سواء من الناحية الرسمية أو حتى من 

الناحية الشعبية العربية. 

التالحم يف جبهة واحدة للتصدي 
لألطامع الرتكّية

وحول بناء الثقة بين الشعوب والقوى العربية والكردية 
للتصدي لألطماع التركية وتدّخلها في المنطقة، وفي 

السرياني  العسكري  للمجلس  الّرسمي  الناطق  أكد 
التّركيّة  االحتالل  قوات  تواجد  بأن  حنا  آرام 
ومرتزقتها في المنطقة يُنذر بخطر كبير على شعوب 
الدولي  المجتمع  على  أن  إلى  وأشار  المنطقة، 
تحّمل  األمريكي  الضامن  وأيضاً  الّروسيّة  والقّوات 
تتوقف  لم  التي  تركيّا  جرائم  إليقاف  مسؤولياتهم 

حتى اآلن.
تركيا  تحثُّ  التي  االتفاقيات  جميع  من  بالّرغم 
ومرتزقتها بإيقاف هجماتهم وانتهاكاتهم بحق شعوب 
العدوانية  هجماتهم  من  دون  يُصعِّ أنّهم  إاّل  المنطقة، 
باالتفاقيات  مباليين  غير  المنطقة،  شعوب  تجاه 
ويتزامن  بالمنطقة،  الفاعلة  األطراف  بين  الموقّعة 

ذلك مع وجود قّوات ضامنة مثل القّوات الروسية.

ملاذا خرق االحتالل الرّتيّك ومرتزقته 
االتفاقات؟

مع  لقاًء  هاوار  أنباء  وكالة  أجرت  ذلك،  وبصدد 
الناطق الرسمي للمجلس العسكري السرياني آرام حنا 
للحديث عن االنتهاكات التركيّة في المنطقة في ظّل 
وجود قّوات ضامنة كالقّوات الروسية، فتحدث بقوله: 

يلتزموا  لم  ومرتزقتها  التركيّة  االحتالل  قّوات  إن 
بأي اتفاق لوقف إطالق النار، سواء االتفاقيات التي 

أُبرمت مع القّوات الروسية أو القوات األمريكية.
والعثمانية  التركية  المجازر  تاريخ  وقال:  حنا  وتابع 
خاص  وبشكل  معروف،  المنطقة  شعوب  ضد 
السرياني  الشعب  ضد  اُرتكبت  التي  المجازر 
واآلشوري والكلداني، والتي راح ضحيتها أكثر من 

مليون شخص، مع وجود االحتالل التركي ومرتزقته 
شعوب  على  يتجدّد  خطرهم  بأّن  نرى  المنطقة  في 
المتطرفة  أفكارهم  بسبب  وذلك  المنطقة،  ومكونات 
لتكرار  خطر  وهناك  العثماني،  للفكر  المشابهة 

سيناريو مذابح 1915.
الموالية  المرتزقة  بالقول: المجموعات  وأوضح حنا 
للدولة  وارتزاقها  إرهابها  تُظِهر  التركّي  لالحتالل 

شعوبنا،  بحق  والمجازر  الجرائم  وترتكب  التركية 
أخرى  جبهات  إلى  إرسالهم  تم  بل  فحسب  هذا  ليس 
إلى  وتدّخلها  التركية  للسياسات  تبعيتها  خالل  من 
في  الحاصلة  الحروب  في  التركّي  االحتالل  جانب 
الدول األخرى مثل ليبيا وأذربيجان، كما أنّها تظهر 
إرهابها بشكل علنّي في المناطق المحتلة والتي تقع 
اليوميّة  انتهاكاتها  خالل  من  وذلك  سيطرتها،  تحت 

بحق المدنيين العّزل على كافة األصعدة.

ال بد من تحرير جميع 
املناطق املحتلة

وأردف حنا حديثه بقوله: القّوات الروسيّة الموجودة 
والتي تعتبر نفسها القّوات الضامنة، ال تعمل بالشكل 
المنطقة،  في  التركيّة  االنتهاكات  إليقاف  المطلوب 
منذ  المدنيين  من  عدد  تعّرض  المثال  سبيل  وعلى 
من  تشليح  لعملية   m4 الدولي  الّطريق  على  فترة، 
قبل المرتزقة، وذلك ضمن القافلة الروسيّة دون أن 
تبدي أي ردّة فعل تجاه تلك االنتهاكات، على القّوات 
المنطقة  في  حقيقّي  كضامن  دورها  لعب  الروسيّة 

وتطبيق ما جرى من اتفاقات على أرض الواقع.

ربما تكون الفيدرالية هي الحل في مشرقنا

أزمات تركيا المتزايدة ستودي بها إلى الهاوية

التي ضربت  الفوضى  ما زال مشرقنا يئن من 
القرن  يقارب  ما  منذ  فيه،  الحياة  مناحي  كافة 
والسياسية  االقتصادية  الناحية  من  الزمن  من 
وعلى  والثقافية  واالجتماعية  والدبلوماسية 
خارجيًا  أيًضا،  والداخلي  الخارجي  الصعيدين 
بل  وشعبيًا  مجتمعيًا  مطلوب  هو  ما  يتحقق  لم 
ما كان في مصلحة الذين في السلطة، متربعين 
نهاية  في  تنقذهم  لم  التي  الزعامة  وهم  على 
وفاسدين  لصوص  مجرد  إلى  ليتحولوا  األمر 
دولة  رئيس  بدرجة  ولكن  اآلخر  عند  وأدوات 
طبعًا، أما على الصعيد الداخلي فحدث وال حرج 
عن نتاجات الرؤساء من قتل وتعذيب واختفاء 
لقمة  عن  بالبحث  الشعوب  وإلهاء  وتهجير 
وتكميم  والممانعة  المقاومة  تحت حجة  العيش، 

أفواه كل من يعارضهم.
أفرز  والخارجي  الداخلي  التقربين  ِكال  من 
بالربيع  سمي  ما  بعد  فيما  ورؤساءنا  زعماءنا 

األردوغاني  النظام  بأن  أحد  على  خافياً  يعد  لم 
يدعم اإلرهاب في الكثير من دول العالم، لتحقيق 
النظام  وهذا  المنطقة،  في  له  ومصالح  أجندات 
العثمانية،  اإلمبراطورية  أمجاد  بإعادة  يحلم 
لينصب نفسه سلطاناً عليها. ولتحقيق هذا الهدف 
قد  خبيثة  أدوات  استخدام  على  أردوغان  يعمل 
باتت مكشوفة ألغلب الدول واألنظمة وخاصة 
شعوب وحكومات أوروبا. وكلما ازداد الضغط 
ضيقة  زاوية  في  وُحِشر  أردوغان  نظام  على 
لتلك  يلجأ  وسياسية،  اقتصادية  بأزمات  ومّر 
األدوات، ليخفف الضغط عليه من خالل تقديم 
الدعم لإلرهابيين والمرتزقة من خالل ارتكابهم 
عمليات الذبح والقتل للمدنيين، وبالتالي إرهاب 
يؤدي  مما  والدول،  المجتمعات  تلك  وتخويف 
مواقف  اتخاذها  من  بدالً  مواقفها،  تغيير  إلى 
نراها  لذلك  يحدث،  ما  اتجاه  وعملية  صارمة 
ال  الذي  والكالم  باإلدانة  تكتفي  الشديد  لألسف 
أردوغان  الستمرار  يؤدي  ما  يؤخر،  وال  يقدم 
لتحقيق  واالرتزاق،  لإلرهاب  الدعم  بتقديم 
مشروعه التوسعي على حساب شعوب المنطقة.
لقد حاولت أغلب الدول وباتفاقيات علنية وسرية 
يسهل  مكان  في  بالعالم  اإلرهاب  قوى  تجميع 
بين  من  وتركيا  عليها،  القضاء  ذلك  بعد  عليها 

محمد أرسالن )كاتب(

تقرير/ إيفا ابراهيم

محمد بشير )كاتب( 

مّر  على  البشرية  رأتها  معارضة  أسوأ  العربي 
تاريخها، ما عدا الذي حصل في مرحلة االحتالل 
العثماني للمنطقة قرابة أربعة قرون ونيف، وكأن 
العثماني  االحتالل  من  يتخلصوا  لم  رؤساؤنا 
وبقوا على عقليتهم في تنميل وتنميط المجتمعات 
السلطة،  في  بقائها  حساب  على  والشعوب 
هي  يستخدمونها  زالوا  وال  كانوا  أداة  وأفضل 
الشعوب،  على  سلطتهم  لفرض  والقومية  الدين 
معاصرون  ولكنهم  عثمانيون  والة  وكأنهم 
يتكلمون العربية أو التركية أو الفارسية، وينادون 
بقوميتها مع بقاء الجوهر نفسه لم يتغير، هذا ما 
على  وإيران  وتركيا  والعراق  سوريا  في  كان 

وجه التحديد وبعض الدول األخرى.
ما نعيشه اآلن لم يختلف كثيًرا عّما عاشه أجدادنا 
في ِظل الفساد العثماني، ال فرق بينهما إال باللغة، 
لكن الفساد لم يتغير، حتى معنى التبعية والخنوع 
الحربين  بعد  حدث  وما  هو،  كما  بقي  والذل 
العالميتين األولى والثانية من تشكل دول مشتتة 
ومتناثرة تتصارع فيما بينها على شبر من أرض 
أو على ثروة هنا أو هناك، وكأننا نعيش القبلية 
بلبوس الدولة القوموية. الدول التي تشكلت على 
صعوبة  من  زادت  األحادية  المركزية  أساس 
العيش فيها، وراحت تخنق الشعوب والمجتمعات 
القضائية  ومؤسساتها  ودساتيرها  قوانينها  في 
مسمى  تحت  ذلك  وكل  والتنفيذية،  والتشريعية 
السياسية  والحدود  الوطنية  والسيادة  االستقالل 
إلى  المقدس  والزعيم  المقدس  والعلم  المقدسة 

األبد.
من  جعلت  القومية  الدولة  إدارة  من  الشكل  هذا 
الشعوب تعيش في مأساة ثقافية وطائفية متقاتلة 
لهذا  األفضلية  مبدأ  وفق  داخلياً  ومتصارعة 
المكون أو لتلك الطائفة، ولتغرق البالد من بعدها 
في حالة من التنافر المجتمعي الذي وصل ذروته 
في العقد األخير، وما نعيشه من فوضى سقوط 

الدول القوموية الواحدة تلو األخرى.
الرئيس  بشخص  فيها  بمن  الدولة  اختصار 
مسمى  تحت  قبيلة  في  رعاع  وكأننا  والزعيم 
سوى  يكن  لم  الوطنية،  السيادة  على  الحفاظ 
فزاعة تم ترهيبنا بها، من أجل قَبول الواقع على 
أنه الحقيقة المطلقة التي ال يمكن - والحال هذه - 
مجرد التفكير خارج الصندوق الذي صنعوه لنا 

باسم الوطن.
الحفاظ على الوطن الذي يعني االنتماء والوالء 
كان،  مجتمع  أي  بناء  أساس  هو  عقل  ذي  لكل 
الُمَسلَّمات  من  ألنه  حوله  النقاش  يمكن  ال  وهذا 
التي يؤمن بها كل إنسان في مشرقنا، ولكن شكل 
هذه الدولة ال يمكن اعتباره من المقدسات التي ال 
يمكن االقتراب منها، ألن شكل الدولة هو المحدد 
الرئيس لمجموعة من العالقات والقوانين المحددة 
المجتمع،  رغبات  مع  تتوافق  التي  الدستور  في 
كل  ظروف  وفق  متغيرة  بل  ثابتة  ليست  وهي 
دولة وأيًضا حسب الزمان والمكان، يعني ليست 
المركزية هي من تصون الوطن بكل تأكيد، بل 
حرية المجتمعات وكرامتها وإحساسها بالمواطنة 
هي خط الدفاع األول عن كل وطن يتعرض ألي 

هجمات، داخلية كانت أم خارجية.
إلدارة  آخر  بنمط  التفكير  بمقدورنا  ربما  لهذا 
الدولة بعيدًا عن مصطلح شديد المركزية، فلربما 
اإلدارة  شكل  هي  )الفيدرالية(  االتحادية  تكون 
تناسبًا مع واقع منطقتنا متعددة األعراق  األكثر 
واألجناس من إثنيات وطوائف ومذاهب، فحينما 
بلغتها  ذاتها  عن  والطوائف  الشعوب  تعبر 
وثقافتها، فهذا بكل تأكيد يكون عنصر قوة للدولة 
وليس ضعف كما يريد أن يتوهم البعض. توزيع 
يعني  ما  بقدر  الضعف  بتاتًا  يعني  ال  السلطات 
التقليل من سلطة الدولة على حساب المجتمعات، 
الدولة زادت  فكما هو معروف كلما قلت سلطة 
هذا  ينتهج  مكان  أي  في  الديمقراطية  مساحة 
اتحادية وتعتبر اآلن  فاإلمارات دولة  األسلوب، 
التعايش  ناحية  المنطقة من  في  الدول  أقوى  من 

اقتصاديًا  كان  إن  المجتمعي،  والتطور  السلمي 
األوروبي  االتحاد  وكذلك  سياسيًا،  أو  ثقافيًا  أو 
والكثير من الدول التي لها شكل الحكم االتحادي 

في العالم.
نعانيه اآلن  لما  الحل  االتحادية هي  لربما تكون 
المنطقة  دول  تضرب  وفوضى  تشتت  حالة  من 
المركزية  البعض منها يصر على  ما زال  التي 
وليبيا  واليمن  والعراق  فسوريا  اآلخر،  وإقصاء 
مشاكلها  تحل  أن  يمكن  ال  فلسطين،  وحتى 
وقضاياها التي أوصلتها لهذه الحالة بنفس عقلية 
المركزية،  الدولة  واسترجاع  الماضي  القرن 
ربما يكون التفكير باالتحادية كشكل حكم إداري 
هو المخرج من هذا المستنقع الذي ما زلنا نتخبط 
فيه ونفتش عن قشة تنقذنا من الغرق. بكل تأكيد 
اإلسرائيلية  ـ  الفلسطينية  المشكلة  حل  يمكن  ال 
بكل  سيكون  ذلك  ألن  الدولتين،  حل  بمنطق 
أن  الممكن  من  الفلسطينيين،  حساب  على  تأكيد 
يتم التفكير بالحل االتحادي )الفيدرالي( أو حتى 
المستمرة  المأساة  لهذه  حل  لوضع  الكونفدرالي 
بالنسبة  األمر  ونفس  قرن.  أكثر من نصف  منذ 
أو  إن كانت في سوريا  الكردية، سواء  للمشكلة 
التفكير  يمكن  فال  إيران،  أو  تركيا  أو  العراق 
بإقامة دولة كردستان في ظل العقلية اإلقصائية 

بالكل،  الكل  فيها  يعترف  ال  التي  المتواجدة 
الدول  تلك  إدارة  شكل  تحويل  هو  األمثل  الحل 
الحكم اإلداري  الشديدة نحو نظام  المركزية  من 
توزع  أن  على  تأكيد  بكل  االتحادي،  والسياسي 
األمور  بقاء  مع  األطراف  على  الصالحيات 
طبعًا  واقتصاد.  دفاع  من  المركز  بيد  السيادية 
تعيش  والقوميات  الشعوب  تواجد عشرات  ومع 
على أرضها منذ آالف السنين من أرمن وآشور 
تكون  أن  يمكن  وأمازيغ،  وتركمان  وكلدان 
الدولة أو الجمهورية االتحادية هي الجامعة لهذه 
أن  من  بداًل  بعضها  مع  تتعايش  كي  الشعوب 

تتقاتل كما يحدث اآلن.
لما  الصندوق  خارج  التفكير  لمجرد  طرح  هذا 
النواحي،  كافة  من  وكوارث  أزمات  من  نعانيه 
لربما يكون مجرد محاولة النقاش فيه بين أوساط 
المثقفين، بداًل من الرجوع للماضي والبحث فيه 
عن حلول وتطبيقها كما هي، فال السلفية الدينية 
وال السلفية القوموية كانت الحل لقضايا ومشاكل 
تشكل  منذ  والمجتمعات  والشعوب  المنطقة 
الدول وحتى اآلن، بل ينبغي البحث عن أشكال 
المنطقة  بتاريخ  تليق  معاصرة  حياة  وأساليب 
وشعوبها وتكون أنموذجاً لآلخرين بنفس الوقت 

ويعيش فيها اإلنسان كإنسان

أن  القدر  وشاء  اختيارها،  تم  التي  الدول  تلك 
الحسابات  تصفية  مكان  السورية  الساحة  تكون 
بين تلك القوى، لتكون كبش الفداء لذلك المخطط 
العالمي القذر، فقامت تلك الدول بتسهيل مرور 
للوصول  العالم  أنحاء  جميع  من  اإلرهابيين 
األخيرة  قبل  المحطة  تركيا  إلى سوريا، وتكون 
للتوجه بعد ذلك إلى سوريا، ويتم توزيعهم حسب 
األحيان  من  الكثير  وفي  واألجندات،  المعطيات 
تركيا،  مع  باالتفاق  سوريا  داخل  التوزع  يكون 
القاعدة،  عن  شذت  تركيا  أن  يبدو  ما  على  لكن 

فتصرفت  المرسوم  المخطط  عن  وجنحت 
إعادة  في  وأحالمها  ومصالحها  هواها  على 
االمبراطورية العثمانية، مستغلةً هؤالء المرتزقة 
اإلرهابيين المأجورين في تنفيذ تلك المخططات، 
للسكان  وتهجير  وخطف  واغتصاب  قتل  من 
كله  هذا  ومع  الديمغرافي،  والتغيير  األصليين 
بالكالم  وتكتفي  خجولة  الدول  تلك  مواقف  نجد 
والمخزية.  القذرة  المصالح  لعبة  والسبب  فقط، 
وهذا الصمت المريب جعل من تركيا تتمادى في 
اإلرهاب  داعمي  في صدارة  لتكون  تصرفاتها، 

العالمي، ومن هنا تغيرت بعض المواقف الدولية 
وصعّدت  عملية  أكثر  مواقف  فاتخذت  قليالً، 
لم  لألسف  ولكن  يحدث،  ما  إزاء  لهجتها  من 
النظام  جماح  كبح  إلى  تلك  الفعل  ردات  تصل 
األردوغاني، وبدالً من التنازل والرضوخ نجده 
يعطي الضوء األخضر لخالياه النائمة وتنظيماته 
الذئاب  كحركة  والعلنية،  منها  السرية  وحركاته 
وأخذت  األخيرة  بالفترة  تحركت  التي  الرمادية 
اإلعالم،  وسائل  من  الكثير  في  إعالمياً  حيزاً 

وخاصة بعد حظرها في فرنسا وألمانيا.

 لكن إلى متى يستطيع نظام أردوغان االستمرار 
قبل  من  لها  المتزايد  العداء  في ظل  اللعبة  بهذه 
الدول األوروبية وأمريكا وخاصة بعد فوز بايدن 
تتوافق  ال  الذي  بايدن  الرئاسية،  باالنتخابات 
األردوغاني،  النظام  مع  وتصريحاته  مواقفه 
المنطقة  في  العدوانية  سياساته  ضد  يقف  بل 
ظل  وفي  الكرد،  مصالحة  إلى  يميل  أنه  ويبدو 
الظروف واألزمات الداخلية االقتصادية، وحتى 
السياسية التي تعاني منها تركيا، وتنامي الوعي 
قوات  وامتالك  الصف  وحدة  تجاه  الكردي 
روج  في  الثورة  مكتسبات  صون  على  قادرة 
على  حتى  والتأثير  سوريا،  وشرق  وشمال  آفا 
األجزاء األخرى من كردستان؛ كيف سيتصرف 
يكن  لم  والذي  الجديدة؟  الوقائع  مع  أردوغان 
القيام  إلى  سيلجأ  بأنه  أعتقد  تحدث..  أن  يتمنى 
فإنه  يقال  وكما  األفعال،  ردود  ليرى  بأعمال 
المستقبلية.  سياساته  عليه  ليبني  النبض  سيجس 
كل  ويسخر  قوة  بكل  كالعادة  سيعمل  بالمحصلة 
طاقاته ويستخدم كل األساليب في سبيل القضاء 
على  والسيطرة  بخاصة،  الكردية  الحركة  على 
ذلك  مع  وبالتزامن  وثرواتها،  المنطقة  مقدرات 
سيحاول القضاء على حركة التحرر الكردستانية 
عليها  ترتكز  التي  الدعائم  إفشال  خالل  من 
الكردي  الكردي  التقارب  وخاصة  القوى،  تلك 
الكردي  للمجتمع  الجمعية  الحالة  إلى  والوصول 
كثيراً  نعول  أال  والحرية، وعلينا  للوحدة  التواق 
فأغلبها  والدولية  اإلقليمية  واألنظمة  الدول  على 
ليس  مصالحها  تحقيق  على  سياساتها  في  تعتمد 
إال، لذلك علينا عدم االنجرار حول التصريحات 
انتصارنا  ضمان  هي  وإرادتنا  والوعود، 

واالعتماد على الذات هو ديمومة استمراريتنا.

الشأنين العربي والكردي، أشار علي بقوله: األوضاع 
 - العربي  التقارب  مصلحة  في  تصب  كلها  الحالية 
الكردي، وال بد من التعاون والتالحم في جبهة واحدة، 
الشعب  يخدم  بما  المتنامي  التركي  التدخل  لمواجهة 
تكون  أن  ويجب  سواء،  حد  على  والكردي  العربي 
ذلك،  لتحقيق  المعالم  واضحة  ممنهجة  خطة  هناك 
طيب  رجب  بقيادة  التركي  النظام  بأن  يؤكد  فالواقع 
أردوغان، يريد إحياء وبعث اإلمبراطورية العثمانية 
بالتعاون  السيئة الصيت من جديد، وفق خطة أعدها 
مع الجهات الداخلية واإلقليمية والدولية، ومن خاللها 
يتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ويهدد أمنها 
واستقرارها وتماسك شعوبها داخلياً، فكل مخططات 
ضد  تعمل  للعيان  والواضحة  المزعومة  أردوغان 

مصلحة شعوب المنطقة.
وأكد علي وقال: على الرغم من الشعارات اإلنسانية 
الزائفة التي يرفعها، فهو ليس رافع لواء اإلسالم وال 
سبيل  في  الدين  يستخدم  بل  اإلسالم،  أجل  من  يعمل 
تحقيق مآربه الشخصية، وليس هو البطل الذي يعيد 
الغابرة كما يدّعي، فكل ما يعمل له  المسلمين  أمجاد 
بنصرة  لها  ال عالقة  بحتة  وقومية  مصالح شخصية 
المخططات  لتنفيذ  أردوغان  يدفع  من  وهناك  الدين، 
على  للسيطرة  مصالحهم  لتحقيق  والمؤامرات 
المنطقة  بمصائر  والتحكم  وثرواته،  وخيراته  العالم 

وشعوبها.
الوسائل  كل  واستخدم  جهد  أي  أردوغان  يدخر  ولم 
غير المشروعة لتحقيق أهدافه، سواء باحتالل أراضي 

جماعية،  إبادة  جرائم  وارتكاب  المجاورة،  الدول 
من  وغيرها  عفرين  مدينة  في  يزال  وال  حدث  كما 
المناطق الكردية والسوريّة، التي سيطر عليها بالقوة 
السافر  بتدّخله  وكذلك  ومرتزقة،  ميليشيا  وباستخدام 

في ليبيا وغيرها من المناطق.
علي  الفتاح  عبد  المصري  والصحفي  الكاتب  وختم 
حديثه فقال: أناشد وعلى وجه السرعة بوجوب تحالف 
التدخالت  لهذه  والتصدي  للمواجهة،  كردي  عربي 
األردوغانية،  التركية  والمؤامرات  والمخططات 
الرسمي  الجانب  على  التحالف  هذا  يقتصر  وأال 
العربي  الشعب  وقوف  الواجب  ومن  والدبلوماسي، 

إلى جاني الشعب الكردي إلفشال تلك المخططات.

عىل شعوب املنطقة اإلِدراك بأن 
عدوهم واحد

الحتمية  وضرورتها  الكردي  الصف  وحدة  وحول 
لكرد  العالمي  االتحاد  في  اإلداري  لصحيفتنا  تحدث 
المهجر وأحد مؤسسي حركة التعايش من أجل السالم 
معروفة  »مواقفنا  بالقول:  الكردي  عباس  مجدي 
الكردية،  الوحدة  من  األدنى  الحد  تحقيق  من  وُمعلنة 
ولكن لألسف الشديد هناك الكثير من العراقيل التي يتم 
وضعها من قبل أصحاب المصالح على حساب دماء 

الشهداء وبسطاء الشعب الكردي. 
عربي  بتحالف  مرات  عدة  طالبو  المهجر  في  الكرد 

عبد الفتاح علي

آرام حنا

جمدى عباس الكردي
كردي لمواجهة األطماع التركية، والوقوف في وجه 
المحاوالت التي تسعى إلعادة أمجاد الدولة العثمانية 
المهجر  لكرد  العالمي  االتحاد  وطالب  المنطقة،  في 
الكردستانية  التحرر  حركة  بدعم  العربية  الحكومات 
كبح  على  القادرة  الوحيدة  بصفتها  لوجستياً  »دعماً 
اإلرهابي  وزعيمه  والعدالة  التنمية  حزب  جماح 

النازي رجب طيب أردوغان«.
بالحملة  تفاجأت  الحقيقة  في  بقوله:  الكردي  وتابع 
الممنهجة من أنصار العائلة البرزانية واتهامهم، بأن 
الكرد منحازون لحزب العمال الكردستاني، علماً بأننا 
نتعامل مع الواقع السياسي المؤلم بنفس السوية، فعندما 
طالبت بتحالف عربي كردي لم أجد غير حزب العمال 
التحالف،  هذا  في  عليه  االعتماد  يمكن  الكردستاني 
للوقوف ضد محاوالت الدولة التركية الحتالل المنطقة 
تفاجئنا  وأيضاً  يضحك،  ما  البلية  شر  ولكن  بأكملها، 
بتصريح من مستشار مسعود البرزاني، كفاح محمود 
حزب  بوصفهم  القدامى  البعثيين  ومن  السنجاري، 
العمال الكردستاني بصفات غير الئقة به، وهذا دليل 
دراية  على  وجميعنا  حديثه،  خالل  من  التخبط  على 
باشور  في  تركية  قاعده  من عشرين  أكثر  هناك  بأن 
كردستان يشرف عليها، ويديرها الميت التركي، لماذا 
ال يتم اإلشارة إلى هذا الكم الهائل من القواعد التركية 
وهذا  أيضاً،  والعراق  اإلقليم  أمن وسالمة  تهدد  التي 

بحد ذاته منتهى الغباء السياسي. 

امليت الرتيك يُخطط والحزب 
الدميقراطي يُنفذ

يحدث،  قد  كردي  تقارب  أي  إفشال  محاوالت  وعن 
المهجر  لكرد  العالمي  االتحاد  في  اإلداري  تحدث 

مجدي عباس الكردي قائالً: نعرف من هو الذي يدير 
أحد  على  خافياً  وليس  كردستان،  باشور  في  األمور 
بأن الميت التركي يخطط والحزب الديمقراطي يُنفذ. 

الحزب  مواقف  ومن  وقال:  حديثه  الكردي  وتابع 
في  بالبعث  استعان  عندما  المخزية  الديمقراطي 
جالل  ومام  االتحاد  حزب  من  للتخلص  العراق، 
من  حتى  الطاهرة  الكردية  الدماء  وأُريقت  طالباني، 
حركة التحرر الكردستانية، ال لشيء سوى استمرار 

سيطرة العائلة على مكاسبها المالية.
أما مسألة حل المعضلة الكردية من وجهة نظر كرد 
واحدة،  الكردية  الوحدة  في مسألة  فنظرتهم  المهجر، 
القوى  أو  الكردية  الوحدة  واقع  مع  التعامل  وعليهم 
هذه  في  بدولة  المطالبة  بأن  حالياً  الكردية  السياسية 
حتى  الثقافات  الختالف  تحقيقها،  يمكن  ال  الظروف 

في اإلقليم الواحد.
في  الشعب  المثال  سبيل  على  بقوله:  الكردي  وأكد   
وشعب  السليمانية،  في  الشعب  عن  يختلف  هولير 
وكذلك  باشور،  عن  وثقافياً  سياسياً  يختلف  آفا  روج 
روجهالت وباكور، إذاً ما المانع أن يكون هناك اتحاد 
على  االتفاق  مع  اإلمارات،  غرار  على  كونفدرالي 
عدم تدخل أي إقليم في خيارات اإلقليم اآلخر، وأعتقد 
االتفاق  ويتم  الراهنة،  المرحلة  في  األمثل  الحل  إنه 

على المرجعية وميثاق كردي ُملزم لكل األطراف.
العالمي  االتحاد  في  اإلداري  وّجه  حديثه  ختام  وفي 
العالمي  االتحاد  الكردي  عباس  مجدي  المهجر  لكرد 
كفاكم  قائالً:  البرزاني  لعائلة  رسالة  المهجر  لكرد 
المتاجرة بالشعب الكردي ودماءه، واعلموا أن باشور 
الشعب  أرض  بل  هبة،  أو  لكم  قرية  ليس  كردستان 
الكردي، وأن حركة حرية كردستان والكريال هم أبناء 

الشعب الكردي ودرعه وسيفه وأمنه وأمانه.

العام  والرأي  الدولي  المجتمع  على  فقال:  حنا  وبيّن 
النظر إلى قضية شمال وشرق سوريا بعين  العالمي 
االعتبار، كوننا أصحاب األرض األصليّين ولنا الحق 
فقد  بأنفسنا،  وشؤوننا  أمورنا  وإدارة  عليها  بالعيش 
أثبتنا خالل األعوام الفائتة كفاءتنا وقدرتنا على إدارة 
المنطقة، وأطالب األطراف الفاعلة في المنطقة األخذ 
بتحرير  مطالبنا  الجد  محمل  وعلى  االعتبار  بعين 
وسري  عفرين  مثل  تركيا  قبل  من  المحتلّة  المناطق 
كانيه )رأس العين( وكري سبي )تل أبيض( وإعادتها 

إلى أصحابها الحقيقيّين.
شمال  شعوب  على  قائالً:  حديثه  حنا  آرام  واختتم 
وشرق سوريا وشعوبها بااللتفاف حول قوات سوريّا 
أمام جميع  الدّيمقراطية ومساندتها ليكونوا سدّاً منيعاً 
أمنها  تهدّد  والّتي  المنطقة،  تطال  التي  الهجمات 

واستقرارها.
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

»رداً على مقال الكاتب واإلعالمي عبد الرحمن 
محمد، كتبت األديبة والشاعرة إخالص فرنسيس 
ما بين عالوي وموعد مع الحياة علما عودة إلى 

الذكريات«

رائحة  الفراشات،  مالعب  الطفولة،  طقوس 
الربيع  بالحجارة،  المرصوفة  الطرقات  الطين، 
ورائحة النهر، شجر الزيتون، ثُغاء الحمالن في 
الليل، المطر يغسل األعشاب  المراعي، سكون 
البرية، رائحة خبز أّمي، الموقد واللعب بالنار، 
أول حّب، أول موسيقى لصوت العصافير، أولى 

القصائد، وأول قبلة. 
ما نحن إاّل مجموعة من الذكريات تراكمت يوماً 
بعد يوم، وما شخصيتنا إاّل من خالل ما عشناه 
في طفولتنا، ومن خالل ما خلعت علينا رائحة 
والزعتر  الحبق  رائحة  القرى،  في  األرض 
والياسمين. زرعت في ذاكرة مخيلتنا صوراً ال 
من  ما  شيئاً  تشبه  نرى صورة  إن  وما  تنتهي، 
طفولتنا إاّل وتطفو من البعيد صور جلية، مليئة 

تتوسط  حلب  قلعة  أن  قالوا  حين  أخطؤوا  قد 
مدينة حلب.. نعم لقد أخطؤوا..!

ومتّع  فيها  وتجول  الشامخة  القلعة  إلى  اذهب 
الراسخة  وأوابدها  الخالدة  بشواهدها  ناظريك 
واذكر تاريخاً عتيداً مّر بتلك الجنان.. ثم ودعها 
والثقافة  الِعلم  قلعة  تجاه  الُخطا  وُحثَّ  سريعاً 
يلتقي  حيث  هناك  الخالد،  األدب  وصرح 
الماضي بالحاضر والتاريخ بالجغرافية .. إنها 
دار الكتب الوطنية.. عزُّ حلب التليد وحاضرها 

المجيد، 
المكتبة العامة الشهيرة في حلب الشهباء، تتربع 
تاج..  غير  من  ملكةً  الفرج  باب  عرش  على 
النادرة  والكتب  والحضارة  بالثقافة  متوجةً 

الوفيرة. 
فرع  مكتبة  باسم   1924 عام  الدار  تأسست 
المجمع العلمي العربي على يد العالمة الحلبي 
الشيخ كامل الغزي والِقّس مينش؛ ولكن افتتاحها 
بمقرها الحالي تأخر إلى ما بعد الحرب العالمية 
احتاللها  إبان  الموقع  احتلت  فرنسا  الثانية ألن 
 4 الثالثاء  يوم  المبنى  ن  دُّشِ ثم  ومن  لسوريا، 
كانون األول/ ديسمبر 1945، وقد تحدث يوم 
التدشين الشيخ راغب الطباخ عن المكتبة وعن 

تاريخ المكتبات عند العرب.
المكتبة  العربي  األدب  أعالم  من  الكثير  زار 
ثقافية  أمسيات  فيها  وأقاموا  بحلب،  الوطنية 
اللبنانيان  الشاعران  ومنهم  ومحاضرات، 
بشارة الخوري )األخطل الصغير( وأمين نخلة 
أمين  وأحمد  حسين  طه  المصريون  واألدباء 
وعباس  الشاطئ(  )بنت  الرحمن  عبد  وعائشة 
ومحمد  هيكل  حسنين  ومحمد  العقاد  محمود 
مندور وأمين الخولي والشيخ محمد أبو زهرة 
استضافت  كما  شفيق،  ودرية  السعيد  وأمينة 
أيًضا المؤرخين والشعراء واألدباء نقوال زيادة 
وفؤاد صروف وجورج طعمة وميخائيل نعيمة 
وفؤاد  العجيلي  السالم  وعبد  الدروبي  وسامي 

أفرام البستاني وغيرهم.
المكتبة بضعة عشر مديًرا،  إدارة  تعاقب على 
أبو ريشة،  فعمر  الغزي  كامل  الشيخ  من  بدءاً 
ومروًرا باألديب سامي الكيالي ويونس رشدي 

وعلي  مالح  وجالل  شرف  غسان  ومحمد 
عفش  جمعة  ومحمد  كيالني  وغسان  الزيبق 

وعدنان حموش ومحمد األبوحمد، وغيرهم.
قاعات  بثالث  طابقين  من  المكتبة  تتألف 

ومسرح.
عامة  مطالعة  قاعة  يشمل  العلوي:  الطابق 
وقاعة للدراسات واألبحاث ـ أطلق عليهما اسما 
عمر أبو ريشة وخير الدين األسدي ـ ومخزنًا 

للكتب.
الطابق السفلي: يضم مسرح المكتبة، الذي يتسع 
المحاضرات  فيه  وتقام  شخص،   300 لنحو 

والفعاليات األدبية والثقافية.
تضم المكتبة ثالث قاعات للمطالعة:

األسدي(:  الدين  )خير  العامة  المطالعة  قاعة 
وتتسع لحوالي 250 شخصاً.

العمر  رفاق  مع  طويلة  أياماً  هناك  قضينا  وقد 
وزمالء الدراسة، وكان مما يشد انتباهي كثيراً 
)الُمذَّهَب  ريشة  أبو  عمر  اسم  ناظري  ويأسر 
بخط جميل في صدر المكتبة( األديب السوري 

الذي مأل الدنيا أدباً وعلماً.. فأخذ في قلبي مكانةً 
ال يزاحمه فيها أحد منذ األيام األولى لزيارتي 
أمين  ُخلق  ُحسن  من  أرى  كنت  وقد  للمكتبة.. 
كانوا  فقد   .. يدهشني  ما  ومساعديه  المكتبة 

يتعبون ويعملون بال كلل أو ملل.
سواًء  للجميع،  متاحة  واإلعارة  كثيرة  الكتب 
شروط  ضمن  الخارجية  أو  داخلية  اإلعارة 

بسيطة وميسرة للجميع.
أبو ريشة(: وهي  العليا )عمر  الدراسات  قاعة 
العليا  الدراسات  وطالب  للمؤلفين  مخصَّصة 
والصحفيين وحاملي اإلجازة الجامعية، وتتسع 

لحوالي 50 شخصاً.
وهي  محيدلي(:  )سناء  المحاضرات  قاعة 
والنشاطات  والندوات  للمحاضرات  مخصَّصة 

المسرحية، وتَّتسع لحوالي 300 شخصاً.
من  العديد  فيه  أقيمت  المكتبة:  مسرح 
الماضي  القرن  في  وخصوصاً  المسرحيات 
المجتمع؛  في  الثقافي  دوره  للمسرح  كان  لّما 
هناك  أقيمت  التي  المسرحيات  أشهر  ومن 

تثور  الجزائر  ومسرحية  عطيل  مسرحية 
ومخرجها  داديخي  منير  لمؤلفها   1956 سنة 
مأمون الجابري، ومسرحية العسل المسحور.. 
وثقافية  هادفة  مسرحيات  من  الكثير  وغيرها 
تَميز به المسرح السوري واللبناني خالل القرن 
العشرين قبل أن يتآكل شيئاً فشيئاً دور المسرح 
أبناء  لدى  الثقافة عموماً  عام وتضمحّل  بشكل 
الشرق وتضعف الهمم عن قراءة الكتب وتعلم 
هنا  يذاع  مما  اليسير  بالنزر  والرضا  العلم 

وهناك في وسائل اإلعالم.
إّن أمةً من األمم لن ترقى، ولن تسطيع خوض 
صناعة  في  تدخل  ولن  العلمي،  السباق  غمار 
التاريخ بدون العودة إلى الكتاب وقراءته وحّث 
المجتمع كله، أفراداً وجماعات، أطفاالً وشباباً؛ 
على التزود بالعلم والتسلح بالمعرفة.. فكما قيل 

ً قديما
يَْهِدُم  واْلَجهُل   ... لَها  ِعَمادَ  ال  بُيُوتاً  يَْرفَُع  الِعْلُم 

بَْيَت اْلِعّزِ واْلَكَرِم   

 نوار وتماثيل
العيون

ناغار  أو  نوار  بـ  تاريخياً  أو ما يعرف  براك  تل 
مناطق  من  العلوي  القسم  في  أثري  موقع 
في  جغجغ  نهر  من  بالقرب  اخلابور  حوض 
مدينة  عن  املوقع  يبعد  سوريا.  شمال 
احلسكة 40 كم شرقاً. يعتبر تل براك أحد 
بالد  شمال  في  األثرية  املواقع  وأقدم  أهم 
الرافدين )ميزوبوتاميا(, وتأتي أهمية املوقع 
من وقوعه على الطريق التجاري القدمي الذي 

يربط جنوب بالد الرافدين بشماله.

قبل  السادس  األلف  إلى  املوقع  تاريخ  يعود 
امليالد, إال أن فترة ازدهاره كانت خالل األلفني 
املوقع  اكتسب  امليالد.  قبل  والثالث  الرابع 
الكثير  الحتضانها  العاملية  املدينة  صفة 
العصور  مر  على  القدمية  احلضارات  من 

كالسومريني واحلوريني واألكاديني.

من  واآلالف  التماثيل  من  املئات  على  عثر 
متثل  التي  الرخامية  احلجرية  الكسر 
الكتفان  إال  منهم  يعرض  لم  أشخاصاً 
والرقبة والعينان البارزتان، يعود تاريخها إلى 
-3500( الرابع  األلف  من  األخير  النصف 

مبعبد  سمي  معبد  في  امليالد  قبل   )3000
والبذخ  الرفاه  مظاهر  كانت  العيون. 
املعبد،  ذلك  معالم  في  واضحة  واإلسراف 
الفريز  من  بأشرطة  مزخرفاً  كان  فاملذبح 
من  وأظافر  امللونة  احلجارة  من  املصنوعة 
الفضة ورقائق من الذهب, وكانت األرضيات 
الفسيفساء  من  بقطع  مرصعة  واجلدران 
الطينية  العملة  من  )املوزاييك( املصنوعة 
البناء  خطة  حيث  من  املعبد  بدا  امللونة. 
عثرت  التي  لتلك  متاماً  مشابهاً  والزخرفة 
عليها في مدن أور وأوروك وأريدو في جنوب 
التماثيل عام  الرافدين. اكتشفت هذه  بالد 
اإلنكليزي  األثري  الباحث  يد  على  1937م، 
الذي   Max Malowan مالوان  ماكس 
أو  اللوحات  تلك  تسمية  على  اصطلح 
العيون  ذات  الصغيرة  اجملسمة  التماثيل 
الواضحة بتماثيل العيون, لكن االختالفات 
عند  )الدوائر(  العيون  وحجم  مقاسات  في 
مقارنتها مع بعضها البعض، جعل العلماء 
اسم  احلاضر  الوقت  في  عليها  يطلقون 

متاثيل ذات النظارات.

وجه  وعلى   - احلجارة  من  التماثيل  صنعت 
األلباستر  الرخامي  احلجر  من    - اخلصوص 
األسود,  أو  األبيض  اللون  ذات   alabaster
وتراوحت أحجامها بني عرض/ 3سم وارتفاع 
بأحجام  التماثيل  تلك  ظهرت  6سم/. 
بأجسام  أشخاصاً  متثل  ومجردة  بسيطة 
مسطحة على شكل شبه منحرف وبعيون 
واسعة، وكذلك بأجسام على شكل أجراس 
أو نواقيس ذات رقبة متوجة بدائرتني اثنتني 
التماثيل  تلك  أجسام  غطت  العيون.  متثل 
املائلة  او  املستقيمة  اخلطوط  بعض 
كما  اللباس  من  نوع  عن  كتعبير   zigzag
جاء البعض من التماثيل وهو يحمل أطفاالً 

من األمام.

كانت الغاية أو الغرض التي صنعت ألجلها 
تلك التماثيل كما يقول الباحث هي:

أصحابها  ميثل  نذرية  تقدميات   -1
بشكل دائم في حضرة الرب.

محاولة  في  لآللهة  وهدايا  عطايا   -2
لكسب ودهم والتقرب منهم.

حراس حلماية املعبد ومواقد النيران.  -3

قدمت  النسيج  لغزل  )نول(  أدوات   -4
للمعبد كنوع من النذور.

اإلصابة  سحر  من  للحماية  متائم    -5
بالعني.

داللة  لها  دينية  وطقوس  متائم   -6
للحماية من الشر والعدو.

تعاويذ حلماية املعبد واملدينة.  -7

إال أنه بغض النظر عن تلك اآلراء, فإن وجود 
مكان  في  التماثيل  من  الهائل  الكم  هذا 
ضمن  يندرج  إمنا  العيون  كمعبد  مقدس 
كانت  سواء  النذرية  التقدميات  مواضيع 
متاثيل أو أدوات صنعت على هيئة التماثيل, 
فنياً  منوذجاً  للعالم  قدم  براك  تل  أن  كما 
عن  ينفرد  جعله  نوعه  من  فريداً  حضارياً 

باقي املمالك القدمية.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

أين المنظمات النسائية من اغتصاب المرأة في 
عفرين المحتلة؟!

تقرير/ صالح إيبو
إخالص فرنسيس

إعداد/ مريم الخوري 

أو  دولية  ملنظمات  صوت  يسمع  لم  اليوم  إلى 
برفع  وحقوقها،  املرأة  بشؤون  معنية  محلية 
احملتلة  تركيا  للمطالبة مبحاسبة  عالياً  صوتها 
ضد  جرائمها  على  السوري  والشمال  لعفرين 
في  اخلصوص،  وجه  على  والنساء  اإلنسانية 
امرأة  ألف  من  أكثر  اختطفت  وحدها  عفرين 
فقط  والقتل،  واالغتصاب  للتعذيب  وتعرضن 
االحتالل،  قبيل  عفرين  بناء  في  شاركن  ألنهن 
ورفعن أصواتهن ضد االحتالل في األشهر األولى، 
كسر  لهدف  كان  عفرين  في  املرأة  فاستهداف 
التهجير  مفهوم  وترسيخ  عفرين  أهالي  إرادة 

والتغيير الدميغرافي بشكٍل ممنهج.

االحتالل  انتهاكات  حول  متداول  خبر  آخر  في 
فيما  وبالتحديد  عفرين،  في  ومرتزقته  التركي 
أّن  مصادر  قالت  المرأة،  ضد  العنف  يخص 
مرتزقة الجبهة الشامية أقدموا قبل أيام على إعدام 
آذار  منذ  المختطفين  وشقيقها  »نيفين«  اسمها  فتاة 
للفصيل في قرية  العائدة  2019 في أحد السجون 
كفر جنة بمنطقة عفرين في ناحية شران. وكانت 
نيفين من ضمن النساء اإلحدى عشرة اللواتي كّن 
مختطفات في سجون مرتزقة الحمزات ونُقلت إلى 
سجن الجبهة الشامية المعروفة بتطرفها الديني، وتم 
أثناء  المختطفات  للنساء  فيديو  مقطع  تداول  وقتها 
المحمودية  حي  في  الحمزات  سجون  أحد  اقتحام 
من  غاضبين  متظاهرين  قبل  من  عفرين  بمدينة 
داخلي  اقتتال  حادثة  خلفية  على  الشرقية  الغوطة 
وإطالق نار لعناصر من الحمزات على شاب من 

الغوطة.
وبالطبع هذه ليست الحادثة األولى إلعدام المعتقلين 
خارج نطاق القانون، وبعد يومين من هذه الجريمة، 
هويتها  عن  تكشف  لم  امرأة  جثة  على  العثور  تم 
قتلت بطلق ناري في سيارة مركونة في األراضي 

الزراعية بريف ناحية جنديريسه. 

املرأة العفرينية مصدر قوة

العنف الممارس ضد المرأة في عفرين لم يأِت من 
عقود  منذ  عرفت  العفرينية  المرأة  ألن  بل  فراغ، 
العفريني  فالمجتمع  قرارها،  واستقاللية  بقوتها 
باقي  والدينية عن  االجتماعية  تركيبته  في  يختلف 
نتيجة  السورية،  المدن  وبعض  آفا  روج  مناطق 
التطور المعرفي المتراكم في المنطقة منذ ثمانينات 
المتنامي سواء  القرن الماضي، والنشاط السياسي 
وقربها  الشيوعي،  الحزب  أو  الكردية  لألحزاب 
تحرم من  لم  في عفرين  والمرأة  مدينة حلب.  من 
الزواج  في  سواء  طريقها  اختيار  حرية  أو  التعلم 
السورية  الثورة  انطالق  ومع  العمل.  ممارسة  أو 
على  مفتوحاً  المجال  بات  تموز،   19 وثورة 
شتى  في  قدراتها  عن  للتعبير  للمرأة  مصراعيه 

المجاالت السياسية والعسكرية واإلدارة.
روج  مقاطعات  بين  آنذاك  السباقة  كانت  عفرين 
وفي  التنفيذي،  المجلس  كرئيسة  امرأة  لتولية  آفا، 
السلك السياسي برزت أسماء عدة ساهمت في لعب 
دور بارز على الساحة الكردية، والسلك العسكرية 
ميركان،  أرين  مثل  أسماء  إن  منه،  اقل  يكن  لم 
بارين كوباني وأفيستا وغيرهّن من الشهداء ترمز 
لمقاومة عريقة ليس دفاعاً عن عفرين فقط بل عن 

شمال وشرق سوريا وعن سوريا كلها أيضاً.
لذا ركز االحتالل التركي منذ األيام األولى الحتالل 
فأولى  العفرينية،  المرأة  إرادة  عفرين، على كسر 
التظاهرات التي خرجت ضد االحتالل خالل شهر 
للمطالبة  لنساء في جندريسه  نيسان 2018 كانت 
العشرات  خرجت  كما  المختطفين،  عن  باإلفراج 
الثالثة  األشهر  خالل  األخرى  التظاهرات  من 
النساء  كانت  لعفرين،  التركي  الحتالل  األولى 

سبقات فيها.
دولة االحتالل التركي بدأت بسياسة تعنيف المرأة 
المتعصب  الداعشي  فكرها  بإحياء  عفرين  في 

بقايا  من  وهم  السوريين  مرتزقتها  مع  بالتعاون 
العنف  التعذيب،  الخطف،  القتل،  مارسوا  داعش، 
الجنسي وهو ما تسبب بحاالت انتحار ضمن نساء 

عفرين.
الفصائل  بدأت  لالحتالل  األولى  األشهر  خالل 
ونشرات  الفتات  وتعليق  تعاميم  بنشر  الراديكالية 
النساء  على  الحجاب  ارتداء  فيها  تفرض  إعالنية 
في المدينة والقرى، وهو ما ال يتوافق مع عادات 

وتقاليد أبناء عفرين األصليين.

القتل

ومنذ ذاك الحين، تعمل العديد من المنظمات على 
ومن  عفرين  أبناء  بحق  التركية  االنتهاكات  توثيق 
اإلنسان  حقوق  منظمة  وثقت  إذ  النساء،  ضمنهم 
في عفرين مقتل ما ال يقل عن 50 امرأة من بينهم 
مسنات منذ احتالل تركيا لعفرين ولغاية شهر أيلول 

من العام الجاري.
وتُشير المنظمة خالل تقرير لها، اطلعت صحيفتنا 
تسعى  تركيا  أن  إلى  منه،  نسخة  »روناهي« على 
لتهجير مْن تبقى في عفرين من سكانها األصليين 
من  المرأة  على  خاصة  ضغوط  ممارسة  عبر 
التي  األرقام  أن  وتؤكد  واغتصاب،  اختطاف 
رصدتها منظمتهم ال تشكل إال القليل من حجم العنف 
الممارس بحق النساء وأهالي عفرين نتيجة صعوبة 

الحصول على المعلومات من داخل عفرين.

معايري دولية تنتهك

الدولي  للقانون  خرقاً  االنتهاكات  هذه  وتُشكل 
وتم  من شكل،  بأكثر  النساء  يحمي  الذي  اإلنساني 
جنيف  اتفاقيات  في  الحماية  أشكال  على  النص 
اإلضافيين  والبروتوكولين   /1949/ لعام  األربعة 
األخرى،  الوثائق  من  عدد  وفي   /1977/ لعام 
وتتضمن النصوص المذكورة أشكاالً عامة للحماية 

جانب  إلى  ورجاالً،  نساًء  الجميع،  على  تنطبق 
واالغتصاب  االعتداء  من  للحماية  خاصة  اشكال 
التحرش  من  آخر  شكل  أي  اأو  القسري  والبغاء 
الخاصة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  بحسب  الجنسي 
بحماية السكان المدنيين في زمن الحرب في المادة 
والمادتان  اإلضافي  األول  البروتوكول   )2-27(
للمحكمة  األساسي  النظام  نص  كما   )76-75(
الجنائية الدولية على أن االغتصاب والرق الجنسي 
والحمل القسري والتعقيم القسري او أي شكل آخر 
لمعاهدات  جسيماً  انتهاكاً  يمثل  الجنسي  العنف  من 
في  ارتكابه  تم  سواًء  حرب،  جريمة  ويعد  جنيف 
سياق نزاع مسلح دولي أو غير دولي. المادة )8-

2-ب-22( والمادة )8-2-ه-6( من النظام األساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية.

انتهاكات

هذه الجرائم التي يصنفها القانون الدولي تحت خانة 
»جرائم الحرب« ترتكب يومياً في عفرين وتحت 
أكثر  خطفت  إذ  التركي،  االحتالل  سلطات  مرأى 
من /1000/ امرأة من أصل سبعة آالف مختطف 
المنظمة،  تقرير  وفق  عفرين  ونواحي  قرى  من 
والتهم الموجهة لهّن هي التعامل مع اإلدارة الذاتية 

السابقة في عفرين أو وحدات حماية الشعب.
الغالبية  أن  يتبين  المنظمة  توثيقات  وفق  لكن 
العظمى من حاالت القتل واالختطاف واالغتصاب 
تحت  تندرج  مدنيي عفرين عامة،  أو  النساء  بحق 
وترسيخ  للهجرة  األهالي  لدفع  معينة  سياسات  بند 
الفتاة  حالة  ضمنها  ومن  الديمغرافي،  التغيير 
القاصرة »هيفين غزالة موري« البالغة من العمر 
لناحية  التابعة  »جلمة«  قرية  أهالي  من  عاماً   17
جنديرسه، وقد قالت المنظمة خالل تقريرها أن أحد 
مسلحي فصيل فيلق الشام تقدم لخطبة الفتاة هيفين 
من والدتها وأخوالها ألكثر من ثالث مرات إال أنهم 
وممارساتهم  ألفعالهم  نظراً  له  تزويجها  رفضوا 
الالإنسانية، وبتاريخ 12-5-2020 قام هذا المسلح 
باختطاف الفتاة ليتزوجها قسراً، وإن ذويها يبحثون 

وإن  لها  أثر  أي  يجدوا  ولم  مكان  كل  في  عنها 
مصيرها ما زال مجهوالً حتى اآلن.

كما أقدم مرتزقة فصيل النخبة المسيطر على قرية 
درويش التابعة لناحية شران المنضوي تحت راية 
القاصر  الفتاة  اختطاف  على  مراد  السلطان  فرقة 
»ملك نبيه خليل جمعة« البالغة من العمر 16 عاماً، 
الخامسة  الساعة  في   2020/5/23 بتاريخ  وذلك 
أن  بالذكر  والجدير  الفطر،  عيد  وقفة  يوم  صباحاً 
ذوي الفتاة كانوا قد قاموا بإعالن خطبتها على أحد 
أقربائهم من قرية إيسكا التابعة لناحية شيراوا وذلك 
لحمايتها من الخطف والتزويج القسري، وبعد فترة 
وجيزة من اختطافها عثرت على جثة الفتاة مقتولة 
من  مقربة  على  الزراعية  األراضي  وملقاة ضمن 

مدينة إعزاز.
وقالت المنظمة أن مصير غالبية النساء المختطفات 
اللواتي تم كشفهّن في سجن مرتزقة الحمزات 28-
5-2020 ما زال مجهوالً، ومنهم الشابة المختطفة 
آرين دلي حسن 21 عاماً من قرية »كيمار« التابعة 
الشعب  من  الجاسم  هيفاء  والشابة  شيراوا،  لناحية 
بتهمة  سابق  وقت  في  اختطافها  تم  حيث  العربي 
حيث  الذاتية«،  »اإلدارة  لدى  سابقة  موظفة  أنها 
كانت تعمل كممرضة في مشفى أفرين وكان والد 
الشابة هيفاء قدم شكوى لدى السلطات التركية حول 
التركية في  السلطات  إاّل أن  ابنته هيفاء،  اختطاف 

عفرين نفت صلتها أو علمها بالموضوع.
الفداء،  طلب  بهدف  االختطاف  حوادث  آخر  وفي 
أفرجت ما تسمى »الشرطة العسكرية« عن )عوفة 

سيدو( المختطفة في سجونها منذ األول من أيلول 
مبلغ  دفع  تمكنت عائلتها من  بعدما  2020، وذلك 
ويمثل  كفدية.  أمريكي  دوالر  بألفي  قدر  مالي 
االحتالل  سلطات  شكلته  الذي  األمني  الجهاز  هذا 
عناصر  من  مزيجاً  ونواحيها  عفرين  في  التركي 
سابقين في تشكيالت متطرفة، حاولت تركيا إضفاء 
صبغة حضارية ورسمية عليها، إال أن انتهاكاتها ال 

تنتهي بحق أهالي عفرين.

االغتصاب

وقالت المنظمة ضمن تقريرها إن قرابة 65 امرأة 
التركي  االحتالل  في سجون  لالغتصاب  تعرضن 
تم  االغتصاب  من  الحاالت  وبعض  ومرتزقته، 
توثيقها ضمن قرى وبلدات ومدينة عفرين، وقالت 
إن غالبية الحاالت ال يتم اإلفصاح عنها العتبارات 
قال  حين  في  العار،  من  وخوفاً  وأمنية  اجتماعية 
أن  السوري  الشمال  في  االنتهاكات  توثيق  مركز 

العدد يفوق هذا بكثير.
تعرضهّن  بعد  االنتحار  على  نساء  وأقدمت خمس 
المستوطنين  قبل  من  منازلهم  في  لالغتصاب 
عيان  شهود  وكان  المرتزقة،  الفصائل  وعناصر 
عفرين،  في  التركي  االحتالل  سجون  من  خرجوا 
رووا قصصاً متعددة عن حاالت اغتصاب النساء 
وفي بعض األحيان يتم اغتصباهّن بشكٍل جماعي. 

زواج القاصرات
زواج  لحاالت  تقريرها  خالل  المنظمة  تطرقت 
هذه  بين  ومن  عفرين،  في  لقاصرات  قسري 
أنا غير  اآلن  »إلى  )أ( 16 عاماً  تقول  الشهادات، 
مقتنعة وال أستوعب أنني متزوجة، كنت أتعلم اللغة 
ذلك  كل  لكن  عليه  وأتدرب  البزق  وأحب  الكردية 
داخل  يجري  ما  تلخص  الكلمات  هذه  حلماً«  بات 
اللواتي  الفتيات  مئات  معاناة  وتوضح  عفرين 

أصبحن ضحية للظروف وأجبرن على الزواج.
ازدادت نسبة تزويج القاصرات في منطقة عفرين 
على  لها  الموالية  والفصائل  تركيا  سيطرة  إبان 
 18 )ز(  تقول  حين  في   ،2018 عام  في  المدينة 
عاماً ومتزوجة من عامين من إحدى قرى عفرين: 
في  العناصر  كان  القرية،  الفصائل  دخلت  »بعدما 
كل يوم يفتعلون مشاكل مع أهلي وأقربائي وفي كل 
يوم يتهمون أبي بالعمل مع وحدات حماية الشعب، 
وبعد كل تهمة يأتي عنصر من الفصائل ليخطبني 
لن  أنا  يقول  كان  وأبي  »سننقذك«  ألبي  ويقولون 

أزوج ابنتي اآلن وهم كانوا يغضبون منه«.
وأضافت: »كنت أراقب الوضع، كان قلبي يحترق 
على أبي وأمي. أتى شاب كردي لخطبتي وعناصر 
القرية  باألمر وافتعلوا مشكلة في  الفصائل سمعوا 

وخطفوا الشاب، هنا القرية أصبحت جحيماً«.
وأشارت )ز( أنّها أرادت أن تريح القرية وتابعت: 
يبكي،  وهو  أبي  ووافق  يوافق  بأن  أبي  »أخبرت 
يضربني  بات  يوم  أول  من  تزوجته،  وبعدما 
ويشتمني، مثال يقول لي »أنت كردية ومفضوحة«، 

لبسوني الخمار األسود«.
العدالة  وخالل حديث نسب لحميدة محمد مسؤولة 
ضمن  الذاتية  لإلدارة  التابعة  للمرأة  االجتماعية 
التقرير قالت إن نسبة تزويج القاصرات في عفرين 
حتى عام 2013 بلغت 50% وتضيف »إال أنّه بعد 
إعالن اإلدارة الذاتية في عام 2014 وسن قوانين 
نسبة  انخفضت  القاصرات  تزويج  تمنع  قبلها  من 

تزويج القاصرات إلى 10% حتى عام 2018.
السياسية  الحركة  عضو  جوجك  نضال  وقالت 
النسوية السورية أنّها حصلت على أرقام دقيقة من 
وأفادت  عفرين  داخل  المرأة  بشأن  تهتم  منظمات 
أن نسبة الظاهرة هذه قد ارتفعت، حيث بلغت عام 
أغلبهم  فتاة،  يقارب 4500  ما  أي   %40 -2019

من النازحين.
وكذلك  النساء،  ضد  عفرين  في  الممارس  العنف 
حدود  يتخطى  المحتل،  السوري  الشمال  كحال 
اإلنسانية،  بحق  الممنهجة  الجريمة  إلى  العنف 
التركية  األفعال  تدخل  قوانين  من  سبق  ما  ووفق 
الممنهجة  العرقية  اإلبادة  في خانة  ومرتزقتها هذه 
لدفع سكان عفرين األصليين للهجرة عن منطقتهم 
خط  هّن  فالنساء  الديمغرافي،  التغيير  وترسيخ 
على  والحفاظ  الشعوب  بقاء  عن  الرصين  الدفاع 
لغتها األم وعاداتها وتقاليدها، لذا كان استهدفهن في 

المقام األول بعد االحتالل.

البيوُت، األماكُن، والّذكرياُت

دار الكتب الوطنية بحلب

الماضي،  نوافذ  تنفتح  بالوجع.  مسيّجة  بالحنين، 
طقوس  الملّون،  كالفراش  الصور  فتتطاير 
األرض  رائحة  تبرق،  كالسهم  تمّر  الطفولة 
وحيداً،  اإلنسان  يجلس  حين  المطر،  أول  في 
طرقاتها  في  يسير  طفولته،  إلى  إراديّاً  ال  يعود 
الربيع  والحجارة، ورائحة  بالضحك  المرصوفة 
شجر  ينسى  من  فتنعشه.  صدره،  إلى  تتسرب 
الداكنة،  في ظاللها  والنوم  والصنوبر،  الزيتون 
المطر،  الليل، وصوت  كّل شيء شهّي، صوت 
ال تضيع ثانية إاّل ونذكر أصدقاء الطفولة، آتين 
من ضباب الماضي ومن جلدة األحالم، األماني 
مبتهجة  األسارير  فتنفرج  رداءها،  علينا  تخلع 
تطير الروح في فضاء الطفولة البريئة، مأخوذة 
إبر  على  الماء  بلورات  وتدهشها  فراشة،  بلون 
ماذا عسانا  األعشاب.  الصنوبر، وعلى رؤوس 
نفعل حين تداهمنا الذكريات، فنلمس باليد رائحة 
بالوجع  وجناتنا  وتتوّهج  الصباح،  وقهوة  الخبز 
ليالي  إلى قصص  المواقد. نصغي  كتوّهج جمر 
كّل  في  بأبصارنا  نجول  اآلن  الطويلة،  الشتاء 
شيء حولنا، المدنية والميديا سرقتنا من المروج، 
غمامة  في  تركتنا  الحياة،  بساطة  منّا  أخذت 
السنين، تحجب عنا جمال الطبيعة. ما أنبل قلب 
الذي  الطفل  بقلب  يعيش  زال  ما  الذي  اإلنسان 
الكون  يواجه  أن  يستطيع  وحده  باألمس،  كانه 
ببراءته، يدندن ألحان السماء مع الرعيان وثغاء 
الليل،  سكون  من  يثمل  المراعي،  في  الحمالن 
والنسيم الذي يهّب من على كتف الوادي، يمّجد 
في  والمساء  الصباح  يتعانق  مخلوقاته،  في  هللا 
جلسة تأّمل، فيعلو إلى مرتبة الجالل، تلك البيوت 
الترابيّة التي ضّمت بين جوانحها أولى ضحكاتنا 
وأولى خلجاتنا، وذكرى أول حرف قرأنا، وأول 
التي  القرى  تلك  الجدّة،  األذن من  قصة سمعتها 
تنام في سكينة الغابات، مهما طاف اإلنسان في 

العالم الحديث تعيده إليها رائحة الزيتون والحبق، 
تخاطب روحه ويسافر عبر األثير.

 إّن األبنية الشاهقة، والشوارع الرحبة المكتظة 
بالسيارات، والبشر الذين يتسابقون في الركض 
خلف السراب، ال شيء يقارن بأول قبلة في القرية 
األولى  كالقصيدة  البحر،  على  المطلّة  الترابية 
تستدعينا  ورائحتها  األماكن  عاشق،  لشاعر 
غياهب  في  نسير  ونحن  المسافة،  بعدت  مهما 
نار  وتحرقنا  الغربة،  ظلمة  تطوينا  الحياة،  هذه 
المسافة، يأتي شعاع من نور على هيئة صورة 
بكّل ما توحيه وتحمله في طيّاتها، أحدق بها وال 
تجّردني  اختناقا،  فتنحدر دمعة وتزيديني  أشبع، 

من أقنعتي، ومن محاوالتي الكثيرة بالتجاهل.
كم تشبه صورة منزلنا العتيق فتلمس الجرح الذي 
كم  لي  ومعلنة  نفسي  إلى  موعزة  بعد،  يلتئم  لم 
قريتي،  تراب  إلى  محتاجة  جائعة، عطشى،  أنا 

الصامت،  الوجع  نير  تحت  رازحة  نفسي  وكم 
وأنا أجلس على قارعة الغربة، أتعّكز على طيف 

األمل.
األزقّة  وغبار  الكروم،  رائحة  أشتهي  كم 
ففي  النجوم،  وبساط  الليل،  وجنون  المتعّرجة، 
على  يسير  أرضه،  من  مبتور  اإلنسان  الغربة 

غير هدى.
 كم نحن مدينون لذاكرتنا، تختزن الفرح والحزن، 

معبّأة بنا، حيث ولدنا.

أيّها الوطُن المنفى
أيّها المنفى الوطن
أمضي في جنوني
يتعثّر خطوي 
يقضُمهُ الّزمُن

صفحات منسية
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روناهي/ قامشلو - طال مؤشر جنون األسعار 
المعيشيّة، حيث وصل  المواد  كافة  األيام  هذه 
سعر كيلو لحم الفروج في الكثير من المناطق 
»الفروج  سوريّة  ليرة   2900 الـ  حاجز  إلى 
األهالي  لدى  استياء  ، مما شّكل حالة  الحي« 
بسبب االرتفاع، ناهيك عن ارتفاع سعر كيلو 
اللحم األحمر »لحم المواشي« الذي تجاوز الـ 
على  القدرة  عدم  إلى  أدى  ما  ل.س  ألف   15

شراء اللحوم.

اإلقبال في اآلونة األخيرة على شراء  تضاءل 
إلى  قامشلو،  في  األهالي  قبل  من  الدجاج  لحم 
جانب خروج عدد كبير من المربين عن العمل، 
سعر  ارتفاع  بسبب  والخسائر  الظروف  نتيجة 
صرف الدوالر، حيث انخفضت تربية الدواجن 

شمال  في  االقتصاد  ينعم  ـ  الحسكة  روناهي/ 
ومستمر  متواصل  بازدهاٍر  سوريا  وشرق 
الجمعيات  بها  تقوم  التي  المشاريع  خالل  من 
دعم  من  به  تقوم  لما  )الكوبراتيف(،  التعاونية 
واالقتصادية,  اإلنمائية  للمشاريع  معينة  شرائح 
وتحقيق االكتفاء الذاتي عبر األيدي العاملة في 

المجتمع.
الحاجات  لتلبية  )الكوبراتيف(  نظام  يهدف 
المشترك  العمل  أساس  على  للمجتمع,  األساسية 
والتكافل االجتماعي, وغايته ليست ربحية, حيُث 
يستهدف الكوبراتيف األرياف والعائالت الفقيرة 
إلنشاء المشاريع التنموية بحسب حاجة المنطقة, 
النظام  عن  بعيداً  الحقيقية  التشاركية  ويعتمد 
الخبرات  على  االعتماد  خالل  من  الرأسمالي 
على  القادرة  المحلية  العاملة  واأليدي  المطلوبة, 
إنجاز المشاريع التي تحددها الجمعيات التعاونية 

)الكوبراتيفات( لكل منطقة.

الجدائل الخضراء... لون المرأة والحياة المتجدد

شبح فيروس كورونا يلقي كيف تتعامل مع الطفل العصبي؟
بظالله فوق مدينة الطبقة

روناهي/ قامشلو ـ مبادرة شعبية تحمل اسم »الجدائل الخضراء« تهدف إلى زراعة األشجار وتوسيع الرقعة الخضراء في كافة مناطق شمال وشرق 
سوريا؛ لتوفير الغطاء النباتي، سواء من الناحية الجمالية أو الصحية. ومن األشجار التي ستزرع، أشجار حراجية ـ فاكهة، ـ التمر، تم اختيار اسم »الجدائل 

الخضراء« ليرمز إلى دور المرأة في حماية المنطقة، ألن الشجرة ستكمل الحماية من مخاطر صحية وبيئية.

في  لسنوات  الحرب  ضحية  األشجار  صارت 
سوريا، بدءاً من التحطيب واإلهمال والتعطيش 
التي  الحرائق  إلى  وصوالً  واسعة،  مناطق  في 
والداخل  الساحل  في  وغابات  مزارع  طالت 
الربح  الحكومة  سياسة  مارست  كما  مؤخراً. 
األشجار وحولت  منعت زراعة  األعظم، حيث 
المنطقة إلى سلة لتوفير أكبر كمية من الحبوب 

وتصديرها للخارج.
»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
لقاء مع الناطق الرسمي لحملة مشروع الجدائل 
الخضراء في مشتل عفرين بمدينة قامشلو زيور 
شيخو، الذي بدوره أشار إلى أن »فكرة المشروع 
من  عانت  مناطقنا  ألن  التصحر،  مواجهة  هي 
إهمال لعدة سنوات في مجال البيئة، لذلك كانت 
فكرة المشروع لتحسين البيئة، وتهدف إلى زيادة 
وشرق  شمال  مناطق  في  الخضراء  المساحة 

تقرير/ إيريش محمود

تقرير/ عادل عزيز

تقرير/ آالن محمد

تقرير/ محمد إبراهيم

ما السبب وراء ارتفاع سعر الفروج؟!

كوبراتيفات مقاطعة الحسكة دعٌم مستمر للعجلة االقتصادية

وبيئة  طبيعي  جو  لخلق   %12 بنسبة  سوريا 
مناسبة، والجدير ذكره أن المساحة الخضراء في 

مناطقنا ال تتجاوز واحد بالمئة«.

ترتبط  ال  المبادرة  هذه  بأن  شيخو  وأضاف 
مبادرة  هي  بل  معينة؛  جهة  أو  معينة  بمؤسسة 
اإلدارة  من  بدعٍم  المواطنين  كافة  تضم  شعبية 

ليرمز  »جدائل«  اسم  اختار  بأنه  وتابع  الذاتية، 
إلى دور المرأة في حماية المنطقة.

بتعبئة  األولى  المرحلة  في  المشاركون  وبدأ 
أكياس الزراعة بالتراب في مشتل عفرين الواقع 
فئات  من  المشاركون  وكان  قامشلو،  مدينة  في 
الداخلي،  األمن  قوى  إلى  باإلضافة  المجتمع، 
ووحدات حماية المرأة، ووحدات حماية الشعب، 
وبعض الجهات أخرى، بهدف تغيير في الواقع 

البيئي بالمنطقة وتحسينها.
وأشار شيخو إلى أنه في المرحلة القادمة ستتوسع 
للبدء  شباط؛  شهر  نهاية  في  أكثر  المشاركة 
إلى  تحتاج  مرحلة  وهي  البذار  غرس  بمرحلة 
بمكاٍن  ينحصر  لن  المشروع  وهذا  تحضيرات، 
محدد، بل سينتقل إلى أكثر من منطقة في شمال 
وشرق سوريا وسيجهزون من خاللها ما يقارب 

مليون غرسة.
أما بالنسبة آللية المشروع فقد تم وضع خطة من 
قبل المختصين بمجال البيئة، وضمن اإلمكانات 
استعدادها  أبدت  أطراف  عدة  وهناك  المتوفرة، 
طوعي  مشروع  فهو  للمشروع،  الدعم  لتقديم 

يشعر  ما  نادراً  أنه  العلماء  اكتشاف  المدهش حقاً  من 
المواليد بالغضب نهائياً ولكنهم فقط يستخدمون البكاء 
للتعبير عن األلم أو الجوع أو الضيق لعدم استطاعتهم 
التعبير باللغة أو الكالم، حيث يبدأ الغضب في الظهور 
والتزايد في الفترة العمرية بين 18 و24 شهراً. ولكن 
أنهم  الصغار، وهو  األطفال  بين  متكرر  هناك مشهد 
بضرب  هذا  غضبهم  عن  يعبرون  يغضبون  عندما 
األهل  ويشعر  بشدة،  األرض  أو  الجدار  في  رأسهم 

بالشفقة عليهم فيقومون باحتضانهم ومصالحتهم.
هي  الطفل  عصبية  في  السبب  يكون  قد  الواقع  في 
هناك  إن  حيث  آخر،  طفل  من  التصرف  لهذا  رؤيته 
ونتعاطف  نشعر  لكي  والتقليد  بالمحاكاة  يسمى  ما 
العصبية  هي  السبب  يكون  وقد  البعض،  بعضنا  مع 
المفرطة ألحد األبوين، فاألطفال هم النموذج المصغر 
لألبوين بل مرآة لهما وللبيئة من حولهم، ألنه بالفعل 
عندما تريد من طفلك القيام بسلوك معين، فقط عليك 
القيام به وفعله أمامه عدة مرات وهو سيفعله فوراً. فقد 
تشكل شخصية  التي  الوراثية  العوامل  أن  ثبت علمياً 
الطفل ال تتعدي 25% بينما 75% منها تتشكل بسبب 
الحياتية  التجربة  المحيطة وباختالف  البيئة والعوامل 

من طفل آلخر.
فلماذا يسلك الطفل هذا السلوك العصبي؟ وهل تصرف 
األهل بالتعاطف تجاههم صحيح؟ وكيف نحد من هذه 

العصبية؟

مظاهر العصبية يف األطفال

ـ العدوان الجسدي: كإيذاء جسم شخص آخر بالضرب 
أي  استخدام  أو  الشديد  الدفع  أو  الركل  أو  العض  أو 

أداة حادة.
المهينة  األلفاظ  يستخدم  وهنا  اللفظي:  العدوان  ـ 

والصراخ والتهديد والوعيد وكل ما يخيف اآلخرين.
ـ التخريب: كالتكسير وبعثرة األشياء، سكب الماء أو 
الطعام، إيذاء الحيوانات األليفة أو إيذاء نفسه بضرب 

رأسه باألرض أو الجدار.

أسباب عصبية األطفال

الطفل  شعور  بسبب  تحدث  وهي  النفسية:  األسباب 
باالضطهاد الدائم من أقرانه، وشعوره أيضاً باإلهمال، 

وفقد الحنان واأللفة في المحيط األسري.
األهل  تمييز  من  تنتج  وهي  التربوية:  األسباب 
أو  لرأيه،  مشاركته  من  حرمانه  أو  آخر،  عن  لطفل 
عصبية أحد اآلباء، فاألطفال كاإلسفنج يمتصون كل 

السلوكيات التي تحدث أمامهم ويفعلونها.
أو  الالزم،  من  أكثر  الطفل  تدليل  بسبب  يكون  وقد 
الطفل  يتأثر  كما  العائلة،  في  قلق  أنه مصدر  إشعاره 

بكبت مشاعره ومنعه من البكاء(.

حلول سحرية للتعامل مع الطفل العصبي

واألمهات  اآلباء  ينتبه  ما  دائماً  اإليجابي:  االنتباه  ـ 
لسلوك طفلهم السيئ، لكن االنتباه وقت السلوك الجيد 
يشعر  الطفل  يجعل  حيث  اإلطالق،  على  األهم  هو 
بأهميته ويجعله يفعل السلوك الجيد كي يصبح محور 
السلوك  على  اآلباء  تعليق  لكن  الجميع،  لدى  اهتمام 
االنتباه  هذا  ينال  حتى  يكرره  الطفل  يجعل  السيئ 
منهم دوماً. فإن إعطاء طفلك 15 دقيقة من االهتمام 
فعالية  وأكثرها  الطرق  أبسط  من  واحد  هو  اإليجابي 

للحد من مشاكل السلوك.
ـ السماح لحدوث النتائج الطبيعية: هناك بعض األمور 
التي يرغب فيها الطفل وهي في الواقع ال تشكل خطراً 
عليه، فاتركه يفعلها، ففي بعض األحيان، يكون السماح 
بالعواقب الطبيعية أكثر منطقية بدالً من محاولة إقناع 

الطفل باتخاذ خيار أفضل.
ـ األوامر الواضحة: كثير من األحيان تحدث المشكلة 
تنفيذه  عدم  أو  معينة  لمهمة  الطفل  إنجاز  عدم  نتيجة 
وعدم  له  فهمه  عدم  نتيجة  يكون  وهذا  بعينه،  ألمر 
ومحدداً  صريحاً  فكن  له،  المركبة  األوامر  وضوح 
وركز على المهم فاألقل أهمية، وال تطلب من طفلك 
تنفيذ سلسة من األعمال فحتماً سيفقد أحدها أو كلها، 
لشعوره بالعجز في تنفيذ كل هذا، لذا من األسهل له أن 
يرفض؛ إذن فاطلب من طفلك أن يعيد إليك ما سمعه 

للتأكد من أنه يفهم تماماً.
ـ الدفء األسري واالحتضان: تؤثر البيوت المستقرة 
على تنظيم ونمو مشاعر أطفالها بشكل جيد غير تلك 
األطفال  فيها  يتعرض  والتي  المستقرة  غير  البيوت 
بشكل  ذلك  يحدث  كما  العنف،  ومشاهدة  للقسوة 
والدمار  الحروب  من  تعاني  التي  البلدان  في  واضح 
فردية  فروق  يوجد  هذا  كل  مع  االستقرار،  وعدم 
بالدفء األسري  بين كل طفل وآخر، ولكن االهتمام 
له  الجيدة  المواقف غير  مع  يتعامل  كيف  الطفل  يعلم 
والتي تؤثر عليه، ويتعلم إدارة غضبه نتيجة استقرار 

الدائم. وانتبه لجعل االحتضان  نفسه  سريرته وهدوء 
اليوم وفي كل  اليومي لطفلك على مدار  من الروتين 

وقت.
ـ تعريف المشاعر: باختصار يجب على كل أب وأم 
بجميع  يشعر  الطفل  ترك  عليهم  يتوجب  أنه  معرفة 
المشاعر ومنها الغضب والضيق حتى يتعلم ويعرف 
كيفية التصرف عند كل شعور، وأيضاً ال يجب أبدًا أن 
نوقف تلك المشاعر مهما كانت، بل فقط علينا تعريف 
أشعر  »أنا  معه  التعاطف  وإظهار  مشاعره  وتحديد 
الشعور«،  بهذا  بك«، »لو كنت مكانك كنت سأشعر 
الحل  ستجد  أنك  بك  أثق  »أنا  الثقة  إعطاؤه  ثم  ومن 

المناسب«. 
تُعلم طفلك كيف  الجيد أن  النفس: من  ركن استجماع 
بتخصيص  مع عصبيته  يتعامل  وكيف  يدير غضبه، 
ركن  وتسميته  طفلك  غرفة  في  أو  المنزل  في  ركن 
استخدامه  يمكن  ما  كل  ووضع  النفس،  استجماع 

ليدعوه لالسترخاء وعودة الهدوء له.
بالكلمات  الطفل  مدح  يفعله:  لما  المستمر  التشجيع  ـ 
كأنت شجاع، أنت بطل، أنت جميل دون مبالغة لكي 
ال تبني طفالً مغروراً يرى نفسه دوماً هو مركز الكون 
مهما فعل من بسيط أو كثير، وتزداد عصبيته تجاه أي 
شخص يهمل ذاته أو يتعامل معه كباقي أقرانه، لذلك 
واإلنجازات  يفعلها  التي  األفعال  على  اإلطراء  يجب 
التي قام بها دون المبالغة في ذلك كأن تقول له »هذا 
فلن  األبطال،  عمل  هذا  أو  الشجعان«  تصرف  هو 
يكون ذا شخصية مستقلة بالكالم المعسول أو بالزيف، 

ولكن البد أن يكون نتيجة أفعاله وإنجازاته.
على  تعتمد  طفلك  من عصبية  الحد  فإن  النهاية  وفي 
سواء  والتصرفات،  األفعال  من  متكاملة  منظومة 
ترك  عدم  عليك  ويجب  المباشرة  غير  أو  المباشرة 
طفلك لمشاهدة التلفاز والكرتون العنيف، ثم تطلب منه 
أن يصبح أكثر هدوءاً، وأيضاً ليس منطقياً أن تعنف 
طفلك بعلو صوتك الدائم عليه وتطلب منه أن يخفض 
العالجية  المنظومة  باكتمال  فاهتم  المزعج،  صوته 
والسلوكي  الصحي  طفلك  سالمة  أجل  من  ككل 

واالجتماعي.

اإلصابات  نسبة  ارتفاع   - الطبقة  روناهي/ 
بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 
قرار  إلصدار  الذاتية  اإلدارة  دفعت  كبير؛  بشكٍل 
بفرض حظر تجوال كامل يوم الخميس المصادف 
لـ 2020/10/26 ولمدة عشرة أيام بهدف الحد 

من انتشار الفيروس.
سعت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للحد من 
الخطط  عبر  وذلك  كورونا  فيروس  وباء  انتشار 
عن  تصدر  كانت  التي  والقرارات  االحترازية 
رئاستها المشتركة؛ فبعد التشديد على نقطة التباعد 
االجتماعي وارتداء الكمامات وتطبيق حظر تجوال 
وبعد  هذا  عصراً،  الثالثة  الساعة  من  يبدأ  جزئي 
بازدياد نسبة اإلصابة؛ توجب على  النتائج  ظهور 
الخطر  لتدارك  كلي،  حظر  قرار  بإصدار  اإلدارة 
قبل  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  بأهالي  المحدق 
في  الدوام  فيها  يتوقف  أيام  عشر  لمدة  وقوعه، 
والمدارس  لإلدارة  التابعة  والدوائر  المؤسسات 
والجامعات ودور العبادة وتُغلَق فيها األسواق, على 
في  الشعب  لبلدية  التابعة  المختصة  الفرق  تبدأ  أن 
والمؤسسات واألسواق  الدوائر  كافة  بتعقيم  الطبقة 

والمرافق العامة. 
الطبقة  الشعب في  بلدية  ولالطالع على تجهيزات 
التقينا بالرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في الطبقة 

»فاطمة العلوش«. 

رفع الجاهزية وزيادة الِفرق

منذ بداية انتشار وباء كورونا منتصف شهر آذار 
بحمالت  الشعب  بلدية  قامت  الجاري  العام  من 
التعقيم بشكٍل متواصل إلى يومنا هذا، وبعد تسجيل 
وانتشار  الذاتية  اإلدارة  مناطق  ضمن  إصابات 
بعد  التعقيم  لزيادة مناطق  أكثر  لَت فرق  ُشّكِ الوباء 

أن كانت مقتصرة على المعابر فقط. 

حمالتنا مستمرة وستكثف مع بدء الحظر

أنهم شكلوا خمس فرق تضم  إلى  فاطمة  وأشارت 
التعقيم  بأجهزة  مزودين  عامالً،  ثالثين  فرقة  كل 
بتعقيم  الفرق  إحدى  اختصت  الكاملة؛  والمعدات 
أهالي  لجميع  كبير  تجمع  مكان  كونها  األسواق، 
بداية  قبل  األولى،  الصباح  ساعات  خالل  المدينة 
افتتاح السوق وتقوم هذه الفرقة بجولة أخرى مساًء 

بالدوالر؛ وهذا  المواد  المنطقة بسبب شراء  في 
يؤدي إلى ارتفاع سعر الفروج مما انعكس سلباً 

على المواطن. 

صعوبة تأمني االحتياجات 
املعيشّية

وبهذا الخصوص التقينا مع المواطنة أمل محمد 
عن  حديثها  بداية  في  أشارت  حيث  مراد  علي 
االرتفاع الكبير للفروج حيث قالت: »كان السعر 
ارتفع سعر صرف  فقد  اآلن  أما  منخفض جداً، 
الدوالر وارتفع معه كل شيء بشكل جنوني؛ مثل 
الخضار والمواد الغذائية واللحوم بكافة أنوعها، 
االرتفاع«،  هذا  بعد  شيء  أي  شراء  يمكن  وال 
مرة  الفروج  »نشتري  حزينة  بنبرةٍ  أمل  وقالت 
تارةً  السعر؛  ارتفاع  بسبب  األسبوع«  في  فقط 
منخفضة  أخرى  وتارة  مرتفعة  األسعار  تكون 
سعر  استقرار  عدم  إلى  االرتفاع  هذا  ويعود 
بعض  »هناك  أمل  وتابعت  الدوالر،  صرف 
األوقات  هذه  في  المواطنين  يستغلون  التجار 

بحجة ارتفاع سعر الصرف، والوضع المعيشي 
مصروف  أصبح  حيث  للغاية،  صعباً  أصبح 
من  للعمل  ثالثة رجال  إلى  يحتاج  واحدة  عائلة 

أجل سد حاجات العائلة«.

التكاليف الباهظة ملادة العلف

محمود  زهير  المواطن  قال  السياق  نفس  وفي 
موضحاً:  الفروج  لبيع  محل  صاحب  حسين 
»نستورد الفروج الحي من باكور كردستان عبر 
المعنية  الجهات  منعت  حال  ففي  حلب،  مدينة 
استيراد الفروج التركي سوف يصل سعر الكيلو 
ففي  سوريّة،  ليرة  آالف   5000 إلى  الواحد 
الوقت الراهن األسعار في مناطق شمال وشرق 
سوريا مقبولة مقارنةً مع مناطق الداخل السوري 
الفروج  من  الواحد  الكيلو  سعر  يتراوح  حيث 
الحي في تلك المناطق ما بين 3500 إلى3700 
قد  المربين  أغلب  بأن  وذكر  ل.س«؛  ألف 
أغلقوا مداجنهم بسبب ارتفاع أسعار الصيصان 

والتكاليف الباهظة لمادة العلف.

األوضاع املادية الصعبة

ويُذكر بأن أجرة العامل يومياً خمسة آالف ليرة 
كيلو  يشتري  أن  الصعب  من  وأصبح  سوريّة 
وج الواحد أكثر  واحد من الفروج ألن سعر الفرَّ
من ثمانية آالف ليرة سورية؛ كما أن نسبة الفقر 
بمناطق إقليم الجزيرة في تزايد بسبب األوضاع 
هذا  السيء؛  المعيشي  والوضع  الصعبة  المادية 

ما أكده المواطن حسين.
صاحب  حسين  محمود  زهير  المواطن  وختم 
محل لبيع الفروج حديثه بطرح رأيه حيث قال: 
المداجن  أصحاب  دعم  الذاتية  اإلدارة  »على 
الصيصان  واستيراد  جديدة  مداجن  وإنشاء 
في  الفروج  كمية  تزداد  سوف  وبهذا  والعلف 
االستيراد من  التخلص من عملية  ويتم  المنطقة 

الدول المجاورة وسيتم خلق اكتفاء ذاتي«.

ماهية عمل الجمعيات التعاونّية

مع  روناهي  صحيفتنا  التقت  السياق  هذا  وفي 
مقاطعة  تعاونيات  التحاد  المشترك  الرئيس 
عمل  ماهية  عن  ليحدثنا  الشيخ  وليد  الحسكة, 
اإلدارة  »تهدف  قال:  حيث  التعاونية  الجمعيات 
شمال  لمناطق  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  إلى  الذاتية 
التعاونية,  الجمعيات  خالل  من  سوريا,  وشرق 
افتتاح  على  التعاونية  الجمعيات  عمل  ويتمحور 
وتؤمن حاجياته  المجتمع  تخدم  اقتصادية  مشاريع 
قمح  خضروات،  وماء,  »كهرباء  من  ولوازمهُ 
مصانع  وتدشين  إلنشاء  باإلضافة  وشعير«, 
المداجن  واأللبان,  األجبان  معمل  مثل  مختلفة, 
ومصنع  واألغنام,  لألبقار  الحيوانية  والمزارع 
إلنتاج الجوارب, ومعمل لتحلية المياه, وأيضاً لدينا 
العضوية,  األسمدة  لصناعة  معمل  إلنشاء  خطة 

وعدة مشاريع اقتصادية مختلفة«. 

تصحيح املفهوم الخاطئ للجمعيات 
وإعادة الهيكلّية

وذكر الشيخ: »مع بداية تشكيل الجمعيات التعاونية, 
خرج العديد من األهالي عن المبدأ الحقيقي لعمل 

المساهمين,  من  للكثير  الغاية  وكانت  الجمعيات, 
هي دفع مبلغ معين للمساهمة في هذه الجمعيات 
األرباح  استثمار  وعدم  فقط,  األرباح  وانتظار 
من  العديد  فشل  إلى  أدى  مما  العمل,  تطوير  في 
الجمعيات مثل جمعية قسرك, وجمعية روج لمياه 
الشرب, وبعد أن الحظنا بأّن مثل هذه المساهمات 
والجمعيات قد تؤدي إلى تشويه سمعة الجمعيات 
بحل جميع  قمنا  الحقيقي,  واالنحراف عن هدفها 
جمعية,  مسمى  تحت  المنضوية  المشاريع  هذه 
األعضاء  بتدريب  وبدأنا  المجتمع  نحو  واتجهنا 
المشاريع  بإنشاء  ووجهنا  التشاركي  العمل  على 
لكل منطقة بحسب ما يلزم أن نقدمه من مشاريع, 
منطقة,  لكل  المحلية  المجالس  مع  بالتنسيق 
واالستماع آلراء األهالي, والتدقيق على العائالت 
هذه  إنشاء  في  تشارك  لكي  المحدود  الدخل  ذات 
بذهنية  العمل  بدأنا  المنطلق  الجمعيات, ومن هذا 
وأهداف  لعمل  الحقيقي  المسار  لتصحيح  جديدة 
الجمعيات التعاونية, وقطفنا هذا العام ثمار العمل 
على  وتدريب  مجهود  من  به  قمنا  لما  الصحيح 

معنى االقتصاد المجتمعي والتشاركي«.

جمعيات منوذجية وناجحة بلورت 
أهداف االقتصاد املجتمعي

الجمعيات,  لعمل  العام  المفهوم  لتصحيح  كنتيجة 
وتغيير الخطط العملية في نهج المشاريع التنموية 
لهذه الجمعيات, واستفادة األعضاء من الخضوع 
االقتصادي  للعمل  واألخالقية  التدريبية  للدورات 
الجمعيات  من  عدد  هناك  كان  والتشاركي, 
عملها؛  في  باهراً  نجاحاً  حققت  التي  النموذجية 
جمعية  »كانت  الشيخ:  بحسب  ذلك  على  ومثاالً 
مخروم التي تشكلت من 48 عائلة, وبعشرة دونم 
ألرض زراعية فقط ال غير, والتي حققت االكتفاء 
فكانت  الكلمة,  معنى  بكل  مخروم  لناحية  الذاتي 

مقسمة  للجمعية  المخصصة  الصغيرة  األرض 
لعدة أقسام زراعية, قسم لمحصول الخيار وقسماً 
إنتاج  للبطيخ األحمر, فكان  للبندورة, وقسم  آخر 
سميت  طناً,  وعشرون  سبعة  فقط  البندورة  قسم 
هذه الجمعية بجمعية األمل للخضروات, وشّكلوا 
للجمعية  رئيس  بانتخاب  وقاموا  للجمعية  إدارة 
وقسم للمالية, مما شجعنا على تخصيص مساحة 
500 دونم لهذه الجمعية في الموسم القادم, ولدينا 
بالحسكة,  غويران  منطقة  في  التعاوني  السوق 
المنتجات  الستقبال  الوسائل  بكل  والمجهز 
الزراعية لهذه الجمعيات, ويهدف للتسويق بدون 
المرور بالتجار, ولدينا خطة في السنوات الخمس 
مستوى  على  الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  القادمة 
وبالتالي  التجار,  جشع  لمحاربة  الحسكة  مقاطعة 
بها  التي تمر  التقليل من حدة األزمة االقتصادية 

المنطقة«.  

تكثيف االجتامعات 

حالياً  تعاونية  جمعيات  كاتحاد  »نقوم  وتابع: 
لمناقشة  والفرعية,  العامة  االجتماعات  بتكثيف 
الجمعيات  بخصوص  العمل  تطوير  آليات 
الذي  السنوي  االجتماع  آخرها  وكان  التعاونية, 
انعقد منذ فترةٍ قصيرة, وقد كان من المفروض أن 
يُعقد مبكراً, ولكن هجمة جيش االحتالل التركي 
سبي/  وكري  كانيه  سري  مدن  على  ومرتزقته 
المحدد,  الوقت  في  انعقاده  أبيض حالت دون  تل 
التحديات  السنوي,  االجتماع  جلسة  في  وناقشنا 
الجمعيات  تواجه  التي  والمعوقات  والمشاكل 
بتطوير  المتعلقة  األمور  من  والعديد  التعاونية, 
بعدٍد من  وقد خرجنا  التعاونية,  للجمعيات  العمل 
السنوي  االجتماع  في  ستناقش  التي  المقترحات 
القادم وتطرح المخرجات النهائية لهذه المقترحات 

وكانت:

حممد طاهر حممود

وليد الشيخ

زيور شيخو

فاطمة العلوش

عبداهلل الشيخ

زهري حممود حسني

االجتامع مع أصحاب املداجن

المشترك  الرئيس  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
قامشلو  مقاطعة  في  الحيوانية  الثروة  لمديرية 
»منذ  قائالً:  أوضح  حيث  محمود  طاهر  محمد 
المداجن  أصحاب  مع  االجتماع  تم  أشهر  ثالثة 
في جميع النواحي وتم المناقشة معهم في الكثير 
بتشكيل  منهم  والطلب  والمعوقات،  األمور  من 
اتحاد ألصحاب المداجن على مستوى كل ناحية، 
وانتخاب لجنة على مستوى المقاطعة للتمثيل في 
تأمين األعالف والصيصان واألدوية واللقاحات، 
لم  ولكن  الذاتية؛  اإلدارة  من  مدعومة  وبأسعار 
للحظة  هذه  حتى  الحيوانية  الثروة  مديرية  تتلَق 

أي بادرة من أصحاب المداجن«.
مقاطعة  في  المداجن  عدد  بأن  ذكره  والجدير 
قامشلو 67 مدجنة، وإذا تم تفعيل المداجن كافة 
استيراد  وحول  قامشلو،  مقاطعة  كفاية  ستغطي 
وشرق  شمال  بإنتاج  متعلق  هذا  فإن  الفروج 
سوريا كون إقليم الفرات لديه فائض من الفروج 

بسبب كثرة المداجن في مناطقه.
وختم الرئيس المشترك لمديرية الثروة الحيوانية 
حديثه  محمود  محمد طاهر  قامشلو  مقاطعة  في 
بالقول: »في حال دعمت اإلدارة الذاتية مشروع 
إعطاء  حيث  من  قامشلو  مقاطعة  في  المداجن 
المداجن الصيصان واألعالف بأسعار مدعومة 

حينها يمكن تحديد السعر وهامش الربح«.

الجمعيات  في  البعلية  األراضي  جميع  تحويل  ـ 
الري  أراٍض مرويّة وفق وسائل  إلى  التعاونية, 

الحديثة.
ـ التنسيق مع األكاديميات لتفعيل عمل الكومينات 

فيما يخص الجمعيات التعاونية.
ـ افتتاح الجمعيات الصناعية بالتنسيق مع غرف 

الصناعة.
منتجات  لتسويق  التعاوني  السوق  تفعيل  ـ 

الجمعيات التعاونية.
مستوى  على  األعضاء  وتأهيل  تدريب  زيادة  ـ 

الجمعيات التعاونية كافة.
ـ إنشاء جمعيات تعاونية لتغطي جغرافية مقاطعة 

الحسكة كافة.
عمل  لدعم  المحلية  المجالس  مع  التنسيق  ـ 

الجمعيات التعاونية«.
التحاد  المشترك  الرئيس  قال  اللقاء  ختام  وفي 
»إذا  الشيخ:  وليد  الحسكة,  مقاطعة  تعاونيات 
العمل  في  بالتقدم  التعاونية,  الجمعيات  استمرت 
واإلنتاج وفقاً لما هو مخططاً له ستكون المحرك 
الرئيسي لدعم عجلة االقتصاد في شمال وشرق 
االقتصادية,  األزمات  كافة  وسنتجاوز  سوريا, 
وبالتالي سيكون لدينا ما يكفي من قوة اقتصادية 
الوقت  في  واألزمات  التحديات  كافة  لمواجهة 

الحالي ومستقبالً«.

يهدف لمواجهة التصحر، وتحسين الواقع البيئي 
والغطاء النباتي.

الجدائل  مشروع  لحملة  الرسمي  الناطق  ونوه 
الخضراء في مشتل عفرين بمدينة قامشلو زيور 
أربعة  زراعة  هو  المبادرة  هدف  بأن  شيخو 
ماليين شجرة خالل مدة أقصاها خمسة أعوام. 
وقد اختيرت أنواع الغرسات ألنها تتميز بنموها 
ومن  سريع،  وبشكٍل  متعددة  جوية  في ظروف 
فيها  األشجار  زراعة  يتم  سوف  التي  المناطق 
»ديرك ـ قامشلو ـ عامودا ـ حسكة ـ والمناطق 

التي تحتاج إلى زراعة األشجار.

المؤسسات  لتعقيم  وبالنسبة  األسواق،  إغالق  عند 
التابعة إلدارة الطبقة فقد خصصنا أيضاً فرقة لهذه 
المراكز إذ يتم تعقيمها مرتين أو ثالث مرات خالل 

األسبوع.

معنويات عالية وتنسيق مشرتك

في  الشعب  لبلدية  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
الطبقة فاطمة العلوش حديثها: »تعمل لجنة اإلدارة 
بالتنسيق مع لجنة الصحة على  المحلية والبلديات 
توفير المواد الالزمة لعملية التعقيم كالكلور وأقنعة 
على  وتعمل  الواقية،  والمالبس  والقفازات  الغاز 
التعقيم  بعميلة  لالستمرار  اإلطفاء  مع  التنسيق 

بكامل الجاهزية«.

قرار صائب لتجنب الكارثة

وفي سياق الخبر ذاته ولالطالع على رأي األهالي 
بالقرار الصادر عن اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا بفرض حظر تجوال كلي؛ التقت صحيفتنا 
روناهي مع المواطن عبد هللا الشيخ، الذي أكد لنا 
أن ازدياد نسبة اإلصابات في الطبقة، والتي ترافق 
والخوف  الذعر  من  حالة  ولّد  وفات  حاالت  معها 
اليوم  لدي األهالي، خوفاً من تفاقم الكارثة، فنحن 
- أهالي مدينة الطبقة - نؤيد هذا القرار ألنه الحل 

الوحيد لتجنب الفايروس ولحماية أهلنا وأطفالنا.


