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روناهي/ قامشلو- اثنان وعشرون عاماً عمر 
الحسن،  هنادي  الشابة  الزمت  التي  المعاناة 
بدأت  عندما  عمرها  من  الثامنة  في  وكانت 
حادة«  »أكزيما  الجلدية  الحساسية  بوادر 
تطورت  صغيرة  »حبة«  شكل  على  بالظهور 
واستفحلت لتضم أغلب مناطق جسمها بما فيه 

منطقة الرأس، حيث تساقط كامل شعرها.

هنادي من ريف دير الزور منطقة الجورة، لكن 
والسوسة،  الباغوز  بين  اليوم  منقسمة  العائلة 
والعائلة تضم إلى جانبها أخين وأختين والوالدة 
سنوات،  خمس  منذ  والدها  الموت  غيّب  بينما 
وبرغم مراجعتها للعديد من األطباء المختصين 
تفسير  عن  عجزوا  لكنهم  الجلدية،  باألمراض 
مرضها ولم يستطيعوا تشخيص حالتها، وقالوا 

بأنها نوع من حساسية الجلد فقط.
شمسه شحادة العلي والدة هنادي، قالت إن وضع 

هنادي سيء، حيث يتم إعطاؤها إبرة »محقن« 
يوميًّا لتتمكن من التنفس، وال تستطيع النهوض 
وهي  الكالم،  على  القدرة  تستطيع  وال  بنفسها 
الدواء  ثمن  لتأمين  خضروات  محل  في  تعمل 
البنتها الذي ارتفع من 2500 ليرة إلى 10000 

ليرة سوريّة اآلن.
والدة هنادي تشرح واقع حال االبنة بالقول: ساء 
وضع هنادي، وقبل أربع سنوات أسعفناها إلى 
ثم أسعفناها  فائدة،  لكن دون  الزور  مشفى دير 
قدرتنا  ولعدم  لكننا  دمشق،  مشافي  إحدى  إلى 
على دفع التكاليف وعجز األطباء من تشخيص 

حالتها أخرجناها من المشفى«.
المنظمات  األسرة  تناشد  أخير  أمل  وفي 
لهم،  العون  يد  مد  المعنيّة  والجهات  اإلنسانية 
لعلهم يعودون لرؤية االبتسامة على وجه ابنتهم 

بعد سنين من المعاناة واأللم.

 Inrast مطبعة  أعلنت  قامشلو-  روناهي/ 
طباعة  من  االنتهاء  عن   ،Publishing
الحداثة  في  »مقدمة  كتاب  من  األول  اإلصدار 

أوجالن  هللا  عبد  فلسفة  فهم  الرأسمالية: 
والمؤلف  الصحفي  ألّفه  الذي  السياسية« 
من  الثانية  الطبعة  وأن  شابر،  بيتر  األلماني 

الكتاب ستكون متاحة للطالب في األيام المقبلة، 
والقى الكتاب اهتماما بالغاً في األوساط الثقافية 

والفكرية.
الكاتب األلماني بيتر شابر من الكتّاب والصحفيين 
المميزين الذين يشاركون في النضال من أجل 
جانبه  من  أشار  وقد  الكردي،  الشعب  حرية 
بهذا  الكبير  »االهتمام  بالقول:  الكتاب  ألهمية 
يزداد  يوم  كل  في  أنه   على  عالمة  الكتاب 
االهتمام بفكر ونهج القائد أوجالن«. كما أوضح 
سبب اهتمامه بفكر القائد أوجالن، وكتابته لهذا 
الكتاب: »العديد من الدول، وخاصة في ألمانيا، 
أرادت التعرف على الحركة الكردية، لألسف؛ 
الحركة  هذه  بأيديولوجية  المتعلقة  الكتب  كانت 
قليلة للغاية؛ لهذا ألفُت هذا الكتاب لمن يريدون 
الكردية وكبداية في  الحركة  التعّرف على هذه 

هذا السياق«.

بعد عجز األطباء... هنادي الحسن 
تناشد المنظمات اإلنسانية إلنقاذها!

كتاب »مقدمة يف الحداثة الرأسمالية: 
فهم فلسفة عبد اهلل أوجالن 
السياسية« يف متناول القّراء

المؤتمر الوطني ألبناء الجزيرة والفرات.. تعزيز 

للروابط المشتركة بين السوريين

محمد برمو: اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
النموذج األمثل للحل يف سوريا

أوضح رئيس الجمعية الوطنيّة الّسوريّة المعارض محمد برمو بأّن مشروع اإلدارة الذاتية يشّكل أمالً لكل السوريين، 
وقال »ونحن السوريين بحاجة إلى منطق )مسد( الديمقراطي الذي يتّخذ من التواصل مع الجميع أساساً له لحل األزمة 

السوريّة«، وطالب كافة الدول العربية بدعم هذه التجربة الرائدة في المنطقة...«4

نساء ذوي همم.. 
قضية عىل طاولة 

المجلس التنفيذي يف 
شمال وشرق سوريا

بعد عقوٍد من الزمن بقيت 
ِحرفة اإلسكايف األكرث ِإقبااًل

تركت غيتاري هناك..

أهايل عين عيىس ُيواجهوَن مصريًا َمجهواًل 
ين...! آمر والتواطؤ الدوليَّ يف ظِلّ التَّ

ُمهجرون بمخّيم كري سيب... الُمنظمات 
اإلنسانّية لم تِف بوعودها والربد ينخر أجسادنا

مدى  على  عيسى  عين  ناحية  أهالي  عانى 
من  مستمرة  اعتداءات  من  السابقة  األعوام 
بعد  داعش  ومرتزقة  المسلحة  الجماعات  قبل 
وعلى   ،2011 في  السورية  األزمة  اندالع 
األهالي  واجه  تعاقبت  التي  السنوات  مدى 
معاناة التهجير والنزوح عن بيوتهم وقراهم، 
من  األخيرة  اآلونة  في  األهالي  ويتخوف 
التركي  االحتالل  جيش  يد  على  مشابه  مصير 

والمرتزقة التابعين له...«5

المواد  تفاقم وضعهم مع نقص  اشتكى مهجرون في مخيم مهجري كري سبي من 
الضرورية لتدفئة خيامهم، ورداءة بعض الخيم المستلمة، وطالبوا المنظمات اإلغاثية 

واإلنسانية العاملة في المخيم بتنفيذ وعودها...«6

االحتياجات  ذوي  من  المرأة   
بشكل  مهمشة  زالت  ال  الخاصة 
خاص  وبشكل  مناطقنا،  في  كبير 
عمل  فرص  تأمين  ناحية  من 
قانون  وجود  من  بالرغم  تناسبها 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  من  صادر 
إشراكهن  بوجوب  سوريا  وشرق 
ضمن   %4 بنسبة  العمل  في 

مؤسساتها...«3

ِحرفة  يزاول  قرقاص  األحد  عبد  العم 
أن  ويبيّن  عاماً,  خمسين  منذ  اإلسكافي 
موهبة  رأسمالها  والتي  شاقة,  مهنته 
الصبر  من  وشيء  بسيطة  وأدوات 
والعزيمة, وقال بأن إقبال المواطنين عليه 
ارتفاع  بسبب  متزايد  االخيرة  اآلونة  في 

أسعار األحذية الجديدة...«7

الجمال  نتذكر  عفرين  نقول  حين 
والموسيقي، والحب والناس الطيبين، 
كانت عفرين ولم تزل جوهرة الشمال 
واجهتا من ويالت  ما  الكردي، رغم 
حرماتها  على  انتهاكات  من  ومعاناة 
نرى  الزلنا  كله  ذلك  ومع  المقدسة، 
النجاحات التي يحققها أبنائها وبناتها 
اليها  ويسعون  األصعدة.  كافة  على 

بكل السبل...«8

الفيدرالية
الدول، وتقسم من حيث مشاركة  اإلدارة في  أشكال ونماذج  العالمي  النظام  تكثر في 
الشعب في اإلدارة مع السلطة الحاكمة إلى دول ديمقراطية ودول استبدادية، ويعرف 
دولتان  توجد  الممارسات ال  اختالف  بحكم  المعقدة وذلك  المصطلحات  الفيدرالية من 
للفيدرالية  معين  نموذج  يوجد  الفيدرالية، وال  الممارسة  أسلوب  في  تتطابقان  اثنتان 
التحول  الراغبة في  الدول  به  أن تحتذي  ينبغي  الذي  المثالي  النموذج  اعتباره  يمكن 
إلى نظام ديمقراطي وال يمكن في طبيعة الحال أن نسمي كل فيدرالية ديمقراطية...«9

 هدف المؤتمر الوطين ألبن�اء الجزيرة والفرات 
ّ

أوضح األمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري مصطفى قلعه جي أن
وتحقيق  لها،  المناسبة  الحلول  ووضع  لها  يتعرضون  اليت  المشاكل  وبحث  السوريي�ن  بي�ن  المشتركة  الروابط  لتعزيز  إنما 

 في الحوار لحل األزمة السورية المتفاقمة...«2
ً
المصالح الوطني�ة؛ ودعا السوريي�ن إلى انتهاج مثل هذه الخطوة أساسا

عدسة روناهي: عبدالرحمن محمد
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المؤتمر الوطني ألبناء الجزيرة والفرات.. تعزيز للروابط

 المشتركة بين السوريين

اختطاف 11 امرأة في عفرين من قبل االحتالل 

التركي ومرتزقته خالل عشرة أيام فقط

المعتقلة فيغان تتوعد بهزيمة العدالة 
والتنمية في االنتخابات المقبلة

وصفات زيوت لعالج 
مشاكل الشعر

أهالي شنكال يواصلون دعمهم ألسايش 
إيزيدخان بمواجهة المؤامرات

داود أوغلو يتهم أردوغان بخيانة تركيا لصالح 
قطر ويدعو لمحاسبته

دراسة تكشف حقيقة عالقة الوقت الطويل في تصفح
 الهاتف الذكي بسوء الصحة العقلية

الجرذان تتجنب ما قد يؤذي رفاقها

على  الوقت  قضاء  إن  النفس  علماء  يقول 
التواصل  وسائل  عبر  التصفح  في  الذكي  هاتفك 
االجتماعي والرد على الرسائل ليس باألمر السيئ 

للصحة العقلية، كما تم االعتقاد سابقاً.
وآيفون،  أندرويد  مستخدمي  بيانات  تحليل  وعند 
وجد الباحثون البريطانيون أن الوقت الذي يقضيه 
ضعيف،  مؤشر  الذكية  الهواتف  على  األفراد 
التوتر،  أو  االكتئاب  أو  القلق  على  الواقع  في 
بإزالة  األمر  يتعلق  عندما  بالحذر  وينصحون 

السموم الرقمية.
يقضيه  الذي  الوقت  مقدار  أن  للدهشة  والمثير 
مرتبطاً  يكن  لم  الذكي  الهاتف  على  المستخدم 
وجدت  ذلك،  من  وبدالً  العقلية.  الصحة  بضعف 
بالمخاوف  مرتبطة  العقلية  الصحة  أن  الدراسة 
يجد  ولم  الذكية.  للهواتف  استخدامهم  بشأن 
درجات  سجلوا  الذين  األشخاص  في  الباحثون 
يستخدمون  أنهم  االكتئاب،  أعراض  في  عالية 
الذين يعانون من  الذكية أكثر من أولئك  هواتفهم 

أعراض اكتئاب منخفضة.

ويقول الخبراء إن القلق بشأن مقدار الوقت الذي 
تقضيه على هاتفك الذكي، بدالً من الوقت الفعلي 
هو  يكون  أن  المرجح  من  عليه،  تقضيه  الذي 

السبب ألي تأثير نفسي سلبي.
علم  قسم  من  شو،  هيذر  الدراسة،  مؤلِّفة  وتشير 
في  النظر  المهم  »من  النكستر:  بجامعة  النفس 
استخدام الجهاز بشكل منفصل عن مخاوف الناس 
يُظهر  ال  الوقت  ألن  وهذا  التكنولوجيا.  بشأن 
العقلية،  الصحة  مع  بالمالحظة  جديرة  عالقات 

كما تُظهره المخاوف«.
 ونظر الباحثون في طرق مختلفة لقياس »استخدام 
استخدام  مقاييس  خالل  من  الذكية«  الهواتف 
الشخصية  والتقديرات   ،)PSU( الذكية  الهواتف 

والسجالت الموضوعية بناًء على وقت الشاشة.
 46 بتوظيف  الدراسة  من  األول  الجزء  وقام 
بنظام  تعمل  ذكية  هواتف  يمتلكون  شخصاً 

أندرويد، وتم تتبع استخدامهم لمدة أسبوع واحد.
وُسئل المشاركون عن صحتهم العقلية واستكملوا 
والتوتر  القلق  تقيس  التي  السريرية  المقاييس 

وأعراض االكتئاب. وقام المشاركون أيضاً بملء 
والذي   ،)PSU( الذكي  الهاتف  استخدام  مقياس 
هواتفهم  الستخدام  إدراكهم  إشكالية  مدى  يقيس 

الذكية وقدموا تقديرات لوقت استخدامهم.
الذكي،  الهاتف  استخدام  مقياس  إلى  وبالنسبة 

صنف المشاركون مدى موافقتهم على العديد من 
العبارات، مثل »الشعور بالسعادة أو اإلثارة أثناء 
ست  من  مقياس  على  الذكي«،  الهاتف  استخدام 
أوافق  »ال  إلى  بشدة«  »أوافق  من  يتراوح  نقاط 
بشدة«، مع درجات أعلى ما يشير إلى زيادة خطر 

اإلدمان.

وبالنسبة للجزء الثاني من الدراسة، تم تجنيد 199 
من مستخدمي اآليفون، والذين أكملوا استطالعاً 
عبر اإلنترنت يطلب منهم اإلبالغ عن استخدامهم 
 Apple Screen« للهواتف الذكية من إعدادات

Time« لألسبوع الماضي.
الصحة  أسئلة  نفس  آيفون  مستخدمي  من  وُطلب 
 PSU مقياس  وأكملوا  األول،  الجزء  في  العقلية 

وقدموا تقديرات الستخدامهم.
إلى  تشير  التي  التقارير  كثرة  من  الرغم  وعلى 
عكس ذلك، فإن مقدار الوقت الذي يقضيه الفرد 
في تصفح الهاتف الذكي ال يرتبط بسوء الصحة 
العقلية. وقالت هيذر: »إن عمليات التقاط الهاتف 
تتنبأ  لم  الشاشة  وقت  أو  للشخص  اليومية  الذكي 

بالقلق أو االكتئاب أو أعراض التوتر«.
وبدالً من ذلك، وجدت الدراسة أن الصحة العقلية 
المشاركون  بها  يشعر  التي  بالمخاوف  مرتبطة 

بشأن استخدامهم للهواتف الذكية.

ال يزال العلم يكشف لنا كل يوم عن أوجه تشابه 
نعتقد  نكن  لم  حيوانات  وبين  البشر  بين  عجيبة 

أنها تشبهنا إلى هذا الحد كالقوارض.
تحرير  تختار  كانت  فئران  عن  دراسٍة  فمن 
أقرانها من االحتجاز، ودراسة أجريت في مطلع 
العام الماضي وأظهرت أن الفئران تنام لفترات 
وضعت  ما  إذا  أسرع  النوم  إلى  وتخلد  أطول 
حتى  »تهدهدها«  هزازة  أجهزةٍ  على  أقفاصها 

النوم.
أن  يمكن  الجرذان  إن  قالت  أخرى  ودراسات 
تدمن الكوكايين، وإنها قد تميل للسلوك العنيف 
أكثر في الزحام، وأخيراً إلى الدراسة التي نشرت 
قبل أيام في دورية كارنت بيولوجي وأعلنت أن 
الجرذان مثل  البشر الطبيعيين على األقل، تميل 

إلى اجتناب اقتراف ما قد يلحق األذى برفاقها.
من  كايزرس  كريستيان  البروفيسور  يقول 
المعهد الهولندي للعلوم العصبية والمشارك في 
الدراسة، »ثمة آلية في أدمغتنا وأدمغة الجرذان 
ارتكاب  وبين  السليم  الفرد  بين  تحول  أيضاً، 

سلوكيات معادية ألفراد مجتمعه«.
حد  إلى  لالهتمام  مثير  »أمر  هذا  أن  ويضيف 
كبير، فما نكتسبه من معرفة في العلوم العصبية 
يمكن أن يمنحنا أدوات الستكشاف وفهم وعالج 
يعانون  من  لدى  لآلخرين  المؤذي  السلوك 

اضطراب معاداة المجتمع«.

تفضيالت وحسابات

ولدراسة سلوك تجنب األذى عند الجرذان، قام 
أتاحوا فيها للجرذ  البحث بتصميم تجربة  فريق 
محل االختبار االختيار بين رافعتين )ذراعين( 
للحصول  منهما  أياً  يسحب  أن  الجرذ  يستطيع 

على حبة تحتوي على السكر.
بعد فترة كان الجرذ يميل إلى تفضيل استعمال 
كان  وعندها  األخرى،  على  الرافعتين  إحدى 
التجربة  تصميم  بإعادة  يقوم  البحث  فريق 
إضافية  بآلية  المفضلة  الرافعة  هذه  لتوصيل 
السكرية  الحبة  إلى خروج  يؤدي  تجعل سحبها 
الرافعة  سحب  فيه  يمنح  الذي  نفسه  الوقت  في 
صدمة كهربائية محدودة يستقبلها جرذ آخر في 

القفص المجاور.
وعندها كان الفأر المختبَر يسمع صراخ جاره، 
أن معاناته مرتبطة بسحب  التكرار  ويدرك مع 
تفضيله  عن  بالتخلي  فيبدأ  المفضلة،  الرافعة 
الرافعة  تفضيل  على  نفسه  ويجبر  السابق، 

األخرى.
البشر-  مثل   - الجرذان  إن  البحث  فريق  يقول 
األذى  إلحاق  من  فطرياً  نفوراً  أنفسها  في  تجد 
باآلخرين. وقد وجدوا خالل إجراء التجربة أن 
الحزامية  القشرة  تسمى  بعينها،  دماغية  منطقة 
األمامية، هي التي تنشط أثناء التفكير في تجنب 

األضرار.

آلية عتيقة

التي  نفسها هي  المنطقة  أن  للنظر  الالفت  ومن 
آالم  يتعاطفون مع  البشر حين  أدمغة  في  تنشط 
غيرهم. وما أكد وجود العالقة أن فريق البحث 
الجرذان  أدمغة  في  المنطقة موضعياً  هذه  خدر 
بمعاناة  المباالة  عن  بالفعل  تتوقف  أنها  ليجدوا 
المفضلة  رافعاتها  استعمال  في  وتستمر  الرفاق 

دون اكتراث بصيحات األلم من حولها!
الضرر  دفع  أن  بوضوح  التماثل  هذا  يخبرنا 
آلية فطرية عتيقة مركبة في أدمغتنا )استكشفتها 
2010م  عام  ييل  جامعة  أجرتها  مثيرة  دراسة 
على ُرّضع في الشهور األولى من أعمارهم!(، 

بل في أدمغة العديد من أنواع الحيوانات أيضاً.
قبل  أجريت  قد  كانت  صلة  ذات  دراسة  وفي 
اإلفريقي،  الرمادي  الببغاء  على  تقريباً  شهرين 
في  المشاركة  الببغاوات  أن  الباحثون  أعلن 
له  النوع يسمح  لهذا  تجربتهم - والذكاء الالفت 
أشياء  مقابل  الحلوى  تبادل  مثل  مفاهيم  بإدراك 
صغيرة مثل العمالت - كانت تمنح رفاقها األقل 
»لشراء«  الالزمة  »العمالت«  بعض  »ثروة« 

حبات الجوز اللذيذة!
الجهود  مواصلة  لنا  ستكشفه  مما  المزيد  ومع 
آفاق  تنفتح  قد  الموضوع،  هذا  حول  البحثية 
جديدة لعالج األشخاص المصابين باضطرابات 
األقل  على  اآلن  نستطيع  لكننا  المجتمع.  معاداة 
أن نتمهل ونعيد التفكير كثيراً قبل أن يهم أحدنا 
بالبحث عما يعبّر به عن اشمئزازه من شخص 
فيقول »يا  الخفاء،  يؤذيهم في  أو  يشي بزمالئه 

له من جرذ!«.

لحزب  العام  األمين  أوضح  ـ  األخبار  مركز 
التغيير والنهضة السوري مصطفى قلعه جي 
الجزيرة  ألبناء  الوطني  المؤتمر  هدف  أّن 
والفرات إنما لتعزيز الروابط المشتركة بين 
يتعرضون  التي  المشاكل  وبحث  السوريين 
وتحقيق  لها،  المناسبة  الحلول  ووضع  لها 
إلى  السوريين  ودعا  الوطنية؛  المصالح 
انتهاج مثل هذه الخطوة أساساً في الحوار 

لحل األزمة السورية المتفاقمة..
الجزيرة  ألبناء  الوطني  المؤتمر  ُعقد 
حوارية  ندوة   13 إقامة  بعد  والفرات 

فيه  وشارك  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  في 
وسياسية  حزبية  شخصية   300 من  أكثر 
وممثلون  ومثقفون،  وعشائرية،  مستقلة، 
مناطق  من  المدني،  المجتمع  مؤسسات  عن 
مشاركة  جانب  إلى  فقط،  والفرات  الجزيرة 
مجموعة من الشخصيات السياسية السورية 
المعارضة في الخارج عبر تقنية الفيديو عن 
بعد؛ وذلك في الخامس والعشرين من شهر 
تشرين الثاني المنصرم، وتوصل إلى جملة 
لجنة  وتشكيل  والقرارات،  التوصيات  من 

لمتابعة تلك التوصيات وتطبيقها. 

لحزب  العام  األمين  قال  السياق  هذا  وفي 
التغيير والنهضة السوري مصطفى قلعه جي 
لوكالة أنباء هاوار: »في منطق السياسة فإن 
القليل أفضل من ال شيء، ومؤتمر الجزيرة 
األخير ورغم تحفظنا على بعض مخرجاته 

إال أنه خطوة في االتجاه الصحيح«.
على  السوريين  بين  »يوجد  وأضاف: 
من  الكثير  السياسية،  انتماءاتهم  اختالف 
عليهم  يجب  التي  المشتركات  القواسم 
دعمها، وكغيرهم من المجتمعات يوجد بينهم 

اختالفات تحل بالحوار الجدي المباشر«.

قائاًل:  المؤتمر  هذا  أهمية  جي  قلعه  وبيّن 
لتعزيز  المؤتمرات  هذه  مثل  أهمية  »تأتي 
وبحث  السوريين  بين  المشتركة  الروابط 
المشاكل التي يتعرضون لها ووضع الحلول 

المناسبة لها«.

للمؤتمر قائالً:  إيجابية  نتائج  أنه يتوقع  وأكد 
»شاركنا في مؤتمر الرميالن للحوار ومؤتمر 
عين عيسى األول والثاني، وقد كانت نتائج 
المؤتمرات الثالثة إيجابية جدًّا وخاصة لجهة 
المسائل المطروحة وخاصة أن المتحاورين 

كان همهم األول واألخير المصالح الوطنية 
لجميع السوريين«.

والنهضة  التغيير  لحزب  العام  األمين  ودعا 
نهاية  في  جي  قلعه  مصطفى  السوري 
تصريحه كافة األطراف السورية إلى انتهاج 
وقال:  الحوار،  في  أساًسا  الخطوة  هذه  مثل 
»أكرر.. إن القليل أفضل من ال شيء، وهذا 
السياسية  القوى  جميع  برسم  هو  النشاط 

والمجتمعية السورية«.

مركز األخبارـ وثّقت منظمة حقوقية اختطاف 
الفائتة  العشرة  األيام  امرأة في  إحدى عشرة 
إقدام  مؤكدة  المحتلة،  عفرين  مقاطعة  في 
مدينة  من  امرأة  قتل  على  الحمزات  مرتزقة 

حمص.
يستمر المحتل التركي ومرتزقته في المناطق 
عفرين  وفي  األهالي  باختطاف  احتلوها  التي 
إال  ألهلها  تهجيره  من  الرغم  وعلى  نفسها، 
من  الباقين  تجاه  انتهاكاته  من  زاد  المحتل  أن 
يزداد  يوماً  بعد  ويوماً  عفرين،  في  األهالي 
معدل االختطاف والقتل واالغتياالت وال سيما 

بحق المرأة.
إلقليم  اإلنسان  حقوق  منظمة  باسم  المتحدث 
عفرين إبراهيم شيخو كشف إلحدى الوكاالت 
المحتل  همجية  على  تدل  إحصائية  عن 

الماضية  العشرة  األيام  خالل  ومرتزقتهم 
أهالي  من  مواطناً  وعشرين  ثمانية  »اختطف 

عفرين بينهم إحدى عشرة امرأة«.
ووثّقت المنظمة أسماء عدد من المختطفين وهم 
مولودة محمد جابو –  نوري رشيد –  »كولة 
حليمة موسى – جوليه آسيا – محمد جارو من 
أهالي قرية قازه التابعة لناحية راجو، وعائشة 
حسو حميد – فريدة محمد حسين – أمينة حميد 
التابعة  بافلور  قرية  من  محمد  شفيقة   – حنان 

لناحية جندريسه«.
فإن مرتزقة ما تسمى فرقة  المنظمة  وبحسب 
الحمزات كانت قد »قتلت امرأة تدعى عائشة 
وسط  حمص،  محافظة  من  وتنحدر  محمد«، 

سوريا.

المعتقلة  السياسية  أوضحت  األخبارـ  مركز 
قاعدة  يمتلك  حزبها  بأن  يوكسكداغ  فيغان 
جماهيرية كبيرة متوعدة بهزيمة حزب العدالة 

والتنمية في االنتخابات المقبلة
قالت الرئيسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب 
الديمقراطي، فيغان يوكسكداغ، التي تقبع خلف 
أردوغان  إن  سنوات   4 من  أكثر  منذ  القضبان 
يريد إنهاء حزب الشعوب بشكل كلي خصوًصا 
السابق  المشترك  الرئيس  واعتقال  اعتقالها  بعد 
للحزب صالح الدين ديمرتاش وقادة آخرين عام 

2016 مؤكدة بأن ذلك لن يحدث.
نقلتها  رسالة  في  المعتقلة  السياسية  وذكرت 
جماهيرية  قاعدة  يمتلك  حزبها  أن  محاميتها، 
من  مكنته  صلبة،  سياسية  وهيكلية  كبيرة 
الحصول على ما نسبته بين عشرة وثالث عشرة 
بهزيمة  متوعدة  الناخبين،  أصوات  من  بالمئة 
وأفادت  المقبلة.  االنتخابات  في  والتنمية  العدالة 
بأن الحكومة الحالية التي يقودها الحزب الحاكم، 
لم يعد بإمكانها بناء ما دّمره هذا الحزب، معتبرة 
القانون  غياب  ظل  في  معقدة  عملية  هذه  أن 

العملة المحلية، وهو مؤشر  والحريات وتدهور 
على أن اإلصالحات التي تحدث عنها أردوغان 
نسبة  أن  خاصة  للتطبيق،  قابلة  غير  أخيراً 
حله  بإمكانية  مقتنعة  تعد  لم  أنصاره  من  كبيرة 
ألزمات تركيا. وأكدت أن شعبية الحزب الحاكم 
أزمات  عدة  لوجود  الراهن،  الوقت  في  تتراجع 
تواجهها البالد كاألزمة االقتصادية بالتزامن مع 
للقوانين كتشريع حراس  تفشي كورونا، إضافة 
وسائل  مراقبة  وإجراءات  النقابات  وتعدد  الليل 
الليرة  تدهور  جانب  إلى  االجتماعي،  التواصل 
في صفوفه  بارزين  مسؤولين  الحزب  وخسارة 
حكومة.  ورؤساء  ووزراء  مستشارين  كانوا 
كأداة  القمع  سوى  شيئاً  يملك  يعد  لم  وبالتالي 
مساعداً  عامال  واستخدامه  خصومه  لترهيب 

لبقائه في السلطة.
الرئيسين  عن  اإلفراج  التركي  النظام  ويرفض 
المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي 
يوكسكداغ  وفيغان  ديميرتاش  الدين  صالح 
رغم  بالحزب،  اآلخرين  المسؤولين  وعشرات 

الدعوات األوروبية والغربية لإلفراج عنهم.

تعتبر فراغات الشعر من المشاكل المزعجة، 
والتي عادةً ما تكون بأحد جانبي الشعر، أو في 
عمل  من  تحرمنا  وقد  الرأس،  فروة  منتصف 

الكثير من أنواع تسريحات الشعر.

التي  الطبيعية  الوصفات  من  الكثير  وهناك 
من الممكن أن تعالج مشاكل فراغات الشعر، 
ننصح باعتمادها والمداومة عليها للتخلص من 

هذا األمر تدريجيّاً.

زيت الخردل وزيت الزيتون

كبيرة  مالعق   3  – خردل  صغيرة  ملعقة   –
مع  الخردل  زيت  اُخلطي   – زيتون  زيت 
بها  التي  األماكن  الزيتون وضعيه على  زيت 
قلياًل  المنطقة  هذه  دلكي   – الرأس،  فراغات 

بالزيت، واتركي الخليط لمدة ساعة أو أكثر.
والشامبو،  بالماء  شعرِك  بعدها  اشطفي   –
األقل  على  مرتين  التجربة  هذه  وكرري 

أسبوعيًّا.

األفوكادو مع بياض البيض 
وزيت الزيتون

ثمرة   – الزيتون  زيت  من  صغيرة  ملعقة   –
أفوكادو مهروسة – بياض بيضة.

وبياض  الزيتون  زيت  مع  األفوكادو  اخلطي 
الرأس  وفروة  الشعر  على  وضعيه  البيض، 
وغّطي  ساعة،  لمدة  الخليط  اُتركي  مباشرة، 
شعرِك  اغسلي  البالستيكي.  بالغطاء  شعرِك 
بعدها بالماء والشامبو، ويمكنِك تجربة الماسك 

مرة أسبوعيّاً.

الصّبار مع زيت اللوز الحلو

ملعقة   – الصبّار  هالم  من  كبيرة  ملعقة   –
صغيرة زيت لوز حلو، اخلطي كالًّ من هالم 
الصبّار الطازج مع زيت اللوز الحلو. ضعي 
لمدة  واتركيه  الشعر  فراغات  على  الخليط 
نصف ساعة، اِغسلي شعرِك بعدها بالماء مع 

التكرار مرة أو مرتين أسبوعيّاً.

المجتمع  أبناء  يواصل  األخبارـ  مركز 
بإقامة  أيزيدخان  ألسايش  دعمهم  اإليزيدي 
فعالية تكشف عن رفضهم لالتفاقية المبرمة 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  بين 

وحكومة بغداد بشأن شنكال
الحزب  من  كل  عقدها  التي  لالتفاقية  رفضاً 
الديمقراطي الكردستاني وحكومة بغداد بشأن 
شنكال أقام أهالي شنكال فعالية داعمة لقوات 
أسايش أيزيدخان حيث تجمع الليلة الماضية 
العشرات من األهالي في قضاء شنكال تعبيراً 
عن دعمهم لقواتهم في ظل المؤامرات التي 

تحاك تجاههم.
أمام  الرئيسي  الطريق  على  األهالي  وتجمع 
انطلقت  وبعدها  خانصور،  ناحية  حاجز 
مسيرة بالسيارات، وجابت الشوارع الرئيسية 
أحد مراكز  ليتجمعوا في  في قضاء شنكال، 

قوات أسايش إيزيدخان في قضاء شنكال.
وجه  في  إرادتهم  قوة  عن  األهالي  وعبر 
قبولهم  عدم  على  وإصرارهم  المؤامرات 
ال  كي  أهلها  تقصي  شنكال  بشأن  باتفاقيات 

تتكرر مأساة صيف 2014 حسب تعبيرهم، 
مشددين على االستمرار بدعم قوات أسايش 
كل  وجه  في  شنكال  قضاء  في  أيزيدخان 
المجتمع  أبناء  تستهدف  التي  المحاوالت 
اإليزيدي، مؤكدين على عدم قبولهم بدخول 

أي قوى إلى شنكال.
إيزيدخان  ألسايش  الداعمة  الفعالية  وانتهت 

وسط الشعارات الداعمة للقوات.
والجدير بالذكر أنه نتيجة التطورات السريعة 

في قضاء شنكال، عقد مجلس اإلدارة الذاتية 
في شنكال، االثنين الماضي، اجتماعاً طارئاً 
محاوالت  ضمنها  من  المستجدات،  لبحث 
الجيش العراقي التمركز في شنكال والسيطرة 
هذا  وفي  إيزيدخان،  أسايش  مراكز  على 
السياق دعا المجلس كافة األهالي للتوجه إلى 
من  العراقي  الجيش  لمنع  األسايش  مراكز 

السيطرة عليها.

أوغلو،  داود  أحمد  اتهم  األخبارـ  مركز 
بيع  خلفية  على  األمانة  بخيانة  أردوغان  
10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، مشيراً 

إلى حجم الدمار الذي لحق باقتصاد البلد.
أحمد  التركي،  المستقبل  حزب  رئيس  قال 
داود أوغلو في مقطع فيديو نشره على تويتر، 
إن أردوغان »خان األمانة«، على خلفية بيع 
10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، إلنقاذ 
إلى  بالعودة  إياه  مطالباً  التركي،  االقتصاد 

رشده.
لحق  الذي  الدمار  حجم  إلى  إشارة  وفي 
يمكنك  »ال  أوغلو:  داود  ذكر  باالقتصاد، 
سيد  يا  الحطام  لهذا  غطاء  على  العثور 
أردوغان. هذا البلد ليست البورصة الخاصة 
متجرك،  وال  بك،  الخاص  السوق  وال  بك، 
من  تتكون  أمة  أمة،  بها  يعيش  دولة  تركيا 

الشرفاء«.
يمكن  ال  إنه  قال  المستقبل،  حزب  رئيس 
ال  وقال  فعل،  ما  على  أردوغان  مسامحة 
الذي  الدمار  هذا  من  ينجو  أن  يستطيع  أحد 
لحق بالبالد من خالل طلب العفو والمغفرة. 
فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون، 
مشيراً إلى أن مهندس آلية الفساد في تركيا، 

هو حزب العدالة والتنمية.
التي  أردوغان  بكلمات  أوغلو  داود  وذكر 

األمان  أعطيت  إذا  إخواني،  »يا  فيها:  قال 
لشخص، فإنك ستحاسبه عليه، أليس كذلك؟«، 

في إشارة إلى ضرورة محاسبة أردوغان.
من جهة أخرى رفض برلمان تركيا بأصوات 
والحركة  والتنمية  العدالة  حزبي  تحالف 
الجمهوري  الشعب  حزب  اقتراح  القومية، 
أسهم  بيع 10% من  في  التحقيق  المعارض، 

بورصة إسطنبول إلى قطر.
ومنذ إعالن صندوق الثروة السيادي التركي 
إسطنبول  بورصة  أسهم  من   %10 بيع  عن 

إلى قطر، وموجات الغضب تتزايد في تركيا 
خاصة بين صفوف المعارضة، التي اتهمت 
المال.  مقابل  الدولة  أصول  ببيع  أردوغان 
الثروة السيادي  وعلى عجل، أعلن صندوق 
في تركيا، االثنين الماضي وبعد مضي 5 أيام 
فقط على زيارة أمير قطر تركيا، أنه باع 10 
بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى جهاز 
دوالر،  مليون   200 مقابل  لالستثمار  قطر 
قدرها  بحصة  يحتفظ  سيظل  أنه  إلى  ملفتاً 

80.6 بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول.
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103 المرأةالرياضة

 ال إحصائيات في
 يوم مناهضة

العنف ضد المرأة

مؤسسات ومراكز ومنظمات نسوية عدة 
المرأة  لتوعية  األساس  حجر  وضعت 
ومساندتها والدفاع عن حقوقها قبل وبعد 
سوريا،  وشرق  وشمال  آفا  روج  ثورة 
تخليص  عينها  نصب  وضعت  حيث 
المرأة من القيود التي وضعتها الذكورية 
حياة  وتبدأ  المظلم  واقعها  من  لتخرج 

جديدة.
خطوة  النسوية  التنظيمات  تأسيس  كان 
المثال  سبيل  وعلى  المرأة،  تحرير  نحو 
ستار  اتحاد  ـ  ستار  مؤتمر  لتشكيل  كان 
هذا  المرأة،  حياة  في  مهم  أثر  ـ  سابقاً 
من  المرأة  احتضان  إلى  سعى  المؤتمر 
جميع شعوب المنطقة وحمل على عاتقه 
المرأة  لدى  المعرفي  بالمستوى  التقدم 
أما  الحياة جميعها،  لتنخرط في مجاالت 
منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة 
ووقف  وظيفتها،  على  داالً  كان  فاسمها 
المرأة الحر في سوريا أيضاً كان إحدى 
المرأة  دعم  إلى  سعت  التي  المنظمات 
وتعليمية  اقتصادية  عدة  مشاريع  عبر 
كيان  للمرأة  وليكون  وغيرها،  وصحية 

سياسي تأسس مجلس المرأة السورية.
إلى جانب كل تلك الكيانات النسوية كان 
هيئات  بالمرأة ضمن  هيئة خاصة  هناك 
اإلدارة الذاتية؛ هيئة المرأة، حيث رفعت 
راية حماية حقوق المرأة، وألجل تحقيق 
وأحكاماً  عامة  مبادئ  أصدرت  ذلك 
في  حقوقها  لتحمي  بالمرأة  خاصة 
وجود  للمرأة  وليكون  مختلفة،  مجاالت 

فعلي وجهة تدافع عنها.
وتنظيم  ومنظمة  مؤسسة  كل  عملت 
بالمستوى  المرأة  تقدم  ليكون  على حدى 
سميت  بثورة  الئقة  ولتكون  المطلوب 
خطت  قد  المرأة  بأن  ننكر  ال  باسمها، 
األهداف  بعض  تحقيق  نحو  خطوات 
التي سعت إليها لبناء حياة حرة، ولكن ال 
المرأة أصبحت حرة  بأن  القول  نستطيع 
مئة بالمئة، وهذا يظهر في الحوادث التي 
تتعرض لها المرأة والجرائم التي ترتكب 
قوانين  وجود  من  الرغم  على  بحقها 

وضعت لحمايتها.
قتلها،  سبيها،  المرأة،  اغتصاب  حاالت 
الكثير  االنتحار وغيرها  بجثتها،  التمثيل 
من أشكال العنف التي كشف الواقع الذي 
الرغم من  فعلى  المرأة،  تعيشه  ال زالت 
لم  أنها  إال  التنظيمات  تلك  كل  وجود 
ذهنية رسخت  من  المرأة  حماية  تستطع 
في عقلية مجتمع عاش طويالً تحت حكم 

تلك الذهنية.
اليوم وبعد مرور قرابة أسبوع على يوم 
أي  نجد  لم  المرأة  ضد  العنف  مناهضة 
المرأة  تعرض  مدى  تكشف  إحصائية 
وكأن  سوريا  وشرق  شمال  في  للعنف 
وتعيش  للعنف  البتة  تتعرض  لم  المرأة 
من  الرغم  على  فيها  قيود  ال  حرة  حياة 
حاالت  فيها  ظهرت  وحدها  كوباني  أن 

انتحار عدة في الفترة األخيرة.
تقاعس  مدى  لنا  تظهر  الصورة  هذه 
الجهات المعنية من مؤسسات ومنظمات 
بعددها  كثرت  التي  ونسوية  حقوقية 
وضعفت بعملها. ما أود التعبير عنه هو 
أن اإلحصائيات التي غالباً ما تكون غير 
دقيقة بنسبتها تكون وثيقة نكتشف عبرها 
التي  االنتهاكات  مدى  الشيء  بعض 
يزيد  بدوره  والذي  المرأة  بحق  تحصل 
نحو  أكثر  بجدية  للعمل  مسؤوليتنا  من 

تحرر فعلي للمرأة.
أمر  للمرأة  الداعمة  الجهات  بعض  دعم 
ال بد منه، ولكن هذا ال يعني أن ال وجود 
فعلى  الدعائم،  تلك  وجود  بدون  للمرأة 
من  هي  وحدها  بأنها  تعي  أن  المرأة 
ستصنع الحرية لنفسها ولمجتمعها ككل، 
مرحلة  ونبدأ  جديد  من  سوياً  فلننهض 
جديدة تليق بإرادتنا، وليكن شعارنا شعار 
روناهي  جريدة  في  الصحفيات  أطلقته 
العنف  لننهي  بالبرتقالي«  العالم  »لونوا 

باقتالع جذوره من المجتمعات ككل.

رؤية

بيريفان خليل

نساء ذوي همم.. قضية على طاولة المجلس 
التنفيذي في شمال وشرق سوريا

ذوي  من  المرأة  قامشلو-  روناهي/ 
االحتياجات الخاصة ال زالت مهمشة بشكل 
كبير في مناطقنا، وبشكل خاص من ناحية 
تأمين فرص عمل تناسبها بالرغم من وجود 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  من  صادر  قانون 
وشرق سوريا بوجوب إشراكهن في العمل 

بنسبة 4% ضمن مؤسساتها.
شهر  من  الثالث  اليوم/  هذا  مثل  يصادف 
كانون األول/ من كل عام اليوم العالمي لدعم 
خصص  حيث  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 
عام  منذ  المتحدة  األمم  قبل  من  التاريخ  هذا 
1992، بهدف حماية حقوقهم وزيادة الوعي 
إلشراكهم ودمجهم ضمن المجتمع وفي كافة 
ومؤهالته،  طاقاته  حسب  كّل  المجاالت، 
مناطقنا  في  المعنيين  نذكر  المناسبة  وبهذه 
بضرورة تطبيق القرار الذي يضمن حقوقهم 

في العمل.

بيئة غري مالمئة..

السنين  المرأة في مجتمعنا منذ آالف  تواجه 
ولكن  حقوقها،  معظم  من  ملحوظاً  حرماناً 
مضاعف،  الهمم  ذوي  من  النساء  حرمان 
حتى بات أغلبهن يقبعن في المنازل ويخبئن 
أنفسهن وراء الستار، خوفاً من تنمر البعض 
بيئة  لهن  يوفر  قانون  وجود  لعدم  عليهن، 
مجاالت  بكافة  واالنخراط  للعمل  مالئمة 

الحياة.
»عليهن أن يطالبن بحقوقهن في العمل وال 
قدرات  لديهن  ألن  المجتمع،  تنمر  يخشين 
جزء  وهن  والتطور،  اإلبداع  على  هائلة 
دون  ناقصاً  يبقى  الذي  المجتمع  هذا  من 
بدأت  الكالم  بهذا  العمل«؛  في  انخراطهن 
ناريمان عفدكي، البالغة من العمر 32 ربيعاً، 
من مدينة سري كانيه المحتلة، والمقيمة اآلن 

في مدينة قامشلو، حديثها معنا.
»لجنة  بـ  قامشلو  مدينة  في  ناريمان  وتعمل 
أدب  درست  آفا«، حيث  في روج  األدبيات 
عربي بسوريا، وأدب كردي في آمد بباكور 
في  األطفال  بشلل  مصابة  وهي  كردستان، 

رجلها اليمنى.
حدثتنا ناريمان عن عملها بالقول: »لدي عمل 
وتمنيت  المجال كنت أحبه جداً  ثابت، وهذا 

سيدة  حكم  أول  فرابارت،  ستيفاني  أصبحت 
لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  في  مباراة  تدير 
يوفنتوس  مباراة  قادت  عندما  للرجال،  القدم 

ودينامو كييف.
عاًما،   36 عمرها  البالغ  الفرنسية  وأدارت 
األوروبي  الدوري  منافسات  في  مباراتين 

ظهورها  منذ  الفرنسي،  الدوري  في  و18 
األول في دوري األضواء في نيسان من العام 

الماضي.
بين  األوروبي  السوبر  أيضاً  أدارت  كما 
العالم  كأس  ونهائي  وتشيلسي،  ليفربول 

للسيدات العام الماضي.

مهرجان رياضي لذوي الهمم متى ُيبصر النور؟

ستيفاني فرابارت.. أول صافرة بطولة أستراليا المفتوحة تتجه للتأجيل
نسائية في دوري أبطال أوروبا

الثالث من كانون  ـ يصادف  / قامشلو  روناهي 
ذوي  أي  الهمم  لذوي  العالمي  اليوم  األول 
االحتياجات الخاصة كما هو متداول في مجتمعنا 
حتى اآلن، وهي فئة مهمشة في شمال وشرق 
إلقامة  محاوالت  جرت  ورياضيّاً  سوريا، 
تكتمل  لم  الخطوة  ولكن  لهم  رياضي  مهرجان 

وتحّولت لحفل ترفيهي.
يعد الثالث من كانون األول يوم عالمي ُخصص 
من قبل األمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي 
االحتياجات الخاصة، يهدف هذا اليوم إلى زيادة 
الكثير  في  المهمشة  الشريحة  هذه  لقضايا  الفهم 

من المجتمعات وخاصةً الشرق أوسطية.
آالف   10 من  أكثر  هناك  الجزيرة  إقليم  وفي 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  مكتب  لدى  مسجل 
في هيئة الشؤون االجتماعية والعمل في اإلقليم، 
الهيئة  قبل  العمل من  قامشلو جاري  مدينة  وفي 
لفتح مركز في المستقبل القريب لمن هم من فوق 
عالم  وهو  بقامشلو  مركز  هناك  بينما  سنة،   12
لهيئة  تابع  الخاصة  االحتياجات  لذوي  الطفولة 
المرأة ترعاه اإلدارة الذاتية في اإلقليم، ويستقبل 
األطفال حتى عمر 12 عاماً، كما هناك مراكز 
اإلدارة  ليست تحت رعاية  خاصة أخرى ولكن 
بإقليم  المدن  بعض  في  متواجدة  وهي  الذاتية 

الجزيرة أيضاً.
قبل  من  محاوالت  جرت   ،2016 عام  في 
صحيفتنا »روناهي« وبالتنسيق مع هيئة الشؤون 
واالتحاد  الجزيرة  إقليم  في  والعمل  االجتماعية 
الرياضي وهيئة المرأة إلقامة مهرجان رياضي 
التابع لهيئة المرأة،  ألطفال مركز عالم الطفولة 
ولكن تعرضت تلك المحاولة للكثير من العوائق 

لتتحول في النهاية إلى حفل ترفيهي.
هيئة  قبل  من  العون  يد  تقديم  عدم  وقتها  وظهر 
الصحة في اإلقليم والتي كان يُتطلب منها تقسيم 
لفرزهم  لهم،  الموجودة  اإلعاقة  األطفال بحسب 

المهرجان،  سيتضمنها  كان  التي  المناسبة  للعبة 
باص  تعطل  بعدها  من  ذلك،  يحصل  لم  ولكن 
بالمركز، وأمور أخرى حالت  الخاص  األطفال 
كلها إلقامة المهرجان ليقام بدالً عنه حفل ترفيهي 

لهم.
إن قيام هذا المهرجان ضروري ولكن ال االتحاد 
الشؤون  هيئة  وال  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
االجتماعية والعمل يفكرون بالقيام بهذه الخطوة 
وقتها  عفرين  إقليم  إلى  نُقلت  التجربة  أن  رغم 
قبل  وذلك  هناك،  ونجحت  كبيراً  صداً  والقت 
الدولة  قبل  احتالل عفرين في عام 2018، من 
السوري  الوطني  الجيش  يسمى  وما  التركية 
الهمم  لذوي  الرياضي  والمهرجان  لها.  التابع 
نتناوله  أن  يجب  الذي  األصح  المصطلح  هذا 
يمتلكون  الذين  األطفال  فهؤالء  توصيفهم  في 
ممن  يُتطلب  األوقات  وأغلب  عديدة  مواهب 
حولهم تشجيعهم إلخراج هذه المواهب ورعايتها 
وصقلها، والكثير من بلدان العالم تعطي األولوية 
لهذه الفئة رياضيّاً ومنهم وصلوا للمراتب الدولية 
تقام أولمبياد خاصة بهم وإليكم  والعالمية بحيث 

تفاصيل عنها.

التاريخ

أربعة  كل  مرة  تُنظم  البارالمبية«،  »األلعاب 
أو  أولمبية صيفية  دورة  كل  بعد  مباشرة  أعوام 
البارالمبية عام 1948  األلعاب  انطلقت  شتوية. 
بعد تنظيم الطبيب البريطاني لوديج جوتمان يوم 
مسابقات  بلندن  األولمبية  األلعاب  دورة  افتتاح 
القدامى  البريطانيين  للجنود  صغيرة  رياضية 
المشاركين في الحرب العالمية الثانية والمصابين 

بإعاقات.
وفي عام 1960 انطلقت األلعاب رسمياً بمدينة 
الرياضيين  على  واقتصرت  إيطاليا،  في  روما 
الباب  فُتح  ثم  المتحركة،  للكراسي  المستخدمين 
عام 1976 خالل الدورة المنظمة بمدينة تورونتو 
االحتياجات  ذوي  من  الرياضيين  أمام  بكندا 

الخاصة األخرى.

رشوط املشاركة

األبطال  على  األلعاب  في  المشاركة  تقتصر 
الرياضيين من ذوي االحتياجات الخاصة الذين 
يعانون من »إعاقات عضلية« إضافة إلى أولئك 
الحركة.  في  اختالل  أو  مشاكل  يواجهون  الذين 
وتصنف اإلعاقة ضمن هذه الفئات إلى تصنيفات 
فرعية، تختلف من رياضة إلى أخرى، وهو ما 
أثار في عدة مرات جدالً وخالفات بشأن بعض 
عرض  في  بالمبالغة  يُتهمون  الذي  الرياضيين 

إعاقاتهم.
وال تضم األلعاب البارالمبية الرياضيين من ذوي 
من  يعانون  الذين  أولئك  وال  الذهنية،  اإلعاقات 
الخاصة«  هيئة »األولمبياد  أن  باعتبار  الصمم، 

تنظم لهم »األلعاب األولمبية الخاصة«.
وتشرف »اللجنة البارالمبية الدولية« على تنظيم 
على  بدورها  تشتمل  التي  األلعاب،  تلك  وإدارة 
دورة صيفية وأخرى شتوية، حيث أبرمت اتفاقاً 

المرافق  الستخدام  الدولية  األولمبية  اللجنة  مع 
المدينة  في  المستخدمة  نفسها  والتسهيالت 

المحتضنة لأللعاب األولمبية »العادية«.

األبطال املتوجون

ميدالية  بـ55  فازت  زورن:  تريشا  األميركية  ـ 
منها 41 ذهبية في السباحة ضمن فئة المكفوفين، 

بين عامي 1980 و2004.
ـ النرويجية رغنهيلد مايكلبيست: متخصصة في 
عدد  في  القياسي  الرقم  تحمل  التزلج،  سباقات 
الميداليات في األلعاب الشتوية، بحصولها على 
عامي  بين  ذهبية   17 ضمنها  من  ميدالية   22

1988 و2002.
ـ النيوزلندي نيرولي فايرهال: متخصص في لعبة 
الرماية، وهو أول رياضي من ذوي االحتياجات 
الخاصة، شارك في منافسات األلعاب األولمبية 
الصيفية العادية في لوس أنجلوس عام 1984، 
وفي الدورة المخصصة لذوي االحتياجات خالل 

العام نفسه، وحصل على الميدالية الذهبية.

ـ الجمباز األلماني األميركي جورج إيسر: شارك 
العادية  الصيفية  األولمبية  األلعاب  دورات  في 
عام  وحصل  البارالمبية،  األلعاب  انطالق  قبل 
ذهبيات،  منها ثالثة  ميداليات  1904 على ست 

رغم استخدامه رجالً صناعية خشبية.
ميداليتين  أحرز  تاكاكس:  كارولي  المجري  ـ 
 1948 دورتي  خالل  الرماية  في  ذهبيتين 

و1952 رغم أن ذراعه اليمنى مبتورة.

معلومات أخرى

رفع رياضيون أميركيون من ذوي االحتياجات 
الخاصة عام 2003 دعاوى قضائية على اللجنة 
على  أيضاً  تشرف  التي  األميركية  األولمبية 
تقصيرها  بدعوى  األميركية،  البارالمبية  اللجنة 
في تمويل هذه الفئة من الرياضيين، وأسفر ذلك 
عام  دوالر  ماليين  ثالثة  من  التمويل  رفع  عن 

2004 إلى أكثر من 11 مليون عام 2008.
االحتياجات  ذوي  من  رياضياً   4350 شارك  
 ،2016 جانيرو  دي  ريو  ألعاب  في  الخاصة 
مقابل 4237 رياضياً خالل دورة لندن 2012، 
وأعلنت محكمة التحكيم الرياضي )كاس( في آب 
2016 أن روسيا ال يحق لها المشاركة في دورة 
بعد  جانيرو،  دي  ريو  في  البارالمبية  األلعاب 
االتهامات الموجهة إلى رياضيين روس بتعاطي 

المنشطات تحت رعاية جهات حكومية.
لكي  األولمبياد  عن  المعلومات  هذه  كتبنا  لقد 
الذاتية  واإلدارة  الرياضة  على  للقائمين  يتسنى 
بهذه  العالم  اهتمام  مدى  عن  الجزيرة  إقليم  في 
وقدرتهم  المواهب  وعن  لدينا  المهمشة  الفئة 
لهم  توفرت  حال  في  اإلنجازات،  تحقيق  على 
الظروف، ويبقى حلم إقامة هذه المهرجان قائماً 
لحين تحقيقه. فإقليم الجزيرة ال ينقصه شيء لفعل 
التنظيم والجدية  ذلك، واألمر يتطلب بعض من 
في العمل واالهتمام بهذه الفئة التي أقل ما يمكن 

تقديمه لهم وصفهم بذوي الهمم.

النسخة  أن  أسترالية،  إعالمية  تقارير  ذكرت 
للتنس،  المفتوحة  أستراليا  بطولة  من  المقبلة 
سيجرى تأجيلها ثالثة أسابيع، لتنطلق في شباط 

بدالً من موعدها المعتاد في كانون الثاني.
خطاب  في  البطولة،  مدير  تايلي،  كريج  وقال 
و«سيدني  إيج«  »ذي  نشرته صحيفتا  لالعبين، 
بعض  األمر  »استغرق  هيرالد«:  مورنينج 
أننا  يبدو  أنه  هي  السارة  األخبار  لكن  الوقت، 
سنتمكن من إقامة بطولة أستراليا المفتوحة، في 

الثامن من )شباط(«.
األسترالي  االتحاد  بين  المفاوضات  وتجرى 

للتنس ومسؤولي والية فيكتوريا، التي تستضيف 
حول  ملبورن،  في  المفتوحة  أستراليا  بطولة 
والمرافقين  الالعبين  وصول  وترتيبات  مواعيد 

لهم، في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.
عليهم  سيكون  الالعبين  أن  الصحف  وذكرت 
و17   15 يومي  بين  أستراليا،  إلى  الوصول 
الصحي  الحجر  في  للدخول  الثاني،  كانون 

اإللزامي لمدة أسبوعين.
بإجراء  الحجر  خالل  لهم  السماح  ويجرى 
كورونا  لفحوص  يخضعوا  أن  على  التدريبات، 
تنطلق  أن  المفترض  من  وكان  مرات.  عدة 

يكون  وقد  الثاني،  كانون   18 في  البطولة، 
منافسات  جدول  على  كبيرة  تأثيرات  للتأجيل 

التنس، خالل الموسم الجديد.
العالمية  الرابطة  من  أي  تنشر  لم  اآلن،  وحتى 
العالمية  والرابطة  المحترفين،  التنس  لالعبي 
بطوالت  جدول  المحترفات،  التنس  لالعبات 

موسم 2021.
مرحلة  تشكل  كانت  بطوالت،  إلغاء  وجرى 
بطولة  منها  المفتوحة،  أستراليا  قبل  استعدادية 

بريزبين.

تقرير/ ميديا غانم

إعداد / جوان محمد

عملي  وطبيعة  ودوامي  دوماً،  به  أعمل  أن 
وجود  ينفي  ال  هذا  ولكن  وضعي،  يناسبان 
االجتماعية  وحياتي  بعملي  المعوقات  بعض 
الزيارات  بعض  من  أحرم  فأحياناً  أيضاً، 
بسبب عدم قدرتي على التنقل بسبب وضعي، 
ولكن هذا ال يمنعني من مزاولة عملي، ولكن 
االحتياجات  ذوي  من  النساء  هو  يهمني  ما 
واألخريات  يجدن عمالً،  الالتي ال  الخاصة 

اللواتي يخشين االنخراط في المجتمع«.

بعملها غلبت التنمر..

تؤكد ناريمان بأنها ال تتحدث هنا عن نفسها 
ألنها تجاوزت هذا األمر عندما بدأت بالعمل، 
لكنها تتحدث عن النسوة الالتي يخبئن أنفسهن 
وراء الستار بمنازلهن، وتابعت: »عليهن أن 
يطالبن بحقوقهن في العمل، وال يخشين تنمر 
المجتمع ألن لديهن قدرات هائلة على اإلبداع 
والتطور، وهن جزء من هذا المجتمع الذي 

يبقى ناقصاً دون انخراطهن في العمل«.
ذوي  من  األشخاص  وضع  أن  إلى  مشيرةً 
الهمم بشكل عام يرثى له، وقالت: »فال سبل 
وضعهم  تراعي  التي  والمواصالت  التنقل 
صحي،  تأمين  لديهم  ليس  كما  متوفرة، 
األطفال  مراكز  قلة  شيء  كل  من  واألهم 
المشاريع  وندرة  االحتياجات،  ذوي  من 
ومراكز التأهيل والتدريب واالهتمام والدعم 
والمرأة  للكبار  العمل  فرص  وتأمين  المادي 
مهمشة  بأنها  المعلوم  من  التي  بشكل خاص 
الهمم  المرأة من ذوي  لذا نجد  في المجتمع، 
فبقيت  المجتمع،  المرأة من  تعانيه  ما  تواجه 
لديها فرص  ليس  بأشواط، حيث  الخلف  في 
عمل مناسبة وال دعم مادي أو معنوي أو أي 

قانون يحمي حقوقها«. 
أما عن تأثير الوضع المادي على ذوي الهمم، 
المستوى  منطقة  في  نعيش  »نحن  أضافت: 
حيث  جداً،  ضعيف  فيها  للمواطنين  المادي 
يؤثر ذلك سلباً وبشكل أكبر على ذوي الهمم؛ 

لذا على الجهات المعنية دعمهم مادياً«.
وحول القانون الذي صدر من اإلدارة الذاتية 
األشخاص  بتعيين  سوريا  وشرق  شمال  في 
 %4 بنسبة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 
ضمن المؤسسات والهيئات التابعة لها، قالت: 
تطبق  لم  ذلك  ومع  جداً،  قليلة  النسبة  »هذه 
متابعة  عدم  على  يدل  وهذا  أيضاً،  تفعل  أو 
تنفيذ القانون الذي صدر، حيث تجد بمناطقنا 
عاطلين  إعاقة  لديهم  ممن  األشخاص  أغلب 
عن العمل بالرغم من أن الكثيرين منهم لديهم 

قدرات جسدية وعلمية وعقلية هائلة«.
للجهات  ناريمان حديثها  الختام وجهت  وفي 
المعنية وقالت: »أرجو من الجهات المختصة 
متابعة وتطبيق القوانين الخاصة بذوي الهمم، 
كما  لدعمهم،  جدي  بشكل  عليها  والوقوف 
يجب متابعته وعدم إهمال أي بند من بنوده، 
وإضافة قوانين جديدة تدعم مواهبهم، واألهم 
والضروري هو تهيئة البنية التحتية لسهولة 
تنقل أشخاص ذوي الهمم، فالطرقات - مثالً - 
صعبة جداً للتنقل بالنسبة لهم والمواصالت... 
إلخ، حيث بات من الضروري دمجهم بجميع 
وعدم  ودراسة  عمل  من  المجتمع  مجاالت 
االجتماعية،  اليومية  الحياة  عن  إقصائهم 

ليبقى المجتمع مبتوراً دون انخراطهم«.
هذا وتبلغ نسبة المسجلين من ذوي االحتياجات 
الخاصة بإقليم الجزيرة 10387، لدى هيئة 
الجزيرة  بإقليم  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
وهي نسبة ال يستهان بها، حيث ال يوجد أي 
إحصاء لديهم لمن تم تعيينهم في المؤسسات 
والهيئات، أما حول القانون الذي كان مقترحاً 

في  النائب  أكد  المذكورة،  الهيئة  قبل  من 
بإقليم  والعمل  االجتماعية  الشؤون  هيئة 
بشكل  يطبق  لم  القانون  هذا  بأن  الجزيرة 
القرار  هذا  وتطبيق  »تفعيل  وأردف:  كلي، 
ال يقع على عاتق هيئة الشؤون االجتماعية 
ذلك،  تستطيع  ال  وحدها  فهي  فقط،  والعمل 
في  والمؤسسات  الهيئات  على  يتوجب  بل 
اإلدارة الذاتية التعاون معنا لتنفيذ هذا القرار 

بالشكل المطلوب«.
تعمل هيئة الشؤون االجتماعية والعمل بإقليم 
والكراسي  السماعات  تقديم  على  الجزيرة 
مع  بالتنسيق  الخاصة،  االحتياجات  لذوي 
مركزين  على  وتشرف  المنظمات،  بعض 
الجزيرة،  بإقليم  الخاصة  االحتياجات  لذوي 
ويبلغ  رنكين،  الشهيدة  باسم  الحسكة  في 
في  أما  ـة،  طفل/   25 فيه  األطفال  عدد 
تجهيزه،  على  جارياً  العمل  فالزال  قامشلو 
وبالنسبة لفعالياتهم لليوم العالمي لذوي الهمم 
فليس لديهم أي مخطط بسبب الحظر الكلي 
الشؤون  هيئة  بحسب  المنطقة،  في  المطبق 

االجتماعية والعمل بإقليم الجزيرة.

ما دور الجهات املعنية
 بشؤون املرأة؟

وحول وضع النساء من ذوي الهمم وحماية 
بشؤون  المعنية  الجهات  قبل  من  حقوقهم 
بإقليم  المرأة  هيئة  نائبة  مع  التقينا  المرأة، 
بأنه  بينت  والتي  رمضان،  دريا  الجزيرة 
هيئة  قبل  من  صدر  الذي  للقانون  بالنسبة 
نسبة  تعيين  ضرورة  حول  الذاتية  اإلدارة 
من ذوي الهمم ضمن المؤسسات التابعة لها، 
فإنهن ال يعلمن بأن القرار طبق بشكل فعلي 
أم ال، وأشارت: »ولكن أجد العديد من النساء 
من ذوي الهمم منخرطات في العمل ضمن 

بشكل  تطبيقه  يتعلق  األمر  وهذا  اإلدارة، 
أكبر بهيئة الشؤون االجتماعية والعمل بإقليم 

الجزيرة«.
كهيئة  يتلقين  لم  اآلن  حتى  بأنه  موضحةً 
الفئة  هذه  من  النساء  من  شكوى  أي  المرأة 
هذا  يتطلب  لذا  تعيينهن،  عدم  بخصوص 
للمطالبة  النسوة  هؤالء  من  الجرأة  األمر 

بحقوقهن.
الشؤون  هيئة  مع  ينسقن  بأنهن  منوهةً 
للمراكز  الدعم  لتقديم  والعمل  االجتماعية 
الخاصة،  االحتياجات  لذوي  للهيئة  التابعة 
أما كمشروع خاص بالنساء تابع لهيئة المرأة 
طرح  »بعد  وقالت:  اآلن،  حتى  يوجد  فال 
األمر  هذا  من وضع  بد  ال  هذا  موضوعكم 

بعين االعتبار«.
بأنه  وأكدت دريا رمضان في نهاية حديثها 
»إذا تقدمت أي امرأة من ذوي االحتياجات 
هيئة  في  عمل  على  للحصول  الخاصة 
الشؤون االجتماعية والعمل ولم تجد العمل؛ 
لها عمالً  لنتدخل ونؤمن  فعليها أن تراجعنا 

يناسب وضعها الصحي«.
باإلدارة  الموحد  العاملين  قانون  ينص 
صدر  الذي  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
خاص  بند  ضمن   ،2020/2/2 بتاريخ 
رقم  المادة  في  الخاصة  االحتياجات  لذوي 
تشغيل  العامة  الجهات  »على  بأنه:   /7/
وفق  المؤهلين  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
من  بقرار  تحدد  التي  والشروط  األوضاع 
من  اقتراح  على  بناًء  المشتركة،  الرئاسة 
على  والعمل،  االجتماعية  الشؤون  هيئة 
من  بالمئة  أربعة  نسبة  عددهم  يتجاوز  أال 
العامة«. لكن السؤال  العددي للجهة  المالك 
هنا هل طبق هذا القرار أم أنه نُسَي؟ لتبقى 
قضية تطبيق هذه المادة على طاولة المجلس 

التنفيذي في شمال وشرق سوريا.

دريا رمضان ناريمان عفدكي
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محمد برمو: اإلدارة الذاتية الديمقراطية النموذج 
األمثل للحل في سوريا

أهالي كركي لكي: اتفاقية شنكال عار على جبين الموّقعين عليها

الفيدرالية

تكثر في النظام العالمي أشكال ونماذج اإلدارة 
الشعب  مشاركة  حيث  من  وتقسم  الدول،  في 
دول  إلى  الحاكمة  السلطة  مع  اإلدارة  في 
ديمقراطية ودول استبدادية، ويعرف الفيدرالية 
اختالف  بحكم  وذلك  المعقدة  المصطلحات  من 
الممارسات ال توجد دولتان اثنتان تتطابقان في 
نموذج  يوجد  وال  الفيدرالية،  الممارسة  أسلوب 
المثالي  النموذج  اعتباره  يمكن  للفيدرالية  معين 
في  الراغبة  الدول  به  تحتذي  أن  ينبغي  الذي 
التحول إلى نظام ديمقراطي وال يمكن في طبيعة 
الحال أن نسمي كل فيدرالية ديمقراطية، ولكل 
نموذج  أساسها  دولة خصوصيتها يوضح على 
الفيدرالي,  النظام  فيها  فيدرالي اإلمارات يوجد 
وخاصة نظام الحكم في دولة االمارات، والتي 
قامت منذ بدايتها على النظام الفيدرالي القبلي، 
اإلمارات  في  الفيدرالية  بين  اختالف  ويوجد 

وفيدرالية اإلدارة الذاتية.

ما معنى مصطلح الفيدرالية؟

كلمة  يوناني مشتق من  كلمة جذرها  الفيدرالية 
foedus وتعني االتفاق أو التعاهد أو التحالف 
دانيال  السياسي  الكاتب  الطرفين، ويعرفها  بين 
في  الدولة  أشكال  من  شكل  »أنها  على  آالزار 
العالقات الدولية يجمع بين الحكم الذاتي وتقاسم 
الحكم، ويتميز بمستويين من الحكم على األقل، 
وحكم  األقاليم  أو  بالواليات  خاص  محلي  حكم 

فيدرالي جامع لهما اإلدارة«. 

الفيدرالية استقالل شبه تام

الفيدرالية اتحاد طوعي وإداري لعدد من األقاليم 
أو الدول أو الواليات في تجمع وحدوي تتنازل 
عن  الفيدرالية  للدولة  المشكلة  األطراف  فيه 
المركزي،  الحكم  لصالح  من صالحياتها  جزء 
الغالب  في  تكون  منها،  بكثير  احتفاظها  مع 
مشتركة مع الحكم المركزي بالسياسة الخارجية 
دساتير  على  بناًء  الفيدراليات  وتنشأ  والدفاع، 
تنظم صالحيات كل من اإلقليم والمركز، وتحد 
أو  األقاليم  طرف  من  سواء  ممارستها  كيفية 
السلطة الفدرالية وعالقتهم مع بعضهم البعض، 
أي  دستورية،  كيانات  أنها  على  أيضا  وتعرف 
منشأة وفق نصوص الدستور تتمتع باالستقاللية 

شبه التامة. 
يجب التفريق بين مفهوم الفيدرالية والكونفدرالية 
مستقلة  دول  بين  تحالف  أو  اتفاقية  تعني  التي 
استقالالً شبه تام، وتمارس سيادتها بكل حرية، 
بين  التعاون  مراحل  من  األولى  المرحلة  وهي 
الدول التي قد تتطور إلى اتحاد فيدرالي، والمثال 

المبرمة  باالتفاقية  لكي  كركي  أهالي  ندد 
الديمقراطي  والحزب  العراقية  الحكومة  بين 
الكردستاني القاضية بنشر قوات عسكرية في 
شنكال دون أخذ رأي المجتمع اإليزيدي فيها، 
وعبّروا عن سخطهم وغضبهم حيالها واصفين 

إياها باتفاقية العار.
إلى  التاريخ  فجر  منذ  اإليزيديون  تعّرض 
عشرات  بحقهم  واتُّخذت  العذاب،  أنواع  شتى 
الفرمانات التي ساهمت في تشتتهم في أصقاع 
اتخذت  التي  الفرمانات  عدد  بلغ  وقد  األرض، 
على  كان  آخرها  فرماناً  وسبعين  ثالثٍة  بحقهم 
التي  المجزرة   2014 عام  داعش  مرتزقة  يد 
راح ضحيتها آالف القتلى، وُسبيّت فيها المرأة 

يوسف العنزي

استطالع / غاندي إسكندر

المنظمات  هي  الكونفدرالية  مفهوم  إلى  األقرب 
الدولية واإلقليمية مثل االتحاد االوربي والجامعة 

وتؤول  الخليجي،  التعاون  ومجلس  العربية 
الكونفدراليات عموماً إلى الحل واالندثار أو إلى 
تحتها.  المنضوية  الدول  بين  الحقيقية  الفيدرالية 

التي  الموحدة،  الدولة  تقابلها  الفيدرالية  والدولة 
واألقاليم  كالواليات  إقليمية  تعني وجود وحدات 

المشكلة  األقاليم  أما من جانب حكام  لها سلطة، 
لـالتحاد الفيدرالي فإنهم يحققون استقالالً شبه تام 
المشترك  بالدفاع  للتمتع  معاً  شؤونهم  إدارة  في 

والحماية العسكرية والدعم المالي والسياسي من 
الشعوب  لكل  االجتماعية  الناحية  ومن  المركز، 

الوصول  الفيدرالي، مما يسهل  لالتحاد  المشكلة 
الديمقراطية  مفاهيم  حول  التوافق  حالة  إلى 

وحقوق اإلنسان واألديان. 

اإلمارات منوذج فيدرالية قبلية

العربية  الدول  إحدى  المتحدة  العربية  اإلمارات 
على  الفيدرالي  النظام  تتبع  العربي  الخليج  على 
وهي  إمارة،  كل  تسكن  قبائل  اتحادات  شكل 
والشارقة  ودبي  ظبي  أبو  السبعة:  اإلمارات 
القيوين،  وأم  والفجيرة  الخيمة  ورأس  وعجمان 
خاص  وضع  لها  المتحدة  العربية  اإلمارات 
يختلف عن باقي الدول العربية ألن نظام الحكم 
فيها اتحادي فيدرالي؛ فهناك الحكومة االتحادية 
المحلية  الحكومات  وهناك  محدد،  دور  ولها 
ولها دور ضمن حدود إمارتها. وبحكم الدستور 
وحكومات  االتحادية  الحكومة  بين  العالقة  فإن 
المركزية  الحكومة  بإعطاء  تتميز  اإلمارات 
من  محددة  غير  مساحة  وترك  محددة  سلطات 
على  كل  لإلمارات  ضمنيًا  المفهومة  السلطات 

حدى. 

الفيدرالية يف اإلدارة الذاتية 
الدميقراطية

إدارة  تجاه  الفيدرالية  يشبه  الذاتية  اإلدارة  نظام 
تشكيل  حيث  من  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 

والقرى  والمدن  األحياء  في  المحلية  المجالس 
واتخاذ القرارات من الشعب عن طريق المجالس 
األساسي  القاعدي  التنظيم  ويشكل  المحلية، 
القرار  صنع  جهاز  وهي  المباشرة  للديمقراطية 
والتنظيمي،  اإلداري  مجالها  ضمن  واإلدارة 
تمثل  التي  المجتمعية  الوحدات  هي  والمجالس 
الشعب والتي تتداول شؤونها في جميع المجاالت 
واالقتصادية،  والثقافية  واالجتماعية  السياسية 
مجالس  الديمقراطية.  بتمكين  المجتمع  وتنظم 
المنتخب  التشريعي  الجهاز  هو  المقاطعات، 
أصول  وفق  ويتشكل  للشعوب  الحر  بالتصويت 
من  عدد  من  ويتكون  االنتخابات،  قوانين 
والمقاطعة،  السكان  الكثافة  حسب  األعضاء 
المجلس التنفيذي للفيدرالية، يتشكل من عدد كاف 
من األعضاء، ويتمثل من الجنسين بالتساوي في 

إدارة المجالس.

اإلدارة الذاتية يف األمة 
الدميقراطية

األمة  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  نموذج 
اوجالن  هللا  عبد  القائد  فلسفة  في  الديمقراطية 
الحر،  الديمقراطي  الفكر  ويمثل  نوعه  من  فريدٌ 
الشعوب  لكافة  المشترك  الحرية والتعايش  يكفل 
من العرب والكرد والسريان واآلشور وغيرهم، 
الكل يمارسون شؤونهم بحرية كاملة، وهذا خير 
مثال لإلدارة الذاتية الديمقراطية التعددية، وهي 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  القائم  المثال 
وقد تنامى بفعل االلتفاف الشعبي والتضحية التي 
وأصبحت  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  بذلتها 
حقيقة تالمس الواقع ونموذجاً رائداً في سوريا، 
والعديد من الشعوب المجاورة واإلقليمية تحاول 
اعتمادها كنموذج إداري حديث ينبع من الرغبة 
العمل  في  التكامل  ولبلوغ  الشعبية.  الجماهيرية 
اجتماعية وثقافية مشتركة  إقامة مؤسسات  على 
وقبول  التعدد  ثقافة  نشر  على  والعمل  وتعددية، 
ونشرها،  الديمقراطية  المفاهيم  وترقية  اآلخر 
المجتمع  ويرتكز نموذج اإلدارة على مؤسسات 
الشعوب  بين  والتكامل  التعدد  ودرجة  المشترك 

بأديانهم المختلفة فيه.
اإلدارة الذاتية حل جذري للصراعات في العالم

 واإلدارة الذاتية الديمقراطية تجد الحل الجذري 
لكثير من الصراعات الدائرة حول العالم ألسباب 
وأكثر  التعددية،  اإلدارة  بحل  قومية  أو  دينية 
من  األوسط  الشرق  هو  توتراً  العالم  مناطق 
الناحية الدينية أو القومية، وتطبيق النظام اإلداري 
نموذج صالح ويتجسد وفق رؤيتنا. حيث الهدف 
هو أن يصبح هذا النموذج بديالً للدولة القومية، 
التي لم تأت سوى بنزاعات وحروب وصراعات 

خالل السنوات الماضية.
في اإلدارة الذاتية مؤلفة من ثالثة أقاليم مستقلة 
مدنية  مجالس  من  وتتكون  بعضها  عن  إدارياً 

وخدمية وعسكرية وسياسية.

الّسوريّة  الوطنيّة  الجمعية  رئيس  أوضح 
اإلدارة  مشروع  بأّن  برمو  محمد  المعارض 
لكل السوريين، وقال »ونحن  الذاتية يشّكل أمالً 
السوريين بحاجة إلى منطق )مسد( الديمقراطي 
الذي يتّخذ من التواصل مع الجميع أساساً له لحل 
العربية  الدول  كافة  وطالب  السوريّة«،  األزمة 

بدعم هذه التجربة الرائدة في المنطقة.

مجلس  يتوقف  لم   ،2015 عام  تأسيسه  منذ 
سوريا الديمقراطية عن تنظيم اللقاءات والندوات 
الداخلي  الصعيد  على  الحوارية،  والمؤتمرات 
والخارجي مع باقي األطراف السياسية السورية، 
وحل  الذاتية  اإلدارة  تطوير  إلى  التوصل  بغية 
األزمة السوريّة، وكان آخرها »المؤتمر الوطني 
ألبناء الجزيرة والفرات«، وعقد المؤتمر في الـ 
25 من تشرين الثاني المنصرم، بمشاركة أكثر 
مستقلة،  وسياسية  حزبية  شخصية   300 من 

 17 عنها  تمّخض  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
اإلدارة  لتطوير  والمقررات  التوصيات  من  بنداً 

الذاتية.
اإلدارة الذاتية نواة للجمهورية السوريّة الثالثة

معه  لقاًء  هاوار  وكالة  أجرت  السياق  هذا  وفي 
حيث أشار في بداية حديثه إلى أن اإلدارة الذاتية 
للجمهورية  كنواة  عليه  ويُبنى  خاّلق  مشروع 
أمالً  »يشّكل  أنّه  معتبراً  الثالثة،  السورية 
سوريا  مجلس  به  يقوم  ما  أن  السوريين،  لكل 
سياسية  أعمال  من  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية 
وتنفيذية على أرض الواقع مثال يُحتذى به، في 
السورية  المعارضة  لدى  نموذج  أي  غياب  ظل 
وما تشهده سوريا من أزمة على مختلف الصعد 

السياسية والعسكرية واالجتماعية.
الكردي  وبخاصة  األطراف  جميع  برمو  ودعا 
الكردي،  الوطني  المجلس  إلى  إشارة  في  منها 
لدعم تجربة اإلدارة الذاتية وال سيما بعد مبادرة 

مظلوم  الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد 
عبدي في توحيد الصف الكردي، »نحن ندعم تلك 
الكردية  السياسية  األطراف  تجميع  في  المبادرة 
نحو أهداف كردية موّحدة في سوريا، ونتمنّى أن 

تدعم كل األطراف خالل هذه المبادرة«. 
واعتبر برمو أنه ليس من الحكمة العودة والبدء 
إداري،  أو  سياسي  مشروع  أي  في  الصفر  من 
جيدة  تجربة  اآلن  الذاتية  اإلدارة  تجربة  وقال: 
لذلك  اإلدارة،  في  الخبرة  تمتلك  وأصبحت 
هذه  نسف  فكرة  وإلغاء  عليها،  البناء  يجب 
التجربة  العمل على هذه  الكل  التجربة، وأنصح 
وتطويرها، وعدم البدء من الصفر. نجاح اإلدارة 
الذاتية يأتي عبر النقد والنقد الذاتي وتطّرق برمو 
ألبناء  الوطني  »المؤتمر  أهمية  إلى  حديثه  في 
سوريا  مجلس  عقده  الذي  والفرات«  الجزيرة 
فقط  تنبع  المؤتمر ال  أهمية  بقوله:  الديمقراطية، 
وليس  شعوبهم،  بمختلف  السوريين  تجميع  من 
الدعوات  في  لوحظ  الذي  الكبير  باالنفتاح  فقط 
من  أهميته  تنبع  بل  التمهيدية،  الحوار  وندوات 
منطقها الديمقراطي السليم عبر أسلوبها في النقد 
الذاتي  لنقدها  الذاتية  اإلدارة  تقديم  إّن  الذاتي، 
ومطالبتها  وتقصيرها،  بأخطائها  واعترافها 
إلنجاح  المزيد  لبذل  والدعم  بالتعاون  للجميع 
الديمقراطي والسليم  المنطق  المشروع، هو  هذا 
برمو  وتابع  السوريين.  كل  عنه  يبحث  الذي 
فقال: إّن خطاب مجلس سوريا الديمقراطية عبر 
»خطاب  واللقاءات  المؤتمرات  من  النوع  هذا 
السوريين  جميع  أّن  مؤّكداً  بامتياز«،  وطني 
بأمّسِ الحاجة له في هذه المرحلة العصيبة، نحن 
فيها  تهّشم  مرحلة  في  الخطاب  هذا  إلى  بحاجة 
والقمع  الظلم  نتيجة  السوري  االجتماع  النسيج 
وأيضاً  الشعوب،  النظام ضد  قبل  من  الممارس 
الراديكالية  السورية  المعارضة  تشتيت  نتيجة 
الديمقراطية  دولتهم  إقامة  في  السوريين  ألحالم 
إلى  برمو  ولفت  بها«.  يحلمون  التي  العلمانية 

النوع من  السورية معقّدة جداً، وهذا  أن األزمة 
اللقاءات والتحاور يكسر الحواجز بين السوريين 
في  تتمحور  لدينا مشكلة  السوريّون  نحن  بقوله: 
تخوفنا من بعضنا البعض، جّراء ما خلّفه النظام 
الشمولي  الحكم  من  عاماً   50 خالل  السوري 
معارضة  هو  اليوم  شرخاً  زاده  وما  الشوفيني، 
من  نوعاً  السوريين  بين  خلقوا  الذين  إسطنبول 
الحذر وانعدام الثقة، لذلك نحن اليوم بحاجة إلى 
على  للمراهنة  وبحاجة  الثقة،  من  جسور  بناء 
شخصيات وطنية سورية، وعلى إعادة هذه الثقة 
وورشات،  ومؤتمرات  لقاءات  هكذا  خالل  من 
الشخصيات  من  العديد  هناك  أن  نعلم  ألننا 
أفكاراً  تحمل  والتي  المنفتحة  السورية  السياسية 
ديمقراطية والتي يمكن أن يُبنى معها وطن جميل 

يليق بالدماء الزكية التي قُدّمت.

الحل السلمي لألزمة السوريّة 
الهدف األول

مجلس  مساعي  قائالً:  حديثه  برمو  وأضاف 
حل  إلى  للوصول  مستمرة  الديمقراطية  سوريا 
الديمقراطية  سوريا  ومجلس  السورية،  لألزمة 
مع  بالتحاور  السوريّة،  الثورة  في  سبّاقاً  كان 
إلى  للتوصل  األخرى  السورية  األطراف  كافة 
لم  وحدة الصفوف وإليجاد حل سلمي لألزمة، 
المعارضة  من  أخرى  قوة  أي  أو  االئتالف  نَر 
السياسية تحاورت مع قوة سياسية أخرى، ولم 
نَر االئتالف وال المجلس الوطني قبله، قد عملوا 
بانفتاح وتشاركية مع القوى السياسية األخرى، 

بل على العكس تعاملوا كناٍد نخبوي مغلق.
وأّكد برمو بأن مسد هو الوحيد الذي أقدم على 
األطراف  تلك  عكس  على  واالنفتاح،  التحاور 
األطراف  جميع  المجلس  دعا  إذ  األخرى، 

تجربته،  على  لالطالع  المعارضة  السياسية 
والمالحظات،  واالنتقادات  االقتراحات  وتقبّل 
دولة  لبناء  يمكن  بما  لمشاركته  الجميع  ودعا 
أن  جديد،  سياسي سوري  نظام  وبناء  عصرية 
ورشات مسد في أوروبا، كانت في هذا المسعى، 
وضّمت أكثر من طيف سياسي من المعارضة 
إلى  مشيراً  مستقلة،  أخرى  كثيرة  وشخصيات 
مسد  »استيعاب  هو  الجميع  انتباه  لفت  ما  أّن 
االستيعاب  هذا  واالنتقادات،  المالحظات  لكل 
برهن  واالنفتاح«  المالحظات  على  واالطالع 
للجميع بأنه فعالً بهذه الطرق تُبنى األوطان عبر 
التشاركية واالنفتاح على كافة األطراف، وبأن 
لألزمة  حل  إلى  للوصول  للعمل  جاد  )مسد( 

السورية عبر مشروعه.
وطالب برمو الشعب السوري أن يتكاتف سوياً، 
وأن يعرف أعداءه الحقيقيين، معتبراً أن أعداء 
الشعب السوري هم »النظام السوري وعصاباته 
الحاكمة المستفيدة، والتنظيمات الراديكالية التي 
داعش،  أمثال  من  الخارج  من  استيرادها  تم 
ومن  بالدين،  يتاجرون  ومن  النصرة،  وجبهة 
يريدون تفتيت السوريين، واتخذوهم كمرتزقة، 
إلى  الحمراء  الخطوط  أيام  منذ  بهم  ويتاجرون 

اليوم الراهن، في إشارة إلى تركيا.
السورية  الوطنية  الجمعية  رئيس  واختتم 
العربية  الدول  بالقول: على  محمد برمو حديثه 
وخصوصاً المملكة العربية السعودية، ومصر، 
دعم  واألردن،  المتحدة،  العربية  واإلمارات 
يراها  التي  سوريا،  وشرق  شمال  تجربة 
حديثة  دولة  لبناء  تصلح  كنواة  السوريّون 
فيدرالية  وكدولة  الثالثة،  السوريّة  للجمهورية 
في  ديمقراطي  وكنموذج  علمانية  ديمقراطية 

المنطقة ككل.

وشجباً  شبابها،  رقاب  فيها  ونُحرت  اإليزيدية 
لالتفاقية الموقّعة بين الحكومة العراقية، والحزب 
اغتصاب  إلى  الرامية  الكردستاني  الديمقراطي 
آراء  صحيفتنا  استطلعت  شنكال.  أهالي  إرادة 

أهالي كركي لكي حولها.

ال يحق ألي أحد التالعب
 بإرادة الشعوب

في البداية تحدّث الناطق باسم عشيرة الشرابيين 
في  األعيان  هيئة  وعضو  والعراق  سوريا  في 
كركي لكي محمد عارف البو حمدون بقوله: لقد 
عانى اإليزيديون من مرارة التالعب بمصائرهم 
في  مثيله  قلَّ  لظلم  وتعرضوا  التاريخ،  عبر 
كان  بحقهم  اتُّخذت  التي  فالفرمانات  المنطقة، 
لها وقعاً صادماً على المجتمع اإليزيدي، ونحن 
بغداد  حكومة  بين  المبرمة  االتفاقية  من  موقفنا 
والحزب الديمقراطي الكردستاني موقف واضح 

برفض االتفاقية جملةً وتفصيالً. 

اليوم  يأتي  عندما  لماذا  حمدون  البو  وتساءل   
يقف  إرادتهم  عن  اللش  أبناء  فيه  يُعبّر  الذي 
القمعية  والذهنية  اإلقصاء،  دعاة  من  البعض 
القوانين  لهم  كفلتها  التي  حقوقهم  أمام  بالوقوف 
الدولية، والوضعية، وأضاف البو حمدون وقال: 
نحن كأبناء العشائر العربية، وكهيئة األعيان في 
كركي نرى أنه من حق أي شعب، وأي قومية، 
وأي إثنية وأي تجمع بشري التعبير عن طريقة 
عيشه، وتفكيره، وطريقة إدارته لنفسه، وال يحق 

ألي أحد أن يغتال إرادة الشعوب. 
قائالً:  حديثه  البو حمدون  واختتم محمد عارف 
بما إن أهالي شنكال يرفضون االتفاقية الموقّعة 
الديمقراطي  والحزب  الكاظمي  حكومة  بين 
يؤخذ  ولم  فيها،  يشاركوا  لم  كونهم  الكردستاني 
برأيهم فنحن نساندهم، ونقف إلى جانبهم انطالقاً 
قرارات  احترام  علينا  تُملي  التي  مبادئنا  من 

الشعوب.

االتفاقية هي خدمة مجانية 
ألعداء الشنكاليني

روى علي محمد عارف البوحمدون محمد علي

غرفة  في  اإلداري  ذكر  ذاته  الموضوع  وحول 
صناعة كركي لكي محمد علي بقوله: لقد رأيت 
تعرضوا  عندما  اإليزيديين  معاناة  عيني  بأم 
في  شاركت  قد  كوني  داعش،  مرتزقة  لهجوم 
داعش،  إرهاب  من  الفاّرين  المدنيين  إجالء 
الثكالى،  األمهات  مناظر  أتذكر  الحدث  واصفاً 
األطفال  أعين  في  الموءودة  البراءة  ومناظر 
أفواه  من  وسمعت  وأمهاتهم«  آلبائهم،  الفاقدين 
لقوات  البطولية  المالحم  قصص  اإليزيديين 

الكريال، ووحدات حماية الشعب، والمرأة.
شنكال،  أهالي  دافعوا عن  الكريال  فقال:  وتابع   
للعبور  لهم  آمنا  ممراً  يؤّمنوا  أن  واستطاعوا 
الحكومة  من  كل  تخلى  بعدما  آفا،  روج  إلى 
للديمقراطي  العائدة  البيشمركة  وقوات  العراقية 
الكردستاني عن أهالي شنكال عندما كانوا بأمّسِ 
مهاجمتهم  تم  بعدما  عنهم،  يدافع  لمن  الحاجة 
من قبل مرتزقة داعش، فكيف لهم اآلن بعد إن 
إدارة ألنفسهم،  وبنو  داعش  قبضة  من  تحرروا 
أخرى  مرة  أعناقهم  يسلموا  أن  لتحميهم  وقوات 

لمن تخلى عنهم.
نحن  وقال:  علي  محمد  أكد  حديثه  ختام  وفي   

كأبناء روج آفا نقف إلى جانب إخوتنا اإليزيديين 
بمصيرهم  التالعب  يتم  أن  ونرفض  وإدارتهم، 

خدمة ألجندات إقليمية أو أجندة حزبية ضيقة.
الهدف هو إقصاء أهل شنكال عن إدارة مناطقهم
ناحية  مجلس  عضوة  بيّنت  ذاته  السياق  وفي 
اتفاقيات  هناك  بقولها:  علي  روى  لكي  كركي 
تسمى باتفاقيات العار، فعاٍر على من ترك أبناء 
المجهول  مصيرهم  أمام  المنطقة  في  ديانة  أقدم 
اتفاقيات  في براري شنكال، أن يعقدوا ويبرموا 
الموقّعة  االتفاقية  من  نالحظه  فما  عنهم،  نيابة 
االتفاقية  أن  شنكال  حول  وهولير،  بغداد،  بين 
تلبي رغبات أنقرة التي تهاجم شنكال بين الفينة 
الكريال  لقوات  عناصر  وجود  بحجة  واألخرى 
من  اإليزيديين  حمت  التي  القوات  تلك  فيها 

مجازر داعش وحررت شنكال من رجسهم.
 واختتمت روى علي حديثها بقولها: الهدف من 
االتفاقية إقصاء شعب شنكال عن إدارة مناطقهم، 
بالمجازر بحقهم مرة  للقيام  المجال مجدداً  وفتح 
سيتخلى  محنتهم  في  عنهم  تخلى  فمن  أخرى، 
عنهم ِمراراً، واالتفاقية وصمة عار على جبين 

الموقّعين عليها.



4 كانون األول  2020 الجمعة

العدد 1045

4 كانون األول  2020 الجمعة روناهيروناهي

العدد 1045

85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب
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أهالي عين عيسى ُيواجهوَن مصيراً َمجهواًل 
في ظِلّ التَّآمر والتواطؤ الدوليَّين...!

الهالل األحمر الكردي... عمل دؤوب وإمكانات ضئيلة

تقرير/ حسام إسماعيل

تقرير/ كولي مصطفى

تقرير/ ليالف أحمد

قصة : ريبر هبون

روناهي/ عين عيسى ـ عانى أهالي ناحية عين 
عيسى على مدى األعوام السابقة من اعتداءات 
مستمرة من قبل الجماعات المسلحة ومرتزقة 
داعش بعد اندالع األزمة السورية في 2011، 
وعلى مدى السنوات التي تعاقبت واجه األهالي 
وقراهم،  بيوتهم  عن  والنزوح  التهجير  معاناة 
ويتخوف األهالي في اآلونة األخيرة من مصير 
مشابه على يد جيش االحتالل التركي والمرتزقة 

التابعين له.
وتضم ناحية عين عيسى وقراها أكثر من مائة 
إلى  تنتمي  عشائر  من  أغلبيتهم  نسمة،  ألف 
الشعبين العربي والكردي، ويتعايش أهلها بسالم 
وأمان منذ تحرير المدينة على يد وحدات حماية 

الشعب والمرأة.
ناحية عين عيسى من مضايقات  أهالي  وعانى 
وحالة عدم استقرار بعد اندالع األزمة السورية 
معظم  على  المسلحة  الجماعات  وسيطرة 
 93 اللواء  لمحاصرة  للناحية،  التابعة  المناطق 
ليعيشوا  آنذاك،  السورية  الحكومة  لقوات  التابع 
معاناة النزوح بسبب االشتباكات الدائرة في تلك 
الفترة بين الطرفين، واضطرارهم للخروج من 
بين مطرقة  أصبحوا  كامل حيث  بشكل  الناحية 

اللواء 93 وسندان الجماعات المسلحة.

األهايل مبواجهة املنظومة
 األمنية لداعش

في  الناحية  على  داعش  مرتزقة  سيطرة  وبعد 
التواجد  وإنهاء   ،2014 عام  من  الثامن  الشهر 
يرغب  لم  السورية  الحكومة  للقوات  العسكري 
بسبب  إليها،  بالرجوع  األهالي  من  العديد 
والسمعة  داعش  قبل  من  القاسية  الممارسات 
الوحشية للمرتزقة وإلفاق التهم لألهالي، ومالحقة 

خط ساخن وغرفة عمليات خاصة تعمل على مدار 
الساعة بمتابعة خريطة انتشار فيروس كورونا في 
إقليم الجزيرة، أطباء وممرضون على أتم الجاهزية 
بإصابتهم  المشتبه  المواطنين  اتصاالت  الستقبال 
بالمرض، وتقديم اإلرشادات لهم، وإن دعت الحاجة 
وتوجيه  المرض  برصد  المختص  الفريق  يبدأ 
بوصلته لبيت المريض واتخاذ اإلجراءات الصحية 
المطلوبة وترشيد األهل لمنع انتشار الفيروس لباقي 

أفراد األسرة.

هذا جزء من عمل الهالل األحمر الكردي منذ انتشار 
عدة  حاالت  وظهور  العالم،  في   19 كوفيد  جائحة 
في مناطق شمال وشرق سوريا، بدأ الهالل بتنظيم 
الصحة  هيئة  مع  التنسيق  جانب  إلى  الطبي  كادره 
والمنظمات الطبية األخرى العامة في المنطقة بغية 

تقسيم العمل وتكامله فيما بينهم.
دورات طبية عدة أقامها الهالل في أفرعه الخمسة 
بهدف  سوريا،  وشرق  شمال  أرجاء  في  المنتشرة 
تعريف الكادر الطبي على خطورة الفيروس وطرق 
انتشاره ليضمن بها سالمة فريقه وقدرة هذا الفريق 
على نقل هذه اإلرشادات للمواطنين بالشكل األمثل.

نتذكر  عفرين  نقول  حين  /قامشلو-  روناهي 
الطيبين،  والناس  والحب  والموسيقي،  الجمال 
كانت عفرين ولم تزل جوهرة الشمال الكردي، 
رغم ما واجهتا من ويالت ومعاناة من انتهاكات 
الزلنا  كله  ذلك  ومع  المقدسة،  حرماتها  على 
نرى النجاحات التي يحققها أبنائها وبناتها على 

كافة األصعدة. ويسعون اليها بكل السبل.

من  البالغة  مصطفى  الفا  العفرينية  الشابة 
العمر 20سنة، كانت في صغرها تحب اآلالت 
الموسيقية والعزف عليها، وكانت تعزف هناك 
بأريحية تامة وسعادة، لكن هجمات المحتل على 
مدينتها  في  غيتارها  ترك  على  أجبرها  عفرين 
المحتلة، فراراً من الدمار والقذائف، لتترك هي 
جبارة وحب،  بجهود  بنوه  الذي  بيتهم  وعائلتها 
وليصبح مصير غيتارها محتوما، وأن يكون في 
على  حرباً  تركيا  شنت  فعندما  السارقين،  أيدي 
حملوا  أن  إال  عليهم  كان  ما  عفرين،  منطقتها 
 « الفا:  تقول  آمنة،  لمناطق  متجهين  أرواحهم 

 بينما كان »زنار« يتسوق في ماركيت الغوطة 
الكائن في الحي الذي يقيم فيه بألمانيا، وجد على 
الرفوف األولى زيوت زيتون مكتوب عليها من 
جبال عفرين والباسوطة، زيوت يتم جنيها من 
على  يجبرون  زهيد،  بسعر  السكان  محاصيل 
تصديرها  ليتم  الفصائل  ومتزعمي  لقادة  بيعها 
عبر معامل في تركيا إلى ألمانيا ودول أوروبية 
يستوردون  الذين  محالت  إلى  لتصل  أخرى، 

المواد الغذائية اآلسيوية القادمة من تركيا.
في  العمال  أحد  صوت  سمعه  إلى   تناهى   
مدير  لتوجيهات  يستمع  الغوطة  ماركيت 
الماركيت المسمى أبو عدي المتعلقة باألسعار 
فالمحالت  الغذائية،  المواد  على  المقيدة  غير 
الغذائية العربية ال تضع على بضائعها األسعار 
كي يتم ممارسة التالعب المحبب كثقافة شرق 
األلمانية  المحالت  بخالف  مقدسة،  أوسطية 
حجمها،  كان  مهما  األسعار  فيها  تقيد  التي 

عدد كبير من العائالت، وقتل وتصفية عدد من 
الشبان في الناحية، فضل العديد من األهالي عدم 
الرجوع أو اللجوء إلى خارج البالد، والذين بقوا 
نظام  قبل   من  للمضايقات  تعرضوا  الناحية  في 
)الحسبة(، وغيرها من األجهزة األمنية األخرى 
التابعة للمرتزقة، بقي هذا الوضع على حاله إلى 
أن ُحررت المدينة على يد وحدات حماية الشعب 
كوباني  )مقاومة  داعش عقب  دحر  بعد  والمرأة 
الشهيرة( التي دفعت داعش لالندحار من معظم 
عين  وأصبحت  عليها،  سيطر  التي  المناطق 
من  وريفها،  الرقة  لتحرير  منطلقاً  بعدها  عيسى 

خالل الحمالت العسكرية المنطلقة من الناحية.
مشروع إعادة األهالي تكلل بالنجاح بعد التحرير
حماية  وحدات  قبل  من  عيسى  عين  تحرير  بعد 
أصبحت   2015/6/23 بتاريخ  والمرأة  الشعب 
مرتزقة  العسكرية ضد  للعمليات  منطلقاً  الناحية 
داعش، وبقيت كذلك حتى إطالق حملة غضب 
ومع   ،2017 الثاني  تشرين  شهر  في  الفرات 
عشرات  حررت  التي  العسكرية  بالحملة  البدء 
كان  عيسى  عين  من  منطلقة  والمزارع  القرى 
هنالك مشروع جديد يلوح في األفق وهو إعادة 
األهالي إلى الناحية التي حرموا منها ولم ينعموا 
بالراحة واألمان على مدى السنوات التي شهدت 
المسلحة، حيث  والتنظيمات  داعش  فيها سيطرة 
سعت المجالس المدنية واللجان الشعبية والخدمية 

المنتخبة إلى توفير أرضية إلعادة األهالي.
عام  من  الثالث  الشهر  في  استطاعت  وفعالً 

ضد  العسكرية  الحمالت  تكللت  أن  بعد   2017
مرتزقة داعش بالنجاح )اتجاه مدينة الرقة( إلى 
إعادتهم لبيوتهم بعد أن حرموا منها، ومن خالل 
التقدم العسكري الذي كانت تحققه الحملة صوب 
الفارين  األهالي  احتضان  من  بد  ال  كان  الرقة 
فتم  لهم  والمأوى  الخدمات  وتأمين  الحرب،  من 
تأسيس )مخيم عين عيسى( في الشهر الثامن من 

عام 2017. 

أصبحت مركزاً مهامً التخاذ 
القرارات...!

أصبحت ناحية عين عيسى بعد تحريرها المركز 
لها،  التابعة  القرى  لمئات  واإلداري  التجاري 
للناحية  التابعة  الرئيسية  الثالث  البلدات  والسيما 
وهي )علي باجلية، الهيشة، أبو خرزة( وعشرات 

القرى المحيطة بها. 
الذي  سوقها  وتطور  الناحية  ازدهار  ومع 
باإلضافة  يومياً،  األهالي  مئات  مقصد  أصبح 
أو  الناحية  في  لألهالي  العمل  فرص  توفر  إلى 
الصحية  الرعاية  وتحسن  لها،  المجاورة  القرى 
بعد افتتاح مشفى الشهيد عمر علوش، باإلضافة 
في  مشاركتها  خالل  من  المرأة  دور  تفعيل  الى 
العمل اإلداري والخدمي وانخراطها في المجال 

العسكري.
لشمال  الذاتية  لإلدارة  مقراً  اتخاذها  جانب  إلى 

زيادة األعباء

مع دخول قرار اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
الجزيرة  إقليم  وبلدات  مدن  في  كلي  حظر  بفرض 
من  الحد  بهدف  جزئي  حظر  فرض  سيليه  والذي 
األحمر  الهالل  أعباء  معه  زاد  الفيروس،  انتشار 
مكتب  ومسؤولة  اإلدارية  على حد وصف  الكردي 

اإلعالم في الهالل سوزدار عكو. 
الخاصة  العمليات  غرفة  أن  إلى  سوزدار  وتُشير 
العديد من االتصاالت  بـ«كوفيد-19« تستقبل يومياً 
التي يتم الرد عليها من قبل فريق أطباء وممرضين 
ومسعفين مختصين ولديهم خبرة كاملة عن المرض, 
كان  إذا  الصحي,  وضعهم  بشرح  المرضى  ويبدأ 

وإرشادهم  توجيههم  يتم  ما  نوعاً  مستقراً  وضعهم 
الهاتف، وإذا كان وضعهم غير  لطرق وقائية عبر 
مستقر وهناك احتمال إصابتهم بالفيروس يتم إرسال 
وإجراء  الميداني  للكشف  الطوارئ  قسم  من  فريق 
عليهم  المنزلي  الحجر  وإلزام  لهم  الالزمة  التحاليل 

لحين صدور نتائج التحليل. 

ألية التنسيق

في  الكردي  األحمر  للهالل  مراكز  خمس  تتوزع 
كّلٍ من ديرك، قامشلو, الحسكة ومركز تابع للطبقة 
والرقة, ومركز منبج، وزود كل منها بسيارة إسعاف 
خاصة للكوفيد منذ آذار المنصرم, وتُشير سوزدار 

الصحة،  المراكز وهيئة  بين هذه  التنسيق  آلية  إلى 
ويعمل فريق الهالل األحمر على جمع العينات من 
المرضى وإرسالها لهيئة الصحة, ويكمن دور هيئة 
النتيجة،  وإعطائه  بالمريض  االتصال  في  الصحة 

سواء كانت سلبية أو إيجابية.

االلتزام باإلجراءات الوقائية رضوري

خالل  إجراءاته  من  الكردي  األحمر  الهالل  كثف 
قالته »سوزدار عكو«  الحالي وفق ما  فترة الحظر 
الحظر  فترة  في  اإلجراءات  تكثيف  »يتم  وتابعت 
كثيراً, بهدف معرفة تغير النتائج قبل وبعد الحظر«.
تُؤكد سوزدار أن أهميته  الكلي  وعن أهمية الحظر 
ولكنها  اإلمكان،  قدر  التجمعات  تخفيف  في  تكمن 
الوقاية  بطرق  األهالي  التزام  أهمية  إلى  تطرقت 
على  يجب  الحظر  »بعد  بالقول  الحظر  انتهاء  بعد 
من  هذه  ونص,  متر  أمان،  مسافة  ترك  المواطنين 
إذا  الفيروس،  هذا  من  للوقاية  الفعالة  الطرق  أكثر 
فإن  للوقاية  االحترازية  باإلجراءات  الجميع  التزم 

حاالت اإلصابة ستنخفض.

47 فريقاً تثقيفياً

 ويكمن الدور اآلخر األساسي لفريق الهالل األحمر، 
طرق  عن  بينهم  التوعية  ونشر  األهالي  تثقيف  في 
انتقال الفيروس وآلية الوقاية منها عبر فريق تثقيفي 
خاص، وتابعت سوزدار في هذا الخصوص، »لدينا 
فرق تثقيفية في المراكز الطبية، عددها 47 مركزاً 
الوقائية  إرشاداته  فريقنا  ويعطي  متنقلة,  وعيادة 
للمرضى ضمن المشافي, وفي مخيمات النازحين«.

كما قام المكتب اإلعالمي في الهالل األحمر الكردي 
الفيروس  من  للوقاية  االحترازية  اإلجراءات  بنشر 
على صفحته اإللكترونية عبر الصور والفيديوهات 
التوضيحية، كما وزع الهالل بروشورات مصورة 
وشرق  شمال  في  الصحية  المراكز  من  العديد  في 

سوريا.

مطالبات بالدعم

واختتمت سوزدار عكو اإلدارية في الهالل األحمر 
المساعدات  ضعف  إلى  باإلشارة  حديثها  الكردي 
المقدمة لها، وأنه ثمة نواقص كثيرة يحتاجها الهالل 
األحمر الكردي من دعم إنساني بالمعدات واألدوية 
»هذا  سوزدار  وقالت  الوباء،  حاالت  ازدياد  نتيجة 
الهالل  الدعم سيصب في صالح تغطيتنا احتياجات 
هذه  وخالل  المستطاع,  قدر  للمواطنين  ومساعدتنا 
الوباء  العالم كله بسب  التي يمر بها  الفترة الصعبة 
الوقائية  بالتعليمات  االلتزام  المواطنين  من  نرجو 

وترك مسافة آمنة بين األفراد«.

غادرنا بيتنا في عفرين، وتركنا كل شيء؛ تركت 
غيتاري.. وهناك سرقوه«

عانت الفا خالل فترة تهجيرهم ونزوحهم الكثير 
من المشقة والتعب، وواجهت العديد من األحداث 

العديد  إلى  تلجأ  جعلها  الذي  األمر  المأساوية، 
الحقتها  التي  المعاناة  من  للهرب  األساليب  من 
نوعاً  عائلتها  شهدت  وبعدما  مستمر،  بشكل 
ومع  كان  فما  قامشلو،  مدينة  في  االستقرار  من 
اصرارها على تخطي كل العقبات والخروج من 
ليخفف  الغيتار  إلى عزفها على  عزلتها، عادت 
من معاناتها، عادت لتمارس موهبتها التي كانت 

بالنسبة لها راحة نفسية.

املوسيقا بوح الروح

على  للعزف  الصغر  منذ  موهبتها  ظهور  كان 
دفعها  ما  الغيتار،  وباألخص  الموسيقية  اآلالت 
اتباعها  خالل  من  احترافي  بشكل  التعلم  إلى 
دورات للتدريب في عفرين، لكن العدوان التركي 
حال دون إكمالها لذلك، وبعدما واجهت ظروف 
الحرب لتعود إلى الدراسة وإلى جامعتها، رأت 
في  مركز محمد شيخو للثقافة والفن طريقاً جديدا 
الستمرار ما بدأت به من عفرين، لتحقيق حلمها 
لون  أعادت  الدورة  هذه   « هوايتها  وممارسة 
حياتي من جديد، ألن ماال تستطيع البوح به، وما 
يختلج  في القلب من حزن، يمكنك التعبير عنه 
بالعزف واإلفصاح عن مشاعرك وأحاسيسك« 

إن النجاح والتفّوق في بناء االنسان والتفوق يأتي 

تحدت  والفا  والتدريب،  واالصرار  بالمثابرة 
والتميز  االستمرار  على  واصرت  الصعاب 
حاسمة  استجابة   بمثابة  فكانت  والتفوق  بل 
من  نفسه  هو  فاإلنسان  معاناة؛  بعد  ومصيرية 
بآليات  ويتحكم  والبناء،  النجاح  مفاتيح  يملك 

جاد  تطلع  أي  فإن  وبالتالي،  والتهديم.  الفشل 
لمستقبل مزهر وعهد ُمشرق، ال يمكن أن يتحقق 
إال عن طريق اإلنسان، ذاك المخلوق العجيب، 
للخلق  حدود،  وبال  فائقة،  قدرات  من  يملك  بما 

واإلبداع والتطور. 

مكتظة  المحل  وأروقة  متسارعة  الناس  حركة 
صالتها  سجادة  تفرش  ادلبية  عاملة  بالزبائن، 
من  خليط  التوابل،  رفوف  قبالة  الممر  خلف 
المشاعر حاصر زنار، أيضاً كان ثمة عامل من 
درباسية يعمل هناك، الزبائن متعددو المشارب، 
انها سخرية القدر أن يكون عمال المحل تجسيداً 
المنضوي  الكردي  والمجلس  االئتالف  عن 
تحت فيئه. همت سيدة مسنة بشراء قنينة زيت 
اسمها  غار  صابون  وكرتونة  عفرين  زيتون 
الذي  حفيدها  تحدث  كانت  عفرين،  جبال  من 
في  لمع  الذي  الذل  تقتني  انها  يرافقها، شعرت 
عينيها كبرق أرعن، اآلالم تتوافد من كل صوب 
من  الزيتون،  حبات  تآمر شرس على  وحدب، 
من  وعرقه  دمعه  اإلنسان  يشتري  أن  المؤلم 
سارقه ومغتصبه بمباركة الُمصدر والمستورد، 
القادمة  البضائع  بمختلف  المحالت  تكتظ  هكذا 
من بلد القهر، أو ممن تجلب البضائع السورية 
والتركية، شريط من المشاهد تَنقل في ذهن زنار 
وهو عائد إلى بيته، تذكر بدايات مجيئه أللمانيا، 
حين وفد العديد من الالجئين لمخيمات اللجوء، 
مع  أللمانيا  قدم  الذي  الحلبي   بكري  أبو  تذكر 
مغامرة  من  نجاته  بعد  وابنه   زوجته وصهره 
الموت عبر البلم في البحر عند محاولته دخول 
أحد الجزر اليونانية ، رجل في الخمسينيات من 
في  يستقر  رأسه  يكاد  ال  الرأس،  أشيب  عمره 
الناس  لسحنات  وتفحصه  تلصصه  لشدة  كتفيه 
ممن حوله، تتوافد عليه الكاميرات ليروي قصة 
القصير  صهره  الغرق،  من  العائلة  مع  نجاته 
البدين دائم االلتصاق به، يتمتع بحس تلصصي 
على  يبعث  كرشاً  يملك  اآلخر،  هو  فضولي 
الذهول، يحكه كلما وقف قبالة أصدقاءه، اذ دأب 
أن  العادة منذ قدومه أللمانيا، لمجرد  على هذه 
تأتي المساعدات والهبات من جمعية تعنى بحماية 

الحاجيات  التقاط  في  يسارعوا  حتى  الالجئين، 
جهة  أقامت  وان  قديمة،  أم  جديدة  كانت  مهما 
خيرية بوليمة غداء، سواء حزب اليسار التركي 
أو االتحاد االسالمي التركي حتى جمعية تونس 
الخيرية حتى يكونوا أول الواقفين على طابور 
في جمع  الفرصة  النتهاز  والمساعدات  الطعام 
ليزاحموا سواهم  ما تيسر من حاجيات مقدمة، 
من الجئين آخرين بحاجة للكساء والمساعدات، 
بكري  أبو  بين  حاد  خالف  نشب  يوم  ذات 
وصهره وصديقه بينما كانوا واقفين قرب بوفيه 
بالقرب  التركي  االسالمي  لالتحاد  تابع  مسجد 

من مكان المخيم 
 ـ لماذا لم تخبرني أنهم يوزعون لحم بعجين ، 

وذهبت لوحدك -
ـ لم أرك ألخبرك ، ونسيت البحث عنك-

ـ أنا صهرك يازلمة ، يلعن هالحالة معك -
بعجين  لحم  كرتونات  أخذ  من  تمكن  البعض 
واضطر  عيران  ولبن  حلوى  مع  إضافية 
ودب  المسجد،  بوفيه  من  للشراء  المتأخرون 
في  الواقفين  المهاجرين  جموع  بين  البغض 
من  القادم  عماد  تعبير  حسب  األنصار  مسجد 
ريف الباب الذي سيطرت عليه حينذاك داعش 

المعارضة  لتنضم لفصائل  والتي حلقت ذقونها 
كما فعلت أخوتها في كل من جرابلس وإعزاز، 
اآلخذ حاجته  يزدري  أخذ  الوليمة  المتأخر عن 
من الطعام والحاجيات  ذلك أكد لزنار مدى قوة 
الجوع في استمالك العقول والبطون والغرائز، 
يفعلون كل شيء  الذين  السوريين  بقايا  من  هم 
ويرتزقون  يقتلون  وجيبوبهم،  بطونهم  ألجل 
ويفعل اي شيء يطلب منهم ان في عفرين عبر 
الزيتون،  ومحاصيل  والدجاج  الزيوت  سرقة 
خفافاً  ذهبوا  دوالر   800 راتب  وألجل  حيث 
وثقاالً باتجاه عفرين وسرى كانيه و كرى سبي، 
أو عبر الطائرة  جنوباً إلى  ليبيا  أو شرقاً إلى 
حلت  طامة  في سوريا،  النظام  أرمينيا إلسقاط 
البالستيكي  المخيم  ذلك  الجوعى،   بجموع 
من  خليطاً  جمع  البالستيكية  بالبيوت  األشبه 
منها  تفوح  وأنظمتها،  رقعها  من  فّرت  شعوب 

روائح القهر والعجز.
المرأة  النور  أم  مع  رقصاً  شبع  بكري  أبو 
في  تركية  أغنية  وقع  البصراوية على  المطلقة 
اآلن  في  التركي،  اليسار  نظمها  احتفال  صالة 
النور  أم  بين  الغداء  طاولة  قرب  شجار  ذاته 
عادات  يخص  فيما  الموصلية  السيدة  وتلك 

والمسيار،  المتعة  وزواج  والسنة  الشيعة 
لبضع  مغاربة  بعض شباب  وأنباء عن سرقة  
ليتم  الطاوالت  على  البعض  تركها  جواالت 
شحن بطارياتها حيث جلبهم الشرطة عبر باص 
يجمع  أمس، وشاب مصري سلفي  ليلة  للمخيم 
بضع  يفترشون  المصلين،  من  مجموعة  حوله 
الوسخ  الصالة  بالية كسجاد على أرض  أقمشة 
في  للمشاركة  ويدعونهم  البقية،  أنظار  ليلفتوا 
اآلخر،  الجانب  على  الجماعية،  الصالة  تلك 
بضع  بين  كالمية  ومشادات  زمجرات  بضع 
رجال وشاب نيجيري، حيث يأسوا من محاولة 
إقناعه بضرورة الخروج من حمام النساء، بعد 
ومن  ذقنه  لحالقة  مناسب  مكان  انه  اعتقد  ان 
شاهده  بعضهم  أن  والطريف  استحمامه،  ثم 
أن  نسي  القمامة  من  موزة  يخرج  العين  بأم 
واشمئزاز  قرف  أثار  الذي  األمر  أكلها،  يكمل 

الجالسين على طاولة الفطور.
كل  أحالمه  في  بلده  ينفك زنار عن مساكنة  ال 
ليلة، أو حين يمارس اليوغا، يشغله واقع يشعله 
تتوقف  تحول ألغاٍن ال  لوجع  يأبه  العبث، وال 
األحالم  جثث  من  ينبعث  دخان   إخراج  عن 

المحترقة.

تركت غيتاري هناك..

جثث األحالم المحترقة

إبراهيم الحمود خالد داوود

الديمقراطية،  سوريا  ومجلس  سوريا،  وشرق 
العدوان  بدء  لحين  الديمقراطية،  سوريا  وقوات 
ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة  شنته  الذي 
على مناطق شمال وشرق سوريا في التاسع من 

شهر تشرين الثاني من العام المنصرم.

التواطؤ الدويل يجعل مصري 
الناحية عىل املحك...!

تصعيد  من  عيسى  عين  ناحية  أهالي  ويتخوف 
لها،  التابعين  والمرتزقة  التركي  االحتالل  دولة 
والذي يتم بشكل شبه يومي خالل الفترة الحالية 
والعسكرية  السياسية  األوضاع  من  مستفيدين 
على الساحة السورية والتآمر الدولي، على الرغم 
من االتفاق الروسي التركي األخير بعد العدوان 
والعشرين  الثاني  في  تم  الذي  األخير  التركي 
المنصرم،  العام  من  الثاني  تشرين  شهر  من 
والذي قضى بتسيير دوريات عسكرية مشتركة 
التصعيد  خفض  وضمان  تركية(،  ـ  )روسية 
سوريا  قوات  بين  والتوتر  النار  إطالق  ووقف 
حيث  التركي.  االحتالل  وجيش  الديمقراطية 
االتفاقية  هذه  خرق  على  التركية  الدولة  عمدت 
التي  العدوانية  األعمال  وتيرة  ازدياد  من خالل 
تقوم بها ضد ناحية عين عيسى والقرى التابعة 
الواقعة على خطوط  المناطق األخرى  لها وفي 
التماس مع قوات سوريا الديمقراطية، في تهديد 
واضح لألهالي المتواجدين فيها، ولضرب حالة 
االستقرار واألمان التي تنعم بها الناحية وريفها 

بعد تحريرها.

»هدف تركيا رضب التعايش 
املشرتك«

ناحية عين عيسى  أهالي  وأبدى مواطنون من   
بتواطؤ  يتم  الذي  التركي  التصعيد  من  تخوفهم 
الروسية  الدولة  قبل  من  أخضر  وضوء  دولي، 
الضامنة، من وجهة نظرهم. حيث أشار المواطن 
خالد داوود من أهالي عين عيسى بأن االحتالل 
عيسى  عين  ناحية  على  السيطرة  يريد  التركي 
ليدمر التعايش والعيش المشترك، وضرب حالة 
األمان واالستقرار التي تنعم بها الناحية إلجبارنا 

على الخروج من بيوتنا مكرهين.
مهما  وبيوتنا  أرضنا  عن  نتخلى  »لن  وأضاف 
حصل، نحن نريد العيش بسالم وأمان، ولكن ما 
يريد تطبيق سياسته  التركي  المعتدي  أن  يحدث 
األرض  على  والتوسعية  والفاشية  االحتاللية 
وسنواجهه  مقبول،  غير  األمر  وهذا  السورية، 

بشتى السبل«.
بدوره أكد المواطن إبراهيم الحمود على ضرورة 
أن يقوم المجتمع الدولي بواجباته تجاه الشعوب 
واالستقرار  األمن  حفظ  على  والعمل  السورية، 
في المنطقة، ووضع حد للدولة التركية المحتلة 

لكي ال تتمادى في غيها وعدوانها«.
وأضاف »إن ثمن التواطؤ الدولي تدفعه الشعوب 
هو  نريده  ما  فإن  لذلك  يوم،  كل  في  السورية 
االحتاللية  والممارسات  والتدمير  القتل  إيقاف 
شعوبنا  بحق  التركية  المحتلة  للدولة  والعدوانية 

ومناطقنا«.
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ُمهجرون بمخّيم كري سبي... الُمنظمات اإلنسانّية لم تِف 
بوعودها والبرد ينخر أجسادنا

كيف ُتكوِّنين صداقة مع طفلك؟قوى األمن الداخلي في مواجهة كورونا

في  مهجرون  اشتكى  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
مخيم مهجري كري سبي من تفاقم وضعهم مع 
نقص المواد الضرورية لتدفئة خيامهم، ورداءة 
المنظمات  وطالبوا  المستلمة،  الخيم  بعض 
بتنفيذ  المخيم  في  العاملة  واإلنسانية  اإلغاثية 

وعودها

)مهجري  بمخيم  المتواجدة  الخيم  عدد  ويصل 
على  أُنشئت  خيمة   750 إلى  سبي(  كري 
المتوافدين  المهجرين  أعداد  إليواء  مرحلتين 
أبيض،  تل  سبي/  كري  مقاطعة  مناطق  من 
التركي على مناطق شمال وشرق  العدوان  بعد 
من  األول  تشرين  شهر  من  التاسع  في  سوريا 

العام المنصرم.
وتم توفير الخيم من قبل اإلدارة الذاتية ومجلس 
من  وتجهيزها  أبيض،  تل  سبي/  كري  مقاطعة 
والجهات  واإلغاثية  اإلنسانية  المنظمات  قبل 
المعنية في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
مع تأسيس المخيم في الثاني والعشرين من شهر 
تفتقد  ولكن  المنصرم،  العام  من  الثاني  تشرين 
معظم هذه الخيم لتجهيزات ضرورية كالبطانيات 
وعدت  لطالما  التي  والمدافئ  واإلسفنجات 
والمهجرون  اإلدارة  وناشدت  المنظمات،  بها 

بتوفيرها من قبلهم.
ويعاني المهجرون عموماً من انعدام مواد التدفئة 

تقرير/ حسام إسماعيل  

تعميم من اتصاالت منبج؛ للحد من سرقة أجهزة الموبايل واإلنترنت

وقلتها )بطانيات ـ مدافئ ـ مازوت... إلخ(، فيما 
إلى  اضطروا  آخرين  مهجرين  معاناه  تزداد 
مع  مؤقت(  )بشكٍل  مخصصة  غير  خيم  استالم 
استكمال خيم المرحلة الثانية من المخيم، بسبب 
عدم توافر الخيم  نصف )األسطوانية( المعتمدة 
داخل المخيم، ويبلغ عددها 125 خيمة، حيث تم 
تسليط الضوء عليها خالل التقارير السابقة التي 
باستبدالها  أصحابها  )وطالب  صحيفتنا  أعدتها 

استعداداً فصل الشتاء(.

املُنظامت ال تَفعل شيئاً

ناحية  المهجر من  الدوان  المهجر محمود  يقول 
برودة  تقي  ال  المستلمة  »الخيم  المحتلة:  سلوك 
الشتاء وال حرارة الصيف، فهي غير معدة أصالً 

كخيمة للمكوث فيها لفترة طويلة، باإلضافة الى 
حال  في  مكانها  من  االنقالع  لخطر  تعرضها 

اشتداد الرياح والعوامل الجوية عليها«.
اإلنسانية  المنظمات  تفي  أن  »نريد  وأردف: 
الخيم،  داخل  ومدافئ  أغطية  وتوفير  بوعودها، 
ال  أفضل،  أخرى  بخيم  الخيم  هذه  واستبدال 
نعرف كيف نقضي ليلتنا بعد اشتداد البرد، وال 
نستطيع إشعال مواد بديلة داخل الخيمة خوفاً من 

االختناق أو خطر الحريق داخل الخيمة«.
بأن  الحمد«  »شعلة  المهجرة  أشارت  بدورها 
بسبب  المخيم،  داخل  يُطاق  ال  أصبح  الوضع 
عدم توزيع مواد للتدفئة، وقالت: »اآلن نضطر 
إلى تدبر أمرنا بشراء مادة المازوت من السوق 
التي  المدفئة  لنشعل  مرتفعة،  بأسعار  السوداء 

اشتريناها بأسعار مرتفعة أيضاً«.

الداخلي  األمن  قوى  شددت   - قامشلو  روناهي/ 
التدابير على مداخل ومخارج مدينة قامشلو، وكثفت 
دورياتها مع قوات النجدة والترافيك ضمن الشوارع 
بمرور  السماح  مع  المدينة،  في  الرئيسية  واألحياء 

الحاالت الطارئة فقط ضمن المدينة كاإلسعاف
 شهدت مدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا حالة حظر 
بموجب  2020/11/26م،  تاريخ  منذ  كامل  تجوال 
المشتركة  الرئاسة  الرقم /198/ عن  التعميم الصادر 
كإجراء  سوريا،  وشرق  لشمال  التنفيذي  للمجلس 
وتخلل  القاتل،  كورونا  وباء  انتشار  لمنع  احترازي 
حظر الجوال إغالق معظم المحال التجارية، وحركة 
والمستلزمات  الحاجيات  لشراء  للمواطنين  خفيفة 

الضرورية كالخبز واألدوية.

زيادة عدد الدوريات

وبهذا الخصوص كان لنا لقاء مع اإلداري لقوى أمن 
حيث  سليمان«  محمد  »أيمن  قامشلو  في  الحواجز 
اإلدارة  من  الصادرة  التعليمات  بموجب  أنه  أوضح 

مضمون  وفق  الحظر  إجراءات  بتطبيق  الذاتية 
الداخلية  لهيئة  المشترك  الرئيس  طلب  وبعد  القرار، 
في إقليم الجزيرة »كنعان بركات«، االستعداد لحماية 
األهالي من وباء كورونا لمدة عشرة أيام؛ فإن عمل 
ويقسم  ساعة،   24 لـ  متواصل  الداخي  األمن  قوى 
العمل على شكل كروبات، حيث تتم تبديلهم كل 24 
قوى  اتخذتها  التي  اإلجراءات  ضمن  ومن  ساعة، 
األمن الداخلي، زيادة عدد دورياتها ضمن الشوارع 
االلتزام  إلى  األهالي  ودعوة  والفرعية،  الرئيسية 
في  بالبقاء  وذلك  واالحترازية  الصحية  بالتعليمات 
الضرورة  حاالت  في  إال  الخروج  وعدم  المنازل، 

القصوى.

التقييد بنسبة %80

أما عن تقيد األهالي فقد كان هناك تعاون جيد من قبل 
المواطنين مع قوى األمن الداخلي ووصلت نسبة تقيد 
الحظر  بداية  قبل  تنبيهم  تم  فقد   ،%  80 إلى  األهالي 
المنازل،  من  خروجهم  بعدم  الصوت  مكبرات  عبر 
أما  الالزمة،  الصحية  والتدابير  اإلجراءات  واتخاذ 
عن التسهيالت المسموح بها فتم تحديد أوقات للخروج 
الرابعة  الساعة  إلى  الواحدة  الساعة  من  والدخول 
أمور  وتسهيل  الغذائية،  المواد  لشاحنات  بالنسبة  ليالً 

للمزارعين  بالسماح  وذلك  والمزارعين،  الفالحين 
خروجهم  وتسهيل  الزراعية  أراضيهم  بزراعة 
من  إثباتات  بعد  وذلك  فقط  واحدة  لمرة  والدخول 
السماح  فتم  للصيدليات  بالنسبة  أما  الزراعة،  مديرية 
لبعض الصيدليات بالمناوبة ضمن أوقات معينة؛ هذا 

ما أشار إليه سليمان.

حواجز طيارة

أما في داخل مدينة قامشلو تتم تشكيل دوريات للقوى 
النجدة،  وقوات  الترافيك  جانب  إلى  الداخلي  األمن 
حيث يتم تسيير الدوريات لمنع فتح المحالت التجارية 
الكلي،  بالحظر  التقييد  بكسر  يقومون  من  ومخالفة 
قامشلو،  دوار  من  كل  في  طيارة  حواجز  هناك  كما 
السوق  وداخل  بالسيارات،  مروراً  األكثر  والطرق 
المدنيين  بحق  إجراءات  هناك  فيما  المدينة،  وسط 
حيث يتم التعهد من قبل من يخالف الحظر بعدم إعادة 
خرق قوانين الحظر. أما المعوقات التي تواجه األمن 
الداخلي فهم المسافرون الذين يأتون من جهة المطار 
التابع للنظام السوري؛ ألنه لم تتوقف الرحالت حتى 
اآلن وبذلك تم تكليف هيئة الصحة بفحص المسافرين 
القادمين من المطار وإجراء الفحوصات الالزمة لهم.

ودعا اإلداري لقوى األمن الحواجز في قامشلو »أيمن 
المواطنين  جميع  حديثه  ختام  في  سليمان«  محمد 
اإلدارة  عن  الصادرة  بالقرارات  والتقيد  االلتزام  إلى 
الذاتية بالبقاء والمكوث في المنازل لضمان سالمتهم، 
والحفاظ على صحتهم، ولبس الكمامات عند الخروج 

من المنزل بعد الحظر.

التربية والتعامل مع الصغار ليس باألمر السهل 
وال البسيط، فالطفل هو كيان مستقل من الممكن 
كيان  له  كالشجرة  فهو  سلوكه،  وتعديل  تهذيبه 
خاص وجذور لن تتغير، ويمكن إجراء تعديالت 
لعوامل البيئة المحيطة، وهي: األسرة والمدرسة 
الخارجية  العوامل  وهذه  الخارجي،  والمجتمع 

تهذب الجذور والطباع الخاصة بالطفل. 
المراحل  في  الطفل  يستطيع  اللعب  خالل  ومن 
خاصة  المتعددة،  المهارات  اكتساب  المبكرة، 
في المراحل العمرية األولى، وفي هذه المرحلة 
البادرة إلسعاد الطفل وتنمية  تقود األم أو األب 
المحيطين،  علي  والتعرف  األولية  المهارات 
الشخصية  نالحظ  أننا  إال  خبرات  وتكوين 
وتكمن  الوقت.  مع  تنمو  والتي  للطفل  المستقلة 
أهمية االندماج مع الطفل منذ المراحل األولى، 
في تخطي صعوبات تكوين الصداقة مع الطفل، 
يصل  حتي  الوقت  بمرور  تعقيداً  تزداد  والتي 
ذاته  إثبات  ومحاولة  المراهقة،  لمرحلة  طفلك 

واستقالليته. 
الطفل منذ البداية ينظر إليك على أنك قدوة له، 
تصرفاتك،  لكل  جيد  مالحظ  أنه  مراعاة  فيجب 
لذا فالمصداقية مهمة جداً في هذه األحوال حتى 
تكسبين ثقته، ومن المهم وضع حدود للتعامل مع 
الطفل أساسها االحترام والحنان المتبادل، كونك 

صديقة له، مع الحفاظ على مكانتك كأم. 

التي  األمور  في  وبحسم  ال  تقولي  أن  تعلمي 
ويتخلص  الطفل  يتعلم  حتى  الحسم  تتطلب 
أن تضعي  وتعلمي  والعناد،  البكاء  من  تدريجياً 
التي  والقوانين  القواعد  من  مجموعة  لطفلك 
حمايته،  واجبك  وأن  وسالمته،  التزامه  تضمن 

وعليه أن يحترم ذلك. 
يجب أن يشعر أنك صديقته بطريقة غير مبالغ 
فيها، ودون التدخل في شؤونه الخاصة وإعطائه 
تحت  والتصرف  الخصوصية  من  مساحة 
رعايتك، حتى يشعر بالمسؤولية. فيكون تدخلك 
في حياته مقبوالً ومتوازناً، ألنك بالفعل صديقة 
قراراته  يتخذ  كيف  علميه  أمه،  كونك  بعد  له 
التواصل معه، حتى يشاركك  بمفرده مع أهمية 
أفكاره ومشاعره، ويجب أن تتحلي بالصبر وال 
تطلقي األحكام فيما يخصه، وأن تكوني مدركة 

أن المهمة األساسية هي حمايته. 
المراهقة،  لمرحلة  ووصوله  الطفل  نمو  ومع 
ونظراً لحساسية هذه المرحلة، يجب أن تشعريه 
من  تعلي  وأن  قريباً  المسؤولية  سيتحمل  بأنه 
إمكاناته وأن تساعديه في تنمية مواهبه، لما لها 
بالذات ألن  المرحلة  أهمية قصوى في هذه  من 
وعليِك  وتتبلور.  المراهق  تتشكل شخصية  فيها 
أن تبني نوعاً من الثقة معه حتى يشعر أن لديه 
الحرية في التحدث معك في مختلف األمور وأنه 

سيجد النصيحة والرأي السديد.

شعلة الحمد

يوسف محمد طاهر

محمد صليبي المحل

محمود الدوان

المخيم  في  العاملة  المنظمات  بأنَّ  وأوضحت 
التي  الُمساعدات  توفر  ولم  يُذكر،  شيئاً  تفعل  ال 
وعدت بها، لذلك يجب عليهم الوفاء بوعودهم، 
واستبدال  الخيم،  على  التدفئة  مواد  وتوزيع 

خيمهم في الحال.
 

اإلمكانات محدودة

مخيم  إلدارة  المشتركة  الرئيسة  عزت  فيما 
الرحمن«  عبد  »نارين  سبي  كري  مهجري 
وتوفير  التدفئة  مواد  توزيع  عدم  في  السبب 
التزام  عدم  إلى  المهجرين  على  المدافئ 
المنظمات اإلنسانية واإلغاثية بوعودها، وبينت: 
إدارة  بين  عقدت  التي  االجتماعات  »من خالل 
المخيم والمنظمات اإلنسانية أكدنا على ضرورة 
الشتاء،  فصل  حلول  قبل  التدفئة  مواد  توفير 
وكانت المنظمات قد وعدت بذلك، ولكننا لم نر 

شيئاً على أرض الواقع«.
وأردفت نارين بأن إدارة المخيم تعمل على توفير 

وأفرشة  وإسفنجات  بطانيات  من  تستطيع  ما 
اإلمكانيات  ولكن  المخيم،  قاطني  على  أرضية 
الجهات  من قبل  المحدودة لإلدارة تتطلب عوناً 
المعنية والمنظمات اإلنسانية العاملة في المنطقة، 
لتوفيرها لألعداد المتزايدة للمهجرين، باإلضافة 
الى إيجاد حل ألصحاب الخيم »غير المعتمدة« 

في حال توافرها.
وطالبت الرئيسة المشتركة إلدارة مخيم مهجري 
كري سبي نارين عبد الرحمن في نهاية حديثها 
بأن تفي المنظمات اإلنسانية اإلغاثية بوعودها؛ 
للمهجرين  المتزايدة  والحاجة  البرد  اشتداد  مع 
إلى المواد التي تقيهم البرد، والعمل سوياً على 

تجاوز هذه الفترة.  

تقرير/ عادل عزيز

بعد عقوٍد من الزمن بقيت ِحرفة اإلسكافي األكثر ِإقبااًل

تقرير/ رشا علي

تقرير/ آزاد كردي 

روناهي/ قامشلو - العم عبد األحد قرقاص يزاول 
أن  ويبيّن  عاماً,  خمسين  منذ  اإلسكافي  ِحرفة 
وأدوات  موهبة  رأسمالها  والتي  شاقة,  مهنته 
بأن  وقال  والعزيمة,  الصبر  من  وشيء  بسيطة 
متزايد  االخيرة  اآلونة  في  المواطنين عليه  إقبال 

بسبب ارتفاع أسعار األحذية الجديدة.
يطلق  اإلسكافي؟  لمهنة  الوظيفي  الوصف  هو  ما 
على من يمتهن حرفة صناعة األحذية وتصليحها 
»اإلسكافي«, بغض النظر عن أننا أصبحنا نعيش 
معظم  تعتمد  الذي  التكنولوجيا,  عصر  في  اليوم 
الصناعة  جودة  أن  إال  اآلالت,  على  صناعاته 
اليدوية أفضل ألن األعمال اليدوية تتميز بالدقة في 

اإلتقان واالهتمام بأبسط التفاصيل.

ِحرفة تستمد استمراريتها من 
إرصار ممتهنيها

العم عبد األحد سليم قرقاص البالغ من العمر 60 
عاماً، يعمل في هذه المهنة عندما كان عمره 12 
ابنه,  الصغير مع  يعمل ضمن محله  عاماً، واآلن 
على  وتفرض  للغاية,  شاقة  مهنة  اإلسكافي  مهنة 
والمهترئة،  القديمة  األحذية  مع  التعامل  ممتهنها 
وعن عمله في هذه المهنة يقول عبد األحد: »أعمل 
عاماً«  الخمسين  يقارب  ما  منذ  المهنة  هذه  في 
وقال بأنه سوف يستمر في عمله هذا حتى تتيسر 
هذا  من  يجنيه  الذي  المردود  أن  وأكد  األوضاع, 
مجبر  ولكنه  أسرته  إلعالة  حاجته  يسد  ال  العمل 

على العمل ألنها مهنته التي يحبها.
مثل  قامشلو  في  اإلسكافي  مهنة  يتقن  من  تجد  لن 
فأغلب  متقن  عمله  ألن  قرقاص؛  األحد  عبد  العم 
أعماله في تصليح األحذية تكون يدوية، حيث يقوم 
بخياطة األحذية يدوياً وهذا ما يتطلب وقتاً وجهداً 
هذه  »أترين  قائالً:  قرقاص  العم  يتحدث  أكبر، 
األعمال  أغلب  اإلبرة،  سببها  يدي  على  الجروح 

سرقة  حوادث  كثرة  مع   - منبج  روناهي/ 
بمنبج،  األخيرة  اآلونة  في  الموبايل  أجهزة 
منبج  مدينة  في  االتصاالت  مديريّة  أصدرت 
من  تعميماً  االقتصادية  للجنة  التابعة  وريفها 

شأنه الحد من انتشار ظاهرة السرقة. 
منبج  مدينة  في  االتصاالت  مديرية  وتحاول 
الذي  السرقة  باب  تغلق  أن  أمكن  ما  وريفها 
من  فقدانه  أو  إهماله  نتيجة  األيام؛  هذه  يزداد 
هذه  السيطرة على  من  وكنوع  المواطن،  قبل 
الظاهرة المستشرية، ارتأت مديرية االتصاالت 
أن تصدر قانوناً يُلزم أصحاب الشأن بااللتزام 

به للحد من ظاهرة السرقة.
صحيفتنا  التقت  التفاصيل،  من  وللمزيد 
لمديرية  المشترك  بالرئيس  »روناهي« 
محمد  وريفها؛  منبج  مدينة  في  االتصاالت 

صليبي المحل.
وعن دوافع إصدار هذا التعميم، حدّثنا الرئيس 
منبج  مدينة  في  االتصاالت  لمديرية  المشترك 
قائالً:  ذلك  عن  المحل  محمد صليبي  وريفها؛ 
وقطع  الموبايل  أجهزة  »تنتشر حوادث سرقة 
وناشر«  راوتر،  الفضائي »صحن،  اإلنترنت 

أصلحها يدوياً، عملي متقن للغاية ومهنتي شاقة«.

زيادة إِقبال املواطنني

الجديدة,  األحذية  أسعار  ارتفاع  بعد  »إنه  وأكد: 
بسبب  القديمة,  األحذية  اإلقبال على تصليح  ازداد 
الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة 
وارتفاع  االقتصادية  واألزمات  الحرب  جّراء 

انهيار  الذي سبب  الدوالر األمريكي  سعر صرف 
الليرة السورية«. وقال حتى األشياء البسيطة التي 
نستعملها في عملنا أصبحت أسعارها خيالية؛ حيث 
نقوم باستيرادها من مدينة حلب, مثالً بكرة الخيط 
كانت سابقاً بـ 50 ليرة سوريّة أما اليوم فتباع بـ 15 

ألف ليرة سوريّة.

األسعار غري ثابتة

بأن  قرقاص  ببين  األحذية  تصليح  سعر  عن  أما 
يقوم  وأحياناً  ثابت,  ليس  األحذية  تصليح  أسعار 

بتصليحها بالمجان.  
قرقاص  األحد  عبد  العم  تمنى  حديثه  نهاية  وفي 
اإلسكافي أن تنتهي الحروب وتنطفئ النيران ويعم 

السالم على أبناء الوطن.
لقاءات  أجرت صحيفتنا »روناهي«  الصدد  وبهذا 
مع بعض المواطنين من مدينة قامشلو وأخذ آرائهم 
بخصوص مهنة اإلسكافي وتصليح األحذية القديمة.  

في هذه الفترة مع ارتفاع ملحوظ في أسعارها 
وجودتها تزامناً مع االرتفاع في سعر صرف 
الدوالر األمر الذي يدفع ذوي النفوس الضعيفة 
المعطيات  هذه  على  وبناًء  السرقة،  إلى 
منبج  مدينة  في  االتصاالت  مديرية  أصدرت 
وريفها تعميماً يُلزم أصحاب محالت وصاالت 
إلى  الخليوية  الموبايل  أجهزة  وصيانة  بيع 
منبج  مدينة  في  اإلنترنت  ولوازم  قطع  جانب 
وريفها؛ بضرورة موافاتهم بالثبوتيات الالزمة 
حوادث  من  للحد  الزبائن  من  الشراء  عند 

السرقات«.
وأشار المحل: »إن هذا التعميم الصادر سيكون 

التقيد  أجل  من  السابقة  للمحالت  تبليغ  بمثابة 
سريان  من  شهر  غضون  حتى  بمضمونه 
المحالت  أصحاب  على  وسيكون  إصداره. 

والصاالت المشار إليها بالبيان أن تقدم ثبوتيات 
إثبات  الهوية أو  وهي: عبارة عن صورة عن 
حال  في  إليهم  القادم  الشخص  من  شخصي 

إلى  المواطنين  التجاء  كثرة  خالل  من  فتبيّن 
السبب  ويعود  القديمة  أحذيتهم  لتصليح  اإلسكافي 
قدرتهم  الجديدة وعدم  األحذية  أسعار  ارتفاع  إلى 

لشرائها ألنها ال تتناسب مع دخلهم المحدود.
عدم القدرة على شراء حذاء جديد كل فترة قصيرة
أهالي  من  محمد طاهر  يوسف  بالمواطن  والتقينا 
وأحذية  أحذيته  بأخذ  يقوم  والذي  قامشلو،  مدينة 
القديمة إلى اإلسكافي, بغية تصليحها بسبب  بناته 
عدم قدرته على شراء أحذية جديدة, بسبب غالء 
بقوله:  ذلك  موضحاً  األخيرة  الفترة  في  أسعارها 
أو  يُقطع  أو  حذائي  يتشقق  عندما  مرة  كل  »في 
ألنني  لتصليحه,  اإلسكافي  إلى  بأخذه  أقوم  يُثقب 
الثمن  باهظ  ألنه  جديد,  حذاء  شراء  أستطيع  ال 
يأخذ  اإلسكافي  أما  جنونية،  األسعار  وأصبحت 
صالح  فيصبح  قليالً  ثمناً  الحذاء  تصليح  مقابل 
أمينة  بالمواطنة  التقينا  ذاته  السياق  وفي  لالرتداء«. 
بيّنت:  قامشلو، حيث  مدينة  قاطني  سليمان وهي من 
»بأنها في كل سنة أوسنتين تقوم بشراء حذاء جديد, 
وتلجئ في كل مرة إلى اإلسكافي إلعادة تصليح حذائها 
بسبب  جديد,  حذاء  شراء  على  قدرتها  لعدم  العتيق, 
معاناتها من غالء أسعار كافة االحتياجات المعيشية، 
واألدوية بشكل خاص«. عن أسعار األحذية الجديدة 
فاألحذية الرجالية تتراوح أسعارها ما بين الـ 18 إلى 
35 ألف ليرة سورية, أما األحذية النسائية ما بين الـ 
عشرة إلى 17 ألف ل.س, ناهيك عن ارتفاع أسعار 
أحذية األطفال التي تتراوح أسعارها ما بين الـ ثمانية 
آالف إلى عشرة آالف ليرة سوريّة. في اآلونة األخيرة 
استقرار  عدم  بسبب  جنوني  بشكل  األسعار  ترتفع 
أسعار صرف الدوالر األمريكي؛ ناهيك عن استغالل 
استغالل  التجارية  المحالت  التجار وأصحاب  بعض 
الوضع الراهن ورفع األسعار على ما تهوى أنفسهم؛ 
المحدود  الدخل  ذي  المواطن  أنفسهم  يسألون  وال 
والذي لديه عائلة هل يستطيع تأمين احتياجاته في ظل 

ارتفاع هذه األسعار؟؟. 

أو لوازم اإلنترنت أيضاً  الخليوي  بيع جهازه 
»ناشر أو صحن أو راوتر«. 

أصحاب  يُحذّر  التعميم  »إن  المحل:  وأكد 
حاالت  على  التستر  من  والصاالت  المحالت 
غرامات  المخالفين  على  وستفرض  السرقة، 
ليرة  ألف  ستمائة  وقدرها  ضخمة  مالية 
سورية مع العلم أن تكرار المخالفة على ذات 
المحالت سيفرض عليهم غرامة مالية وقدرها 
باإلضافة  سورية  ليرة  ألف  وخمسمئة  مليون 
للرئيس  إلى تشميع المحل لمدة شهر«. ووفقاً 
لمديرية االتصاالت في مدينة منبج  المشترك 
حديثه  مختتماً  المحل،  وريفها؛ محمد صليبي 
»ستعمل  بالقول:  االتصاالت  مديرية  بأعمال 
خالل الفترة القادمة على توسيع نطاق العمل 
على  ليقوم  إداري  كادر  تعيين  أيضاً  ليشمل 
اإلشراف  بها  ويناط  المهام  من  عدد  تطبيق 
التعميم  ومنها  القرارات  تنفيذ  على  والرقابة 

األخير«. 


