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روج  مثقفي  اتحاد  يعلن  قامشلو-  روناهي/ 
باب  فتح  )HRRK(عن  كردستان  آفايي 
شعرية  لمسابقة  األولى  الدورة  في  المشاركة 
برعاية مؤسسة جاني خلف الخيرية البريطانية 

ووفقاً للشروط التالية:
للجنسين  مفتوحة  المسابقة  في  »المشاركات 
وباللغة الكردية حصراً، أن يكون المتسابق مقيماً 
في روج آفا أو سوريا، أال يتجاوز عمر المشارك 
30 عاماً, وال يقل عن  18 عاماً، يُشترط في 
القصيدة أال تكون قد فازت في أية مسابقة، وأال 
يكون قد سبق نشرها ورقياً أو إلكترونياً، يشترط 
في القصيدة المقدمة أال تقل عن 10 أبيات, ومن 
25 إلى 50 سطراً للقصيدة الحديثة، يغلق باب 

قبول المشاركات في 2021/03/01«
بتاريخ  الفائزين  أسماء  عن  اإلعالن  سيتم 
ميالد  يوم  يصادف  2021/03/29والذي 

نشر  لالتحاد  يحق  خلف(،  )جاني  الراحلة 
أو  المطبوعة  دورياته  في  الفائزة  األعمال 
تتقيد  ال  مساهمة  كل  إهمال  يتم  اإللكترونية، 

بالشروط السابقة.
• المرفقات الالزمة :

بأرقام  - سيرة ذاتية مع العنوان البريدي مرفقاً 
الهواتف والواتس آب والبريد اإللكتروني .

إبداع  من  هي  المقدمة  القصيدة  بأن  إقرار   -
الشاعر المشارك بالمسابقة، وأنها غير منشورة 

ورقياً أو إلكترونياً.
- صورة بطاقة الهوية .

وأوضحت  لجنة األنشطة والفعاليات في اتحاد 
تخصيص  تم  إنه  كردستان  آفايي  روج  مثقفي 
الثالثة األولى وهي على  للمراكز  جوائز مالية 

النحو التالي:

1- الجائزة األولى : 500 دوالر .
2- الجائزة الثانية : 300 دوالر
3- الجائزة الثالثة : 200 دوالر

يذكر إنه بإمكان المشاركين إرسال المشاركات 
التالي:   العنوان  إلى  الذاتية  السيرة  مع 

rojava.net@helbest1
أو تُسلم باليد إلى مركز )HRRK(  في قامشلو، 
بناية  سليم خلف،  محمد  مدرسة  السياحي،  حي 

أحنف كمو.
www.rojava.net  :الموقع اإللكتروني

في  المسابقة  نتائج  عن  اإلعالن  المقرر  ومن 
 ،2021 عام  آذار  شهر  من  والعشرين  التاسع 
بالتزامن مع يوم ميالد جاني خلف، وذلك خالل 
مدينة  في  المناسبة  بهذه  تقام  شعرية  أمسية 

قامشلو.

جديد  من  الرقة  إلى  االحتفالية  األجواء  عادت 
الميالدية،  السنة  ورأس  الفصح  أعياد  قدوم  مع 
كافة  المجتمع  شرائح  االحتفاالت  في  وشارك 
في  الشعب  بلدية  وأقامت  أطيافهم،  وبمختلف 
الرقة، احتفاالً بمناسبة عيد رأس السنة الميالدية 
المدينةـ  -وسط  المحافظة  ساحة  2021في 

تضمنت عدة فعاليات فنية.
حضر االحتفالية أهالي مدينة الرقة الذين توافدوا 
للساحة، وكذلك أعضاء من بلدية الشعب في الرقة 
التي تم تزيينها بشجرة الميالد والزينة واألضواء 
الملونة، بدأ االحتفال باستقبال أشخاص يرتدون 
وقاموا  لألطفال  الهدايا  حاملين  نويل  بابا  زي 

بتوزيعها عليهم.
تتغنى  التي  القصائد  من  العديد  أُلقيت  ثم  ومن 
بمدينة الرقة، تالها كلمة لإلدارية بمكتب المرأة 

في بلدية الشعب بالرقة أكدت فيها على ضرورة 
عانوا  الذين  المدينة  أبناء  لقلوب  البهجة  إدخال 
الويالت على يد داعش، وتمنت عاماً جديداً يسوده 
المسيحيين  وهنأت  والتآخي،  والمحبة  السالم 

وكافة الشعوب بحلول أعياد رأس السنة.
من  كل  من  مؤلفة  موسيقية  فرقة  تقديم  ذلك  تال 
الفنانين »ملك اليتيم ومنة هللا طعمة ويزن طعمة« 

الذين قدموا أغاني من تراث مدينة الرقة.
وعبّر األهالي عن فرحهم بإقامة الدبكات الشعبية 
بابا  مع  تذكارية  وأخذ صور  متأخر  وقت  حتى 
الرقة  أن  بالذكر  والجدير  الميالد.  نويل وشجرة 
تشهد عيد الميالد الرابع بعد تحريرها من تنظيم 

داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وكالة هاوار

مسابقة شعرية باللغة الكردية 
)HRRK( للشباب ُينظمها

الرقة تزتّين وتحتفل 
بقايا داعش... »أهالي عفرين كفار« أين بأعياد رأس السنة

التحالف الدولي من هذا؟

نساء منبج؛ ال بديل عن 
المشروع الديمقراطي 

لحياة حرة وكريمة

داود أوغلو: أردوغان أصبح 
أسريًا لشرط 50+1 وسيبحث 

عن بديل

يوسف عبدي: عىل المجتمع الدويل وضع حد 
لألطماع الرتكّية

أهالي عين عيسى يجددون إصرارهم على 
المقاومة بوجهِ الهجماتِ التركية

 بيَّن عضو اللجنة المركزية لحزب الوفاق الديمقراطي 
الكردي السوري يوسف عبدي في حوار أجرته معه 
صحيفتنا إن األزمة السورية لن تُحل إال سياسياً، وعبر 
حوار بين كل السوريين، وأشار بأن عشر سنوات من 
الصراع العسكري لم تجلب سوى المآسي« وأضاف 
إن األطماع التركيّة هي أطماع توسعية احتاللية لن 
تقف عند حد عين عيسى، وإن على المجتمع الدولي 
واألمم المتحدة والتحالف الدولي التحرك للجم تركيا 

وإيقافها عند حدها...«4

ـ جدَّد أهالي 
ناحية عين عيسى 
والمناطق التابعة 

لها؛ المشاركون في 
التظاهرات الشعبية, 

تأكيدهم على مواصلة 
المقاومة والتظاهر 

بوجه عدوان 
تركيا الفاشية على 

مناطقهم...«6

 أكدت نساء منبج أنهن رفعن سقف 
تضامنهن  عبر  والنضال  المقاومة 
لمواجهة  العسكرية  القوات  مع 
ومرتزقته  التركي  االحتالل  هجمات 
كل  وشراسة  وحشية  تزداد  التي 
وباقي  عيسى  عين  ناحية  على  يوم 

مناطق شمال وشرق سوريا...«3 

المعارض في  المستقبل  قال رئيس حزب 
أردوغان  إن  أوغلو،  داود  أحمد  تركيا، 
المتطرفين  القوميين  حلفائه  مع  يبحث 
في  للبقاء   »1+50« لشرط  بديل  عن 

الحكم...«2

شيوخ الرقة: الضامن يف المنطقة 
يزيد من تطاول العدوان

 قال شيوخ العشائر العربية في الرقة أن أحالم أردوغان االستعمارية ستفشل وال 
بد, حتى وإن صمت الضامن الروسي في المنطقة، مؤكدين على وقوفهم إلى جانب 

أبنائهم ممن يدافعون عن المنطقة...«2

رغم الصلة الوثيقة بي�ن الفصائل الموالية لتركيا والتنظيمات المتشددة مثل النصرة وداعش، إال أنها لم تكشف 
عن هويتها الصريحة بعد في المناطق المحتلة من قبل تركيا، لكن الممارسات اليت تظهر بي�ن الحين واآلخر تدل 
على وجود مجموعات وفصائل تستعد لبي�ان أمرها والسيما في عفرين وسري كاني�ه المحتلتي�ن، فهل التحالف 

الدولي المناهض لداعش بغافل عن ذلك؟!..«5

بعدسة دلني أحمد
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شيوخ الرقة: الضامن في المنطقة يزيد من تطاول العدوان

السليمانية: طالب الجامعة يحتجون 
رفضًا للتعليم عن بعد

داود أوغلو: أردوغان أصبح أسيراً لشرط 
50+1 وسيبحث عن بديل

أعراض غير مألوفة 
لكورونا.. َتعّرف إليها

قلق تركي إزاء تعزيز اليونان لقدراتها العسكرية

مقتل نحو 300 امرأة في ظل حكم العدالة 
والتنمية خالل 2020

نوع من التوابل يقضي على برودة األطراف

الطيور تمتلك من الوعي واإلدراك أكثر 

مما كنا نتصّور

ال تُعد القرفة نوعاً من أنواع التوابل في المطبخ 
فقط، ولكنها تحتوي أيضاً على العديد من الفوائد 
أنحاء  جميع  في  طبياً  استخدمت  حيث  الصحية، 
العالم آلالف السنين، وهذه قائمة بأهم فوائد تناول 

القرفة:
– تُعد منشط ومقوي لحرق الُسعيرات الحرارية، 
التدفئة  زيادة  يساعد على  والقرفة  الحليب  شرب 
في  الدموية  الدورة  وزيادة  الجسم  لدى  الداخلية 

جميع أنحاء الجسم.
– تُساهم في منع وعالج نزالت البرد واإلنفلونزا.
اليدين  برودة  عالج  على  كبير  بشكل  تعمل   –

والقدمين بشكل مزمن.
تخفيف  في  والقرفة  الحليب  مشروب  يُساهم   –
الهضم  عسر  مثل  الهضمي  الجهاز  مشاكل 

وتقلصات المعدة واألمعاء.
داخل  السوائل  في  التحكم  على  أيضاً  تعمل   –
لدى  لإلسهال  فعال  عالج  هي  لذلك  الجسم، 

األطفال.

– وإن ُكنت تبحث عن عالج منزلي لألرق، فإن 
التغلب  في  جداً  فعال  والقرفة  الحليب  مشروب 

على األرق.
– شرب الحليب بالقرفة بانتظام يساعد على الحد 

من تسّوس األسنان وتقوية اللثة.
وخصوصاً  كثيرة  فوائد  على  القرفة  تتضمن   –
للدورة الدموية فالقرفة تعمل على تحسين الدورة 
القلب  عضلة  عمل  وتحسين  الجسم  في  الدموية 
الكولسترول  تكون  وتمنع  الدم  من  المزيد  وضخ 
تقليل  على  تعمل  كما  واألوردة  الشرايين  في 
الشرايين  وانسداد  القلب  بجلطات  اإلصابة  خطر 

وتخفيض السكر بالدم.
القرفة  تناول  الناس  من  الكثير  يُفضل  ال  لكن   –
القرفة  تناول  يمكن  ولكن  كمشروب  وحدها 
يكون  الحالة  هذه  في  ألن  الحليب  إليها  مضاف 
على  الجسم  يحصل  وسوف  أفضل  القرفة  طعم 
فوائد القرفة كما سيحصل على فوائده من الحليب 

وعلى العناصر الغذائية الموجودة.

الطيور  أن  مؤخراً  نُشرتا  دراستان  أظهرت 
تعمل  أدمغتها  وأن  التفكير،  على  القدرة  تملك 
بطريقة تشبه أدمغة الثدييات، وهو ما يمكن أن 
يثير المزيد من الجدل في األوساط العلمية حول 

مسألة الوعي الحيواني.

الغرابيات ودراسات الوعي

 Le( »لوتون«  صحيفة  نشرته  تقرير  في 
كانون   24 بتاريخ  السويسرية   )Temps
األول، تقول الكاتبة سيلفي لوغان إن الطيور، 
الغداف  التي تضم  الغرابيات،  وخاصة فصيلة 
وزاغ الجيف والعقعق والقيق وغيرها، ُعرفت 
بعض  استخدام  على  بقدرتها  طويلة  فترة  منذ 
الهندسية،  األلغاز  من  عدد  وحل  األدوات، 
دراسة  لكن  القريب؛  المستقبل  توقع  وحتى 
من  تملك  الطيور  أن  أظهرت  حديثة  علمية 

الوعي أكثر مما كنا نعتقد بكثير.
نُشرت  التي  الدراسة  فإن هذه  الكاتبة،  وحسب 
أيلول  نهاية   )Science( »ساينس«  مجلة  في 
النقاش  مجدداً  تُحيي  أن  شأنها  من  الماضي، 
الحيواني،  الوعي  حول  الساخن  العلمي 
اإلنسان  على  حكر  الوعي  أن  فكرة  وتدحض 

وبعض القردة والثدييات.
تهتم  التي  العلمية  الدراسات  أن  الكاتبة  وتؤكد 
بشكل  زادت  للحيوانات  اإلدراكية  بالقدرات 
توقيع  مع  تزامناً   ،2012 عام  منذ  ملحوظ 
فيهم  بمن  البارزين،  العلماء  من  مجموعة 
الفيزيائي ستيفن هوكينغ، على إعالن كامبريدج 
الموقّعون  العلماء  اعتبر  وقد  الوعي،  بشأن 
على اإلعالن أن »البشر ليسوا الوحيدين الذين 
الوعي«،  تنتج  التي  العصبية  الركائز  يملكون 
وحثوا على تكثيف البحوث من أجل فهم قدرات 

الحيوانات اإلدراكية بشكل أفضل.

الوعي الحيس لدى الطيور

أجراها  التي  الدراسة  هذه  إن  الكاتبة  تقول 
علم  بمعهد  الحيوان  فسيولوجيا  قسم  من  فريق 
توبنغن« األلمانية، تحت  بـ«جامعة  األعصاب 
األولى  هي  نيدر،  أندرياس  الدكتور  إشراف 
من نوعها التي تُجرى فصيلة على غير فصيلة 
الرئيسيات، وهي األولى التي تثبت وجود نوع 
من الوعي األولي لدى الطيور، وقد أُطلق عليه 

الوعي الحسي أو الوعي اإلدراكي.
يقول أندرياس نيدر في هذا الشأن: »ال تمتلك 
البصرية  للمحفزات  ذاتياً  إدراكاً  الغرابيات 
فحسب؛ بل يمكنها أيضاً أن تخّزن تلك التجارب 
الوعي  سمات  أحد  يُعتبر  ما  وهو  وتتذكرها، 

الحسي«.
كما توصل العلماء إلى وجود نشاط في الخاليا 
أقطاب كهربائية  للغربان عبر وضع  العصبية 
في القشرة المخية، وهو األمر الذي أثبتته أيضاً 
في  الماضي  أيلول  في  نُشرت  أخرى  دراسة 
مجلة »ساينس«، كانت قد أُجريت على الحمام 
والبومة البيضاء، وهي طيور تملك ما يقارب 
ملياري خلية عصبية، ولها بنية عصبية مماثلة 

لقشرة دماغ الثديّات.
يتم  العصبية  الخاليا  »نشاط  أن:  نيدر  ويؤكد 
خالل  مرحلتين.  على  تقوم  زمنية  عملية  وفق 
المرحلة األولى، يعكس النشاط العصبي بشكل 
بينما  البصري،  للحافز  المادية  الكثافة  رئيسي 
بين  ارتباط  وجود  الثانية  المرحلة  في  الحظنا 
الذاتية  النشطة والتجربة  العصبية  الخاليا  عدد 

لإلدراك البصري«.
منذ  الوعي  ربط  »تم  األلماني:  الخبير  ويتابع 
البشر  لدى  المخية  القشرة  بوظيفة  فترة طويلة 
والقردة، الشيء الذي ال تمتلكه الطيور؛ لكنها 
لها  تسمح  بها  خاصة  دماغية  هياكل  طورت 
بامتالك قدرات معرفية معقدة تمنحها تصورات 
ليست  الدماغية  القشرة  أن  يعني  مما  واعية، 
شرطاً ضرورياً للوعي عند جميع الحيوانات«.

معضلة تعريف الوعي

في  األعصاب  طبيب  نقاش،  ليونيل  يرى 
علم  في  والباحث  سالبترير،  بيتي  مستشفى 

والنخاع  الدماغ  بمعهد  اإلدراكي  األعصاب 
تضيف  النتائج  هذه  إن  باريس،  في  الشوكي 
تُعرف  التي  الوعي،  نظرية  إلى  جديدة  لبنة 
بـ«مساحة العمل العالمي«، والتي طورها قبل 
20 عاماً خبير علم النفس العصبي اإلدراكي، 
الشهير،  األعصاب  وعالم  ديهان،  ستانيسالس 

جان بيير شانجو.
ورغم هذه الدراسات، التي تثبت وجود درجة 
أن  الكاتبة  تؤكد  الحيوانات،  لدى  الوعي  من 
تحديد ماهية هذا الوعي ما زال محل خالف في 

األوساط العلمية والفلسفية.
وهي  بورغا،  فلورنس  ترى  السياق،  هذا  في 
المعهد  في  أبحاث  ومديرة  فرنسية  فيلسوفة 
الوطني للبحوث الزراعية أن إخضاع الطيور 
تقوم  أو  تتحدث،  لالختبارات، ومحاولة جعلها 
بعمليات حسابية باستخدام األجهزة، ال يضعها 
بل  تنسجم مع طبيعتها كحيوانات؛  في مواقف 

تنسجم مع طبيعتنا نحن البشر.
طبيعة  نعرف  أن  نريد  بذلك  »نحن  وتضيف: 
في  البشري  الجانب  البحث عن  عبر  قدراتها، 
مع  اإلدراكية  قدراتها  مقارنة  وعبر  الحيوان، 
أحد  فإن  الكاتبة،  وحسب  األطفال«.  قدرات 
الوصول  في  العلماء  تعترض  التي  العوائق، 
اإلدراك  طبيعة  حول  واضحة  استنتاجات  إلى 
تحديد  صعوبة  هو  الحيوانات،  لدى  والوعي 
يحمل  حيث  ذاته،  حد  في  الوعي  ماهية 
وفلسفياً  علمياً  المعاني  من  العديد  المصطلح 

ودينياً وأخالقياً.

العربية  العشائر  شيوخ  قال  األخبارـ  مركز 
االستعمارية  أردوغان  أحالم  أن  الرقة  في 
الضامن  صمت  وإن  حتى  بد,  وال  ستفشل 
الروسي في المنطقة، مؤكدين على وقوفهم 
إلى جانب أبنائهم ممن يدافعون عن المنطقة.
التركي  االحتالل  دولة  استمرار  ظل  في 
ومرتزقتها بهجماتهم على ناحية عين عيسى، 
في محاولة الستعمار واحتالل مناطق أخرى 
على  والسيطرة  سوريا  وشرق  شمال  في 
ووجهاء  شيوخ  أكد   ،M4 الدولي  الطريق 
العشائر العربية في الرقة لوكالة أنباء هاوار 
دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية التي تحمي 
الروسي  الضامن  بموقف  منددين  المنطقة 

الذي يشرعن تلك الهجمات.
تركي  محمد  السبخة  عشيرة  شيخ  وقال 
السوعان: »كل يوم تتضح لنا سياسة الدولة 
الشرس  عدوانها  وأن  المنطقة،  في  التركية 
إلفشال  محاولةٌ  عيسى  عين  على  والهمجي 

الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية  األمة  مشروع 
التي أصبحت مثااًل يُحتذى به«.

منوهاً إلى أن أهداف تركيا ستخفق: »أحالم 
قوات  مقاومة  صخرة  على  ستتحطم  تركيا 
سوريا الديمقراطية، فال يوجد أي مرتزق أو 
أبناء هذه  العسكرية، كلهم  بين قواتنا  أجنبي 
أن  على  بأرواحهم  سيفدونها  التي  المنطقة 

يدنسها المرتزقة واالحتالل«.
الضامن  موقف  إلى  السوعان  وتطرق  كما 
متفرجاً  يقف  والذي  المنطقة  في  الروسي 
على ما يحصل قائال: »إن الضامن الروسي 
اليوم أصبح شريًكا في سفك دماء السوريين 
مع تركيا ومرتزقتها، التي تسعى إلى تحويل 
المنطقة إلى منطقة غير آمنة على عكس ما 
داعش  إحياء  إعادة  وذلك من خالل  تدّعي، 
العالم رفع  مرة أخرى، هذا ولم يخَف على 
المناطق  في  مرة  من  ألكثر  داعش  راية 

المحتلة من شمال وشرق سوريا«.

مقاتالت  مقاومة  على  السوعان  وأثنى 
ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية مؤكدًا أن 
جميع العشائر تقف صفًّا واحدًا معهم يداً بيد 

في معارك الشرف.
الشيخ  العلي  عشيرة  شيخ  شدد  وبدوره، 
رمضان الرحال على وحدة شعوب المنطقة: 
وال  أرضنا  فهي  السوريين،  لكل  »سوريا 
الضامن  يفعل  ما  مثل  عليها  منا  أحد  يساوم 
الروسي الذي يراوغ لتحقيق مكتسبات غير 
لتركيا  األخضر  الضوء  ويعطي  مشروعة، 
المجازر  من  المزيد  الرتكاب  ومرتزقتها 
وعدم  بسبب صمتها  المنطقة،  شعوب  بحق 

لعب دورها كضامن في المنطقة«.
وطالب الرحال األمم المتحدة ومجلس األمن 
الهجمات على عين  بالتدخل إليقاف  الدولي 
أردوغان  »لهمجية  حد  ووضع  عيسى، 
بحق  جرائمهم  في  تحقيق  وفتح  ومرتزقته 

شعوب المناطق المحتلة«.

مركز األخبارـ تظاهر العشرات من الطلبة في 
عن  التعليم  على  احتجاجاً  السليمانية  مدينة 

بعد وإجراء االمتحانات.
جامعة  في  التعليمية  العملية  في  التقصير 
دفع  الين  أون  نظام  طريق  عن  السليمانية 
االحتجاج  إلى  الجامعة  طالب  من  العشرات 
الثاني الجاري أمام مبنى  يوم األحد 3 كانون 

جامع السليمانية، واحتجوا على التعليم عن بعد 
وإجراء االمتحانات.

أنهم  إلى  االحتجاج  خالل  الطالب  وأشار 
شبكة  عبر  الدروس  بعض  سوى  يتلقوا  لم 
اإلنترنت، وعلقوا بأن التعليم بهذه الطريقة ال 
اقتربت  قد  االمتحانات  وأن  يستمر،  أن  يمكن 

وال أحد من الطلبة مستعد لخوضها.

مركز األخبارـ قال رئيس حزب المستقبل 
أوغلو،  داود  أحمد  تركيا،  في  المعارض 
القوميين  حلفائه  مع  يبحث  أردوغان  إن 
 »1+50« لشرط  بديل  عن  المتطرفين 

للبقاء في الحكم

وأوضح داود أوغلو أن أردوغان لديه اآلن 
نية واحدة فقط، وهي التمسك بالسلطة بأي 
عن  البحث  إلى  سيدفعه  ما  كانت،  طريقة 

بدائل.
أردوغان  »سيدرك  أوغلو:  داود  وتابع 
لشرط  أسيراً  أصبح  أنه  الوقت  مرور  مع 
50+1، أنا متأكد من أنه بعد فترة، سيتعين 

على الرئيس البحث عن بديل«.
داود  أحمد  المستقبل،  حزب  رئيس  ولفت 
في  أوغلو، االنتباه إلى مشاركة 23 حزباً 
الحياة السياسية خالل عام واحد، مؤكداً أنه 
على  أردوغان  يحصل  أن  المستحيل  من 

50+1 في الجولة األولى من االنتخابات.
وأشار داود أوغلو إلى أن أردوغان عندما 
وأنصاره  مؤيديه  أصوات  انخفاض  يرى 
من تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة 
القومية إلى 35%، سيضع النظام البرلماني 

للبراغماتية  كشرط  أعماله  جدول  على 
السياسية.

أردوغان  أن  رأي  استطالعات  وقالت 
الحصول  يمكنه  ال  الشعب  تحالف  مرشح 
على ما يزيد عن 40% من األصوات في 
إللغاء  يسعى  لذلك  الرئاسية،  االنتخابات 

شرط )50+1( للفوز بالرئاسة.
التحالف الحاكم بديالً  من أجل ذلك يطرح 
المرشح  فوز  اعتماد  الشرط  هذا  عن 
األصوات  من  نسبة  أكثر  على  الحاصل 
بالجولة األولى، بانتخابات الرئاسة، وإلغاء 
سيتم  تعديالت  بموجب  الثانية  الجولة 

إدخالها على قانون األحزاب.
نظام  مع  أنه  على  أوغلو  داود  وشدد 
الحكومة الرئاسي، نشأ هيكل غريب يتحكم 
الفصل  مبدأ  على  قضى  واحد  شخص  به 

بين السلطات.
حزب  رئيس  دعوة  أوغلو  داود  وانتقد 
إلغالق  بهجلي  دولت  القومية،  الحركة 
الكردي،  الديمقراطي  الشعوب  حزب 
إجراء  عن  التحدث  وسط  أنه  إلى  مشيراً 
إصالحات قانونية واقتصادية، ال يمكن أبداً 

الحديث عن إغالق األحزاب.

والباحثين  األطباء  كورونا  فيروس  يفاجئ 
مرور  مع  تتعدد  والتي  المتنوعة  بأعراضه 
الوقت. لكن األبحاث توضح بشكل متزايد أن 
الفيروس في الواقع هو اضطراب معقد للغاية 
الفيروس  أعراض  تشمل  األنظمة.  ومتعدد 
األكثر شيوعاً الحمى والتعب والسعال الجاف 
وآالم الجسم وضيق التنفس والصداع والتهاب 
أعراض  توجد  لكن  األنف،  وسيالن  الحلق 

غريبة يسببها الفيروس سنعرضها فيما يلي:
يعاني  أن  يمكن  الهضمي:  الجهاز  مشاكل  ـ 
من  األحيان  بعض  في   19- كوفيد  مرضى 
والقيء  والغثيان  الشهية  فقدان  مثل  أعراض 
واإلسهال، واإلسهال قد يكون العرض األول 

أو الوحيد الذي يعاني منه المرضى.
كورونا  فيروس  ربط  تم  الجلد:  مشاكل  ـ 
بما  الجلدية،  التغيرات  من  متنوعة  بمجموعة 
الرقيقة  أو  الحكة  تسبب  التي  اآلفات  ذلك  في 
الشبيه  الجلدي  والطفح  والقدمين،  اليدين  في 

بالحصبة.
كوفيد  يؤثر مرض  أن  يمكن  العين:  مشاكل  ـ 
بعدة  بالعينين  المحيطة  المنطقة  على   19-
المرض  ارتبط  المثال،  سبيل  على  طرق، 
كما  العين.  إفرازات  وزيادة  الجفون  بتورم 

لدى  للضوء  الحساسية  زيادة  عن  اإلبالغ  تم 
المرضى.

ـ االرتباك واألعراض العصبية األخرى: يبدو 
أن المرض يتسبب أيضاً في مجموعة واسعة 
الدوخة  ذلك  في  بما  العصبية،  التأثيرات  من 
بشكل خاص  منتشر  األخير  واالرتباك، وهذا 

عند كبار السن المصابين بعدوى شديدة.
ـ الهلوسة واألعراض الذهنية: أفادت صحيفة 
مرضى  من  قليالً  عدداً  أن  تايمز  نيويورك 
بعد  شديدة  ذهنية  بأعراض  أصيبوا  كورونا 
اإلصابة بالمرض، على الرغم من أنهم غالباً 
ليس لديهم تاريخ من األمراض العقلية، ولكن 
لم يتضح بعد ما الذي يمكن أن يسبب ظهور 

مثل هذه األعراض.
لدى  األنظمة  متعدد  االلتهاب  متالزمة  ـ 
األطفال: يبدو أن األطفال يعانون من أعراض 
في  ولكن  البالغين،  من  اعتداالً  أكثر  كورونا 
حاالت نادرة، عانى بعض األطفال الذين ثبتت 
يُطلق  خطيرة  حالة  من  كورونا  بـ  إصابتهم 
األنظمة  متعدد  االلتهاب  متالزمة  اسم  عليها 
أعراض  إلى  تؤدي  والتي  األطفال،  لدى 
الجهاز  ومشاكل  الجلدي  والطفح  الحمى  مثل 

الهضمي.

تاريخية  خالفاٍت  وقع  على  األخبارـ  مركز 
بين  العالقات  في  الشرخ  ق  يُعمِّ وتوتٍّر 
والنظام  اليونانية  الحكومة  الجارتين، 
أنّها  اليونانية  الدفاع  وزارة  أّكدت  التركي، 
ستعمل على تعزيز قدراتها العسكرية وقوة 

الردع لقواتها المسلحة خالل العام الحالي.

وزارة الدفاع اليونانية قالت إّن جيشها نجح 
بحماية الحدود مع تركيا، لكنها أشارت إلى 
تصاعد المخاطر في شرق المتوّسط ومنطقة 

البلقان.
تعزيز اليونان لقدراتها العسكرية دفع بوزير 
بإطالق  أكار  خلوصي  التركي  النظام  دفاع 
شراَءها  أّن  من  اليونان  فيه  يُحذّر  تصريحٍ 
للطائرات والغواصات والسفن لن يفيدها أبدا.
التركي  النظام  قلق  بتصاعد  يوحي  تصريٌح 
العسكرية  الترسانة  تحديث  مساعي  من 
المستجدات  وفق  أنقرة،  تبدو  إذ  اليونانية، 
القوى  ميزان  تغيير  من  تخشى  أنها  الحالية 
وتغيير قواعد اللعبة في صراعها مع اليونان.

أسلحة  شراء  صفقة  مؤخراً  أثينا  وأتمت 
الجوية،  ترسانتها  إلى  لتضيفها  جديدة، 

رافال  طائرة  عشرة  ثماني  لديها  ليصبح 
طراز  من  مقاتلة  وثمانون  وأربٌع  حديثة 
»إف 16 فايبرز« مطورة، إضافة إلى ثماٍن 
وثالثين طائرةً أخرى من طراز »إف 16«، 
وأربع وعشرين طائرةً من طراز »ميراج« 

الفرنسية.
النظام  خروقاُت  تتصاعد  الذي  الوقت  وفي 
تعزيز  إن  أثينا،  تقول  وبحًرا  جًوا  التركي 
مواجهة  في  موقفها  سيقوي  الجوية  قدراتها 

وشرقي  إيجه  بحر  فوق  خاصةً  التحديات، 
البحر المتوسط.

خالفاتها  ظل  في  قررت  قد  اليونان  وكانت 
المستمرة مع تركيا إبرام صفقات أسلحة مع 
كيرياكوس  الحكومة  رئيس  واعتبر  فرنسا، 
سياق  في  يأتي  ذلك  أن  حينها  ميتسوتاكيس 
إطار  في  المسلحة،  القوات  قدرات  تعزيز 

برنامج قوي سوف يتحول لدرع وطني.

في  نسائية  منظمة  أكدت  األخبارـ  مركز 
تركيا أن 300 امرأة قتلت في تركيا في عام 
داخلية  وزارة  أجبرت  أنها  مؤكدة   2020
النظام التركي على اإلعالن عن إحصاءاتها.
 »KCDP سلطت منصة »أوقفوا قتل النساء
وهي منظمة نسائية تدافع عن حقوق المرأة، 
المتعلقة  الرئيسية  األحداث  على  الضوء 
 171 إن  وقالت  تركيا،  في  المرأة  بنضال 
إثر  متوفيات  عليهن  ُعثَِر  البالد  في  امرأة 

جرائم قتل مشتبه بها.
وكانت معاهدة مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان 
ضد العنف المنزلي والعنف القائم على النوع 
إسطنبول  اتفاقية  استهدفت  قد  االجتماعي 
النساء  كارهي  قبل  من  الماضي  العام  في 
التركي  النظام  ومعارضي المساواة، ما دفع 

إلى إعالن خطط االنسحاب من االتفاقية.
لت  أُّجِ التركي  النظام  إن خطة  التقرير  وقال 
الداخلية  وزارة  متهماً  المرأة،  نضال  بسبب 

التركية بإخفاء عدد حاالت قتل النساء.
داخلية  وزارة  أجبرت  أنها  المنظمة  وقالت 
النظام التركي على اإلعالن عن اإلحصاءات 
اتفاقية  بنود  من  بند  وهو   ،2020 عام  في 

 97 مقتل  عن  التقرير  وكشف  إسطنبول، 
امرأة على يد رجال متزوجين.

يد  على  أخرى  امرأة   53 قُتلت  حين  في 
امرأة   181 مجموعه  ما  وقتل  شركائهن، 
في منازلهن و48 في األماكن العامة، وألقى 
لتجاهله  التركي  النظام  على  باللوم  التقرير 

القانون المحلي للبالد.
 6284 رقم  القانون  إن  المنظمة  وقالت 
لحماية األسرة ومنع العنف ضد المرأة الذي 
يحمي  أن  يمكن   2012 في  النظام  اعتمده 
المرأة إذا نُفذ بشكل صحيح، وحثت المنظمة 

المشبوهة  الحاالت  في  التحقيق  على  النظام 
لقتل النساء.

يذكر أن النظام التركي قد اتخذ مؤخراً موقفاً 
أنه  علما  إسطنبول،  اتفاقية  يسمى  ما  ضد 
وقع على اتفاقية مجلس أوروبا لعام 2011 
وباألخص  المرأة،  ضد  العنف  من  للحد 
العنف المنزلي، وتعزيز المساواة بين الرجل 

والمرأة.
تلك  على  وقع  قد  التركي  النظام  وكان 
المعاهدة وجعلها سارية قانونياً باسم »قانون 

منع العنف ضد المرأة وحماية األسرة«.
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نساء منبج؛ ال بديل عن المشروع الديمقراطي لحياة حرة وكريمة

كدح المرأة االقتصادي أثمر نتائج جيدة خالل عام 2020
روناهي / قامشلو ـ اختُتمت منافسات دورة 
أرضية  على  للسداسيات  الكروية  سمارت 
ملعب قامشلو المغطى بمباراة نهائية لم يُعرف 
البطل فيها حتى آخر لحظاتها وذلك من خالل 
ركالت الترجيح التي حسمت اللقب، وكرمت 
خالل مراسيم التتويج صحيفتنا روناهي على 

جهودها بتغطية مباريات الدورة.
وتأهل فريقي سمارت ومتقاعدي الجهاد إلى 
برعاية  أقيمت  التي  الكروية  الدورة  نهائي 
والتنمية  النفسية  للصحة  سمارت  مركز  من 
فرق  ثماِن  فيها  وشارك  بقامشلو،  البشرية 
وكانت لمواليد 1981 وما دون، وكانت تقام 
كل يوم مباراتين في الساعة السابعة والثامنة 

مساًء على أرضية ملعب قامشلو المغطى.
االتحاد  فريق  حساب  على  تأهل  سمارت 
الرياضي بعد الفوز عليه بأربعة أهداف بدون 
رد، أما فريق متقاعدي الجهاد فقد كان تأهله 

عليه  التغلب  بعد  الحبوب  فريق  على حساب 
بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتقابل 
الفريقين في المباراة النهائية التي كانت إيجابية 
األداء ولكن سلبية النتيجة، بحيث لم يصل أي 
الوقت  مجريات  طوال  للشباك  الفريقين  من 
األصلي للمباراة الذي هو 25 دقيقة، برغم من 
المحاوالت المستمرة منهما للتسجيل، ليحتكم 
الفريقين إلى ركالت الترجيح التي تمددت بعد 
تنفيذ كل فريق ثالث ركالت وبعدها استطاع 
بنتيجة  بالفوز  اللقاء  حسم  سمارت  فريق 
5×4، لتقام مراسيم التتويج والتكريم، والتي 

كانت على الشكل التالي:
- حكام الدورة.

- وسائل اإلعالم: أولهم صحيفتنا روناهي.
فريق  من  الهمشري  معمر  العب:  أفضل   -

متقاعدي الجهاد.
- أفضل حارس: مروان عنتر حارس فريق 

سمارت.
- هداف الدور: منير كجو العب فريق االتحاد 

الرياضي.
- إدارة ملعب قامشلو المغطى: الزكين حجي.

ـ الفريق المثالي فريق آراس.
- المركز الثاني فريق متقاعدي الجهاد.

ـ المركز األول فريق سمارت بطل الدورة.

انطالق دورة الشهيد هيثم كجو بمباراة نارية

اختتام دورة سمارت بنهائي مثير حقيبة روناهي الرياضية..
وتكريم صحيفتنا روناهي

قامشلو / جوان محمد ـ وفاٌء للشهيد هيثم كجو نجم 
دورة  منافسات  انطلقت  والجهادية،  السوريّة  الكرة 
التجارية،  جميل  شركة  برعاية  القدم  لكرة  سداسية 
ستة  وبمشاركة  الرياضيين  من  مجموعة  وأشراف 
عشر فريقاً على أرضية ملعب قامشلو المغطى، وذلك 

بمباراة نارية وقوية.
عن  اإلعالن  تم  التجارية  جميل  شركة  من  برعاية 
القدم في ملعب  انطالق دورة الشهيد هيثم كجو لكرة 
للمشرفين  بكلمات  كانت  والبداية  المغطى،  قامشلو 
الجهاد،  نادي  وإدارة  للدورة  الراعية  جميل  وشركة 

والسالم  الحب  لغة  هي  الرياضة  أن  عن  وتمحورت 
والتعارف بين الشعوب وعلى الجميع التحلي بأخالق 
الشهيد هيثم كجو وتقديم ما هو جميل في سبيل إنجاح 
إلى  موا  قُّسِ فريقاً  فيها ستة عشر  يشارك  التي  الدورة 
مجموعة  كل  من  يتأهل  وسوف  مجموعات  أربع 
الدور  مباريات  جميع  وتقام  الثاني،  للدور  فريقين 
األول في الساعة السادسة والسابعة مساًء وكان توزيع 

الفرق على الشكل التالي:
المجموعة األولى: شركة جميلـ  كارانـ  آفدارـ  سوق 

حطين.

هفال  ـ  جومرد  ـ  آزادي  ـ  ماف  الثانية:  المجموعة 
قدوربك.

المجموعة الثالثة: آشتي ـ درباس ـ الصداقة ـ جوانن 
جب.

ـ  ـ شباب حطين  ـ جان  آفا  الرابعة: روج  المجموعة 
جين سبور.

بعض القرارات:
المواليد المسموح لها باللعب 1997ما دون .

مسموح  الجزيرة  إقليم  دوري  في  مشاركين  العبون 
لكافة األعمار.

مواليد  من  الدورة  في  المشاركة  لالعبين  يسمح   -1
1997 ضمناً وما دون

2- يسمح لكل فريق إضافة أربعة العبين من دوري 
الملعب  داخل  العبين  ثالثة  مشاركة  شريطة  اإلقليم، 

فقط.
3- مواليد العبين دوري اإلقليم مفتوحة.

4- يسمح لكل فريق تقديم أسماء 12 العب قبل بداية 
اسم آخر  لكل فريق، وال يضاف أي  المباراة األولى 

على قائمة الفريق
وحتى  البدء  منذ  وقوية  نارية  كانت  االفتتاح  مباراة 
الشوط  في  فنياً  أفضل  بكداش  فريق  وظهر  النهاية، 
تسجيل  واستطاع  الثاني،  الشوط  بدايات  ومع  األول 
النتيجة  هدفين ولكن حاول فريق شركة جميل تعديل 
خطيرة  مرتدات  مع  دقائق  عشر  لمدة  ضغطه  بعد 
واحد  هدف  تسجيل  غير  يستطيع  لم  ولكن  لبكداش، 
ولم يكن كافياً للوصول للتعادل ولتنتهي المباراة بفوز 

بكداش بهدفين مقابل هدف واحد. 

في المباراة الثانية التي كانت هي األخرى قوية وندّية 
التعادل  وسيطر  األهداف  من  خالية  كانت  ولكنها 
السلبي عليها وجمعت بين فريقي آفدار وسوق حطين.
الدورة فريق ماف على  الثاني من  اليوم  كما فاز في 
جومرد  فريق  وتغلب  رد  دون  بهدفين  آزادي  فريق 
لهدفين،  أهداف  بثالثة  قدوربك  هفال  فريق  على 
األحد  مباريات  وإليكم  وندية،  جميلة  مباريات  في 

:2021/1/3
ـ آشتي × درباس ـ الساعة السادسة مساًء.

ـ الصداقة × جوانن جب ـ الساعة السابعة مساًء.
لمحة موجزة عن حياة الشهيد هيثم كجو

الشهيد هيثم كجو هو من مواليد قامشلو 1976م، كان 
1990م،  بتاريخ  للنادي  وانضم  الجهاد  نادي  العب 
وتدرج في فئاتها العمرية حتى الرجال، واستشهد في 
للنادي في 2002/10/16م،  بعثة  برفقة  حادث سير 
الجهاد  الشهيد ألندية  ولعب  الزور،  دير  على طريق 
للشباب  السوري  المنتخب  ومثّل  المركزي  والشرطة 
لكرة  السوري  للدوري  والرجال، وتُّوج مرتين هدافاً 
القدم موسمي 1998-1999 , 2000-2001، وحقق 
لقب دوري الشباب مع الجهاد في سوريا ، رحل وترك 
ولعائلته ومعه بصمة  للرياضيين  واأللم  الحزن  خلفه 
ونادي  عام  بشكٍل  السورية  الكرة  تاريخ  في  مميزة 

الجهاد بشكٍل خاص.

لكأس  بطالً  العمال  فريق  ج  توِّ ـ  قامشلو   / روناهي 
إقليم الفرات لكرة القدم تحت شعار »حتماً سننتصر« 
فريق  على  النهائية  المباراة  في  فوزه  بعد  وذلك 
روشين بهدفين بدون رد، وذلك على أرضية ملعب 

كولة بكوباني.

ـ بمناسبة العام الجديد أرسل الرئيس المشترك لالتحاد 
بإقليم الجزيرة »ديار إبراهيم« برقية تهنئة ومباركة 
لجميع الرياضيين )أندية - مراكز تدريبية - مدربين 

- إداريين - حكام - العبين(، وجاء فيها:
- )قد تتحقق األحالم يوم ما ويخرج من رحم الرياضة 
من يعيد لها بريقها ويجدد شبابها ويضعها من جديد 

في الواجهة(.
- سنعمل على تشجيع األندية والمؤسسات الرياضية 
تؤهلهم  التي  والتميز  اإلبداع  معايير  تحقيق  على 

لخوض المنافسة على جائزة اإلبداع الرياضي.
وسائل  أحدث  تطبيق  في  التوسع  على  سنعمل   -
التكنولوجيا في خدمة الرياضة باعتبارها أحد وسائل 

الرياضة االحترافية.
التي تعمل  العلمية  التدريبية  المركز  بإنشاء  - سنقوم 

على سد الفجوة بين الواقع والخيال.
- سنحاول نشر وتطوير وتشجيع الرياضة المجتمعية 

وتوفير البنية التحتية والمنشآت الرياضية.
- سنهتم بنشر وتطوير رياضة المرأة كهدف أساسي.
- العمل على برامج ثقافة اإلنجاز الرياضي لصناعة 

البطل الرياضي.
- توفير فرص التنافس الذي يعد دافعاً محفزاً للتألق. 
إلى  بها  والنهوض  المدرسية  بالرياضة  االهتمام   -
المواهب  مصدر  ألنها  ومتطور  رفيع  مستوى 

والخامات.
- تشجيع الجماهير الرياضية على متابعة النشاطات 
الرياضية من خالل الدعايات واإلعالنات التحفيزية 
الرياضي واستقطابه كونه هو  الى الشارع  والنزول 

الداعم األول للرياضة ومحركها
الرياضي  بالعمل  للوصول  طاقتنا  بكل  نعمل  سوف 
االتحاد  وجعل  واالحترافية  المستويات  ألرقى 
الرياضيين  وطموحات  آمال  جميع  يحقق  الرياضي 

سوف ..نعمل ..نتعب.. نحقق ..ننتصر
وريفها  منبج  مدينة  في  الرياضي  االتحاد  وزع  ـ 
للعام  الثالثة«  »المرحلة  الملونة  األحزمة  شهادات 
النمور  مركز  في  المتدربين  الختبارات   2020
من  منبج  في  التايكواندو  لعبة  وتعتبر  للتايكواندو، 
األلعاب التي باتت تنتشر بشكٍل كبير وتمتاز بخبرات 

ومدربين لهم باع طويل في مجال هذه اللعبة.

الحسكة  شبيبة  لنادي  المشتركة  الرئاسة  أصدرت  ـ 
بياناً  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  المرخص من 

كان على الشكل التالي:
في  الحسكة  شبيبة  نادي  نادينا  بتأسيس  بدأنا  عندما 
عام 2018 اعتمدنا ووضعنا أمور مهمة أمام أعيننا 
وهي تمثيل نادي لكل شعوب الحسكة األصيلة وباقي 
شعوب إقليم الجزيرة، كنّا أقوياء ألننا بدأنا ووضعنا 
صوب أعيننا مع طاقة الشباب بل نحن الذين نملكها 
التي  مسيرتنا  في  ننجح  سوف  فحتماً  بها  ونختص 
اعتمدت على الشباب وطاقاته الوافرة تم رعايتنا من 
وحصلنا  الجزيرة  إقليم  في  الشبيبة  مؤسسات  أكبر 
لنساهم  الرياضي  االتحاد  من  النادي  ترخيص  على 
معاً بكل فسيفساء الحسكة من )سريان ، عرب ، ُكرد 
يمثل  نادي  إلنشاء  بالمنطقة(  الشعوب  من  وغيرهم 
والمنافسة  الرياضي  تمثيلنا  لتقوية  المكونات  جميع 
الرياضية  التعددية  مبدأ  من  الرياضية  الفعاليات  في 
من  ألعابنا  بتأسيس  فبدأنا  للمنطقة،  الكامل  للتمثيل 
الشعبية  األحياء  األولى وشاركنا في دوري  الخطوة 
على  الودية  الرياضية  األحداث  في  شاركنا  ثم  ومن 
الفعاليات  في  شاركنا  وثم  الجزيرة  إقليم  مستوى 
الجزيرة  إقليم  في  الرسمية  والدوريات  والبطوالت 
التي بدأناها عبر كرة القدم في دوريات الدرجة الثانية 
القدم،  لكرة  األولى  الدرجة  لدوري  صعدنا  وكيف 
نادينا  تمثل  فرق  ولدينا  الطائرة،  كرة  في  وشاركنا 
الشدادي  إلى  وصلنا  حتى  الرسمية  البطوالت  في 
بتأسيس فريق رياضي  الطائرة، هناك وبدأنا  بصالة 
لهذه اللعبة وشاركنا بها، وشاركنا في لعبة الكاراتيه 
والشطرنج وندرس تفعيل ألعاب جديدة ومن المتوقع 
أن نفعل لعبة الريشة الطائرة في عام 2021 خدمتاً 
اآلن   ... دولياً  المميزين  الحسكة  مقاطعة  لرياضيي 
النادي يزدهر بهمة الجميع ونحن نكبر بكم يا جماهير 
لنادينا ألخذه  الحقيقي  السند  لتكونوا  الحسكة  مقاطعة 
لمنصات البطوالت وتحقيق أهداف الشبيبة في إقليم 
دعم  الشبيبة  مؤسسات  جميع  من  ندعوا  الجزيرة، 
المميز  الممثل  لنكون  الحسكة  مقاطعة  في  الرياضة 
لرياضة المقاطعة والمنافس على األلقاب في المستقبل 

في دعمكم جميعاً يتحقق النجاح.

منبج آزاد كردي - أكدت نساء منبج أنهن رفعن 
مع  تضامنهن  عبر  والنضال  المقاومة  سقف 
االحتالل  هجمات  لمواجهة  العسكرية  القوات 
التركي ومرتزقته التي تزداد وحشية وشراسة 
ناحية عين عيسى وباقي مناطق  كل يوم على 

شمال وشرق سوريا. 
الذين يعيثون فساداً  التركي ومرتزقته  االحتالل 
في األرض، باتت أهدافهم واضحة للعالم أجمع 
وال سيما في المناطق التي احتلوها من سوريا. 
وتمكنت النساء ألول مرة في تاريخ سوريا من 
يحدث  عما  وصريح  واضح  بشكل  رأيها  إبداء 
مؤامرات  من  السوري  الشعب  بحق  من جرائم 
المزيد  الحتالل  المتكررة  هجماته  خلف  تحاك 
من المناطق السورية، في مقابل ذلك تبرز أهمية 
وشمال  آفا  روج  ثورة  مكتسبات  على  الحفاظ 
سوريا وحمايتها إلى جانب تقديم الحلول الفاعلة 
والبنّاءة لمواجهة هجمات دولة االحتالل التركي 

ومرتزقتها أيضاً.
»روناهي«  صحيفتنا  أجرت  الصدد،  وبهذا 
حول  منبج  نساء  من  عدد  مع  للرأي  استطالعاً 
مناطق  على  ومرتزقتها  التركية  االعتداءات 

شمال وشرق سوريا.

جرائم بشعة من صناعة
 االحتالل الرتيك

المحتل  هدف  إلى  رسول  فادية  أشارت  بداية، 
قائلةً:«حين  السورية  األراضي  على  التركي 

نتحدث عن مناطق شمال وشرق سوريا وأهميتها 
واستقرار  وأمان  أمن  من  حققته  وما  الجغرافية 
الديمقراطية؛  سوريا  قوات  انتصارات  فرضته 
من هنا بدأت أطماع االحتالل التركي في مناطقنا 
وفي مدينة عفرين بهدف نسف كل البناء الهرمي 

الناجح لإلدارة الذاتية على مدى سنوات«.
التركية  االعتداءات  »إن  بالقول:  فادية  وأكدت 
إلحالل  تسعى  التي  الشعوب  وحدة  على  خطر 
السياسية  أزماتها  بعد  سوريا  ربوع  في  السالم 
وأوضحت  وغيرها.  واالقتصادية  واالجتماعية 
أن االحتالل التركي يحاول خلط هذه المعطيات 
وإن آثارها تتبين بتهجير وتشريد السوريين من 
الجرائم  بأبشع  والنساء  األطفال  وقتل  بيوتهم 

التي يرتكبها بحق السوريين ناهيك عن االعتداء 
يهدد  زال  وال  والسرقة،  والنهب  والخطف 
أمجاد  وإعادة  نفوذه  مناطق  توسيع  ويحاول 

الخالفة العثمانية البائدة«.
فيما نوهت فادية: »إن االحتالل التركي ال يتوانى 
لمرة واحدة عن كسر مشروعنا )مشروع األمة 
الديمقراطية( الذي يخدم جميع فئات الشعب وال 

يخدم أطماعه القومية واالحتاللية«.
»يريد  بالقول:  حديثها  رسول  فادية  واختتمت 
االحتالل التركي أن يكسر إرادة المرأة وإخماد 
جذوتها للتحرر على األخص، فهي تحمل إرادة 
المجتمعات  قيادة  على  قدرتها  خالل  من  للحياة 

ونضالها ومكافحتها للتحرر والحياة«.

ثورة روج آفا تصحيح 
للمسار الوطني

»إن  قائلةً:  العلي  نسرين  أوضحت  جهتها،  من 
تجربة الثورة التي قادتها الشعوب في ثورة روج 
آفا ال تزال مستمرة حتى اآلن، فالشعوب السورية 
الظلم عنها  آفا إلسقاط  ثورة روج  في  انتفضت 
حين قام الشعب السوري بثورته في درعا لكنه 

لم يكمل المسيرة لتحقيق المطالب الشعبية«.
وأشارت نسرين: »إن سبل مواجهة االعتداءات 
التركية، تبرز من خالل اإليمان بأهداف الثورة 
وعيشه  كرامته  لنيل  الشعب  بها  خرج  التي 
السوري  الشعب  بالحرية والمساواة، إن ارتباط 
التعايش  إيديولوجياً  تجسد  التي  األخالقية  بالقيم 
المشترك عبر فلسفة أخوة الشعوب اعتماداً على 
للشعوب  المأمول  قاعدة جماهيرية عريضة هو 
الفاسدة  األنظمة  توضيح  يتطلب  مما  الحرة، 
واالستعمار  واالستغالل  االحتالل  جلبت  التي 

والسلطة«. 
على  »ينبغي  حديثها:  العلي  نسرين  واختتمت 
شعوب شمال وشرق سوريا تنظيم أنفسهم حتى 
أجل  من  والمقاومة  النضال  استكمال  يستطيع 
عدم إعطاء أي فرصة لالحتالل التركي أن يأخذ 
يمكن  ال  وأخيراً  ومجتمعنا.  وطننا  في  موقعه 
التي حققت  ثورتها  قيادة  في  المرأة  دور  إغفال 
الكثير من األمور بالنسبة للمرأة على األخص، 

وهذا يدعو لمتابعة تنظيم نفسها أكثر«.

حامية املرشوع الدميقراطي من 
براثن النظام االستبدادي

ثورة  »إن  الحميد:  عبد  غادة  تحدثت  بدورها 
روج آفا وشمال سوريا التي استشهد فيها اآلالف 
من الشهداء والشهيدات، وجبت علينا أن نحافظ 
عليها باالستمرار في السير على هذا النهج الذي 
مرة  فألول  والفداء.  بالتضحية  الشهداء  قدمه 
استطاعت كافة الشعوب الوقوف جنباً إلى جنب 
من أجل تحرير أرضهم من المرتزقة مما يسمى 
اإلرهابي.  داعش  مرتزقة  أو  الوطني  بالجيش 
وربما يعد هذا أكبر برهان على وقوف الشعوب 
فيه  وجدوا  الذي  الديمقراطي  المشروع  لحماية 
األنظمة  براثن  من  وحررهم  المنشودة  ضالتهم 

االستبدادية«.

نحمي  أن  أجل  »من  قائلة:  غادة  وذكرت 
المكتسبات، ينبغي أن نتخذ من مضمونها كأساس 
التدريب  دور  وتفعيل  المجتمع  على  نركز  وأن 
والحماية الذاتية كونها من أكثر األمور التي تبرز 

أهميتها في تثبيت دعائم األمن واالستقرار«.
بالقول:  حديثها  الحميد  عبد  غادة  واختتمت 
المرأة من  تمكين  العمل على  األهم هو  »األمر 
خالل تثقيفها وتدريبها على تغيير ذهنيتها وتنظيم 
نفسها مما يساعدها على إبراز نفسها في مجاالت 

الحياة كافة«.

تخفيف  في  وريادياً  بارزاً  دوراً  المرأة  أدت 
األزمة االقتصادية عن كاهل المواطنين في شمال 
البسيطة والذهنية  وشرق سوريا؛ رغم اإلمكانات 
الرأسمالي  االقتصاد  سيطرة  تحت  المنضوية 
شمال  مناطق  على  المستمرة  المحتل  وهجمات 
االقتصادي  المرأة  كدح  أن  إال  وسوريا،  وشرق 

أثمر نتائج جيدة خالل عام 2020.
لطالما  التي  الذكورية  والذهنية  المعاناة  رحم  من 
حجبت دور المرأة في كافة مجاالت الحياة، تمكنت 
المرأة من إبراز دورها، وإثبات كيانها، مع انبعاث 
شرارة ثورة شمال وشرق سوريا المعروفة بثورة 
المرأة التي كان لها دور فعال في تنظيم المجتمع 

وريادة الثورة.
وظهرت خالل ثورة روج آفا التي ستدخل عامها 
إثر  المكبوت،  المرأة  وإبداع  ثمار طموح  العاشر 
األنظمة  قبل  من  المكرسة  األفكار  من  الخوف 
من  تمكنت  حيث  المجتمع،  أذهان  في  المهيمنة 
النجاح في كافة مجاالت الحياة السياسية والثقافية 

واالجتماعية واالقتصادية.
المرأة  لعبته  التي  البنّاء  الدور  الثمار  هذه  وإحدى 
المجتمع  اقتصاد  تطوير  خالل  من   ،2020 عام 
اقتصاد  لجنة  ساهمت  إذ  خاص،  بشكل  والمرأة 
المرأة التابعة لمؤتمر ستار بشكل كبير في التخفيف 
من تداعيات قانون قيصر الذي ُطبّق على حكومة 
دمشق من قبل الواليات المتحدة األمريكية، بتاريخ 
وهبوط  نفسه،  العام  من  حزيران  شهر  من   17
الدوالر  مقابل  السورية  لليرة  الشرائية  القوة  قيمة 
في  خانقة  اقتصادية  أزمة  ولّد  مما  األمريكي، 
شمال وشرق سوريا  مناطق  على  أثّرت  سورية، 

أيضاً.

إعادة االقتصاد إىل جوهره 
الحقيقي

تأسيس  مع  بالدوران  المرأة  اقتصاد  وبدأت عجلة 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  اقتصاد  لجنة 
خالل عام 2015، إذ تمكنت من إنجاز العديد من 
ككل  المجتمع  على  بالنفع  عادت  التي  المشاريع 
من  الهدف  وكان  الخصوص،  وجه  على  والمرأة 
تأسيس هذه اللجنة البحث عن سبل إلعادة االقتصاد 
منطق  باستبدال  وذلك  الحقيقي،  جوهره  إلى 
االقتصاد الرأسمالي القائم على السعي إلى تحقيق 
الوقت  في  الرائج  واالحتكار  األعظمي،  الربح 
الذي  )المجتمعي(  الكومينالي  باالقتصاد  الراهن، 

األساسية  للحاجات  »تلبية  بأنه  االقتصاد  يُعّرف 
للمجتمع«، دون التركيز على المصالح الشخصية 
فقط، وكذلك لتتمكن المرأة من الوصول إلى ذروة 

استقالليتها االقتصادية.

املشاريع التي نُّفذت خالل
 عام 2020

المرأة  اقتصاد  لجنة  أنجزتها  التي  المشاريع  وعن 
في شمال وشرق سوريا، بيّنت عضوة لجنة اقتصاد 
النجار  غالية  سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة 
 2020 عام  خالل  التركيز  تم  هاوار:«أنه  لوكالة 
كافة  في  وتنميته  الزراعي  القطاع  تطوير  على 
مناطق شمال وشرق سوريا، مشيرة إلى أن التربة 
األسعار  من  األهالي  ومعاناة  للزراعة،  الصالحة 
المرتفعة للخضار المستوردة، دفعهن إلى تكريس 

أغلب طاقاتهن في تنمية القطاع الزراعي«.
بناء  هي  نُفّذت  التي  »المشاريع  غالية:  وتابعت 
بيوت بالستيكية في العديد من مناطق شمال وشرق 
من  العديد  استثمرت  الفرات  إقليم  ففي  سوريا، 

األراضي الزراعية، وفي مقاطعة الحسكة استثمر 
الزراعية،  األراضي  مساحة  من  دونم   5000
المشروع  ويعمل فيها ما يقارب 78 امرأة، وهذا 
للنازحين من سري كانيه، وفي  استُثمر خصيصاً 
مساحة  من  دونم   1800 استثمر  قامشلو  مدينة 
امرأة،   60 فيها  وتعمل  الزراعية،  األراضي 
جمعيات  ثالث  ونُظمت  ُشّكلت  ديرك  ناحية  وفي 
زراعية، وفي ناحية عامودا وتربه سبيه والشدادي 
أيضاً ُشكلت جمعيات، وكل هذه األراضي ُسلِّمت 

لألهالي ليزرعوها ويستفيدوا منها«.
والتجارية  الزراعية  الجمعيات  هذه  وتساهم 
وخلق  االقتصاد  تطوير  في  الحيوانية  والثروة 
المجتمع،  أفراد  بين  التضامني  الجماعي  العمل 
الذي بات وسيلة فعالة لتحسين المستوى المعيشي 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  واالقتصادي 
الوضع  تالئم  زهيدة  بأسعار  المنتوجات  تُباع  إذ 
التعاون  روح  لتعزيز  وذلك  لألهالي،  المعيشي 

والتشاركية بين النساء وتنمية اإلنتاج المحلي.
معامل  خصصن  أنهن  »إلى  غالية:  وأشارت 
النساء  فيها  لتحضر  للكونسروة(  )معمل  صغيرة 
الكيميائية في  المواد  الخالية من  الطبيعية  المؤونة 
الدرباسية،  وناحية  الحسكة  الرقة  مدينة  من  كّلٍ 

وليكسبن قوتهن من كدح أيديهن، وفتحن معرضاً 
مدينة  في  ستار  باسم  )الموبيليا(  المنزلي  لألثاث 
قامشلو، ويتم التحضير لمشروع مماثل في ناحية 
عدة  بعد  يفتتح  أن  المقرر  من  الذي  لكي  كركي 

أيام«.
للخياطة  ورشات  فُتحت  »كذلك  غالية:  وأضافت 
باسم  محال  في  األلبسة  وتُباع  النسوة،  فيها  تعمل 
الفين وفروعها في مدينة كوباني وقامشلو وناحية 
سيمالكا  في  أيضاً  وافتتح  لكي.  وكركي  درباسية 
فُتحت  وكذلك  للمأكوالت،  مطعم  ديرك  بناحية 
محال لبيع المواد الغذائية في كّلٍ من مخيمي واشو 

كاني ونوروز«.
في  التنور  خبز  لصناعة  مشروعين  أسست  كما 
الحيوانية في  الثروة  تمر، ومشروع  الحسكة وتل 
ناحية تربه سبيه لتربية المواشي، ومعمل »الرا« 

للحلويات والمعجنات في مدينة قامشلو وعامودا.

هدفنا تخفيف األزمة االقتصادية 
ومتكني املرأة من تحقيق استقالليتها

التي  المشاريع  من  هدفهم  أن  إلى  غالية  ونوهت 
على  يقتصر  يكن  لم   2020 عام  خالل  نُفّذت 
كاهل  عن  االقتصادية  األزمة  أعباء  من  التخفيف 
تحقيق  من  المرأة  تمكين  بل  فحسب،  المواطنين 

استقالليتها االقتصادية، وإثبات كيانها ودورها.
خطة  اعترضت  التي  والمعوقات  العراقيل  وعن 
»إن  بالقول:  نجار  غالية  بيّنت  اللجنة،  سير عمل 
والهجمات  للجنة،  المحدودة  المادية  اإلمكانات 
وشرق  شمال  مناطق  على  المستمرة  التركية 
ومكتسبات  خيرات  مرتزقتها  ونهب  سوريا، 
سبيه/  وكري  كانيه  كسري  احتلتها  التي  المناطق 
تل أبيض وعفرين، وذهنية المجتمع الذي ال يزال 
الرأسمالي؛ كل ذلك شّكل  تحت سيطرة االقتصاد 

عراقيل ومعوقات أمام تسيير خطة عملهن«.

املشاريع التي ال زالت قيد 
الدراسة ومن املقرر تنفيذها 

خالل عام 2021

وذكرت غالية المشاريع التي ال زالت قيد الدراسة، 
والتي من المقرر أن يتم تنفيذها خالل عام2021، 
قائلة: »المشاريع هي بناء مصانع صغيرة لصناعة 
الشيبس والمعكرونة، والمنظفات، والمحارم، وال 
تنمية  يتم  أن  المحتمل  ومن  الدراسة،  قيد  زالت 
كل  أن  مؤكدة  وتطويرها«،  الحيوانية  الثروة 
المشاريع المخطط لها ستُنفّذ بدعم وتكاتف المرأة 

والمجتمع.

كدحهن أمثر نتائج فعالة

عام  نُفّذت خالل  التي  المشاريع  أن  غالية  وأكدت 
من  بالرغم   ،%80 بنسبة  إيجابية  كانت   2020
أنها تأسست بإمكانات بسيطة، وأن هذه المشاريع 
استقالليتها،  لتحقق  المرأة  أمام  المجال  أفسحت 

وتبرز كامرأة واثقة من نفسها ومن طاقاتها.
ودعت عضوة لجنة اقتصاد المرأة في شمال وشرق 
التنظيمات  حديثها  ختام  في  النجار  غالية  سوريا 
الوقوف والتعاون معهن،  إلى  النسوية  والحركات 
ليتمكنَّ من دعم ومساندة أبناء منطقتهن اقتصاديّاً، 
أكثر  كومينالية  مشاريع  استثمار  إلى  والسعي 
بالعمل واالعتماد  النساء  امام كافة  المجال  إلتاحة 

على أنفسهن.
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يوسف عبدي: على المجتمع الدولي وضع 
حّداً لألطماع التركّية

رزكار قاسم: تركيا لن تلتزم باالتفاقات إن 
لم يكن هناك رادع

عضو  بيَّن   - إسكندر  غاندي   / لكي  كركي 
الديمقراطي  الوفاق  لحزب  المركزية  اللجنة 
حوار  في  عبدي  يوسف  السوري  الكردي 
السورية  األزمة  إن  صحيفتنا  معه  أجرته 
كل  بين  حوار  وعبر  سياسياً،  إال  تُحل  لن 
من  سنوات  عشر  بأن  وأشار  السوريين، 
المآسي«  سوى  تجلب  لم  العسكري  الصراع 
أطماع  هي  التركيّة  األطماع  إن  وأضاف 
عين  حد  عند  تقف  لن  احتاللية  توسعية 
واألمم  الدولي  المجتمع  على  وإن  عيسى، 
المتحدة والتحالف الدولي التحرك للجم تركيا 

وإيقافها عند حدها. 
وجاء الحوار على النحو التالي:     

-مع اقتراب العام العاشر لألزمة السوريّة من 
وماهي  السوري  المشهد  تقرأ  كيف  نهايته، 

آلية الحل برأيك؟
بعد كل هذه السنوات من عمر األزمة السورية 
والدمار،  والمحن،  المآسي،  خلّفت  التي 
واالحتالل،  والفقر،  والتهجير،  والخراب، 
ومازال النزيف مستمراً في كافة أنحاء سوريا 
دون الوصول إلى نتيجة غالب أو مغلوب، فما 
ولن  لم  العسكري  الصراع  أن  نلتمسه  و  نراه 
خيّرة  نتيجة  أية  يجلب  ولن  حل،  إلى  يفضي 

لصالح البلد والشعوب السورية، لذلك يجب أن 
عموماً،  سوريا  في  المسلح   الصراع  يتوقف 
بضمانة  لألزمة  وسلمي  سياسي  حل  وإيجاد 
المجتمع الدولي، وبدء تفعيل العملية السياسية 
تكون  وأن  المتحدة،  األمم  ترعاها  التي 
الحوارات والمفاوضات شاملة لكافة الشعوب 
السوريّة وأطيافها دون تهميش أو استعباد أي 
طرف على طرف آخر في العملية السياسية، 

طموحات،  عن  ُمعبّرة  الحوارات  هذه  لتكون 
ومتطلبات السوريين جميعهم وباعتقادنا أن تنفيذ 
البداية في حل  القرار الدولي 2254هو نقطة 
المتشعبة، ونحن كسوريين  السوريّة  المعضلة 
السوريّة  الشعوب  أصدقاء  جميع  من  نأمل 
من  السوري   - السوري  الحوار  ودعم  تأييد، 
أجل الوصول إلى سوريا ديمقراطية تعددية ال 
مركزية تضمن حقوق كل السوريين بمختلف 

ألوانهم في العيش والرفاهية. 
-تتعرض عين عيسى وريفها لهجمات المحتل 
قراءتكم  وفق  أيام،  منذ  ومرتزقته  التركي 
يتم  لماذا  السوريّة  الساحة  على  للوقائع 

استهداف عين عيسى في هذه األوقات؟
وزبانيتها  أردوغان،  بقيادة  التركية  الحكومة 
جهودهم  كل  يبذلون  السوريين  المرتزقة  من 
والشمالية  الشمالية،  الحدود  اقتطاع  أجل  من 
ديوار  عين  إلى  إدلب  من  لسوريا  الشرقية 
واالحتالل،  بالسيطرة،  طموحات  لها  فتركيا 
لتحقيق  المتأزم  السوري  الوضع  تستغل  فهي 
إقامة  أجل  من  تعمل  فهي  التوسعية،  مآربها 
الحدود  طول  على  اآلمنة  بالمناطق  تدعيه  ما 
السورية إلسكان مرتزقتها، وما يحصل حالياً 
في مدينة عين عيسى من اشتباكات وهجمات 
هو محاولة منها في السيطرة على هذه المنطقة 
االستراتيجية، فهي تحاول أن تستفيد من الفترة 
الجديدة،  األمريكية  الحكومة  لتشكيل  االنتقالية 
عند  تتوقف  ال  تركيا  طموحات  أن  وأرى 
ومنبج  رفعت،  بتل  تطالب  فهي  عيسى،  عين 
الكاملة،  السيطرة  فهدفها  تمر  تل  إلى  وصوالً 
أو السيطرة المشتركة مع روسيا على طريق 

إم 4 من حلب إلى تل تمر.

-تعتبر روسيا الضامن لوقف العمليات القتالية 
بحسب االتفاق المبرم بينها وبين قوات سوريا 
صمت  هناك  أن  نالحظ  أننا  إال  الديمقراطية، 
في  األحداث  مجريات  حيال  قبلها  من  ُمريب 

عين عيسى، ما تفسيركم هذا الصمت؟
مع كل ما تقوم به تركيا، ومرتزقتها من خروقات 
يومية في شمال وشرق سوريا من عفرين إلى 
التغيير  وعمليات  للمدنيين،  قتل  من  ديريك 
المسيّرة،  بالطائرات  والقصف  الديموغرافي، 
صمت  هناك  أن  نالحظ  الممتلكات  ونهب 
بين  الموقّعة  االتفاقيات  دولي عام، ورغم كل 
تركيا وروسيا إال أننا نرى أن الدول الضامنة 
ومنها روسيا ال تحرك ساكناً حيال ما تقوم بها 
تركيا، فصمتها دليل على رضاها عما يجري 
معلنة  غير  باتفاقيات  ومرتبط  الساحة  على 
الطرفين،  اتفاقيات تضمن مصالح  تركيا،  مع 
ولهذا نطالب المجتمع الدولي، واألمم المتحدة، 
الدولي  والتحالف  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات 
اعتداءاتها  بوقف  ومرتزقتها  تركيا،  بمطالبة 
على األهالي في المناطق المحتلة كما نطالب 
الدولة السورية أن تقوم بواجباتها لحماية سيادة 
ووحدة أراضي سوريا، وتحريرها من المحتل 

التركي ومرتزقته.

أكد رئيس حركة التجديد الكردستاني - سوريا 
استراتيجية  الجيو  األهمية  بأن  قاسم،  رزكار 
لصراع  منطقة  منها  جعل  عيسى  عين  لناحية 
وأكد  سوريا،  في  المتدخلة  القوى  بين  النفوذ 
كدول  مصداقيتهما  فقدتا  وأمريكا  روسيا  بأن 
بإن  وقال  النار،  إطالق  وقف  التفاقية  ضامنة 
باالتفاقات إن  تلتزم  التركية لن  دولة االحتالل 

لم يكن هناك رادع.
تصريحات رئيس حركة التجديد الكردستاني- 
سوريا رزكار قاسم، جاءت خالل حوار أجرته 
الهجمات  حول  لألنباء،  هاوار  وكالة  معه 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على  التركية 
وصمت  عيسى،  عين  ناحية  خاص  وبشكٍل 
هذه  حيال  الدولي  والمجتمع  الضامنة  الدول 

الهجمات.
وفيما يلي نص الحوار:

تشرين   9 منذ  التركي  االحتالل  جيش  -يشن 
األول 2019 وإلى اآلن هجمات على مناطق 
في  أهدافه  هي  ما  سوريا،  وشرق  شمال 

المنطقة؟
تاريخ  جيدًا  نعلم  أن  علينا  يجب  البداية  في 
األتراك، فمنذ مجيئهم من أواسط آسيا الوسطى 
إلى  المحتلة  العثمانية  للدولة  بتأسيسهم  مروًرا 
عشرينيات القرن الماضي، عندما أسس كمال 
أنقاض  على  الحديثة  تركيا  تسمى  ما  أتاتورك 
حيث  اليوم،  وإلى  العثمانية  الدولة  انهيار 
للحضارة  يقدموا  لم  أردوغان،  في عهد  تركيا 

اإلنسانية سوى الخراب والدمار.
يتبين  وحاضرها  تركيا  تاريخ  خالل  من 
آفا  روج  على  الهجمات  شنها  سبب  بوضوح 
وشمال وشرق سوريا، إذ لم تتوقف طموحاتها 
وأجدادها  آبائها  عن  ورثتها  التي  االحتاللية 
الكردي  الشعب  هو  األول  وهدفها  اليوم،  إلى 
والشعوب والمكونات األخرى بالدرجة الثانية.

الذي  الملي  ميثاقها  من  دوًما  تركيا  تنطلق 
وإلغائها  األخرى  الشعوب  إنكار  على  يرتكز 
باتباع كافة السياسات البربرية والهمجية عليهم 

عفرين  على  التركي  فالعدوان  االحتالل،  بغية 
وسريه كانيه وكري سبي وعين عيسى ما هو 

إال استكماالً لتلك السياسات االحتاللية.
-منذ توقيع اتفاق وقف إطالق النار مع أمريكا 
وروسيا في تشرين األول عام 2019، لم تلتزم 
تركيا بمضمون االتفاقيتين، لماذا ال تلتزم، وما 

المطلوب من الدول الضامنة؟
ليس  تركيا دولة محتلة وطموحاتها االحتاللية 
تركيا  لدى  ليست  المشكلة  وهنا  حدود،  لها 
ليست  وأمريكا  روسيا  إنما  فقط،  وأردوغان 
تواطأت  التي  روسيا  وخاصةً  منها،  بأفضل 
معها في الكثير من القضايا التي تتعلق بالشأن 
ذكر  يمكن  وهنا  الكرد،  وخاصة  السوري، 
مدينة عفرين التي فتحت روسيا المجال الجوي 
الحتاللها،  لتركيا  األخضر  الضوء  وأعطت 
الطرفين  مصالح  تحقيق  إطار  ضمن  وذلك 

ليبيا  في  كما  خارجها،  أو  سوريا  في  سواء 
ومناطق أخرى اآلن.

تكن  لم  ترامب،  يقودها  كان  التي  أمريكا  أما 
مع  تواطأت  بدورها  فهي  روسيا،  من  بأفضل 
مناطق سري  آنذاك من  قواتها  تركيا وسحبت 
لتركيا  المجال  وأفسحت  سبي  وكري  كانيه 
ومرتزقتها التابعين لالئتالف اإلخواني الحتالل 

سري كانيه وكري سبي.
فقدتا  وأميركا  روسيا  بأن  القول  بإمكاننا  إذًاً 
مصداقيتهما كدول ضامنة، لعدم منعهما تركيا 
المنطقة، أي كما  من شن هجمات جديدة على 
بطبيعة  األتراك  في عين عيسى،  اليوم  يحدث 
يكن  لم  ما  اتفاقية  بأي  يلتزموا  ولن  لم  الحال 

هناك رادع لهم.
إليها،  التطرق  من  بد  ال  أخرى  نقطة  هناك 
عيسى  عين  على  التركي  االحتالل  فهجمات 

استالم  قبل  الزمن،  مع  السباق  في سياق  تأتي 
بايدن زمام الحكم في العشرين من هذا الشهر، 
إذ يخطط أردوغان الستغالل ذلك، وهنا ال يمكن 
استبعاد تواطؤ روسي ثاٍن مقابل الحصول على 
باغ  قره  ناغورني  مسألة  إدلب،  في  مكاسب 
وعدم التزام الروس مع األرمن باتفاقية الدفاع 
المشترك، وإعطاء الضوء األخضر ألردوغان 
عين  في  يجري  ما  واليوم  أذربيجان،  لدعم 
عيسى أرى استكمااًل للمقايضات بين الطرفين.

أرى  ولكن  كدولة ضامنة،  بها  ثقة  ال  فروسيا 
أن أميركا ومن أجل مصالحها، وال أستبعد أن 
احتالل  من  تركيا  لمنع  أيًضا،  روسيا  تتحرك 
عين عيسى كونها منطقة استراتيجية واحتاللها 
هذا  ومن  الطرفين،  لمصالح  تهديدًا  سيكون 
منطقة  إنشاء  أستبعد  ال  السبب  ولهذا  المنطلق 
حظر طيران، عندها سيكون من الصعب على 
أردوغان ومرتزقته احتالل عين عيسى، كون 
قوات  الديمقراطية على األرض  قوات سوريا 
ال يستهان بها، وأثبتت أنها قادرة على ردعهم.

-لماذا تحاول تركيا احتالل ناحية عين عيسى 
ما األسباب؟

كموقع  جيواستراتيجية  أهمية  لها  عيسى  عين 
الدولي  األوتوستراد  على  تقع  حيث  جغرافي، 
يصل  فمنها  مواصالت  عقدة  وتعتبر   ،M4
أبيض  تل  سبي/  وكري  الرقة،  إلى  الطريق 
ومنبج  كوباني  وكذلك  الحسكة،  وريف 
حيث  السياسي  موقعها  إلى  إضافة  وحلب، 
تعتبر العاصمة اإلدارية لشمال وشرق سوريا 
عن  الرئيس  الدفاع  وخط  الذاتية،  وإدارتها 
نحو  الشرق  باتجاه  لكوباني  الشرقية  المناطق 

الجزيرة.
مرتزقتها  مع  تركيا  تحاول  هذه  ألهميتها 
صراع  منطقة  إلى  تحولت  حيث  احتاللها، 
نفوذ ومن شأنها أن تغير سياسات المقايضات، 
لصالح  وال  روسيا  لصالح  ليس  فاحتاللها 
الممكن  من  ليس  األحوال  وبكل  األمريكان، 
سوريا  وقوات  الذاتية  اإلدارة  عنها  تتخلى  أن 

الديمقراطية.
- ما زال المجتمع الدولي صامتًا حيال الجرائم 
وشرق  شمال  أبناء  بحق  تركيا  ترتكبها  التي 

سوريا، لماذا برأيكم؟
التي  وهي  المصالح  تحكمها  السياسة  طبعًا 
الكبيرة  والدول  العالم  وسياسات  توجهها، 
أو  روسيا،  سواء  األساس  هذا  على  قائمة 
مع  مصالح  هؤالء  ولكل  أوروبا،  أو  أميركا 
ما  بقدر  باألخالق  تعترف  ال  فالسياسة  تركيا، 
تعترف بالمصالح والصفقات، فالكل يبحث عن 
مصالحه، وعلينا كذلك أن نتبع دبلوماسية ذكية 
دبلوماسية  ماهية  ومعرفة  األساس،  هذا  على 
لآلخر  طرف  أي  يقدّم  فلن  المصالح،  تقاطع 
شيئًا دون أن يكون له مصالح، ونحن كذلك لنا 

مصالحنا وهناك من له مصالح معنا.
اليوم، بإمكاننا أن نتبع دبلوماسية من شأنها أن 
تحقق مصالحنا وال تعطي الفرصة ألردوغان 
نحو  البوصلة  وتغيير  دبلوماسيته  بممارسة 
في  التباطؤ  وعدم  ذلك  إدراك  علينا  المرونة، 
التجديد  وإحداث  دبلوماسيتنا  ديناميكية  تطوير 

في ذلك.
السياسية  التنظيمات  من  المطلوب  -ما 

واالجتماعية إليقاف هذه الهجمات؟
على كافة التنظيمات السياسية وكافة المكونات 
الذاتية  اإلدارة  وااللتفاف حول  رص صفوفها 
لردع  الديمقراطية  وقوات سوريا  الديمقراطية 

العدوان التركي.
الكردي،  الوطني  للمجلس  ندائي  أوجه  وهنا 
وأقول لهم: آن األوان في تحقيق الوحدة الوطنية 
الكردية والوقوف في وجه العدوان، عندها فقط 
للمشاركة  دعوتهم  أما  جادون،  أنهم  سيثبتون 
فقط على ما تحقق بدماء آالف الشهداء دون أن 
يقدموا أي شيء سوى مشاركتهم مع االئتالف 
باالحتالل، فهذا ال يعني سوى عدم جديتهم في 
تحقيق ذلك، فالوحدة الوطنية تتطلب مسؤوليات 
يقال  ما  ذلك  عدا  ووطنية،  رجولية  ومواقف 

ليس إال خداًعا والتفافًا على ما تحقق.

2020 في دروسها األبرز

زعماؤنا أشد خطورة من كورونا

الصناعية  الرأسمالية  الدول  فإن  شك  دون  من 
مسؤولة عن أنين الطبيعة الحالي والماضي، عن 
وجعها بعد كل هذا الهجوم الوحشي عليها بهدف 
حجم  بلغ  ومهما  الربح  غير  شيء  وال  الربح، 
االستنزاف بمقدراتها، والجائحة كورونا كشفت 
هذه الدول مرة أخرى متلبِّسة في حكم الجناية، 
رغم ذلك فإن الطبيعة بما تمتاز من صبر قالت 
السيدة،  وحدها  بأنها  مؤكدة  كفى،  هؤالء:  لكل 
وبأن البشر خدم هذه الطبيعة وجزء منها حتى 

يضمنوا بقاءهم ودوام استمرارهم. 
لذلك يجب أن يعلموا بأن أفضل تصنيف لهم في 
حضرة وجودة السيدة الطبيعة، أنهم ليسوا سادة 
للطبيعة بالرغم من التغول البشري في تخريبها، 
البشرية في  إلى أن أفضل مراحل  وهذا يحيلنا 
مرغماً  اإلنسان  عودة  هو  الطبيعي،  المجتمع 
العصرانية  المتطورة  الصيغة  إلى  مقتنعاً  أو 
قد  أنها  رغم  حتمية؛  مسألة  الطبيعي  للمجتمع 
مفصلية  في  فيكمن  األبرز  الدرس  أما  تطول. 
الربط المحكم لمصير البشرية بالوعي اإلنساني 
ووحدة خياراته، فإن أحداً مهما يكن ومهما امتلك 
من أسلحة وقوة تدمير ال يملك الحق في التحرك 
فالبشرية  البشري؛  النوع  عن  بمعزل  المنفرد 
أدركنا  إذا  بخاصة  األفعال،  كل  تتحمل  جمعاء 
بأن الحق في معركة البشر هو ديمومة البحث 
الحل، وحل  الديمقراطية هي  الديمقراطية،  في 
وحدها،  الديمقراطية  في  يكمن  األزمات  كل 
وأفضل الديمقراطيات التي لم نعرفها بعد؛ لعلها 
ديمقراطية القَبول: الكل يقبل الكل كما هو؛ كما 
القسط  وينال  الكل  في  كجزء  يعيش  أن  يريد 
تحقق  حال  الخصوصية،  خصلة  من  الكافي 

في  والسعادة  بالخير  بعضنا  نعايد  أن  اعتدنا 
نهاية كل عام وبداية العام الجديد على أن يكون 
البعيد  هللا  يقرب  وأن  وفرح،  وأمل  سعادة  كله 
ويتخلص من الغربة القاتلة التي تفرق بين األهل 
واألصدقاء، ونحن في الربع من القرن الحادي 
وويالت  حروب  من  نعيشه  وما  والعشرين 
عاداتنا  بعض  معها  تغيرت  وأوبئة،  وأمراض 

بعض الشيء وكذلك ستتغير ثقافاتنا وتعاملنا.
بثقافة وعادات  ندخله وربما سيكون  عام جديد 
كواقع  وقبوله  التحول  علينا  يفرض  جديدة 
خارجية  قوة  بدافع  يتم  ذلك  وكل  وحقيقة، 
موضوعية تفرض علينا ما يريدون وكيف علينا 
أن نكون، وهذا ليس بجديد بكل تأكيد وهو تكرار 
الحربين  خالل  الزمن  من  قرن  قبل  حدث  لما 
فُرض  أيًضا  حينها  والثانية،  األولى  الكونيتين 
الجديدة  والثقافات  العادات  من  الكثير  علينا 
والدخيلة علينا، رفضناها في بداية األمر ولكننا 
جزًءا  باتت  حتى  رويدًا  رويدًا  معها  تعايشنا 
من شخصيتنا التي لم نعد نعيش من دونها، أو 
باألحرى صرنا نقدسها وكأنها الحقيقة المطلقة.

سعى  الذي  الخارجي  االستعمار  صارعنا 
وأجنداته  أطماعه  وتفتيتها وفق  المنطقة  لتقسيم 
نسير  دستوراً  لنا  وضعوا  حيث  االستغاللية، 
على ُهداه وشكلوا لنا برلماناتنا وحكوماتنا وحتى 
تم تعيين البعض من زعمائنا ليكونوا زعماءنا 
باتت  التي  وأعالمنا  راياتنا  ورسموا  الخالدين، 
لنا  النهاية رسموا  وفي  كياننا،  من  مهًما  جزًءا 
حدودًا مقدسة نعتوه بالوطن، كل ذلك تم حفره 
داخل شخصيتنا تارة عنوة وأخرى برضانا بعد 
أن تم إقناعنا بأن الحرية لن نعيشها إال من خالل 
تلك المصطلحات التي تحولت إلى سجن يضيق 

علينا وأصبحنا أسرى له.
كبير  سجن  في  نعيش  ونحن  الزمن  من  قرن 
اسمه األمة القومية واألمة الدينية اللتان تحولتا 

سيهانوك ديبو )كاتب وسياسي(

محمد أرسالن )كاتب(

ذلك؛ فإن قضية االنتماء تتحقق بكليتها.
لعل الثلث األخير من 2020 أماط اللثام عن تّلَبُِّك 
األوسط؛  مشرقنا  في  لألنظمة  العظمى  الغالبية 
وهذا مردّه لسببين: أولهما بأنها طرف في نظام 
الهيمنة العالمي، وحينما يعاني مركز النظام فإن 
في  الحاكمة  القوى  أما  أيضاً،  تهتز  األطراف 
نظام الهيمنة وبسبب طبيعته الشعبوية المتوحشة 
تقدمت  التي  العولمة  بسبب  لهزات  تعرض  فقد 
بسرعة أكبر، واالضطرابات الكبيرة التي حدثت 
في النظام نفسه، في االقتصاد، المال، السياسة، 
والدفاع. أما الثانية فهي جائحة كورونا كمرض 
في  البيوت  كل  يقتحم  يزال  وما  اقتحم  فتاك 
أيضاً  الوظيفي  الدور  له  فإن  الخمسة؛  القارات 
مرحلة  من  الهيمنة  نظام  في  بانتقال  ينبئ  الذي 
قوة  إلى متعدد األقطاب. وبسبب  الواحد  القطب 
التدمير الكلي لهذا الفيروس غير المرئي؛ وأكثر 
المتضررين هو مفصلية االجتماع البشري حين 
إقرار الجميع بمسألة )التباعد االجتماعي(؛ فإن 
إعالن أننا نعيش في أتون الحرب العالمية الثالثة 
اعتراف  بمثابة  يعد  األوسط  المشرق  مركزها 

بالحقيقة، ال أكثر وال أقل. 
أن  سوى  خاص  نوع  من  كونية  حرب  لعلها 
مع  بالمقارنة  أكثر  باتت  المتحصلة  النتائج 
مثيالتها من الحربين العالميتين األولى والثانية، 
ألجل ذلك يجب التفكير بجدية كبيرة أو التحضير 
التغيير  هو  ما  سؤال:  عن  باإلجابة  األقل  على 
الذي نحتاجه كبشر أوالً ومواطنين ثانياً؟ شريطة 
أن تكون الدول هي دول المواطنة الديمقراطية؛ 
السجن،  آمر  من  تتألف  سجن  مجرد  فغيرها 
السجن،  وحراس  االستبدادية،  الدول  رؤساء 
نيها،  مكّوِ انتماءات  بمختلف  االستبداد  زمرة 
سايكس  خرائط  دول/  في  مواطنون  وسجناء، 
وحده  ليس  ثالثة  عالمية  حرب  في  إننا  بيكو. 
السبب في الالدور/ العجز الكلي لمؤسسات األمم 
المتحدة وجمعيتها العمومية، واالتحاد األوربي، 
وهذا  اإلنسان،  حقوق  ومنظمات  وجمعيات 

تأسيس  وضرورة  األمم  عصبة  بشلل  يذكرنا 
جديد لألمم المتحدة؛ ما يساهم في ظهور خطاب 
إلى  بالعودة  يأملون  ألشخاص  الكراهية  شديد 
أكل  ظلماء  مشاريع  استدعاء  خالل  من  الوراء 
الجديدة  العثمانية  مثاله،  وشرب؛  عليها  الدهر 
سليلة مرحلة التخلف واالستعباد واإلبادة، مرحلة 

السلطنة العثمانية.
سنة  فإن  الماضية  المرحلة  مفاعيل  على  وبناء 
اآلفلة  عن  كثيراً  ستختلف  بأنها  تبدو  ال   2021
2020 غير مأسوف عليها، حال ذلك حال كل 
والتغييرات  للتبدالت  تتعرض  انتقالية  مرحلة 
السنة  أن  من  بالرغم  السياسات؛  في  وتغيير 
عالمياً،  الوضوح:  من  الكثير  ستحمل  الجديدة 
إقليمياً، سورياً. أما سوريا وعلى الرغم من حالة 

ليس  كسوريين؛  نعيشها  التي  المريبة  التداعي 
ترابها؛  على  معلنة  جيوش  خمس  وجود  بسبب 
والسياسي  المجتمعي  الحجزين  حالة  بسبب  إنما 
تبدو  التي  السوريين  والفرقاء  سوريا  لشعب 
ثقافة  تنمية  يجب  فإنه  مفروضة؛  حالة  بعمومها 
تتحلى  حقيقية  تفاهمات  إنجاز  بهدف  الحوار 
الديمقراطية،  الوطنية  أطرافها  بين  بالواقعية 
ومهيأة لالنطالق الفاعل نحو استعادة ما فُِرض 

علينا، وما أضعناه.
الحذر  درجات  أقصى  جميعاً  منا  مطلوب 
والواقعية، والتحلي الكامل بالمسؤولية، وإظهار 
وحالة  التصدع  حجم  نُقلل  حتى  البنّاء،  التعاون 
االنقسام المفروض على سوريا، وأن نتذكر بأن 
األزمة  خط  طول  على  السوري  الحل  معادلة 

محاربة  شقين:  من  تتألف  بأنها  أثبتت  السورية 
وإنما  لم يظهر من عدم وصدفة  الذي  اإلرهاب 
نما من خالل شقوق وتصدعات، وإحداث التغيير 
الديمقراطي الجذري الشامل في بنية النظام شديد 
كل  قضية  هي  سوريا  قضية  فإن  المركزية. 
المنطقة ومنعكس مهم لها، وأهم وأوسع أبوابها 
نحو شرق أوسط آمن ومستقر، هو حل القضية 
ُس بحق تقرير  الكردية. إن االنتماء السوري يتلمَّ
مصير مكوناتها اإلثنية القومية والدينية الطائفية 
وتفسيراً  تقريراً  العصرية  سوريا  إلى  باالنتماء 
لم  بنفسه  لنفسه  الشعب  سلطة  وبأن  ديمقراطياً، 
يعد بالمسألة العابرة، إنما هي كل المسألة، رغم 
كل المآسي التي مرت في سنة 2020؛ ما يزال 
عبارة الراحل ونّوس تتردد، محكومون باألمل.

إلى شعار اقتدينا به بكل هيجان وحماسة لتحرير 
بهذه  وشغلونا  مقدسة،  أرض  من  منا  سلب  ما 
الميعاد،  أرض  أنها  على  األرض  من  البقعة 
تبدأ  الحرية  أن  تناسينا  أننا  أو  ننسى  وجعلونا 
تلك  من  أنفسنا  نحرر  أن  وعلينا  الذات  من 
التفكير  قبل  عقولنا  على  الدخيلة  المصطلحات 
الذي  اإلنسان  تحرير  نسينا  األرض،  بتحرير 
هو عماد الحياة ومعناها، تمسكنا بالحياة وتركنا 
دون  حياتنا  صارت  وبذلك  والجوهر،  المعنى 

معنى وهدف وجوهر.
نفس  إعادة  يريدون  الزمن  من  قرن  وبعد  اآلن 

السيناريو ثانية بمصطلحات هي نفسها ولكن بعد 
حقيقتهم  ليخفوا  األقنعة  مئات  عليها  أن وضعوا 
على  يمر  الزمن  من  عقد  ثانية،  الوهم  لنعيش 
وغباءنا  ذاتنا  ونكرر  العربي  بالربيع  سمي  ما 
وكأن الفردوس المفقود هو مستقبلنا، منذ الثورة 
العربي  الربيع  وحتى   1916 الكبرى  العربية 
بمزيد من  بعد ونكررها  اللعبة  نفهم  لم   ،2010
الزعماء  عيون  أجل  من  والقرابين  الضحايا 
مسلخ  نحو  يسوقوننا  الذين  والملهمين  الخالدين 
ليعيشوا هم على وهم سلطة  الشتات والمجهول 

ليست لهم باألساس.

فيروس  مع  داٍم  صراع  بعد  ندخله  جديد  عام 
جهدها  تعمل  والمجتمعات  والشعوب  كورونا 
لتجنبه رغم المعاناة التي يعيشونها باألساس، بتنا 
نحارب على كثير من الجبهات في آٍن واحد فقط 
من أجل أن نحلم بيوم نعيشه بكرامة، حتى أصبح 
يفتكون  الذين  زعمائنا  من  وطأةً  أخف  كورونا 
باإلنسان وكل ذلك تحت مسمى السيادة والوطن 

والدولة والقضاء على اإلمبريالية وأذنابها.
التأقلم  كيفية  على  اعتدنا  كورونا  من  عام  بعد 
الفيروس كي نحمي أنفسنا من تداعياته  مع هذا 
مع  تكيفنا  ذلك  رغم  ولكن  الصعبة،  المرضية 

التعايش معه بعد أقل من عام، وذلك باتخاذ بعض 
وبعض  اتخاذها  الواجب  الالزمة  االحتياطات 
لكن  وثقافاتنا،  التغييرات في سلوكياتنا وعاداتنا 
لتجنب  اإلدراك  من  حالة  هناك  األمر  نهاية  في 
هذا الفيروس، لكن الشيء الذي لم نعتد عليه حتى 
مرور  رغم  زعمائنا  مع  نتأقلم  لم  أننا  هو  اآلن 
كل  ورغم  السلطة  عرش  اعتالئهم  على  عقود 
المصطلحات الرنانة والشعارات التي يطلقونها.

يشيعونه  ما  كل  رغم  مقدسين  الزعماء  يعد  لم 
الكونية  المؤامرات  يحاربون  بأنهم  ويقولونه 
التي تضرب الدولة والزعيم، ألننا نرى كيف أن 
الوطن استُبيح تحت مسمى صراع آلهة السلطة 
والمال والفساد والسرقات، نرى كيف أنَّ الجميع 
يستغل الشعب في حروبه العبثية من أجل السلطة 

وكذلك من أجل كورونا.
سوريا التي كانت مهد الحضارة وكذلك العراق 
العلم والمعرفة؛ كيف تحوال لوطن  اللذين نشرا 
وظلًما  فسادًا  والكرامة  الوطن  فاسدو  فيه  يعيث 
وقتاًل وتهجيًرا من أجل سلطتهم، حتى أننا تكيفنا 
بالعيش مع كورونا خالل عام واحد فقط، لكننا لم 
نتأقلم ولم نتكيف العيش مع زعمائنا رغم مرور 
عقود على اعتالئهم عروشهم السلطوية، تعلمنا 
لكننا  كورونا،  من  أنفسنا  نحمي  كيف  وبإرادتنا 
لم نتعلم حتى اآلن كيف نحمي ذاتنا من الزعماء 

والرؤساء والمرتزقة.
أقرانه إرهابًا وظلًما  الذي ال يقل عن  أردوغان 
للبالد  وتدمير  وتهجير  قتل  من  به  يقوم  بما 
يشكل  بات  والقومية،  الدين  واستغالل  والعباد 
تهديدًا كبيرا على اإلنسان في عموم المنطقة من 
يرهبوننا  الذي  كورونا  حتى  لمغربها،  مشرقها 
اإلنساني  الوجود  على  التهديد  ذاك  يشكل  ال  به 
من الناحية النفسية والمجتمعية واالقتصادية، أنه 

أسوأ من كورونا بمرات عدة. 
معظم قوى الهيمنة تفكر في كيفية التخلص من 
كورونا، وذلك باكتشاف اللقاح والمصل المضاد 
لم  الشعوب،  حساب  على  به  يتاجروا  كي  له 
يفكروا حتى وقتنا الراهن في كيفية التخلص من 
يقلون خطوة وتهديداً  الذين ال  كورونا زعاماتنا 

على اإلنسان والبشرية.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

قامشلو/ ليالف أحمد- لعبت المقاهي وما زالت  
في ثقافة الشعوب بل وحتى  بارزاً  تلعب دوراً 
كانت  حيث  الشرق  في  وبخاصة  ثوراتها  في 
والسياسة  الثقافة  تتناول  تجمعات  المقاهي 
فيها  ويتم  المتنوعة  المجتمعية  والقضايا 
اإلعداد للكثير من الخطوات السياسية واألدبية 

على صعيد المجتمعات واألفراد.

تُعتبر المقاهي الثقافية ألي مدينة في العالم أحد 
مرافقها العامة، ومرآة لها، تعكس ألونها الزاهية 
مزاجها  عن  تعبيراً  سواء؛  حد  على  والباهتة 
البيت، والشرفة  الى  المدخل  العام، وهو بمثابة 
ولظروف  ولكنها  العالم،  على  منها  تطل  التي 
األزمة التي عصفت بسوريا ككل وفي قامشلو 
على وجه الخصوص غابت عن الساحة وخلت 
أحياء المدينة منها لتعود في اآلونة األخيرة بعد 
من  الثقافي  الحراك  وانتعاش  األمن  استتباب 
جديد، وكان مقهى »القلعة« باكورة هذه المقاهي 
من  بالرغم  وإيجابية  ناجحة  فكرة  تعتبر  والتي 

وجود جائحة كورونا التي أعاقت الفكرة.
جمعية  عضو  خلف«  الباري  »عبد  عبَّر  وقد 
والتراث  بالتاريخ  المعنية  الثقافية  »سوبارتو« 
الكردي عن سعادته بما شهدته مدينة قامشلو في 
افتتاح  ومنه  ثقافي  نهوض  من  األخيرة  اآلونة 
أبناء  كافة  بين  يجمع  الذي  ثقافي  القلعة  مقهى 
الصعيد  على  مهمة  خطوة  ويعتبر  المجتمع، 
»سعيد  خلف:  وأضاف  والحضاري   الفكري 
الكرد  ومثقفونا  أبناؤنا  إليه  يتجه  مكان  لوجود 
يبحث  الكردي  الشعب  أن  منها  عدة،  ألسباب 
التقدم وال سيما الصعوبات التي يالقيها  ويحب 
إيجاد  صعوبة  من  بدءاً  الراهنة  األوضاع  في 
الكتب  لتبادل األفكار والنقاش، ومن جهة أخرى 

يعتبر وجهة للترويح عن النفس«.
في  آفا  روج  ثورة  دور  إلى  حديثه  في  وأشار 
مناطق شمال وشرق سوريا ومحاولة دول محتلة 
كتركيا محو التاريخ الكردي وصهر ثقافته، مما 
دفع أبناءها للمقاومة والتمسك بلغتهم وهويتهم، 

وارتباط أبنائها بالثقافة والفلكلور الخاص بهم.

مالذ لكل األطياف

عنتر«  »شمس  والناشطة  الكاتبة  أشارت  فيما 
إلى حاجة المجتمع ألماكن يقصدها أبناءه بكافة 
مكوناتهم، واعتبرت المقهى الثقافي مكاناً ناجحاً 
المنطقة  تشهدها  وحضارية  جديدة  فكرة  كونه 
الفقيرة  الشرائح  كافة  تجمع  أنها  إلى  باإلضافة 
والغنية وال سيما في الظروف المعيشية الصعبة. 
وأشارت في حديثها إلى دور المرأة في التردد 
تهتم  امرأة  كل  بقولها:«أنصح  المكتبات  إلى 
أصبح  وقد  بالقراءة،  والفكر  واألدب  بالثقافة 
أخرى  مقهى حضاري، ومن جهة  لدينا جميعاً 
فهو كسر للعزلة وعدم هدر الوقت دون فائدة«.

شمال  في  المرأة  تقدم  عن  »شمس«  وتحدثت 
وعن  االتجاهات،  كافة  في  سوريا  وشرق 
لقد  »نعم  بقولها  والثورة  القيادة  في  الكرد  دور 
عرف العالم الشعب الكردي من خالل المقاومة 
نوضح  أن  نُريد  ذلك  جانب  إلى  لكن  والدفاع, 
ونثبت للعالم مدى تقدم فكرنا وأدبنا وفلكلورنا، 
يعيش على أرضه  الكردي  القدم والشعب  فمنذ 

وله حضارته ولغته وتاريخه«. 
من  العجم«  »خميس  تحدث  السياق  ذات  في 
أهمية  عن  قامشلو  مدينة  في  الشمر(  )عشيرة 
وجود مثل هذا الملتقى المستمروالتجمع للمثقفين 

كم   /35/ بنحو  »حلب«  مدينة  من  الشمال  إلى 
 /12/ بنحو  »إعزاز«  مدينة  من  الشرق  وإلى 
التاريخية(  )»أرفاد«  بلدة »تل رفعت«  تقع  كم 
التي تعتبر من أقدم وأعرق المدن السورية حيث 
مرت عليها العديد من الحضارات وحكمها عدد 

من الملوك عبر التاريخ.
مدينة »تل رفعت« كانت تسمى »أرفاد« قديماً 
وكانت عاصمة مملكة »بيت أغوشي« اآلرامية 
التي ظهرت في بداية القرن التاسع قبل الميالد، 
واسم »تل رفعت« تسمية عثمانية نسبةً إلى التل 

الذي يتوسطها. 
بعد ظهورها في مطلع القرن التاسع ق.م امتدت 
»بيت  مملكة  بين  واسعة  مناطق  في  وانتشرت 
في  و«لعش«  »حماه«  ومملكة  شرقاً  عديني« 
والسهل  »شمأل«  وممالك  والغرب  الجنوب 
الكيليكي في الشمال بحيث شملت جميع المناطق 
مدينة  وكانت  »حلب«  من  الشمال  في  الجبلية 

»أرفاد« – »تل رفعت« عاصمة لها.
 حكم أرفاد الرومان في الفترة بين القرن األول 
قبل الميالد حتى الرابع الميالدي، الهلينسيون من 
القرن الرابع قبل الميالد وحتى القرن األول قبل 
الميالد، الفرس من القرن السادس إلى الخامس 
السابع  القرن  من  الجدد  البابليون  الميالد،  قبل 
إلى السادس قبل الميالد، واآلشوريون من القرن 
من  اآلراميون  الميالد،  قبل  السابع  إلى  التاسع 

القرن العاشر إلى التاسع قبل الميالد.

نتائج التنقيبات وأهم
 املكتشفات األثرية

تنقيبات  جرت   /1964-1956/ األعوام  خالل 
وقد  المدينة  في  إنكليزية  بعثة  قبل  من  أثرية 
العصر  من  استيطان  طبقات  عن  كشفت 
الحجري النحاسي في األلف الخامس قبل الميالد 
وحتى العصر الروماني، فقد اكتشفت فخاريات 
رومانية ونقود وغرف وفخار هلينستية وأختام 

من  متفرقة  ولقى  ومباٍن  فارسية  وفخاريات 
العصور اآلشورية واآلرامية وقبور من العصر 
في  لها  ذكر  أقدم  ورد  لقد  وأخيراً  البرونزي، 
تقرير »آشور ناصر بال الثاني« /883 -859/ 
»كركميش«  مناطق  إلى  له  حملة  عن  ق.م 
إلى  مشيراً  »لبنان«  ثم  حالياً  -«جرابلس« 
الياخاني  »أغوشي«  من  الجزية  استالمه 
و«أغوشي« هو مؤسس المملكة أما »الياخاني« 
فهو االسم القديم للمنطقة الذي اختفى بعد نسبتها 
لتصبح  إليها  بيت  كلمة  إضافة  مع  الحاكم  إلى 

»بيت أغوشي«.
 824-858/ الثالث  شلمنصر  نقوش  وفي 
ق.م/  نجد أّن حاكم »بيت أغوشي« كان يدعى 
تقارير  في  يذكر  حيث  »أدرامو«  أو  »آرامو« 
أنه  له عن أعماله في سنتي /849-848 ق.م/ 

هاجم وخرب مائة مدينة.
آرامية  واكتشفت في منطقة »السفيرة« معاهدة 
منقوشة على حجر بازلتي وهي محفوظة اليوم 
في المتحف الوطني في »دمشق«، ويعتبر نص 
باللغة  كتابة  تتضمن  وثيقة  أقدم  المعاهدة  هذه 

الميالد،  قبل  الثامن  القرن  إلى  تعود  اآلرامية 
وتتضمن اسم »برغايا« ملك كيتاك، و«متعال« 
الملك اآلشوري  الذي كان خصم  ملك »أرفاد« 
»تغالت بالصر الثالث« والذي استطاع في نحو 
عام /740/ ق.م أن يقضي على مملكة »أرفاد« 
بعد أن حاصرها أربعة أعوام، وقد جاء في نص 
يهدّد  الذي  الخطر  تتضمن  عبارات  المعاهدة 

»متعال« ومملكته فيما إذا نقض عهده.
وكاالت

بقايا داعش... »أهالي عفرين كفار« أين 
التحالف الدولي من هذا؟

الشمال السوري... أرقام ضخمة من النازحين 
والمخاوف كبيرة

بين شعر/ مصطفى سينو الوثيقة  الصلة  رغم   - إيبو  صالح  روناهي/ 
الفصائل الموالية لتركيا والتنظيمات المتشددة مثل 
هويتها  عن  تكشف  لم  أنها  إال  وداعش،  النصرة 
الصريحة بعد في المناطق المحتلة من قبل تركيا، 
لكن الممارسات التي تظهر بين الحين واآلخر تدل 
على وجود مجموعات وفصائل تستعد لبيان أمرها 
والسيما في عفرين وسري كانيه المحتلتين، فهل 
التحالف الدولي المناهض لداعش بغافل عن ذلك؟!
لجبهة  الشرعي  للقاضي  األخيرة  الزيارة  بعد 
مع  واللقاء  لعفرين  المحيسني«  »عبدهللا  النصرة 
وأحرار  الشام  فيلق  في  وأخرى  تركيا  قيادات 
بدأت  الراديكالي،  اإلسالمي  التوجه  ذات  الشام 
المحتلة  المناطق  التطرف في بعض  تظهر مالمح 
التركي  الديانة  إلى جانب سعي وقف  في عفرين، 
لزيادة هيمنتها على عفرين وقراها وبناء المزيد من 
لترسيخ  التركمان  شباب  بتجمع  وربطها  المساجد 

الفكر المتطرف تحت شعار تحفيظ القرآن الكريم.
أن  عفرين  في  اإلنسان  حقوق  منظمة  وقالت 
لناحية  التابعة  شيخوتكا  قرية  من  محلية  مصادر 
النخبة  فصيل  مرتزقة  أن  قالت  المعبطلي،  ماباتا/ 
الموالي لالحتالل التركي أجبروا أهالي القرية على 
األخرى  والصلوات  الجمعة  صالة  فريضة  أداء 
الفعل  هذا  المنظمة  ووصفت  يوم،  كل  بأوقاتها 

بأنه خرق لحقوق اإلنسان وهو يشبه ما كان يفعله 
تنظيم »داعش« بإجبارأهالي المناطق الواقعة تحت 
سيطرته باداء الصلوات في وقتها وتهديدهم بالجلد 

والسجن في حال عدم االلتزام.
نادوا  النخبة  مسلحي  بأن  المصدر  أضاف  كما 
القرية  مسجد  في  الصوت  مكبرات  عبر  األهالي 
وجمعوهم في ساحة القرية بأمر من متزعم النخبة 
في القرية المسيطر ليقوم بإعطاء تعليماته لألهالي 
بفرض الصالة عليهم وصرح قائالً: »أهُل عفرين 
الصواب  طريق  إلى  إلرشادكم  إليكم  جئنا  الكفار، 
وفي حال امتناعكم عن الصالة سيتم استعمال القوة 

معكم«. 
النوع  هذا  من  األولى  هي  الحادثة  هذه  وليست 
في  مجموعات  عام  قبل  ظهرت  إذ  عفرين،  في 
اللباس  ارتداء  على  األهالي  أجبرت  راجو  ناحية 
تعرض  كما  الخروج،  من  النساء  ومنع  اإلسالمي 
بعض المواطنين الكرد لإلهانة من قبل عناصر في 

الفصائل لعدم معرفتهم بتعاليم الدين اإلسالمي.
أنواع  شتى  الشام  أحرار  فصيل  يمارس  ذلك  إلى 
والتي  اإليزيدية  باصوفان  قرية  في  االنتهاكات 
فرض عليها حصار لثالثة أسابيع وحاول المرتزقة 

تدمير مدرسة القرية إلنشاء جامع بدالً عنه.

فصيل  متزعم  نصر«  »أبو  المدعو  أن  ويذكر 
الغاب  من سهل  ينحدر  عمارا  قرية  في  »النخبة« 
إمام  وأما  حماة،  ريف  من  مسلحيه  أغلب  وكذلك 
مدينة  في  الحاضر  حي  أبناء  من  فهو  الجامع 
اإلخوان  تنظيم  كان حاضنة  بأنه  المعروف  حماة، 
المسلمين في الثمانينات، وكان عنصراً مسلحاً في 
إصابته  بسبب  جسديّة  إعاقة  لديه  أن  إال  الفصيل، 
خالل المعارك التي شارك فيها، ويبدو أنه تفرغ من 

القتال للزواج، إذ تزوج حتى تاريخه سبع مرات، 
في  بارز  عضو  شقيق  ولديه  نساء،  أربع  وطلق 

جبهة النصرة.
مؤسسة  عبر  التركية  األوقاف  وزارة  وتشرف 
عفرين  في  المساجد  أمور  تنظيم  على  »ديانت« 
الشمال  من  المحتلة  المناطق  وباقي  المحتلة 
عبر  إال  مسجد  أمام  بتعيين  يسمح  ال  إذ  السوري، 

التركية،  األوقاف  لوزارة  التابعة  المؤسسة  تلك 
ومنذ احتالل تركيا لعفرين ُشيدت عدة مساجد وإن 
آخرها في قرية »بتيتة« بريف مدينة عفرين باسم 
»مسجد الهدى«، وبدأ تشييد المسجد ، في أراضي 
عفرين المحتلة في األول من كانون األول 2020 
من قبل وقف الديانة التركي على نفقة المدعو الحاج 

مؤيد نسيب أوغلو »أبو إلياس« تركي الجنسية.
لتعليم  عدة  دورات  الديانة  وقف  أقامت  أن  وسبق 
التركي عبر  الدين اإلسالمي وفق المنظور  تعاليم 
التركمان في قرى عدة من  توظيف جمعية شباب 

ناحية بلبلة وشيراوا.
وفي سياق ظهور دالئل على وجود مرتزقة داعش 
بالمجلس  يُسمى  ما  اعترف  المحتلة،  المناطق  في 
سري  مدينة  في  التركي  لالحتالل  التابع  المحلي 
موسى  »زياد  المدعو  لسان عضوها  وعلى  كانيه 
كانت  المدينة  في  عراقية  عوائل  بوجود  ملكي« 
تورط  يثبت  ما  وهو  الهول  مخيم  من  هربت  قد 
تنظيم  التركي في حاالت هروب عوائل  االحتالل 
داعش من الهول وإعادة ترتيب صفوفهم في سري 
موالية  متطرفون من فصائل  فيها  التي رفع  كانيه 
مناوئة  تظاهرات  خالل  »داعش«  أعالم  لتركيا 

لفرنسا قبل أشهر.

الُمهجرين  أعداد  تزايد   - إبراهيم  إيفا  قامشلو/ 
مناطق  في  وخارجها  المخيمات  داخل  والنازحين 
هذا  وسط  المليون،  ليتخطى  سوريا  وشرق  شمال 
الرقم الكبير تتقاعس المنظمات الدولية وفي مقدمتها 

األمم المتحدة عن مد يد العون لهم 
ال يلوح في األفق أي حل لألزمة السورية، وما زال 
يبحثون  الحرب  هول  من  المتضررون  السوريون 
األساسية  احتياجاتهم  أبسط  لهم  يوفر  آمن  مالذ  عن 
مختلفة  سورية  مناطق  في  العنف  وتيرة  ارتفاع  بعد 
خالل السنوات الماضية، لذا تزايدت أعداد المخيمات 
في مناطق شمال وشرق سوريا ليصل إلى أكثر من 
وسط  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  مختلف  في  12مخيماً 

غياب دور المنظمات الدولية بشكٍل شبه نهائي.
كانيه  سري  عفرين،  لمدن  التركي  االحتالل  بعد   
إغالق  األمن  مجلس  وقرار  ابيض،  سبي/تل  وكري 
معبر تل كوجر الوحيد المخصص لدخول المساعدات 
بعد  المنصرم  الثاني  كانون  مطلع  ُمنذ  المنطقة  لهذه 
الذي  الهوى  باب  معبر  لترك  مشروعاً  روسيا  تقديم 
كمعبر  إدلب  في  الشام«  تحرير  »هيئة  عليه  تسيطر 
السوري،  للشعب  الخاصة  األممية  للمساعدات  وحيد 
ومع حلول فصل الشتاء والبرد القارس، تتفاقم مأساة 
المخيمات بشكٍل كبير ويعيشون ظروفاً  الالجئين في 

صعبة للغاية، التي تؤدي لحدوث كوارث إنسانية.

اإلدارة وحيدة...

أعداد  تزايد  مع  المخيمات  ضمن  المتفاقمة  المعاناة 
تناقص  مع  ذلك  وترافق  يومياً  والُمهجرين  النازحين 
العدوان  بعد  المنطقة  في  العاملة  المنظمات  أعداد 
التركي األخير، إذ تُركت اإلدارة الذاتية وحيدة لتحمل 
العام  اإلداري  يؤكد  وهنا  األعباء،  من  األكبر  القسم 
اإلدارة  في  والالجئين  النازحين  شؤون  مكتب  في 
بأنهم  أحمد،  شيخموس  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
النازحون  إليها  التي وصل  المخيمات  وسعوا مساحة 
التركي  قبل جيش االحتالل  المحتلة من  المناطق  من 
بالجديدة،  القديمة  الخيم  استبدلوا  كما  ومرتزقته، 

إضافة إلى تأمين األدوية األساسية لألطفال ومرضى 
في  وذلك  اإليواء  وتأمين مراكز  المزمنة،  األمراض 
المدارس، وهذا السبب أدى لتوقف العملية التعليمية، 
التي يعيشها أهالي  النفسية الصعبة  ناهيك عن الحالة 

المنطقة المهددة.

األمم املتحدة غائبة

عن األعمال التي تقدمها اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
:«من  بأنه  لصحيفتنا  أحمد  يؤكد  للمخيمات،  سوريا 
النازحين  تجاه  بواجبها  القيام  المتحدة  األمم  واجبات 
تقاعسها  بسبب  ولكن  المخيمات،  ضمن  والالجئين 
المستلزمات  الذاتية  اإلدارة  قدمت  دورها،  أداء  عن 
وذلك  لديها،  المتوفرة  اإلمكانيات  حسب  األساسية 
بتقديم المدافئ والمازوت والكاز للنازحين، إضافة إلى 
الطبية  النقاط  ودعم  والبطانيات،  اإلسفنجات  توزيع 
انتشار جائحة كورونا، ولكن هناك  في ظل  وخاصةً 
عشرات اآلالف من األطفال بحاجة إلى ألبسة شتوية 

وحليب واألدوية«.
إعادة فتح معبر تل كوجر

األوربي،  واالتحاد  المتحدة،  األمم  شيخموس  وناشد 
والمنظمات  العربية،  الجامعة  الدولي،  والتحالف 
التركية،  الدولة  أطماع  وجه  في  بالوقوف  الحقوقية 
والكف عن التهديدات والهجمات حتى ال تحدث حركة 

نزوح جديدة.
مشدداً على »ضرورة إصدار قرار من األمم المتحدة، 

بإعادة فتح معبر تل كوجر أمام المساعدات اإلنسانية، 
الدولية والمحلية واإلدارة  المنظمات  إضافة إلى دعم 

الذاتية في تقديم يد العون للنازحين«.

الفكر املتشدد يف الهول يؤثر
 عىل العمل

تتوزع المخيمات التي تديرها اإلدارة الذاتية في مختلف 
الهول«  »مخيم  ومنها  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
الذي يعد أكبر وأخطر المخيمات في العالم، الحتضانه 
عوائل مرتزقة داعش من جنسيات مختلفة، وحدوث 
حاالت القتل واالغتيال والهروب داخل المخيم، فيؤكد 
عمل  على  تؤثر  األعمال  هذه  بأن  أحمد  اإلداري 
اإلدارة والمنظمات العاملة، ألن عوائل مرتزقة داعش 
ال زالوا يتمسكون بالفكر المتشدد، وتظهر سلوكياتهم 
بالحجارة وشتم  بالمنظمات  الخاصة  السيارات  برمي 

أعضاء الفرق التابعة للمنظمات واإلدارة. 
كانت  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
بالٍد  وكانت  االستقرار،  من  حالة  تعيش  والتزال 
من  القادمين  وللسوريين  العراقيين  لالجئين  أمنة 
والفصائل  النظام  إرهاب  من  هرباً  السوري  الداخل 
االحتالل  هجمات  مع  بالتزامن  المسلحة،  اإلرهابية 
التركي واحتالل عدة مناطق في شمال وشرق سوريا، 
المنظمات  األهالي وتوقف  مئات اآلالف من  ونزوح 
الدولية عن دعم النازحين الذي خلف كارثة إنسانية، 
هذا ما أكده اإلداري العام في مكتب شؤون النازحين 

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والالجئين 
شيخموس أحمد في نهاية حديثه لصحيفتنا.

كما تفرض الحكومة السورية منذ أشهر حصاراً على 
خمس مخيمات في مقاطعة الشهباء ألهداف سياسية، 
تفرض  المحروقات واألدوية، وكذلك  تمنع دخول  إذ 
لتلك  الداخلة  الغذائية  المواد  على  باهظة  ضرائب 

المنطقة.

خريطة تواجد وتوزع املخيامت

الحسكة،  مدينة  غرب  يقع  واشوكاني«  »مخيم 
سبي،  وكري  كانيه  سري  مدينة  أهالي  ويحتضن 

)1900( عائلة وبمعدل 12200 شخص.
يضم  الحسكة،  مدينة  شرق  كانيه«  سري  »مخيم 
)1300(عائلة بتعداد 6000 شخص من أهالي مدينة 

سري كانيه. 
بعد  على  الحسكة  مدينة  جنوبي  العريشة«  »مخيم 
يعادل  ما  أي  عائلة   )2606( ويحتضن  كم،   40
الزور وسري كانيه  الرقة ودير  12985شخص من 

وكري سبي.
»مخيم نوروز« شمال مدينة ديرك، يحتضن النازحين 
من مناطق عفرين، ريف كوباني، سري كانيه، كري 

سبي، وأعدادهم )107( عائلة.
ويضم  بـ20كم،  ديرك  مدينة  جنوبي  روج«  »مخيم 
الالجئين  بين  ما  شخص،   2269 أي  عائلة   )705(

العراقيين والسوريين وعوائل مرتزقة داعش. 
»مخيم الهول« يقع على أطراف مدينة الهول شرقي 
والرقة،  الزور  دير  من  نازحين  ويحتضن  الحسكة، 
داعش  مرتزقة  هجمات  من  فروا  عراقيين  والجئين 
الحشد  وميليشيات  العراقي  الجيش  بين  والمعارك 
داعش  مرتزقة  عوائل  آالف  ويحوي  الشعبي، 
ما  عائلة   )17096( النهائية  واإلحصائية  األجنبية، 

يعادل 63000 شخص.
وثالثة مخيمات في منبج، »المخيم الشرقي القديم« يقع 

عائلة،   )574( حوالي  ويحوي  منبج،  شرقي  جنوب 
من مناطق مسكنة ودير حافر بريف حلب، »المخيم 
القديم،  الشرقي  مخيم  من  بالقرب  الجديد«  الشرقي 
ويحوي حوالي و)381( عائلة، »مخيم جديدة الحمر« 
يقع جنوب منبج ويحوي حوالي 150 نازح من إدلب 

وريفها.
 )677( السمن«  تل  »مخيم  الرقة  مدينة  شمال  وفي 
سبي  كري  من  شخص،   3486 يعادل  ما  عائلة، 

وريفها إبان الغزو التركي عام 2019.
يحتضن  المحمودلي«،  »مخيم  الطبقة،  مدينة  وفي 

)1834(عائلة بمعدل 8446 شخص. 

املخيامت املوجود يف الشهباء

بعد  على  عفرين  مدينة  جنوبي  يقع  العودة«  »مخيم 
مهجري عفرين  من  عائلة،   )108( يحتضن  30كم، 

إبان الغزو التركي عام 2018.
بـ20كم،  عفرين  مدينة  جنوبي  الشهباء«  »مخيم 
يحتضن )100( عائلة من مناطق ريفي حلب وإدلب. 
»مخيم عفرين« يقع في قرية معرة األحداث، ويقطنه 

)97( عائلة من مهجري عفرين.
»مخيم سردام/ العصر« في قرية تل سوسين، يقطنه 

)754( عائلة، من مهجري عفرين. 
»مخيم برخدان/ المقاومة« يقع في قرية فافين، وهو 
أكبر المخيمات يقطنه )675( عائلة، إضافة لعشرات 
اآلالف من ُمهجري عفرين القاطنين في قرى وبلدات 

مقاطعة الشهباء.

»القلعة« فضاء من الرقي واإلبداع

آرفاد... أقدم العواصم اآلرامية

للحزِن
ألف مدينٍة في داخلي

وبخافقي نهٌر مَن الحرماِن
بي نكبةٌ

من ألِف ُجرٍح لم تزل
تُملي عليَّ قوافَي األحزاِن

ُحزني كهذي األرض
تعشُق موتنا

فيها من الموِت الرضيُع يُعاني
ومدامعي

أمٌّ مشْت بجنازٍة
لوحيِدها

ووحيُدها في قبضِة الدفّاِن
ال العيُن تُسِعفها

فتبكيِه وال
قلٌب يطاوعها على النسياِن

أنا والسعادةُ
في شقاٍق دائٍم

أصبو لها وتزيُد في نُكراني
ما ِسرُت

في درِب السعادِة مرةً
إال وجدُت بدربِها ُخذالني

حتى القصيدةُ
إن أردُت بناَءها

فرًحا
يفيُض القهُر مْن أوزاني

تأبى حروُف الحبِّ
أن أدنو لها

َويَُشلُّ مْن ِذكِر الغراِم بياني
أنا هكذا

منفًى أعيُش بداخلي
ومكبٌّل بالوجِد فيُض حناني

الحزُن واآلمال
عشتهما معاً

وبداخلي يتصارُع الِضّداِن
إن ِملُت نحو الفرح

يخذلني الهوى
والحزُن إن فّضلتهُ أبكاني

بي من بقايا الغدِر
نْزٌف قد برى

جسدي وناَل اليأُس
مْن أركاني

وأنا وحيرةُ أدمعي
وعذابُنا

ولهيُب ذاَك البعِد في وجداني
لم نجِن من زيِف الحياة

سوى األسى
َوَمضْت سنيُن العمِر

بالُخسراِن
ُمْذ كنُت طفالً

والجراُح تلوُكني
ني وتقوُل ما أدراني َوتَُمجُّ

هي ذي الحياة
رمتَك بيَن نواجذي

قدٌر ولسُت بما بُليَت الجاني
يا أيّها القدُر الُمبَعثَُر

ُدلَّني
ِمْن فْرِح هذا الُعمر

أيَن مكانِي؟
وإلى متى

والنائباُت تزيد في
ذرِّ الكآبِة في شفاِه طعاني؟

خميس العجم شمس عنتر عبد الباري خلف محمد حسين

بقوله »هذه الفكرة عريقة وحضارية ألننا نشهد 
بين  تجمع  أنها  وثانياً  ومكتبة،  مقهى  وجود 
أطياف المثقفين والمفكرين من مختلف المشارب 

والمذاهب في البلد«.
تغيير  إلى  أيضاً  المبادرة  هذه  مؤسسو  ويسعى 
للتدخين  كفضاء  المقهى  عن  النمطية  الصورة 

والبطالة وقتل الوقت بما ال يفيد من كالم. 
مدير  »محمد حسين«  تحدث  الخصوص  وبهذا 

مقهى »القلعة«:
 »غايتنا منذ تأسيسنا هو دمج الفكرتين، المقهى 
والمكتبة، على حد سواء كما في الدول المتقدمة، 
وليس الهدف تجارياً، وقد جمعت رفوف المكتبة 
ثالثة آالف كتاب ومجلة بكل أنواعها من األدب 
من  الكتب  على  وحصلنا  والثقافة...  والسياسة 

العديد من الدول«.
االدارة  مناطق  تشهده  ما  إلى  حديثه  في  وأشار 
تقدم فكري  الذاتية في شمال وشرق سوريا من 
وثقافي وعلى وجه الخصوص فيما يخص اللغة 
الكردية بعد عقود من المنع والصهر الذي طالها.

منتديات ثقافية وحوارية

التي  مشاريعهم  ضمن  من  أنه  »حسين«  ونوه 
الكتاب  جمع  المقبلة  األيام  في  خصصوها 
أسبوعين  كل  محاضرات  وإلقاء  والمثقفين 
باإلضافة إلى تنظيم ندوات بوصفه مكاناً للحوار 
المختلفة،  الفكرية  الموضوعات  حول  والجدل 
وتبادل  البشري  التواصل  إلمكانات  باإلضافة 
من  واالستفادة  والمعارف  واألخبار  المعلومات 
أصحاب الخبرة والمكانات الفكرية والثقافية في 

إقامة أنشطة ثقافية وفكرية متنوعة.
ويذكر أن هناك عدة مكتبات للمطالعة والقراءة 
ولها دور واسع في نشر الثقافة والفكر؛ كمكتبة 
شيخو،  محمد  مركز  في  والفن  الثقافة  هيئة 
ومكتبة آمارا العامة، ومكتبة اتحاد المثقفين في 

إقليم الجزيرة في حديقة القراءة.
للمقاهي الثقافية دورها الكبير في خلق التواصل 
المثقفين والمفكرين والجمهور، وإلى  بين رواد 
جانب ذلك تعتبر فسحة خالقة لألشخاص الذين 
يودون أن يقوموا بإتمام أعمالهم أو اجتماعاتهم 
الشباب  عمل  وملتقى  وممتع،  عصري  جو  في 
وهواة الفن والسيما في ظروف يصعب الحصول 
على الكتب المطلوبة، مما يسهم في تشكيل ثقافة 
مستقلة بذاتها ودافعاً إلنتاج أدبي وثقافي مختلف.

أنا هكذا ...
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العالم  تلتهم  أن  تحاول  التي  وهمجيتها،  التركية 
الروسي  الضامن  إلى  رسالة  وجه  كما  أجمع، 
الروسي موقف  الضامن  يقف  بالتساؤل: »لماذا 
التحرك،  يحدث؟! يجب عليه  ما  المتفرج حيال 

وإال فليرحل من هنا، أو فليلتزم بما تعهد به«.
وتواصلت المظاهرات الشعبية المنددة بالعدوان 
في  وريفها  عيسى  عين  على  الهمجي  التركي 
والمناطق  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  عموم 

سبي/تل  كري  ومقاطعة  عيسى  لعين  التابعة 
ابيض، بعد التصعيد الهمجي والقصف المتواصل 
من  والخفيفة  المتوسطة  واألسلحة  بالقذائف 
التابعين  والمرتزقة  المحتل  التركي  الجيش  قبل 
ـ  )جهبل  وقرى  عيسى،  عين  ناحية  على  له 
مشيرفة(، و)الخالدية ـ الهوشان(، ومحيط مخيم 

عين عيسى. 

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - هايستان أحمد
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الثروة  تُمثّل   - ماردنلي  نشتيمان  قامشلو/ 
الحيوي  األساس  من  هاماً  مكوناً  الحيوانية 
لألمن الغذائي واالقتصادي في إقليم الجزيرة، 
تربية  تعتمد على  أريافها  زالت معظم  حيث ال 
الماشية سواًء إلمدادهم بالمنتجات الغذائية أو 
االختيار  تُعد  غالباً  والتي  االقتصادية،  للفائدة 
األساسي أو الوحيد المتاح إلى جانب الزراعة 

للمعيشة. 
 2018 عام  في  األخيرة  اإلحصائية  وبحسب 
الجزيرة  إقليم  مستوى  على  الحيوانية  للثروة 
فإن أعداد الماشية بلغت 657,190 من ألغنام 
والماعز، و24302 من األبقار؛ وتعد المنطقة 
ظلها  في  توفر  التي  الزراعية  بتربتها  غنية 

الظروف المالئمة لتربية المواشي.
لكن تبقى هناك صعوبات ومعوقات عدة تحدث 
منها  لصحيفتنا  المواشي  مربي  بعض  عنها 
المتطلبات  تلبية  وصعوبة  السائدة  األمراض 
في  أسعارها  غالء  بسبب  والعالجية  الغذائية 

الوقت الراهن.

ارتباط تربية املوايش باملعابر 
الحدودية وأسعار رصف الدوالر

لصحيفتنا  تحدث  خلو  زوزان  البيطري  الفني 
عن بعض المعوقات التي تواجه مربي المنطقة 
موضحاً بالقول: »إن غالء أسعار البيع والشراء 
الالزمة  المتطلبات  تأمين  صعوبة  جانب  إلى 
لتربية الماشية كونها بالمجمل أصبحت مرتبطة 
التجارية  والطرق  والتصدير  االستيراد  بحركة 
سعر  ارتفاع  أثّر  كما  الحدودية؛  المعابر  على 
صرف الدوالر األمريكي على القدرة الشرائية 

للمواطنين«.
وبالنسبة للفروقات الواضحة بين أسعار اللحوم 
مقارنةً بالعام المنصرم قال خلو: »إن الفرق بين 
سعر اللحوم في العام المنصرم والحالي مرتفع 
نسبياً مع انخفاض نسبة الفائدة، وإن نسبة الربح 
على  أساسي  بشكل  تعتمد  الماشية  تربية  في 
الراهنة  الظروف  في  لكن  واللقاحات,  التغذية 
من غالء أسعار المقومين االثنين فأن الفائدة ال 

تتجاوز نسبة تكاليف المواد الالزمة لتربيتها«.

الحيوانية  الثروة  أن  حديثه  في  خلو  وأشار 
الزراعية  الثروة  عن  ينفصل  ال  وتنميتها جزء 
بالقول:  للماشية مضيفاً  الغذاء  تأمين  ناحية  من 
والقيام  المنطقة زراعياً  الرغم من غنى  »على 
من  الماشية  ألعداد  واإلحصائيات  بالدراسات 
تفتقر  زالت  ال  فأنها  المنطقة  في  أنواعها  كافة 
الكميات  وتوفير  االكتفاء  حد  إلى  للوصول 
الالزمة من غذائها, فالمربيين ال يعتمدون على 
والكثير  الماشية؛  تربية  في  واحدة  غذائية  مادة 
من المواد لم تعد متوفرة لعدم زراعتها, فاألمر 
يستدعي من المؤسسات المعنية بالثروة الحيوانية 
إقامة مصانع األعالف المصنعة لزيادة التشجيع 
على تربية المواشي في المنطقة التي تعد مورداً 

أساسياً لدعم االقتصاد في مناطقنا«.

الرثوة الحيوانية يف تراجع مقارنًة 
باألعوام املنرصمة

أما عن دور المديريات المعنية بالثروة الحيوانية 
»بأن  خلو:  أوضح  الجزيرة  إقليم  في  وتنميتها 
المؤسسات المعنية باألمر على وجه الخصوص 
تأمين  ألن  واألدوية؛  اللقاحات  تأمين  تحاول 
إلى  يعود  أسعارها  وضبط  الغذائية  المواد 
بالشأن  معنية  ومراكز  الزراعة  مديريات 
مع  التعاون  عليها  يستوجب  والتي  الزراعي 
بعضها لدعم اقتصاد المنطقة بشكل أساسي وأن 

كافة  من  كبيراً  دعماً  يستدعي  اللقاحات  تأمين 
بهذا  والمهتمة  المعنية  والمنظمات  المؤسسات 
الشأن؛ ولكن حتى الوقت الراهن نسبة اللقاحات 
الموجودة  اللجان  على  تتوزع  التي  واألدوية 
سوى  تغطي  ال  ونواحيها  قامشلو  مقاطعة  في 
نسبة ضئيلة من أعداد الماشية والتي ال تتجاوز 
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املطالبة بالدعم بهدف التشجيع 
عىل تربية املوايش

قائالً:  البيطري زوزان خلو حديثه  الفني  اختتم 
الثروة  أهمية عن  تقل  الحيوانية ال  الثروة  »إن 
الجزيرة  إقليم  في  وبخاصة  وغيرها  الزراعية 
مربي  من  سكانها  نصف  من  أكثر  كان  التي 
الماشية لكن نتيجة ارتفاع األسعار الفاحش وقلة 
الحيوانية  الثروة  فأن  المعنية  الجهات  اهتمام 
المنصرمة، والحل  باألعوام  في تراجع مقارنةً 
الماشية  تربية  على  والتشجيع  للدعم  األنسب 
اإلدارة  تزويد  هو  ظلها,  في  االقتصاد  ودعم 
الذاتية المنطقة بمصانع األعالف وعدم تصدر 
المنطقة  الزالت  التي  الزراعية  المحاصيل 
بحاجة إليها؛ باإلضافة إلى توفير اللقاحات لنسبة 

ال تقل عن الـ 50% من المواشي«.  
وحول الموضوع ذاته, تحدث الرئيس المشترك 
قامشلو  مقاطعة  في  الحيوانية  الثروة  لمديرية 

وديمقراطي  أخالقي  لمجتمع  الوصول  بهدف 
مبني على أسس بّث روح التشاركية والتعاُضد؛ 
من  العديد  الديمقراطي  المجتمع  حركة  شّكلت 
واألشرفية  مقصود  الشيخ  حيّي  في  االتّحادات 

بمدينة حلب. 
ضمن المساعي الحثيثة لتنظيم المجتمع والعمل 
التشاركية  الحياة  نحو  قدما  به  المضي  على 
الكومينالية المبنية على أسس األمة الديمقراطية، 
على  بحلب  الديمقراطي  المجتمع  حركة  تعمل 

تكوين اتّحادات لمختلف المهن والِحرف.

ماهي الحياة الكومينالية

فيما  وفلسفته،  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وفق 
يخص األّمة الديمقراطية، فإّن مبدأ الكومونة أو 
الكومونالية هي تلك الحياة التي تستند إلى وحدة 
القلوب والميدان الحّر الذي ترى فيه الشخصية 

معناها وتحقّق أهدافها.
الذي  الموقد  بأنّها  مجلداته  عبر  يصفها  كما 
اإلنسانية  من  كاّلً  الهادئة  ناره  على  تنضج 
والعدالة وحقوق اإلنسان، والمكان الذي تتحقّق 
فيه المساواة بين الرجل والمرأة، وتخرج المرأة 
الحياة  ميدان  أنّها  كما  للرجل،  متاع  كونها  من 

الندّيّة الحّرة.
لهذا فإّن الكومونة هي أسلوب الحياة الديمقراطية 
الجماعية وهي بشكل مباشر التنظيمات األساسية 
األخالقي  المجتمع  وحدات  وهي  للديمقراطية 
الناس  والسياسي، والكومونة هي مجموعة من 
مشاكلها  ومعالجة  الحياتية  أمورها  بإدارة  تقوم 
المصغّرة عن  اإلدارة  النواحي وهي  في جميع 

اإلدارة الذاتية.

الخصائص  تتّخذ  ما  بقدر  فهي  وباختصار 
والتّضامن  والمساواة  الحّر  كاالتّحاد  اإليجابية 
والتقاسم أساساً لها فإنّها تحتوي تلك الخصائص، 
النموذج  وتخلق فيها روح اإلبداع، وهي أيضاً 
نطاق  خارج  يكون  الذي  للمجتمع  التنظيمي 

الدولة.

بناء مجتمع أخالقي ودميقراطي

تحدّثت  االتّحادات  تشكيل  من  الهدف  وحول 
الديمقراطي  الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع 
موّضحةً  هاوار  لوكالة  حسن،  سعاد  حلب  في 
دورها وأهميتها الريادية بالنسبة للمجتمع قائلةً: 
مجتمع  بناء  هو  االتّحادات  تنظيم  من  »الهدف 
المجتمع  جميع  وضم  وديمقراطي  أخالقي 

كجمعية من أجل تكاتفهم مع بعضهم البعض«.
وتابعت حديثها قائلةً: »أقدمنا على بناء مشروع 
الذين  وخاصةً  المجتمع  أجل  من  ديمقراطي 
خالل  من  والكومينات  بالمجالس  لهم  صلة  ال 
الثالثة  الفئة  لتمثّل  بهم  خاصة  اتّحادات  تشكيل 

ضمن المجتمع«.

الحركة في  المنصرم رّكزت  العام  هذا  وخالل 
أساس عملها على تشكيل االتّحادات، وتّم تشكيل 
في  فعّال  دور  لهم  وكان  اتّحاد،   25 يقارب  ما 
المنضّمين  بين  التكاتف  روح  بث  على  العمل 

لمساعدة بعضهم وتنظيم عملهم.
)الصيادلة،  هي:  تشكيلها  تّم  التي  االتّحادات 
الفنانين،  العمال،  المنتجين،  الطبية،  المهن 
والمقاهي،  األسواق  اتّحاد   ، األطباء  المعلمين، 
تشكيل  وتّم  صنف،   18 تضّم  التي  األصناف 
سبعة أصناف منها الموبايالت والحالقة الرجالية 
والنسائية ومكاتب الشحن والسيارات ...(، إلى 
جانب المساهمة في تنظيم البيت اإليزيدي بمدينة 

حلب ودعمه.

بث روح الجامعة وتبادل للخربات

الداخلي  النظام  أسس  بحسب  االتّحادات  تسهم 
على  العمل  في  تشكيلها  أثناء  وضعت  التي 
تعزيز تواجد روح الجماعة بين المنضّمين إليها 

وتحثهم على تبادل الخبرات.
وعن تأثير االتّحادات على المجتمع أعطت سعاد 
مثاالً عن دورهم في األزمات، والتي كان آخرها 
أزمة انتشار كورونا حيث قالت في هذا الصدد: 
»كان هذا العام مثقالً بعض الشيء وخاصةً مع 
التي شهدتها  انتشار جائحة كورونا، واألحداث 
وتأثيرها النفسي والمادي والمعنوي، فقام اتّحاد 
أسر  على  المنظفات  بتوزيع حصص  المنتجين 

ضمن الحي«.
الصيادلة  »اتّحاد  حديثها:  سعاد  وتابعت 
طبية  حقيبة   120 بتأمين  ساهموا  والمنتجين 
لتوزيعها على الفقراء الذين ال يستطيعون شراء 

الدواء«.
كما قامت تلك االتّحادات بتحّمل تكاليف عالج 
مصاريفهم  تحّمل  بمقدورهم  ليس  أشخاص 
مادي  دعم  تقديم  عبر  القلب،  شبكات  كتركيب 
ما  بحسب  وذلك  شخصي  أو  جماعي  بتبّرع 

أفادت به سعاد.

مخططات ضمن حّيز التنفيذ

ونّوهت سعاد إلى أنّهم بصدد التعاون مع اتّحاد 
إلى  للمنتسبين  صحة  دفاتر  لتوفير  األطباء 

معاينتهم  أجل  من  والمعلّمين  العّمال  اتّحادي 
إلى  المشتركين  عدد  ووصل  القيمة،  بنصف 

سبعة أطباء أخصائيين وثالثة مخابر.
لهذه  المجتمع  في  تقبّل  »هناك  سعاد:  قالت 
جميع  حّل  يتّم  الواقع  أرض  وعلى  االتّحادات 

المشكالت المرتبطة مع الجهات المعنية«.
المجتمع  لحركة  المشتركة  الرئيسة  أنهت 
الديمقراطي سعاد حسن حديثها بالقول: »هنالك 
اتّحادات  مثل  التحضير  قيد  االتّحادات  بعض 
غرفة  على  للتركيز  ونسعى  الجملة،  محالت 

الصناعة والتجارة المشتركة«.

أهالي عين عيسى ُيجددون إصرارهم على الُمقاومة بوجِه 
الَهجماِت التركية

سوق الحّدادية وجهة األهالي ومصدر رزقهم

معوقات الثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة

الحياة الكومينالية هي أساس تشكيل االتحادات

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ جدَّد أهالي ناحية 
عين عيسى والمناطق التابعة لها؛ المشاركون 
في التظاهرات الشعبية, تأكيدهم على مواصلة 
المقاومة والتظاهر بوجه عدوان تركيا الفاشية 

على مناطقهم. 
لها،  التابعة  والمناطق  عيسى  عين  ناحية  تشهد 
تظاهرات شعبية متواصلة منذ قيام دولة االحتالل 
عليها؛  عدوانهم  بتصعيد  ومرتزقتها  التركي 
ـ  الثاني  )تشرين  المنصرمين  الشهرين  خالل 
المجتمع  المتظاهرين  وطالب  األول(،  كانون 
الدولي والدول صاحبة التأثير بالضغط على دولة 
االحتالل؛ إلخراجها من األراضي السورية التي 
العدوانية  والممارسات  الجرائم  وإدانة  احتلتها، 
التي  المناطق  في  الشعوب  بحق  تمارسها  التي 
احتلتها كعفرين وتل أبيض/ كري سبي، وسري 

كانيه، وكافة األراضي السورية المحتلة.
لناحية  التابعة  والمؤسسات  اللجان  ونظمت 
ابيض  سبي/تل  كري  ومقاطعة  عيسى  عين 
اعتصاميه  خيمة  الماضيين  األسبوعين  خالل 

الروسية  العسكرية  القاعدة  أمام  عيسى؛  بعين 
فيها  شارك  الشرقية(  )الحارة  في  المتواجدة 
والرقة  الطبقة  مناطق  من  ونسائية  وفود شعبية 
ومنبج وكوباني، للتأكيد على الوقوف مع مقاومة 
العدوانية  الهجمات  بوجه  عيسى  عين  أهالي 
الروسي  الضامن  ولمطالبة  لها،  تتعرض  التي 
األخير  االتفاق  بعد  السابقة  بتعهداته  بااللتزام 
)22 تشرين الثاني 2019م( الذي يتضمن وقف 
إطالق النار، وتسيير دوريات عسكرية مشتركة 

)روسية ـ تركية(.

سنقف مع ُمقاومة قسد بوجِه 
الهمجيَّة الرتكيَّة

عين  أهالي  من  العامج  علي  المواطن  يقول 
عيسى: »تريد دولة االحتالل التركي أن تضعف 
ومناطقنا،  بيوتنا  لنترك  وعزيمتنا  إرادتنا  من 
فعلوا  كما  الخبيثة  مخططاتهم  علينا  وليمارسوا 

وسري  ابيض،  تل   / سبي  كري  عفرين  في 
ممتلكاتهم  وسلبوا  أهلها،  روا  هجَّ عندما  كانيه، 
لهم  التابعين  المرتزقة  وليطلقوا  وأراضيهم، 
بحق  واالنتهاكات  والقتل  التخويف  ليمارسوا 

أهالينا وشعوبنا«.
العامج حديثه متسائالً: »ماذا قدمت دولة  وختم 
لطالما  السورية!  للشعوب  التركي  االحتالل 
رددوا أكاذيب )األمن القومي ـ إعادة السوريين 
الالجئين لديهاـ  اتهام شعوبنا باإلرهاب والتبعية(، 
لقد ضقنا ذرعاً بهذه األكاذيب وأصبحت مكشوفة 
إلى العلن، واآلن يريد أردوغان أن يعيد أمجاد 
أجداده العثمانيين بدماء السوريين، والعمل على 
إذاللهم، وإخضاعهم لتطبيق سياسته ومخططاته 
الهجمات،  هذه  على  نسكت  لن  الخبيثة، 
الباسلة، قوات سوريا  وسندافع ونقف مع قواتنا 

الديمقراطية حتى آخر رمق«.
الصمت الدولي الُمخزي... سنقف دروعاً بشريَّة
الشعبية  بالحشود  الذياب  عناد  المواطن  أشاد 
المشاركة في مساندة )مقاومة عين عيسى( قائالً: 
جاءت  التي  الشعبية  الحشود  هذه  إن  »حقيقةً 
وتؤكد  الصدر،  تثلج  وصوب  حدب  كل  من 
مقاومة  تساند  السورية  الشعوب  كافة  أن  على 
الهمجية  بوجه  واحداً  صفاً  وتقف  عيسى،  عين 
من  بقعة  أي  على  التركي  والعدوان  التركية، 
ُمدان، ويجب على  فعٌل  السورية هو  األراضي 
كافة السوريين أن يقفوا وقفة واحدة للتصدي له 
وإدانته، ألن ما تقوم به تركيا بحق شعوبنا هو 
عدوان فاضح في ظل الصمت الدولي الُمخزي 

الذي تنتهجه تجاه ما يحصل في عين عيسى«.
مقاومة  بمساندة  »سنستمر  الذياب:  وأردف 
بوجه  بشرية  كدروع  وسنقف  عيسى،  عين 
العمليات العدوانية للدولة التركية المحتلة، ونحن 
متمسكون بأرضنا ومقاومتنا مهما حصل, الخيار 
والتصدي  المقاومة  خيار  هو  واألخير  األول 

للمرتزقة وتركيا«.
وطالب المواطن عناد الذياب، في نهاية حديثه، 
الدولي  للمجتمع  حقيقي  تحرك  هناك  يكون  أن 
العسكرية  اآللة  بوجه  السوريين  مع  للوقوف 

الحّدادية  سوق  يعد  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
في  نشاطاً  الشعبية  األسواق  أكثر  من  الشعبي 
المنطقة لما يحويه من مختلف أنواع السلع التي 

تلبي رغبات الزبائن.
الريف  أبناء  من  اآلالف  يومي  بشكٍل  يرتاده 
عن  فضالً  التبضع،  بقصد  للحسكة  الجنوبي 
شمال  في  المناطق  مختلف  من  التجار  عشرات 

وشرق سوريا لتصريف بضائعهم.
يضم  حيث  الزبائن،  رغبات  كافة  السوق  يلبي 

والخضار،  والمواشي،  للحبوب،  قسماً  السوق 
والمستعملة،  الجديدة  واأللبسة  الغذائية،  والمواد 
إضافة إلى سوق خاص بمواد البناء الالزمة لبناء 
الدراجات  لبيع وشراء  الطينية، وسوق  المنازل 

النارية.
يقول المواطن سعد الخليفة /42/ عاماً، صاحب 
أبوابه  السوق  الغذائية: »افتتح  المواد  لبيع  محل 
بهذا  يكن  لم  ولكن  2013م،  عام  للزائرين 
النشاط، حيث كانت مرتزقة داعش تضيق على 

تحرير  بعد  ولكن  السوق،  في  والباعة  الزائرين 
المنطقة وطرد مرتزقة داعش منها من قبل قوات 
سوريا الديمقراطية؛ شهد السوق نشاطاً كبيراً من 

األهالي والتجار وأصبح القبلة األولى لهم«.
في  تكمن  السوق  أهمية  أن  إلى  الخليفة  ولفت 
يقع  حيث  به،  يتمتع  الذي  االستراتيجي  الموقع 
وقرابة  العريشة  ناحية  من  كم   /10/ بعد  على 
مركز  عن  كم  و/40/  الشدادي  عن  كم   /20/

مدينة الحسكة.
في  الشعبية  األسواق  بقية  عن  يميزه  ما  وهذا 
باإلضافة  األولى.  األهالي  قبلة  المنطقة، وجعله 
التي  السلع  أنواع  مختلف  السوق  احتواء  إلى 
يحتاجها المواطن بشكٍل يومي، مما شجع الكثير 
وشرق  شمال  مناطق  مختلف  من  التجار  من 
فهو يشهد  السوق،  سوريا لعرض بضائعهم في 

حركة نشطة نسبياً في كل أيام األسبوع.

تأمني فرص عمل

 بينما أشارالمواطن أحمد الياسين من أهالي بلدة 
الحدادية الى السوق بالقوًل:«سوق بلدة الحدادية 
يخدم جميع القرى التابعة لها، والقرى والبلدات 
المواطن،  يحتاجه  ما  كل  فيه  ويوجد  المحيطة؛ 

ويعتبر المصدر األول لرزق المواطنين«.
ونوه الياسين إلى أن السوق يقضي على البطالة 
من  للكثير  عمل  فرص  ويوفر  كبيرة،  بنسبة 
إلعالة  آخر  عمالً  يملكون  ال  الذين  األهالي 

عوائلهم.

في  قال  عاماً   /48/ الناصر  خليل  المواطن  أما 
السياق ذاته:«إن السوق وفر علينا عناء الذهاب 
أنواع  كل  يضم  فهو  التبضع،  أجل  من  للحسكة 
منافسة  وبأسعار  المواطن  يحتاجها  التي  السلع 
في  الرئيسية  األسواق  أسعار  مع  بالمقارنة 

الشدادي والحسكة«.

يُذكر أن منطقة جنوب الحسكة تضم ثالثة أسواق 
شعبية في بلدة مركدة والدشيشة وسوق الحدادية 
الضفة  على  الحدادية  وتقع  إقباالً.  األكثر  وهو 
 /28/ نحو  للبلدة  وتتبع  الخابور،  لنهر  الشرقية 

قرية ويبلغ عدد سكانها نحو /40/ ألف نسمة.

علي العامج عناد الذياب

زوزان خلو محمد طاهر

الثاني  العام المنصرم هو  محمد طاهر قائالً: » 
الذي قامت فيه المديرية بتأمين اللقاحات وتلقيح 
المواشي على مستوى مقاطعة قامشلو ونواحيها 
عن طريق مجالس المديرية الموجودة في البلدان 
والنواحي، باإلضافة إلى لقاحات الدواجن والتي 
كانت بشكل مجاني«.وأضاف طاهر في حديثه: 
اللقاحات  الثروة الحيوانية بتأمين  »تقوم مديرية 
كل ستة أشهر؛ لكن الكثير من المربين يشتكون 
بكميات  والنخالة  اللقاحات  توزيع  عدم  من 
الكميات  أن  الى  ذلك  في  السبب  ويعود  الزمة، 
المستلمة من جانب المديرية ال تكفي حاجة جميع 
المربين مع العلم أننا طالبنا في تقريرنا السنوي 
تزويدنا بكميات أكبر لكن األمر لم يُنفذ بعد، وأن 
آلية التوزيع تتم عن طريق التسجيل في اللجان 

التابعة لكل منطقة وناحية«.

الكشف عن مسؤول
 تحديد األسعار

ونوه الرئيس المشترك لمديرية الثروة الحيوانية 
أسعار  أن  طاهر  محمد  قامشلو  مقاطعة  في 
المعتمدة  الشركات  طريق  عن  تُحدد  المواد 
تُحدد  أن  »طالبنا  قال:  حيث  المديرية  وليس 
عن  واألعالف  الشعير  وكميات  أسعار  وتُوزع 
تخصيصها  باستطاعتنا  ليكون  المديرية  طريق 
المخطط  في  قائم  واألمر  للمربين،  وسعراً  كماً 
االقتصاد  لهيئة  قُدّم  الذي  الحالي  للعام  السنوي 
إلى  باإلضافة  التنفيذي  والمجلس  والزراعة 
كافي  وبشكل  واألدوية  اللقاحات  جميع  تأمين 

على مستوى المقاطعة«.
إلى  المنصرم  العام  في  التالية  الكمية  توزيع  تم 
لقاح  كالتالي:  كانت  وهي  المقاطعة  في  اللجان 
 939 الجدري  لقاح  عبوة،   934 أنتروكسيميا 
قنينة، أدوية  ألماني 63  أمبولة، نيوكاسل زيتي 
تومتيك  محاقن  وخمس  قنينة،   54 معالجة 

سويسري«.


