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أسرة صحيفة روناهي تهنئ شعوب شمال وشرق سوريا 
والعالم اإلسالمي بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك 
المتزامن مع االحتفال بالذكرى السنوية التاسعة لثورة 
روج آفا ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا وتتمنى 

لهم دوام الصحة والعافية..
بعدسة:حسام اسماعيل

إيزيديو سوريا مهنئين بثورة 19 تموز: 
هي الخالص من جور المعتدين

دراسة ُتحّذر من خطر ارتداء 
الكمامات على األطفال

ابتكار جهاز يوقف نزيف 
الجروح في دقيقة واحدة

والبيت  سوريا  إيزيدي  اتحاد  من  كل  هنأ 
التاسعة  الذكرى  الجزيرة  إقليم  في  اإليزيدي 
لثورة 19 تموز، وأوضحا بأنها »الخالص من 
في  »استطاعت  أنها  وأكدا  المعتدين«،  جور 
قوتها  رغم  المعركة  دفة  تدير  أن  قصير  وقت 

نحو مطالَب شعب سوريا«
والبيت  سوريا  إيزيدي  اتحاد  من  كل  وأصدر 
اإليزيدي في إقليم الجزيرة، بياناً كتابياً مشتركاً 
إلى الرأي في الذكرى السنوية الـ 9 لثورة 19 

تموز التي انطلقت من كوباني عام 2012.
وقال البيان: »تحل ذكرى غالية على قلوب كل 
السوريين، خصوصاً القاطنين في مناطق اإلدارة 
الذاتية. إنها ذكرى انطالقة ثورة روج آفا، حيث 
استطاع حينها َمن يحبذ فكرة الثورة أن يتبناها، 
في  الحراك  لها. حين حصل  باالنتماء  ويجاهر 
سوريا في منتصف آذار سنة 2011، ظن بعض 
التي  الثورة  الثورة،  أنها  للتغيير  يتوق  كان  من 
الوظيفي،  دوره  وللمختص  كرامته  للمرء  تعيد 
كله  وهذا  رأيه،  إبداء  الرأي  ويستطيع صاحب 

لم يحصل!«.
وأضاف: »دارت ماكينة اإلقصاء وألغت البشر 
ورفعت  وتهديداً،  وتهجيراً  قتالً  الهوية،  على 
الشعارات التي ترضي البسطاء الذين أصبحوا 
المستوى  في  يصبح  لم  لحراك  مجانية  وقوداً 

أن  المطلوب  كان  هنا  حقيقية.  لثورة  المنشود 
يتجرأ من يمتلك األسباب ويدرك حقيقة األحوال 
وما يجب أن يفعله إلعالن ثورة حقيقية، تهدف 
من  ملَّ  من  لكل  هدف  هو  بل  حقيقي،  لتغيير 

اإلقصاء والتهميش والفساد!«.

الخالص من جور املعتدين

ومضى البيان قائالً: »من هنا ومما سبق من سرد 
األسباب، جاءت ثورة روج آفا، التي استطاعت 
رغم  المعركة،  دفة  تدير  أن  قصير  وقت  في 
قوتها نحو مطالَب شعب سوريا، وفي الخضم أن 
تقدم الشهداء بسخاء المخلص لألرض والعرض 
واالنتماء وكذلك المدرك ألسباب الخالص من 
جور المعتدين وما أكثرهم. بهذه المعاني العالية 
 19 آفا  روج  لثورة  التاسعة  الذكرى  نستقبل 
تموز، وبهذا الفهم لها نبقى في خندق من يتوق 

لمجتمع ديمقراطي حر ونعلن مباركتها«.
األزمة  اإليزيديين من  البيان عن موقف  وعبّر 
السورية، بالقول: »نحن إيزيديو سوريا لنا هنا 
كالم نختصر به قناعتنا، كان الحراك وبعد سبر 
مواقفه يستهدف مجتمعاً ال مكان لنا فيه، بل ال 
مكان لمختلٍف لنهجه، وهو نهج التابعين لتركيا، 

الدولة الباغية، المعتدية، الدولة التي تشبع بطون 
لمراضاتها  يهرولون  الذين  حفاتها  وغرائز 
وقناعة  فكرة  من  انطالقاً  مواقفها  عن  والدفاع 

العبودية لها!«

ثورة روج آفا هي فقط الجديرة

تأبه  ولم  شنكال  كارثة  »مرت  البيان:  وتابع 
وهي  عنها  بخبر  إعالمها  يأت  لم  لها،  تركيا 
الجارة التي تدعي االهتمام بالحضارة اإلنسانية 
وتساوي الشعوب، وتلح باستماتة لنيل عضوية 
االتحاد األوروبي، لم تذكر اإليزيديين، لم تشرح 
هي  بعشيقة  بعشيقة؟  في  هي  لماذا  بخجل  ولو 
المهتمين  ومنبع  الثقافية  اإليزيديين  عاصمة 
بالشأن اإليزيدي منذ عصور. ال أحد اهتم بهذا، 

بقيت بعشيقة منسية كما كارثة شنكال!«.

اإليزيدي  والبيت  سوريا  إيزيدي  اتحاد  واختتم 
بالقول:  بيانهما  اإليزيدية  الجزيرة  إقليم  في 
»ثورة روج آفا فقط جديرة أن نسألها وأن تجيب 

على هواجسنا!«.
وكالة هاوار

باحثون  أجراها  جديدة،  دراسة  َخلُصت 
الكمامات  أن  ألمانيا والنمسا وبولندا،  في 
أكثر  تضر  كورونا  فيروس  من  الواقية 
مما تنفع األطفال الصغار، حيث يصابون 
أكسيد  ثاني  من  آمنة  غير  بمستويات 

الكربون بسبب ارتدائها.
وتناولت الدراسة 45 طفالً، حيث ارتدى 
األقنعة  العيّنة،  األطفال  من  طفل  كل 
لحساب  دقائق مرتين،  لمدة ثالث  الطبية 
كمية ثاني أكسيد الكربون المستنشق وتلك 

التي تخرج مع الزفير.
ووجد الباحثون، أن مستويات ثاني أكسيد 
بـ 12  أكثر  كانت  األطفال  عند  الكربون 
لمجرد  المقبول،  المستوى  فوق  مرة 

ارتداء قناع الوجه لمدة 3 دقائق فقط.
الكربون  أكسيد  ثاني  حجم  متوسط  وبلغ 
 0.04 المشاركين  األطفال  أنفاس  في 
للمستوى  األقصى  الحد  بينما  المئة،  في 

الصحي هو 0.2 في المئة.

بنتلي،  جوزيف  البريطاني،  الطالب  صّمم 
النزيف  إليقاف  “رياكت”،  أسماه  جهازاً 
يذهب  الذي  المختلفة،  الجروح  عن  الناتج 
ضحيته مئات الوفيات يومياً، حيث أن خمس 
دقائق من النزف المتواصل كافية ألن يتسبب 

بوفاة اإلنسان.
وابتكر جوزيف بنتلي، وهو طالب في تصميم 
لوفبرا  جامعة  في  والتكنولوجيا  المنتجات 
من  مكون  “رياكت”  جهاز  البريطانية، 
غالف سيليكون طبي يُعرف باسم “السدادة” 

وجهاز محمول باليد يسمى “المشغل”.
بأنه  ابتكاره،  عمل  آلية  جوزيف  وأوضح 
بإدخال  المسعف  يقوم  الطوارئ  حاالت  في 
السدادة في الجرح، ثم يقوم بتوصيل المشغل 
منطقة  لتحديد  صمام،  عبر  السدادة  بإدخال 
المشغل  ينتفخ  عندئذ  الجهاز،  على  الجرح 
إلى ضغط محدد بناًء على موقع الجرح، مما 

يمنع النزف الداخلي.
البسيط  التطبيق  أن  إلى  جوزيف،  وأشار 
“رياكت”  لنظام  اآللي  التضخم  وإجراء 
في  النزيف  لوقف  فاعالً  جهازاً  منه  يجعل 
أقل من دقيقة، األمر الذي يُنِقذ مئات األرواح 

سنوياً.
لجهاز  ابتكاره  وراء  السبب  أن  بنتلي  ونّوه 
السكاكين  أن جرائم طعنات  “رياكت”، هو 
الذين  األشخاص  من  الكثير  على  أثّرت 

يعرفهم شخصياً.

حملة االعتراف باإلدارة الذاتية 
تحصد أولى ثمارها

تحصد حملة االعتراف 
باإلدارة الذاتي�ة ثمارها 

األولّية من خالل لقاء 
اللجنة األمريكية للحريات 
الديني�ة مع وزير الخارجية 

األمريكي لتقديم الدعم 
لإلدارة في مناطق شمال 

وشرق سوريا...«2
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طالء جديد للبذور يحمي النباتات من الجفاف في 
المناطق شبه القاحلة

سماع الصوت الداخلي يختلف بين األشخاص
 ويبدأ من سن صغيرة

مع  بالتعاون  أميركيون،  باحثون  توصل 
باحثين من المغرب، إلى عملية واعدة لحماية 
المياه  ونقص  الجفاف،  إجهاد  من  البذور 
تزويد  مع  الحاسمة،  اإلنبات  مرحلة  خالل 

النباتات بتغذية إضافية في نفس الوقت.
»نيتشر  مجلة  في  الدراسة  نتائج  نُشرت 
فوود« في 8 تّموز الجاري، ويقول الباحثون 
إن العملية، التي تخضع الختبارات مستمرة، 
على  نشرها  ويمكن  مكلفة،  وغير  بسيطة 

نطاق واسع في المناطق القاحلة.
الهندسة  أستاذ  ماريلي  بينيديتو  الدراسة  قاد 
ماساتشوستس  معهد  في  والبيئية  المدنية 
للتكنولوجيا، وشارك فيها أوغستين زفينافاش 
طالب الدكتوراه في نفس المعهد، وعلماء من 
جامعة الملك محمد السادس للفنون التطبيقية 

في المغرب.

طالء البذور

الحرارة،  درجات  ارتفاع  استمرار  مع 
تتعرض العديد من المناطق القاحلة لضغوط 
في  حاد  نقص  إلى  يؤدي  قد  مما  متزايدة، 

الغذاء.
وفي المناطق شبه القاحلة، التي تشكل حوالي 
العامل  المياه  تعد  العالم،  أراضي  من   %15
اإلجهاد  ويعتبر  المحاصيل،  إلنتاج  المحدد 
المبكر  والنمو  البذور  إنبات  أثناء  المائي 

للشتالت هو السبب األكبر لفقدان المحاصيل، 
لمليار  الغذائي  األمن  على  كبير  تأثير  مع 
بالفعل  ويعيشون  بالتصحر  مهددين  شخص 

في ظروف سوء التغذية.
تطبيق  يمكن  القاحلة،  شبه  للتربة  وبالنسبة 
المركبات التي تحتجز الماء مثل البوليمرات 
في  خلطها  أو  البذور،  على  للماء  المحبة 
الماء.  احتباس  لزيادة  الزراعة  قبل  التربة 
ومع ذلك، فإن تطبيق هذه البوليمرات يحتاج 
إطالق  إلى  يؤدي  ما  وغالباً  وطاقة  لعمالة 

المواد البالستيكية االصطناعية في التربة.
البكتيريا  استخدام  يمكن  تكميلي،  وكنهج 
لتحسين  النبات  لنمو  المعززة  الجذرية 
صحة النبات في ظروف ندرة المياه، ولكن 
استخدامها مقيد بمقاومتها المنخفضة إلجهاد 
الجفاف. وفي المقابل ال تتطلب تقنيات طالء 
والممارسات  المهارات  استخدام  البذور 
في  غالباً  تتوفر  ال  التي  الزراعية  والموارد 

المناطق شبه القاحلة من العالم.

الطالء الجديد

جاء الطالء الجديد المكون من طبقتين نتيجة 
مباشرة لسنوات من البحث بواسطة ماريلي 
لمنح  للبذور  طالءات  تطوير  في  ومعاونيه 
البذور  سابقة  نسخة  ومكنت  مختلفة،  فوائد 
لكن  التربة،  في  العالية  الملوحة  مقاومة  من 

نقص  معالجة  إلى  يهدف  الجديد  اإلصدار 
المياه.

من  المستوحى  الجديد،  الطالء  تصميم  وتم 
بعض  على  تحدث  التي  الطبيعية  الطالءات 
من  البذور  لحماية  الريحان،  مثل  البذور 
الجفاف، وهو طالء شبيه بالهالم يحتفظ بقوة 

بأي رطوبة.
الطالء  من  الثانية  الداخلية  الطبقة  وتحتوي 
على البكتيريا الجذرية المعززة لنمو النبات، 
جذور  مع  تتفاعل  بيولوجية  أسمدة  وهي 
النباتات لزيادة توافر المغذيات والهرمونات 
للحرارة  النبات  استجابة  وتعزيز  النباتية، 
والتربة المالحة والجفاف، وتقوم الميكروبات 
يوفر  مما  التربة،  في  النيتروجين  بإصالح 

للشتالت النامية سماداً مغذياً.

أهمية الطالء

لوجود دليل واضح  يوضح ماريلي: »نظراً 
حوض  على  سيؤثر  المناخ  تغير  أن  على 
منطقة البحر األبيض المتوسط، فنحن بحاجة 
إلى تطوير تقنيات جديدة يمكن أن تساعد في 
التخفيف من هذه التغيرات في أنماط المناخ 
التي ستوفر كميات أقل من المياه للزراعة«.

أخبار  لموقع  صحفي  بيان  في  ويضيف 
الحقيقية  المضافة  القيمة  هي  »هذه  المعهد: 
لطالء البذور لدينا، ألن هذه الكائنات الدقيقة 
النيتروجين  إصالح  يمكنها  التكاثر  ذاتية 
للنباتات، حتى تتمكن من تقليل كمية األسمدة 
توفيرها،  يتم  التي  النيتروجين  على  القائمة 

وإثراء التربة«.
ويقول الباحثون إن االختبارات المبكرة، التي 

اختبار  مزارع  من  تربة  باستخدام  أجريت 
وتجري  مشجعة،  نتائج  أظهرت  مغربية، 

اآلن االختبارات الميدانية للبذور.
في النهاية، إذا أثبتت الطالءات قيمتها، من 
تكون  فإنها  االختبارات،  من  مزيد  خالل 
على  تطبيقها  يمكن  بحيث  يكفي  بما  بسيطة 
النائية  المواقع  في  حتى  المحلي،  المستوى 

بالعالم النامي.
للطالء  الالزمة  المواد  أن  ماريلي  ويؤكد 
متاحة بسهولة، وغالباً ما تستخدم بالفعل في 
المواد قابلة  الغذائية، كما أن  المواد  صناعة 
اشتقاق  بالفعل  ويمكن  كامل،  بشكل  للتحلل 
الطعام،  نفايات  من  نفسها  المركبات  بعض 
الحلقة  ألنظمة  النهائي  االحتمال  يتيح  مما 

المغلقة التي تعيد تدوير نفاياتها باستمرار.
يمكن  بحيث  للغاية  بسيط  »النظام  ويقول: 
تطبيقه على أي بذرة، ويمكننا تصميم غالف 
البذور لالستجابة ألنماط مناخية مختلفة، بأنه 
قد يصبح من الممكن أيضاً تصميم الطالءات 
نمو  لموسم  المتوقع  األمطار  لهطول  وفقاً 

معين«.
باستخدام  األولية  االختبارات  أظهرت  وقد 
والخطوة  واعدة،  نتائج  الشائعة  الفاصوليا 
ليشمل  البحث  نطاق  توسيع  ستكون  التالية 
مجموعة متنوعة من بذور المحاصيل المهمة 
األخرى، ويرى الباحثون أنه رغم أن العملية 
البذور،  تكلفة  إلى  صغيراً  مبلغاً  ستضيف 

فإنها قد تقلل الحاجة إلى الماء واألسمدة.

في  الخافت  »الصوت  يكون  أن  يمكن 
الرأس« هو أشد ناقد للشخص أو أعظم داعم 
مع  المناجاة  حديث  أن  المعروف  ومن  له، 
النفس يساعد في إعطاء التوجيهات وإسداء 
الصعبة  المحادثات  على  والتمرن  النصائح 
الحياة  أمور  من  بالكثير  التذكير  وحتى 

اليومية.
وأشار التقرير إلى أنه لفترة طويلة كان يُعتقد 
الصوت  أو  النفس  مع  المناجاة  حديث  أن 
الداخلي الذي يستمع له الكثير من األشخاص 
اتضح  لكن  اإلنسان،  من  جزء  ببساطة  هو 
المناجاة مع  يعيش حالة  البعض ربما ال  أن 
أن  يمكن  حيث  الجمل،  أو  ككلمات  النفس 
يتخيل صورة أو شكالً ما، بل إن هناك من 
ال يستمعون ألي كلمات أو جمل وال يمكنهم 

تخيل أو تصور أي أشياء في أذهانهم.
في  باحثين  كبيرة  لوفنبروك،  هيلين  وقالت 
علم النفس واإلدراك العصبي ورئيسة فريق 
للبحوث  الفرنسي  الوطني  المركز  في  اللغة 
الداخلي  بالحديث  »المقصود  إن:   CNRS
يمكن  اإلنسان  أن  هو  النفس،  مع  للمناجاة 
في  لنفسه  موجه  خاص  حديث  يجري  أن 
صمت وبدون أي تعبير أو صوت«، بعبارة 
أو  بالمونولوج  تعريفه  يمكن  ما  هو  أخرى 
الحديث الصامت مع النفس، يكاد اإلنسان أن 
الحقيقي، صوته  المونولوج  أثناء  »يسمع«، 
بنبراته  دراية  على  ويكون  بل  الداخلي، 
أن  المثال،  سبيل  على  ويمكن،  ونغماته. 

»تبدو« نبرة الصوت غاضبة أو قلقة.
وأظهرت األبحاث أن األطفال الذين تتراوح 
أعمارهم بين 5 و7 سنوات يمكنهم استخدام 
مع  المناجاة  حديث  أو  الداخلي  الصوت 
النفس بصمت، وتشير بعض الدراسات إلى 
أشكال  بعض  يستخدمون  ربما  األطفال  أن 
من  مبكر  وقت  في  الداخلية  الصوتيات 

حياتهم، ما بين عمر الـ18 إلى 21 شهراً.
والذي  »الحوار«،  في  األول  البعد  يتمثل 
يمكن أن يكون عبارة عن كالم داخلي معقد، 
ما  حول  قائم  جدل  هناك  النقطة  هذه  وفي 
الداخلي  الكالم  تسمية كل  الدقة  كان من  إذا 
بالـ«مونولوج«. لذا فإن البعد األول يقيس ما 
إذا كان الشخص يفكر في شكل مونولوج أو 
حوار مع نفسه، يحدث »المونولوج« ببساطة 
»أنا  مثل،  في شيء  ما  يفكر شخص  عندما 
بحاجة لشراء الخبز« فمن الممكن أن يستمع 
في  لكن  الجملة،  هذه  يسرد  داخلي  لصوت 
نفسه  الشخص  يفكر  عندما  أخرى،  أوقات 
بشيء آخر، قد ال يقتصر األمر على مجرد 
كلمة أو جملة، حيث يمكن أن »يستمع« لعدد 
يتبادل اآلراء  أن  النظر ويمكن  من وجهات 

مع نفسه في إطار حوار صامت.
يسمى  بما  فيتعلق  الثاني،  البعد  أما 
إسهاب  لمدى  مقياس  وهو  »التكثيف«، 
المناجاة  أو  الداخلي  الخطاب  في  الشخص 
مع النفس، ففي بعض األحيان يفكر اإلنسان 

في  لكن  بسيطة،  إيماءات  أو  كلمات  بمجرد 
بصدد  يكون  عندما  وتحديداً  أخرى،  أوقات 
إجراء محادثة مهمة مع شخص آخر أو القيام 
بعرض للجمهور على سبيل المثال، فإنه من 

المحتمل أن يفكر في جمل وفقرات كاملة.
لالنخراط  »النية«  الثالث  البعد  يتناول 
ويحدث  عمد،  عن  النفس  مع  المناجاة  في 
االنخراط المتعمد بالمناجاة مع النفس ألسباب 
غير معروفة، ويمكن أن ينجرف الحديث مع 
موضوعات  إلى  األحيان  بعض  في  النفس 

عشوائية تماماً وربما تبدو غير متصلة. 
وأضافت البروفيسورة هيلين أنه، من خالل 
هيرلبورت  راسل  البروفيسور  أجراه  بحث 
العالم النفساني بجامعة نيفادا في الس فيغاس 
الماضي،  القرن  من  التسعينيات  أواخر  في 
كانت  قديمة  األولى تحدي فرضية  للمرة  تم 

على  يعتمدون  البشر  »جميع  بأن:  تقول 
صوت المناجاة الداخلي«.

عند  النفس  مع  المناجاة  هيرلبورت  ودرس 
جهاز  باستخدام  قاموا  المتطوعين  من  عدد 
عليهم  وكان  منتظم،  بشكل  صفيراً  يُصدر 
تدوين ما كانوا يفكرون فيه أو يختبرونه في 
أذهانهم قبل إصدار الجهاز لصوت الصفير 
البحثي بمناقشة ما تم  مباشرةً، ثم قام فريقه 

تدوينه مع المشاركين في الدراسة.
»أنا  عبارة  بتدوين  مشارك  قام  إذا  وكان 
الباحث  يقوم  الخبز«،  بعض  لشراء  بحاجة 
بالفعل،  أعتقده  ما  هذا  كان  إذا  عما  بسؤاله 
بمعنى هل فكر في كلمة »خبز« تحديداً، أم 
هل يشعر بالجوع، أم كان هناك إحساس ما 
أداء  تحسن  اللقاءات  تعدد  ومع  معدته؟  في 
المشاركين في التعبير عن أفكارهم الحقيقية.

نهاية  في  إنه  هيلين  البروفيسورة  وقالت 
بعض  أن  المنهجية  هذه  كشفت  المطاف، 
المناجاة  من  الكثير  لديهم  كان  األشخاص 
راديو  هناك  أن  لو  كما  تقريباً  النفس،  مع 
لديه  اآلخر  البعض  كان  لكن  في رؤوسهم، 
خطاب داخلي أقل من المعتاد، بل ولم يكن 
على  داخلية  مناجاة  أي  ثالث  فريق  لدى 
وأحاسيس  صور  مجرد  وإنما  اإلطالق، 
لصوت  استماع  بدون  ولكن  وعواطف، 

داخلي أو كلمات.
الداخلي  المونولوج  وجود  عدم  ربط  وتم 
أحياناً  وتسمى  »أفانتازيا«،  تسمى  بحالة 
األشخاص  يرصد  ال  العقل«.  عين  »عمى 
يعانون من »أفانتازيا« أي تصورات  الذين 
في أذهانهم، فال يمكنهم تخيل غرفة نومهم أو 
البروفيسورة  وأشارت  عقلياً،  والدتهم  وجه 
على  بالقدرة  يتمتّع  ال  من  أن  إلى  هيلين 
األحيان  من  كثير  في  التخيل،  أو  التصور 
يفتقر إلى االستماع لحديث المناجاة مع النفس 

الواضح أيضاً.
إلى  واالفتقار  »أفانتازيا«  إن  وشرحت 
صوت النجوى الداخلي ليسا بالضرورة أمراً 
سيئاً، لكن يمكن أن يعد الفهم األفضل للكالم 
عمليات  من  الواسعة  والمجموعة  الداخلي 
التفكير التي يمر بها األشخاص خطوة مهمة 
بشكل خاص لتطوير »طرق التعلم والتعليم 

بشكل عام«.

حملة االعتراف باإلدارة الذاتية تحصد أولى ثمارها

سجينة في إيران: مسؤولو السجن 
يقولون لنا موتوا كما يموت 

اآلخرون في الخارج

»الفرقة الرابعة« تفرض 900 دوالر أمريكي على السيارات 
الخارجة من مناطق اإلدارة الذاتية نحو مناطقها

10% زيادة عدد النساء اللواتي تعرضَن 
للتعذيب في تركيا

لالعتراف  أُطِلقت  التي  الدعوات  مع  تزامناً 
باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتصدرت 
اللجنة  التقت  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
الخارجية  بوزير  الدينية،  للحريات  األمريكية 
على  الخارجية  لحث  بلينكن  أنتوني  األمريكي 
تقديم الدعم واالعتراف السياسي باإلدارة الذاتية 

لشمال وشرق سوريا.
بلينكن  مع  اللجنة  ألعضاء  حديثاً  تضّمن  اللقاء 
الدينية  بالحريات  المتعلقة  االنتهاكات  عن 
واالجتماعية التي تحدث في المناطق التي تحتلها 
تركيا ومرتزقتها في شمال سوريا، وخصوصاً 
تقديم  اللقاء  تضمن  كما  المحتلة،  عفرين  مدينة 
مجموعة من التوصيات السياسية لتعزيز جهود 
الحكومة األمريكية إلرساء االستقرار السياسي 

واالجتماعي في المنطقة.
أعضاء اللجنة طالبوا بلينكن بمنح إعفاء خاص 
لمناطق اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 

سياسياً  بها  االعتراف  مع  قيصر،  عقوبات  من 
كحكومة شرعية في المنطقة.

المنظمات  بتشجيع  أوصت  األمريكية  اللجنة 
قطاعات  وتطوير  تمويل  على  الحكومية  غير 
وشرق  شمال  في  واالجتماعية  الدينية  الحرية 
الوعي  نشر  برامج  على  والعمل  سوريا، 
والعمل  والطائفية،  العرقية  التوترات  وتخفيف 
األنشطة  جميع  في  الذاتية  اإلدارة  إشراك  على 
المرتبطة بالقرار األممي 2254 ليكون لها دور 
أساسي وسياسي في عملية االنتقال السياسي في 

سوريا.
وفي ختام اللقاء دعت لجنة الحريات الدينية إدارة 
الرئيس األمريكي جو بايدن لتجديد الضغوطات 
عن  لإلعالن  دفعه  بهدف  التركي  النظام  على 
جدوٍل زمنّيٍ واضحٍ لسحب قواته من األراضي 

السورية التي احتلها خالل السنوات األخيرة.
وانطلقت حملة االعتراف باإلدارة الذاتية مساء 

لقوات سوريا  العام  القائد  نشر  األحد عقب  يوم 
الديمقراطية مظلوم عبدي للهاشتاغ على صفحته 
من  الكثير  ليشاركها  تويتر،  على  الرسمية 
الشخصيات السياسية البارزة، وحتى شخصيات 

مسؤولة في الحكومات األوروبية.
وكان عبدي قد دعا يوم السبت 17 تموز الجاري 
االنضمام  إلى  “تويتر”،  موقع  في  حسابه  عبر 
للحملة »لضمان مستقبل شمال وشرق سوريا«.
“اإلعالم  مجلس  قِبل  من  أُطِلقت  الحملة  وهذه 
منصات  على  كردستان”،  في  االفتراضي 
دولي  اعتراٍف  إلى  للدعوة  االفتراضية  المواقع 
شمال  منطقة  مستقبل  وضمان  الذاتية  باإلدارة 

وشرق سوريا.
مستقٌل  مجلٌس  هو  االفتراضي”  و”اإلعالم 
تأسس حديثاً ويضم ناشطين وصحفيين ومثقفين 
على  ويعمل  كردستان  عموم  من  وحقوقيين 

تسليط الضوء على قضايا تهم الكرد.

النص  اعتمد  الذي  هاشتاغ  حملة  إلى  وانضم 
 Status4NorthAndEastSyria# التالي 
وشعوب  والساسة  النشطاء  من  اآلالف  مئات 

المنطقة. 
»الهاشتاغ«  أن  الحملة  على  القائمين  وبحسب 
وخالل ساعات قليلة من انطالقه تَصدّر صفحات 

وتوتير  بوك  الفيس  على  االفتراضي  التواصل 
ثالث  نحو  بعد  والعراق،  تركيا  في  خاصةً 
ساعات من إطالقه، وبلغ المرتبة الثانية في كل 

من ألمانيا وسويسرا، بينما حقق الثامنة عالمياً.

السجينة  نشرت  ـ  األخبار  مركز 
بطهران  إيفن  سجن  في  السياسية 
أعلنت  عالية مطلب زاده ملفاً صوتياً 
إصابة ست سجينات على  خالله عن 
األقل بكورونا في السجن دون تمتعهن 
الطبية  الرعاية  على  الحصول  بحق 
مسؤولي  أن  إلى  مشيرةً  والعالجية 
ألوضاعهن  يكتِرثون  ال  السجن 

الصحية.

فيروس  تفشي  أن  على  عالية  وأكدت 
السجن  في  فوضى  إلى  أدى  كورونا 
كما أثر على الحالة النفسية للسجينات. 
وأضافت عالية في ملفها الصوتي الذي 
نشره زوجها صدرا عبد اللهي يوم 7 
تموز الحالي أن التحاليل أكدت إصابة 
في  وهن  بكورونا  سجينات  ثالث 
بالعالج  تمتعهن  دون  انفرادية  زنزانة 
أن  أعلنت  كما  عليهن  ُمغلق  والباب 
حالة  في  أخريات  سجينات  ثالث 

صحية خطيرة.
ونوهت السجينة إلى أن الرعاية الطبية 
على  تقتصر  بكورونا  للمصابات 
تحتاج  بينما  للمريضات  مصل  وضع 

األخريات إلى األسّرة والمستشفى.
ولفتت عالية إلى إهمال الرعاية الطبية 

في  الصحية  المعايير  مراعاة  وعدم 
»مساعد  وقالت:  بطهران  إيفن  سجن 
له  فقلت  العنبر  دخل  السجن  رئيس 
األبواب  وأغلقتم  هنا  الجميع  أهملتم 
في  سهولة  بكل  لي  فقال  يموتوا  لكي 
الخارج يموت الناس. ما الفرق؟ موتوا 

أنتم أيضاً.
إلى  إضافة  أنه  السجينة  وأوضحت 
الحرمان من الرعاية الطبية والخدمات 
من  السجينات  حرمان  يتم  العالجية 
الهواتف  استخدام  من  وكذلك  اإلجازة 
انقطعت  حيث  أسرهن،  إلى  والتحدث 
انقطعت  كما  أهالينا  عن  »أخبارنا 

أخبارهم عنا«.
همرنك  زينب  فإن  التقارير  وبحسب 
السجينات  بين  من  كاشاني  وسبيده 
السجن  في  بكورونا  أُِصبن  اللواتي 
بيئية  ناشطة  كاشاني  سبيده  أن  علماً 

مسجونة منذ شتاء عام 2018
وأدى عدم حصول السجناء في إيران 
إلى  والعالج  الطبية  الرعاية  على 
جانب التعذيب وسوء العاملة إلى وفاة 
وهما  نكنفس  وساسان  محجوبي  بهنام 
في  رأي  وسجينا  سياسيان  سجينان 

إيران.

مركز األخبار ـ أكد المرصد السوري لحقوق 
 900 تفرض  الرابعة  الفرقة  بأن  اإلنسان 
مناطق  من  تخرج  سيارة  كل  على  دوالر 
اإلدارة الذاتية باتجاه مناطق النظام السوري.

وذكر المرصد السوري في تقرير نشره على 
موقعه بأن نشطاء المرصد أكدوا بأن حواجز 
»الفرقة الرابعة« التي يترأسها شقيق رئيس 
بفرض  بدأت  األسد”  “ماهر  دمشق  حكومة 
إتاوة مالية على كل سيارة تخرج من مناطق 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا نحو 
ماليين  ثالثة  قدرها  النظام  سيطرة  مناطق 
دوالر   900 يعادل  ما  أي  سوريّة  ليرة 
أمريكي، بعد أن كانت سابقًا مليون ليرة فقط.

ولم تكتِف الفرقة بذلك بحسب المرصد فحتى 

حيث  ضرائبهم،  من  يَسلموا  لم  األموات 
فرضت على نقل األموات من وإلى مناطق 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مليون 
يعادل  ما  أي  جنازة،  كل  على  سوريّة  ليرة 

اإلتاوات  عن  فضاًل  أمريكي،  دوالر   300
التي تفرضها باقي حواجز النظام على طول 
الطريق كون الحواجز تختلف تبعيتها ألفرع 

النظام األمنية.

العالج  مراكز  تقرير  أكد  ـ  األخبار  مركز 
اللواتي  النساء  عدد  أن  تركيا  في  والتأهيل 
ذكرَن أنهن تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة 
ارتفع بنسبة 10% عام 2020 مقارنةً مع 

عام 2018.

إلى  بطلبات  نساء عام 2020  تقدمت 205 
أنهن  فيها  ذكرَن  والتأهيل  العالج  مراكز 
لتقرير المركز الذي  تعرضن للتعذيب، وفقاً 
أفاد أن نسبة النساء اللواتي تعرضن للتعذيب 
مع  مقارنةً   %10 بنحو  زاد  المعاملة  وسوء 
منظمة  عن  التقرير  وصدر   ،2018 عام 
حقوق اإلنسان HRFT في العاصمة التركية 

أنقرة.
ووفقاً للتقرير فقد زادت نسبة الذين تعرضوا 
 %68 من  العمل  عن  والعاطالت  للتعذيب 
إلى 73%، أما نسبة الذين تعرضوا لالعتداء 
الجنسي ارتفعت من 27% إلى 44% في عام 

.2020
 2018 عام  تقارير  العالج  مراكز  وقارنت 
بشأن  عنها  الصادرة  و2020  و2019 
على  وأكدت  المعاملة،  وسوء  التعذيب 

مجموعة من النتائج منها تقدم 562 شخص 
عام  والتأهيل  العالج  مراكز  إلى  بطلبات 
متوسط  وكان  للتعذيب،  تعرضوا   2020

أعمارهم 33 عاماً.
امرأة   186 منهم  أشخاص   505 تقدم  بينما 
عام 2018 واعتمد متوسط العمر 35 عاماً، 
وأن نسبة 68% من المتقدمين كانوا عاطلين 
نسبة  وصلت   2019 عام  وفي  العمل،  عن 

المتقدمين إلى المراكز %36.
 %34 أن  التقرير  ذكر  ذلك  إلى  باإلضافة 

من المتقدمين تعرضوا للتعذيب في سيارات 
الشرطة عام 2020، و20% نسبة األشخاص 
األماكن  في  المعاملة  لسوء  تعرضوا  الذين 
الذين  أما  المظاهرات،  وأثناء  المفتوحة 
تعرضوا للضرب وسوء المعاملة في أماكن 

مثل المنزل والعمل بلغت %41. 
بلغت  فقد  لإلهانة  تعرضوا  الذين  أما 
نسبتهم90% حيث كانت نسبة هذه الفئة تبلغ 
80% عام 2018، و73% نسبة الذين واجهوا 

تدّخالً جسدياً عام 2020.

مركز األخبار ـ تحصد حملة االعتراف باإلدارة الذاتية ثمارها األولّية من خالل لقاء اللجنة 
األمريكية للحريات الدينية مع وزير الخارجية األمريكي لتقديم الدعم لإلدارة في مناطق 

شمال وشرق سوريا.
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الهدف ليس إحضار عدد  ـ  روناهي/ قامشلو 
للمشاركة، بل هو تطوير اللعبة التي باألساس 
هي عالمية لدينا عندما حصد العبون والعبات 
من مدرسة نمور التايكواندو الدولية ميداليات 
أقيمت  الصدد  وبهذا  العالم،  مستوى  على 
الجزيرة  إقليم  في  للرجال  تايكواندو  بطولة 

شهدت تميزاً في التنظيم والمنافسة.
ال توجد بطولة ناجحة إال وورائها جنود يعملون 
الليل والنهار حتى يحصدون النجاح والتميز، 
واللجنة الفنية للتايكواندو وبعد البطولة الناجحة 
على  أشرفوا  واألشبال،  للشبالت  ديرك  في 
لألوزان  للتايكواندو  الرجال  بطولة  أقامت 
منذر  زالل  الشهيدة  صالة  ضمن  األولمبية 
لأللعاب القتالية في الصالة الرياضية بقامشلو، 
اللجنة تنظيم بطولة جديدة ناجحة  واستطاعت 
بكل المقاييس رغم حرارة األجواء وعدم وجود 
صالة ُمكيّفة مع ارتفاع درجات الحرارة التي 

وصلت لفوق 43 درجة مئوية وشارك فيها:
نادي برخدان ـ نادي سري كانيه ـ نادي شبيبة 
مركز  ـ  ساالر  فريق  ـ  ديرك  نادي  ـ  الحسكة 

ديركـ مركز عامودا ـ أكاديمية المحترفين.
الفنية في إقليم  البداية تحدث رئيس اللجنة  في 

الجزيرة الماستر »عبد العزيز عابي« عن مدى 
أهمية تطوير اللعبة عبر تنظيم بطوالت ناجحة 
هدفها النوعية وليس الكم، وبهذه الطريقة كانت 

للتايكواندو الوصول للعالمية.
بعدها انطلقت المنافسات بين المشاركين الذين 
فاق عددهم عشرين العباً وسط أجواء تنافسية 
جميلة وبروح وأخالق رياضية انتهت بالنتائج 

التالية:
 22 بـ  المحترفين  أكاديمية  األول  المركز   -

نقطة.
- المركز الثاني فريق ساالر بـ 19 نقطة.
- المركز الثالث نادي ديرك بـ 12 نقطة.

على  الحفاظ  استطاعت  المحترفين  أكاديمية 
في  األول  المركز  العبوها  حقق  حيث  اللقب 
بطوالت  وتشهد   .2019 السابقة  النسخة 
صعيد  على  ومميزاً  رائعاً  تنظيماً  التايكواندو 
كال الجنسين عبر اللجنة الفنية التي تتألف من 
باتت  والتي  للعبة،  دوليين  ومدربين  خبراء 
تنتشر بشكٍل كبير وتُخّرج المراكز والمدارس 
العام  في  وقامشلو وديرك وحدها  الحسكة  في 

المئات من الالعبات والالعبين.

بطولة 3×1 في إقليم الجزيرة!

دوري السيدات: األسايش يتصّدر 
واإلثارة قادمة

بطولة ُمميزة بالتنظيم والمنافسة 
للتايكواندو في إقليم الجزيرة

تايكواندو... مالكمة...  ـ  محمد  جوان  قامشلو/ 
ببطولة  مجتمعةً  كانت  األلعاب  هذه  كل  كاراتيه... 
واحدة وهي بطولة الكيك بوكسينغ للناشئين الذكور 

في إقليم الجزيرة، نعم هو مشروب 3 في 1.
البحث عن الكمية واالبتعاد عن النوعية سوف تُخلَق 
لنا هكذا بطوالت، فلم يكفينا العدد الكبير لألندية والتي 
يبلغ عددها 24 والتي أصبحت تقترب من الوصول 
في  كانت  التي  الكردية  األحزاب  عدد  مع  للتعادل 
السابق مصدر انزعاج لعددها الكبير وعملها القليل، 
الشخصية واآلخر  المصلحة  بهدف  نادي  فذاك شكل 
يحب  واآلخر  المدينة  بنفس  له  صديق  مع  مجاكرة 
كل  لنادي،  مشترك  رئيس  يكون  بأن  يجرب  أن 
الكثير من  بعيدة عن  أندية  لخلق  تؤدي  العوامل  هذه 

األلعاب وبطوالت شكلية فقط.
الكمية وليست النوعية هو هدف وحال نوادينا واليوم 
حال اتحادنا في الكثير من البطوالت التي تركض فقط 
وراء كتابة مشاركة ستين أو سبعين العباً في البطولة 

اللعبة  تلك  لتطوير  األساسي  الهدف  وننسى  الفالنية، 
والعمل على االرتقاء بمستوى العبيها.

بطولة الكيك بوكسينع والتي أقيمت في صالة أجواؤها 
من  الكبير  العدد  بسبب  الروائح  فيها  وتنتشر  ملتهبة 
العديد  من  القادمين  والمرافقين  والمدربين  الالعبين 
التنظيمي  الفشل  أثبتت بوضوح  والتي  المناطق،  من 
والتي  اإلناث  بطولة  سبقتها  والتي  البطولة  هذه  في 
فكانت  الشاكلة،  نفس  على  أيضاً  سيئاً  تنظيماً  شهدت 
الالعبين  جهة  من  المستوى  متدنية  البطوالت  تلك 
قوانين  ويجهلون  أخرى  أللعاب  العبين  كانوا  ألنهم 
خالفات  عن  ناهيك  بوكسينغ،  الكيك  لعبة  وحركات 
أو  زائد  كغ  على  وتارةً  نقطة  على  تارةً  المدربين 
ناقص لالعب، والحديث عن بطولة الناشئين للذكور.

من  وكان  النهاية  وعند  البدء  عند  تأخرت  البطولة 
وتنتهي  صباحاً  التاسعة  الساعة  تبدأ  أن  المفترض 
في الساعة الواحدة ظهراً، ولكنها انتهت في الساعة 
حالة فوضى  الظهر، وسط  بعد  والنصف من  الثانية 

بتتويج  انتهت  النهاية  وفي  والمدربين  الالعبين  بين 
ديرك  من  جيا  ومركز  األول  بالمركز  فدنك  نادي 

بالمركز الثاني ونادي األسايش بالمركز الثالث وسط 
اعتراضات على النتائج واألوزان كما ذكرنا آنفاً.

إن إقامة بطولة بهذه الطريقة والشكل كان أمراً بغير 
لعبة  تطوير  على  بالعمل  التظاهر  يجوز  فال  مكانه، 
وفي الواقع نشهد تدميرها وخاصةً تربية أجيال على 
وال  قوانين  من  ال  شيئاً،  فيها  يفقهون  ال  وهم  لعبها 
تعليم هاجم  المدربين  حركات، وكنا نرى من بعض 
أذهان  اآللية في  »أضرب وأكسر!«، إن وضع هذه 
القائمين  من  يجب  ولذلك  اللعبة،  يفيد  لن  الالعبين 
األلعاب  مكتب  أو  الفنية  اللجنة  من  كانوا  أن  عليها 
الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  االتحاد  ضمن  الفردية 
العمل على تحديد الالعبين المشاركين في البطوالت، 
فرديتين.  لعبتين  في  العب  أي  مشاركة  يجوز  وال 
النواقص كثيرة كانت في البطولة فغير ما كتبنا ضمن 
تواجد  األهم وهي غياب  النقطة  هناك  التقرير  سياق 
في  إصابات  شهدت  والتي  البطولة  في  طبي  كادر 
صفوف المشاركين وعدم تواجد طواقم طبية مرافقة 
للبطوالت القتالية خطأ كارثي قد يودي بحياة الالعبين 
عنها  التغافل  وعدم  النقطة  لهذه  االنتباه  يجب  ولذلك 

ألن أرواح الالعبين ليست لعبة.

أقيمت منافسات الجولة الثانية من دوري السيدات 
ـ   2020 لموسم  الجزيرة  إقليم  في  القدم  لكرة 
لألسايش  كان  االفتتاح  مباراة  وفي   ،2021
وأهلي عامودا فوزين كبيرين، بينما كان لبيمان 
قادمة  جوالت  سيشهد  والدوري  صعب،  فوز 

مثيرة بحسب التوقعات.
دوري  من  الثانية  الجولة  منافسات  وأقيمت 
 ،2021 ـ   2020 موسم  الجزيرة  إقليم  أندية 
بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على 
وفي افتتاح الجولة كان لسيدات األسايش التميز 
والفوز بنتيجة كبيرة على سيدات قنديل وبعشرة 
أهداف بدون رد تناوب على تسجليهن كالً من: 
دلناي إسماعيل هاتريكـ  آهين محمد هدفينـ  الفا 
ـ رهف حسين  آية محمد هدف  ـ  عثمان هدفين 

هدف ـ جلنار مصطفى هدف.
فنياً  مستوى  شهدت  التي  الثانية  المباراة  وفي 
الذي  بيمان  وفدنك،  بيمان  الناديين  من  جيداً 
سوريّة  أندية  من  قادمات  العبات  بأربع  يلعب 
إقليم  في  أخرى  أندية  من  العبات  استعار  كما 
الجزيرة واستطاع الفوز على فدنك بهدف بدون 

رد سجلته الالعبة وفاء خضر.
وفي المباراة الثالثة واألخيرة من الجولة تغلبت 
الطريق  سيدات  على  عامودا  أهلي  سيدات 
األهداف:  وسجلت  رد  بدون  أهداف  وبأربعة 

منال حاجي هاتريك ـ خديجة عزالدين هدف.
ألهلي  واضحة  فيها  األفضلية  كانت  المباراة 
الفرص،  من  الكثير  الالعبات  عامودا وضيّعت 

بينما كان الخلل واضحاً في صفوف الطريق.

حارسة مرمى نادي أهلي عامودا »همرين علي« 
المستويات  بأن  »روناهي«  لصحيفتنا  ذكرت 
أكثر،  االحتكاك  ينقصهن  ولكن  جيدة  لالعبات 
حيث هناك أندية لم تلعب على المالعب الكبيرة 
ليس  مستواهن  لذلك  قبل  من  العبة   11 وبـ 

بالشكل المطلوب.
الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  جانبه  من 
يهدف لتشجيع الالعبات وتحفيزهن حيث يختار 
ويقوم  نادي  كل  من  العبات  ثالثة  مباراة  كل 
الشكل  على  وكانت  رمزية  بهدايا  بتكريمهن 

التالي:
نادي األسايش: 

 - آية محمد 
- دلناي إسماعيل

-  كلستان عمر
نادي قنديل:

- روعة فرهاد
- دجلة الحسيني

- الالعبة روسيم ابراهيم
نادي بيمان:

1- هلز حاجي 
2- وفاء خضر

3- رشا رمضان
نادي فدنك:

1- آناهيتا عثمان

2- ناندا عثمان
3- نوال نواف
أهلي عامودا:
ـ منال حاجي
ـ سيانت عمر

ـ خديجة صالح الدين
الطريق:

ـ سولين شفيع
ـ لورين محمد
ـ بوران حنان

وبعد نهاية مباريات الجولة الثانية أصبح ترتيب 
األندية على الشكل التالي:

1ـ األسايش 6 نقاط + 16.
2ـ أهلي عامودا 4 نقاط +4.

3ـ بيمان 4 نقاط +1.
الطريق 1 نقطة -4.

3ـ قنديل 1 نقطة -10.
6ـ فدنك 0 نقطة -7.

القادمة  الجوالت  في  نشهد  أن  المتوقع  ومن   
مباريات مثيرة مثل لقاء سيدات ناديي األسايش 
وستكون  عامودا  وأهلي  واألسايش  وبيمان 
من  يقام  الذي  الدوري  من  الختامية  المباراة 

مرحلة واحدة.

حّولت حزنها إلى قصة نجاح فكانت األم المؤثرة التي ُحرمت من أطفالها

وثقت تجربتها مع تسلق القمم الجبلية في كتاب »العشر األعلى حلم وتحقق« 

أن  الغريب  من  ليس  سوريا  وشرق  شمال  في 
تعاني النّساء من العادات الّرجعيّة البالية، التي 
لم  هذا  ولكن  طويلة،  أعوام  منذ  منتشرة  كانت 
للتعرف على  تقدمهنَّ وسعيهّن  أمام  يقف حائالً 

. حقيقتهنَّ
خرخرة  قرية  من  عاماً   )57( األوسو  فاطمة 
مجلس  عضوة  وهي  كوباني،  لمدينة  التّابعة 
عوائل الّشهداء في ناحية قنايا، ترتيبها الثّاني لـ 
12 أخ/ وأخت، والدتها نايلة بالل محمد توفيت 
»بفقدانها  ذلك:  عن  قالت  أعوام،  عشرة  منذ 

خسرت ملجئي في الّظروف الّصعبة«.
 

طفولة عادية وحياة كومينالية

فتيات  عن  األوسو  فاطمة  طفولة  تختلف  لم 
األغنام،  ورعي  الحطب  بجمع  فعملت  قريتها، 
حياكة  وتعلمت  المنزل  في  والدتها  وساعدت 
ذلك:  تفاصيل  لنا  وسردت  والنّسيج،  الّصوف 
ألتعلم  دعتني  مريضة،  والدتي  كانت  »عندما 
العمل بالصوف، وكان عمري آنذاك 15 عاماً، 
الّسجاد.  نسج  في  بصعوبة  شعرت  البداية  في 
أتقن  كنت  والخياطة،  بالتّطريز  عملت  كذلك 
بعد  بسرعة،  وأتعلمها  التّطريز  أشكال  مختلف 
رسمها على القماش«، ولم ترتد المدرسة بسبب 
الفتيات عاراً،  تعليم  واعتبار  والتّقاليد،  العادات 

على الرغم من وجود مدرسة في قريتها. 
االجتماعية  الحياة  بنمط  نشأتها  مكان  وامتاز 
المجتمع  على  يغلب  كان  الذي  الكومينالية، 
الّسكان  معظم  كون  الُمتكلف،  غير  الّريفي 
بالثروة  واالهتمام  بالّزراعة  العمل  من  يقتاتون 
للعالقات  إضافة  اليّدوية،  والحرف  الحيوانية 
الوثيقة الناتجة عن صلة القرابة وانعدام الطبقية.
وتصف أسلوب حياتها في الّسابق: »كنا نجتمع 
حصاد  موسم  في  بعضنا  لنساعد  القرية  في 
المنجل،  باستخدام  والعدس،  والّشعير  القمح 
وفي الّشتاء كان الّرجال يتناوبون على الحراسة 
والنّساء يتعاونَّ بالزراعة وجلب المياه من البئر 

بعد سحبها في الّصباح الباكر«.
 

زواج البدل حّول حياتها لكابوس

ورغم بساطة العيش إال أنه لم يخُل من العادات 
فاطمة  وقعت  الذي  البدل،  كزواج  الّشرقية 
الـ 18 من  بعمر  له، فزوجوها  األوسو ضحية 
أخت  من  شقيقها  وتزوج  والدها،  أقارب  أحد 
أكن  لم  ألنني  واج،  الزَّ هذا  »رفضت  زوجها: 
أجبرني  اآلراء  وفرض  التّسلط  ولكن  أريده، 
على القَبول، وعانيُت جراء هذه الخطوة كثيراً«.
ذهبت  أطفال،  بثالثة  األوسو  فاطمة  ورزقت 
وقطف  بالزراعة  للعمل  كانيه  إلى سري  معهم 

القطن وتربية المواشي، واستمر زواجها لـ 12 
لعائلتها في قرية خرخرة بعد أخذ  لتعود  عاماً، 
»كنت  بامرأتين:  زوجها  وزواج  منها،  أطفالها 
خارج  رموني  للطبيب  أخذي  وبحجة  مريضة 
أطفالي،  بالعودة ألخذ  لي  يسمحوا  ولم  منزلي، 
منذ زواجي وهم يهددوني بتزويج زوجي وكان 
أجل  من  بقيت  ولكنني  بيننا،  خالفات  هناك 

األطفال«.
الظَّلم،  يعانيَن من  اللواتي كنَّ  النّساء  أن  وترى 
، امتلكَن  ولم يكّن قادرات على الدّفاع عن أنفسهنَّ
»بطليعة  تموز:   19 ثورة  بعد  واإلرادة  القوة 
النّسوية  والمؤسسات  المرأة  ودار  ستار  مؤتمر 
»والدة  وأضافت:  لألمام«،  يتقدمنَّ  النساء 
زوجي لم تعرف حقيقتها وحقيقة المرأة، وظنت 
أننا خلقنا للظلم والعبودية فأصبحت بدورها أداة 
للعنف، لذا حرمتني من أوالدي«. وأكدت على 
عرف  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وفلسفة  فكر  أن 
بتحررهنَّ من  أسهم  مما   ، النساء على حقيقتهنَّ
بذريعة  بحقهنَّ  تُمارس  كانت  التي  العبوديَّة، 
العادات والتَّقاليد، وهذا ما أدى النحصار عملهنَّ 

في المنزل.
 

عملت لتكون مؤثرة وفعالة 
وتعرف الّنساء بحقوقهّن

تعرفت  الماضي  القرن  من  التّسعينات  في 
فاطمة األوسو على حركة التّحرر الكردية عن 
طريق شقيقها الذي كان منضماً لحركة التحرر 
الكردستانية واستشهد عام 1991، وكذلك عبر 

احتفاليات 15 آب وأعياد النّوروز.
وتتابع: »بدأت بجمع التّبرعات وتحضير المواد 
لبنان  جنوب  في  للمعسكرات  الغذائيَّة إلرسالها 
هللا  عبد  القائد  مع  شقيقي  فيها  يوجد  كان  التي 
نساء  االجتماعات مع  إلى جانب عقد  أوجالن، 
الّشهداء«،  عوائل  وزيارة  المحيطة  القرى 
وتمنت لو أنها انضمت في وقتها وحملت سالح 

أخيها الشَّهيد.
فاطمة  كانت  آفا،  روج  ثورة  انطالق  وقبل 
األوسو إحدى المؤسسين لمجلس عوائل الّشهداء 
في كوباني بسرية، كي ال يعلم النّظام الّسوري 

بذلك، وعملت على حل مشاكل هذه العوائل.
كانت  التي  زيالن،  الشَّهيدة  بشخصية  وتأثرت 

لالستبداد،  والّرضوخ  الظلم  وأبت  متعلمة 
التي  ميركان  والّشهيدتين سما وبريتان، وآرين 
كوباني  في  داعش  مرتزقة  بين  نفسها  فجرت 
عام 2014، وآفيستا خابور التي استشهدت أثناء 
هجوم الدّولة التّركيَّة على عفرين عام 2018، 
انضممَن  اللواتي  العربيات  النّساء  من  والعديد 
لصفوف الثّورة: »اليوم النَّساء يتحدَن في العالم 

ليقفَن معاً ويدعمَن بعضهَن«. 
لباكور  ُهجرت  كوباني  على  الحرب  وخالل 
رت  ُهّجِ كردستان كبقية سكان مدينتها: »عندما 
من موطني عرفت قيمة الوطن أكثر، وتساءلت 
وبعد  ألرضي،  ما  يوماً  سأعود  كنت  إذا  فيما 
تحريرها في 2015، وتأسيس كافة المؤسسات 
المدنية، عملت دون كلل ألمارس دوري الفعال 

في الثّورة«.
وكالة أنباء املرأة

ال تزال بعض القيود المجتمعية المفروضة على 
أحالمهن  تحقيق  أمام  عائقاً  مصر  في  الفتيات 
تصرفاتهن  على  الذكورية  النظرة  هيمنة  نتيجة 
يجعل  ما  راسخة،  وتقاليد  بعادات  وارتباطها 
هناك رغبة لدى البعض منهن إلثبات قدراتهن 
التجارب  لتكون  الشائكة  األسالك  تجاوز  على 
الناجحة محفورة في أذهان كثيرات وتشكل دافعاً 

مهماً لإلقدام على خطوات مماثلة.
الثالثينية،  الفتاة  عادل،  مي  دفع  ما  ذلك  لعل 
أن  بعد  الجبلية  القمم  تسلق  مع  تجربتها  لتوثيق 
تمكنت من صعود أعلى عشر قمم في مصر في 
كتاب »العشر األعلى حلم وتحقق« وشاركت به 
ألول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في 
دورته األخيرة التي اختتمت الخميس )الـ15 من 
وهو  اآلخر  حلمها  تحقق  أن  وبانتظار  تموز(، 
أن تكون أول شابة مصرية تصل إلى قمة جبل 

إيفرست.

وسيلة تجاوز الصعوبات

تخوض  حينما  األهداف  من  جملة  الفتاة  تحقق 
المهمة  الوسائل  إحدى  فهي  التسلق،  مغامرة 
األحزان  وتخطي  الحياة  صعوبات  لتجاوز 
إلى  كثيرة،  أحيان  في  تواجهها  التي  والعثرات 
جانب أنها تبعث رسائل إلى غيرها من الفتيات 
بأنه ال يوجد أصعب من أن تقوم فتاة تقطن في 
القاهرة  جنوب  في  الفيوم  محافظة  قرى  إحدى 
والقيام  الصحراء  في  طويلة  فترات  بالبقاء 

تحمله  الرجال  من  الكثير  يستطيع  ال  بمجهود 
عديدة  بمناطق  مختلفة  جبلية  قمم  إلى  للوصول 

داخل مصر وخارجها.
قالت مي عادل في حوارها مع »العرب« إنها 
في   ،2015 آب  شهر  في  جبل  أول  تسلقت 
درجة  على  للحصول  تستعد  كانت  الحين  ذلك 
قانونية  ألسباب  حلمها  يتعثر  أن  قبل  الدكتوراه 
مرتبطة بالجامعة التي التحقت بها، ما أدخلها في 
نوبات اكتئاب لعدة أشهر وكان عليها أن تخرج 
هدف  تحقيق  عن  بالبحث  التجربة  مرارة  من 

يُعيدها إلى الحياة مرة أخرى.
جبل  تسلق  تجربة  أن  المصرية  الفتاة  وجدت 
»الدكرور« في واحة سيوة بالصحراء الغربية 
قد تحقق لها السعادة، وبحثت عن تكرار التجربة 
في منطقة أخرى بصحبة إحدى الفتيات الالتي 
كانت معها في الرحلة األولى، وقررتا أن تكون 
في منطقة  إلى جبل »عباس«  المقبلة  وجهتهما 

سانت كاترين بشمال سيناء.
الضعيفة  البدنية  لياقتي  من  »بالرغم  وأضافت: 

في ذلك الحين إال أنني حينما أدركت قمة الجبل 
داخلي،  من  تشرق  كأنها  الشمس  بأن  شعرت 
أبحث  التي  السعادة  إلى  الوصول  من  وتمكنت 
عنها وتيقنت من أن الجبل سيكون معيار البهجة 
بعدها  التجربة  أكرر  جعلني  ما  إلّي،  بالنسبة 
بشهر واحد وقررت أن أحتفي بميالد شقيقتي من 

أعلى قمة جبل موسى في شمال سيناء أيضاً«.
تسلقها  أثناء  الفتاة صعوبات عديدة في  واجهت 
الجبال خالل المرات األولى وتعّرضت للسقوط 
في  األحمر«  »الجبل  قمة  من  انحدارها  خالل 
وابتعدت  إصابتها،  في  تسبب  ما  سيناء،  شمال 
عن ممارسة هوايتها لفترة من الزمن، غير أنها 
قررت تسلق الجبل نفسه مرة أخرى بعد تعافيها 

وأدركت بأن الجبل يقدّم كل ما هو ممتع.
باألساس مبرمجة  تعمل  التي  تعتبر مي عادل، 
األول  راحتها  مكان  الجبل  أن  آلي،  حاسب 
تختفي  وتسلقه  قمته  إلى  الوصول  وصعوبات 
تجاربها  أن  وترى  قمته،  إلى  الوصول  بمجرد 
القدرة على  نحو صعود 52 قمة جبلية منحتها 
من  الدنيا  إلى  تنظر  ألنها  واالستغناء  التجاوز 
في  تواجهها  التي  المشكالت  كل  وترى  أعلى 
تدرك  اللحظة  تلك  وفي  للغاية،  حياتها صغيرة 
الجبال،  بأنه ال يوجد شيء أصعب من صعود 

عكس اتجاه الجاذبية األرضية.

احرتاف تسلق الجبال

الجبال  تسلق  احتراف  المصرية  الفتاة  بدأت 
أعلى  بينها  جبلية  قمة  وتمكنت من صعود 16 
قمم في مصر وهي الجبل األزرق – رمحان – 
الخال – أبو شجر – لعدة – الثبت – أبو رميل 
– كاترين – الزبير – أم شمر، إلى جانب تسلقها 
أهمها  مصر،  خارج  الجبلية  القمم  من  لعدد 
الجبلية  القمم  أعلى  وهو  تنزانيا  في  كلمينجارو 
بقارة أفريقيا والبالغ ارتفاعها 5895 مترا فوق 
سطح البحر، وجبل كينيا وهو ثاني أعلى جبل 

بالقارة.
المشكالت  أن  لـ«العرب«  عادل  مي  وأكدت 
األكثر صعوبة في تسلقها الجبال تتمثل في نظرة 
الفتيات على خوض  إقدام  إلى  الدونية  المجتمع 
مثل هذه التجارب، في حين أنها تكون في أماٍن 

المجتمعات  من  قرباً  أكثر  تكون  حينما  نفسي 
المجتمع  من  أكانوا  سواء  الجبال  من  القريبة 
أبناؤهما  ويقدس  مصر،  في  النوبي  أو  البدوي 
المرأة بفعل قربهما من حياة الفطرة من دون أن 

تؤثر عليهم حياة المدنية.
وأوضحت أن أكثر ما يؤرقها نظرة المحيطين 
بتبديد  تقوم  أو  إنسانة غير سوية  باعتبارها  بها 
من  طائل  ال  ترفيهية  رحالت  على  أموالها 
ورائها، وتواجه اعتراضات من والدها لكنه في 
أمام رغباتها، وخوفه  الوقت ذاته لم يقف عائقاً 
القلق على وجودها في  يكون من منطلق  غالباً 

الصحراء لفترات طويلة.
مواقع  على  صفحتها  عادل  مي  دشنت  عندما 
 she« كلمة  اختارت  االجتماعي،  التواصل 
على  قادرات  بأنهن  للفتيات  كرسالة   ،»hikes
المشي مسافات طويلة وتسلق الجبال، طالما أن 

هناك رغبة وإرادة في الوصول إلى الهدف.

ال يشء صعب

على  يصعب  رياضات  هناك  بأن  مي  تقتنع  ال 

الفتيات ممارستها وترى أنه بمقدورهن التعامل 
الجسمانية  بالمشاكل  تتعلق  صعوبات  أّي  مع 
أزمة  تخطت  قد  وهي  المجتمعية،  أو  التقليدية 
احترافية  تمرينات  بممارسة  البدنية  اللياقة 
والنزول،  التسلق  مشقة  تحمل  على  تساعدها 
بتحقيق مزيد من  المجتمعة  القيود  وتعاملت مع 

النجاحات في هذا المجال.
الفتاة المصرية بتنظيم رحالت إلى بعض  تقوم 
الجبال، تشارك فيها فتيات وشباب أيًضا للتشجيع 
إقناع  في  نجحت  أنها  وتؤكد  الرياضة،  على 
ليخضَن  مختلفة  فئات  من  السيدات  من  العديد 
في  رغبة  لديهن  أضحت  من  ومنهن  التجربة، 

خوض التجربة وتكرارها أكثر من مرة.
وقالت مي لصحيفة »العرب« إن تسلق الجبال 
إجازتها  أثناء  في  رحالتها  أغلب  تخوض  التي 
النضج  من  قدراً  يتطلب  العمل  من  األسبوعية 
النفسية  الحالة  في  والتحكم  االنفعالي  والثبات 
من  أهمية  أكثر  أساسيات  وهي  والمزاجية، 
لديهم  ممن  الكثير  ألن  الجسمانية،  المواصفات 
القدرات الجسدية قد ال يستطيعون حمل أرجلهم 
إذا تمكن الخوف منهم خاصة في فترات الظالم 
والحيوانات  الحشرات  بعض  ظهور  حال  أو 

البرية المفترسة.

البدل، وحرمت من أطفالها،  لزواج  األمرين بعد وقوعها ضحية  عانت فاطمة األوسو 
إال أن هذا لم يمنعها من الّتعرف على حقوقها ونشر ثقافة المرأة الحرة، فكانت من 

المؤسسين لمجلس عوائل الّشهداء، وتستمر بالعمل لتكون امرأة مؤثرة وفاعلة.
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الطريق إلى الوحدة الوطنية بعد استهداف منازل المدنيين... المحتل التركي يستهدف
 مدارس مقاطعة كري سبي

حنان عثمان: المجتمع الدولي شريك في تجويع السوريين

مصطفى: نبش قبور الشهداء انتهاك صارخ للقيم والمبادئ اإلنسانية

دجوار أحمد آغا

ربما من حقنا أن نتساءل: إذا كان هناك شبه 
إجماع من كافة األحزاب والقوى السياسية 
األهداف  على  والعسكرية  والمجتمعية 
العليا »وحدة الصف الكردي« التي يسعى 
الكرد )على اختالف مشاربهم األيديولوجية 
وإذا  تحقيقها.  إلى  اإلقليمية(  وانتماءاتهم 
كان هناك اتفاق شبه تام على عدد معين من 
الصعوبات والمعوقات التي تمنع الوصول 
قطع  تم  وإذا  األهداف،  هذه  تحقيق  إلى 
مرحلتين من الحوار وتم التوصل إلى رؤية 
الموضوع،  لب  وهي  مشتركة،  سياسية 
فلماذا إذن ال تُعقد الجولة الثالثة من الحوار 
النقاط على  لها سوى وضع  يبَق  لم  والتي 
الحروف والخروج بمخرجات تُفرح شعبنا، 
طالما تم توحيد الرؤية السياسية في الجولة 

السابقة منذ أكثر من سنة تقريباً! 
الكردي  العقل  على  إلحاحاً  األكثر  السؤال 
هو: تُرى أين يكمن الخلل؟ ولماذا لم نراكم 
بعد  مرحلة  البعض  بعضها  فوق  تجاربنا 
وخطة  حضاري  بناء  إلى  لنصل  أخرى 
عمل مشترك تستمد قوتها من هذه التجارب 
المطالب  هذه  فقدت  أيضاً  ولماذا  والعبر؟ 
وأصبحت  تاريخيتها  العليا  واألهداف 
إعادة  مجرد  وساستنا  مثقفينا  إلى  بالنسبة 
ترتيب للخالفات والنقائض فيما بينهم، كلما 
أخرى  بصيغة  استبدالها  يتم  صيغة  فشلت 
مثقفونا  يتحدث  لماذا  تجارب؟  حقل  وكأننا 
إلى  وليس  البعض  بعضهم  عبر  وساستنا 

بعضهم البعض؟ 
بها  قام  التي  واالنتفاضات  الثورات  كل 
إلى  وانتهت  بالفشل  باءت  الكردي  شعبنا 
قتل  جانب  إلى  وطننا  وضياع  خسارتنا 
اآلالف  ومئات  عشرات  وتهجير  وتشريد 
وتدمير  هدم  إلى  إضافة  شعبنا،  أبناء  من 
هي  هذه  والمدن،  والبلدات  القرى  مئات 
وننكرها؟  منها  نختبئ  لماذا  بعينها  الحقيقة 
الذين  األعداء  على  نراهن  زلنا  ال  لماذا 
قتلوا وعذبوا آباءنا وأجدادنا؟ لماذا ال نريد 
الدروس  ونأخذ  ونستفيد  ما جرى  نفهم  أن 

والعبر منها؟
رئيسي  سبب  من  أكثر  هناك  بأنه  أعتقد 
الفشل  في  ينحصر  ال  فاألمر  الخلل،  لهذا 
العسكري وال العجز الحضاري وال التمزق 
األحزاب  وانقسامات  )انشقاقات  السياسي 
إنما  التسلطية،  الحكم  أنظمة  أو  السياسية( 
األمر أعمق من ذلك. هناك حقيقة واضحة 

األوسط  الشرق  أن  أال وهي  للعيان  وجلية 
وحضارياً  سياسياً  نظاماً  يمثل  عموماً 
الدول  جانب  من  كامالً  اختراقاً  مخترقاً 
بحيث  العالم،  على  تهيمن  التي  اإلمبريالية 
حولت القوى الوطنية في هذه المنطقة إلى 
مانعة  شاءت  كيفما  بها  تتالعب  شرذمات 
مستقل  متناسق  سياسي  كيان  في  اندماجها 
من  وذلك  هيمنتها،  عن  بعيداً  للحياة  قابل 
اإلمبريالية  الدول  ربط  استمرارية  خالل 
بنفسها  القوى  لهذه  منطقتنا  على  المتنافسة 
واستخدامها لتحقيق مآربها ومصالحها في 
نهب خيرات المنطقة واالستيالء عليها، ما 
يجري اآلن في لبنان وليبيا واليمن وسوريا 

والعراق وأفغانستان... نموذجاً. 
عموماً  األوسط  الشرق  مجتمعات  إن 
تعيش  خصوصاً  الكردي  والمجتمع 
لإلمبريالية  المطلقة  شبه  التبعية  من  حالة 
مراكز  مع  متكافئة  غير  وتربطها عالقات 
القرار اإلقليمي والعالمي، وبالتالي؛ فإن أي 
توجه نحو تحقيق األهداف العليا ليس فقط 
للكرد وإنما لمجمل شعوب الشرق األوسط؛ 
اإلستراتيجية  المصالح  يهدد  أن  شأنه  من 
اإلمبريالية،  للدول  واالقتصادية  والسياسية 
األمر الذي يدفع بها إلى مقاومة هذا التوجه 
)مسألة  سواء  حد  على  والعلن  السر  في 
العراق   – كردستان  إقليم  في  االستفتاء 

نموذجاً(.
كيف يمكننا أن نفسر حدوث كل هذه الهزائم 
شعبنا  تاريخ  في  المتكررة  واالنكسارات 
الكردي؟ ولماذا لم تنتصر ثورة واحدة على 
الشعب  هذا  حقوق  على  الحفاظ  في  األقل 
في الحياة بحرية وكرامة على أرضه؟ هذه 

الثورات واالنتفاضات التي انتهت في نهاية 
المطاف بالعمل على حدة في كل جزء من 
أجزاء الوطن األم المقسم إلى أربعة أجزاء 

به  ترتبط  خصوصية  جزء  لكل  وأصبح 
وبنظام الحكم المسلط والمسيطر عليه. هنا 
األمم  وتقدمت  الكرد  تأخر  لماذا  نتساءل: 
األخرى كالعرب والفرس والترك؟ بالتأكيد 

ألننا  كالتالي:  ستكون  اإلجابات  معظم  فإن 
متحدين  وغير  ومحتلين  مستقلين  غير 

ومتخلفين... إلخ.  

إذن  واألساسي  الرئيسي  فالسبب  حسناً 
إرادتنا،  عن  وليس خارجاً  نحن  فينا  يكمن 
لماذا إذن لسنا متحدين؟ ألننا لسنا مستقلين 
ننتظر  أتباعاً ألتباع،  في قراراتنا وال زلنا 

من الغريب أن يأتي ويضع أيدينا في أيدي 
بعض كما فعلت مادلين أولبرايت اليهودية 
وزيرة الخارجية األمريكية السابقة في عام 

1998 مع إخوتنا في باشور كردستان. 
عبدي،  مظلوم  القائد  مبادرة  أهمل  من  هم 
وعندما أقول هم أقصد بذلك طرفي الحوار 
الوطنية  الوحدة  أحزاب  الكردي،  الكردي 
المبادرة  هذه  الكردي،  الوطني  والمجلس 
التي هي فرصة ذهبية لشعبنا من أجل توحيد 
في  مبتغانا  إلى  للوصول  والقوى  الجهود 
الحصول على االعتراف الدولي واإلقليمي 

بحقوق شعبنا. 
عبدي  مظلوم  هو  من  يعلم  الكل  بأن  علماً 
كبريين  وتقدير  باحترام  يحظى  وكيف 
عموم  في  الكردي  شعبنا  أبناء  سائر  لدى 
عموماً،  المنطقة  شعوب  ولدى  كردستان 
باإلضافة إلى الكثير من رؤساء دول العالم 
الكبرى أصحاب النفوذ والقرار كما وتحظى 

مبادرته برعاية أمريكية رفيعة المستوى. 
تسير  األوسط  الشرق  في  الدولة  لعبة 
فرض  سياسة  تتبع  فهي  مريب،  بأسلوب 
وبالمقابل  سريعة  بضربة  الواقع  األمر 
النظر  بغض  للتفاوض  صيغة  أي  ترفض 
)عمليات  القوى  موازين  في  التغيير  عن 
الشمال  في  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
إلى  اضطرت  وإذا  نموذجاً(،  السوري 

العيون  في  الرماد  لذر  مفاوضات  إجراء 
طرف  أو  وسيط  طريق  عن  تجريها  فهي 
مفاوضات  بإجراء  إطالقاً  تسمح  وال  ثالث 
الوقت،  من  المزيد  تكسب  لكي  مباشرة 
تضعف  آخر  طرف  ومن  طرف.  من  هذا 
جميع األطراف المتحاربة والمتخاصمة من 
خالل إجبارها على تقديم التنازالت وإجراء 
النهائية  الترتيبات  تجهز  ريثما  المساومات 
في  مصالحها  مقاس  وتناسب  تالئم  التي 
المنطقة، كما أنها دائماً ما تسعى للوصول 
إلى النتائج الصفرية في نهاية المفاوضات 
بحيث ال يكون هناك غالب وال مغلوب.    

بالمحصلة نصل إلى نتيجة مفادها أن التبعية 
ألي جهة كانت، سواء إقليمية أو دولية، لن 
تسمح بتوليد مبادرات داخلية للحل السياسي 
السياسية  فالجهة  نعيشها،  التي  لألزمات 
ال  دولي  أو  إقليمي  ما  بطرف  المرهونة 
يمكنها اتخاذ أي قرار استراتيجي لحل هذه 
المشكالت بشكل جذري، ولن يتم ذلك من 

دون استقاللية هذه القوى من التبعية.  
من  والتخلص  االستقاللية  إلى  وللوصول 
بالدرجة  التركيز  من  بد  ال  التبعية  هذه 
التي لألسف  الداخلية  األولى على العوامل 
يتم إهمالها وتجاهلها دوماً لصالح العوامل 
الخارجية، هنا نتساءل لماذا سمحت القوى 
للقوى  الكردية  والسياسية  االجتماعية 
تخترقها وتجعل  بأن  اإلمبريالية واإلقليمية 
منها تابعة لها وُمَسيرة وفق مشيئتها؟ ألم يكن 
والسياسيين  والمتنورين  المثقفين  بمقدور 
من  ويحموه  مجتمعهم  ينظموا  بأن  الكرد 
االلتفات  بهم  األجدر  من  أليس  االختراق؟ 
وإعادة  ومساندته  ودعمه  شعبهم  حول 
المرجعية  ليكون  صفوفه  وتوحيد  تالحمه 
أنه أصبح  أم  إليه  الذي يستندون  واألساس 
لديه  من  الربح؟  وكسب  للصراع  ساحة 

شعبية أكثر ومن يمتلك أعضاء أكثر! 
 لألسف الشديد هذا هو الواقع المعاش حالياً 
وتمسيح  والمجاملة  العواطف  عن  بعيداً 
في  سرطاني  بشكل  انتشر  الذي  الجوخ 
مجتمعنا، أتمنى أال يُساء فهمي فأنا كنت وال 
زلت مع التعلم بلغتي األم التي هي األساس 
ومع ضرورة محاسبة من يخالف القوانين 
المخالفون  يصدرها  التي  والقرارات 
أنفسهم، انتشرت في االيام القليلة الماضية 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على صفحات 
أحاديث حول إرسال العديد من المسؤولين 
ألبنائهم  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  في 
إلى مدارس النظام وإظهار فرحتهم بنجاح 
معادلة  من  اآلخر  الطرف  وكأن  أبنائهم، 
أبناءهم  يرسلون  الكردي  الكردي  الحوار 
اإلدارة  هذه  الذاتية،  اإلدارة  مدارس  إلى 
بها  يعترفوا  ولم  الثامن  عامها  دخلت  التي 

حتى اآلن. 

المحتل  يهدد  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
على  الواقعة  المدارس  ومرتزقته  التركي 
تخوم المناطق التي احتلها بعد عدوان التاسع 
بعد   2019 عام  من  األول  تشرين  شهر  من 
يقارب  ما  يهدد  مما  مباشر،  بشكل  استهدافها 
20 مدرسة تقع في مناطق مقاطعة كري سبي 
وناحية عين عيسى وحرمان المئات من الطالب 

من حق التعليم.
التابعون  والمرتزقة  التركي  المحتل  ودأب 
وشرق  شمال  مناطق  على  عدوانهم  منذ  لها 
بالسكان  اآلهلة  المناطق  استهداف  على  سوريا 
في  األهالي  ومزروعات  ممتلكات  واستهداف 
المناطق المتاخمة للمناطق التي احتلها بالقذائف 
واألسلحة المتوسطة والثقيلة، بغية تهجير السكان 
األصليين، وإفراغها من سكانها، وتطبيق سياسة 
التوسعية  سياسته  وتنفيذ  الديمغرافي،  التغيير 

واالستعمارية على األرض السورية.

تهديد العملية التعليمية 
غري مقبول

على  ومرتزقته  التركي  المحتل  يدأب  وعليه 
وناحية  سبي  كري  مقاطعة  مناطق  استهداف 
التي  المناطق  من  بالقرب  الواقعة  عيسى  عين 
احتلها، ومنها المرافق التعليمية كالمدارس التي 
المباشر  واالستهداف  القصف  من  نصيباً  نالت 

وغير المباشر.
وتعرضت مدارس مقاطعة كري سبي في الريف 
الغربي إلى القصف خالل التصعيد األخير بداية 
الشهر الحالي، ومنها مدرسة )عريضة شمالية( 
فيما  التركي،  العدوان  من  نصيب  نالها  التي 
)خربة  مدرسة  محيط  التركية  المدفعية  قصفت 

البقر(، وقرية )فريعان(.
تابعة  مدارس  التركي  القصف  استهدف  كما 
السالم(،  )خفية  كمدرسة  عيسى  عين  لناحية 
األشهر  خالل  وذلك  النعيم(  )جديدة  ومدرسة 

األربعة المنصرمة من هذا العام. 
قرى  مدارس  ومرتزقته  التركي  المحتل  ويهدد 
)مشرفة صليبي ـ معلق ـ صيدا ـ جهبل ـ هوشان 
ـ خالدية ـ دبس ـ فريعان ـ احيمر ـ زنار صغير ـ 
النهضة(، من خالل استهداف هذه القرى وتهديد 

العملية التعليمية في مدارسها.
وتسعى لجنة التربية والتعليم بناحية عين عيسى 

بمقاطعة  المماثلة  اللجان  والتنسيق مع  بالتعاون 
كري سبي إلى تفعيل العملية التعليمية في معظم 
الدراسي  العام  الستقبال  تمهيداً  المدارس  هذه 
المقبل )2022(، بحسب إمكاناتها المتاحة بغية 
إضافة  التالميذ،  من  ممكن  قدر  أكبر  استيعاب 
إلى تأهيل المعلمين من خالل الدورات التدريبية 
التي تقيمها اللجنة، وعليه تم تفعيل ثالث مدارس 
هي )جديدة ـ نهضة ـ جرن(، وذلك بحسب لجنة 

التربية والتعليم في مقاطعة كري سبي.

مخاوف من تجدد القصف الرتيك

والتعليم  التربية  لجنة  في  اإلداري  حذر  فيما 
حرمان  من  العيسى  جمعة  عيسى  عين  بناحية 
المدارس  تلميذ وتلميذة في  ما يقارب )2000( 
المتواجدة على خطوط التماس، والمتواجدة في 
مرمى نيران القصف الهمجي الذي تتعرض له 

القرى المتواجدة على تخوم المناطق المحتلة.
وأكد العيسى بأن ما يقارب الـ 20 قرية تتواجد 
المحتلة،  المناطق  بالقرب من  تقع  فيها مدارس 
لذلك هنالك مخاوف من تجدد القصف الهمجي 
والمرتزقة  التركي  الجيش  قبل  من  صوبها 

التعليمية،  العملية  إفشال  بغية  له،  التابعين 
وإيقاف النشاط التعليمي والحياتي والمعيشي في 
على  والعمل  سكانها،  من  إلفراغها  القرى  تلك 

تهجيرهم.
على  باإلصرار  حديثه  في  العيسى  وشدد 
التالميذ  واستقبال  التعليمية،  العملية  مواصلة 
لنجاح  يمكن  ما  وتوفير  اإلمكانات،  بحسب 
العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل 

)2022(، وعليه تقوم اللجنة بما يلزم لذلك.
حديثه  نهاية  في  العيسى  جمعة  اإلداري  وجدد 
حقوق  ومنظمات  الدولي  للمجتمع  مناشدته 
اإلنسان، بضرورة إلزام الدولة التركية المحتلة 
بمراعاة القوانين الدولية، والكف عن اتباع النهج 
والمرافق  المدارس  واستمرار قصف  العدواني 

التعليمية.

حنان  لبنان  في  نوروز  رابطة  رئيسة  قالت 
عثمان إن الحصار المفروض على شعوب شمال 
تنتهجها  وقذرة  ممنهجة  سياسة  سوريا  وشرق 
تركيا لكسر إرادة شعوبها، وأكدت بأنه لو لم يقم 
المجتمع الدولي بواجبه اإلنساني واألخالقي تجاه 
ما  كل  في  شريكاً  سيكون  فإنه  السوري  الشعب 

يجري في سوريا.
حنان  مع  حواراً  برس  آدار  أجرت  ذلك  حول 

عثمان، وجاء الحوار على الشكل التالي:
- صدر عن مجلس األمن الدولي مؤخراً قرار حول 
لسوريا  المساعدات  إدخال  آلية  تفويض  تمديد 
من معبر )باب الهوى( الحدودي مع تركيا فقط، 
ورفضت روسيا فتح معبر )تل كوجر(، ما تعليقكم 

على ذلك؟
بكل  الشعب  على  المفروض  الخانق  الحصار  إن 
مكوناته في شمال شرق سوريا، ما هو إال سياسة 
الشعب  لتركيع  وحلفاؤها  تركيا  تنتهجها  ممنهجة 
وإذالله وفرض سياسة التجويع عليه، ومنع إعادة 
تعريض  هو  العراق،  مع  كوجر  تل  معبر  فتح 
للخطر،  المدنيين  من  الماليين  وأرواح  حياة 

وخاصة أولئك الذين ال قدرة لهم على تأمين أبسط 
الصعبة  الظروف  ظل  في  المعيشية  المستلزمات 
التي تمر بها البالد، ومنع المساعدات الدولية عن 
مناطق  في  ومنحها  معينة  مناطق  في  المدنيين 
أخرى ما هي إال ازدواجية في المعايير ومواقف 
غير أخالقية وال إنسانية، وخدمة للنظام السوري، 
قام الروس بضغط كبير بعد أن هدد بإغالق كافة 
المعابر، جاء التصويت باإلجماع على معبر باب 
الهوى، وحكومة العدالة والتنمية بقيادة أردوغان 
فتح  إعادة  لمنع  الضغط  في  بارزاً  دوراً  لعبت 
والحصار  اإلبادة  سياسة  ألن  كوجر،  تل  معبر 
التي تمارسها على شعوب المنطقة عامة والشعب 
التي  األساسية  القاعدة  هي  خاصة،  الكردي 
والخارجية،  الداخلية  سياستها  ترسم  بموجبها 
الطين  سيزيد  المعبر  إغالق  استمرار  أن  كما 
المنطقة،  في  اإلنسانية  األزمة  من  وسيفاقم  بلة 
الدول  على  للضغط  اإلنساني  للملف  تسيس  وهو 

والمنظمات للتطبيع مع النظام السوري.
ومجلس  الدولي  المجتمع  لموقف  تقييمكم  ما   -
األمن الذي لم يستجب حتى اآلن للنداءات المنددة 

مياه  من  سوريا  حصة  تركيا  حبس  بخصوص 
الفرات؟

على المجتمع الدولي أن ال يكون شريكاً في خدمة 
أجندات معينة، بل عليه أن يقوم بواجبة اإلنساني 
التي  والعدائية  للكراهية  حد  لوضع  واألخالقي 
شمال  شعوب  ضد  وحكومته  أردوغان  يمارسها 
شرق سوريا، بعد الهزيمة التي لحقت بأردوغان 
لحق  الذي  الذريع  الفشل  وبعد  ومرتزقته، 
سياسة  يمارس  اليوم  نراه  اإلخواني،  بمشروعه 
نهر  من  سوريا  خفض حصة  وهي  إنسانية  غير 
الفرات الذي سيؤدي إلى كارثة بيئية وإنسانية تهدد 
األمن الغذائي في كافة المناطق على ضفاف نهر 
الفرات، وتركيا ما زالت مستمرة في حبس حصة 
أيضاً  يسبب  والذي  المياه،  من  السوري  الجانب 
في انقطاع كبير التيار الكهربائي وزيادة ساعات 

التقنين.
للقانون  صارخاً  انتهاكاً  الممارسات  هذه  وتعتبر 
الدول،  بين  تبرم  التي  المياه  ومعاهدات  الدولي 
حيث تهدف تركيا الستخدام أوراق ضغط جديدة 
والعراق،  سوريا  في  سياسية  مكاسب  أجل  من 

كما أن عدم قيام المجتمع الدولي بردع تركيا من 
ممارسة سياستها المنافية ألبسط المعايير األخالقية 
الممارسات  تلك  في  شريكة  يجعلها  واإلنسانية 

الفظيعة.
محطة  مياه  بقطع  التركي  االحتالل  دولة  تقوم   -
أو  الضغط  من  كنوع  الحسكة  أبناء  عن  علوك 

االبتزاز، ما قراءتكم لذلك؟
ارتكب االحتالل التركي منذ بداية األزمة السورية 
واالنتهاكات  الجرائم  من  الكثير  هذا  يومنا  وحتى 
احتالل  من  سوريا  شمال شرق  في  الشعب  بحق 
وتهجير وتغيير ديمغرافي، وصوالً إلى قطع المياه 
المياه  قطع  خالل  من  المدنيين  من  الماليين  عن 
لعشرات المرات عن محطة علوك وتعريض حياة 
العطش  لخطر  الحسكة  أبناء  من  اآلالف  مئات 
تهدد  والتلوث  األوبئة  باتت  حيث  والجفاف، 
المنطقة برمتها في ظل الحرارة المرتفعة وانتشار 
الدولية  المنظمات  على  ويجب  كورونا،  وباء 
التركي  لالحتالل  حد  لوضع  التدخل  واإلنسانية 
الفاشية، وإجباره على ضخ  من ممارسة سياسته 
حصة سوريا من المياه في نهر الفرات باإلضافة 

إلى ضخ المياه من محطة علوك ونهر الخابور.
- برأيكم ما الصفقة التي تحاول تركيا أن تكسبها 
من وراء كل هذه االنتهاكات وخاصة فيما يتعلق 
خالل  من  سوريا  شرق  شمال  ألبناء  بمحاربتها 

قطع المياه؟
كل ما تقوم به تركيا من حروب اقتصادية وسياسية 
الذاتية  النيل من مشروع اإلدارة  وعسكرية هدفه 
الديمقراطي  ونموذجها  سوريا  وشرق  شمال  في 
بكل مكوناته وبكافة مكتسباته وإضعافها اقتصادياً 
وخدمياً وسياسياً، والضغط على أبناء شمال شرق 
منذ  تتبعها  التي  سياستها  فهذه  لتهجيرهم،  سوريا 

عقود وليست جديدة.

الرقة  بمجلس  الرئاسية  الهيئة  عضو  استنكر 
المدني حسن مصطفى تصرفات االحتالل التركي 
نبش  وعملية  عام  بشكل  عفرين  في  ومرتزقته 
مطالباً  خاص،  بشكل  عفرين  في  الشهداء  مزار 
المجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان بالتدخل 

ومحاسبة الفاعلين.
الهمجية  بسياستها  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
وانتهاكاتها بحق أهالي عفرين، وآخر ما وصلت 
نبش  التركي ومرتزقته هو  االحتالل  إليه همجية 
قبور الشهداء الذين بذلوا حياتهم في سبيل التصدي 

فيها  وعاث  عفرين  أراضي  احتل  الذي  للعدوان 
الفساد، ونشرت وسائل إعالم تركية مقطع فيديو 
يظهر فيه عدة أشخاص من المرتزقة المدعومين 
من قبل تركيا وهم ينبشون قبور الشهداء في مدينة 
عفرين المحتلة، وزعموا أنها مقابر جماعية، بينما 

هي مزارات لشهداء عفرين المحتلة.

افرتاءات تركيا ومرتزقتها مكشوفة

وبهذا الصدد تحدث عضو الهيئة الرئاسية بمجلس 
لوكالة  مصطفى  حسن  والحقوقي  المدني  الرقة 
هاوار فقال: نبش قبور الشهداء هو انتهاك صريح 
للقبور،  التعرض  م  تُحّرِ التي  القيم والمشاعر  لكل 
وهذا السلوك المنافي لكل القيم واألخالق يدل على 
مستوى التردي الخطير التي وصلت إليه السياسة 

التركية في المناطق المحتلة.
التركي  االحتالل  دولة  مصطفى:  وأضاف 
األكاذيب  سياسة  بممارسة  مستمرون  ومرتزقتها 
وقوات  الذاتية  اإلدارة  تستهدف  التي  واالفتراء 

وسوريا الديمقراطية من خالل اتهام قوات سوريا 
الديمقراطية بقتل المدنيين وارتكاب مجازر بحقهم 
نبشت  الذي  الشهداء  مزار  عفرين،  في  ودفنهم 
هو  عفرين  في  التركي  االحتالل  مرتزقة  قبوره 
لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية 
الشعب والمرأة الذين قاتلوا واستشهدوا في سبيل 

الدفاع عن أرضهم.
التركية  السياسة  »هدف  بقوله:  مصطفى  وبين 
سوريا  لقوات  اإلساءة  هو  األعمال  هذه  من 
حققتها  التي  اإلنجازات  من  والنيل  الديمقراطية، 
في  الديمقراطية  سوريا  وقوات  الذاتية  اإلدارة 
اإلرهاب  وإنهاء  التركي  المخطط  على  القضاء 
الذي  مناطق شمال وشرق وسوريا  في  الداعشي 

كان مدعوًما من قبلها.«
وأضاف مصطفى: اعتدنا على التصرفات المنافية 
لألخالق من قبل دولة االحتالل التركي ومرتزقتها 
هذا  من  تفاجأنا  لكن  المحتلة،  المناطق  كافة  في 
في  الكبير  والتدهور  لألخالق  المنافي  التصرف 
النظام  لهذا  القيمية  والمنظومة  االخالق  مستوى 
العالم  في  سني  تيار  بأنه  يدعي  الذي  التركي 

األعراف  لكافة  مناٍف  بالواقع  أنه  إال  اإلسالمي 
الدينية.«

مشيًرا إلى أن كافة األديان السماوية تنهى عن هذه 
التصرفات، ونبش القبور مرفوض ولم يقم به أي 
إنسان من قبل، يوًما بعد يوم تتجرد دولة االحتالل 
تجردت  التصرف  وبهذا  اإلنسانية،  من  التركي 

بشكل كامل من اإلنسانية واإليمان التي تدعيه.
وطالب المصطفى في ختام حديثه كافة المنظمات 
الدولية والحقوقية ومنظمات حقوق اإلنسان بإبداء 
في  التركي  االحتالل  دولة  سياسة  حول  رأيهم 
بشكل  القبور  ونبش  عام  بشكل  المحتلة  المناطق 

خاص.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

الواقع الصحّي في ظل ثورة 19 تموز في مفهوم 
الثورة..

شمال وشرق 
سوريا نموذجاً

ما  تسمية  من  البعض  يستهزئ  رمبا 
شمال  وعموم  آفا  روج  مناطق  تشهده 
حتريرها  بعد  »الثورة«  بـ  سوريا  وشرق 
اإلرهابية،  والتنظيمات  البعث  نظام  من 
الذاتية  ولكن يكفي مقارنة إجنازات اإلدارة 
لشمال وشرق سوريا مع نهج وأفعال نظام 
والسريان«  والعرب  »الكرد  جتاه  البعث 
بالفعل  يجري  ما  أن  لنتأكد  ومناطقهم، 
واجتماعية  وثقافية  سياسية  ثورة  هو 
بكل املقاييس، ألنه ال ميكن فصل الظروف 
احلاصلة،  املتغيرات  مع  املعاش  والواقع 
وكذلك مع الذهنية اجلمعية في اجملتمع. 

السيئ  املوجود  على  االنقالب  هي  الثورة 
لصالح  املفاصل  بكافة  تغييرات  وإحداث 
اجملتمع، وال ينبغي أن حتمل طابعاً لقومية 
القوميات،  متعددة  منطقة  في  واحدة 
سياسة  يطبق  البعث  نظام  كان  إذ 
القمعية  واإلجراءات  العنصري  التمييز 
من  والسرياني  الكردي  الشعبني  بحق 
واالجتماعية  السياسية  النواحي  كافة 
تسد«  »فرق  سياسة  ويطبق  والثقافية، 
النعرات  بني الشعوب السورية، أي إحداث 
تسيدها  لصالح  والطائفية  القومية 
على  بوليسياً  حكماً  وفرضت  للبالد، 
الذاتية لشمال وشرق  اإلدارة  البالد. بينما 
املساواة  ومنهج  سياسة  اتبعت  سوريا 
احلقوق  على  الدستوري  والتأكيد  التامة 
والثقافية  واالجتماعية  السياسية 
وشرق  شمال  في  والطوائف  للشعوب 
الدميقراطية  مفهوم  وتطبيق  سوريا، 
بتشكيل  السياسية  والالمركزية 
ذات  واألقاليم  املناطق  في  الذاتية  اإلدارات 

اخلصوصية. 

وشرق  شمال  ثورة  ظل  في  حتققت  وقد 
املطاليب  معظم  الذاتية  وإدارتها  سوريا 
جميع  توقفت  إذ  لشعوبها،  احملقة 
السياسات واإلجراءات العنصرية التي كان 
»عقد  دستور  وُسن  يتبعها،  البعث  نظام 
بالتوافق  للمنطقة  دميقراطي  اجتماعي« 
لغات  األم  اللغات  وباتت  الشعوب،  بني 
ورخصت  والنشر،  التعليم  في  رسمية 
اجملتمع  ومنظمات  واجلمعيات  األحزاب 
والثقافية،  اإلعالمية  واملؤسسات  املدني 
في  ومشاركتها  املرأة  دور  تفعيل  وجرى 
الشأن العام... إلخ. أي أنها ثورة دميقراطية 
أو  قومي  تعصب  أي  حتمل  ال  إنسانية 
فالكردي  تلك.  أو  القومية  لهذه  انحياز 
احلقوق  في  متساوون  والسرياني  والعربي 
نطلق  أن  الصواب  من  فليس  والواجبات. 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  على 
باإلدارة الكردية أو أن يتم فرض مصطلحات 
جغرافية على عموم شمال وشرق سوريا.

الثورة  أن  إدراكه  ينبغي  الذي  اآلخر  األمر 
واإلدارة الناجتة عنها من املمكن أن تفشل 
وتؤدي إلى نتائج كارثية إن لم تستند إلى 
تنظيم ونهج وفكر وأيديولوجية دميقراطية 
الدميقراطية  مبادئها  عن  انحرفت  إذا  أو 
واإلداري  األخالقي  الفساد  تغلغل  إذا  أو 
الرئيسية،  ومؤسساتها  هيكليتها  في 
مبثالية مفرطة،  الواقع  إلى  النظر  أن  كما 
أو  واإلدارة  الثورة  قيادة  جانب  من  سواء 
الثورات،  مستقبل  في  تأثير  له  اجلمهور، 
لبعض  مجتمعية  فعل  ردات  وظهور 
قرارات الثورة واإلدارة يعود إما إلى حسابات 
إقناع  في  األخيرة  قدرة  عدم  أو  خاطئة 
اجلمهور بوجهة نظرها وأفكارها، ولذا من 
احلكمة أن تتالءم قرارات الثورة واإلدارة مع 
تقبل  درجة  مع  وبالتناسب  اجملتمع  ظروف 
اإليجابي  والنقد  وملصلحتها.  لها  اجملتمع 
صوابي  إجراء  واجملتمع  اجلمهور  جانب  من 
واإلدارة،  الثورة  مسار  لتصحيح  ومفيد 
ينبغي  اإلدارة  هياكل  في  اإلداريني  أن  كما 
أن يكونوا القدوة في حمل وتبني وتطبيق 
أفكار ومبادئ وقرارات الثورة، وإال ستنتشر 
والالمباالة،  والالمسؤولية  الفساد  مظاهر 
وستصبح حينها الثورة مجردة من أي روح 
وبالتالي  ومجتمعية،  دميقراطية  ومبادئ 

تكون نتيجتها الفشل وتدهور اجملتمع. 

الحديث الثقافي

رامان آزاددلشاد مراد

الصحة والطبابة من الحاجاِت الحيويّة لإلنساِن، 
أي  تطور  لتقييم  الجوهريّة  المعايير  من  وهي 
مجتمع وأّي ثورة مجتمعيّة، ليجدَ المواطُن آثار 
الثورةِ في الحياةِ اليوميِّة، ولعل المنجز األهم في 
ميدان الصحة والطبابة ال يتعلق بمجرد توفيرها 
وإتاحتها، بل بمجانيتها وصياغِة قانون مزاولة 
العمل الطبّي وتحريرها من االحتكاِر والمتاجرة 
لتكوَن خدمة مجتمعيّة وفق المنظور الديمقراطّي 

للصحة. 

ثورة يف الواقع الطبيّ

 2014/1/21 في  الذاتيّة  اإلدارة  تأسيس  بعد 
جداً  محدودة  بإمكانات  الصحة  هيئة  تولت 
الكوادر  بتدريب  القطاع الصحّي، وبدأت  إدارة 
الطبيّة والصحيّة للتعامل مع الحاالت اإلسعافية 
من  الخيرّي  الدعم  وتلقت  فقط.  والطارئة 
المغتربين  ودعم  حكوميّة  غير  دوليّة  منظمات 
الكرد في أوروبا. وأشارت الصحة العالميّة في 
تقرير لها أواسط آذار 2019 إلى أنها »ساعدت 
تسعة مستشفيات في شمال وشرق سوريا على 
استئناف خدماتها«. وكان نقص الكوادر الطبيّة 
أول التحديات بسبب هجرتهم خارج البالد، إال 
تحسين  عاتقها  على  أخذت  الذاتيّة  اإلدارة  أّن 
في  للناس  الخدمات  وتوفير  الصحّي  الواقع 
المستشفيات والعيادات الطبية، وضمان مجانية 

الصحة للجميع كحق للمواطنين.
بسبب  كبيراً  تراجعاً  الصحّي  الواقع  شهد 
طالت  التي  والسرقة  والدمار  التخريب 
الخدمةَ  أنَّ  إال  الصحيّة،  والمراكز  المستشفيات 
تأهيِل  إعادةِ  بعد  مسيرتها  استأنفت  الصحيّة 
عشراِت المستشفياِت ومئاِت المراكِز الطبيِّة في 
شمال وشرق سوريا، والطموح بتجاوِز الوضعِ 

الصحّي ما قبل األزمِة.
وفي سياِق تنظيم الخدمة الطبيّة تم إصداُر نظاٍم 
مزاولة  وقانون  العامة،  للمشافي  موّحٍد  داخلّي 
في  األطباء  عمل  تنظيم  وقانون  الطبية،  المهن 
المهن  أصحاب  وإلزام  وتم  العامة.  المشافي 
للحصول  الصحة  هيئة  لدى  بالتسجيل  الطبية 
أربعة  المهنة، وافتتحت  على تراخيص مزاولة 

مراكز صحيّة تتبع لهيئة الصحة.

مشاريع طبّية

في  جذرّي  تغييٍر  إلحداث  الصحة  هيئة  سعت 
واقع الصّحة عبر تنفيذ مشاريع صحيّة وحيويّة 
كبيرة لتطوير الواقع الصحّي في مناطق عديدة.

مشفى القلب والعني بقامشلو

في  وافتُتح  الطبيّة  المشاريع  أضخم  وهو 
الطبية  المعدات  بأحدث  مجهز   ،2019/1/21
ويوفر  الباهظة،  التكاليف  يخفف  أن  شأنه  ومن 
إقليم  أو  دمشق  إلى  السفر  المريض  على 
ثالثة  نحو  عاٍم  خالل  فيه  وأجريت  كردستان. 
آالف عمليّة جراحية بأسعاٍر رمزية. ويؤمن هذا 
تصل  حسم  بنسبة  للمرضى  خدماته  المستشفى 
إلى 45% من تكاليف العالج مقارنة بالمستشفيات 
عمليات  قسم  افتتح  وبعدما  بالمنطقة.  الخاصة 
قلب المفتوح، والتي تتضمن )مجازات إكليلية، 

أجريت  الخلقية(  والتشوهات  صمامات  تبديل 
قلب  عملية  أول   2021/1/21 في  المشفى  في 
بشمال  تاريخية  سابقة  في  المشفى  في  مفتوح 
وشرق سوريا. وخالل أربعة أيام فقط، أجريت 

أربع عمليات، بكادر طبّي محلّي. 
من  وكان  في 2020/2/16  العين  قسم  وافتتح 
قسم  افتتاح  مع  العين  قسم  يفتتح  أن  المفترض 
القلب، ولكن عدم توفر الكوادر الطبية والعدوان 
التركّي على شمال وشرق سوريا حال دون ذلك.
ويضم المشفى المعدات واألجهزة الطبيّة التالية: 
)جهاز قثطرة قلبية، أجهزة جراحة عينية، جهاز 
طبقي محوري وأشعة سينية، وجهاز )األوتو(، 
وجهاز )الفاكو( إلزالة المادة البيضاء من العين، 
وجهاز )أوسيتي( لتصوير شبكية العين، وجهاز 
)طبوغرافية القرنية(، كما يحوي المشفى جهاز 
عدسة  )قياس  وجهاز  البصريّة(،  )الساحة 
نزيف  لوقف  الليزر  ألجهزة  إضافة  العين(، 

شبكيّة العين(.

مشفى قامشلو

مشروع مشفى عام في قامشلو بكلفة تقديريّة 6 
بناء  األولى  مليون دوالر، على ثالث مراحل، 
قسم  تجهيز  والثانية  واألطفال،  للنساء  مشفى 
الجراحة  الشاملة، والثالثة تجهيز قسم  للعيادات 

والداخليّة.

مشفى الشهيد »خبات«

 ،2016 تموز  في  الدرباسية  ناحية  في  افتُتح 
ويعالج المرضى بالمجان. ويتألف مشفى الشهيد 
غرف  إلى  باإلضافة  غرفة،   24 من  خبات 
للعمليات وقسم للطوارئ، ويقدم خدماته المجانية 

لآلالف من أهالي الناحية والريف التابع لها.

مشفى الشدادّي

يُنتظر وضع مشفى الشدادّي بالخدمة قريباً بعد 
عملية تأهيله، وهو مشروع حيوّي واستراتيجي 
الحسكة  منطقة  جنوب  الشدادي  منطقة  ألن 
لتقدم  عام  مشفى  بدون  شاسعة  مساحات  تخدم 
للمواطنين،  المجانية  الصحية  الخدمات  فيه 
بالمنطقة  منتشرة  صحية  مراكز  وجود  ورغم 
الصحية  الخدمات  من   %5 إال  تقدم  ال  أنها  إال 
من  أكثر  سيخدم  المشفى  للمواطنين.  المطلوبة 
700 قرية تتبع ألربع نواحي في ريف الحسكة 

وعبدان  والعريشة  »الشدادي  وهي  الجنوبي 
دير  ريف  من  قرى  إلى  باإلضافة  ومركدة«، 
كبيًرا  عبئًا  المشفى  وسيخفف  الشمالي.  الزور 
لمسافات  السفر  عناء  ويجنبهم  األهالي،  عن 
إسعاف  أجل  من  وقامشلو  الحسكة  مشافي  إلى 

مرضاهم.

مشفى كوباين

كوباني  في  الكردّي  األحمر  الهالل  مشفى  يعد 
وتم  بالتوليد،  المتخصصة  الطبيّة  المراكز  أهم 
األلمانية  كور  أي  منظمة  طريق  عن  افتتاحه 
2016/9/15 وتم تسليم المشفى للهالل األحمر 
الكردي. وقامت ببناء المشفى نساء مدينة كوباني 
المتوفرة،  األولية  والمواد  )اللَّبِن(  الطين  من 

وشاركت في البناء أكثر من 40 امرأة.

منبج

في 2017/5/10 افتتحت هيئة الصحة في مدينة 
منبج وبدعم من منظمة أطباء بال حدود الفرنسيّة 

بتجهيزات واختصاصات كاملة.  الفرات  مشفى 
مجاناً.  واألدوية  الخدمات  جميع  تقدم  أن  على 
مشافي  جميع  حّولوا  قد  داعش  مرتزقة  وكان 
أثناء  ومعتقالت  عسكرية  مقرات  إلى  المدينة 
مشافي  عدة  افتتحت  وقبلها  عليها،  سيطرته 
بدعم  األمل  ومشفى  بركل  كمشفى  صغيرة 
ومنظمة  حدود  بال  أطباء  منظمة  من  مباشر 

أوسوم الطبية.

دير الزور

وهي  مشفى  أول  افتُتِحت   2021/3/18 في 
بالريف  حمام  أبو  بلدة  في  العام  الفرات  مشفى 
قد  الكسرات  الزور. وكان مشفى  لدير  الشرقي 

افتتح في 2017/11/15 بريف دير الزور.

عني عيىس

عمر  الشهيد  مشفى  افتتح   2019/1/26 في 
علوش ويضم خمسة أقسام: )اإلسعاف - الداخلية 
ما  الجراحية(،  العمليات   - األطفال   - نسائية   -
الرقة  في  بعيدة  أخرى  مشافي  إلى  اإلحالة  قلل 

وكوباني ومشافي إقليم الجزيرة.

الرقة

أشهر  ثمانية  دام  عمل  وبعد   2019/5/13 في 
افتتح المشفى الوطنّي العام بمدينة الرقة ويضم 
داخلية،  العامة،  الجراحة  قسم  منها  أقسام،  عدة 
الخارجيّة  العيادات  كافة  إلى  إضافة  عظمية، 

لتجهيز  خطة  ووضعت  االختصاصات،  بكافة 
الفزيائية،  المعالجة  الكلى،  غسيل  منها  أقساٍم 
العينية،  الجراحة  الصناعية،  األطراف  تركيب 
المشفى  بأن  ذكره  والجدير  القلبية.  الجراحة 
نتيجة  كبير  لدمار  تعرضت  قد  كانت  الوطني 
االشتباكات التي شهدتها المدينة، ألنه كان آخر 

معاقل مرتزقة داعش في مدينة الرقة.

مشفى الطبقة

الوطنّي  الطبقة  مشفى  افتتح   2018/5/22 في 
بعد االنتهاء من عمليات الترميم والصيانة ليقدم 
خدمات مجانية للمواطنين، ويضمُّ قسَم الجراحِة 

العامة والعظمية واإلسعاف والحاالت الباردة.

مشفى آفرين

افتتح مشفى آفرين في بداية عام 2013 بعفرين 
االنتقال،  وصعوبة  الحصار  ظروف  ظّلِ  في 
وتطور بشكل ملحوظ وضم اختصاصات عديدة 
احتالل  وبعد  حديثة،  بمعداٍت  تدريجياً  وزّود 
نفسه  باالسم  مشفى  إنشاء  تم  عفرين،  مدينة 
عفرين  ألهالي  الخدمات  ليقدم  فاقين  قرية  في 

المهجرين قسراً. 

مزيد من املشايف

افتتح مشفى الشهيد ليكرين )الشهيدة األمميّة آلينا 
سانشز( في تل تمر في 2018/5/5، ووضعت 
 70 تقديريّة  بكلفة  ديريك  مشفى  لترميم  خطة 
خالد  الشهيد  مشفى  دعم  تم  كما  ل.س،  مليون 
من  يؤمن مزيداً  بما  الشيخ مقصود،  فجر بحي 

الخدمات للمواطنين. 

مراكز تخصصّية

التخصصّي  المركز  افتتح   2019/10/1 في 
للكشف عن سرطان الثدي، وفي 2020/1/24 

بمدينة  المغناطيسّي  للرنين  مركز  اُفتتح 
من  تمّكن  التي  األجهزة  بأحدِث  وُزّود  قامشلو. 
اكتشاف أورام الدماغ، ومشاكل العمود الفقرّي 
ليشمل  المركز  لتوسيع  سعي  مع  والمفاصل، 
افتتح  كما  الخبيثة.  السرطانيّة  واألورام  األشعة 
المحورّي  الطبقّي  للتصوير  آفا  روج  مركز 
ومركز  الحروق  معالجة  ومركز  قامشلو،  في 

لألطراف الصناعيّة.

عيادات الشعب

الشعب  عيادات  افتتحت   2021/03/29 في 
أعباء  من  التخفيف  بهدف  قامشلو  مدينة  في 
المعاينات والتكاليف الطبية عن كاهل األهالي، 
العيادات  من   %50 بنسبة  أقل  المعاينة  تكلفة 
الخاصة مع حسم 15% على األدوية والتحاليل، 
األسنان،  طب  فيها  بما  عيادات   10 وتضم 
ا، وفيها  فيها أكثر من 60 طبيبًا مختصًّ ويعمل 
للتصوير  وقسم  طبية،  تحاليل  ومخبر  صيدلية 
وغرفة للحاالت اإلسعافية تجرى فيها العمليات 

الجراحية الصغرى.

يف مواجهة كورونا

فيروس  انتشار  تداعيات  والحتواء 
مدينة  في  افتُتح  )كورونا(   19-COVID
لمعالجة  مشفى   2020/4/20 في  الحسكة 
في  وكذلك  بالفيروس،  المصابين  المرضى 
بحلب،  مقصود  الشيخ  وحي  الشهباء  منطقة 
وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالميّة وبموافقة 
وأجريت  سوريا،  وشرق  لشمال  الصحة  هيئة 
الفيروس لعدٍد كبير من  فحوصات الكشف عن 
المواطنين. وتم تأهيل الكوادر التي تعمل في هذه 

المشافي.
»مركز  باسم  مركز  افتتح   2020/12/20 في 
عقب  قامشلو،  مدينة  في  كوفيد-19«  جيان- 
تحضيرات دامت أكثر من خمسة أشهر، ودخل 
ويتميز  المصابين.  واستقبال  خدمة  في  المركز 
المركز بحجمه الكبير واستيفائه الشروط الوقائيّة 
والتعقيم والراحة، ومزود بآالت ومعدات طبيّة 

حديثة.

مؤمترات طبّية

المؤتمر  فعاليات  اختتمت   ،2019/5/31 وفي 
القلب  وجراحة  ألمراض  األول  التخصصّي 
طبيباً   125 بمشاركة  سوريا،  وشرق  لشمال 
وعامالً مختصاً في المجال الصحي، وشارك فيه 
نحو120 طبيباً من المنطقة ومن خارج سوريا. 
فيه 13 محاضرة عن مستويات تطور  وألقيت 

الطب في جراحة القلب واألوعية الدموية.
»الصحة  شعار؛  وتحت  2019/4/30م  وفي 
والسالمة هدفنا المنشود« انعقد المؤتمر التأسيسّي 
األول التحاد الممرضين والمهن الطبيّة بالرقة، 
للممرضين وأصحاب  اتحاد  تشكيل  وأُعلن عن 

المهن الطبيّة في الرقة وريفها.
افتتاح  تم  األرياف  في  الطبّي  الواقع  ولتحسين 
قامشلو  ريف  في  المستوصفات  من  العديد 
المهم  والحسكة. ومن  والطبقة  والرقة  وكوباني 
نهضت  الطبيّة  المؤسسات  أّن  إلى  اإلشارة 
بأعباء كبيرة في معالجة المصابين من المدنيين 
من  المناطق  تحرير  معارك  في  والعسكريين 

مرتزقة داعش.

رقصة الدحى... هدير الفرسان

عبور في عوالم واِهم

إلى  الماضي  من  ـ  المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
الحاضر تستمر الدحى أو الدحية، الرقصة التي 
توارثها األبناء عن اآلباء كجزء من الموروث 

الشعبي لمنطقة تل كوجر.
الدحى رقصة الحرب منذ البداية وعالمة الفرح 
يرويه  طويل  تاريخ  وللدحى  هذا،  يومنا  في 
تل  منطقة  أبناء  لدى  فالدحى  لألحفاد،  األجداد 
خصوصاً  وشمر  عنزة  وقبائل  عموماً  كوجر 
مهما  ورقصة  الفناء،  يرفض  مستمر  تراث 
تاريخ  في  فارقة  عالمة  تبقى  أنغامها  اختلفت 

القبائل العربية.

حرب دون سيوف

من  الدحى  رقصة  أصل  معرفة  محاولة  عند 
الروايات  أن  لنا  تبين  كوجر،  تل  أبناء  بعض 
مطلق  رواية  لكن  متعددة  والمصادر  كثيرة 
قرباً  األكثر  كانت  المنطقة،  أبناء  أحد  الراشد، 

للواقع، حيث يقول عن أصل الدحى:
العرب،  قبائل  إحدى  كانت  األيام  أحد  في 
على  خرجوا  قد  عنزة،  قبيلة  أنها  واألرجح 
جمالهم وأثناء نزولهم للمبيت ليالً وبعد أن حل 
الظالم الدامس سمعوا أصواتاً قريبة منهم، ذهب 
أحدهم كي يستكشف األمر فوجد جيشاً صغيراً 
ليبلغهم  إلى أصحابه  فعاد  عليهم،  اإلغارة  يريد 
بالخطر المحدق، حينها عمدوا إلى الحيلة حيث 
الجمال  هدير  تشبه  أصواتاً  يصدرون  أخذوا 
كبيرة  أعدادهم  أن  الغزاة  ظن  عندها  الكثيرة، 
تلك  على  عنزة  أبناء  واستمر  عددهم  يفوق 

الوتيرة حتى طلوع الفجر، حيث كان الجيش قد 
انصرف عنهم ونجحت خطتهم.

للدحى رواية أخرى

بدايات  عن  أخرى  قصة  المنطقة  أبناء  يذكر 
كسرى،  عهد  إلى  القصة  تعود  حيث  الدحى، 
بنت  هند  يتزوج  أن  أراد  الذي  الفرس،  عظيم 
من  أهلها  شوكة  ليكسر  رضاها  دون  المنذر 
العرب، لكنها لجأت إلى قبائل العراق وسوريا، 
عندها ثار الكل لنصرتها وبعد كسرهم لكسرى 
دبت  قار،  ذي  بموقعة  المعروفة  المعركة  في 

واصطفوا  القبائل  أبناء  قلوب  في  الفرح  نشوة 
فرحهم  عن  تعبيراً  الدحى  يرقصون  وأخذوا 
أن  كادت  التي  لكرامتهم  واستردادهم  بالنصر 

تسلب منهم.

دائرة ولحن وكالم موزون

تتغير  وقواعد  خاص  أسلوب  الدحى  لرقصة 
بتغيير المناطق التي تمارس فيها، هنا في مناطق 
دائرة حول  الشباب ويشكلون  تل كوجر يجتمع 
إنشاد  في  تكمن  مهمته  الرادود،  يسمى  رجل 
الشبان  ويتمايل  والقافية،  الوزن  ذات  األشعار 

حوله طرباً مصدرين أصواتاً تشبه هدير الجمال 
وكأنهم يتأهبون للحرب، يبقى لحن الدحى ثابتاً 
ومقفى،  موزون  شعر  هو  يغنى  الذي  والشعر 
تختلف المفردات ويغلب عليها مديح شيخ القبيلة 
األلفاظ  عن  الرادود  ويبتعد  الصناديد  ورجالها 
األدب  نطاق  عن  الخارجة  أو  األخالقية  غير 

والعرف العشائري.  
وإيقاعهم  دائرتهم  على  محافظين  الشباب  يبقى 
التي  وأيديهم  أكتافهم  مستخدمين  الرقص،  في 
إيقاع  على  لكن  التصفيق  شدة  من  تكسر  تكاد 
تكون  تكاد  التي  الهمهمة  هذا  كل  يرافق  واحد 

غير مفهومة لكنها تدل على شجاعة الفرسان.

الدحى يف عيون أهلها

المجتمع  أوساط  في  ثابتة  الدحى  تزال  ال 
العشائري، حيث تتغير المناسبات وتبقى الدحى 
ثابتة في األعراس، في المعارك تحضر الدحى، 
القدم،  السباقات ومالعب كرة  ميادين  في  حتى 
أبناء منطقة تل كوجر ال يخفون رقصتهم هذه، 
بل يعمدون إليها حتى أنهم يودون إظهار فرحهم 
أحد  مساعد  علي  يقول  حيث  بها،  واعتزازهم 
وأنها  فخر  مصدر  الدحى  أن  شمر  قبيلة  أبناء 
رقصة ذات طابع فلكلوري، وهي أصالة وتاريخ 

من الفخر يجب الحفاظ عليه.
الدحى حاضرة في جل  تزال  يومنا هذا ال  إلى 
الخصائص  بعض  اليها  أضيف  المناسبات، 

كالرقص بالسيف وإظهار القوة.

صربي يوسف )أديب وتشكييل سوري(

كنُت ألتقيِه كلّما صعدُت الباَص وأنا في طريقي 
مسموع،  بصوٍت  نفِسِه  مَع  يتحدُّث  العمِل،  إلى 
يحّرُك يديِه وهَو يخاطُب محدّثَهُ الوهمي، يرفُع 
نظَرهُ نحَو األعلى وكأنَّه يرى َمْن يتحدَُّث معهُ، 
اِنفصام  بااِلنفصاِم؛  مريض  أنَّهُ  واضًحا  يبدو 
مَع  تواصلهُ  طريقةُ  جذبتْني  الثَّقيل.  العياِر  من 
الشَّخصيّة الوهميَّة، ينزُل في نفِس موقِف الباِص 
بضَع  يتقدَُّم  أترُكهُ  معًا،  نسيُر  فيِه،  أنزُل  الَّذي 
خطواٍت أمامي، تبيَّن لي الحقًا أنّهُ يخاطُب فتاةً 
رقبتِِه  على  ين  سّكِ وكأنّها  يدَهُ  يضُع  كبير،  بودٍّ 
قائاًل  أوهاِمِه،  في  المحلَّقة  لفتاتِِه  كالَمهُ  موّجًها 
لها: قّصي رقبتي هكذا بالّسّكيِن لو أخلْفُت معِك 

بوعدي. 
العقِد  مشارِف  على  شاب  المشهد!  هذا  آلمني 
أْن  مّرةٍ  من  أكثر  حاوْلُت  العمِر،  من  ابع  الرَّ
أدردَش معَهُ، لكنِّي تريّثُْت قبَل أْن أخوَض معَهُ 
مغامرة  فعاًل  إلّي  بالنِّسبة  إنّها  المغامرة؛  هذِه 
غريبة من نوِعها، لم يسبْق لي أْن خْضُت مثياًل 

لها. 
مغامرة  شخصيّة،  هكذا  عوالم  تعبَر  أْن  أجل؛ 
هكذا  في  الدُّخوَل  أحبُّ  لكنِّي  خاص،  نوعٍ  من 
غير  جديدة،  آفاقًا  لي  تفتُح  فهي  مغامرات؛ 
معروفة من قبل، وبدأُت أهتمُّ بِه كلَّما صادْفتُه، 
وفي إحدى لقاءاتِنا تركتُهُ يسيُر قبلي، ثمَّ مَرْرُت 
سالمي،  على  يِجْب  لم  عليِه،  وسلَّْمُت  بجانبِِه 
، ثّم الَمْسُت كتفَهُ  فسلَّْمُت عليه ثانيةً، فلم يردّ عليَّ
علّي؟!  تردُّ  فلماذا ال  عليَك  أسلُّم  إنَّني  لهُ:  قائاًل 

أفكاري،  سلسلةَ  تقاطْع  ال  بانفعاٍل:  فأجابني 
ْل حديثي مَع صديقتي؛ عندَها تيقَّْنُت  اترْكني أُكّمِ
وتبيَّن  خياِلِه،  في  فتاتِِه  مع  يتواصُل  أنَّهُ  تماًما 
لي أنَّهُ ربّما كاَن غائًصا يوًما ما في قّصِة حّبٍ 
غراميّة وحصَل ما حصَل له إلى أْن وصَل إلى 
إلى  راحتِِه،  على  تركتُهُ  المرير!  ااِلنفصام  هذا 
أْن وصْلنا الدَّرَج، صعْدنا الدَّرَج الَّذي يقودُ إلى 
رعايِة  داَر  َعبََر  فيِه،  أعمُل  الَّذي  المحّلِ  ساحِة 
المرضى والمعاقين، وأنا عبْرُت محلِّي المقابل 

عاية. لداِر الّرِ
ظلّْت طريقته الحواريّة مع فتاتِِه معلّقةً في ذهني 
طوياًل، هَزْزُت رأسي متمتًما: اإلنساُن ضعيٌف 
لهكذا  معّرٌض  إنساٍن  وكّل  الحياةِ،  أزماِت  أماَم 
وهكذا  األسبوع،  في  مّرة  ألتقيِه  كنُت  نكسات! 
تولَّدَْت  ثمَّ  واأللفة،  العالقة  من  نوع  لدّي  تشكََّل 
الوهميّة،  عوالِمِه  لمعرفِة  عميقة  رغبة  لديَّ 
أْن  خالِلها  من  أستطيُع  بطريقٍة  طوياًل  فّكْرُت 
أدخَل معَهُ في حواٍر؛ لعلّي أعرُف خبايا أوهاِمِه 
لربَّما  الحديِث؛  أطراَف  معَها  يتجاذُب  الَّتي 

أستطيُع أْن أخفَِّف ولو قلياًل من اِنكساراتِِه.
مَع  حواراتِِه  إحدى  أوجِ  في  الخّطِ  على  دخْلُت 
فتاتِِه، رأُسهُ نحَو األعلى، كأنَّ حبيبته معلّقة في 
من  المْستُهُ  عليِه،  سلَّْمُت  يناجيها،  وهو  السَّماِء 
كتِفِه؛ كي ينتبهَ إلى صوتي، تابَع حديثَهُ مَع فتاتِِه 
بمالمستي  يشعْر  ولم  صوتي  يسمْع  لْم  وكأنّهُ 
لكتِفِه، ثمَّ هَزْزُت كتفَهُ بهدوء قائاًل: لماذا توّجهُ 
أنظاَرَك نحَو األعلى؟! إنَّني هنا، أتحدُّث معَك، 
دعني وشأني أتحدَُّث مَع صديقتي، أنا صديقتَُك 
صديقتي؟  أنِت،  َمْن  دائًما!  معها  تتحدُّث  الَّتي 
معقول! لكنَِّك دائًما كنِت هناَك في األعالي، كيف 

نزْلِت إلى األرِض؟!
كي تستطيَع أْن تراني وتتحدََّث معي عن قرب 
المصابين  وفرحِ  بعفويِّة  ضَحَك  لوجه،  وجًها 
عيناهُ  بدقّة،  نحوي  ينظُر  كاَن  ما  بااِلنفصام، 
ما،  جهٍة  على  مركَّزة  غير  بطريقٍة  كان  تتحرَّ
يبدو وكأنّهُ ال يرى بشكٍل جيّد، سلَّْمُت عليِه باليِد، 
ل مرة تسلِّميَن عليَّ منذُ  ففرَح وقاَل لي: هذه أوَّ

أْن غْبِت عنّي وعبْرِت زرقةَ السَّماِء. 
لوجه،  وجًها  ألتقيَك  أْن  مّرة  من  أكثَر  حاوْلُت 
هَ أنظاَرَك نحَو األعلى؛  لكنََّك كنَت تصرُّ أن توّجِ
لهذا أحبْبُت هذِه المّرة أْن أنزَل من عليائي إليَك؛ 
أْن  كبير  بشوٍق  معَك،  أتحدََّث  أْن  بشوٍق  ألنَّني 
معَك  أشرَب  أْن  الطَّعاِم،  من  قلياًل  معَك  أتناوَل 
تتذكَُّر  نتناوُل آيس كريم، هل  الغذاِء،  بعدَ  قهوة 

أزقَِّة  في  ُل  ونتجوَّ الغابات،  نعبُر  كنّا  عندما 
نرقُص  نسهُر،  اللَّيالي؛  أنصاِص  حتَّى  المدينِة 

نغنِّي وكأنَّنا نملُك الدُّنيا وما فيها؟! 
عنّي  فجأةً  اِختفيِت  لماذا  لكن  هذا،  أتذكَُّر  نعم، 

وتواريِت بعيدًا، وعبْرِت ثنايا السَّحاب؟!
ْل، إنَّني أريدُ  كي تشتاَق إليَّ أكثر من قبل، تفضَّ

َم لَك اآليس كريم الَّتي كنَت تحبُّها. أْن أقدِّ
فيما كنُت أمسُك يدَهُ، متوّجًها إلى محلّي، كانَِت 
من  تراقبُني  الخاّصة(  )طبيبتهُ  عليه  المشرفةُ 
معهُ،  حقَّقتُها  الَّتي  النَّتائجِ  من  مذهولة  بعيد، 
أْن  البائع  اِستطاَع هذا  كيَف  ها:  همَسْت في سّرِ
معَهُ  يسيَر  أْن  أقنعَهُ  وكيَف  مريضي،  مَع  يتكلََّم 
إليِه  قدَّم  معًا،  المحلَّ  دخال  قد  ها  محلِِّه؟!  إلى 
البوظة الَّتي يحبُّها، فتَح لهُ البوظة، ثمَّ قدََّمها لهُ 
دافئة،  الشَّمُس   ، المحّلِ من  يتناولَها، خرجا  كي 
ترسُل أشعَّتَها الذَّهبيّة فتضفي على المكاِن دفئًا، 
ثمَّ ترَكهُ  المقعِد تحَت شجرةٍ كبيرة،  جلَس على 
أْن  إيّاه  وواعدًا  ودََّعهُ،  أْن  بعدَ  بوَظتَهُ،  يتناوُل 
البسمةُ  كانَِت  واآلخر،  الحيِن  بيَن  إليه  يعودَ 
مرتسمةً على وجِهِه وهَو يتناوُل البوظةَ بشهيٍّة 

مفتوحة.
أْن  حاولَْت  ترعاهُ،  الَّتي  المشرفة  نحَوهُ  تقدََّمْت 
رأَسهُ  رفَع  لها،  يستِجْب  لم  لكنَّهُ  معَهُ،  تتحدَّث 
تغيبي عنّي طوياًل.  فتاتِِه: ال  مَع  يتحدُّث  عاليًا، 
ةِ محاوالٍت من المشرفة، وقَف متوّجًها  وبعدَ عدِّ
نحَو داِر العجزة والمعاقين، أمسَكْت يدَهُ، تساعدُهُ 
عاية، الَّتي قضى فيها  على الدُّخوِل إلى داِر الّرِ
تسألُني  جاَءْت  لحظاٍت  وبعدَ  طويلة!..  سنيَن 
مَع  تتحدََّث  أن  استطْعَت  كيَف  كبير:  بفضوٍل 
باإلصغاِء  تقنعَهُ  أْن  استطْعَت  كيَف  مريضي، 
إليَك، وكيَف تمكَّْنَت أْن تجعلَهُ يشعُر بوجوِدَك؟! 
أْن  أستِطْع  ولم  سنوات،  منذُ  عليِه  أشرُف  فأنا 
ألنَّهُ  وجيزةٍ؛  فترةٍ  خالَل  أنَت  حقَّْقتَهُ  ما  أحقَِّق 
يعيُش خارَج الواقعِ؛ يعيُش مَع اِنفصاِمِه وأوهاِمِه 

منذُ سنين!
أْن  منذُ  عالُمهُ  اِنتباهي  لفََت  عليِك،  أخفي  ال 
َل مّرةٍ، وبعدَ مشاهدتي إيَّاه عدَّة مّرات  شاهْدتُهُ أوَّ
من خالِل دورةِ الباِص الَّتي تنتهي بنا إلى هنا، 
الموهوم،  تركيِزِه  محوَر  أعرَف  أْن  اِستطْعُت 
غابَْت  الّتي  الوهميّة  فتاتَهُ  يحاوُر  وجْدتُهُ  حيُث 
معَها،  يتواصُل  الَّتي  الفتاة  أنَّني  فأوهْمتُهُ  عنهُ، 
وهكذا نقْلُت حواَرهُ َمَع فتاتِِه الوهميّة إلى الحواِر 
معي، على أنَّني هي بعينِها، مبيّنًا له أنَّني بشوٍق 
بنزولي  ففرَح  لوجه،  وجًها  معَهُ  للحديِث  كبير 

معي  تواصَل  لهذا  عوالِمِه؛  إلى  األعالي  من 
الوهميّة، وإالَّ  أنَّني صديقته  وتحدَّث معي على 
مَع  أو  معي  بالحديث  إِقناعه  المستحيِل  فمن 
ًها على  غيري؛ ألنَّ محوَر تركيزه أصبَح مَوجَّ
أوهاِمِه، فال بدَّ من إدخاِلِه إلى عالمنا عبَر منحى 
نوًعا  العبور-  هذا  -عبَر  لهُ  نحقَِّق  كي  أوهاِمِه؛ 
من التَّواصِل معه، ورويدًا رويدًا ربَّما نستطيُع 
الولوَج إلى عوالِمِه السَّحيقة، ونضُع أيدينا على 
الخيوِط  لعلَّنا نعثُر على بعِض  الغائرة؛  جراِحِه 
وأوجاِعِه  اِنكساراتِِه  بَْلَسَمِة  إلى  تقودُنا  الَّتي 

الخفيِّة!
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 الغابات
 االصطناعية حاجة

وجماليّة ـ1ـ

االصطناعية  الغابات  عن  للحديث 

وأهميتها في مناطقنا ال بد من التعريف 

مقالنا  سنفرد  لذا  عام,  بشكل  بالغابة 

اليوم عن الغابة بشكل عام وفي املقاالت 

اآلتية نتحدث بشكل مفصل عن الغابات 

االصطناعية.

مختلفة  بتضاريس  فضاء  هي  الغابة 

ووديان,  ومنخفضات  وسهول  جبال  من 

أساسي  بشكل  األشجار  وتتضمن 

والطحالب  واألعشاب  والشجيرات 

مختلفة,  حيوانية  وأنواع  والفطريات, 

انتشارها  خارطة  في  األشجار  وتختلف 

املناخ  حسب  ونوعها  وحجمها  وكثافتها 

وخطوط  والتربة  املنطقة  في  السائد 

العرض واالرتفاع عن سطح البحر, وكذلك 

موارد املياه التي تروي الغابة.

والغابة هي من املوارد الطبيعية املتجددة 

على  مقدرتها  من  أهميتها  تستمد  التي 

آن  في  واالقتصادي  البيئي  التوازن  حتقيق 

 )%31( واحد, حيث تغطي الغابات حوالي 

من مساحة اليابسة في العالم, وبالطبع 

أنحاء  بالتساوي في جميع  ليست موزعة 

احلرجية  املناطق  هذه  ونصف  العالم, 

األولية  الغابات  وتشكل  نسبياً,  سليم 

أكثر  ويوجد  املناطق,  هذه  ثلث  من  أكثر 

من نصف غابات العالم في خمسة بلدان 

فقط وهي )البرازيل, كندا, الصني, روسيا, 

الواليات املتحدة األمريكية(.

حيث  كبيراً،  حيوياً  خزاناً  الغابات  تعتبر 

التنوع  من   )%80( بنحو  يُقّدر  ما  تضم 

هذا  ولكن  العالم,  في  البري  البيولوجي 

التنوع يتعرض لتهديد خطير بسبب إزالة 

هذه الغابات وتدهورها وتغير املناخ.

فوائد  يحقق  عاملنا  في  الغابات  وجود  إن 

والدواء  للغذاء  مصدر  تعتبر  فهي  كثيرة, 

هذا  في  شخص  مليار  من  ألكثر  والوقود 

االستجابة  في  وتساعد  الكبير,  العالم 

وتوفر  واملياه,  التربة  وحماية  املناخ  لتغير 

العديد من املنتجات واخلدمات التي تُسهم 

واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  في 

والتي تكتسي بأهمية خاصًة ملئات املاليني 

من البشر في املناطق الريفية مبا في ذلك 

فهي  العالم,  في  الناس  أفقر  من  العديد 

اقتصادياً,  منواً  وحتقق  عمل  فرص  تخلق 

ونستطيع القول أنها حتقق األمن الغذائي 

يؤدي  وهذا  الناس,  ألولئك  الطاقة  وتوليد 

أنها تدعم االقتصاد الريفي في العديد من 

البلدان.

الغابات  منها  عديدة  أنواع  وللغابات 

الغابات  اخلضرة,  دائمة  االستوائية 

غابة  معتدلة,  غابات  االستوائية, 

معتدلة  دافئة  نفضية  غابات  صنوبرية, 

البحر  غابات  وكذلك  األوراق,  عريضة 

األبيض املتوسط التي تنسب إليها غابات 

منطقتنا.

تنقية  الغابات  تقدمه  ما  أهم  ومن   
حيث  اجلو,  وتلطيف  امللوثات  من  الهواء 

اجلو  من  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  متتص 

األوكسجني,  من  كبيرة  كميات  وإطالق 

التي  بحاجته في منطقتنا  نحن  ما  وهذا 

تعتبر جافة نوعاً ما ولزدياد نسبة امللوثات 

التفكير  علينا  لزاماً  كان  لذلك  اجلو  في 

محيط  في  اصطناعية  غابات  بإنشاء 

املائية  اجملاري  ومبحاذاة  املائية   املسطحات 

سنتحدث  ما  وهذا  كاألنهار,  الرئيسية 

عنه في مقالنا القادم إن شاء اهلل.

بيادر الخير

عبد الباقي موسى

أسواق الطبقة تستقبل تحضيرات عيد
 األضحى المبارك

أضاحي العيد الطلب يتصاعد واألسعار تنخفض

حواجز حكومية تتسبب بارتفاع أسعار الخضار والفواكه في تدمر

عوائل شهداء كركي لكي: »التمثيل بجثث الشهداء في 
عفرين جريمة نكراء تستوجب محاسبة مرتكبيها«

مدرسة الشهيد إسماعيل يوسف بالطبقة... العمل 
على تخريج السائقين مستمر

مدينة  أسواق  َشِهدت   - الفارس  /عمر  الطبقة 
الغذائية  والمواد  البضائع  في  تنّوعاً  الطبقة 
وإقباالً لألهالي والتسّوق في األيام األخيرة قبل 

العيد.
يُعرف عيد األضحى المبارك بعيد الحج والذي 
من  األوائل  العشر  بعد  مباركة  أياٍم  في  يأتي 
التي  باألضحية  ويتميز  الحجة  ذي  الحج  شهر 
أيام  في  ذبحها  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  سن 
في  بزوارها  األسواق  تعج  كالمعتاد  العيد,  هذا 
األيام األخيرة قبل العيد في ظل ارتفاع ملحوظ 
في األسعار وصعوبة في تأمين حاجيات األطفال 

وضيافة العيد والمواد األساسية.

غالء كبري يف األسعار

وضمن هذا السياق أجرت صحيفتنا جولة ضمن 
بتحضيرات  بدأت  التي  الطبقة  مدينة  أسواق 
العيد كل المعتاد واستقبال الزبائن, حيث أكد لنا 
ونهنئ  نبارك  بالقول:  المحمد  المواطن عبد هللا 
عيد  اقتراب  على  الطبقة  مدينة  أهالي  جميع 
األضحى المبارك هذا العيد الذي له بهجة خاصة 
مكان,  في كل  تُسمع  التي  الحجاج  تكبيرات  مع 
العيد  الستقبال  يستعدون  المعتاد  كل  واألهالي 

خذلت  الباهظة  األسعار  لكن  الحاجيات  وشراء 
الفترة  المواطن كثيراً حيث شهدت األسعار في 
األخيرة ارتفاعاً كبيراً تزامناً مع دخل المواطن 

المحدود.
الذي  المحمد  أحمد  المواطن  مع  آخر  لقاء  وفي 
فيه  لنا  مؤكداً  التجارية  المحالت  أحد  في  يعمل 
اكتمال  أثّر بشكل سلبي على  أن غالء األسعار 
فرحة العيد عند أصحاب الدخل المحدود ومشيراً 
إلى أن األسعار التي تباع فيها السلع الغذائية لم 
تشهدها األسواق من قبل مثل سعر كيلو الكرميال 
فأدنى  لأللبسة  بالنسبة  أما  ليرة سوريّة,   4000
سعر لقطعة لباس سعرها 15000 ليرة موضحاً 
يعود  األسواق  التي شهدتها  األسعار  ارتفاع  أن 
لعدة أسباب منها إغالق المعابر التجارية من عدة 
جهات وصعوبة تأمين البضائع والسلع الغذائية 

ووصولها لمدينة الطبقة.
العاملين  جميع  »نشكر  قائالً:  المحمد  وأضاف 
واالستقرار  األمن  وسيادة  األسواق  تنظيم  على 
الكثيف  األمني  التواجد  خالل  من  المدينة  في 
وقوى األمن الداخلي الساهرين على أمن وأمان 
المدينة, و نحن من هنا نُهنئ جميع سكان مدينة 
عيد  اقتراب  على  والمحبة  السالم  مدينة  الطبقة 

األضحى وكل عام وأنتم بخير«. 

تنّوع البضائع

وأوضح لنا المواطن محمد إبراهيم الرجب مؤكداً 
الطبقة  أسواق  ضمن  »البضائع  أن  حديثه  في 
تنوعت بموادها منها الغالي ومنها الرخيص لكي 
حيث  للمواطنين،  الحالية  األوضاع  مع  تتناسب 

تشهد الطبقة من كل عام هذا النوع من األجواء 
البضائع  وسيادة  األعياد  استقبال  في  الخاصة 
سوق  لتخصيص  إضافة  والمختلفة,  المتنوعة 
تباع  والتي  العيد  أضحية  تعد  التي  للغنم  خاص 
بشكل كبير في هذه الفترة, وأخيراً نبارك لجميع 
بقاء  متمنين  الفضيلة  األيام  هذه  في  المسلمين 

األمن واالستقرار في مدينتنا الطبقة«.

األغنام  أسواق  ـ شهدت  المهند عبد هللا  الرقة/ 
من  ملحوًظا  إقباالً  الرقة  مدينة  في  والمواشي 
األهالي على شراء األضاحي في مثل هذه األيام 
لقوله تعالى   إلى هللا وامتثاالً  من كل عام، تقرباً 
رسول هللا  بسنة  واقتداء  وانحر«  لربك  »فَصِلّ 

عليه الصالة والسالم.
باألعياد  مقارنةً  األسعار  انخفاض  ونتيجة 
جولة  أثناء  صحيفتنا  عدسة  رصدت  الماضية, 
شرقي  والمواشي  األغنام  سوق  في  ميدانية  
مدينة الرقة حركة البيع والشراء وزيادة الطلب 

في األسواق. 
واألبقار  واألغنام  األبل  على  الطلب  إن  حيث 
التي جعلها هللا عز وجل من الشعائر يتقرب بها 
المسلمون لرب العالمين في الهدي واألضاحي، 
كل  من  المبارك  األضحى  عيد  قرب  مع  يزداد 
أهالي  من  كبيرة  نسبة  أن  بعضهم  وقال  عام, 
وأصبح  األضاحي،  شراء  يستطيعون  الرقة 
بإمكان الكثير من األهالي الحصول على أضحية 
ألف  أو 300  بسعر 200  الماعز  أو  الغنم  من 

ليرة سوريّة وسطياً.
أجمع  اإلسالمي  العالم  لدى  سنّة  واألضحية 
بهيمة  تذبح من  أن  عليهم, وهي  وليست فرض 
األنعام في أعياد األضحى، من األبل والبقر ومن 
الغنم أو الماعز،  وأن تكون األضحية التي تُذبح 
الظاهرة كالعرجاء والعوراء  العيوب  خالية من 

والعجفاء.

هبوط يف األسعار

بعدد من  التقت صحيفتنا  الموضوع  هذا  وحول 
األهالي, وتجار الماشية,  الذين أكدوا إن الكثير 
لهذا  األضاحي  شراء  بإمكانهم  الرقة  سكان  من 
بسبب  السوق,  على  كبير  إقبال  وهناك  العام, 

انخفاض أسعارها مقارنةً مع العام الماضي.
اإلقبال  إن  قال«  الذي  )أ.م(  بالتاجر  والتقينا 
بشكل  الماضية  السنوات  عن  مختلف  العام  هذا 
الرقة ال  أهالي  الماضية معظم  السنة  في  كبير، 
بسبب  األضحى،  لعيد  ذبيحة  شراء  يستطيعون 
من  األضحية  سعر  بلغ  حيث  أسعارها  ارتفاع 
الغنم بحوالي 700 آالف إلى مليون ليرة سورية, 
أما هذا العام فسعر األضحية من 300 ألف إلى 
600 ألف وهذا السعر مقبول مقارنةً مع األعوام 
السابقة واألسعار مختلفة بحسب الوزن والحجم 

والنوع«.

اء إقبال عىل الشرِ

ريف  من  الناصر  دحام  المواطن  جهته  ومن 

الرقة قال: »إن األسعار مختلفة حسب األحجام 
واألوزان, وهذا العام نستطيع أن نشتري ذبيحة 
السنة  مع  مقارنةً  األسعار  النخفاض  العيد 
الماضية، واألضحية سنّة على المسلمين عامةً, 
في العام الماضي لم أستطع شرائها بسبب ارتفاع 
الماشية  سوق  إلى  أتيت  اليوم  ولكن  أسعارها، 

لشراء ذبيحة العيد.
من  األضحية  في  يجزئ  ما  األضحية:  شروط 
الشياه ما أكتمل له ستة أشهر ودخل في السابع، 
ومن البقر ما كمل له سنتين، ودخل في الثالثة، 
ومن اإلبل ما كمل له خمس سنوات، ودخل في 

سمينة،  األضحية  تكون  أن  ويستحب  السادسة، 
من  خالية  تكون  أن  ويجب  حسنة،  عظيمة، 
وجودتها،  لحمها،  وفرة  في  تؤثر  التي  العيوب 
ولهذا فال يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء، 
العضباء  أو  المهزولة،  العجفاء  أو  المريضة  أو 
قرنها,  أو  أذنها  نصف  من  أكثر  ذهب  التي 
عليه  رسول هللا  قال  قال:  البراء  عن  روى  لما 
الصالة والسالم: “أربع ال يجوز في األضاحي : 
العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، 
والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي ال تنقى”. 

السورية،  البادية  وسط  تدمر،  مدينة  شهدت 
أسعار  في  ملحوظاً  ارتفاعاً  األخيرة،  األيام  في 
والبلدات  القرى  من  القادمة  والفواكه  الخضار 
الرشاوى  دفع  نتيجة  المدينة،  ريف  في  الواقعة 

للحواجز المنتشرة هناك.
وتسيطر حواجز الدفاع الوطني التابع والموالي 
للقوات الحكومية السورية على محيط مدينة تدمر 
عبر سلسلة من الحواجز الثابتة التي تتراوح بين 
10 إلى 13 حاجزاً ثابتاً، وبعض األحيان يجري 
نشر حواجز طيارة تعمل على تفتيش السيارات 

التي تتنقل بين مدينة تدمر وريفها.
وقال محمد نور العيسى )45 عاماً(، وهو اسم 
مستعار لصاحب محل خضروات، إن أصحاب 
الرشاوى  بدفع  يقومون  والتجار  السيارات 
التابعة لها  لحواجز القوات الحكومية والفصائل 

إلى  للوصول  مرورهم  بعملية  اإلسراع  بهدف 
مدينة تدمر باكراً.

وأضاف: “السيارة الواحدة تدفع رشاوى بشكل 
يومي لكل حاجز مبلغاً مالياً يتراوح بين 10 إلى 
العودة  وعند  للمدينة  التوجه  عند  ليرة  ألف   15
حيث   2000 إلى   1500 بين  قدره  مالياً  مبلغاً 

تكون فارغة.”
وذكر أن تلك المبالغ المالية يجري دفعها للسماح 
للسيارات بالمرور دون أي عرقلة، والتي تتمثل 
بعملية التفتيش واالنتظار على الدور مما يؤدي 
وتوزيع  باكراً  المدينة  إلى  للدخول  تأخرهم  إلى 

حمولتهم على المحال ومراكز الخضروات.

وكاالت

ذوو  شجب  ـ  إسكندر  غاندي  لكي/  كركي   
وممارسات  انتهاكات  لكي  كركي  في  الشهداء 
شهداء  قبور  بنبش  المتمثلة  التركية  الدولة 
آللة  تصديهم  أثناء  استشهدوا  الذين  عفرين 
تضاف  أخرى  جريمة  وعدوها  التركية،  القتل 

إلى السجل األسود لتركيا األردوغانية.

بالجثث  والتنكيل  واالغتصاب  واإلرهاب  القتل 
صفات  هي  الموبقات،  وارتكاب  القبور  ونبش 
لعفرين  احتالله  منذ  التركي  بالمحتل  ارتبطت 
عام 2018، ومؤخراً انتهكت تركيا حرمة مزاٍر 
لشهداء عفرين، مدعية أنها مقبرة جماعية لجثث 
مجهولة الهوية راغبة في تصرفها إلصاق تهمة 
وأهالي  الديمقراطية  سوريا  بقوات  اإلرهاب 
عفرين الذين دافعوا عن أرضهم أمام آلة قتلهم، 
لكي  كركي  في  الشهداء  ذوو  عبر  الصدد  بهذا 
لصحيفتنا »روناهي« عن تنديدهم وشجبهم لتلك 

الممارسات غير اإلنسانية.     

»مستعد لإلدالء بشهاديت أمام أي 
لجنة دولية«

حياة  الشهيدة  والد  حاجو  حسين  تحدث  بدايةً 
وتشوه  كاذبة  دولة  التركية  »الدولة  قائالً: 
به  قام  فما  الشعوب،  مع  ديدنها  وهذا  الحقائق، 
أردوغان ومرتزقته من نبش قبور الشهداء في 
عفرين ليس باألمر الجديد على فئة امتهنت القتل 

والتمثيل بجثث الشهداء، وليعلم العالم أن تخريب 
ومن  الحديثة  تركيا  به  تقوم  الشهداء  مزارات 

قبلها العثمانيون منذ قرون«.
 وأكد حاجو بقوله: »أنا بنفسي شاركت في دفن 
في  قسد  وقوات  المدنيين  من  الشهداء  عشرات 
المزار التي يدعي األتراك أنها مقبرة جماعية، 
وأنا على استعداد تام لإلدالء بشهادتي أمام أي 

لجنة بهذا الخصوص«.
 واختتم حسين حاجو حديثه بالقول: »تركيا دولة 
محتلة وغاصبة لعفرين وأهل عفرين، وشعوب 
التركية  بالممارسات  تامة  دراية  على  المنطقة 
الحرب  عليهم  تنطلي  ولن  اليومية  وانتهاكاتها 

الخاصة التي تدار في غرف الميت التركي«.

انتهاكاتها لن تثني من عزميتنا 
عىل العودة والتحرير

والدة  الشيخ  دليلة  أشارت  ذاته  السياق  وفي 
الشهيد جاهد: »للميّت حرمته بغض النظر عن 
من  التركية  الدولة  به  تقوم  وما  شهيداً،  كونه 
تنكيل وتمثيل بجثث أطهر من في األرض هو 
إجراء مقيت وغير إنساني وغير أخالقي، وإن 
مدى  على  يدل  فهو  شيء  على  الفعل  هذا  دل 
أمام  وإفالسها  التركية،  الدولة  ورعب  خوف 
عدالة قضية الشعب الكردي في عفرين وجميع 
المناطق المحتلة«، ونوهت دليلة إلى أن مثل هذه 
المشروعة  المقاومة  وتيرة  من  ستزيد  الجرائم 

لدى  والتحرير  العودة  عزيمة  من  تضعف  ولن 
العفرينيين، »بل نبش القبور هي جريمة أخرى 
التركية  للدولة  األسود  السجل  إلى  تضاف 

المحتلة«.

عىل املجتمع الدويل اتخاذ موقف

الشهيدة  أخ  علي  صوفي  بشير  دعا  جانبه  من 
اإلنسان  حقوق  ومنظمات  العالم  دول  روناك 
واألمم المتحدة إلى الخروج عن صمتها، واتخاذ 

عفرين  في  األرض  على  يحصل  مما  موقف 
المحتلة قائالً: »دولة االحتالل التركي بعد جرائم 
الخطف واالغتصاب والتغيير الديمغرافي وقطع 
األشجار وسرقة اآلثار، ها هي اآلن تشفي غليلها 
أرضهم وعرضهم  دافعوا عن  الذين  أولئك  من 
والتنكيل  التمثيل  خالل  من  الكرامة  معركة  في 
أن  تريد  »تركيا  أن:  إلى  علي  ولفت  بجثثهم«، 
تضلل الرأي العام العالمي ومجتمع عفرين من 
موضحاً:  المنطقي«،  غير  االدعاء  هذا  خالل 
يد  على  السم  تجرعوا  الذين  عفرين  »أهالي 
عليهم  تنتطلي  لن  ومرتزقته  التركي  الجيش 

المسرحية التركية وأساليبها الرخيصة«.       

الشهيد  مدرسة  تنظم  ـ  الطبقة  روناهي/ 
اآلليات  قيادة  تعليم  عملية  يوسف  إسماعيل 
لديها  المسجلين  المواطنين  لجميع  المتنوعة 
وفق إجراءات ضابطة وتسجيل منظم وضمن 
اختبارات نظرية وعملية أثناء الفحص األخير 
يوسف  إسماعيل  مدرسة  لكل سائق. تصنف 
لتعليم القيادة في الطبقة بأنها إحدى المدارس 
المميزة التي تستقبل باستمرار عدداً كبيراً من 
تدريبية  لدورات  يخضعون  الذين  المتدربين 
توضح أساسيات وقوانين السير والتعامل مع 
يتعرض  التي  والمواقف  المرورية  اإلشارات 
لها كل سائق آلية أثناء القيادة؛ وذلك بهدف 
السائقين  وإلزام  السيارات  وثائق  ترخيص 

بثبوتيات القيادة الالزمة. 

استقبال املسجلني

لمدرسة  زيارة  »روناهي«  لصحيفتنا  وكان 

المعنية  الطبقة،  في  يوسف  إسماعيل  الشهيد 
حدثنا  والذي  اآللية  المركبات  قيادة  بتعليم 
الحمود«  الهادي  »عبد  المدرسة  إداري  فيها 
مدرسة  »افتتحت  قائالً:  المدرسة  افتتاح  عن 
الشهيد إسماعيل يوسف في الشهر الثالث للعام 
من  العديد  استقبلنا  حيث  2020م،  الماضي 
وتخرج  مستمر،  بشكل  المتدربين  المواطنين 
تأهل  خاللها  من  التي  الدورات  من  العديد 
العمومية  السيارات  لقيادة  السائقين  من  العديد 

والخصوصية«.
 

أهمية وهدف تعليم
 قيادة املركبات

وأضاف الحمود أن الهدف من وجود المدرسة 
المواطنين  اإلخوة  »تعليم  المنطقة:  في 
شهادة  ومنح  المركبات،  قيادة  لدينا  المسجلين 
في  اللجنة  تجريِه  الذي  االختبار  بعد  السائق 

الـ  يقارب  ما  تقريباً  ومدتها  الدورة،  آخر 
المحاضرات  المتدرب  فيها  يتلقى  يوم،   15
التحذيرية  المرور  بإشارات  بتعريفِه  النظرية 
والتعريف  وغيرها،  والممنوعة  واإلجبارية 
الجانب  من  اآللية  في  الرئيسية  بالقطع 
الميكانيكي، وفي نهاية التدريب تنتهي الدورة 
القيادة  وفحص  العملي  االختبار  بإجراء 
للسيارة  محددة  مسارات  ضمن  المخصص 
الخصوصية على شكل حرف L، أما العمومي 
الفان والباص فيكون مساره على شكل حرف 
S  ثم تُسلم على أساس هذا االختبار الشهادات 

في  والتنقل  اآلليات  قيادة  تؤهل صاحبها  التي 
المدينة«.

األوراق املطلوبة

مدرسة  أرشيف  موظف  مع  ثاٍن  لقاء  وفي 
المركبات  قيادة  لتعليم  يوسف  إسماعيل 
كيفية  إلى  لنا  أشار  العمر«  شيخ  »زكريا 
وتنظيم  أسمائهم  وأرشفة  المتدربين،  تسجيل 
بين  التنسيق  طريق  عن  المطلوبة،  األوراق 
مكاتب المدرسة، وتشمل هذه األوراق الصور 
الهوية  وصور  الدم  زمرة  وتحديد  الشخصية 

الشخصية. 
تبلغ  الذي  التسجيل  وصل  إلى  العمر  ونوه 
للسيارة الخصوصية و10500  قيمته 8500 
العمومية،  للسيارة  التسجيل  قيمة  ليرة سورية 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  لتسجيل  إضافة 
مراعاة  يتم  الذين  سورية  ليرة   2000 بقيمة 
جميعها  البيانات  تُسجل  ثم  الخاص،  وضعهم 
يتم  خاللها  من  والتي  منظمة،  جداول  وفق 
ضمن  المؤهلة  األسماء  جميع  وأرشفة  حفظ 
المؤسسات منعاً ألي خلل أو تالعب أو تزوير 

ألي شهادة غير مسجلة.  

 رصاص
 فرحهم
يقتلنا

بصراحة

كوثر مارديين

كثر الحديث على مواقع التواصل االجتماعي 
األعيرة  إطالق  بموضوع  صفحاته  وعجت 
األم  سقوط  بعد  المناسبات،  في  النارية 
ضحية  جنينها  مع  الصغيرة  العفرينية 
لم  الذي  الجنين  ذلك  وجعلهم  لفوضويتهم، 
يكتب له أن يرى النور لن يعرف إذا سئل بأي 
ذنب قتل هو وأمه التي هربت من عصابات 
أردوغان من مدينتها وبيتها وهي تحلم بحياة 
جديدة هادئة بعيدة عن القتل والتشرد، وتأمل 
الجميلة  مدينتها  إلى  بالعودة  لحظة  كل  في 
أولئك  ضحية  كانا  وابنها  لكنها  الوادعة، 
بحياة  الالمبالين  الفوضويين  المستهترين 
الشعبي  المثل  عليهم  ينطبق  والذين  غيرهم 

القائل: »الدب قام ليرقص أكل سبع تنفس«.
وعلت  كبيراً،  اهتماماً  الموضوع  أخذ  لقد 
أصوات من كافة فئات المجتمع تنادي بوقف 
هذه الظاهرة، وطالبوا بوضع قوانين تعاقب 
المناسبات  في  النارية  األعيرة  يطلق  من 
بشكل مكثف ومزعج ومخيف، وبالرغم من 
مطلقي  وأدانت  تعالت  التي  األصوات  تلك 
تتكرر  الظاهرة  رأينا  أننا  إال  الرصاص، 
يدل  وهذا  أيضاً،  التاسع  نتائج  صدور  عند 
الكبيرة  والالمباالة  العارمة  الفوضى  على 
عند  المدنيين  بأرواح  الالمحدود  واالستهتار 
على  وإصرارهم  شعبنا،  أبناء  من  الكثيرين 
التي  والخطيرة  السيئة  العادة  هذه  ممارسة 
تتسبب في إصابة الكثير من المحتفلين ومن 
بينهم أطفال ونساء حتى الجنين في بطن أمه 

لم يسلم من شرهم.
وبجهلهم تنقلب الكثير من حفالت الفرح إلى 
العادة  هذه  على  إصرارهم  وبسبب  ترح، 
ألمن  مراعاتهم  وعدم  والسلبية  الخطيرة 
في  تهورهم  جراء  المواطنين  حياة  وسالمة 
النارية،  األعيرة  وإطالق  السالح  استخدام 
فإلى متى ستبقى هذه العادة تهدد أمن وحياة 
ذنب،  دون  من  أرواحهم  وتزهق  المواطنين 
بهذه التصرفات الطائشة التي يتخذها البعض 
يحولون  الذي  فرحهم  عن  للتعبير  طريقةً 
هو  والمستغرب  مأساة،  إلى  الناس  حياة  به 
هذا الكم الكبير من السالح ومن كافة أنواع 
باتت  التي  والخفيفة  المتوسطة  األسلحة 

متوفرة بيد الجميع بكل أسف.
 والكثير يتباهون بحيازتها وحملها وإطالقها 
بيوتنا  ندخل  المناسبات  في  أصبحنا  حتى 
التي  نيران أسلحتهم  من  أبوابنا خوفاً  ونغلق 
عن  تعبيراً  رؤوسنا  فوق  كالمطر  تتساقط 

فرحتهم العارمة.
توعوية  بحمالت  القيام  من  بدَّ  ال  كان  لذلك 
وتنبيه  الظاهرة،  هذه  خطورة  عن  للكشف 
حياة  تهدد  ألنها  عنها،  لالبتعاد  المواطنين 
اآلمنين، فحتى لو لم تتسبب بالقتل قد تؤدي 

إلى عاهات وإعاقات جسدية.
هذه الظاهرة الخطيرة أخذت تزدادُ يوماً بعد 
يوم بسبب توفر السالح بيد الكثيرين، وذلك 
ليس في األعراس فقط بل في مناسبات النجاح 
رأس  احتفاالت  وفي  والتاسع  الثانوية  في 
السنة، وأية مناسبة أخرى ربما تكون بسيطة 
لكن المهم أن يكون التعبير قوياً وذلك بإطالق 
الرصاص، والضحية هم أبرياء ال ذنب لهم 
في  المشاركة  بواجب  القيام  في  حبهم  سوى 
بيوتهم  في  جالسين  كانوا  ربما  أو  الفرح، 
المارين  من  حتى  كانوا  أو  شرفاتهم  وعلى 
مرضاً  العادة  هذه  أصبحت  الحي.لقد  في 
خطيراً في مجتمعنا يجب وقف انتشاره، ألن 
يخترق  المتهور  ذلك  يطلقه  الذي  الرصاص 
أجساد األبرياء صغاراً أو كباراً، لذلك ال بدَّ 
من إيجاد حلول سريعة إليقاف هذه الجرائم، 
يستخدم  من  يعاقب  قانون  إيجاد  من  بدَّ  وال 
المناسبات  في  الرصاص  ويطلق  السالح 
بتهور ودون مراعاة لحياة الناس، وال يجوز 
أن يدفع الناس حياتهم ثمناً لهمجيتهم وفرحهم 

الذي يشبه فرح الثيران.
لقد أبدى جميع فئات المجتمع تذمره من هذه 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الظاهرة 

لذلك ال بدَّ من الحل.
بمواجهتها  وذلك  األمنية  الجهات  بيد  والحل 
ومنعها ومعاقبة مرتكبيها ولو طبقت القوانين 


