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الطبقة يعمق من جراح دير 
الزور يف بطولة «انتفضوا«

معرض للكتاب الكردي يف ديرك

العالقة بني أمراض القلب وارتفاع 
الشحومات الثالثية والكوليسرتول 

من  الثاني  األسبوع  منافسات  انطلقت 
بطولة »انتفضوا« لمنتخبات شمال سوريا 
شباب  مجلس  برعاية  والمقام  القدم  لكرة 
سوريا الديمقراطية، وذلك بمباراة جمعت 
على  الزور  ودير  الطبقة  منتخبي  بين 
أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو. 

تفوق  خاصة  نكهة  الكتاب  من  للقراءة 
وهي  المعلومة،  لتلقي  اخرى  طريقة  أي 
الوسيلة الوحيدة التي تستطيع تخطي جميع 
الحواجز السياسية، واالقتصادية، مما يزيد 
من ثقافة افراد المجتمع, والنهوض باألمة 
ككل، فالعلم هو السالح الوحيد الذي يثبت 
على مدار األزمنة، وفي جميع الظروف، 
وألهمية الكتاب ال بد من توفير معارض 

للكتب المتنوعة بين حين وآخر.

كما نعلم في اآلونة األخيرة هناك ازدياد 
ملحوظ في نسبة اإلصابة بأمراض القلب 
الضغوط  نتيجة  الناس  بين  والشرايين 
الصعبة،  المعيشية  والظروف  النفسية، 
الخاطئة..  والعادات  التغذية  واسلوب 
الكولسترول  بين  العالقة  ننسى  وال 
الثالثية  والشحومات   )cholesterol(
هناك  شك  ال  القلب.  وأمراض   )TG(
بينهما   وواضحة  ومترابطة  قوية  عالقة 

بشكل كبير. 

مذكرة دعوة
يف الدعوى رقم أساس 

/677/ لعام 2018م
حمد  بن  الوكاع  محمود  السيد  على 
االجتماعية  العدالة  ديوان  إلى  الحضور 
الساعة  تمام  في  وذلك  الكرامة  في 
الواقع في  االثنين  يوم  من  /10/ صباحاً 
17/9/2018م للنظر في الدعوة المقامة 
محمود  بنت  محلي  إيمان  السيدة:  من 

بطلب تفريق لعلة الشقاق والضرر.
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  وإن 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة

مذكرة دعوة
يف الدعوى رقم أساس 

/651/ لعام 2018م
أحمد  بن  اإلسماعيل  بشير  السيد:  على 
االجتماعية  العدالة  ديوان  إلى  الحضور 
الساعة   تمام  في  وذلك  الكرامة  في 
الواقع في  االثنين  يوم  من  /10/ صباحاً 
17/9/2018م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيدة: براءة الزر بنت محمد بطلب 

تفريق لعلة الشقاق والضرر.
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  وإن 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

هيئة ديوان العدالة االجتماعية بالكرامة

مذكرة دعوة
يف الدعوة رقم أساس 

/461/ لعام 2018

محمد  بن  الحمود  خلف  السيد  على 
االجتماعيّة  العدالة  ديوان  إلى  الحضور 
الساعة  تمام  في  وذلك  الكرامة،  في 
في  الواقع  األحد  يوم  من  العاشرة 
16/9/2018م للنظر في الدعوى المقامة 
بطلب  حميد  بن  العلي  خليل  السيد  من 

استرداد حيازة. 
المحدد  الموعد  في  تحضر  لم  وإن 

ستجرى بحقك اإلجراءات القانونيّة.
ديوان العدالة االجتماعيّة في الكرامة 

روناهي  مؤسسة  عن  تصدر  عامة  ثقافية  سياسية  صحيفة  روناهي: 

لإلعالم والنشر، تسعى إىل بناء أواصر األخوة بني الشعوب وإرساء دعائم 

وخلق  نشر  إىل  وتتطلع  منطقتنا  يف  والتعددية  الدميقراطية  وأسس 

ثقافة دميقراطية بيئية إنسانية حرة أساسها االعرتاف واالحرتام املتبادل 

املنطقة  األقالم احلرة يف  تفعيل  بني مجيع مكونات اجملتمع من خالل 

العلل  مكامن  إىل  يتطرق  واقعي  حتليلي  فكري  نقاش  أسس  وتأمني 

الصحيفة صفحاتها  تفتح  األساس  هذا  وعلى  املناسبة هلا  احللول  وطرح 

احلضارات  مهد  األوسط  الشرق  منطقة  مستقبل  على  الغيورين  لكل 

الفكر  وتنشيط  وتطبيق  ترسيخ  يهمهم  من  ولكل  عامة.  البشرية 

الدميقراطي التعددي الذي يقبل التنوع واالختالف ويعتربه غنى ملنطقتنا.
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«نعمل على حتقيق شعار سوريا قصة اغتصاب تقشعر هلا األبدان... فهل من منقذ؟؟!!
تعددية ال مركزية«

البداية هو الحل  الحل المطروح منذ 
األطراف  قبل  من  لألزمة  السوري 
السورية، وطاولة الحوار هي الفيصل 
المطاف، والتي ال  والحكم في نهاية 
السوري  الشعب  أطياف  تضم  أن  بد 
مركزية  ال  سوريا  لتأسيس  كافة 
من  الديمقراطي  الحل  وهو  تعددية. 
وجهة نظر اإلدارة المدنية الموجودة 
بمجلس  ممثلة  السوري  الشمال  في 
تأسس  والذي  الديمقراطية،  سوريا 

عام 2015م
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ليست األولى وال الوحيدة التي تعرضت لالغتصاب على يد المرتزقة المدعومين من الدولة 
التركية الفاشية، بل هي واحدةٌ من مئات النساء الالتي يتعرضن للممارسات الالأخالقية 

والالإنسانية يومياً على يد هؤالء الطغاة بعفرين، وفي مناطق مختلفة من سوريا. إسراء 
يوسف خليل امرأة من ريف حلب الشمالي، في العقد الثالث من عمرها، وأم لطفلة 

صغيرة، وزوجة عنصر مرتزق من درع الفرات، تروي مأساتها عبر تسجيٍل مصور.
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مراكز توزيع 

صحيفة روناهي

 واقتناء الكتب

ال شرعية لدستور يقصي شعوب مشال سوريا

أم كلثوم وشوارع
 حي الغربي

كانت  عندما  خطأ  على  كلثوم  أم  تكن  لم 
األغنية  من  نفسه  والمقطع  الكالم  تعيد 
الغريب إن كان  لمرات عديدة، وليس من 
ذلك لتوصل تلك الكلمات إلى من ال يتقنون 
استفدنا  أنَّنا  يبدو  فوري،  بشكٍل  الفهم 
أيضاً  نحن  نكتب  لكي  التجربة  هذه  من 
للمعنيين بتزفيت الشوارع عدة مرات لعل 
وعسى تصلهم معاني ما نكتب لهم، فقبل 

كتبنا »شوارعنا  أكثر من شهرين  حوالي 
تنادي« وكان القصد بشوارع حي الغربي 
لمن  حياة  ال  أن  يبدو  ولكن  بقامشلو، 
تنادي، هذه الشوارع نفسها ومنذ سنوات 
الرقع  وتلك  التزفيت،  ويلزمها  مهمشة 
أكثر  أصبحت  التي  الخصوص  وجه  على 
من أبناء الحي نفسه، نعم »زفت إيه.. إلي 

أنت جاي تقول عليه«؟!.

عني
 روناهي

عدسة روناهي - قرية جنوار

بعد فشل مؤتمرات أستانة نتيجة إقصاء ممثلي الشمال السوري منها، وتهميش دور السوريين وعدم اعتماد الحوار السوري ـ السوري، واالعتماد على األجندات 
الخارجية التي تدخلت لتحقيق مصالحها، تسير مؤتمرات جنيف على خطاها، حيث دعا المبعوث األممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا كل من إيران وتركيا وروسيا 

إلجراء محادثات في هذا الشأن منتصف أيلول المقبل وصياغة دستور جديد لسوريا. وصياغة دستور يقصي القوى الفاعلة على األرض ـ شعوب شمال سوريا ـ لن يكون 
مشروعاً، ولكي يكون الدستور الجديد ناجحاً ومشروعاً ينبغي أن يشارك في صياغته السوريون فقط دون التدخل الخارجي.

انتهى العام الدراسي االستثنائي لطلبة مقاطعة 
اعتادوا  التي  مدراسهم  خارج  وهم  عفرين، 
فيها،  نجاحهم  حفالت  ويقيموا  يزينوها  أن 
اليوم اجتاز أكثر من 10 آالف طالٍب وطالبة 
امتحاناتهم  كافة  الدراسية  المستويات  من 
وحصل  الثاني،  الدراسي  للفصل  االستثنائية 

أنهى  الدراسية، كما  نتائجه  العديد منهم على 
أيضاً  والثانوية  اإلعدادية  الشهادتين  طلبة 
اختباراتهم الدراسية، وهم ينتظرون مصيرهم 
األبواب  يدق  بات  الذي  القادم  للعام  الدراسي 

سريعاً. 

بعد قدومها للحياة وفي أولى السنوات من تفتح 
عينيها وإبصارها شعاع الحياة، تبدأ بشكٍل دائم 
بسماع الجملة المشهورة وباألخص من أمها 
اآلن  حتى  عروساً؟!«  سأراك  »متى  وهي 
مازالت الكثير من العقول مستقرة على الحالة 
البيت  الفتاة في  البنت سترة،  نفسها: »زواج 
من  الدونية  للنظرة  واأسفي  موقوتة«،  قنبلة 
الكثير من األُسر لبناتهم، في عصر أصبحت 
الفتاة بروج آفا وشمال سوريا مثاالً يحتذى به 
في دول الغرب والعالم أجمع، بفضل ما قدَّمت 
العيش  سبيل  في  وتضحيات  بطوالت  من 
تركن  والشباب،  الفتيات  من  لغيرهن  الكريم 
بجبهات  والتحقن  الحياة  ملذات  وكل  أهلهن 
اإلنسان،  وكرامة  األرض  عن  دفاعاً  القتال 
ومنظمات  مؤسسات  اآلن  يدرن  من  ومنهن 
ودوائر رسمية وإلخ... وفي الجهة المعاكسة 
ما زالت هناك طبقة ضمن مجتمعنا ترى في 

زواج الفتاة مالذها واستقرارها الوحيد!!.

األفران اآللية هي المنشآت الحيوية والمهمة 
وبشكل  اليومية،  الحياة  بواقع  المرتبطة 
مباشر مع معيشة المواطن، فهو يقدم الخبز 
للمواطنين ولشرائح واسعة تخفيفاً لمعاناتهم، 
ولكن مرتزقة داعش كانوا قد استولوا على 
وبعد  خدمتهم،  في  واستخدموها  األفران 
تحريرها على يد قوات سوريا الديمقراطية 

عادت الحياة لألفران.
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طلبة عفرين أنهوا عامهم الدراسي... لكن ما هو مستقبلهم؟! عندما ُتغتصب
 مدى الحياة

فرن منبج اآللي... جهود 
مبذولة واكتفاء ذاتي 
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األمم  باسم  متحدثة  قالت  ـ  األخبار  مركز 
إلى  األممي  المبعوث  أن  الجمعة  المتحدة 
سوريا ستيفان دي مستورا، دعا إيران وروسيا 
الدستورية  اللجنة  بشأن  لمحادثات  وتركيا 
و12   11 يومي  جنيف  في  تجرى  السورية 
أيلول القادم.  ومن المتوقع أن تَْعقُْب المحادثات 
جديد  دستور  لصياغة  لجنة  بتشكيل  المتعلقة 
األمم  عليها  تشرف  موازية  محادثات  لسوريا 
المتحدة،  الواليات  منها  دوالً  وتضم  المتحدة 

لكن المتحدثة لم تحدد موعداً لها.
دي  أن  تموز،  في 31  المتحدة  األمم  وأعلنت 
أيلول  مطلع  اجتماع  تنظيم  يعتزم  مستورا 
وتركيا  وإيران  روسيا  مع  جنيف  في  المقبل 
إعداد  مهمتها  دستورية  لجنة  تشكيل  حول 
المتحدة  األمم  وقالت  لسوريا.  جديد  دستور 

المبعوث األممي أجرى، في 31  أن  بيان  في 
تموز  »مشاورات غير رسمية« في سوتشي 
إيران وتركيا وروسيا  بروسيا مع ممثلين من 
ممثلين  ستضم  التي  اللجنة  هذه  تشكيل  حول 
المعارضة  يسمى  وما  السوري  النظام  من 
البيان: »إن المبعوث الخاص  السورية. وتابع 
في  رسمية  غير  مشاورات  عجلة إلجراء  في 
مطلع أيلول مع إيران وروسيا وتركيا لوضع 

اللمسات األخيرة على اللجنة الدستورية«.
الروسي،  الخارجية  وزير  أعلن  جانبه،  ومن 
نظيره  مع  محادثاته  عقب  الفروف،  سيرغي 
)الجمعة(،  أوغلو،  جاويش  مولود  التركي، 
تشكيل  العمل على  إنهاء  بالتفصيل  بحثا  أنهما 
وقال  وقت.  أسرع  في  سورية  دستورية  لجنة 
أولينا  الدولية،  القضايا  »بحثنا  الفروف: 

االهتمام الرئيسي لسوريا، بحثنا سير االتفاقيات 
أستانا  إطار صيغة  في  إليها  التوصل  تم  التي 
وتابع:  والعالي«.  األعلى  المستويين  على 
»وعلى مستوى الخبراء ونظرنا في سير تنفيذ 
قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي 
عقد في سوتشي، بما في ذلك ما يتعلق بتشكيل 
مهمة  بحثنا  جار،  العمل  هذا  دستورية،  لجنة 

إنهائه في أسرع وقت«.
وتعتبر كل من روسيا وتركيا وإيران شركاء 
الصفقات  األطراف  هذه  تعقد  إذ  سوريا،  في 
تسعى  حيث  السوري،  الشعب  حساب  على 
روسيا وإيران إلعادة البالد إلى سيطرة النظام 
الشمال  الحتالل  تركيا  تسعى  فيما  البعثي، 
السوري في محاولة منها إلعادة أمجاد الدولة 
الديمقراطية  للتجربة  العثمانية وتوجيه ضربة 
التي تتطور في الشمال بريادة الشعب الكردي.
ورعت روسيا ما يسمى اجتماع سوتشي الذي 
بمشاركة   2018 الثاني  كانون   30 في  عقد 
عن  كممثل  وتركيا  السوري  النظام  ممثلي 
دعوة  يتم  لم  فيما  المرتزقة،  مجموعاتها 
السورية،  األرض  على  الفاعلة  األطراف 
لجنة  بتشكيل  اإلقرار  االجتماع  عن  وتمخض 

دستورية تتولى إعداد دستور جديد للبالد.
على  السيطرة  في  روسيا،  تركيا  وساعدت 
مدينة حلب بعد أن سحبت المرتزقة منها، كما 
الغوطة  من  كل  على  السيطرة  في  ساعدتها 
هذه  تكثف  فيما  السوري،  والجنوب  الشرقية 
سيطرة  إعادة  أجل  من  اللقاءات  األطراف 

النظام على محافظة إدلب.

الذي  أوغلو،  شاويش  قال  ـ  األخبار  مركز 
يجري محادثات في موسكو مع نظيره الروسي 
يجب  وتركيا  روسيا  »إن  الفروف:  سيرغي 
المعارضة  جماعات  لفصل  معاً  تعمالن  أن 
شمال  إدلب،  محافظة  في  »اإلرهابيين«  عن 
غرب البالد«. فيما قال الفروف: »إن صبر 

موسكو ينفد من المسلحين في إدلب«. 
لتسوية  مقترحا  )الجمعة(  روسيا،  قدمت 
وبخاصة  سوريا،  غربي  شمال  في  الوضع 
لسيطرة  تخضع  تزال  ال  التي  إدلب  محافظة 
المعارضة،  وفصائل  المرتزقة  المجموعات 
الروسية.  »إنترفاكس«  وكالة  أفادت  حسبما 
شويغو  سيرغي  التركي  الدفاع  وزير  والتقى 
موسكو  في  أكار  خلوصي  التركي  بنظيره 
استقرار  »سبل  سموه  ما  لمناقشة  )الجمعة( 
العسكري  والتعاون  سوريا«  في  الوضع 
المقترح  بشأن  تفاصيل  ترد  ولم  البلدين.  بين 
الروسي، لكن وزير الخارجية التركي مولود 
سابق  وقت  في  حذر  قد  كان  أوغلو  شاويش 
السوري على  النظام  من هجوم محتمل يشنه 
أن  أكدت روسيا  فيما  للمعارضة،  آخر معقل 

صبرها نفد حيال المتمردين.
محادثات  يجري  الذي  أوغلو،  شاويش  وقال 

أيضاً في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي 
أن  يجب  وتركيا  روسيا  إن  الفروف، 
عن  المعارضة  جماعات  لفصل  معا  تعمالن 
»اإلرهابيين« في محافظة إدلب، شمال غرب 
بموسكو:  صحفي  مؤتمر  في  وقال  البالد. 
»هدفنا التخفيف من مخاوف نظرائنا الروس 
المنطقة.  تلك  في  اإلرهابيين  من  والتخلص 
نعرض  أن  يمكن  لكن  معاً  نعمل  أن  يمكننا 
حياة المدنيين للخطر في الوقت الذي نستأصل 
فيه تلك الجماعات المتطرفة«، وحذر الوزير 
إدلب  على  مسلح  هجوم  شن  أن  من  التركي 
سيؤدي إلى »كارثة إنسانية«. وقال الفروف: 
في  المسلحين  من  ينفد  موسكو  صبر  »إن 
باستهداف  الكرملين  يتهمهم  الذين  إدلب، 
المواقع الحكومية فضالً عن القاعدة العسكرية 

الروسية هناك«.
للفصائل  معقل  إلى  تحولت  إدلب  أن  يذكر 
المسلحة والمهجرين من المدن األخرى، بناء 
تركيا  كانت  النار  لوقف إطالق  اتفاقات  على 
إن  يقولون  مراقبين  لكن  فيها.  أساسياً  شريكا 
تسهيل  هو  إدلب  في  المسلحين  تجميع  هدف 
القضاء عليهم في عملية عسكرية بمدينة تكتظ 

بالسكان والمدنيين النازحين.

المتحدة  األمم  تتدخل  لم  ـ  األخبار  مركز 
قيام  لمنع  أعوام  أربعة  قبل  الغربية  والدول 
داعش بارتكاب الجرائم والمجازر بحق الُكرد 
تلك  من  التخفيف  أو  شنكال  في  اإليزيديين 
المجازر. لكن؛ قوات الدفاع الشعبي ووحدات 
جداً  الضعيفة  إمكاناتها  ورغم  الشعب  حماية 
لم  الذين  المدنيين  لخروج  آمنة  فتحت ممرات 
يقعوا تحت يد  داعش االكثر إرهاباً في العالم, 
ثم  ومن  الجبال  إلى  لجأ  من  بحماية  وقامت 
استعادة شنكال من يد داعش الذي سبى وقتل 

وشرد اآلالف من اإليزيديين.
قبل  على شنكال  عنيفاً  مع شن داعش هجوماً 
أرع سنوات  في 3 من شهر آب عام 2014 
تاركين  شنكال  من  البيشمركة  قوات  انسحبت 
الذي سبى  داعش  بيد  اإليزيديين  آالف  خلفهم 
وبعد  اآلالف,  وشرد  رجالهم  وقتل  نسائهم 
محققين  فريق  بدأ  المجزرة  من  أعوام  أربعة 
لجمع  العراق  في  عمله  المتحدة  لألمم  تابع 
داعش  ارتكبها  التي  المجازر  حول  األدلة 
من  وغيرها  اإليزيدية  األقلية  بحق  المتشدد 
وقال  الخميس.  نشرت  رسالة  وفق  الفظائع، 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الدولي  األمن  إلى مجلس  بها  بعث  في رسالة 
برئاسة  المحققين  فريق  »إن  آب:   17 في 
سيباشر  خان  أسعد  كريم  البريطاني  المحامي 
الشهر  من   20 الـ  في  التحقيق  في  العمل 

الجاري«. وأضاف غوتيريش: »إن خان الذي 
تم تعيينه في شباط قام بأول مهمة له في العراق 
وسيجمع  آب«.  و14   6 بين  ما  الفترة  في 
المحققون األدلة على جرائم الحرب والجرائم 
ضد اإلنسانية أو اإلبادة الجماعية الستخدامها 
محاكمات  ستجري  التي  العراقية  المحاكم  في 
لعناصر داعش، وفقا للقرار, بحسب موقع قناة 

الحرة.
 وتبنى المجلس العام الماضي قراراً باإلجماع 
مرتكبي  محاسبة  أجل  من  التحقيق  هذا  لفتح 
تبنتها  قضية  وهي  داعش،  من  الجرائم 
كلوني.  أمل  اإلنسان  لحقوق  الدولية  المحامية 
النساء  البريطانية  اللبنانية  المحامية  وتمثل 
واستخدمن  كرهائن  أخذن  اللواتي  اإليزيديات 
بعد  داعش  عناصر  قبل  من  جنس  كعبدات 
استيالئه على قضاء شنكال في العراق في آب 
المجازر  أن  المتحدة  األمم  واعتبرت   .2014
بحق اإليزيديين ترقى ألن تكون إبادة جماعية 
عدة  بالتحدث  كلوني  أمل  وقامت  محتملة، 
مرات أمام ممثلي الدول األعضاء في المنظمة 

األممية لحثهم على التحرك.
وفر عشرات اآلالف من اإليزيديين من مجزرة 
التحقيقات  وثقت  وقد  شنكال،  في   2014 آب 
التي أجرتها األمم المتحدة شهادات مروعة عن 

االنتهاكات بحق النساء والفتيات.

11أخبار صحة وعلوم2
ال شرعية لدستور يقصي 

شعوب مشال سوريا
ما املخطط الرتكي ـ الروسي

 بشأن إدلب؟!

بعد سنوات... األمم املتحدة حتقق يف جرائم 
داعش ضد اإليزيديني بشنكال!!

ظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن األشخاص 
المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، 
مزيد  إلى  يحتاجون  قد  جيداً،  ينامون  وال 
أجراها  الدراسة  لشفاء جروحهم.  الوقت  من 
األمريكية،  تينيسي  جامعة  بجامعة  باحثون 
ونشروا نتائجها، في العدد األخير من دورية 

)Sleep( العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الباحثون 
تأثير النوم المتقطع على مجموعة من الفئران 
والتي  الثاني،  النوع  من  بالسكري  المصابة 
وقارنوا  الوزن،  زيادة  من  أيضاً  تعاني 
وذات  سليمة  فئران  مع  الفئران،  تلك  حالة 
المجموعتين،  بتخدير  وقاموا  طبيعي،  وزن 

وإحداث جرح صغير في ظهور الفئران.
الجرح  استغرقها  التي  المدة  الفريق  وراقب 
األول  النوم،  من  سيناريوهين  تحت  للشفاء 
والثاني  الطبيعية،  بالمعدالت  نوماً  يتضمن 

نوم متقطع.
دوراً  يلعب  الجيد  النوم  أن  الباحثون  ووجد 
بين  الجروح  التئام  في  خاص  بشكل  هاماً 
الفئران السمينة المصابة بمرض السكري من 

النوع الثاني.
المصابة  الفئران  احتاجت  النتائج،  وحسب 
متقطع،  بشكل  نامت  والتي  السكري  بداء 
إلى 13 يوماً لتصل إلى 50 بالمئة من التئام 
وصلت  ذلك،  من  النقيض  وعلى  الجروح، 
الفئران ذات الوزن الطبيعي مع نوم  جروح 
منتظم إلى المقدار نفسه من التئام الجروح في 

حوالي خمسة أيام فقط.
أسفل  أو  القدم  جروح  تطور  مشكلة  وتعتبر 
الساق واحدة من أكثر المضاعفات المحبطة 
والموهنة لمرضى السكري، التي بمجرد أن 
التئام،  دون  ألشهر  تستمر  أن  يمكن  تتشكل 
وخطيرة.  مؤلمة  إصابات  إلى  يؤدي  ما 
من  السكري  مرضى  ربع  حوالي  ويعانى 
قرحة  ولخاصة  المزمنة،  الجلدية  التقرحات 
جراء  الفراش،  قرحة  إلى  باإلضافة  القدم، 
نفسه  الوضع  في  الجلوس  أو  االضطجاع 

لفترة طويلة.
ويقتصر عالج هذه الجروح في الغالب على 
الرطبة  الضمادات  مثل  القياسية،  العناية 
الضغط  تقلل  التي  التالفة  األنسجة  وإزالة 
التدابير  هذه  من  الرغم  وعلى  الجرح.  على 
الصحية، فإن الجروح والتقرحات تستمر في 
الشديدة،  الحاالت  وفي  األحيان،  من  الكثير 
تعتبر  حيث  القدم،  بتر  إلى  األطباء  يلجأ 
لعمليات  الرئيسي  السبب  السكري  جروح 

البتر في الواليات المتحدة.
على  الحصول  أن  سابقة  دراسات  وكشفت 
قسط كاف من النوم ليالً يتراوح بين 7 إلى 9 
ساعات؛ يحسن الصحة العامة، ويقي اإلنسان 
الكثير من األمراض، وعلى رأسها السكري 
الدراسات  ربطت  كما  والزهايمر،  والسمنة 
التعرض  وخطر  النوم  اضطرابات  بين 
القلبية  والنوبات  الدماغية  بالسكتة  لإلصابة 

وضعف الجهاز المناعي

ويفضل  عنها  االبتعاد  المحالة:  المشروبات  ـ 
شرب العصائر الطبيعية. 

ـ شرب كميات كبيرة من الماء. 
ـ الرياضة أوال وأخيراً: لها فوائد عديدة أهمها 

التخلص من السمنة والوزن الزائد. 

جديدة  لدراسة  وفقاً 
لغة  تعلم  منافع  فإن 

امتالك  على  تقتصر  ال  أخرى 
على  احتوائها  إلى  تمتد  بل  فحسب,  ثانية  لغة 
فوائد إدراكية خفية قد تحمي دماغك في حالة 
األزمات الصحية الشديدة مثل السكتة الدماغية 

والخرف.
جمع باحثون من المملكة المتحدة والهند بيانات 
من 608 من المرضى بالسكتة في حيدر أباد، 
يتحدثون  الذين  األشخاص  أن  ووجدوا  الهند, 
بأكثر من لغة واحدة لديهم فرصة أكبر للشفاء 
من السكتة من أحاديي اللغة. وزيادة احتماالت 
)ومن  اللغة  ثنائيو  فاألشخاص  أكبر،  الشفاء 
يتحدثون بأكثر من لغتين( أكثر احتماالً بمرتين 
المتالكهم وظائف إدراكية طبيعية بعد السكتة 
لغة واحدة,  يجيدون سوى  الذين ال  أولئك  من 
حتى مع األخذ في االعتبار عوامل أخرى مثل 
ومرض  الدم  وارتفاع ضغط  والتدخين  العمر 

السكري.
المستمرة  العقلية  التحديات  فإن  للباحثين,  وفقاً 
واحدة  لغة  من  بأكثر  التحدث  يتضمنها  والتي 
قد تؤثر على مخزون الشخص اإلدراكي, مما 
على  الضرر  مع  للتأقلم  متطورة  لقدرة  يقود 
السكتة  مثل  حادث  نتيجة  حصل  الذي  الدماغ 

الدماغية.
والباحث  الدراسة  في  المشارك  المؤلف  وقال 

المملكة  في  إدنبرة  جامعة  مع 
المتحدة توماس باك: »ثنائية اللغة تجعل 
األهالي يبدلون من لغة ألخرى, فبينما يثبطون 
واحدة منهما, ينشطون األخرى للتواصل. هذا 
ومستمراً  عملياً  دماغياً  تمريناً  يوفر  التبديل 
مرضى  مساعدة  في  عامالً  يكون  قد  ما  وهو 

السكتة على الشفاء«.
لشفائهم  أكبر  احتمالية  ظهور  إلى  باإلضافة 
اللغة  ثنائيي  فإن  السكتة  بعد  العقلية  وقدراتهم 
بأنهم األشخاص  الدراسة  في هذه  المعّرفين   -
أداًء  أظهروا   - أكثر  أو  لغتين  يتحدثون  الذين 
أفضل أيضاً في اختبارات ما بعد السكتة والتي 
قاست انتباههم وقدراتهم على استرداد وتنظيم 

المعلومة.
من الجدير بالمالحظة أن نتائج الشفاء المذهلة 
قد  الدراسة  هذه  في  المرضى  أظهرها  التي 
اللغوية  بالخصائص  األقل  على  جزئياً  ترتبط 
في  الباحثون  الحظ  فكما  البحث.  لمكان 
موقع »ستروك«,  في  نشرت  والتي  أوراقهم, 
ثقافية  تعددية  ذات  مدينة  أباد  حيدر  فإن 
المختلفة,  اللغات  من  واسعاً  نطاقاً  تستضيف 
الهندية,  األوردو,  التيلوجية,  اللغة  فيها  بما 
الذين  األشخاص  فإن  وهكذا,  واإلنجليزية. 

يعيشون  الذين  من  عقولهم”  “يدربون 
 - ذلك  من  نظرياً  -وينتفعون  أباد  حيدر  في 
لديهم فرصة أكبر لئال يكرروا القياسات نفسها 

في مكان آخر.
في  أعصاب  عالمة  أالدي,  سوفارنا  وقالت 
مؤسسة نظام للعلوم الطبية )NIMS(: »تبديل 
من  للعديد  يومي  واقع  هو  باستمرار  اللغات 
سكان حيدر أباد. فقد ال تُرى الفوائد اإلدراكية 
في أماكن تكون فيها الحاجة إلى توظيف لغتين 

أو أكثر ليست شديدة«.
وبذلك القول, لست مضطراً للعيش في منطقة 
شائعاً,  أمراً  متعددة  بلغات  التحدث  فيها  يكون 
فقد  اإلدراكي.  مخزونك  على  التأثير  بهدف 
أظهر بحث سابق أن ثنائية اللغة بإمكانها تأخير 
ظهور مرض الزهايمر, ولكن يقول الباحثون: 
بالضرورة  ليس  أخرى  لغة  تحدث  تعلم  إنَّ 
في  للمساعدة في تحسين فرصتك  المفتاح  هو 
دماغك  إبقاء  أن  حين  في  السكتة,  من  الشفاء 

نشيطًاً قد يكون هو المفتاح.
 NIMS: وقال سوبهاش كاول، أحد أفراد فريق
فكرياً،  المحفزة  النشاطات  أن  بحثنا  »يقترح 
المستمرة على مرِّ الزمن، والتي تبدأ من عمر 
مبكر أو حتى في منتصف العمر, قد تحميك من 

الضرر الذي تحدثه السكتة الدماغية«.

كما نعلم في اآلونة األخيرة هناك ازدياد ملحوظ 
والشرايين  القلب  بأمراض  اإلصابة  نسبة  في 
بين الناس نتيجة الضغوط النفسية، والظروف 
والعادات  التغذية  واسلوب  الصعبة،  المعيشية 
الكولسترول  بين  العالقة  ننسى  وال  الخاطئة.. 
 )TG( الثالثية  والشحومات   )cholesterol(
قوية  عالقة  هناك  شك  ال  القلب.  وأمراض 

ومترابطة وواضحة بينهما  بشكل كبير. 
قد يكون معلوماً من قبل الجميع أنَّ الكولسترول 
غالبية  يعلمه  ال  ما  لكن  الصحة،   على  خطر 

الناس أن الشحوم الثالثية أشد خطراً منه. 
لقد أكدت الدراسات الحديثة على أنَّ الكولسترول 
وجودها  حال  في  تساهم  الثالثية  والشحومات 
من  ومقبولة  معتدلة  نسب  وفق  الجسم  داخل 
وقاية القلب والشرايين من األمراض المختلفة  
بينما  في حال زيادة هذه  النسبة وارتفاعها عن 
200ملغ/ ـ  )الكولسترول  الطبيعي  المستوى 
ملغ/دل(،   150  - الثالثية  والشحومات  دل. 
أكثر عرضة لإلصابة  الشخص  عندها يصبح 

ضيق  أبرزها  والشرايين،  القلب  بأمراض 
وانسداد الشرايين.

التي  الدهون،  أشكال  من  شكل  الكولسترول 
الكبد  في  وبخاصة  الجسم،  في  إنتاجها  يتم 
واألمعاء ويوجد منه نوعان المعروفان بالضار 
والنافع، الجيد عالي الكثافة )HDL(  والضار  
منخفض الكثافة )LDL(  والكولسترول مهم، 
ألنه يساعد  في تصنيع األحماض الصفراوية  

فيتامينD  وبعض الهرمونات. 
الجسم  إمداد  وظيفتها  الثالثية:  الشحومات 
بالطاقة ويتم دخولها للجسم عن طريق الغذاء، 
فهي ال تصنع في الجسم، بل تأتي من الخارج 
في  يصنع  الذي  الكولسترول  عن  بخالف 
الكولسترول  من   ً كالَّ أنَّ  من  بالرغم  الجسم. 
عند  بالجسم  ضرراً  تسبب  والشحومات 
تكون  الثالثية  الشحومات  أن  إال  ارتفاعها، 
أكثر خطراً، ألن قسماً منها يستهلك في الجسم 
من أجل الطاقة، والقسم الزائد منه يتراكم في 
يؤدي  وبالتالي  الجسم،  المختلفة من  األعضاء 

واإلصابة  الزائد  والوزن  بالسمنة  اإلصابة 
عندما  وبخاصة  والشرايين  القلب  بأمراض 
يكون الشخص مصاباً السكر وارتفاعه متعلق 
وبالتالي  الغذاء،  وأسلوب  بنمط  كبير  بشكل 
الكولسترول  معدل  من  التاكد  عليك  يجب 
دوري  وبشكل  الدم  في  الثالثية  والشحومات 
استعداد  لديهم  الذين  األشخاص  وبخاصة 
والسكري  كالسمنة  الدم  شحومات  الرتفاع 
م لكم بعض النصائح عن  والوراثة وإلخ، ونقدِّ

كيفية الوقاية والقضاء على الدهون الزائدة:
بشكل  فيه  يعتمد  صحي  غذائي  نظام  اتباع  ـ 
كبير على تناول الشحوم من مصدر نباتي بدالً 

من مصادر حيوانية.
السكريات  تناول  من  الحد  السكريات:  ـ 
من  التخلُّص  إلى  يؤدي  )الكربوهيدرات( 

السمنة والوزن الزائد. 
عن  اإلمكان  قدر  االبتعاد  الحمراء:  اللحوم  ـ 
كاألسماك  البيضاء  باللحوم  واستبدالها  تناولها 

وغيرها.

إعداد الصفحة - جوليا خلو

قلة النوم تؤخر التئام جروح
 مرضى السكري

العالقة بني أمراض القلب وارتفاع الشحومات الثالثية والكوليسرتول 

اكتشاف حوت نادر عمره 10 ماليني 
سنة يف القرم!

إذا كنت تتقن أكثر من لغة، ففرصك بالنجاة
 من سكتة دماغية أكرب!

لحوت  عظمي  هيكل  على  اآلثار  علماء  عثر 
شبه  في  سنة،  ماليين   10 قبل  اختفى  قديم، 
جزيرة القرم بروسيا، وذلك أثناء دراسة موقع 

مستقبلي للسكك الحديدية.
وبحسب موقع »روسيا اليوم »اكتشف العمود 
الشبيه  الفقري وأضالع حوت »سيتوثيريوم« 
بالحيتان الحديثة، في شبه جزيرة كيرتش أثناء 
لبناء  مخصص  لموقع  اآلثار  علماء  دراسة 
السكك الحديدية، حسبما أفادت وسائل اإلعالم 

المحلية، يوم الجمعة 17 أغسطس.
البالغ  النادر  الكائن  هذا  اكتشاف  يعد  وال 
الموقع  ألن  نظراً  مفاجئاً،  أمتار  خمسة  طوله 

يُعرف  ما  قلب  في  الماء،  تحت  عميقاً  كان 
سيرغي  وقال   .»Sarmatian Sea»بـ سابقاً 
التابع  اآلثار  معهد  في  الباحث  يازيكوف، 
البحر  تحول  »لقد  الروسية:  العلوم  ألكاديمية 
الجيولوجية  الطبقات  وارتفعت  يابسة،  إلى 
كان  الذي  للحوت  العظمي  الهيكل  وظهر 
قال  كما  البحر«،  قاع  في  أصالً  متواجداً 
الحيوان  دميتري ستارتسيف، من متحف علم 
فريدة  المكتشفة  البقايا  »إن  القرم:  جامعة  في 
عينة  تتبع  األجزاء  جميع  أن  كما  نوعها،  من 
واحدة. وال تحدث هذه االكتشافات في كثير من 

األحيان«.

د. خالد أمحو 

إنهم  »كوبنهاغن«  جامعة  من  باحثون  قال 
»نادرة«،  بردي  مخطوطات  على  عثروا 
الفراعنة  عهد  منذ  »دفينة«  أسرار  كشفت 
العصر، ونشرت  ذلك  في  تفوقهم  تبرر سر 
العلمية  االسكندنافية«  »العلوم  مجلة 
بباحثين  خاصة  بحثية  ورقة  المتخصصة 
ما وصفوه  تكشف  من جامعة »كوبنهاغن« 
بـ«أسرار المعرفة الطبية، التي كان يمتلكها 
البحثية  الورقة  وأشارت  الفراعنة«.  أطباء 

إلى أن المخطوطات النادرة، تكشف أن أطباء 
الفراعنة، كانوا يشخصون ويعالجون مختلف 
األمراض بطرق مبتكرة، وأبرزها تشخيص 
وعالج  الجنين،  نوع  ومعرفة  الحمل، 
المصريات،  عالم  وقال  العيون،  أمراض 
النادرة، ال  المخطوطات  كيم ريهولت: »إن 
لكنها  الطبية،  المعلومات  عن  فقط  تتحدث 
أيضاً تنتقل إلى معرفة الفراعنة بعلوم التنجيم 

والنبات والفلك«.

الفرعونية  الطبيعية  الوصفات  تلك  وظلت 
قبل  عام   200 حتى  مصر،  في  مستخدمة 
الميالد، حيث وجدت مخطوطات شبيهة بها 
ياكوب،  آمبر  وقال  االسكندرية،  مكتبة  في 
المخطوطات:  ترجمة  في  المشاركين  أحد 
إنَّ الفراعنة كانت لديهم دراية كبيرة بطريقة 
وهو  اإلنسان،  جسد  في  عضو  كل  عمل 
كيفية  معرفة  على  كبيرة  قدرة  منحهم  ما 

تشخيص األمراض وعالجها.
أن  يمكن  »ذلك  ياكوب:  آمبر   وتابعت 
على  معروف  طبي  نص  أقدم  بأنه  يوصف 
مثالً  الكلى  أمراض  لمناقشة  األرض  سطح 

وكيفية تشخيصها وعالجه«.

العثور على أقدم نص طبي يف العامل

مركز األخبار ـ يتعرض أهالي قرى بربنه 
وكوليا فوقاني وكوليا تحتاني التابعة لمنطقة 
راجو في عفرين لسلسلة انتهاكات وحشية 
من قبل مرتزقة فرقة الحمزات، بمؤازرة 
المجلس  أنصار  من  عمالء  عصابة 
محلية  مصادر  وأفادت  الكردي.  الوطني 
الحمزات  فرقة  مرتزقة  أن  عفرين  من 
في  المدنيين  بحق  انتهاكاتهم  يواصلون 
أن  المصادر  وأكدت  راجو،  منطقة  قرى 
معينة  عائالت  على  يعتدون  المرتزقة 
عمالء  عصابة  تقدمها  تقارير  على  بناء 
تابعة للمجلس الوطني الكردي في سوريا. 
فوقاني  وكوليا  بربنه  قرى  أهالي  ويعيش 
وتحتاني أوضاعاً مأساوية جراء اعتداءات 
الحمزات،  فرقة  مرتزقة  قبل  من  يومية 
حيث يتم اختطاف األهالي وابتزاز ذويهم 
الليرات،  ماليين  إلى  تصل  فدية  وطلب 
إضافة إلى نهب وسلب الممتلكات. بتاريخ 
مرتزقة  داهم  الجاري  آب  شهر  من   18
فرقة الحمزات منزل المواطن خليل حنان 
جراره  على  االستيالء  وحاولوا  داوود 
رفض  خليل  المواطن  لكن  الزراعي، 
اعتدى  إثرها  وعلى  الجرار  عن  التخلي 
وأصيب  الحمزات  فرقة  مرتزقة  عليه 
قلبية  بجلطة  خليل  المواطن  إثرها  على 
أودت بحياته، إال أن مأساة عائلة داوود لم 
تتوقف عند هذا الحد، حيث داهم المرتزقة 
المواطن خليل  )األربعاء( 22 آب، منزل 
وهم  أبنائه  من  اثنين  واعتقلوا  داوود 
خليل  وحنان  داوود  خليل  عزت  من  كل 
استولوا  كما  داوود،  فائق  وعمهم  داوود 
لكل  عائدة  زراعية  جرارات  ثالث  على 
فإن  محلية؛  مصادر  وبحسب  منهم.  واحد 
المرتزقة اعتدوا بوحشية على المختطفين 
ما أسفر عن كسر يد وقدم المواطن عزت 
المرتزقة  أن  المصادر  وأكدت  داوود. 
بعد  وحنان  عزت  الشقيقين  عن  أفرجوا 
تعذيب وحشي، بينما أبقوا على عمهم فائق 
ليرة  مليون  مقدارها  فدية  وطلبوا  كرهينة 
سورية لإلفراج عنه، كما صادر المرتزقة 

إلى  إضافة  للمختطفين،  الخليوية  الهواتف 
الهواتف  استخدام  من  القرية  أهالي  منع 

الخليوية للتغطية على جرائمهم.
تفيد  عفرين  ريف  من  الواردة  المعلومات 
بأن أهالي قرية بربنه وكذلك قريتي كوليا 
مأساة  يعيشون  تحتاني  وكوليا  فوقاني 
مرتزقة  يد  على  يومي  بشكل  حقيقية 
أيضاً  المصادر  وبحسب  الحمزات.  فرقة 
الوطني  المجلس  أنصار  من  عصابة  فإن 
قرية  أهالي  من  سوريا،  في  الكردي 
منازل  إلى  المرتزقة  عناصر  تقود  بربنه 
عناصر  »إن  المصادر:  وقالت  المدنيين. 
عصابة المجلس الوطني هم من أبناء عائلة 
زينل.  وصبري  أوسي  وصبحي  معمو، 
وهم من يقودون عناصر مرتزقة الحمزات 
بمعلومات  ويدلون  المدنيين  منازل  إلى 
حول أهالي القرية بهدف ابتزازهم وطلب 
الفدية منهم«. ويشار إلى أن وكالة هاوار 
قد نشرت في وقت سابق خبراً حول قوائم 
الوطني  المجلس  أعضاء  قبل  من  أعدت 
االحتالل  فيه  يوجهون  حيث  الكردي، 

التركي لخطف المدنيين.

عفرين  مقاطعة  في  مصدر  وأفاد  كما 
 ،)ANF( لألنباء  فرات  لوكالة  المحتلة 
بقيام عناصر مرتزقة فرقة السلطان مراد 
في  المحمودية  حي  في  اعتقاالت  بحملة 
لم  الشبان  من  عدد  طالت  عفرين  مدينة 
وتأتي  أسمائهم.  معرفة  للمصدر  يتسنى 
هذه االعتقاالت على خلفية االنفجار الذي 
والذي  الماضي  الثالثاء  يوم  المدينة  هز 
استهدف وبحسب المصدر إحدى الدوريات 
أثناء  مراد  السلطان  فرقة  لمرتزقة  العائدة 
الواقع  الحرية  معرض  أمام  من  مرورها 
في  تبنتها  والتي  راجو  ناحية  على طريق 
وقت سابق إحدى المجموعات التي تطلق 
على نفسها مجموعة »الشهيد روجهات«، 

مسفرة عن مقتل ثالثة مستوطنين. 
وأفادت مصادر محلية أخرى لوكالة فرات 
لألنباء بقيام عناصر مرتزقة الجبهة الشامية 
باختطاف سبعة مدنيين من قرية »عرابو« 
مع  تعاملهم  بذريعة  موباتا  لناحية  التابعة 
هم  والمخطوفون  قديماً.  الذاتية  اإلدارة 
كالً من: جوان حبش، إيبش حبش، والت 

طشي، خليل حسن، ومحمد تتر.

جرائم مكثفة لالحتالل الرتكي يف عفرين
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المرأة  مصوراً  تسجيالً  ناشطون  نشر 
أهالي  من  خليل  يوسف  إسراء  تدعى 
مقاتل  زوجة  وهي  الشمالي  حلب  ريف 
»درع  لـ  التابع  سليمان  السلطان  لواء  في 
فيه  تتحدث  تركيا،  من  المدعوم  الفرات« 
السالح  بقوة  لالغتصاب  تعرضها  حول 
عدة مرات من قبل القيادي في اللواء ذاته 
والمدعو محمد الجاسم الملقب بأبي عمشة. 
والجدير بالذكر أن فصيله يتمركز في قرية 
شهدت  التي  عفرين  بريف  حديد  الشيخ 
من  لنسوة  اغتصاب  حاالت  عدة  أيضاً 
زوجات  اآلخر  وبعضهن  عفرين،  أهالي 

لعناصر في »درع الفرات«.
معاناتها  قصة  خليل  يوسف  إسراء  تروي 
لواء  في  القيادي  قبل  من  واغتصابها 
السلطان سليمان محمد جاسم الملقب بأبي 
عمشة بعفرين. وتحدثت إسراء في تسجيل 
مصور تناقلته وسائل التواصل االجتماعي 
»أنا  قائلة:  االلكترونية  المواقع  وبعض 
الشمالي،  حلب  ريف  من  سورية  امرأة 
الفرات،  وزوجي مقاتل من عناصر درع 
وأخوته  عمشة  أبا  الجاسم  محمد  أن  وبما 
تركيا،  في  زوجاتهم  بينما  هنا  يعيشون 
طلبت منهم أن يعتبروني أختهم الصغرى، 
وأن أغسل لهم ثيابهم وأصنع لهم األطعمة 
التي يشتهون، وهكذا بدأ المدعو أبو سراج 
منزلي  إلى  بالتردد  عمشة  أبو  أخو  وهو 

وإعطائي مالبسه ألغسلها له، وأحياناً كان 
يطلب مني أن أطهو بعض المأكوالت التي 
وكان  بتحضيرها وطبخها،  فأقوم  يشتهيها 
راتب  أن  يعلم  كونه  أحياناً  المال  يعطيني 
زوجي ال يكفينا، وفي إحدى المرات جاء 
الثانية  الساعة  في  تركيا  من  سراج  أبو 
منا  وأخذ  المنزل  ودخل  ليالً،  عشرة 
حينها  زوجي  وكان  والسالح،  الهواتف 
قد أصيب بكسر ثالثي في ساقه في إحدى 
كان  الذي  الشخص  وحسب  المعارك، 
يعالج الكسر فإنه طلب نقل زوجي للقرنية 
يصاب  أن  المحتمل  من  ألنه  عالجه  ليتم 
أبو  المدعو  منا  طلب  لذلك  بالغرغرينا، 
والذهاب  للخروج  متاعنا  تحضير  سراج 
عمشة  أبو  قال  وهنا  وسلفتي،  أنا  للقرنية 
أن  أريد  بهم!  تتدخل  ال  سراج  أبو  ألخيه 

أتحدث معهن في بعض األمور«.
تابعت إسراء سرد القصة والدموع تنهمر 
أبو  »أرسل  وقالت:  بغزارة  مقلتيها  من 
بينما  القرنية،  إلى  وأخاه  زوجي  عمشة 
في  الصغيرة  وابنتي  سلفتي  مع  بقيت 
الكهرباء  بقطع  عمشة  أبو  فقام  المنزل، 
معتمة،  غرفة  في  ووضعنا  المنزل  عن 
بينما أخاه سيف يحرس الباب، وأشعل أبو 
عمشة ضوء الجوال وبدأ بضربي وشتمي 
لكن  له:  فقلت  فلتانة«،  وحدة  »أنت  قائالً: 
ماذا بدر مني يا »معلم« أنا أقوم بخدمتكم 
وأعتبر نفسي أختكم الصغيرة، لكنه انهال 
وهو  وسلفتي  وابنتي  أنا  بالضرب  علينا 

أقوم  بأنني  واتهمني  ويهيننا،  ويشتم  يسب 
عالقة  لوجود  سراج  أبي  أخيه  بمساعدة 
جنسية بيني وبينه، وقلت له: إن هذا الكالم 
ثالثة  منذ  حامل  امرأة  فأنا  صحيح،  غير 
له  وأصنع  أبو سراج  ثياب  وأغسل  أشهر 
الطعام فقط بدافع إنساني كوني أعتبره أخاً 
وليس  منذ ست سنوات  وأنا متزوجة  لي، 
حملي  هو  وهذا  الطفلة،  هذه  سوى  لدي 
وسحبني  شعري  من  بشدي  فقام  الثاني، 
ني إلى الغرفة الثانية، ومن ثمَّ  بعنف وجرَّ
بتصفية  »سأقوم  وقال:  بالمسدس  هددني 
ألوامري،  تخضعي  لم  إذا  وأخيه  زوجك 
وسأقتل  رصاصتين،  سوى  أخسر  ولن 
ابنتك، وهنا توسلت إليه أال يفعل بهم شيئاً 
فال  سواهم  أحداً  الدنيا  في  أملك  ال  ألنني 
أقارب لدي وال أهل، وقلت له سألبي طلبك 
لكن ال تقتل عائلتي وال تؤِذ ابنتي، وهنا قام 
بتمزيق مالبسي وتعريتي وقام باغتصابي 
أجهضت  وحشيته  ولشدة  وحشية،  بكل 
جنيني ذي األشهر الثالثة، ومن ثم دفعني 
خارج الغرفة وهددني إذا قمت بإخبار أحد 
بما جرى بأنه سوف يقوم بتصفية زوجي 

وأخيه فوراً«.
بإحضار  قاموا  »بعدها  إسراء:  أكملت 
زوجي من القرنية، وقاموا بضربه وأدخلوه 
المنزل، وعندها شاهدني زوجي وأنا  إلى 
أتكلم  لم  لكنني  السبب،  عن  وسألني  أبكي 
أشعر  فقط  بخير  وأنا  شيء،  ال  له:  وقلت 
بألم في بطني، كنت خائفةً عليه ولم أخبره 
ما  إذا  بقتله  هدَّدني  عمشة  أبا  ألن  بشيء 
يثق  زوجي  وألن  اغتصابي،  عن  أخبرته 
بي كثيراً صدقني ولم يدقق في الموضوع، 
غار  ونجس،  مجرم  رجل  عمشة  أبا  لكن 
من أخيه أبي سراج ألنه كان يتردَّد علينا 
السوء  بي  فظن  ثيابه،  بغسل  أقوم  وكنت 
معه،  جنسية  عالقة  على  بأنني  واتهمني 

وقام باغتصابي بكل دناءة ووحشية«.
أبا عمشة  الجاسم  محمد  بأن  إسراء  أكدت 
لـ »درع  التابع  السلطان سليمان  لواء  قائد 
بعد  النساء  باغتصاب  يقوم  كان  الفرات« 
إرسال أزواجهن إلى القرنية بمهام مختلفة، 

لم  إذا  أزواجهن  بتصفية  يهدِّدهن  وكان 
يقمن بتلبية رغباته، وأن العديد من النساء 
يده  على  وأجهضن  عرضهن  انتهاك  تم 
في منطقة الشيخ حديد تحت تهديد السالح 
الفصيل  في  مقاتلين  زوجات  وجميعهن 

ذاته.
»في  قائلةً:  قصتها  سرد  إسراء  تابعت 
نسير  زوجي  مع  كنت  بينما  الثانية  المرة 
بقربنا  توقفت  حديد،  الشيخ  طريق  على 
من  وطلب  المصفحة،  عمشة  أبي  سيارة 
من  المال  بعض  الذهاب إلحضار  زوجي 
عند شخص يدعى الشيخ ابراهيم، وقال له 
سأقوم بإيصال زوجتك للمنزل وأنت اذهب 
إلحضار المال، كنت مذعورة جداً حينها، 
لكنني  وقلق،  بخوف  زوجي  إلى  ونظرت 
لم أستطع التكلُّم وصعدت معه في السيارة، 
وتوسلت إليه أن يتركني بحالي، وقلت له: 
إنَّني بمثابة ابنته اليمامة، لكنه قال لي: لن 
بدفعي  أحدهم  وقام  الساقطة،  أيتها  أتركك 
بقوة وعنف فاصطدم رأسي بباب السيارة 
ففقدت الوعي، ولم أصُح إال بعد وقت حيث 
كان أحدهم يرش علي الماء بالقرب من باب 
اغتصابي  تم  أنه  حينها  وأدركت  منزلي، 
ثانية من قبل المجرم أبي عمشة، فخرجت 
من السيارة بسرعة وأنا مذعورة وخائفة، 
لم أرها منذ ثالث  التي  وفوجئت بأن أمي 
جاءت  وقد  المنزل،  في  موجودة  سنوات 
بشكل  التصرف  حاولت  لكني  لزيارتي، 
من  واتصلت  باألمر،  تعلم  ال  كي  طبيعي 
فوري بزوجي لالطمئنان عليه، وسألني إن 
كان هناك شيٌء ألنه قلق من اتصالي لكنني 
أقل شيئاً،  ولم  بنفسه  يعتني  أن  منه  طلبت 
فتساءل  أبكي،  جالسة  رآني  عودته  وعند 
قائالً: لماذا تبكين كلما خرجت من المنزل؟ 
لكنني لم أتكلم ألنني كنت أخاف عليه من 

بطش أبي عمشة«.
وتابعت: »في أحد األيام اتصل أبو عمشة 
مرافقتي  منه  وطلب  مجدداً  زوجي  مع 
وصعدنا  امرأة،  مع  التحقيق  سيتم  ألنه 
واتجهنا  المصفحة  عمشة  أبي  سيارة  في 
إلى أحد المنازل، وعند وصولنا طلب أبو 

المنزل  خارج  البقاء  زوجي  من  عمشة 
برفقتي  سيدخل  أنه  أساس  على  للمراقبة، 
حركة  من  امرأة  مع  للتحقيق  المنزل  إلى 
التحرر الكردستانية، وألن زوجي يثق به 
بينما  خارجاً  بقي  بتصرفاته  يوماً  يشك  لم 
بإغالق  وقام  للمنزل،  عمشة  أبو  أدخلني 
هناك،  امرأة  أية  هناك  تكن  ولم  األبواب، 
بالمسدس  هددني  لكنه  الصراخ  حاولت 
مجدداً، وقال: إنَّه سيقتل زوجي أمام الباب 
إذا صرخت أو تفوهت بكلمة، وبدأ يصرخ 
وطبعاً  معك«،  التحقيق  نريد  ادخلي  »هيا 
أن  زوجي  يظن  لكي  للتمويه  ذلك  كان 
هناك امرأة يتم التحقيق معها، حينها وضع 
المسدس على رأسي وأدخلني الغرفة وقام 
خروجي  وعند  الثالثة،  للمرة  باغتصابي 
رآني زوجي وأنا أبكي وسألني لماذا؟ لكنني 
قلت له: إنني ذعرت من منظر تلك المرأة 
التي تم التحقيق معها، وقلت لزوجي حينها 
ال تحضرني مرة أخرى لهذه األماكن، أنا 
من  أخاف  ألنني  أحد  مع  التحقيق  أريد  ال 
»بعد  حديثها:  واستأنفت  المشاهد«.  هذه 
وكنت  ظهري،  في  لكسر  تعرضت  أيام 
طريحة الفراش وال أستطيع التحرك أبداً، 
وكان زوجي يقوم بإصالح السيارة بسبب 
ضها لحادث، وجاء أبو عمشة وطلب  تعرُّ
مهمة،  في  للذهاب  إحضاري  زوجي  من 
وشرح زوجي له وضعي وأنني ال أستطيع 
الخروج بسبب كسر في الظهر، وسأله أبو 
السيارة  تعرض  سبب  عن  بغضٍب  عمشة 
بإصالحها  قام  قد  زوجي  وكان  للحادث 
قام  عمشة  أبا  لكن  حسابه،  على  بالكامل 
ثالث  لمدة  وتعذيبه  السجن  في  بزجه 
ساعات، وقام بإطالق الرصاص من فوق 
رأسه إلرهابه، وكان في نيته قتله لكنه لم 
إسراء  توسَّلت  حديثها  ختام  في  يفعل«. 
لكل من يشاهد شريط الفيديو أن يساعدوها 
ويخلصوها من محنتها، وينقذوها من هذا 

الظالم.

بتحقيق  اآلمال  ومعهما  المنتخبين  ودخل 
الذي  الزور  دير  منتخب  وبخاصةً  الفوز 
أمام  األولى  مباراته  في  خسر  قد  كان 
منتخب إقليم الفرات وبثالثة أهداف مقابل 
دخل  فقد  الطبقة  منتخب  أما  واحد،  هدٍف 
فوز  من  نقاط  ثالث  جعبته  وفي  المباراة 
على منتخب منبج وبهدف بدون رد، ومع 
أبناء  لمنتخب  األفضلية  ظهرت  البداية 
الدير، واستطاعوا تسجيل هدفهم األول من 
خطأ مشترك من المدافع والحارس، ولكن 
منتخب  استطاع  إذ  طويالً  تدم  لم  فرحتهم 

قوية  تسديدة  من  التعادل  إدراك  الطبقة 
ومخادعة للحارس استقرت بشباكه وبعدها 
على  الحصول  المنتخبين  العبو  حاول 
نهاية  حتى  استمر  التعادل  لكن  ثاٍن  هدف 
الشوط  أما في  المباراة،  الشوط األول من 
الثاني فقط استطاع العبوا الطبقة الوصول 
وبثالثة  الفوز  وتحقيق  مرتين  الشباك  إلى 
قوا  أهداف مقابل هدٍف واحد، ليزيدوا ويُعمِّ

بذلك من جراح دير الزور.
روناهي/ قامشلو

السورية  المرأة  ـ دفعت  روناهي/ قامشلو 
وتعرضت  الحرب  ظل  في  باهظاً  ثمناً 
آخر  إلى  مكان  من  والنزوح  للتشريد 
وعاشت الفقر والحرمان واأللم، فلقد كانت 
قاسياً،  تزال ظرفاً  في سوريا وال  الحرب 
حملت معها كل أشكال التغيير االقتصادي 
واالجتماعي، وكانت تجربة جديدة أغرقت 
في  تكن  لم  تفاصيل  في  السورية  المرأة 
الحسبان، فمنهّن من استطعّن مواجهة تلك 
الظروف، وأخريات اخترن السفر والتنقل 
من مكان آلخر. بذلت المرأة كل ما تستطيع 
للتغلب  التغييرات  تلك  لتواكب  قدرات  من 
االنتهاكات  من  للكثير  وتعرضت  عليها، 
بحقها كمرأة، ففقدت بيتها الذي كان مأواها 
الوحيد وتحتمي به، ولكن؛ على الرغم من 
صعوبة الظروف ما زالت المرأة السورية 
شجاعة  وبكل  القوية  بإرادتها  صامدة 
الدرويش؛  أحمد  الحياة.عائشة  تصارع 
من  نزحت  عمرها،  من  الستين  في  امرأة 
منطقة الدرعية بمدينة الرقة بسبب مرتزقة 
المدمر  منزلها  خلفها  وتركت  داعش، 
الصغر  منذ  فيه  ترعرعت  الذي  ومسكنها 
وسكنت  قامشلو،  مدينة  في  علو  تل  إلى 
سنوات  أربع  قبل  البداية  في  أقاربها  عند 
الزواج  ترفض  التي  العزباء  وابنتها  هي 
أوالدها  باقي  أما  المريضة،  أمها  لرعاية 
فهم متزوجون ويقطنون خارج البالد، وال 
يقدمون المساعدة لها. قالت عائشة بحسرة: 
»حتى في عيد األضحى المبارك لم يتصلوا 
أميرة  ابنتي  لدي  لكن؛  بالعيد،  لتهنئتي  بي 
التي عوضتني عن كل أوالدي، بقينا في تل 

علو لبضعة أيام فقط ألننا لم نشعر بالراحة، 
ثم انتقلنا إلى معبدة، وكان وضعنا المادي 
سيئاً جداً، فبدأت ابنتي بالعمل، واستأجرنا 
الرغم من  أشهر، وعلى  ثالثة  لمدة  منزالً 
لحين  وحيدة  البقاء  أتحمل  كنت  مرضي 
عودة ابنتي من العمل، لتطعمني وتعطيني 
السكري  بمرض  مصابة  ألنني  األدوية 
األيام  أحد  وفي  عاماً،  عشر  خمسة  منذ 
قدمي   وأصيبت  جداً،  سيئاً  أصبح وضعي 
الطبيب وقال  إلى  فذهبت  )الغرغرينا(،  بـ 
لي أنه يجب بترها وإال سأموت، وأصبحت 
أجري  لكي  المال  سأجلب  أين  من  أفكر 
العملية، وأجريت مكالمة مع أوالدي طلباً 
وأرسل  أحدهم  لي  فاستجاب  للمساعدة، 
قدره مئة ألف ليرة، ولكن؛  مالياً  لي مبلغاً 
لألسف لم يكن كافياً إلجراء العملية، ومن 
ثم اقترحت ابنتي أن ننادي في الجامع لعل 
ويساعدنا،  إلينا  أحد  يستجيب  أن  وعسى 
قدموا  موجودون،  دائماً  الخير  أهل  وألن 
العملية  بإجراء  وقمت  الكافي  المال  لي 
في مدينة ديرك، وعندما تعافيت وبعد بتر 
قدمي لم أعد قادرة على المشي، وأصبحت 
بحاجة لكرسي كي أتنقل عليه، فكانت لدي 
ونشرب  لبنها  من  نأكل  كنا  واحدة،  شاة 
ألشتري  لبيعها  فاضطررت  حليبها،  من 
بعدها  وصرت  بالعجزة،  خاصاً  كرسياً 
عن  أخفِّف  أن  أحاول  كنت  أفضل،  بحالة 
آخر،  إلى  مكان  من  تنقلي  من  قليالً  ابنتي 
مدينة  في  قضيناها  أشهر  ثالثة  بعد  لكن 
معبدة، تم فصل ابنتي من الوظيفة، ولم يبق 
قامشلو،  مدينة  إلى  االنتقال  إال  حيلة  باليد 

حيث تسكن ابنتي المتزوجة، فذهبنا وبقينا 
كانت  الظروف  لكن  شهر،  مدة  عندها 
صعبة، وشعرت بأنني أصبحت عبئاً ثقيالً 
عليها، وبعد التفكير لمدة طويلة بيني وبين 
الذي  زوجي  إلى  الذهاب  قررت  نفسي، 
أيضاً  وبناًء  ثانية،  امرأة  من  متزوجاً  كان 
على طلب ابنتي العزباء، ذهبنا إلى مسكنه 
عبارة  وهو  الخليج،  حديقة  في  الصغير 
عن غرفة محرس ال تكفي إال لشخصين، 
ألنه  فيها،  السكن  على  مجبرين  كنا  لكننا 

لم يبق لنا سوى هذا المأوى، وكنت أعاني 
الثانية،  زوجته  مع  مستمرة  مشاكل  من 
نزحنا،  عندما  تركنا  الذي  زوجي  وكان 
يعاملها أفضل مني ويشتري لها ما تشاء«.
في  الخير  أهل  »كان  عائشة:  وتابعت 
فتذهب  المال،  بعض  لي  يقدمون  الحديقة 
بالنسبة  أما  الطعام،  لي  لتشتري  ابنتي 
لشرائها،  الكافي  المال  لدي  فليس  لألدوية 
وبخاصٍة  الشديد  الحر  من  نعاني  أننا  كما 
الكهرباء،  توفُّر  لعدم  النهار  فترات  في 
حتى  حولنا  من  الماء  برش  ابنتي  فتقوم 
القائمون على تجهيز  يخفِّف الحر، ويقول 
الحديقة أنهم عند افتتاح قسم األلعاب الليلية 
للعب، سيتم  فيها، وقدوم األطفال الصغار 
في  عائشة  فيها«.وتمنت  الكهرباء  تمديد 
ختام حديثها من المنظمات اإلنسانية وأهل 

الخير مساعدتها. ومن جهتها حدثتنا أميرة 
هي  »أمي  قائلةً:  عائشة  ابنة  الدرويش 
بها  أتركها وسأعتني  ولن  لدي،  كل شيء 
كل  من  الرغم  وعلى  عمري،  آخر  حتى 
أحاول  وآالم،  أوجاع  من  له  تعرضت  ما 
التخفيف عنها والوقوف بجانبها، وأنا اآلن 
أبحث عن عمل هنا في قامشلو، يكون قريباً 
من مسكننا، ألستطيع أن أقدم كل ما تحتاجه 
العناية  يستحق  يوجد شخص  فال  والدتي، 

مثل األم ألنها مصدر الحنان والمحبة«.
إلى مدينتنا  العودة  أميرة: »أتمنى  وتابعت 
إلى  واألمان  السالم  يعود  وأن  الرقة، 

بالدنا«.

تقرير/ أفني يوسف

تقرير/ وفاء الشيخ

لكرة  السيدات  دوري  منافسات  انطلقت 
القدم ألندية إقليم الجزيرة وذلك بلقاء جمع 
وذلك  وجودي،  قامشلو  ناديي  سيدات  بين 
على أرضية ملعب قامشلو المغطى الواقع 

على طريق الحزام بقامشلو.
البداية  منذ  اللقاء  قامشلو  سيدات  وتسيدت 
واستطعن هز شباك سيدات جودي بثالثية 
نظيفة في الشوط األول، وكانت هناك بعض 
دون  ولكن  جودي  سيدات  من  المحاوالت 
أي خطورة كبيرة تذكر، واستمرت سيدات 
قامشلو بالتسجيل باإلضافة إلضاعة العديد 
مهرجان  سجلن  وقد  المحققة  الفرص  من 
أهداف في المباراة بلغ عددها سبعة، وهي 
المباراة األول في الدوري الرسمي األول 

إقليم  في  والثاني  العام  لهذا 
أحرزن  قد  كن  قامشلو  وسيدات  الجزيرة 
المنصرم  العام  في  األول  الدوري  لقب 
باإلضافة للقب البطولة التي أقيمت بمناسبة 
الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن 
قبل  أقيمت  التي  التنشيطية  الدورة  وكذلك 
فترة ولكنهن خسرن لقب كأس السوبر في 
سيدات  من  المباراة  من  األخيرة  الدقيقة 
والجدير  رد،  بدون  وبهدف  عامودا  أهلي 
بالذكر أن سيدات نادي قامشلو يمثلن اآلن 
نادي الجهاد في بطولة السيدات لكرة القدم 

للصاالت بسوريا والمقامة بدمشق.  

روناهي/ قامشلو

فروم،  اللقب كريس  في ظل غياب حامل 
جيرينت  للدراجات  فرنسا  سباق  وبطل 
الصراع  أن  يبدو  المشهد،  عن  توماس 
مفتوحاً  سيكون  إسبانيا،  سباق  لقب  على 
عن  الباحثين  للمتسابقين  مصراعيه،  على 
تعويض األداء الضعيف في باقي السباقات 
الكبرى، هذا الموسم. وقرر فروم وتوماس 
من  بدالً  بريطانيا  سباق  في  المنافسة 
إسبانيا، ما يعني انتهاء سيطرة فريق سكاي 
أربع  آخر  في  إسبانيا،  لقب  على  المهيمن 
األقرب  موفيستار  فرص  وتبدو  سنوات. 
غد  بعد  ينطلق  الذي  السباق،  في  للتفوق 
السبت، بمرحلة افتتاحية تمتد لمسافة ثمانية 
ملقة، وسينتهي في مدريد  كيلومترات في 
الكولومبي  ويملك  المقبل.  أيلول   16 في 
نايرو كينتانا، بطل نسخة 2016م، الدافع 
من أجل تحسين مركزه في سباق فرنسا، 
وسيسعى  العاشر.  المركز  في  حل  حيث 
برفقة زميله اإلسباني المخضرم اليخاندرو 
موفيستار  لقيادة  عاماً(،   38( بالبيردي 
في  الكبرى  السباقات  ألقاب  أول  لحصد 
استعدادات  تأثرت  ذلك  ورغم  عامين. 

الفريق بإصابة ميكل الندا.
نسخة  بطل  ارو،  فابيو  اإليطالي  ويأمل 
2015م، في تحسين مستواه عقب التراجع 
عندما  إيطاليا،  سباق  في  عليه  طرأ  الذي 

معاناته  بسبب   19 المرحلة  من  انسحب 
فرنسا  سباق  عن  غيابه  ثم  اإلرهاق،  من 
اإلسبانية  ماركا  صحيفة  للتعافي.ونقلت 
جيد  بشكل  أظهر  »دائماً  قوله:  ارو  عن 
في سباق إسبانيا، ولهذا أنا متحمس للغاية 
للمشاركة، وحريص على تقديم أداء جيد«.
وتابع: »ما حدث في إيطاليا لم يكن سهالً، 
لكن أنا مستعد اآلن بصورة أفضل.. سباق 
إسبانيا مختلف ألنه ال يمكن السيطرة عليه 
األخرى..  السباقات  مثل  الفرق،  بواسطة 
ومع  اليومي،  األداء  بواسطة  حسمه  سيتم 
للفوز  المرشحون  يتعثر  قد  الوقت  مرور 

باللقب، خالل مراحل السباق«.

كريستيانو  البرتغالي،  الدولي  النجم  قال 
السابق  فريقه  عن  الرحيل  إن  رونالدو، 
لاير مدريد اإلسباني لالنضمام ليوفنتوس 

اإليطالي، كان »قراراً سهالً«.
سانتياجو  قلعة  عن  رونالدو  ورحل 
تسعة  دامت  التألق  من  فترة  بعد  برنابيو، 
أعوام بقميص الريال، توج خاللها بأربعة 
ألقاب ببطولة دوري أبطال أوروبا، لينتقل 
جنيه  ماليين   105 مقابل  يوفنتوس  إلى 

إسترليني.
دهشته  عن  عاماً(   33( رونالدو  وأعرب 
من االستقبال الذي تلقاه عندما ظهر للمرة 
األولى في ملعب يوفنتوس، مشيراً إلى أنه 
يتطلع لتحقيق طموحات ضخمة مع فريقه 

الجديد في الفترة المقبلة.
بثته خدمة  فيديو  وقال رونالدو في مقطع 
القدم  كرة  بمشاهدة  تسمح  التي  )دازن(، 
الذكية  الهواتف  من  مختلفة  أجهزة  عبر 
أتوقع  »لم  الذكية:  التلفزيون  أجهزة  إلى 
مطلقاً أن ألعب في هذا الفريق، لكن بعض 

األمور تحدث بصورة طبيعية«.
وأردف: »بالنسبة لي كان قراراً سهالً، ما 
بكل  توجت  مذهل،  أمر  مدريد  في  حدث 

الريال  لكن  هناك،  تعيش  أسرتي  شيء، 
أصبح جزءا من الماضي اآلن«. وأضاف 
رونالدو: »التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً 

أقول  أن  أود  اليوم،  نهاية  في  كبيراً 
ساعدني،  الملعب  في  رأيته  ما  إن 
الجماهير  بدأت  عندما  وبالطبع 
بالذهول  أشهر  كنت  لي،  تهتف 

حقاً«.
بجائزة  الفائز  الالعب  وأوضح 
خمس  العالم  في  العب  أفضل 
بشدة  فاجأني  األمر  »إن  مرات: 

في  قط  يحدث  لم  هذا  ألن 
لذلك كانت لحظة ال  حياتي، 

تصدق«.
إلعادة  رونالدو  ويسعى 
أبطال  دوري  لقب 
عن  الغائب  أوروبا 
منذ  يوفنتوس  خزائن 
عام 1996م، كما يتطلع 
الملقب  الفريق  لقيادة 
للفوز  العجوز  بالسيدة 
للموسم  المحلية  بالثنائية 

الخامس على التوالي.

فازت اليابان 3-1، على الصين في نهائي 
الفرق للسيدات، لتحرز أول ذهبية لها في 
اآلسيوية  األلعاب  بدورة  الطائرة  الريشة 
منذ 1998م. وحرم هذا االنتصار الفريق 
الصيني من التتويج باللقب للمرة السادسة 
وتعثرت  الدورة.  هذه  في  التوالي  على 
المصنفة األولى في اليابان والثانية عالمياً 
منافستها  أمام  لتخسر  ياماجوتشي  اكاني 
 15-21 بنتيجة  يوفي  تشين  الصينية 
و21-12 في المباراة األولى. لكن اليابان 
ثالث  في  وفازت  األمور  زمام  استعادت 
مواجهات متتالية بدأت بفوز الثنائي يوكي 
مباراة  في  هيروتا  وساياكا  فوكوشيما 
اوكوهارا  نوزومي  تمنح  أن  قبل  الزوجي 

التقدم لليابان، بعد أن فازت على منافستها 
الصينية هي بينغ تشاو 21-16 و21-19 

و15-21.
األولمبياد  بذهبية  الفائز  الثنائي  وحسم 
للزوجي والمؤلف من ميزاكي ماتسوتومو 
الفوز  بعد  االنتصار  تاكاهاشي  واياكا 
الصيني،  الثنائي  على  و11-21   16-21
»أشعر  للصحفيين:  تاكاهاشي  وقالت 
الفوز على  في  نجحنا  بسعادة غامرة ألننا 
أول  وهذه  التقليدية«.  منافستنا  الصين 
الفرق  اليابان في منافسات  ذهبية تحرزها 

للسيدات منذ 1970م.
أن  »اعتقد  بونج:  يو  بارك  المدرب  وقال 
الفوز على الصين يعني إننا أصبحنا أبطال 
العالم«، وهذه هي الذهبية األولى بمنافسات 
والتي  جاكرتا  في  الحالية  الطائرة  الريشة 

يتوقع أن تهيمن عليها الصين.
دورة  في  ذهبيات  بأربع  الصين  وفازت 
في  إنشيون  في  السابقة  اآلسيوية  األلعاب 

كوريا الجنوبية قبل أربع سنوات.

انطلقت منافسات األسبوع الثاني من بطولة »انتفضوا« ملنتخبات مشال سوريا لكرة القدم واملقام 
برعاية جملس شباب سوريا الدميقراطية، وذلك مبباراة مجعت بني منتخيب الطبقة ودير الزور على 

أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو. 

قصة اغتصاب تقشعر هلا األبدان... فهل من منقذ؟؟!!الطبقة يعمق من جراح دير الزور يف بطولة «انتفضوا«

مهرجان        يسجلن  قامشلو  سيدات 
أهداف يف مرمى سيدات جودي

املنافسة  باب  يفتح  وتوماس  فروم  غياب 
على مصراعيه يف إسبانيا

اليابان حترز أول ذهبية يف الريشة الطائرة 
بعد عقدين من الزمن

رونالدو: ريال مدريد أصبح من املاضي

روناهي/ قامشلوـ  ليست األوىل وال الوحيدة 
املرتزقة  يد  على  لالغتصاب  تعرضت  اليت 
بل  الفاشية،  الرتكية  الدولة  من  املدعومني 
هي واحدةٌ من مئات النساء الالتي يتعرضن 
يوميًا  والالإنسانية  الالأخالقية  للممارسات 
مناطق  ويف  بعفرين،  الطغاة  هؤالء  يد  على 
خمتلفة من سوريا. إسراء يوسف خليل امرأة 
من ريف حلب الشمايل، يف العقد الثالث من 
عنصر  وزوجة  صغرية،  لطفلة  وأم  عمرها، 
تروي مأساهتا عرب  الفرات،  مرتزق من درع 

تسجيٍل مصور.

تسكن حديقة وتواجه احلياة بإرادة وعزم

جوان محمد

شعارات األندية احتكار 
وظلم لرياضات أخرى

ال بّد أن شعار )لوغو( النادي قضية هامة 
هذا  عن  تعبر  التي  والصورة  محالة  ال 
مع  معنى،  ذات  تكون  أن  يجب  الشعار 
وضوح تاريخ تأسيس هذا النادي وحصوله 
وكما  الجزيرة،  إقليم  في  الترخيص  على 
هو معروف الغالبية من األندية تمجد لعبة 
كرة القدم وال مشاريع لها في سبيل تطوير 
الترخيص  شروط  ال  ولو  األلعاب  باقي 
لما  القدم  كرة  غير  ألعاب  تواجد  بوجوب 
هذه  غير  ألعاب  اسمه  شيء  هناك  كان 
لدينا،  األندية  من  قلية  قلة  عند  إال  اللعبة، 
األخرى  بالرياضات  اهتمامها  غاب  فقد 
والشعار  النادي  للوغو  احتكارها  لدرجة 
وهي رسمة كرة القدم فقط، وتناست باقي 
األلعاب، فكان يجب على األقل أن تكون 
وهي  واحدة  برياضة  معنية  غير  الرسمة 
أن  المفترض  من  النادي  ألن  القدم؛  كرة 
لديه مجموعة من األلعاب، واألمر  يكون 
اللوغو  على  المتواجد  التاريخ  اآلخر 
تأسيسه  تاريخ  عن  يعبر  األندية  لبعض 
مقبول  غير  األمر  وهذا  شعبي،  كفريق 
األندية  على  ويجب  أيضاً،  وغير صحيح 
منحها  تاريخ  ليكون  التاريخ  هذا  تغيير 
وتعب  حق  تبخس  األندية  إن  الترخيص. 
وال  األخرى،  لأللعاب  لديها  المدربين 
يجوز التعامل مع الرياضات األخرى بهذا 
النحو، على كل األندية االنتباه لهذه النقاط 
التي ذكرت واالتحاد على علم بها، ويجب 
تواريخ  وذات  واضحة  شعارات  تقديم 
فيه  رخص  الذي  العام  بالتاريخ  توحي 
النادي وليس عند تأسيسيه كفريق شعبي، 
هذه  االتحاد عن  من  التغاضي  يجوز  وال 
اتخاذ  يجب  ذلك  يخالف  ناٍد  وأي  المسألة 
طور  في  فنحن  بحقه  المناسبة  القرارات 
تشكيل رياضة منظمة من كل النواحي وال 
بالنادي  الشعار  عالقة  وما  القول:  يجوز 
ومتى كان التاريخ، بل له كل العالقة وفي 
المحصلة نكرر حالة الال مباالة والفوضى 
رياضتنا؛  من  فشيئاً  شيئاً  تزال  أن  يجب 
ومتطورة  كاملة  شبه  لرياضة  نصل  لكي 

في السنوات القليلة القادمة.

املرصد 
الرياضي



www.ronahi.netالعدد 558  

األحد
8/26/ 2018م

العدد 558   www.ronahi.net

األحد
8/26/ 2018م

رغم التوتر الشديد الذي يحيط بالعالقة 
بين واشنطن وأنقرة على مختلف الُصعد 
وأبرزها االقتصادي, تبدو قضية خرق 
من  واحدة  إيران  على  للعقوبات  تركيا 

أهم المشاكل العالقة بين الطرفين. 
وطهران  أنقرة  بين  الخالف  يستطع  لم 
بشأن ملفات عديدة في المنطقة وأهمها 
عن  الطرفين  يبعد  أن  السوري  الملف 
الناحية  من  وبخاصة  البعض  بعضهما 
كلِّ  من  الرغم  وعلى  االقتصادية, 
أنَّه  إال  الدولتين  بين  الفتور  مراحل 
يتفوق  االقتصاد  بأن  يبدو  ما  وعلى 
المتحمل أن  أو من  السياسة غالباً  على 
بين  مناورة  كخط  كان  االقتصاد  يكون 
الطرفين من أجل االستدارات السياسية 

واالصطفافات المتغيرة في المنطقة.
مواقفها  وتكراراً  مراراً  تركيا  وجددت 
اإليراني  النفط  استيراد  مواصلة  بشأن 
األمريكية  بالعقوبات  التزامها  وعدم 
وتّر  مما  طهران,  على  المفروضة 
عالقتها مع واشنطن، ولم يكن الرفض 
األمريكية  للعقوبات  لالمتثال  التركي 
من  االنسحاب  بموجب  إيران  على 
االتفاق النووي وإعادة الحظر الذى كان 
على  غريباً  قطاعاتها،  على  مفروضاً 
أنقرة تلك العاصمة التي تحكم ببوصلة 
المنفعة والمصلحة المادية بغض النظر 
عن اعتبارات األمن والسلم واالستقرار 

في المحيط اإلقليمي.

استغالل تركي
للحصار على إيران

العقوبات  من  تركيا  موقف  يعد  وال 
أنقرة  ترتبط  حيث  جديداً،  إيران  على 
بعالقات تجارية موسعة مع إيران، ففي 
كانون الثاني من عام 2012م رفضت 
األمريكية  بالعقوبات  االلتزام  تركيا 
السرية  العالقات  وبسبب  إيران،  على 
يتعلق  فيما  اإليرانية  ـ  التركية  والعلنية 
أوقعت  العقوبات،  على  بااللتفاف 
وتركيا،  إيران  على  عقوبات  واشنطن 
بعد أن فرضت عقوبات على الخطوط 
الجوية اإليرانية، وكذلك على إيرانيين 
تعامله مع  اثنين ومواطن تركي بسبب 

إيران.
وبعد يومين من قرار الرئيس األمريكي 
من  بالده  انسحاب  ترامب  دونالد 
مع  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة 

في  وذلك  النووى«  »االتفاق  إيران 
االقتصاد  وزير  أصدر  الماضي،  أيار 
بهذا  تصريحاً  زيبقجى،  نهاد  التركي 
الواليات  انسحاب  أن  فيه  رأى  الصدد 
إيران  مع  النووي  االتفاق  من  المتحدة 
يستدعي  ما  وهو  لتركيا،  فرصة  يمثل 
التركي  المنظور  من  الجانب  هذا  فهم 
للعقوبات على إيران ويعني هذا ببساطة 
إيران الضعيف  استغالل تركيا لموقف 
سوقياً وحاجتها إلى تصدير نفطها بأي 
ومالية  ائتمانية  وبتسهيالت  طريقة 
وبأسعار أدنى من السعر الدولي لبرميل 
جاراً  تركيا  وتعتبر  الواحد.  النفط 
واشنطن  بنظر  المارقة  للدولة  متاخماً 
كيلو  الخمسمائة  تتجاوز  بحدود  إيران 

على  تركيا  وتحايلت  سبق  حيث  متر، 
العقوبات اإليرانية بحجة تلبية متطلبات 
من  عريضة  لشرائح  ملحة  حياتية 

شعبها.

قضية رضا ضراب تعيد 
األضواء مللف خرق العقوبات 

على إيران

بخرق  تركيا  اتهام  قضية  وتفاعلت 
واألوروبية  األمريكية  العقوبات 
المفروضة على إيران عام 2012م بعد 
اعتقال رجل األعمال التركي اإليراني 
مطار  في  ضراب،  رضا  األصل، 
األمريكية،  المتحدة  بالواليات  ميامي 
وتوقيف نائب المدير العام لبنك »خلق« 
أتيال،  هاكان  محمد  التركي،  الحكومي 

بالتهمة ذاتها.

التركية  الليرة  صرف  سعر  وتراجع 
إثر  للدوالر،  ليرات   3.926 نحو  إلى 
اتهام »ضراب« لوزراء أتراك بعلمهم 
بخرق العقوبات، بل وإشارته إلى تقديم 
االتهام  ليصل  لبعضهم،  مالية  رشاوي 
التركية رجب طيب  الدولة  بعلم رئيس 
أردوغان، بخرق العقوبات، بحسب ما 
جلسة  خالل  األعمال  رجل  إليه  أشار 
محاكمة في نيويورك. إذ؛ كشف رجل 
األعمال التركي اإليراني رضا ضراب 
الذي أدلى بشهادته أمام محكمة فدرالية 
التركي رجب  الرئيس  ط  تورُّ أمريكية، 
طيب أردوغان في التحايل على العقوبات 
األمريكية ضد إيران عندما كان رئيساً 

في  ضراب  رضا  واعتقل  للوزراء، 
إلى  زيارته  أثناء  2016م  آذار  شهر 
حيث  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
يعتبر رضا ضراب رأس جهاز إيراني 
الغربية  العقوبات  على  للتحايل  هائل 
الجندرمة  وكشفت  تركيا.  طريق  عن 
آنذاك(  ألردوغان  )المعارضة  التركية 
فريزر  ديب  ثالجات  عدة  إهدائه  عن 
الذهب.  بسبائك  مليئة  أردوغان  ألبناء 
وقال رضا ضراب أثناء إدالئه بشهادته 
أن  األمريكية،  الفدرالية  المحكمة  أمام 
للوزراء  رئيساً  )كان  التركي  الرئيس 
“خلق  مع  بعالقاته  يعلم  كان  حينها( 
بانك” الحكومي التركي، لمساعدة إيران 
على االلتفاف على العقوبات األمريكية 

عائدات  لتبييض  معقدة  خطط  بواسطة 
النفط والغاز اإليرانية. وساعد  مبيعات 
في  التركي  اإليراني  األعمال  رجل 
تحويل مليارات من اليورو من مداخيل 
التي وضعت في  اإليرانية  المحروقات 
“خلق بنك” إلى ذهب، ونقلها بعد ذلك 
بيعها  تم  حيث  دبي،  إلى  حقائب  في 
مقابل عمالت ال يمكن تتبعها، وبالتالي 
يمكن استخدامها في عمليات دفع دولية 
رغم العقوبات األمريكية والدولية التي 
تمنع من حيث المبدأ التجارة مع إيران. 
اتهامات  ضراب  الذهب  تاجر  ويواجه 
العقوبات  لتالفي  معقد  مخطط  بإدارة 
على  إيران  على  المفروضة  األمريكية 
متهم  وهو  النووي،  برنامجها  خلفية 
ببيع الذهب للجمهورية اإلسالمية مقابل 
النفط، وهناك مشتبه به آخر على رأس 
المدير  أتيال  حقان  محمد  وهو  القائمة 
غسل  في  بالمساعدة  المتهم  المصرفي 
اإليرادات من خالل خلق بنك المملوك 
بهم  مشتبه  سبعة  أيضاً  وهناك  للدولة، 
الواليات  في  محتجزين  ليسوا  آخرون 
المخطط  في  بالتورط  متهمون  المتحدة 
التركي  االقتصاد  وزير  بينهم  ومن 

السابق ظافر شاغاليان.

عالقة امرباطور
 الذهب بأردوغان

اتهامات  األمريكي  العام  المدعي  وجه 
األعمال  رجل  الذهب  امبراطور  إلى 
على  بتحايله  رضا ضراب،  اإليراني، 
على  المفروضة  األمريكية  العقوبات 
إيران، من خالل محادثة تمت بينه وبين 

طيب  رجب  الحالي  التركي  الرئيس 
الوزراء  رئيس  كان  عندما  أردوغان، 
آنذاك، أثناء حضورهما حفل زفاف عام 
مؤسسة  إلى  تبرعات  قدَّم  ثم  2013م 
الوزراء،  رئيس  ابن  يديرها  خيرية 
وهذه كانت المرة األولى التي يقوم فيها 
بين  المباشر  بالربط  األمريكي  االدعاء 
أنَّ  لدرجة  التركي،  والرئيس  ضراب 
بالعالقات  كثيراً  أضرت  القضية  هذه 

بين تركيا والواليات المتحدة.  

التقارب مع إيران.. 
اسرتاتيجية تركية قدمية 

لتحقيق طموحها

من  وسورية  العراق  في  الحرب  بّدلت 
المشرق،  نحو  تركيا  وتوجهات  خطط 
توصل  التي  البرية  الطرق  قطع  بعد 
العربي  الخليج  منطقة  إلى  بضائعها 
الحرب  وأثرت  آسيا.  دول  إلى  ومنها 
على  والعراق،  سورية  في  المندلعة 
في  تحالف  بإيجاد  التركي،  الحلم 
إيران  مع  يربطها  »شامغن«  المنطقة 
ولبنان،  واألردن  وسورية  والعراق 
ليكونوا تكتالً كما األوروبي »شينغن«، 
وترفع  الجمركية،  الرسوم  خالله  تُلغى 
الحدود والرسوم أمام البضائع وتنقُّل 
المشروع  هذا  ولكن  المسافرين، 
طيب  رجب  طاولة  على  زال  ما 
السياسية  األحداث  إن  أردوغان. 
قطع طريق سورية  والعسكرية، من 
اتفاق  مصر  وإلغاء  الخليج  باتجاه 
البحث  إلى  تركيا  دفعت  المالحة، 
بضائعها  تضمن وصول  بدائل،  عن 
تضمن  وبتكاليف  الخليج  أسواق  إلى 
لها المنافسة، فكان الحل بالتفكير في 
إلى  وبراً  لألردن  بحراً  البضائع  نقل 
األسواق  إلى  نقلها  ثم  ومن  إيران، 
إلى  اإلشارة  من  بد  وال  المستهدفة. 
زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي ألنقرة مؤخراً كانت في هذا 
المجال وسيعيد فتح الطرق البرية مع 
الخليج  منطقة  إلى  الوصول  العراق 
كبير  بشكل  تركيا  ل  وتُعوِّ العربي. 
على الصادرات التي من المتوقع أن 
تزيد عن 157 مليار دوالر، لتحقيق 
أن  يمكن  والتي  بالنمو،  تطلعاتها 
تتعدى 9%. وترى تركيا في المنطقة 
العربية وإيران، نظراً لقرب األسواق 
التركي،  المنتج  على  الطلب  وزيادة 
حيث  الصادرات،  زيادة  في  أمالً 
قطر  إلى  التركية  الصادرات  زادت 
الماضية،  الفترة  خالل   ،%90 بنحو 
الدوحة،  على  المفروض  الحصار  بعد 
قطر،  إلى  التركية  الصادرات  وسجلت 
بنسبة 29%، بين كانون الثاني  ارتفاعاً 
لتبلغ 382  الماضي،  العام  من  وأيلول 
مليونا و183 ألف دوالر، في حين كان 
إلى  التركية  الصادرات  قيمة  إجمالي 
الذي  العام  من  نفسها  الفترة  في  قطر، 
ألف  و912  مليوناً   296 نحو  يسبقه 
اإلحصاءات  آخر  أظهرت  كما  دوالر، 
اإليرانية،  النقل  منظمة  عن  الصادرة 
تحتل  التركية  البضائع  صادرات  أن 
األجنبية  الصادرات  في  األسد  نصيب 
عبر الطرق البرية في األشهر األخيرة. 
الطرق  لصيانة  إيران  منظمة  وذكرت 
والنقل أن صادرات البضائع من تركيا 
المصدرة  البضائع  من   %64 شكلت 
ويرى  الشاحنات.  بواسطة  إيران  إلى 
للعقوبات  التركي  الخرق  أنَّ  مراقبون 
التوتُّر  أسباب  أهم  أحد  هو  إيران  على 
أنقرة  احتجاز  اتخاذ  رغم  واشنطن  مع 
ولهذا؛  كواجهة.  األمريكي  للقس 
على  جمركية  رسوماً  أمريكا  فرضت 
بعض السلع التركية األمر الذي تسبب 
الليرة  وفقدت  التركية،  الليرة  بانهيار 
أمام  قيمتها  من   %  40 حوالي  التركية 
بسبب  الجاري  العام  بداية  منذ  الدوالر 
سياسات أردوغان الخاطئة في المنطقة.
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في  األخيرة  اآلونة  في  األحداث  تتسارع   
إلنهاء  سياسي  حل  نحو  السوري  الشمال 
األزمة السورية المستمرة منذ أكثر من سبع 
الشعب  أنهكت كاهل  التي  سنوات، األزمة 
والتي  وتهجير  وقتل  تدمير  من  السوري 
أصبح فيها أكثر من ثمانية ماليين سوري 
خارج الوطن. ولذلك؛ كان الحل المطروح 
من  لألزمة  السوري  الحل  هو  البداية  منذ 
قبل األطراف السورية، وطاولة الحوار هي 
الفيصل والحكم في نهاية المطاف، والتي ال 
كافة  السوري  الشعب  أطياف  تضم  أن  بد 
وهو  تعددية.  مركزية  ال  سوريا  لتأسيس 
اإلدارة  نظر  وجهة  من  الديمقراطي  الحل 
المدنية الموجودة في الشمال السوري ممثلة 
الديمقراطية، والذي تأسس  بمجلس سوريا 
لقوات  السياسية  المظلة  عام 2015م وهو 
سوريا الديمقراطية، التي استطاعت تعرية 
اإلرهاب والقضاء عليه في مناطق واسعة 
وكرسبي  ومنبج  الطبقة  مثل  سوريا  من 

وكوباني والرقة ودير الزور.
سوريا  مجلس  عقد  األخيرة  الفترة  وفي 
الديمقراطية مؤتمره العام الثالث في مدينة 
الطبقة المحررة من داعش في العاشر من 
على  الواقعة  المدينة  2017م،  عام  أيار 
الرقة.  مدينة  غرب  الفرات  بحيرة  ضفاف 
سياسي  حل  »نحو  شعار  المؤتمر  وحمل 
أهمية  على  ولالطالع  السورية«؛  لألزمة 
الطبقة،  مدينة  في  الثالث  المؤتمر  انعقاد 
ودور الطبقة في خارطة حل األزمة السورية 
والوضع الخدمي والتطورات الحاصلة في 
المدينة بعد التحرير؛ أجرت صحيفتنا حوراً 
مع الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في 
الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدنية  االدارة 
األسئلة.  بعض  عليها  وطرحت  العلي  هند 

وكان لنا الحوار التالي:

مدينة  في  لمسد  الثالث  المؤتمر  انعقد  ـ 
عام  من  أكثر  منذ  تحررت  التي  الطبقة 
قوات سوريا  يد  على  داعش  مرتزقة  من 
الفرات،  غضب  عملية  خالل  الديمقراطية 
لمجلس  الثالث  المؤتمر  انعقاد  أهمية  ما 
سوريا الديمقراطية في المدينة من ناحية 

الزمان والمكان؟

الديمقراطية  سوريا  مجلس  مؤتمر  انعقاد 
الثالث في مدينة الطبقة بعد تحرير المدينة 
منذ نحو أكثر من عام، كان له من األهمية 
التي  المدينة،  موزاييك  خالل  من  بمكان 
السوري  الشعب  مكونات  جميع  تحتضن 
تعتبر  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  هذا 
الطبقة منطقة آمنة بعد تحريرها وتحصينها 
من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وما لها 
االقتصادية  لمكانتها  استراتيجية  أهمية  من 
العيش  خصوصية  لها  كما  والعمرانية، 
من  لوحة  وأنها  مكوناتها  بين  المشترك 
بسوريا  المدينة  توصف  وكانت  الفسيفساء 
الصغرى. وهذه داللة على التنوع الموجود 
فيها. لذلك؛ وجد مجلس سوريا الديمقراطية 
مؤتمره  النعقاد  األنسب  المكان  الطبقة  في 

فيه. 

الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  حضرت  ـ 
لمجلس  الثالث  المؤتمر  الطبقة  لمنطقة 
هذا  من  كجزء  الديمقراطية  سوريا 
المؤتمر  لنتائج  تقييمكم  هو  ما  المجلس، 

وبخاصة ان المؤتمر حمل شعار نحو حل 
تعددية،  مركزية  ال  سوريا  وبناء  سياسي 
ـ  السوري  الحوار  ملتقى  من  تبعه  وما 
حضره  والذي  عيسى  عين  في  السوري 

ممثلون من المعارضة؟ 

المنجزة  الكبيرة  األعمال  من  كان  لقد 
تشكيل  هو  الديمقراطية  سوريا  لمجلس 
اإلدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، 
على  مباشر  بشكل  أشرف  المجلس  وهذا 
المدني  الطبقة  مجلس  في  وُمثِّل  تأسيسها، 
في  التمثيل  كان  كما  كافة،  المكونات 
جميع  من  والتنفيذي  التشريعي  مجلسيها 
اإلدارة  أن  اعتبار  وعلى  المنطقة،  شعوب 
الطبقة جزٌء من مجلس سوريا  المدنية في 
أمر  وهذا  المؤتمر  حضرنا  الديمقراطية 
فنحن  المؤتمر  شعار  عن  أما  طبيعي. 
فخورون بشعار المؤتمر الثالث »نحو حل 
دية ال مركزية«،  تعدُّ سياسي وبناء سوريا 
بكل  الشعار  هذا  تحقيق  على  وسنعمل 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  ألنَّ  طاقاتنا؛ 
ومن  كافة  السوري  الشمال  مناطق  يمثل 
بناء سوريا  تبنِّي شعار  على  العمل  واجبه 
السوريين،  ولجميع  مركزية  ال  تعددية 
طرفاً  لنكون  ومستعدون  جاهزون  ونحن 

أساسياً في حل األزمة السورية. 

ـ الطبقة معروفة بتعدد المكونات واألطياف 
الدور  ما  سوريا،  جغرافية  تمثل  التي 
المدينة  واإلدارة  الطبقة  ستلعبه  الذي 
الفترة  خالل  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية 

القادمة لحل األزمة في سوريا؟ 

بالتعددية وإشراك جميع المكونات في صنع 
القرار واتخاذه بالشكل المناسب الذي يخدم 
الطبقة  لمنطقة  سيكون  الجميع،  مصلحة 
دوٌر هامٌّ في الذهاب باتجاه الحوار السوري 
الطبقة  إن  القول:  ونستطيع  السوري،  ـ 
قادرة على أن تكون نموذجاً مثالياً للحل في 
سوريا وهي قادرة على أن تلعب هذا الدور 

بكل نجاح.

الفترة الماضية زار وفد من مجلس  ـ في 
دمشق،  العاصمة  الديمقراطية  سوريا 
ما  النظام،  مع  مباشرة  لقاءات  وجرت 
المحادثات في هذه  لمثل هذه  هي رؤيتكم 

المرحلة من عمر األزمة السورية؟ 

الحرب  على  السنوات  من  الكثير  مرَّ  لقد 
الدماء  أُريقت شالالت من  الدائرة، خاللها 
عديدة  مناطق  في  مستمرة  تزال  ال  وهي 
من سوريا، ولعبت أطراف من المعارضة 
الخارجية أدوارها السلبية في هذه األزمة، 
ولم تقدم مؤتمرات كجنيف وآستانا وسوتشي 
أي حل وأي خارطة طريق يمكن االعتماد 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  وأعلن  عليها. 
ومنذ تأسيسه على أنهم جاهزون ومستعدون 
السورية،  األزمة  لحل  يؤدي  حوار  ألي 
وإلنهاء ما يجري من أهوال ودمار وتهجير 
هو  الهدف  كان  وبالطبع  للسوريين،  وقتل 
أيَّ  إقصاء  ودون  السوريين  جميع  إشراُك 
وإيصاله  تفسيره  أريد  ما  وهذا  مكون، 
على  الشروط  تطرح  أن  ويجب  لألهالي. 
فيه،  الخوض  قبل  وليس  الحوار  طاولة 
ونحن في المجلس التنفيذي لإلدارة المدنية 

ومع جميع  البناء،  الحوار  مع  الطبقة  في 
المحادثات التي ال بد منها ومهما طال أمد 
من  جيدة  بادرة  الحوار  ومبدأ  الحرب.  
لألزمة،  المناسبة  للحلول  الوصول  أجل 
ولحماية مكتسبات الشعب دون اللجوء إلى 
الواحد  السوري  الشعب  أبناء  بين  القتال 
السوري  الشعب  أنَّ  للعالم  سيثبت  وهذا 
سبل  وأن  األزمة  حل  على  القدرة  لديه 

الحل هو من سيكون األولى بإيجادها.  

ـ شكلت إدارة مشتركة مع النظام للسدود 
في أي خانة تضعون هذا التعاون؟ وهل 
أنتم بصدد التعاون مع النظام في مجاالت 

خدمية أخرى؟ 

إدارة  هناك  توجد  ال  للسد  بالنسبة  طبعاً 
إلدارة  تنسيق  مكتب  هناك  بل  مشتركة، 
السد، والسد هو ثروة وطنية لكل السوريين، 
منطقة  في  مدنية  كإدارة  نعيه  األمر  وهذا 
قد  الموظفين  الكثير من  الطبقة، كما هناك 
والسد  الماضية  السنوات  خالل  تضروا 
بحاجة إلى إعادة تأهيل العنفات للعمل على 
بأمس  نحن  التي  الكهربائية  الطاقة  توليد 
المواثيق  إلى  نحتاج  ولهذا  إليها.  الحاجة 
السد  مياه  بخصوص  الدولية  والمعاهدات 
وهذا يتم عن طريق الدولة، كما أنَّنا نسعى 
لتغطية الجوانب الخدمية كافة والعمل على 
الخدمات  وتقديم  الصعوبات  كل  تالفي 
والشمال  الطبقة  في  الشعب  الالزمة ألبناء 

السوري. 

ـ زار السفير األمريكي وليم مدينة الطبقة 
ممثالً ألمريكا، ماهي الرسائل التي حملها 

لإلدارة؟ وما هي نتائج زيارته للطبقة؟ 

وليم  األمريكي  السفير  زيارة  وبخصوص 
وقد  جيدة،  زيارة  كانت  الطبقة  مدينة  إلى 
الخدمية  المسائل  حول  النقاش  معاً  تناولنا 
الفاشي  وعدوانها  التركية  الدولة  وسياسة 
السورية،  المناطق  من  العديد  واحتاللها 
الدولة  تنوي  وما  عفرين  احتالل  وبخاصة 
تستهدف  مخططات  من  بها  القيام  التركية 
الداعم  هي  تركيا  أنَّ  له  وبيَّنا  المنطقة، 
المتطرقة  وللمجموعات  لداعش  األساس 

األخرى في المنطقة.

ـ الطبقة مدينة محررة من قبل قوات سوريا 
وتأسس  عام  من  أكثر  منذ  الديمقراطية 
التحرير،  بعد  مدنية  وإدارة  مدني  مجلس 
ماهي التغييرات التي طرأت على المستوى 
للمواطن خالل  المعيشية  والحياة  الخدمي 

فترة ما بعد التحرير؟ 

تم تحرير مدينة الطبقة في العاشر من أيار 
أشهر  عام 2017م ومر نحو عام وأربعة 
مدني  مجلس  تشكيل  وتم  التحرير،  على 
في الخامس عشر من أيار العام المنصرم، 
مستلزمات  تأمين  عاتقه  على  أخذ  حيث 
التي  الشوارع  فتح  منها  كافة؛  الشعب 
الخدمة  في  األفران  ووضع  داعش  أغلقها 
األهم  كانت  األمور  وهذه  الصيانة،  بعد 
لجنة  ومنها  لجان  تشكيل  وتم  البداية.  في 
وبمساعدة  ومهامها  دورها  لتأخذ  الصحة 
فرق هندسة األلغام تمت إزالتها من المشفى 
داعش  بها  تحصن  قد  كان  الذي  الوطني، 
تأهيل  وإعادة  بالكامل،  بتفخيخها  وقام 
المنطقة،  في  الطبية  المراكز  من  العديد 
أوسع  نطاق  على  المهمة  اإلدارة  وتابعت 
ومسؤوليات أكبر حيث تم تشكيل 13 لجنة 
لكل واحدة منها المسؤولية الكاملة فيما أُنيط 
الدراسي  العام  انتهاء  وعند  مهام.  من  بها 
من 50  أكثر  والتعليم  التربية  لجنة  سلمت 
ألف طالب الجالء المدرسي، بالطبع هناك 
جميع  لها  قدمت  مدرسة   180 من  أكثر 
التربوية.  العملية  إلنجاح  المتاحة  الوسائل 
لمديرياتها  االقتصاد  لجنة  قدمت  وأيضاً 
الزراعة،  مجال  في  مثالً  الخدمات  جميع 
قامت بتسهيل أمور الفالحيين وتم تزويدهم 
واصالح  المطلوبة،  المازوت  بكميات 

مضخات وقنوات الري. كما قامت مديرية 
منازل  لجميع  الكهرباء  بإيصال  الكهرباء 
جميع  في  بلديات  تأسيس  وتم  المنطقة، 
كالصفصاف  الطبقة  منطقة  في  األماكن 
والمنصورة والجرنية، وتم تحديث المكاتب 
وصلت  حيث  المنطقة،  عموم  في  الخدمية 
مديرية  وتعمل  المناطق  أغلب  إلى  المياه 
والمنازل  األحياء  لكلِّ  إيصالها  إلى  المياه 
مشاريع  على  جاٍر  والعمل  المدينة،  في 
وتزيين  الطرق  وتزفيت  الصحي  الصرف 
في  جهد  أي  ندخر  ولن  المدينة،  وجمالية 
خدمات  من  ممكن  هو  ما  كل  تقديم  سبيل 

للمواطنين.
 

وإعادة  المدينة  لتأهيل  خطط  لديكم  ـ 
والخدمات  واالدارة  المؤسسات  تعفيل 
وتطلعاتكم  خططكم  هي  ما  المدينة،  في 

المستقبلية في مجال التطوير والتأهيل؟ 

وألحقت  المنطقة  في  التحتية  البنى  ُدِمرت 
قبل  من  والخراب  الدمار  من  الكثير  بها 
في  ظهرت  الحرب  وآثار  المرتزقة، 
وضعت  وقد  المدينة،  من  واسعة  أجزاء 
حسب  لجانها  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
المخططات  وحسب  االختصاصات، 
بناء  إلعادة  االعمار  بوادر  بدأت  وبالفعل 
التابعة  والقرى  المدينة  في  ر  تضرَّ ما  كل 
للطبقة، وإعادة تأهيل وبناء ما تم تخريبه، 
ألبناء  عمل  فرص  ذلك  خالل  من  وأتيح 
المنطقة، ونحن ماضون في إعادة كل شيء 

إلى وضعه الطبيعي. 

محلية  مجالس  تشكلت  التحرير  بعد  ـ 
منتخبة وإدارات من أهالي الطبقة، ما هي 
اإلداري  المجال  في  جرت  التي  التغييرات 
من  هي  الذاتية  اإلدارة  هذه  وأنَّ  بخاصة 

أهالي المنطقة؟ 

طبعاً هذا النموذج من اإلدارة لم يُعهد سابقاً 
تكاد  نوعه،  من  وفريداً  جديداً  شكالً  وكان 
أن تكون موجودة في كل بيت، وبعد تحرير 
المدينة من قبل قوات سوريا الديمقراطية، 
تم تشكيل المجالس المحلية المنتخبة من قبل 
الشعب لتكون ممثلة لهم وتقوم بحل جميع 
المحلية  المجالس  خالل  ومن  مشاكلهم، 
يصل صوت الشعب ليكون صاحب القرار، 
القاعدة  من  تبدأ  الذاتية  اإلدارة  ونموذج 
العمل  في  األساس  وهي  الهرم  أعلى  إلى 
في  سننجح  أننا  ثقة  على  ونحن  المشترك، 

الوصول إلى ما نسعى إليه.

المرأة  كانت  الماضية  السنوات  في  ـ 
الحقوق،  جميع  من  وممنوعة  مضطهدة 
هل لعبت المرأة دورها الحقيقي في اإلدارة 
وفي  الطبقة  لمنطقة  الديمقراطية  المدينة 

المجاالت األخرى؟   

بعدما عانت المرأة سنوات من الظلم والقهر 
مرتزقة  توج  عام   5000 منذ  والتهميش 
قاسية  شروط  بفرض  المعاناة  هذه  داعش 
التحرير تغير كل شيء،  عليها، ولكن بعد 
وكانت للمرأة ما أرادت وتوفرت لها جميع 
الذكورية  الذهنية  تتخلص من  الفرص كي 
نفسها  تنظيم  من خالل  وعملت  السلطوية. 
العادات  تلك  على  فتفوقت  ذاتها  وتدريب 
نظام  في  البارز  الدور  لها  وكان  البالية، 
اإلدارة الذاتية بجميع مفاصلها، وكان للمرأة 
دوٌر في المجالس المحلية وإدارتها وبخاصة 
من  هو  القائم  اإلدارة  فنظام  منها  السياسية 
الرئاسة  فيها نظام  تعتمد  القمة  إلى  القاعدة 
المشتركة، وتدير المرأة المؤسسات اليوم، 
الحمالت،  قيادة  دفَّة  تسلُّمها  إلى  إضافة 
بات  والتي  األخرى  المجاالت  عن  ناهيك 

فيها دور المرأة واضحاً. 

فواصل
آلدار خليل

حركة اجملتمع الدميقراطي 
وانبعاث اإلرادة احلرة

سنوات طويلة ناضل فيها شعبنا في روج آفا وهو يتطلع 
الحقوق  بناء مجتمع ُحر، ديمقراطي، متساٍو في كلِّ  إلى 
والواجبات، إذ يلعب التنظيم المجتمعي في روج آفا دوراً 
كبيراً في بناء الثورة الديمقراطية وكذلك في تحديد سبل 
بناء اإلرادة الُحرة، المجتمع الُحر هو المجتمع الذي يتمتع 
الُحرة  المرأة  الذي تنطلق فيه  بإقرار قراراته ذاتياً، وهو 
الحرة،  والقناعات  المعتقدات  وهويتها،  إرادتها  بمطلق 
بالمحيط  تتأثر  ال  التي  الُحرة  العالقات  الُحرة،  القومية 
وإيجاد  التطور  اتجاه  في  دوماً  تمضي  وإنما  فتضعف 
طرائق لخدمة المجتمع والشعب. ساهمت حركة المجتمع 
ضمن  هام  بدور  القيام  في   TEV- DEM الديمقراطي 
القرار  وكذلك  الُحر  المجتمع  بناء  إطار  وضمن  ذكر  ما 
الُحر، فكان لجهود الحركة دوٌر واضٌح في تنظيم المجتمع 
القادُم دائماً  وفق الضرورات والمتغيرات على أال يكون 
المجتمع  حركة  به  قامت  ما  فإنَّ  لذا  متوقٍع.  غير  شيئاً 
الديمقراطي منذ تأسيسها في عام 2011م مع ظهور ثورة 
تطور  ألي  دوماً  مهيأة  خطوة  كانت  ربيعها  أو  الشعوب 
الفت، حيث وجود التنظيم، والجماهير المؤمنة بقرارها، 
والمتطلعة إلى الحرية كان دفعاً هاماً لتحديد نوع اإلدارة 
الديمقراطي  المجتمع  حركة  به  نجحت  ما  وهذا  الالحقة 
TEV- كانت حركة المجتمع الديمقراطي .TEV-DEM
التي سبقت ثورة  للسنوات  الفقري  العمود  بمثابة   DEM
ونمط  شكل  وضع  في  الثورة  سنوات  وكذلك  الشعوب 
اإلدارة التي تمكنت من: - أن تكون استجابة لحاجة شعبنا 
ونظام  نوعي  بمشروع  والالحقة  الحالية  المكونات  وكل 
جديد مغاير للتقليدي )اإلدارة الذاتية الديمقراطية(. - بناء 
نظام يساهم دوماً في حماية الشكل والنمط المذكور والدفاع 
عن المكتسبات بروح عالية من المسؤولية )آليات الدفاع 
الذاتي(. - البحث دائماً عن حلول تحقق التماسك والعمل 
المجتمعي بهوية ووجود ورؤية واحدة )أخوة الشعوب(. - 
االنطالق لتعميم التجربة الديمقراطية لما فيها من خالص 
باالنتقام  المظلومين والرد على حاالت اإلنكار ليس  لكل 
وبناء إرادة مستقلة  وإنما بوضع أسباب التحرر مجتمعياً 
وإيجاد أسباب مقنعة هي ذاتها حقائق ووقائع أصيلة للعيش 
مبادئ  من  منطلقين  صراع،  أو  خالف  دون  المشترك 
الحرية في كل شيء مع الحفاظ على الهدف الواحد وهو 
بناء المجتمع الُحر )األمة الديمقراطية(.  اآلن وبعد سنوات 
وأمام ضرورات  تحدثنا عنها  التي  البقاء  إيجاد سبل  من 
التحول تماماً كما حال المرحلة الفاصلة ما بين قبل وبعد 
عام 2011م وللبدء بمشروع جديد يكون مغايراً للمشروع 
القديم الذي كان يبحث عن آليات إثبات وجود وبناء نظام 
التي  فاألرضية  التغيير؛  إلى  نحتاج  الطموحات؛  يلبي 
عملت عليها TEV-DEM قبل سنوات باتت اآلن واقعاً 
)ثابتة وموجودة( وما نحتاجه اآلن هو تحديد رؤية جديدة 
وتهيئ  كأساس  األولى  المرحلة  من  تنطلق  عملية  تكون 
لمرحلة أخرى وفق ما نشهده من متغيرات متسارعة. لذا؛ 
وبعد بناء هذه المؤسسات والهيئات واإلدارات؛ فإن حركة 
المجتمع الديمقراطي تتطلع إلى مرحلة تحول ذاتية أخرى 
هدفها في ذلك اإلعداد لما بعد عام 2018م كما تم بعد عام 
2011م ) مسار التحول في الوضع المحلي واإلقليمي(.  
 TEV-DEM الديمقراطي  المجتمع  حركة  ستقوم 
أن  بعد  جديدة  رؤية  وستعتمد  قريب  عما  مؤتمرها  بعقد 
أوصلت األجهزة اإلدارية إلى مرحلة يمكنها قيادة ذاتها، 
في المؤتمر ستكون هناك قرارات متعلقة بوضع الحركة 
لتندفع في مهامها الجديدة وتكون استجابةً مالئمة لمرحلة 
ما بعد 2018م دون شك، وإطار العمل العام سيكون في 
الديمقراطي  المجتمع  خدمة  وفي  شعبنا،  تطلعات  خدمة 
دوماً،  التطور  دعم  سبيل  في  ستكون  الحركة،  اسم  كما 
المبادئ الثابتة في عمل الحركة واضحة والعمل سيكون 
الديمقراطي.  الحل  ومشاريع  الديمقراطية  لخدمة  موجهاً 
هذا التطور والتحول يشير بشكل دامغ إلى أنَّنا نتقدم بشكل 
سيكون  لنموذج  تأسيس  دليل  واضح،  تطور  دليل  كبير، 
الوجهة لكل المعضالت في سوريا والمنطقة، الفرق بيننا 
والتي  النقطة  هذه  هو  محدودة  لسنوات  يبني  من  وبين 
نظرنا.  وجهة  من  لألمور  وقراءتنا  استشعارنا  في  تكمن 
األزمة  كحال موقفنا من  تماماً  المناسب  باتخاذ  نقوم  لذا؛ 
نقدم  ما  االستراتيجي  الذاتي،  بقرارنا  والتزامنا  السورية 
األهمية  بالغ  لدور  وصناعة  انتصارات  من  اليوم  عليه 
والتأثير هو نتاج خطنا ورؤيتنا قبل وبعد األزمة السورية، 
ومتانة  العمل، صالبة  في  األساس  هي  التنظيم  حالة  لذا 
لذا  الالحق،  الوجود  شكل  يحدد  من  هو  المنظم  األساس 
على  أخرى  متينة  إضافات  على  نقبل  حركتنا  في  نحن 
األساس القديم األمتن. المرحلة القادمة بأهم مالمحها في 
متناول المؤتمر القادم وأهم هذه المالمح تكمن في عودة 
مشروع  تطوير  بالعمل،  البدء  في  األول  الخيار  عفرين 
الحاجة ومع  مع  يتناسب  بما  شمال وشمال شرق سوريا 
الثوابت  هذه  األوقات،  الظروف وكل  كل  في  التطورات 
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سوريا حنو االستقرار
 أم حنو مزيد من الصراع!

الشرق  منطقة  في  السياسي  الوضع  بقراءة  قمنا  ما  إذا 
األوسط عن كثب سنجد أنَّ هناك صراعاً دولياً فظيعاً، 
مة بين دولتين من الناتو، تركيا والواليات  فالعالقة المتأزِّ
المتحدة األمريكية، والعراق العاجز عن تشكيل حكومة 
االنتخابات  وبعد  قبل  لبنان  في  م  المتأزِّ الوضع  وكذلك 
المتقوقعة  أزمة، مصر  فوق  أزمة  تعيش  التي  وإيران 
وانكماش  اقتصادية  أزمة  من  تعيشه  وما  نفسها  على 
الً جديداً من قبل  سياسي كله يعني أنَّ المنطقة تُواجه تدخُّ
القوى المهيمنة بقيادة كلٍّ من روسيا والواليات المتحدة. 
على الرغم من أنه يتم التهرب من تسميتها بشكل مباشر 
جديدة  وبطرق  جديدة  عالمية  حرب  بالفعل  أنها  إال 
أسسوها  التي  القوموية  فالدول  منطقتنا،  هو  ومركزها 
في أوائل وأواسط القرن الماضي يبدو أنَّها لم تعد تقوم 
إلى ترميم أو تقسيم  لها وهي بحاجة  المرسوم  بدورها 
وتشتيت أكثر، واألنظمة التي كانت تتهافت على العمالة 
لهذه القوى قد أفلست ولم يعد لديها شيء سوى االنتحار، 
تماماً  مثلما حصل لصدام الحائر الذي لم يكن يعرف 
فتعليق  وحياته،  بحكمه  أودى  أن  إلى  يتصرف  كيف 
صدام على حبل المشنقة لم يكن ناتجاً عن سياسة الغرب 
بالده  في  الموت  زرع  أيضاً،  سياساته  عن  إنما  فقط 
فجنى اإلعدام.وها هو أردوغان أيضا، صدام العصر، 
يقوم باالنتهاكات نفسها التي كان يمارسها صدام، فأعلن 
نفسه حامياً لإلسالم والمنطقة وحامياً لفلسطين في حين 
يعلم  ألنه  نفسه  إنقاذ  محاولة  يتعدى  ال  به  يقوم  ما  أن 
على  يسير  أن  له  تسمحان  ال  وعقليته  تربيته  أنَّ  جيداً 
نفسها  بالنتائج  محكوماً  سيكون  ولذا  المسار  هذا  غير 
بتقليم جناحيه ويتعقَّل أو  يقبل  فإما أن  أم آجالً،  عاجالً 
أن ينتهي به األمر إلى ما انتهى إليه الكثير من الرؤساء 
في المنطقة. أُورد أردوغان هنا كمثال يقوم بهذا الدور 
بشكل جلي، إال أن هناك دول أخرى في المنطقة تعيش 
البعض،  بعضهم  يشبهون  أنهم  إذ  أيضاً.  نفسها  الحالة 
الواحدة،  الدولة  هو  النائم في وجدانهم جميعاً  فالوحش 
التي  الواحد،   والعلم  الواحد،  والدين  الواحدة،  واللغة 
تعني النمطية وما النمطية إال طريق سائر نحو الفاشية، 
الحرب ضد  وبعدها  أوالً  الحرب ضد بالدهم  فيعلنون 
القاتمة؟  الجميع. لكن أين موقع سوريا في هذه اللوحة 
هل يمكن أن نتحدث عن استقرار في سوريا وعن حلٍّ 
في ظل ما تعيشه المنطقة؟ أعتقد أنه من الصعب جداً 
يدور  عما  منفصل  بشكل  سوريا  في  بالوضع  التفكير 
من  جزء  ما  بشكل  هي  سوريا  أن  ذلك  المنطقة،  في 
هذه المعادلة وهي مرتبطة وبحبل السرة بما يدور في 
من  شكل  بأي  عنها  نفصلها  أن  لنا  يمكن  وال  المنطقة 
األشكال ومن يرى العكس فإنه يلعب دور النعامة التي 
تدفن رأسها في الرمل وتعتقد أن ال أحد يراها. سوريا 
التركي-   الصراع  الصراعات،  هذه  كل  مركز  في 
األمريكي، والصراع األمريكي - الروسي، والصراع 
اإليراني،   - السعودي  اإليراني، والصراع  األمريكي- 
هذا باإلضافة إلى وضع إدلب ووضع المناطق المحتلة 
من قبل تركيا، فهي كلها قنابل موقوتة ويمكن أن تنفجر 
في أية لحظة.كل ما سبق يؤكد على أنَّ الحل في سوريا 
بعيد جداً وأن ما يتم القيام به من حوارات هي اختبارات 
البعض حتى  بعضهم  بين  النبض  لجسِّ  األطراف  بين 
البدء  وفقه.  يتعاملوا  أن  يمكن  الذي  السقف  يتوقَّعوا 
بمحادثات ال يعني أبداً البدء بمفاوضات، وقطعاً ال يعني 
. فالمفاوضات عادة تكون بين طرفين مقتنعين بأن  الحلَّ
إذا كان هناك طرٌف  أما  إلى حل،  هناك قضايا تحتاج 
يريد حالً وطرف آخر يتعامل مع األمر وكأن شيئاً لم 
يكن، فلن يتمَّ الوصول إلى أي نتيجة؛ فمحادثات جنيف 
استمرت لسنين  لكن دون جدوى، ذلك أن إبداَء الرغبة 
بالمحادثات شيء والدخول في مفاوضات شيء آخر. في 
النهاية أرى أنه يجب بذل قصارى جهدنا للوصول إلى 
حل سلمي في سوريا ولكن يجب أن نتيقن أنَّ الحل ليس 
بهذا اليسر  وأنَّ سوريا ستستمر في األزمة كونها ساحة 
صراع دولية لعدة سنين أخرى. توقُّع الحلول السريعة 
يؤدي إلى اإلحباط في حال لم تتحقَّق النتيجة المرجوة. 
السالم  تحقيق  أن  ذلك  نكون صبورين؛  أن  يجب  لذا؛ 
واالستقرار في سوريا يشبه كثيراً سباق الماراثون الذي 
يتطلب جلداً وصبراً ودراية كبيرة وبخاصة في ظل هذه 

المعمعة الدائرة في المنطقة.

فوزة اليوسف

 هند علي: 
  «نعمل على حتقيق شعار 

         سوريا تعددية ال مركزية«

اخلرق الرتكي للعقوبات على إيران
سبب التوتر مع أمريكا
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وقسم  كردستان،  وصوت  والحوار،  والمنبر، 
لمرة  طبعت  الكتب  هذه  وغالبية  السياسية  للكتب 
القضية  عن  تتحدث  لكتب  قسم  وهناك  واحدة 
الكرد،  عن  متنوعة  جهات  من  وآراء  الكردية 
والمسألة الكردية، وقسم خاص بكتب تعليم اللغة 

الكردية، وقسم لدواوين الشاعر جكر خوين.

إقبال واسع ودعم وتشجيع
وتابعت زين عمر: »بالنسبة إلقبال األهالي على 
أبدوا  الزوار  أغلب  جداً،  مقبوال  فكان  المعرض 

أول  كونه  المعارض،  من  النوع  بهذا  إعجابهم 
والهدف  ديرك,  منطقة  في  يقام  للكتب  معرض 
الثقافة  من هذا المعرض هو تسليط الضوء على 
عدد  يضم  المعرض  وكون  الكردي،  والتاريخ 
الوعي  نشر  وكذلك  أيضا،  التاريخية  الكتب  من 
والثقافة بشكل عام وإبراز الكرد كشعب يمتلك كم 
كبير من الوعي، وإبراز القضية الكردية كقضية 
هامة في المنطقة والتركيز على الثقافة، والتشجيع 
على قراءة الكتب، كما كانت هذه خطوتنا األولى، 
وبعد ما رأيناه من إقبال، ودعم، وتشجيع سيكون 
أكبر  ومحاوالت  نشاطات،  المستقبل  في  هناك 

ونشاطات أوسع«.

حرموا  وطالبة  طالٍب  ألف  خمسين  من  أكثر 
العدوان  نتيجة  الطبيعية  دراستهم  متابعة  من 
التي كانت تضم  التركي على مقاطعة عفرين 
الذي  القسري  التهجير  وبعد  مدرسةً،   318
عفرين  شعوب  ضد  التركي  االحتالل  انتهجه 
ه أكثر من مئٍة وخمسين  من كرد وعرب، توجَّ
ألف نسمة إلى مقاطعة الشهباء واالستقرار في 
على  إنشاُؤها  تم  ومخيمات  مدمرة  شبه  قرى 

عجل.
لكن حب التعلم والتعليم لم يغب عن بال المجتمع 
العفريني الذي ُعرف على مدار السنوات السبع 
الماضية بتنظيمه العالي وإدارة شؤونه بنفسه. 
المجتمع  التمس  القسري،  التهجير  ومع  لذا؛ 
العفريني ضرورة إعادة تنظيم حياة الشعب من 
جميع النواحي، وبالطبع مجاُل التعليم هو األهم 
لما يمثله من ارتباط بالقيم األخالقية للمجتمعات 
وارتباط الطلبة بلغتهم األم التي باتت جزءاً ال 

أ من حياتهم اليومية في عفرين. يتجزَّ

مخس خيم ساهمت يف تنظيم 
قطاع الرتبية

ضم  الذي  برخدان  مخيم  من  كانت  والبداية 
وتم  نازٍح،  آالف  أربعة  من  أكثر  جنباته  بين 
خمس  عن  عبارة  متواضعة  مدرسة  افتتاح 
المدرسين فيها، ولم  خيم وتخصيص عدد من 
ع  بالتوسُّ بدأت  أن  الصغيرة  المدرسةُ  تلبِث 
المجتمع  تعليم  لجنة  قبل  بعد جهود جبَّارة من 
الديمقراطي وهيئة التربية والتعليم في مقاطعة 
المدرسين  بتنظيم  اللجنة  بدأت  هنا  عفرين، 
عبر  وفرزهم  منهم،  البعض  تدريب  وإعادة 
التنظيم  إعادة  بحرب  والبدء  عدة  لجان 

على والهدف هو حث األهالي 
ل  سا ر إ

هم  د ال و أ
وإن  الدراسة  لمقاعد 

كانت مجرد خيمة.
إرسال  على  وحثهم  العوائل  زيارة 

هم  د ال و أ

من  أسابيع  بعد  بالفعل  تمت  المدارس  إلى 
يجب  »الدراسة  كان  األوحد  والهدف  النزوح 
بعد  وبالفعل  كان«،  أي ظرف  في  تستمرَّ  أْن 
مدة بسيطة من النزوح واالستقرار في مقاطعة 
الشهباء تم تنظيم المدرسين وجمع الطلبة بكل 

مستوياتهم وتم إنشاء عدد من المدراس، البداية 
كانت بتدريس المواد الترفيهية واألساسية.

في  التربية  لهيئة  المشترك  الرئيس  ويقول 
مقاطعة عفرين محمد رشيد: »إنَّ هذا اإلصرار 
ما  المستويات  كل  وفي  التعليم  استمرار  على 
إخراج  ومحاولة  للمقاومة  استمرار  إال  هو 
بمدراسهم  وربطهم  الحرب  أجواء  من  الطلبة 
على  الطالب  حث  هو  واألهم  فراغهم  وملء 
عفرين  في  درسوها  التي  األم  بلغتهم  التمسُّك 

على مدار السنوات السبع الماضية«.

عشرة آالف طالب اجتازوا 
االختبارات املختلفة

وبدأت مدراس لجنة التعليم والتدريب للمجتمع 
شهر  بداية  مع  الطلبة  تستقبل  الديمقراطي 
مستويات  وفق  وتنظِّمهم  الماضي،  حزيران 
واجتاز  والثانوية،  واإلعدادية  االبتدائية  عدة، 
وكان  امتحاناتهم  المستويات  كل  من  الطلبة 
للشهادتين  الجاري  الشهر   11 في  آخرها 

الثانوية واإلعدادية.
بمقاعد  التحقوا  الذين  الطلبة  إجمالي  وبلغ 
الشهباء  ومقاطعة  شيراوا  ناحية  في  الدراسة 
آالف طالب وطالبة،  من طلبة عفرين عشرة 
و365  الثانوية،  المرحلة  من   311 ومنهم 
دورات  لتفعيل  إضافة  اإلعدادية،  المرحلة 
خاصة لتعليم اللغة الكردية بمستوياتها المختلفة 
أخرى  ودورات  بتعلُّمها،  الراغبين  لألهالي 

لتقوية المدرسين وفق اختصاصات معينة.
تعليم  لجنة  مع  التواصل  تم  أخرى  جهة  ومن 

الديمقراطي  المجتمع  في وتدريب 
بصدد  الجزيرة،  إقليم 
المعاهد  طلبة  وضع 

والجامعات، وبالفعل تم إرسال عدد من طلبة 
الجامعة والمعاهد المتوسطة إلى إقليم الجزيرة 
ليس  ولكن  هناك  العلمي  تحصيلهم  لمتابعة 
دراسته  فروع  تتوافر  مْن  فقط  بل  الجميع، 

هناك.

امتحانات الشهادة... فسحة 
أمل باملستقبل

الثانوية  للشهادة  االمتحانات  أجواء  وكانت 
التي  واألحداث  رفعت  تل  مراكز  من  كلٍّ  في 
الطلبة  على  وبدا  إيجابية،  روناهي،  زارتها 
الفرحة لعدم إضاعة عام دراسي كامل عليهم، 

وقالت المدرسة إلهام كوتوا وهي مراقبة للدوام 
وااللتزام: إنَّ األجواء كانت إيجابية، ولم تطرأ 
تل  مركز  في  االمتحانية  العملية  على  مشاكل 

رفعت االمتحاني. 

طلبة الشهادة الثانوية...
 ما هو مصرينا؟

تمنت  التي  عثمان  شيرين  الطالبة  وأشارت 
وجدت  أنَّها  إلى  أصدقائها،  لجميع  النجاح 
التي  الدراسية  والفترة  االمتحانات  هذه  في 
الماضية  األيام  خالل  ُمكثَّف  بشكل  اجتازوها 
الضغط  ورغم  بالمستقبل،  األمل  من  فسحة 
أنَّهم  إال  والتهجير  النزوح  عن  الناجم  النفسي 
وتساءلت  دراستهم،  متابعة  على  مصممون 
الطالبة كلستان كرشوت بعد تقديمها امتحانات 
وكيف  مصيرهم  عن  الثانوية،  الشهادة 
سيتابعون دراستهم في الجامعات والمعاهد في 

ظل النزوح واحتالل عفرين.
حين  بعض في  بدا 

العملي  مستواهم  بتقوية  الراغبين  المدرسين 
ومنهم  العامة،  االمتحانات  هذه  إلى  للتقدم 
شيخو،  نوري  أمينة  الكردية  اللغة  سةُ  ُمدرِّ
معارفها  زيادة  في  ترغب  إنَّها  قالت:  والتي 
مدرسة  أنَّها  رغم  العلمي  تحصيلها  وإتمام 

األجواء  أنَّ  وأكَّدت على  حالياً،  الكردية  للغلة 
االمتحانية كانت جيدة والدروس التكثيفية التي 
مناسبة  كانت  بفترة  االمتحانات  قبيل  أخذوها 

رغم ضيق الوقت.
والمدرس أدهم حسو وهو مدرس للغة العربية، 
بالمجمل  مناسبة،  كانت  األسئلة  »إن  قال: 
حسو  وتمنى   ،« الطلبة  مستويات  وراعت 
العملية  استمرار  على  والتأكيد  للطلبة  النجاح 

الحالية  الظروف  ظل  في  والتعليمية  التربوية 
وإمكانية تطويرها.

مشاكل القطاع التدريسي 
وإمكانات تفاديها

عفرين  طلبة  على  مرَّ  الدراسي،  العام  هذا 
من  به  بأس  ال  قسم  بقي  ولكن  الُمهجرين، 
الطلبة خارج المدراس، وفي هذا الصدد يقول 
في  والتعليم  التربية  لهيئة  المشترك  الرئيس 
مقاطعة عفرين محمد رشيد: »في البداية كان 
إقبال الطلبة على الدراسة ضعيفاً، ولكن يوماً 
البقية  أنَّ  من  متأكدون  ونحن  يزداد،  يوم  بعد 
أطفالهم  يرسلوا  لم  الذين  األهالي  من  الباقية 
إضافة  إرسالهم،  على  سيعملون  للمدارس 
لعملية ترويجية ستنتهجها لجنة التربية لتطوير 
هذا  حصلت  التي  المشاكل  وتفادي  مدراسهم 

العام«.
المجتمع  وتدريب  تعليم  لجنة  وواجهت 

الديمقراطي مشاكل عدة هذا العام، وال 
سيما فيما يخصُّ 

الشروط 
لصحية  ا
وضيق  للمدارس 
المكان، وظروف الحرارة 
المرتفعة في مقاطعة الشهباء. 
لذا؛ تم تشكيل لجنة خاصة ُمشكَّلة 
التربية  وهيئة  التعليم  لجنة  من 
وصيانتها،  المدارس  ترميم  إلعادة 
وتوفير أماكن أخرى للدراسة لالستعاضة 
عن الخيم التي ال تكون ظروف الدراسة فيها 

مناسبة وال سيما في فترة الظهيرة.
المدراس  بعض  تحويل  تم  العام  هذا  وخالل 
ذلك  على  مثال  للتعليم،  أماكن  إلى  المدمرة 
مدرسة تل قراح الشبه مدمرة، وسجن األحداث 
داعش  لمرتزقة  ومقر  سجن  من  ل  تحوَّ التي 
األمة  أخالق  وفق  والتربية  للعلم  منارة  إلى 

الديمقراطية.

مشاريع قيد الدراسة الحتضان 
الناجحني يف الشهادة الثانوية

والتعليم  التربية  لهيئة  المشترك  الرئيس  ونوه 
يتابعون مشاكل  في مقاطعة عفرين، إلى أنهم 

الشهادة  طلبة  لمصير  وبالنسبة  عامة،  الطلبة 
افتتاح  إمكانية  ونناقش  »نفكر  قال:  الثانوية، 
وفق  وذلك  الشهباء  مقاطعة  في  معينة  معاهد 
الفروع المطلوبة والتي يتوفر الكادر التدريسي 
الجزيرة  إقليم  مع  التواصل  وكذلك  فيها، 
متابعة  في  يرغبون  الذين  الطلبة  الحتضان 
دراستهم الجامعية وفق تحصيلهم العلمي ريثما 
جامعتها  افتتاح  وإعادة  عفرين  تحرير  يتم 

ومعاهدها«.

مناهج مبسطة إلبعاد شبح 
احلرب عن ذهن األطفال

التدريسية،  العملية  في  المتبعة  المناهج  وعن 
يشير محمد رشيد إلى أنَّهم وضعوا على رأس 
الفصل  خالل  التربوية  العملية  في  أولوياتهم 
أجواء  من  الطلبة  إخراج  المنصرم  الثاني 
والدمار  الحرب 
التي  والقصف 
في  شهدوها 

عفرين، وإعادة 
والسرور  البهجة 
المستطاع  قدر 
وجوههم،  إلى 
على  التركيز  تم  ولذا 
المناهج الترفيهية والتعليمية 
مثل  الطالب  مهارات  تنمي  التي 
والغناء  والرياضة  والموسيقا  الرسم 
كاللغة  األساسية  المواد  لبعض  إضافة 
والجغرافية  والرياضيات  والعربية  الكردية 
العمرية،  والمرحلة  الدراسية  الصفوف  وفق 
وبالطبع الهدف األساس هنا وفق هيئة التربية 
وربط  دراستهم  لمتابعة  الطلبة  تشويق  هو 

الطالب بمدرسته ولغته األم.

إصرار على تعليم 
اللغة األم

التربية  هيئة  رئيس  يؤكد  أخرى  جهة  ومن 
اليوم  يعملون  أنَّهم  على  عفرين  في  والتعليم 
مبادئ  وفق  التربوي  عملهم  في  وسيستمرون 
األمة الديمقراطية، لهذا سيكون التعليم والتربية 
هذا  منطلق  من  عفرين  ألبناء  القادم  العام  في 
المبدأ، ونفى أن يكون هناك أي تغيير في نمط 
مؤكداً  الحقاً،  التربوية  السياسة  أو  التدريس 
سياق  في  والتنظيم  المقاومة  استمرار  على 

مرحلة تحرير عفرين التي باتت قريبة. 

للقراءة من الكتاب نكهة خاصة تفوق أي طريقة 
الوحيدة  الوسيلة  وهي  المعلومة،  لتلقي  اخرى 
السياسية،  الحواجز  جميع  تخطي  تستطيع  التي 
واالقتصادية، مما يزيد من ثقافة افراد المجتمع, 
والنهوض باألمة ككل، فالعلم هو السالح الوحيد 
جميع  وفي  األزمنة،  مدار  على  يثبت  الذي 
توفير  من  بد  ال  الكتاب  وألهمية  الظروف، 
معارض للكتب المتنوعة بين حين وآخر. لذلك 
قامت منظمة المرأة للحزب الديمقراطي التقدمي 
للكتاب  معرض  بافتتاح  سوريا  في  الكردي 
أعددنا  السياق؛  هذا  وفي  ديرك  في  الكردي 

التقرير التالي:

غالبية الكتب يف املعرض نادرة 
وطبعت ملرة واحدة فقط

تم التحضير لهذا المعرض منذ أكثر من شهر؛ 
إقامة  في  المساهمة  زين عمر  لنا  أكدته  ما  هذا 
المعرض  هذا  »أقمنا  واضافت:  المعرض،  هذا 
وبعمل جماعي في قاعة تمر مصطفى في ديرك 
ودام لثالثة أيام، ومنذ اكثر من شهر عملنا على 
منوعاً  كتاباً   560 من  اكثر  وضم  تحضيره، 

والكتب  والكردية،  العربية،  باللغتين  مكتوباً 
ومسائل  قضايا،  عن  تتحدث  أيضا  العربية 
كردية، كما أن الكتب جميعها للعرض فقط لعدم 
توفر نسخ من الكتب لدينا حيث تعتبر كتب نادرة 

طبعت لمرة واحدة، وغير متوفرة حالياً«.

حمتويات املعرض

وأوضحت زين عمر أن المعرض يحتوي عدة 
أقسام: قسم خاص باللغة الكردية، قسم للمجالت 
وكلستان،  التقدمي،  المثقف  مجلة  مثل  الكردية 
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الثقافة والتغيري

على  تطغى  عموميات  إلى  الثقافة  تنقسم 
األنماط  فيه  بما  للمجتمع  العام  الطابع 
األول  الهدف  وهي  المختلفة  المعيشية 
الخصوصيات  هو  الثاني  والهدف  للتربية، 
التي تميز كل فئة أو جماعة عن األخرى، 
وتظهر نماذج داخلية لثقافات مهنية عمالية 
المجتمعات  بعض  تميز  طبقية  وثقافات 

المنغلقة.
الثقافية  المتغيرات  من  الثاني  القسم  أما 
وهي  الداخلية؛  المتغيرات  فمنها  المجتمعية 
المجتمع  فئة ما في  أو  ثقافة جماعة  انتشار 
الثقافات  على  وتطغى  بها  يتسم  حتى 
األخرى وتصبح السمة الغالبة، والمتغيرات 
الخارجية التي تفد من الخارج عبر السياحة 
ووسائل  المعرفي  والتبادل  الثقافية  والوفود 
التواصل االجتماعي حديثاً، حتى بات العالم 
يشبه  ما  إلى  صغيرة  لقرية  تحول  الذي 

المجلس الواحد.
السهل  من  أصبح  الكبير  التطور  هذا  مع   
فائقة  بسرعة  واستيرادها  ثقافات  تصدير 
التواصل  وسائل  سمحت  حيث  جداً، 
االجتماعي بأن يصبح العالم أقرب بكثير من 
أن  يريد  أّي عدو  فإّن  ولذلك  ربما،  األسرة 
يتغلغل ويؤثر في المجتمع، فسوف يستخدم 
التي  الثقافة  التقنية )االنترنيت(  لينشر  هذه 
فإّن،  وعليه  المجتمع،  أفراد  بين  يريدها 
مراقباً  يكون  أن  يجب  التقنية  هذه  استخدام 
داخل المجتمع وتبدأ هذه المراقبة من األسرة 
تفسدهم  ثقافة ال  نهل  أبناءهم على  ليوجهوا 
ثقافتهم  فرض  وعلى  مجتمعهم،  وتفسد 
التقليد  من  بدالً  األخرى  للشعوب  ونقلها 
يقول  وقد  أخرى،  شعوب  لثقافات  األعمى 
جداً  متحضرة  متطورة  هناك شعوب  قائل: 
فما الضير من أن نأخذ من ثقافتهم ونقلدهم؟

وتحاول  تنافسهم  أن  ضيراً  هناَك  ليس 
التقدم  من  إليه  وصلوا  ما  إلى  تصل  أن 
تنطلي  أن  هذا  يعني  ال  ولكن  والحضارة، 
تقليداً  تقلدهم  وأن  عليك،  كلها  ثقافاتهم 
أعمى، لدرجة أنك تطمس تراثك وتاريخك 
وثقافتك التي اكتسبتها وورثتها من أجدادك 
ثقافات  تستورد  مقلداً  وتصبح  فتنساها، 
ووطنك،  مجتمعك  في  االنحالل  تسبب 
علينا أن نأخذ بحذر دون تقليد أعمى ودون 
داخل  جماعات  وهناك  ثقافتنا،  ننسى  أن 
وتحاول  فقط  ثقافتها  تفرض  قد  المجتمع 
أيضا  وهذا  أخرى،  مكونات  دون  نشرها 
ثقافة  فرض  ألن  السهل،  بالموضوع  ليس 
ثقافات مختلفة،  يعني نسف  واحدة ونشرها 
الثقافة حرة  تكون  أن  واألصلح  األصح  بل 
متكاملة لتنمو بكل مكونات الشعب وتحملهم 

إلى بر األمان وإلى تقدم وازدهار.
تغيير وتطور وهذا وارد وجيد،  الثقافة  إذاً 
وتنعدم  الثقافة  تنطمس  أن  يجب  ال  ولكن 
لتحل محلها ثقافة مستوردة كلياً فهذا طمس 
لتاريخ كامل، هذا التطور والتغيير يجب أن 
شعب  ثقافة  محل  يحل  أن  ال  إضافة  يكون 

عريق.
 التطور والتغيير ومواكبة الثورة المستمرة 
واالنساني  العلمي  والتقدم  المعلومات  في 
يفترض حالة من اإلبداع والتجديد المستمر 
ومصطلحات  مفردات  عن  والبحث 
ثقافية  معرفية  آفاق  تفتح  جديدة  ومجاالت 
في  والعاملين  المفكرين  وتشجيع  فكرية، 
على  واالنفتاح  مجاالته  بكل  االبداع  مجال 
العالم  ايصال  وكذلك  األخرى،  الثقافات 
صوت وصدى الثقافة التي نحياها منذ آالف 
التي  الثقافات  أقدم  من  تعد  والتي  السنين، 
كانت مهد حضارات قدمت لإلنسانية الكثير، 
وبقدر ما نحن بحاجة إلى االطالع ومعرفة 
ثقافات وعلوم العالم بقدر ما نحن بحاجة إلى 
ألنها  عليها  والحفاظ  بثقافتنا  العالم  تعريف 
ينبوع الحياة الذي يتدفق باألصالة والعراقة 

دون توقف.

 واحة
 الثقافة

أحمد يوسف

تقرير/ سارة جلود

طلبة عفرين أنهوا عامهم الدراسي... لكن ما هو مستقبلهم؟!معرض للكتاب الكردي يف ديرك

ونحن ما زلنا نتحدث عن إبداعاته وأدبه المميز 
وكتاباته األنيقة المفعمة باآلالم والمعاناة والشيء 
اليسير من األمل، اختطفه الموت منا ليرحل إلى 
األدب  من  ميراثاً  ويترك  األبدي  الخلود  عالم 
والثقافة والتساؤالت، ليرحل حنا مينة عن وطن 
لم يعرف فيه سكينة لروحه بعد أربعة وتسعين 

عاماً شهدت صرخته األولى في وجه الحياة.
وحكيم  مواربة،  بال  والكتاب  الرواة  شيخ  هو 
سنة  الالذقية  مدينة  شهدت  وقد  عصرة،  أدباء 
وبين  فكره  في  عالقة  وظلت  مولده،  1924م 
التي ركزت كثيراً على  أهدابه وسطور كتاباته 

البحر وأهله، واتسمت بالواقعية والمعاناة.
للشيخ الراحل روايات وكتابات رسمت حروفها 
»المصابيح  تنطفئ  لم  السورية،  الذاكرة  في 
زال  وما  فيها،  1954م  عام  منذ  الزرق« 
البقاء،  على  صراع  في  والعاصفة«  »الشراع 
ويقف شاهداً على »نهاية رجل شجاع« ويسطر 
من  وغيرها  »الياطر«  كـ  أخرى  روايات 

األعمال الخالدة.
أمضى مينه سنين عمره في عشق للبحر وصداقة 
اسكندرون،  ولواء  الالذقية  بين  معه،  حميمة 
وأمضى حياته كادحاً في األعمال الشاقة كالعتالة 
الهامه  مصدر  البحر  وكان  وغيرها،  والحالقة 
وموضوع جل كتاباته: »البحر كان دائما مصدر 
إلهامي، حتى أن معظم أعمالي مبللة بمياه موجه 
والظهور  الشهرة  يحب  يكن  ولم  الصاخب«، 

للعالم ككاتب متميز، بل كتب منذ زمن وصيته 
التي جاء فيها »عندما ألفظ النفس األخير، آمل، 
موتي  خبر  يذاع  أال  الكلمة،  هذه  على  وأشدد 
في أية وسيلة إعالمية، مقروءة أو مسموعة أو 
مرئية، فقد كنت بسيطاً في حياتي وأرغب في أن 

أكون بسيطاً في مماتي«.
عمل شاق في الوطن وغربة وهجرة ومعاناة في 
الغربة، كانت ثمارها حوالي األربعين عمالً أدبياً 
من  الكثير  لها  وأضافت  العربية  المكتبة  أثرت 
اإلبداع. وترجم البعض منها للغات عالمية فيما 
تم تحويل العديد منها إلى أعمال فنية متنوعة في 

السينما والتلفزيون.
الكتاب  رابطة  تأسيس  في  مينه  حنا  ساهم 
العرب في دمشق في  الكتاب  واتحاد  السوريين 
خمسينات القرن الماضي، ولعب دوراً ريادياً في 
لقب »شيخ  والعربية واستحق  السورية  الرواية 

الرواية السورية«.
أعماله  كل  في  والمرأة  الكادحين  نصير  كان 
كل  ورغم  العربية،  الجوائز  من  العديد  ونال 
نتاجه األدبي وكتاباته فإنه كان يقول عن الُكتاب: 
هي  بل  ذهب،  من  ليست سواراً  الكاتب  »مهنة 

أقصر طريق إلى التعاسة الكاملة«.

والفن  للثقافة  هورو  جميل  مركز  يشهد 
الديمقراطي في حي الشيخ مقصود بحلب إقباالً 
والدروس  للدورات  الفتاً  وانضماماً  متزايداً، 
والفعاليات الثقافية والفنية، وما زال يلعب دوراً 
األصيل،  للفن  األجيال  وتعليم  ضم  في  بارزاً 

وافتتح المركز في أيلول من عام 2012م.
وأدباء  فنانين  انضمام  افتتاحه  منذ  المركز  شهد 
على  وعمل  مختلفة،  فرق  وأعضاء  وشعراء 
وتخرج  الكردي  الفلكلور  ليحيي  وساق  قدم 
والرقص  والغناء  العزف  أتقنوا  متدربون  منه 

والشعر.
وتعرض  الحي  في  األمنية  األوضاع  تدهورت 
لشن هجمات عنيفة من قبل مجموعات المرتزقة 
والنظام السوري في نهاية عام 2013م أدت إلى 
حالة من النزوح صوب مقاطعة عفرين ومناطق 
أخرى من سوريا ناهيك عن الدمار والقتل. لكن؛ 

العمل فيه والقيام برسالته لم تتوقف.
تطوير  على  األخيرة  اآلونة  في  المركز  يعمل 
تطوير  يخص  وفيما  والثقافية،  الفنية  نشاطاته 

على  العزف  لتعليم  باإلضافة  والغناء  الرقص 
أقساماً  المركز  افتتح  حيث  الموسيقية،  اآلالت 
فنيين  وأكاديميين  معلمين  بإشراف  جديداً 
»الصولفيج،  األقسام  ويتضمن  ومختصين، 
العزف على آلة طمبور، آلة كمان، الغناء، الرسم 
والفن التشكيلي، الرقص، والتمثيل والمسرح«.

التعليم  من  األولى  المرحلة  في  التدريب  ويتم 
لآلالت  الموسيقي  السلم  أي  »الصولفيج«  على 
بعدها  األسبوع،  في  مرة  المتواجدة  الموسيقية 
عليها.  العزف  يود  التي  لآللة  فرد  كل  فرز  يتم 
فيما يخص األقسام األخرى فيتم تجهيزها كاملة 
نشاط  لكل  المنتسبين  وعدد  المواد  خالل  من 
جيل  على   التركيز  ويتم  العمرية.  وفئاتهم  فني 
على  ليتربوا  المستقبل  جيل  كونهم  األطفال 
يخص  فيما  فائدة،  دون  اللهو  عن  بعيداً  ثقافتهم 
الدروس التي من الممكن تقديمها بفترات قادمة 
في  وذلك  والكالرينيت«  »الجيتار  عن  ستكون 
بذلك  تطمح  كما  مختصين  مدرسين  توفر  حال 

ادارة المركز.

البشر  تستهدف  المرتزقة  الجماعات  تكن  لم 
انها  بل  سوريا،  شمال  على  هجماتها  في  فقط 
وحاولت  والوجود،  والتاريخ  البشر  هاجمت 
الرقة  مدينة  وكانت  كافة،  الحياة  أشكال  تدمير 
وهي  همجيتهم  من  عانت  التي  المدن  أكثر  من 
التي تزخر بالعديد من المعالم األثرية التي شيدها 
إلى  نظراً  خالفتهم  عهد  في  العباسيون  األمراء 
طبيعة مناخها وموقعها المميز في منطقة الشرق 
األوسط ويعتبر »قصر البنات« من أهم المواقع 
فيها الذي تعرض للكثير من االنتهاكات منذ بداية 

األزمة السورية.
تحطم  كانت  التي  المرتزقة  المجموعات  وأكثر 
جميع  حطمت  التي  داعش  مرتزقة  هي  اآلثار 
الذي  البنات  قصر  بينها  ومن  األثرية  المعالم 

عمدت المرتزقة على حرق الجزء األكبر منه، 
العوامل  آخر جراء  إلى تضرر جزء  باإلضافة 

المناخية.
ويقع قصر البنات أو ما يسمى بقصر العباسيين 
في الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة الرقة )الرافقة(

الشمال من  إلى  على بعد 400 متر 

شكل  ذي  بسور  ويحاط  األثري  الرشيد  سور 
دائري.

تفسير  الموجودة من  التاريخية  المصادر  وتخلو 
واضح لتسمية القصر بـ »قصر البنات« ما يثير 

التساؤالت  من  تلك الكثير  عن 
التسمية.

وبني هذا القصر سنة 772م . من مادة الجص 
عهد  في  بالشمس  المجفف  والطين  واللبن 
)المنصور( وأكمل بناءه )هارون الرشيد( الذي 
المعالم  أبرز  من  يعد  حيث  عاماً   12 فيه  أقام 

األثرية للخلفاء العباسيين.
ويتألف القصر من باحة مربعة تنقسم إلى أربعة 
»إيوانات« مستطيلة الشكل طول ضلعها 100 
وفي  الشكل  مربعة  الزوايا  من  أبراج  ولها  متر 

وسط الباحة نافورة مياه.
في  رئيسي  مدخل  مداخل  ثالثة  البنات  ولقصر 
خلفها  صالة  الشمال  أقصى  في  يقابله  الجنوب 
جانبيان  ومدخالن  جانبها حجرتان  وإلى  حجرة 
وكما يوجد فيه مدرستان مدرسة شافعية وأخرى 
الدين  نور  بناه  )مشفى(  وبيمارستان  حنفية 

الزنكي.
تقوم مديرية اآلثار التابعة لمجلس الرقة المدني 
بتنظيف السور وما يحيط به لتعمل بعد ذلك على 

ترّميم قصر البنات باإلمكانات المتاحة.
وكالة هاوار

عبد الرمحن حممد

شيخ الرواية 
السورية... 

رحل 

أبرز آثار الرقة تنتظر الرتميم

الفن األصيل مرياث يتجدد 
يف مركز مجيل هورو

أن  اعتادوا  اليت  مدراسهم  خارج  وهم  عفرين،  مقاطعة  لطلبة  االستثنائي  الدراسي  العام  انتهى 
يزينوها ويقيموا حفالت جناحهم فيها، اليوم اجتاز أكثر من 10 آالف طالٍب وطالبة من املستويات 
الدراسية كافة امتحاناهتم االستثنائية للفصل الدراسي الثاني، وحصل العديد منهم على نتائجه 
وهم  الدراسية،  اختباراهتم  أيضًا  والثانوية  اإلعدادية  الشهادتني  طلبة  أهنى  كما  الدراسية، 

ينتظرون مصريهم الدراسي للعام القادم الذي بات يدق األبواب سريعًا. 
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سوق عزرا... اسم مل يغب حىت اآلن

ال تتوقف عجلته عن الدوران إال لساعات 
الوفير  العطاء  فيها  أن  اليوم ذلك  قليلة في 
تقديم  عن  يتوانى  وال  األهالي؛  من  للكثير 
من  تخلو  ال  قد  ضخمة  بطريقة  خدماته 
تلبية  بهدف  إنتاج؛  من  يقدمه  لما  التعقيد 

حاجة أكبر شريحة من المواطنين للخبز.

داعش سخر مقّدرات الفرن اآللي 
حلساب قادته

 يقع الفرن اآللي في الجهة الجنوبية بالقرب 
من حي الحزاونة الذي يعد من أكبر أحياء 
مقبرة  من  مقربة  على  أنَّه  كما  المدينة، 

الشيخ عقيل المنبجي.
الفرن اآللي أحد المنشآت الحيوية والمهمة 
ذات التماس والصلة بواقع الحياة اليومية، 
فهو  المواطن،  معيشة  مع  مباشر  وبشكل 
يقدم الخبز للمواطنين ولشرائح واسعة، إذ 
لديهم بعدما  استطاع أن يخلق لنفسه قبوالً 
للمدينة ضمن  أحاله داعش في ظل حكمه 
فتذهب  لقادته  الخاص  االستثمار  قانون 
مرتزقته؛  وجيوب  زعمائه  لقبضة  أمواله 
بقوت  ويتاجر  الشعب  أموال  من  ليسرقها 
تُباع  الخبز  ربطة  كانت  حيث  المواطن، 
تحتوي  وهي  سورية،  ليرة   300 بمبلغ 
إال لسبعة أرغفة، فظل المواطن رهين ما 
للحصول  وصعبة  خانقة  أزمة  من  يعاني 
التصورات  تفوق  ولدرجات  الخبز،  على 
انتظار  ذلك  اصطحب  وربما  الواقعية، 

طويل لكثير من المواطنين.
طويلة  ساعات  خالل  األهالي  من  فكثيراً 
وقوفهم  في  عديدة  وأنساقاً  طوابير  شكلوا 
النتظار استالم الخبز في مشهد المثيل له 
وأضحى  الشقيق.  الصومال  مجاعات  في 
إلى  تحتاج  التي  المسائل  من  الخبز  تأمين 
غ أحد أفراد األسرة لتأمين الخبز، فهدف  تفرُّ
داعش هو تجويع المواطنين وإجبار بعض 
الذين ال يملكون ثمن تأمين الخبز وال قوت 
مع  يتنافى  وذلك  بركبهم،  االلتحاق  يومهم 
الحقوق اإلنسانية التي كفلها الدين والقانون 

وإمعاناً بإذالل اإلنسان السوري.

والدة جديدة للفرن اآللي
 يف عهد اإلدارة املدنية 

وقامت اإلدارة المدنية الديمقراطية بتأهيل 
جديد  من  للحياة  لتعود  وصيانته  الفرن 
قبل؛  من  عليه  كان  مما  ألفضل  وإعادته 
للنهوض  قابلة  قوية  ذهنية  ثورة  وبفضل 
أن  من  االستفادة  خالل  من  والتجديد 
الوقوف  لحظة  من  تبدأ  القادمة،  الخطوة 
إلى جانب المواطن في تأمين خبزه اليومي 
مستعرة  السورية  الحرب  أن  الرغم  على 

ولم تنتِه بعد.
وهذا ما يضع اإلدارة المدنية الديمقراطية 
تحديات  من  يخلو  ال  واقع  أمام  منبج  في 
جمة على صعيد البنية التحتية للفرن، إلى 
الخبرة في  العاملين من ذوي  جانب عودة 
الذين  كافة  العمال  الستقطاب  سعيها  ظل 
فّضل بعضهم عدم العمل بعد يأس وقنوط 
تعرضوا  التي  والعنف  القسوة  مشاهد  من 
تؤدي  كادت  والتي  داعش  زمن  في  لها 
االنصياع  رفضهم  حال  في  البعض  بحياة 

ألوامرهم.
الديمقراطية  المدنية  اإلدارة  واستطاعت   
عادوا  الذين  منهم  للكثير  المصداقية  إعادة 
ملموس  متطور  واقع  من  رأوا  لما  للعمل 
استطاعت  ربما  بل  المجاالت؛  شتى  في 
جيدة  رواتب  كتقديم  الحافز  توفير  اإلدارة 
إلى توزيع خبز مجاني بما  للعمال إضافة 
اليومي  استهالكه  من  حاجته  للعامل  يكفل 
إنتاجية  زيادة  شأنه  من  ما  الخبز؛  لمادة 
الفرن من مادة الخبز؛ باعتبار أن الفرن من 
القطاعات اإلنتاجية والتي ال بد للعامل من 
تزامناً  النجاح  في صناعة  الحتمي  وجوده 
مع نجاح الفرن على الصعيد اإلنتاجي وإال 
على  العمل  مواصلة  الفرن  يستطيع  فلن 
بصرف  الحديثة  المكنة  دخول  من  الرغم 
إدارياً  أم  فنياً  العامل  كان  إذا  عما  النظر 
بحسب واقع عمله من تطوير عجلة اإلنتاج.

رفضه العمل مع املرتزقة

وبهذا الخصوص؛ حدثنا العامل محمد علي 
تطبيق  على  يعمل  الذي  العزيز  عبد  بن 
»مرت  بقوله:  التغليف  مرحلة  قبل  الخبز 
ظروف عصيبة جداً على أهالي منبج بشكٍل 
خاص إبان سيطرة داعش على المدينة فلم 
أستطع تقبل فكرهم، وال تقبل العمل معهم؛ 
مسلط  وسيفهم  وأنتج  أعمل  أن  لي  فكيف 
على رقبتي في كل وقت؟ وال أعرف حداً 
الموت جوعاً  لنهاية حياتي على يدهم، أو 
بسبب ما فرضه علينا من خناق اقتصادي 

رهيب«.
تولت  »حين  قائالً:  العزيز  عبد  وأفادنا 

إدارة  زمام  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
المدينة عدت للعمل طواعية لما وجدنا من 
للحرية  التعبير، وفضاء واسع  مساحة في 

لم يكن موجوداً من ذي قبل«.

جهود مبذولة لتحسني
 جودة اخلبز

الفرن  في  عديدة  بمراحل  الخبز  إنتاج  مّر 
اآللي، غلب عليها البحث عن أكثر السبل 
تطلعات  مع  تتماشى  مثالية،  اإلنتاجية 
اإلدارة العامة لألفران تستطيع نقل اإلنتاج 
وما  المشاكل  إزاء  التخمين  مرحلة  من 
سعة  من  اإلنتاج  خطوط  عليها  تنطوي 
الخبرات  بتنمية  ولكن  كبيرتين؛  وضخامة 
يكن  لم  المصدر  أن  تبين  والكفاءات، 
نفسه  بالفرن  صلة  ذا  كان  بل  تراكمياً، 
استحداث  بعد  جلياً  األمر  هذا  ظهر  وإنما 
قسم التحليل المخبري الذي يستطيع تحديد 
من  تسويقها  قبل  المطلوبة  القمح  أصناف 
شاب  لما  وذلك  جاهز  كدقيق  المطاحن 
بين  الحبوب  خلط  في  نسبة  من  القمح 
القاسي والطري، إلى جانب نسبة عالية في 
تصويل  إلى  إضافة  والتخمير،  الترطيب 
مراحل  في  البدء  قبل  الحبوب  )غربلة( 
الطحن؛ وهذه المشاكل تم التوصل إليها من 
قبل اإلدارة العامة لألفران واإلدارة العامة 
للمطاحن، وبالتالي كان البحث عن معالجة 
تلك المشاكل التي تعيق اإلنتاجية بالطريقة 
تقديم  االقتصاد  لجنة  قرار  فكان  المثلى، 
الحتوائها  ومضماناً   شموالً  أكثر  رؤية 

بشكلها الكلي.
وذلك باستحداث هذا القسم الذي وفّر لخزينة 
على  سواء  األموال  من  الكثير  اإلدارة 
مستوى الصرفيات أو على مستوى زيادة 
مع  تماشياً  أكثر  لسوية  ورفعها  اإلنتاجية، 
التقدم الملحوظ في شراء الخبز بعد وضعه 
في الخدمة، كما استطاع الفرن اآللي توفير 
المطاحن،  لعمل  مباشرة  غير  آلية  مراقبة 

والمستويات  المعايير  تحديد  من  وتمكنه 
أولي إلنتاج  بشكل  الدقيق  لقبول  المطلوبة 
الخبز ال يخلو من  إنتاج  بعدما كان  الخبز 
التكسير، ووجود شوائب، ورطوبة زائدة، 
الضعف  إلى  اإلنتاج  زيادة  إلى  باإلضافة 

عما كان عليه في السنوات السابقة.

حتسن يف اإلنتاج 

وبفضل دعم لجنة االقتصاد في النفاذ آلفاق 
ال تقبل بأقل من المعايير المثالية، والمنافسة 
الشمال  مستوى  على  النوعية  بالجودة 
السوري؛ وعن جودة الخبز حدثنا المواطن 
اآللي  الفرن  »يقوم  قائالً:  الصالح  معاوية 
لتحسين  متصاعدة  بوتيرة  منبج  مدينة  في 
حقيقية  رغبة  يعكس  وهذا  الخبز،  جودة 
الفرن اآللي للوصول إلى ذروة  إدارة  من 
فرد  لكل  مشروع  طموح  وهذا  النجاح، 
وأضاف  ذلك«،  عن  تبحث  مؤسسة  أو 
اآللي  الفرن  إدارة  من  »نرغب  الصالح: 
على  قدرتها  حيث  من  جديدة  آفاق  إعطاء 
توفير مادة القمح، تلبي مقاييس مقبولة عند 
أهالي منبج. وهذا يعكس رغبة الكثير من 
أهالي منبج بتحسين نوعية وجودة الخبز«.

من أهم مرتكزات النجاح

الفرن الشريان الذي يغذي مناطق منبج في 
الريف والمدينة كافة، وال يمكن االستغناء 
عنه أبداً؛ وألن النجاح ال يصنع من فراغ، 
بل من خالل اإلدارة الناجحة والسليمة، فقد 
في  المناسب  الشخص  مبدأ  على  اعتمدت 

المكان المناسب. 
حواراً  أجرت صحيفتنا  الخصوص  وبهذا 
مع اإلداري في لجنة المشتريات في فرن 
عن  حدثنا  الذي  شيخو  عبدو  اآللي  منبج 
عمله في اللجنة بشكٍل خاص والفرن بشكٍل 
من  المشتريات  لجنة  »تتكون  قائالً:  عام 
واآلخران  إداري،  أحدهما  أعضاء  ثالثة 
عضوان، وتقوم اللجنة بعمل الرقيب للتأكد 
من صحة الفواتير، وتأمين القطع الالزمة 
الخام  المواد  تأمين  وكذلك  اآللية،  لصيانة 
وجه  وعلى  اإلنتاج  لخطوط  الفرن  لعمل 
لتغطية  العمل  سير  عرقلة  لعدم  السرعة 

احتياجات األهالي من مادة الخبز«.
وأضاف شيخو وهو صاحب خبرة عشرين 
عاماً »إن مستوى اإلنتاج قد اختلف ما بين 
الفترة  في  عليه  كان  عما  الراهن  الوقت 
نجاٍح  تحقيق  الفرن  استطاع  إذ  السابقة، 
المواطنين  حاجة  سد  مستوى  على  باهٍر 
من المادة نفسها، إلى جانب تحقيق الجودة 

والمنافسة في السوق«.
وقال شيخو« إن هذا إنجاٌز لإلدارة العامة 

لألفران ولإلدارة العامة للمطاحن«.
المجلس  إدارة  »إن  شيخو  وأضاف 
التشريعي ال تتوانى عن تقديم الدعم المادّي 
من  يزيد  الذي  األمر  للمنشآت،  والمعنوّي 
بهدف  الخصوص  وجه  على  العمال  أداء 
العملية  إنجاح  وهو  المطلوب،  تحقيق 

اإلنتاجية«. 

تغطية احتياجات
 األهالي اليومية

إنتاج الفرن يصل من )30 – 40( طناً من 
الدقيق يومياً، وذلك حسب الحاجة لتغطية 
على  اليومّي،  االستهالك  من  المطلوب 
اطراداً،  تزداد  الكمية  هذه  أن  من  الرغم 
وبخاصٍة يومي السبت والخميس لتعويض 
جراء  المواطنين  عند  الحاصل  النقص 

عطلة الجمعة.
قرابة  تصل  التقديرية  اإلنتاج  وكمية 
)35000( ربطة يومياً؛ مع العلم أن الفرن 
اآللي يقوم بتغطية النقص الحاصل عن أي 
إذ  عطل  جراء  العمل  عن  يتوقف  مخبز 
مضاعفة  كميات  بإنتاج  اآللي  الفرن  يقوم 
من الخبز بصرف النظر عن عدد األفران 
سد  بهدف  العمل  عن  والمتوقفة  المعطلة 
انقطاع  حصول  وعدم  المواطنين  حاجات 

الخبز.
الخبز  »يقدم  الفرن  أن  إلى  شيخو  ونوه 
العامة  التابعة لإلدارة  المراكز  عن طريق 
المخبز  سيارة  خالل  من  وذلك  لألفران، 
ضمن  الموجودة  المراكز  إلى  تنقله  التي 

المدينة ويتراوح عددها /25/ مركزاً«.
طريق  عن  الخبز  لتوزيع  بالنسبة  وأما 
فيقوم  للقرى،  أو  للخط  الموكل  المعتمد 
المعتمد بتغطيتها، وذلك بعد تحديد جداول 
أسماء العوائل التي تستفيد من مادة الخبز 
اليومية بغض  بعد حصولها على حاجاتها 
يقوم  والتي  اآللية،  ونوع  النظر عن شكل 
من خاللها المعتمد بتوزيع مادة الخبز، مع 
للمعتمد،  الخبز  كمية  إعطاء  أن  العلم  أخذ 
تكون بموجب كتاب من مجلس الخط الذي 
يتبع له القرى وفق جدول إحصاء يبين فيه 
الكومين اسم الشخص وكميته المستحقة من 

مادة الخبز.

دور املستودعات اهلام يف اإلنتاج

وبدوره أفادنا أمين المستودعات في الفرن 
عمله  عن  الرشيد  محمود  جودت  اآللي 
قائالً:  الفرن  هيكلة  وعن  المستودع  في 
بالدرجة  الفرن  مستودع  عمل  »يرتكز 
األولى على تزويد األفران بالمواد األولية، 
مثل  الخبز  أية حال إلنتاج  والالزمة على 

الخميرة واألكياس والملح والدقيق«.
ونوه الرشيد إلى أن الفرن اآللي تمكن من 
جمة؛  وخدمية  اقتصادية  مكاسب  تحقيق 
أهمها أن المواطن له واجهة خدمية تؤمن له 
كفايته من هذه المادة بمنأى عن المضاربة 
إيصالها  يتم  المادة  أن  لدرجة  والمتاجرة، 
للمواطن عبر المراكز أو المعتمدين، وهذا 
ما يجعل المواطن ال يتكبد عناء البحث عن 
غايته  يؤمن  ما  عنده  يجد  ال  قد  ناٍء،  فرن 

االستهالكية من الخبز يومياً.
االستراتيجية  هذه  أن  إلى  الرشيد  وأشار 
خالل  من  وذلك  جيدة،  أرباحاً  خلقت 
مشاريع خدمية بالدرجة األولى أو تعاونية 

على حٍد سواء وعلى نطاق ضيق.
أكثر  تتسارع  اآللي  الفرن  عجلة  تزال  ال 
فأكثر لتقديم خدماته في كل وقت ألنه رفع 
أوالً«  المواطن  صف  إلى  »نحن  شعار 

خدمة للمواطن وتحقيقاً لالكتفاء الذاتي.

7مجتمع وشبيبة اقتصاد وبيئة6
روناهي/ منبجـ  األفران اآللية هي املنشآت 
احليوية واملهمة املرتبطة بواقع احلياة اليومية، 
فهو  املواطن،  معيشة  مع  مباشر  وبشكل 
واسعة  ولشرائح  للمواطنني  اخلبز  يقدم 
ختفيفًا ملعاناهتم، ولكن مرتزقة داعش كانوا 
قد استولوا على األفران واستخدموها يف 
قوات  يد  على  حتريرها  وبعد  خدمتهم، 

سوريا الدميقراطية عادت احلياة لألفران.

فرن منبج اآليل... جهود مبذولة واكتفاء ذاتي 

تقرير/ خضر اجلاسم

روناهي/ قامشلو - بعد قدومها للحياة وفي 
أولى السنوات من تفتح عينيها وإبصارها 
بسماع  دائم  بشكٍل  تبدأ  الحياة،  شعاع 
أمها  من  وباألخص  المشهورة  الجملة 
وهي »متى سأراك عروساً؟!« حتى اآلن 
على  مستقرة  العقول  من  الكثير  مازالت 
الفتاة  سترة،  البنت  »زواج  نفسها:  الحالة 
للنظرة  واأسفي  موقوتة«،  قنبلة  البيت  في 
في  لبناتهم،  األُسر  من  الكثير  من  الدونية 
وشمال  آفا  بروج  الفتاة  أصبحت  عصر 
الغرب  دول  في  به  يحتذى  مثاالً  سوريا 
والعالم أجمع، بفضل ما قدَّمت من بطوالت 
وتضحيات في سبيل العيش الكريم لغيرهن 
وكل  أهلهن  تركن  والشباب،  الفتيات  من 
ملذات الحياة والتحقن بجبهات القتال دفاعاً 
عن األرض وكرامة اإلنسان، ومنهن من 
ودوائر  ومنظمات  مؤسسات  اآلن  يدرن 
ما  المعاكسة  الجهة  وفي  وإلخ...  رسمية 
زالت هناك طبقة ضمن مجتمعنا ترى في 
زواج الفتاة مالذها واستقرارها الوحيد!!.

ليس يوم فرحها.. بل يوم مماتها
التي  الفتاة  تلك  عرس  اليوم  يخبرونني؛ 
فأجبت:  عمها،  البن  عنها  رغماً  زوجت 
إنه  األبيض  لبست  فقد  موتها  يوم  إنَّه 
معنى  بكلِّ  تغتصب  إنها  الكفن..  ثوب 
قضية  ألن  لألسف؛  الحياة  ولمدى  الكلمة 
الطالق غير موجودة في قوانين الكثير من 
العوائل، وقضية تزويج الفتاة من ابن عمها 
ليست  أنها  من  بالرغم  موجودة،  زالت  ما 
كما في السابق، حيث تدنت نسبتها كثيراً، 
ولكنها لم يُقَض عليها، بل ما زالت تظهر 
العربي،  الشعب  عند  وبخاصٍة  اآلن  حتى 
أما عند الشعب الكردي، فباتت شبه مختفية 
آفا، والتي كانت  وبخاصٍة بعد ثورة روج 
الجانب  ومنها  جوانبها  بكل  تحولية  ثورة 
الفكري، ورغم ذلك  نالحظ أنَّ هناك بعض 
رجعية  بذهنية  متمسكة  زالت  ما  العوائل 
أصبحت  كبير  حٍد  إلى  ولكن  وسلطوية، 
األعراف  هذه  مجابهة  على  قادرة  الفتاة 
وهي  منهن  اآلالف  قلوب  دمرت  التي 
أوالد  من  رغبتهن  بدون  تزويجهن  قضية 
الوخيمة  األمراض  عن  ناهيك  العمومة، 

التي تترتَّب على أطفالهن في حال الزواج 
يطرح  سؤال  هناك  ولكن  األقارب،  من 
بالزواج  يرضى  أن  لشاب  كيف  نفسه 
ال  أريدك  ال  له  وقالت  رفضته؛  فتاة  من 
أُرِغمت  التي  الفتاة  تلك  حال  وما  أحبك؟! 
رضخت  األيام  ومع  منه؟  الزواج  على 
للمعيشة معه ولكنها تبقى مكسورة القلب، 
كن  ومنهن  دراستهن  يكملن  لم  من  فمنهن 
يرغبن الزواج برجل يتطابق عقله وفكره 
ولكن  وثقافتها،  وفكرها  عقلها  مع  وثقافته 
عملية فرض الزواج والتي نكرر ما زالت 
قائمة وليس فقط من ابن العم، بل القضية 
من  هناك  زال  ما  فمثالً  أخرى  أوجه  لها 
يجبر ابنته على الزواج ممن ال ترغب فيه، 

والفتاة ال حول لها وال قوة.

ال أريد أن تعيش ابنيت مأساتي
أكدت )غ.م( على أنَّها كانت ترغب بإكمال 
في  وهي  تزوجيها  تم  حيث  دراستها، 
الصف الحادي عشر، من ابن عمها رغم 
كانت  والدتها  ولكن  كثيراً،  رفضته  أنَّها 
من  تستفيد  لن  أنَّها  وتخبرها  عليها  تلح 
الدراسة وفي المحصلة ستكون أم وزوجة، 
وأضافت: »إن كانت والدتي ضدي فكيف 
األب واألخ وسط مجتمع ذكوري وذهنية 
سيطر عليه إرث ثقيل من النظام السوري، 
الذي كان أحد أهدافه تفكيك األسرة الكردية 
السياسة  عن  لتبتعد  بمشاكلها  وانشغالها 
حديثها:  وأكملت  بحقوقها«،  والمطالبة 
فتيات،  وثالث  شباب  أربعة  اآلن  »لدي 
ووالدها  التاسع  الصف  في  الكبيرة  ابنتي 
لسنِّ  الدراسة وعندما تصل  بترك  يطالبها 
ابن  يعني  شقيقه،  البن  يزوجها  18سوف 
لألسف  نفسه  يعيد  التاريخ  هو  وها  عمها 
على  نفسها  القوانين  تطبيق  يريد  فهو 
األيام  من  يوماً  علي  فرضت  والتي  ابنتي 
كل  وسط  الزمن  من  عقدين  حوالي  قبل 
الكثيرين،  تغيير في عقول  ما يحصل من 
ابنتي  بجانب  أقف  ولكني رفضت وسوف 
فمن حقها إكمال تعليمها وحينها هي تقرر 

من تختار«.
قلوب  في  كبير  واأللم  كثيرة  القصص 
عقول  في  التغيير  عدم  وإن  الكثيرات، 

وذهنية البعض من أبناء مجتمعنا سيجعله 
في نظري مجتمعاً عقيماً ومريضاً، فالثورة 
لن تكتمل ولن تصل ألهدافها مادامت هذه 
وتقاليد  بعرف  مرتبطة  زالت  ما  العقول 
بالمعقول  ولكن؛  هام  األهل  رأي  بالية، 
وليس بفرض الزواج على الفتاة، فالقضية 
بالغة األهمية ومسألة الزواج ليست باألمر 
السهل وهي مرحلة تعتبر أبدية. لذا؛ يجب 
ي في هذه المسائل وعدم التسرع فيها  التروِّ
ومتطابقين  متحابين  شخصين  زواج  ألن 
أفضل  جيالً  سينجب  والذهنية  األفكار  في 

وبشكٍل  بحرية  قراراته  اتخاذ  على  قادراً 
أفضل.

هدفنا خلق جمتمع حر وللمرأة 
الريادة فيه

تتحدث  المرأة  حماية  وحدات  في  مقاتلة 
لصحيفتنا روناهي بما لم تفكر به مثيالتها 
والزواج  العرس  ثياب  لبس  من  الكثيرات 
الدوافع  التفكير باإلنجاب؟ ما هي  ثمَّ  وَمن 
وراء تطوعها والتحاقها بصفوف وحدات 

حماية المرأة؟؟
في  الكثيرات  مثل  العيش  حق  لهن  كان 
المجتمع؛ زواج ومنزل وأسرة ولكن لماذا 
الطريق،  هذا  غير  آخر  طريقاً  اختارت 
لن نفَي الحديَث حقَّه فلنترْك لهن اإلجابة؛ 
من  المرأة  حماية  وحدات  في  المقاتلة 
قائلةً:  أفادتنا  )س.ك(  العربي  المكون 
بحت،  ذكوري  مجتمع  في  »ترعرعت 
العم،  األخ،  لألب،  كانت  كلها  السلطة 
وانتقل من بعدها للزوج الحال نفسها ولن 
واألخ  األب  سلطة  من  لدي  الحياة  تتغيَّر 

»شهدت  مضيفةً:  الزوج«،  سلطة  إلى 
قاصرات  وهن  الكثيرات  لتزويج  حاالت 
تفكيري  عن  بعيدةً  كانت  الزواج  وفكرة 
متسلطة  ذهنية  من  أعيشه  كنت  ما  بسبب 
أكون  أن  هدفي  كان  وكفتاة  حولي،  من 
ذات إرادة حرة، ولكن لم يكن سبباً رئيساً 
وحدات  لصفوف  لالنتساب  يدفعني  لكي 
الرفاق  بهؤالء  تأثري  بل  المرأة،  حماية 
بأرواحهم  يضحون  وكيف  والرفيقات 
ألجلنا، لذلك رأيت من الواجب السير على 
خطاهم وذلك األمر وحده كفيل لحصولي 

على حريتي وكرامتي«، وأكدت: »حياتنا 
هي  المرأة  حماية  وحدات  صفوف  في 
الحياة الحقيقة بكل معنى الكلمة فهي تشهد 
المقاتلة  أما  الكريم«،  والعيش  المساواة 
)ج. د( من المكون العربي، فأشارت: »ال 
يجوز الهروب من واقع السلطة الذكورية 
التي كانت تفرض على مجتمعنا، بل األهم 
الذهنية  هذه  لتغير  والمقاومة  النضال  هو 
السلطوية واستئصالها من جذورها وليس 
أجمع  العالم  في  ونالحظ  عنها،  التغاضي 
سوريا،  وشمال  آفا  روج  في  وبخاصٍة 
مرض السلطة والتسلط على المرأة وعلى 
الزوجية،  الحياة  في  الخصوص  وجه 
في  تكمن  الحالة  هذه  وجه  في  والوقوف 
المرأة،  االنضمام لصفوف وحدات حماية 
والتي تستوعب النساء والفتيات كافة ومن 
وأضافت:  واأللوان«،  األطياف  مختلف 
»حماية  شعار  تحت  الرجال  »معظم 
بأنه  يعترف  وال  المرأة«،  أحمي  الشرف 
وليس  الطريقة  بهذه  ويذلها  يستعبدها 
والمقاومة  بالنضال  ذكرت  وكما  يحميها، 
الحل  هي  المرأة  حماية  وحدات  ضمن 

وللعلم  الظاهرة،  هذه  على  للقضاء  األمثل 
هي  لدينا  القضية  أنَّ  الكثيرون  يظن  قد 
المحاربة بالسالح والرصاص، ال أبداً، بل 
نحارب بالعلم والمعرفة والثقافة والتدريب 
واألخالق، ألنه كما قال القائد األممي عبد 
حالة  في  هو  لدينا  »المجتمع  أوجالن  هللا 
دجاجة قطع رأسها وتقاوم لكي ال تموت، 
وهذه حالة شعبنا«، وأعود وأوكد على ما 
قاله القائد أوجالن »الحصول على الحرية 
ألنَّ  كاٍف  غير  أمر  واحدة  مرأة  قبل  من 
المجتمع«، ولذا لو استطعنا  المرأة نصف 
تسليح أنفسنا بالعلم والثقافة والتدريب الدائم 
القوات حينها نستطيع  ضمن صفوف هذه 

خلق مجتمع حر ومستقل«.
قائلةً:  انتمائها  أسباب  إلى  تطرقت  كما   
لم  المجتمع  أنَّ  أيقنت  أن  بعد  ذلك  »جاء 
من  ال  حقوقنا  أبسط  النساء  نحن  يمنحنا 
تكوين  وال  الفكرية  وال  الثقافية  الناحية 
الشخصية، ولكن باستثناء الناحية األخالقية 
منحني جزءاً منه، وال يجوز وجود إنكار 
المنير  الدرب  ولكن  لدينا،  أخالقي  مجتمع 
عليه  السير  ويجب  فيه  نفسي  رأيت  الذي 
االلتحاق بصفوف وحدات حماية  كان في 
المرأة وعملت مقارنة مع نفسي كيف كان 
ولم  المجتمع  هذا  ضمن  بقيت  لو  حالي 
أكن اآلن ضمن هذه القوات، وتذكرت هنا 
عندما سألتني في مقابلة مع فضائية لبنانية 
بهذا  رأيك  ما  بكوباني  2015م،  عام  في 
في  كان موضوع  والذي  األبيض  الفستان 
واجهة أحد المحالت التي كنا نقف أمامها، 
فأجبتها بمنطق المجتمع: هو فستان أبيض 
بمنطق  ولكن  واالستقرار،  للفرح  وصنع 
داخل  أنَّ  لرأيتم  نظرتم  لو  الحقيقي  الواقع 
هذا الثوب العبودية والموت، وأنا ال أريد 
فستاناً أبيَض بل أريد حياة بأكملها ناصعة 
المساواة،  وقاعدتها  حقيقتها  في  البياض 
ليوم  به  أخدع  وأن  ارتدائه  من  الفائدة  فما 
ورأيي  إرادتي  تُدهس  ثم  وكامرأة  واحد، 
فلن  الفستان؛  بهذا  مني شخصيتي  وتُسلب 
أكون حرة فيه وال في المجتمع الذي أعيش 
واحد  هدف  على  االعتماد  لذلك  ضمنه، 
أن  الواجب  بل  يجوز،  ال  كامل  لمجتمع 
تكون هناك إرادة من المجتمع نفسه بأكملها 
أن  يجب  الخصوص  وجه  وعلى  للتغيير، 
يكون للمرأة هوية خاصة بها ولون خاص، 
وتأسيس مجتمع أخالقي متكامل وحر يدير 
نفسه بنفسه وكل ما ذكر نعتبره من أهداف 
لتحقيقه  وسنكافح  المرأة  حماية  وحدات 

حتى آخر رمق فينا«.

الكثيرين  حديث  في   - قامشلو   / روناهي 
يمر  قامشلو  سوق  إلى  يتوجهون  عندما 
اسم عزرا؛ ما هذا االسم؟ ولَِم خلد ذكره؟ 
اآلن  حتى  بها  يتميز  التي  الخصوصية  ما 
أتى  أين  ومن  الزمن؟  من  لعقود  ويتكرر 
عزرا ومتى غادر قامشلو؟، تفاصيل  كل 
التقرير  خالل  أخرى  ومعلومات  ذكر  ما 

اآلتي:
يقع محل  قامشلو وسوقه  مدينة  في مركز 
بعام  فتح  الذي  والتوابل  للعطارة  عزرا 
موصلية  اليهودية  العائلة  هذه  1928م، 
باكور  من  نصيبين  من  قدمت  األصل 
غادر  أن  )بعد  بقامشلو  لتستقر  كردستان 
المحل  هذا  وفتح  نصيبين(،  إلى  الموصل 
المواد  من  مختلفة  أنواعاً  فيه  يبيع  الذي 
وتطبيق  والسمن  العسل  مثل:  الطبيعية 
أنواع  وكل  العشبية،  الطبية  الوصفات 
على  بها  المتعلقة  والمواد  البهارات 
أغلب  يعرفه  اسم  عزرا  أنواعها،  مختلف 
بأكمله  سوق  على  يدلُّ  وهو  المدينة  أبناء 
ومحله الخاص فيه ألنه كان صاحب أول 
محل بذاك الشارع والذي تم تسمية السوق 
مع  غادر  هو  طبعاً  به،  تيمناً  باسمه  كله 
فترة  منذ  المعلومات  بعض  حسب  عائلته 
إسرائيل  نحو  واتجه  قامشلو  مدينة  طويلة 
إنَّه تُوفي هناك، ولكن أبناء قامشلو  وقيل: 

والقوميات  واألديان  األطياف  مختلف  من 
اعتبروه فرداً منهم بسبب حسن معاملته مع 

اآلخرين بالمدينة.
بين  طيبة  وسمعةً  صيتاً  عزرا  امتلك 
للمتسوقين وظل  المواطنين، وأصبح هدفاً 
محله  على  د  التردُّ في  األفضلية  صاحب 
النمط  على  األسواق  عشرات  فتح  رغم 
كان  طبيعية  بخلطات  اشتهر  ألنه  نفسه، 
األدوية  بعض  عن  كبديل  بيده  يصنعها 
السعال  )دواء  مثل:  األعشاب  طب  أي 

والكولون والمعدة وإلخ(.
األرمني  المواطن  نفسها  المهنة  وامتهن   
عزرا(،  )خاجو  الملقب  وارطان  خاجيك 
عنه منذ 25 عاماً،  وهو يعمل في المحل 
كان  أنَّه  أفادنا  والذي  اآلن،  حتى  نفسه 
يعمل عند عزرا وتعلم منه وصفات تطبيق 
المواد للكثير من األمراض، مضيفاً: »في 
تتأثر األسواق  لم  الدائرة  الحرب  ظل هذه 
لدينا كثيراً، ولكن نفتقر في بعض األحيان 
إلى أنواع معينة يجب استخدامها في بعض 
الخلطات ألننا في الوقت الحالي نعد خلطة 
الوصفة  تكتمل  لم  ولكن  الجسم  لتنحيف 
ونوه  موادها«،  من  البعض  نقص  بسبب 
إلى أن اسم عزرا له التأثير الكبير في جلب 
الزبائن للمحل، وهذا االسم تخلد في ذاكرة 
لعائلة  صورة  شاهدنا  محله  وفي  السوق، 

تقرير/ جوان حممد

عندما ُتغتصب مدى احلياة

عزرا، تلك العائلة اليهودية التي تستقر اآلن 
خارج قامشلو، ولكن من يدري قد تعود بهم 
األقدار من جديد لزيارة هذه المدينة ومكان 
تشكل  التي  المدينة  والدهم،  عمل  تأسيس 
فسيفساء جميلة ولوحة فنية عنوانها التآخي 

والمحبة بين األديان والشعوب في سوريا.
لمحل  المحاذي  المحل  صاحب  أفادنا  كما 
كوغاس  بيدروس  القديم  منذ  وجاره  عذرا 
مواليد  من  »إنني  قائالً:  حدثنا  والذي 
أرمني  وأنا  قامشلو  في  خلقت  1946م، 
تركيا  من  قادمون  باألصل  ولكننا  األصل 

بيدروس: »أعمل في  من خرزة، ويضيف 
محلي هذا منذ 1961م، حيث كان عمري 
المحل  هذا  أبي  لي  فتح  عاماً،   12 آنذاك 
ألتعلم مهنة العطارة وأسترزق منها، وكان 
هذا السوق يطلق عليه قديماً سوق اليهود أو 
عذرا  »أما  وأكمل:  الكبير«،  الجامع  سوق 
فهو من الموصل يهودي األصل، حيث كان 
رجالً ذا سمعة طيبة وكان محبوباً من الناس 
وواسع الخبرة في عمله لهذا كان يتردد عليه 
الكثيرون لتلبية متطلباتهم، فقد كان عطاراً 
وغيرها  والكحل  والسمن  العسل  يجلب 

ونصيبين  تركيا  من  المواد  من  الكثير 
بالتحديد، ليصنع منها الكثير من الوصفات 
منها  ليستفيد  يده،  على  والجمالية  الطبية 
»رحل  بالقول:  حديثه  مختتماً  األهالي«، 
عزرا مع أسرته إلى إسرائيل منذ مدة بعيدة 
السوق على  حيث توفي هناك، وسمي هذا 
الجيدة،  ومعاملته  خلقه  حسن  بسبب  اسمه 
صاحب  وكان  مميزاً  كان  عمله   وألن 

أخالق وضمير«. 

تقرير/ ميديا غامن


