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عني احلقيقة

أن  وحتلم  وتؤلفها  األغاني  تكتب  برعمة 
فهل  ألّفتها  التي  األغاني  كافة  تُلحن 

ستُحقق اجلهات املعنية حلمها ؟

عالمهم  على  بشعاعها  تطلق  أطفال  مواهب 
خيوط  لهم  ترسم  وفنون  إبداعات  الطفولي، 
مقتبل  في  الزهور  بعمر  طفلة  زاهر،  مستقبل 
مشبع  عالم  لنفسها  صممت  سنة   15 عمرها 
بالفن عشقت الموسيقا وأبدعت في هذا المجال 
حيث تكتب األغاني وتؤلفها بنفسها، أنها الطفلة 

سارين عيسى.

العمر ليس مقياس  أثبتت الموهوبة سارين بأن 
لتطوير  بذلك  وتحدت  واإلبداع،  للنجاح 
حجيرة  أم  تدعى  صغيرة  قرية  ففي  موهبتها، 
على أطراف مدينة الحسكة تخرج هذه الموهبة 
لتثبت بأن نجاح الطفل يبدأ منذ البداية في الكثير 

من األحيان.

أحبت الموسيقا والغناء منذ طفولتها وكان دوماً 
 2011 عام  في  والمدرسة  المنزل  في  تغني 

بدأت بالغناء لتبني قاعدة لها في النجاح وتؤلف 
األغاني بلغتها األم في عام 2013 وقد ساعدها  
على ذلك الخطوة التي قامت بها اإلدارة الذاتية 
رسمية  لغة  الكردية  اللغة  لتكون  المنطقة  في 
وتُِعد منهاج دراسي بتلك اللغة، أمر آخر ساهم 
في تقوية لغتها هو قاموس والدتها التي التحقت 
تقرأها  كانت  ما  فغالباً  الكردية  اللغة  بمعهد 

سارين لتتشبع بمفرداتها.

بعنوان  كانت  سارين  ألفتها  أغنية  أول 
الحاضر  الوقت  حتى  دالمن«،  »كردستانامن 
ألفت ما يقارب 15 أغنية لتدخل هذا الرقم في 

مخزون إبداعاتها ونجاحاتها.

كانت تحب آلة البزق لكن نظراً لظروفها المادية 
ما  سرعان  ولكن  شرائها  باستطاعتها  يكن  لم 
أصبحت هذه اآللة هدية قدمت لها من قبل أحد 
بعد  لجهودها  تقديراً  مكسيم  يدعى  أصدقائها 
تأليفها أغنية عن مقاومة شنكال، تأثرها بالشعب 
اإليزيدي وما ارتكب بحقهم من مجازر دفعتها 

لتأليف تلك األغنية.

ما  متنوعة  كانت  سارين  ألفتها  التي  األغاني 
»أغنية  لألطفال  وأخرى  القومية  األغاني  بين 
سوريا  قوات  وعن  ومقاومتها  عفرين  عن 

الديمقراطية وبطوالتهم«.

وتقول سارين إن »حلمي الوحيد أن يتم تلحين 
أصبح  وأن  بتأليفها,  قمت  التي  األغاني  كافة 

عالمة كي أساعد مجتمعي ووطني«.

والدها مروان عيسى كان شاهداً على موهبتها 
منذ البداية وما أكده لوكالة أنباء هاوار هو بأن 
بزوغ موهبة الغناء والتأليف لدى ابنته سارين 
المنطقة  كانت  حيث  الحرب  في ظروف  بدأت 
تفتقر للكهرباء لذا كانت سارين تلتجأ إلى الكتابة 

على ضوء الشموع.

والدة سارين »رندة حسين« أوضحت بأن ابنتها 
لم تتلَق الدعم من أي جهة ولكنها تأمل أن تقدم 
مسيرتها  إلكمال  البنتها  الدعم  المعنية  الجهات 

الفنية.

برييفان خليل

موهبة طفولية حباجة إىل الدعم فهل 
سيتحقق ذلك؟

ليتلقى العالج ويشفى من  إليها المريض  التي يتوجه  القبلة  الطبيب هو 
المرض، وحتماً لديه ثقافة عامة فيما يتعلق باألمور التي تسبب المرض 
لإلنسان سواء من ناحية النظافة أو الضغوطات ناهيك عن األكل الغير 
قبل  من  زيارتهم  تكثر  الذين  قامشلو  أطباء  بعض  بال  ما  ولكن  صحي، 
المرضى لتعج غرف االستقبال وتفوح الروائح خاصة أن تلك الغرف ال 
يوجد فيها أدوات للتهوية والتبريد في هذا الفصل الحار هذا عدا الطابور 
المنتظر خارجاً على الدرج وأمام الباب علماً أن درء خطر انتشار فايروس 
كورونا مهم جداً هذه الفترة حتى وأن انتهت فترة الحظر، وهنا نتساءل أال 
يرى الطبيب ما يحصل لمرضاه في الخارج؟ أال يمتلك ثقافة تخوله لوضع 
حل لهذه المعضلة، أم أن النور ينطفئ من عينيه خارج غرفته المعطرة 
هذا  يشاهد  من  ببال  يخطر  آخر  والمرواح؟، وسؤال  بالمكيفيات  الُمعّدة 
المنظر هل المريض سيشفى من مرضه ضمن كل هذه العوامل المسببة 

لمرض جديد؟ سؤال برسم المعنيين.

المعلقة  والشهادات  الخبرة  ذو  الطبيب  أيها  مرضاك  تشخص  أن  قبل 
بالعيادة يجب أن تؤّمن الراحة لمرضاك في عيادتك وإال ستكون أنت نفسك 
المسبب لمرضهم، فكن أيها الطبيب كما قيل عنك »قبلة المرضى« وال 
تجعل ماديتك تطغى على مصلحة مرضاك وضميرك ومسؤوليتك تجاههم، 

فهل سنشهد يوماً بيئة نظيفة ومالئمة للمرضى في عيادات األطباء؟ 

استفق أيها الطبيب 
روناهيفأنت تزيد مرضاك مرضًا

عني 

هل هنَّ ممرضات أم موظفات.. حقوقهن 
مهضومة بشكٍل فاضح فمىت َسُينصفَن؟؟؟

»أعمل في هذه العيادة منذ أكثر من عشرين سنة، وإلى اآلن أتقاضى راتب 
االقتصادية  الظروف  هذه  ظل  وفي  فقط،  ل.س  ألف   30 مقداره  شهري 
الصعبة المصاريف باتت تُثِقل كاهلنا، فهذا األجر مقابل ما نقدمه من خدمات 

إجحاف بحقنا«!!!. »5

ُمهجرون: االحتالل الرتكّي وُمرتزقته َصادروا 
عفيش« نا وبيوتنا َتَتعرُض »للتَّ أراضيَّ

قوط  الُجموح األردوغاين وُمؤشرات سُّ
ة الدولِة الرتكيَّ

خناف مال: »وحدة الكرد 
مفتاح الحل السوري«

نساء كركي لكي ينددن بالهجوم الرتكي 
 من المناطق المحتلة من رأس العين/ عىل إرادة الشعب الكردي

ً
كشف عدد من المهجرين قسرا

سري كاني�ه، وتل أبيض/ كري سبي، بأن المحتل التركي والمرتزقة 
التابعين له صادروا أراضيهم، واستولوا على بيوتهم وممتلكاتهم 

بشكل كامل، وطالب المهجرين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية 
واإلنساني�ة التدخل إلدانة هذه الجرائم والتحرك بشكل جدي لوقف 

االنتهاكات والجرائم اليت تقوم بها تركيا ومرتزقتها ممن يسمون 
أنفسهم بـ »الجيش الوطين السوري« في المناطق المحتلة.«6

يب�دو أن األطماع االستعمارية 
للدولة التركية بقيادة حكومة 

أردوغان اإلخواني�ة بدأت 
تتبلور بشكل واضح وفاضح 

أمام المجتمع الدولي«9

بينت الرئيسة المشتركة لحزب النضال الديمقراطي خناف مال بأن الحل 
السوري يكمن في خطوتي�ن اثنتي�ن أولهما طرد المحتل التركي من 

المدن المحتلة في شمال وشرق سوريا، وثانيهما جلوس السوريي�ن 
للحوار مع بعضهم البعض، وأشارت أن دولة االحتالل التركي تسعى 
إلى تطبيق الميث�اق الملي، والمتمثل بالسيطرة على معظم األرايض 

السورية، وأوضحت أن القوات اليت هزمت اإلرهاب قد حمت العالم 
أجمع من رجسهم، ورأت أن التفاهمات اليت جرت بي�ن األحزاب الكردية 

هي بشرى سارة للشعب الكردي، ومفتاح للحل السوري.«4

بينت نساء كركي لكي استنكارهن للقصف الجوي التركي على مخيم مخمور 
وشنكال ومناطق الدفاع المشروع بإقليم كردستان، وأكدن بأن دولة 

االحتالل التركي تسعى للني�ل من إرادة الشعوب الحرة بمثل هذه المخططات 
الدموية اليت تنتهك حقوق اإلنسان وال تفرق بي�ن عجوز وطفل وامرأة، 

وأشرن إلى من يتمتع بالديمقراطية الحقيقة ومبادئ التآخي والعيش 
المشترك لن تكتب له الهزيمة.«3

كردي  هاوري  الناشط  عزى 
في  ومشاركته  بمواقفه  المعروف 
للهجمات  المناهضة  الفعاليات 
إلى  وظيفته،  من  فصله  التركية، 
االتحاد  داخل  من  فردي  قرار 
من  وبضغط  الكردستاني  الوطني 

الديمقراطي الكردستاني«2

واألمان  المالذ  الكلمات  في  وجد   :
الكتب  أعماق  في  فغاص  والحرية، 
هو  ما  فأعطى  المفيد،  منها  ونهل 
األفضل من حقائق وقصص وحكايات 
تُعاش في المنطقة، أنه الكاتب »عبد 
ابن  مواليد 1987م،  المجيد خلف« 
أن  أحبَّ  لطالما  الذي  قامشلو  مدينة 
يكون من ُمسطري تاريخها، فكان لنا 

معه هذا الحوار«8

أبرز الناشطني املناهضني 
للهجمات الرتكية ُفِصل من 

وظيفته يف هولري

عبد اجمليد خلف... الكتابة 
مرآة اجملتمع وكلمته الرصينة

دوري كروي بقامشلو 
حتت شعار)بوحدتنا حنقق 

أهدافنا(

تظاهرات عارمة يف مشال وشرق سوريا تندد 
باهلجمات االحتاللية الرتكية على باشور كردستان

عبرت شعوب شمال وشرق سوريا عن رفضها للعدوان التركي على مناطق باشور 
بأنهم  مؤكدين  التركي،  االحتالل  ضد  النضال  تصعيد  ضرورة  وبينت  كردستان، 
شعوب مقاومة؛ تن�اضل ضّد الظلم والعبودية واالضطهاد، وال تقبل بأن تهان 

أرضه أو شعبه؛ وذلك خالل تظاهرات عارمة..«2

الصف  توحيد  مبادرة  دعم  بهدف 
الملموس  التقدم  وبعد  الكردي 
في  األولى  المرحلة  في  والنجاح 
المفاوضات بين األحزاب السياسية 
األنشطة  مكتب  نظَم  الكردية، 
التحاد  قامشلو  فرع  في  الرياضية 
الديمقراطي  والشباب  الطلبة 
الكردستاني _ روج آفا بطولة لكرة 
أربعة  بمشاركة  للسداسيات  القدم 

فرق.«10
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 عالج التسمم الغذائي
في المنزل

عيادة روناهي

محمد صالح حسين

عن  تنتج  مرضية  حالة  هو  الغذائي  التسمم 
أو  بالبكتيريا  ملوث  لطعام  الشخص  تناول 
الفيروسات أو الطفيليات, أما أعراض التسمم 
الغذائي فتظهر خالل يوم أو يومين بعد تناول 
للمواد  الملوث, أو تعرضه  الشخص للطعام 
مواد)سائلة,  الجسم  يدخل  قد  الكيميائية، 

صلبة, غازية( تؤدي إلى تسممه.
المرافق  المستمر  والقيء  الشديد  اإلسهال 
شيوعاً,  األعراض  أكثر  من  هي  للتسمم 
السوائل,  الكثير من  الجسم  فقدان  إلى  تؤدي 

لذلك يجب اللجوء إلى الطبيب.
ويمكن من أجل الوقاية من زيادة شدة التسمم 
 2٤ مدة  خالل  الطعام  تناول  عن  االمتناع 
يكن  لم  إذا  بقلة  يجوز شرب سوائل  ساعة، 
من  الجسم  لتجنب  وذلك  شديد،  إقياء  هناك 

الجفاف .
األعراض األكثر شيوعاً : 

- تغير رائحة النفس.  
- تغيير لون الفم والشفتين.

-  حرقان في الحلق والفم والسعال وقيء .
- تغيير في حدقة العين اتساعاً أو انقباضاً أو 

زغللة في الرؤية. 
- كثرة التعرق وصعوبة التنفس. 
- آالم شديدة في البطن والمعدة .

العالج المنزلي للتسمم :
اإلفراغ: تفريغ المعدة من المواد السامة التي 
محلول  مثل  القلوية  بالمواد  وذلك  بداخلها 
مع  مخلوط  واللبن  البنفسج  وزهرة  الملح 

بياض البيض .
دفعات  على  الماء  من شرب  اإلكثار  الماء: 
في  ليتر  من  أكثر  الكمية  تتجاوز  ال  بحيث 

الساعة على دفعات.
الحليب: يشرب الحليب المغلي المبرد بكثرة 

لعالج التسمم الغذائي .
مطحون  من  صغيرة  ملعقة  وضع  القرفة: 
وتحلى  الماء  في  القرفة  تغلى  أو  القرفة 

وتشرب لعالج التسمم الغذائي .
في  العسل  من  مالعق  ثالث  يخلط  العسل: 
كأس ماء وتشرب عدة مرات في اليوم لعالج 

التسمم الغذائي .
في  والبصل  الثوم  يؤكل  والبصل:  الثوم 
البصل  لقدرة  وذلك  الغذائي  التسمم  حاالت 

والثوم على محاربة السموم والبكتيريا. 
لعالج  الجرجير  عصير  يشرب  الجرجير: 

تسمم الجسم بمادة النيكوتين السامة.
التفاح: يؤكل التفاح مشوياً وذلك لتخفيف من 

شدَّة التسمم في الجسم .
الخل  من  كبيرة  ملعقة  يخلط  التفاح:  خل 
المعدة  تفريغ  بعد  يشرب  ثم  ماء  كأس  في 
أكل  الناتج من  التسمم  لمقاومة  من محتواها 

السردين أو األسماك واللحوم الفاسدة.
العنب: بعد إفراغ المعدة من محتواها تشرب 
عدة كؤوس من عصير العنب على دفعات، 

لمقاومة السموم. 
لطرد  ممتازة  قلوية  مادة  الليمون  الليمون: 

جميع السموم.
مطحون  من  كبيرة  ملعقة  نقع  الزعتر: 
ثم  ساعة  لربع  مغلي  ماء  كأس  في  الزعتر 
ومساًء  صباحاً  كأساً  منه  ويشرب  يصفى 
بعد تفريغ المعدة من محتوياتها  وذلك ضد 

التسمم بالخمور ويستمر حتى الشفاء التام. 
جذور  في  بما  المصاب  يسقى  القهوة: 
البنفسج ثم تنظف المعدة بمحلول برمنجنات 
يشرب  ثم   ,) الصيدلية  )من  البوتاسيوم 
التسمم  حال  في  الثقيلة  القهوة  المصاب 

بالمخدرات واألفيون .
أو  اللعاب  ويمص  القرنفل  حبات  القرنفل: 
توضع أربع نقط من زيت القرنفل على كأس 
ماء ويشرب لتخفيف أثار السموم من الجسم 

حتى الشفاء .
في  العرعر  بذور  من  ملعقة  تغلى  العرعر: 
قبل  ويشرب  بالعسل  يحلى  ثم  ماء  كأس 

الذهاب إلى الفراش .
نبات الجاوي: ينقع ملعقة كبيرة من معجون 
من  كأس  في  الجاوي  نبات  وجذور  أوراق 
الماء المغلي لربع ساعة ثم يشرب منه على 
دفعات حتى الشفاء مع مراعاة تفريغ المعدة 

قبل ذلك .

مذكرة دعوى 
رقم األساس /2043/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  ريزان عصمان 

المطلوب تبليغه: صادق إبراهيم الظاهر 
الموضوع: تثبيت بيع سيارة 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة وذلك في تمام الساعة \10\ 
صباحاً من يوم األربعاء الواقع 15\7\2020م 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /558/لعام 2020م

طالب التبليغ:  مصطفى خرطاوي بن 
عبدالقادر 

المطلوب تبليغه: محمود الحسين 
الحميدي 

الموضوع: خالف على سيارة 
الحضور إلى  ديوان العدالة 

االجتماعية في كوباني  وذلك في 
تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم 

االثنين 13\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني 

رقم األساس /124/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  طارق حرجو     
المطلوب تبليغه: علي علو جاسم  

الموضوع: طلب مبلغ 
الحضور إلى  ديوان العدالة 

االجتماعية في كوباني وذلك في تمام 
الساعة \10\ صباحاً من يوم االثنين  

الواقع في تاريخ 13\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم األساس /181/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  كوثر الصبحي 

الحميش 
المطلوب تبليغه: إبراهيم محمد 

المحمود 
الموضوع: تفريق لعلة الشقاق
الحضور إلى  ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة وذلك في تمام 
الساعة \10\ صباحاً من يوم الثالثاء 

الواقع 28\7\2020
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
رقم األساس /441/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  دليل محمد طربوش 
المطلوب تبليغه: خلف الخلف بن 

عبيد  
الموضوع: تثبيت شراء أرض 
الحضور إلى  ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة \10\ صباحاً من يوم األربعاء 

2020\6\24
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار

رقم األساس /415/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  خديجة األعرج بنت 

علي  
المطلوب تبليغه: يوسف العيسى بن 

عزيز  
الموضوع: طالق  

الحضور إلى  ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة \10\ صباحاً من يوم األربعاء 

2020\6\24
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

ُمذكرة دعوى

رقم األساس /66/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  أحمد إبراهيم ووليد 

أحمد  
المطلوب تبليغه: محمد وليد حبش  

الموضوع: طلب تعويض  
الحضور إلى  ديوان العدالة 

االجتماعية في كوباني  وذلك في 
تمام الساعة \10\ صباحاً من يوم 

االثنين 26\7\2020م 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
رقم األساس /439/ لعام 2020م

طالب التبليغ:  غسان محمد اليوسف   
المطلوب تبليغه: شادي محي الدين عالوي   

الموضوع: تثبيت بيع سيارة   
الحضور إلى  ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة \10\ 

صباحاً من يوم األحد  25\6\2020
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

سند تبليغ حكم

رقم األساس /1009/ لعام 2020م
طالب التبليغ:  عبدالحميد أحمد الحمام         

المطلوب تبليغه: حسين أحمد الحسن األحمد        
تثبيت شراء المدعي عبد الحميد الحمام بن أحمد للسيارة نوع هونداي بيك اب 

موديل 1998لون أبيض رقم \844526\حمص 
ولك حق االستئناف خالل \15\يوماً من اليوم التالي بعد تبليغك الحكم 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

صالح عمر
بريوزة ابراهيم

كورونا: إيطاليا تدرس تقليص مدة الحجر 
ونيويورك تدق ناقوس الخطر

الجدل متواصل حول جائحة كورونا التي باتت مالئة 
والحقائق  األبحاث  تزال  وما  الناس،  وشاغلة  الدنيا 
تتضارب وكذلك التصريحات الرسمية والطبية حول 

العالج والتوعية والوقاية.
الصحة  وزارة  طلبت  الكورونا   أخبار  آخر  وفي 
اإليطالية من المستشارين الحكوميين تقييم التوصيات 
التي  العالمية،  الصحة  لمنظمة  الجديدة  والمقترحات 
تشير إلى إمكانية مغادرة المصابين بمرض كوفيد-19 
للعزل أو الحجر الصحي قبل تعافيهم بشكل كامل من 

الفيروس.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت في وقت سابق 
إن المرضى، الذين أمضوا 10 أيام متتالية في عزلة 

وهم يحملون األعراض دون أن تتطور لديهم خالل 
األيام الثالثة األخيرة على األقل يمكنهم مغادرة العزل 
للمبادئ  وفقًا  إيجابي،  اختبار  أول  من  أيام   10 بعد 

التوجيهية الجديدة للمنظمة.
وكيفية  العزل  إجراءات  لصعوبة  األمر  أهمية  تأتي 
الناحية  من  بالفيروس  المصابين  آالف  مع  التعامل 
العدوى  انتقال  خطر  يشكلون  ال  قد  ولكنهم  الفنية، 

لآلخرين.
بإنهاء  السابق  في  العالمية  الصحة  منظمة  وأوصت 
عزل األشخاص المصابين فقط بعد أن تظهر العينات 

المأخوذة منهم نتائج سلبية مرتين بفارق 2٤ ساعة.
ألن  توصياتها  بتحديث  قامت  إنها  المنظمة  وقالت 

مرضى كوفيد-19 الذين تم شفاؤهم ما زالت نتائجهم 
الرغم  على  أنه  وأضافت  أسابيع.  بعد  إيجابية  تظهر 
أن  المحتمل  أنه من غير  اإليجابية »إال  نتائجهم  من 
يكونوا مصدر عدوى، وبالتالي من غير المحتمل أن 

ينقلوا الفيروس إلى شخص آخر«.
في  الوباء  لتفشي  بؤرة  كانت  التي  إيطاليا،  واتبعت 
أوروبا في السابق، النصائح السابقة الخاصة باالختبار 
لبعض  الذاتي  العزل  مع  المنظمة،  أصدرتها  التي 
األعراض  ظهور  عدم  من  الرغم  على  األشخاص 

عليهم ألنهم نتائج اختباراتهم ظلت إيجابية.
ألنها  إيطاليا  في  الصحف  عناوين  امرأة  وتصدرت 
أظهرت نتائج إيجابية ست مرات على مدار 57 يوماً، 

رغم أنها قالت إنها تشعر بأنها على ما يرام، ولكن من 
الناحية الفنية، تعين عليها أن تبقى في العزل.

األطباء  قال  األخيرة،  المالحظات  إلى  واستناداً 
إيطاليا  في  المؤكدة  الجديدة  الحاالت  من  العديد  إن 
الفيروس  عن  للكشف  األشخاص  اختبار  إلى  ترجع 
بعد إجراء اختبارات الدم بحثًا عن األجسام المضادة 

لكوفيد-19.
عن  الجاري،  حزيران  األحد22  إيطاليا،  وأبلغت 
22٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و2٤ حالة 
وفاة يوم أمس، ليصل بذلك عدد الوفيات الرسمي في 

البالد جراء هذا الوباء إلى 3٤63٤.
بعض  قبل  من  اإلهمال  وبسبب  نيويورك  في  أما 
في  صعوبة  توجه  المعنية  الجهات  فغن  المصابين 
نشرته  تقرير  حسب  المرض،  النتشار  التصدي 

صحيفة نيويورك تايمز.
وذكر تقرير الصحيفة األميركية أن 35 بالمئة فقط من 
بين 53٤7 شخصاً من سكان مدينة نيويورك، الذين 
مصابون  أنهم  يفترض  أو  بالفيروس  إصابتهم  ثبتت 
تتبع  برنامج  من  األولين  األسبوعين  في  بكوفيد-19 
الوثيقة.  اتصاالتهم  بشأن  معلومات  قدموا  االختالط 
العامة  الصحة  كلية  عميد  هالكيتيس،  بيري  وقال 
للغاية  متدنية  بالمئة   35 نسبة  إن  راتغرز،  بجامعة 
للجميع  »بالنسبة  مضيفاً  المعلومات.  الستخالص 
من  بالمئة   75 معلومات عن  على  نحصل  أن  يجب 

مخالطيهم يومياً«.
مدينة  في  الجديدة  والتتبع  االختبار  هيئة  رئيس  أما 
البرنامج، وقال إن  تيد لونغ فقد دافع  عن  نيويورك 
69 بالمئة من األشخاص الذين أكملوا المقابلة قدموا 
معلومات. مضيفاً »نعتقد أن هذه بداية قوية لكننا نريد 

أيًضا زيادة هذه النسبة«.
بها  استشهدت  التي  بالمئة،   35 نسبة  إن  لونغ  وقال 
صحيفة نيويورك تايمز تمثل نسبة كل شخص وصل 
في  بما  األشخاص،  هؤالء  وبعض  المتتبعون،  إليه 
ذلك بعض األشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض 
كوفيد-19 ألسابيع، لم تكن لديهم اتصاالت ذات صلة 

لتقديمها.

تظاهرات عارمة يف شمال وشرق سوريا تندد بالهجمات 

االحتاللية الرتكية عىل باشور كردستان
شعوب  عبرت  عزيز-  عادل  قامشلو/ 
رفضها  عن  سوريا  وشرق  شمال 
باشور  مناطق  على  التركي  للعدوان 
تصعيد  ضرورة  وبينت  كردستان، 
النضال ضد االحتالل التركي، مؤكدين 
ضّد  تناضل  مقاومة؛  شعوب  بأنهم 
وال  واالضطهاد،  والعبودية  الظلم 
تقبل بأن تهان أرضه أو شعبه؛ وذلك 

خالل تظاهرات عارمة..
شمال  ومناطق  مدن  من  اآلالف  وتظاهر  هذا 
على  التركي  بالعدوان  تنديداً  سوريا؛  وشرق 
لسياسة دولة  مناطق باشور كردستان، ورفضاً 
االحتالل التركي في المناطق المحتلة من شمال 
ديمغرافية  تغيير  في  وشرق سوريا، ومساعيها 
من  التظاهرة  انطلقت  قامشلو؛  ففي  المنطقة، 
شارع منير حبيب في مدينة قامشلو بعد أن تجمع 
مؤسسات  وأعضاء  المدينة  أهالي  من  المئات 
المجتمع المدني وقوات حماية المجتمع وتوقفت 
أمام مقر منظمة االمم المتحدة رافعين شعارات 
باشور كردستان.  العدوان األخير على  تستنكر 
تل  آغا،  تظاهرت شعوب جل  وعلى غرارها؛ 

ودعوا خالل  والشهباء،  حلب،  كوباني،  براك، 
التظاهرات إلى التشبث باألرض وازدياد وتيرة 
رفضهم  في  صارم  موقف  واتخاذ  المقاومة 

لالحتالل التركي.
وحول هذا الموضوع؛ التقت صحيفتنا بالمواطنة 
أكدت  قامشلو، حيث  إبراهيم من مدينة  بيروزة 
بالعدوان  التنديد  هو  التظاهرة  من  الهدف  بأن 
كوردستان،  باشور  على  األخير  التركي 
وأضافت: »هدف االحتالل التركي من هجماته 
على باشور كردستان هو إبادة الشعب الكردي 
واحتالل أراضيهم، وكذلك تفتيت الوحدة الكردية 

واستنكرت  كما  دوري«،  بشكل  الكرد  وتهديد 
العدوان واالحتالل التركي على مناطق روج آفا 

وباشور كردستان.
برفضها  حديثها  إبراهيم  بيروزة  واختمت 
الكردية؛  الوحدة  إلى  ودعت  التركي  لالحتالل 
والهجوم  المقاومة،  روح  هي  »الوحدة  قائلة: 
يقتل  التركي  واالحتالل  مقبول،  غير  التركي 
األطفال والنساء ويقوم بالتهجير القسري للكرد 
ولسائر شعوب المنطقة«. مؤكدة على المقاومة 
والسير  دم  نقطة  آخر  وحتى  الوسائل  بكافة 
وسري  عفرين  واسترداد  الشهداء  درب  على 

كانيه وكري سبي من االحتالل التركي ومنحها 
ألصحابها كونهم عانوا لحظات صعبة في فترة 
التهجير القسري التي تعرضوا له بعد االحتالل 

التركي.
بالمواطن صالح عمر  التقينا  السياق ذاته؛  وفي 
على  التركي  العدوان  استنكر  بدوره  والذي 
الوحدة  إلى  داعياً  كردستان  باشور  مناطق 
المصالح  عن  واالبتعاد  أحزابه  بجميع  الكردية 
التركي  المحتل  وجه  في  والوقوف  الشخصية 
وكل من يتعدى على الشعب الكردي، كما وندد 
بهجمات االحتالل التركي على الشعب الكردي، 
ليس  التركي  االحتالل  هدف  أن  إلى  وأشار 
محاربة الكريال كما يدعي، وإنما وضع باشور 

كردستان تحت إمرته. 
للمحتل  عسكرية  نقطة   23 تواجد  إلى  وأشار 
وهناك  كردستان  باشور  مناطق  في  التركي 
ازدياد في عدد النقاط العسكرية وبالتالي الهدف 
هو السيطرة على باشور كردستان، كما ظهرت 
في اآلونة األخيرة أطماع دولة االحتالل التركي 

بالسيطرة على ليبيا. 
»المحتل  بالقول:  حديثه  عمر  صالح  واختم 
كردي  مليون   50 إبادة  يستطيع  ال  التركي 
وسنقاوم حتى الرمق األخير إلى أن يتم إخراج 
كافة«؛  كردستان  مناطق  من  التركي  المحتل 
منوهاً إلى تكاتف الشعوب الكردستانية الحرة في 
وجه المحتل التركي وأطماعه وسياسته القذرة.

مركز األخبار ـ تدابير عدة؛ اتخذتها اإلدارة 
قانون  تأثير  من  للحد  منبج؛  في  المدنية 
على  اإلبقاء  منها  األهالي؛  على  قيصر 
المحروقات،  وكذلك  هو  كما  الخبز  سعر 
عالوة على مشاريع عدة ستنفذها اللجان 
األمور  ومتابعة  األسعار  لضبط  المشكلة 

الخدمية.
التّنفيذّي  للمجلس  المشتركة  الّرئيسة  أوضحت 

الليرة  قيمة  هبوط  أّن  خلو  نزيفة  منبج  في 
بأزمة  تسبّب  األمريكي  الدوالر  أمام  السورية  
بالنسبة  المعيشية  األوضاع  وصعوبة  اقتصادية 
لألهالي، ولفتت إلى أّن اإلدارة في شمال وشرق 
سوريا ومن ضمنها منبج اتّخذت تدابير لمعالجة 

هذا الوضع.
أسعار  على  ستبقي  اإلدارة  أّن  إلى  وأشارت 
المحروقات والخبز وغيرها من المواد األساسية 

دون ارتفاع. كما أشارت إلى تشكيل لجنة على 
األزمة  إلدارة  سوريا  وشرق  شمال  مستوى 
وأضافت: »ونحن  حالياً.  الموجودة  االقتصادية 
في إدارة منبج عقدنا اجتماعات جماهيرية ألهالي 
والمجالس  والكومينات  الخطوط  في  المدينة 
لتوضيح ما يدار سياسياً واقتصادياً على الساحة 
عامة،  العالم  مستوى  وعلى  خاّصة،  السورية 
واستطاعت اإلدارة المدنية الديمقراطية في منبج 

المجتمع  إيجابية مع  أن تخطو خطوات  وريفها 
بشرح آلية العمل في الفترة الحالية، ومن خاللها 
تشكيل عدة لجان لضبط األسعار وغيرها لمتابعة 

األمور الخدمية في المدينة والريف«.
وأكدت أّن اللجان المشّكلة ستتابع كل التفاصيل، 
وأنّهم  منبج،  في  لألهالي  المساعدات  وستقدّم 
يضعون خططاً لتنفيذ مشاريع في المنطقة، دون 

الكشف عن طبيعتها.

أهايل كري سيب : »نرفض سياسة 

التجويع والتعامل باللرية الرتكية«

ما التدابري اليت اتخذتها اإلدارة المدنية بمنبج للحّد من تأثري قانون قيصر..؟!

الحكومة الفرنسّية تتسلم دفعة من أيتام داعش رسمّيًا

أبرز الناشطين المناهضين للهجمات الرتكية ُفِصل من وظيفته يف هولري

أهالي مدينة  المئات من  ـ  خرج  مركز األخبار 
أمام  حاشدة  تظاهرة  في  أبيض  تل  سبي/  كري 
تل  لمدينة  المحلي  »المجلس  يُسمى  ما  مقر 
شعارات  ورفعوا  البلدية،  دوار  وعند  أبيض« 
أدانوا فيها ما أسموه »سياسة التجويع« ورفضوا 
به  يقوم  ما  وبخاصة  بحقهم  المتبعة  السياسات 
المدعو »وائل حمد« رئيس ما يسمى »المجلس 

المحلي«، وبخاصة بعد أن عمد »المجلس« يوم 
أمس إلى إصدار تعميم يفيد بتحديد سعر ربطة 

الخبز بالليرة التركية.
تشهد  المدينة  بأن  أفادت  الداخل  من  المصادر 
التجارية  المحال  لكافة  وإغالقًا  عاًما  إضراباً 
إلى  تطورت  الشعبي،  االحتقان  من  حالة  وسط 
الخروج في تظاهرات أمام ما يسمى »المجلس 

القرار األخير بفرض  المحلي«، احتجاًجا على 
إلى  الخبز  التركية ورفع أسعار  بالليرة  التعامل 

الضعف.
المصادر ذاتها أشارت  أن سعر الربطة الواحدة 
كان  أرغفة   8 تحتوي  والتي  الخبز،  مادة  من 
200 ليرة سورية، لكن تم فرض تسعيرتها بليرة 
تقريباً،  ل.س  يعادل ٤00  ما  أي  واحدة  تركية 

أمام  السورية  الليرة  لقيمة  الكبير  االنهيار  وفق 
الدوالر.

وفرضت مرتزقة االحتالل  في المناطق المحتلة 

بالليرة  التعامل  السوري  والغرب  الشمال  في 
التركية، وضخت كمية كبيرة من العملة الورقية 

والمعدنية التركية فيها.

مركز األخبار ـ تسلم وفد فرنسي يمثل وزارة 
 2020-6-22 يوم  الفرنسية   الخارجية 
رسمياً عشرة أطفال من أيتام عوائل مرتزقة 
وفد  زيارة   خالل  تم   االستالم  داعش،  
الخارجية  العالقات  دائرة  لمكتب  فرنسّي 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في 
التطّورات  أبرز  لمناقشة  قامشلو،  مدينة  في 
خاّصة  سوريا  وشرق  شمال  في  الحاصلة 

وسوريا عاّمةً.

وسلّمت دائرة العالقات الخارجية في اإلدارة 
الذّاتيّة لشمال وشرق سوريا، األطفال األيتام، 
الحكومة  لوفد   اإلنسانية  الزيارة  خالل 
الفرنسيّة بشكٍل رسمّي في مقّر الدائرة بمدينة 

قامشلو.
ممثّل  برئاسة  الفرنسي  الوفد  بين  تم  اللقاء 
شوفالييه،  إيرك  الفرنسية  الخارجية  وزارة 
والرئيس المشترك لمكتب العالقات الخارجية 
في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريّا عبد 

الكريم عمر ونّوابه عبير إليه وفنر الكعيط.
شوفالييه  إليرك  الرابعة  الزيارة  هذه  وتُعدّ 
بعد  واألولى  شمال وشرق سوريا،  لمناطق 
الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق 

سوريا في 9 تشرين األول 2019.
شوفالييه،  أيرك  شكر  االجتماع  وعقب 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتهيئتها 

الظروف لمثل هكذا لقاء.
كما  أشار الرئيس المشترك لمكتب العالقات 

وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية 
النقاط  أهم  إلى  عمر  الكريم  عبد  سوريّا 
الجانبين،  بين  االجتماع  خالل  دارت  التي 
الوضع  حول  النظر  وجهات  »تبادلنا  فقال: 
الذاتية  واإلدارة  عام  بشكل  سوريا  في 
تطّرقا  الجانبين  أّن  وبيّن  خاص«.  بشكل 
مناطق  على  قصير  قانون  تداعيات  إلى 
المنطقة  »إّن  وقال:  سوريا،  وشرق  شمال 
كوجر  تل  معبر  إغالق  بعد  حصاراً  تشهد 

)اليعربية(«.
على  شدّدا  الجانبين  أّن  إلى  عمر  وأشار 
تقديم  أمام  كوجر  تل  معبر  فتح  ضرورة 
حيُث  المنطقة،  ألبناء  اإلنسانية  المساعدات 

يوجد في المنطقة آالف النازحين.
وضع  ناقشا  الجانبين  أّن  إلى  عمر  ولفت 
وضرورة  داعش،  مرتزقة  ذوي  مخيّمات 
في  الموجودين  داعش  مرتزقة  محاكمة 
معتقالت قوات سوريا الديمقراطية واإلدارة 

كردي  هاوري  الناشط  عزى  ـ  األخبار  مركز 
الفعاليات  في  ومشاركته  بمواقفه  المعروف 
من  فصله  التركية،  للهجمات  المناهضة 
االتحاد  داخل  من  فردي  قرار  إلى  وظيفته، 
الديمقراطي  من  وبضغط  الكردستاني  الوطني 

الكردستاني.
التنظيم  في  طويل  باع  له  كردي  وهاوري 
والمشاركة بأغلب الفعاليات المدنية ضد العدوان 

التركي في عفرين وسري كانيه والهجمات على 
مناطق إقليم كردستان، فضالً عن االحتجاجات 

والفعاليات المتنوعة ضد الفساد وفضحه.
التابع  الحراسة  وحدة  في  موظفاً  هاوري  كان 
لمالكات االتحاد الوطني الكردستاني في هولير، 
نحو  قبل  وظيفته  من  بالفصل  إبالغه  تم  وقد 
التي كان يؤدي  الوحدة  قبل رئيس  أسبوع، من 

فيها وظيفته.
كردي  عزى   ،roj news لوكالة  حديثه  وفي 
الدولة  ضد  مواقفه  إلى  الوظيفة  من  فصله 

التركية، حيث أشار إلى مشاركته في االحتجاج 
األمم  ممثلية  مقر  أمام  التركية  الهجمات  ضد 
»وقد  وأضاف  أسبوع،  قبل  هولير  في  المتحدة 
عمل  فيما  منا،  عدد  واعتقل  احتجاجنا  فض  تم 
مسؤولي الحزب الديمقراطي على إبعادي  من 

عملي«.
لمالكات  تابعة  وظيفته  أن  كردي  وأضاف 
متابعة  على  األخير  عزم  لذا  الوطني،  االتحاد 

قضية فصله، مشيراً إلى أن ما حصل قد يكون 
بسبب قرار فردي من داخل الحزب و ليس من 
الحزب نفسه. وقال أن مسؤولي االتحاد الوطني 
إلى  وعودته  القرار  بإلغاء  وعدوه  الكردستاني 

وظيفته. 
يثنيه  لن  حصل  ما  أن  حديثه  ختام  في  وأكد 
الفعاليات  كل  في  ناشطاً  وسيبقى  مواقفه،  عن 

الوطنية.
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دوري كروي بقامشلو تحت شعار)بوحدتنا نحقق أهدافنا(

جوفنتوس بطاًل لدورة الفرق رياضة كيوكوشن كاي، تبصر النور يف مدينة منبج

الشعبية بقامشلو

أهمية تعزيز دور المرأة يف صنع القرار السياسي

استطالع/ ليكرين خاين

تقرير / آزاد كردي

تقرير/ جوان محمد

روناهي / منبج ـ تحت رعاية االتحاد الرياضي 
الريف  نادي  افتتح  وريفها  منبج  مدينة  في 
الكائن  الكاراتيه  كاي«  كيوكوشن  لرياضة« 
الريف  نادي  ويعد  جرابلس.  دوار  من  بالقرب 
بهذا االفتتاح؛ أول ناد رياضي في شمال وشرق 
اللعبة  هذه  محبي  تدريب  بهدف  ينشأ،  سوريا 

الجديدة بشكل رسمي. 
وبعد قرار اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
شهر  منتصف  في  التجمعات  حظر  برفع 
بدأ  منها،  الرياضية  السيما  الجاري  حزيران 
االتحاد الرياضي في مدينة منبج سلسلة فعالياته 
المتوقفة جراء مخاطر انتشار فيروس كورونا 
في فترة الشهرين المنقضية. وشهدت عودة أولى 
الفعاليات الرياضية؛ وذلك بافتتاح نادي للفنون 
القتالية باسم« الريف« لرياضة كيوكوشن كاي 
بالقرب من دوار جرابلس في  الواقع  الكاراتيه 
كان  الذي  النادي  افتتاح  وشهد  المدينة.  شمالي 
على الهواء الطلق حضور لفيف من الجمهور 

الرياضي والعشرات من أهالي المدينة.
برنامج االفتتاح، شهد عرضاً رياضياً لنادي أبو 
أيوب لألطفال لرياضة التايكواندو، شمل العديد 
من الحركات والفنون القتالية المتنوعة. تال ذلك، 

عروضاً لرياضة كيوكوشن كاي الكاراتيه، قام 
بها الكابتن المدرب؛ فراس محمد علي علكش، 
تميزت بالحماسة والثبات وقوة المراس، معتمداً 

في بعض حركاته القتالية على فنون العصا.
أرجاء  في  الحضور  جال  االفتتاح  ختام  وفي 
النادي، إضافة إلى قيام االتحاد الرياضي، ممثالً 
فراس  الكابتن  بتكريم  ابراهيم؛  عقيل  بالكابتن؛ 
بمهمته  التوفيق  له  متمنين  علكش،  علي  محمد 

الرياضية القادمة.
أشهر أساليب الكاراتيه وأرسعها 

انتشاراً يف العامل
روناهي«  صحيفتنا«  التقت  متصل،  شأن  في 
هذه  عن  ليحدثنا  علكش  علي  محمد  بالكابتن؛ 
الرياضة والغاية من افتتاح هذا النادي، فقال:« 
الكاراتيه  أقوى  من  كاي  الكيوكوشن  تعتبر 
من  حالياً  وهي  انتشاراً،  األكثر  والمدرسة 
في  انتشاراً  وأسرعها  الكاراتيه  أساليب  أشهر 
الكاراتيه  مدارس  إحدى  من  وتأسست  العالم. 
الذي  الياباني  الكوري  الكاراتيه  خبير  يد  على 
 196٤ العام  في  أوياما«  ماسوتاتسو  يدعى« 
الرياضة  فتنتشر هذه  المحلي،  أما مستوى  م«. 
والالذقية،  في دمشق وحلب  نطاق ضيق  على 
فهي  الخشنة،  الحركات  على  تقوم  باعتبارها 
افتتاح  أما  أوسع.  بشكل  النتشارها  ترخص  لم 
ناد  أول  إنه  القول،  فيمكن  الريف«  نادي« 

يرخص  كاي،  الكيوكوشن  لرياضة  رياضي 
بشكل رسمي في مناطق شمال وشرق سوريا«.
كاي«  الكيوكوشن  كاراتيه  تعد  بالقول:«  وبيّن 
الحقيقة المطلقة«، إلى حد كبير مشابهة ألساليب 
ونظام  اللباس  ناحية  من  األخرى  الكاراتيه 
الذي  المكان  وهو  الدوجو«  وآداب  التدرج 
وغيرها.  القتالية،  الفنون  ممارسو  فيه  يتدرب 
البعض يعتبرها تقليدية لكنها مختلفة تماماً، فهي 
الشاقة  تدريباتها  بسبب  الصعبة؛  األساليب  من 
للمواجهة  والقاسية لبناء المقاتل وإعداده واقعياً 
هذا  في  مختصرة  طرق  توجد  وال  والقتال، 

األسلوب, فقط التدريب الشاق«.
يحمل  الذي  الجديد  النادي  أن  العلكش:«  وأكد 
اسم« الريف« سيقدم فنون اللعبة لكل محبي هذا 
النوع من الرياضات. وهذا الفن القتالي يستهدف 
وإخضاعهم  إعدادهم  أجل  من  األعمار  جميع 
هذه  في  يهم  ما  وبالتأكيد،  األولى.  للتدريبات 
التي  األساسية  القاعدة  على  التركيز  الفترة 
تتمثل باألطفال الصغار الذين سيكونون البراعم 
بشكل  اللعبة  هذه  النتشار  والواعدة  األولى 
أسرع. وكذلك سيقوم النادي بافتتاح قسم خاص 
بالدخول  الراغبات  بالنساء  الخاصة  للتدريبات 
تدريباته  النادي سيفتتح  الكيوكوشن كاي.  لعالم 
من الظهيرة وحتى ساعات متأخرة من المساء 

لتلبية هواة الرياضة من هذا الفن القتالي«.   

جوفنتوس  فريق  توج  ـ  قامشلو   / روناهي 
لكرة  الشعبية  للفرق  التنشيطية  الدورة  بلقب 
النهائية  المباراة  في  تغلبه  بعد  بقامشلو،  القدم 
على فريق التصدي بنتيجة ثالثة أهداف مقابل 
هدف واحد، وبحضور جماهيري جيد ومن كال 

الجنسين.
المباراة بدأت هجومية ففي الدقيقة السادسة سدد 
كرة  التصدي  فريق  من  فتاح  نوري  الالعب 
الكرة  ونزلت  للمرمى  األعلى  القائم  المست 
إلى  األول  المساعد  الحكام  وليتجه  لألرض 
منتصف الملعب ويعلن حكم الساحة عن هدف، 
وليحدث لغط من قبل الجماهير وإدارة الفريقين 
فريق يعترض على حكام المساعد ألنه لم يرفع 
الشارة عن هدف رغم إنه بلغة القانون ال يجوز 
تأشير عن هدف إال كما فعل وهو التوجه لنصف 
التصدي،  فريق  من  كان  واالعتراض  الملعب 
على  اعترض  جوفنتوس  اآلخر  الفريق  بينما 
الهدف من  أعلن  أنه هو من  الساحة على  حكم 
وفي  لذلك،  يؤشر  لم  المساعد  والحكم  جانبه 
لمصلحة  رد  بدون  بهدف  ثبتت  النتيجة  النهاية 
بتسديدة  الفور جوفنتوس  التصدي، وليرد على 
ناب القائم لصدها بدالً عن الحارس، ولكن عاد 
بقدم  التعادل  وسجل  المرمى  وهدد  جوفنتوس 
كثيراً  يمِض  ولم   ،11 الدقيقة  في  حاجي  جكر 
سجل جوفنتوس هدف التقدم وكان عبر الالعب 
محمد عثمان بهدف أنيق خادع الحارس ولتنتهي 
أحداث الشوط األول بهدفين مقابل هدف واحد 

لمصلحة جوفنتوس.
كثيراً  متغيراً  األداء  يكن  لم  الثاني  الشوط  في 
ولكن ضغط التصدي وحاول الوصول للتعادل 
هدف  وسجل  عثمان  محمد  الالعب  عاد  ولكن 
لجوفنتوس  أهداف  ثالثة  النتيجة  ولتصبح  آخر 
النتيجة  للتصدي وكانت تلك  مقابل هدف واحد 

النهائية للمباراة والتي منحت بذلك اللقب لفريق 
والتي  التتويج  مراسيم  بعدها  ولتتم  جوفنتوس، 

كانت كالتالي:
ـ كأس للمركز األول: جوفنتوس.
ـ كأس المركز الثاني: التصدي.

ـ أفضل العب دليل حاجي فريق جوفنتوس.
فريق  الهادي  عبد  محمد  حارس  أفضل  ـ 

التصدي.
فريق  من  بشار  محمد  أخالقي  العب  أفضل  ـ 

أخوة كورنيش.
ـ هداف الدورة جكر حاجي بـ 10 أهداف.

واللجنة  النهائية  المباراة  حكام  تكريم  تم  كما 
المنظمة للبطولة.

توقفت   2018 العام  في  بأنه  ذكره  الجدير 
لكرة  الشعبية  للفرق  الرياضية  النشاطات 
في  للنشاط  الفرق  هذه  وعادت  بقامشلو  القدم 
القدم  لكرة  تنشيطية  دورة  عبر  العام2020، 
دوري  قرعة  سحبت   ،2020/1/6 وبتاريخ 
للفرق الشعبية المرخصة لكرة القدم، وبمشاركة 
ثمانية عشر فريقاً في البداية ولكن بعدها زادت 
الفرق المشاركة ليصل العدد في النهاية إلى 26 

فريقاً.
والتي   ،2020/1/1٤ بتاريخ  الدورة  ولتنطلق 
المطلوب  للمستوى  تصل  لم  تنظيمية  شهدت 
الهدف كان بث الروح في الفرق  ولكن إجماالً 
األساسي  الرافدة  تعتبر  والتي  مجدداً  الشعبية 
الدورة  المنطقة من الالعبين وهذه  للنوادي في 
ساعدت في عودة الحياة لهذه الفرق بشكٍل كبير 
الدورة  هذه  نتائج  على  المحافظة  اآلن  ويجب 
وهي بإقامة دورة أخرى بعد االنتهاء من دوري 

اإلقليم في هذا العام.

المرأة  مشاركة  كون   - قامشلو  روناهي/ 
العملية  عناصر  أهم  من  السياسية  الحياة  في 
المجتمع  الديمقراطية وألن ضعف اآلليات في 
السياسية؛  المرأة  مشاركة  تهميش  في  يساهم 
ورشة  الديمقراطية  سوريا  مجلس  مؤخراً  أقام 
عمل حول مشاركة المرأة في السياسة لتعزيز 
العامة  المجتمع  قضايا  دمج  على  قدرتها 
فيه.                                                                                                                                              التنموية  العملية  في  والمساهمة  والخاصة 
                                                                                                                                                      
                                                         

السياسة  في  المرأة  مشاركة  موضوع  زال  ما 
اهتمام  يستحوذ  جدلياً  القرار موضوعاً  وصنع 
وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  الناشطين 
التي  المناطق  في  وخاصةً  والمواطنة  اإلنسان 
تشهد حراكاً سياسياً حاداً مما يستوجب استنفار 
كل الطاقات البشرية إلرساء االستقرار فيها بما 
في ذلك الحاجة الماسة لدور المرأة لتحقيق هذا 

االستقرار.

املشاركة السياسية آلية محسومة 
لتقدم النساء

مجلس  في  المرأة  مكتب  أقام  الصدد؛  وبهذا 
حول  عمل  ورشة  مؤخراً  الديمقراطية  سوريا 
في  وذلك  السياسية؛  المشاركة  وأهمية  المرأة 
المنسقة  قدمتها  بقامشلو,  المرأة  هيئة  مبنى 
بركات,  لينا  السورية  المرأة  لمجلس  العامة 
روج,  »حزب  من  كل  عن  ممثالت  بحضور 
العربية,  الوطنية  المستقبل, هيئة  حزب سوريا 
الشغيلة  اتحاد  المستقبل,  حزب  ستار,  مؤتمر 
الكردستاني, حزب الوفاق الديمقراطي الكردي 
السوري, حزب االتحاد الديمقراطي«.                                                                                           
بدايةً أشارت اإلدارية لمكتب المرأة في مجلس 

سوريا الديمقراطية جاندا محمد قائلةً: »انطالقاً 
المرأة سياسياً  لتمكين  الواجبة علينا  المهام  من 
واقتصادياً وإدارياً لدينا خطط عمل بعقد سلسلة 
األولى  المرأة,  العمل عن  ورشات  من  متتالية 
من هذه الورشات هي لضرورة وأهمية مشاركة 
ال  بأنه  منا  إيماناً  السياسية,  الحياة  في  المرأة 
يمكن إحالل السالم دون مشاركة المرأة بصنع 

القرارات المتعلقة بحياتها الخاصة والعامة«.
من  الورشة  في  النقاش  نقاط  أول  وافتتحت 
السورية  المرأة  لمجلس  العامة  المنسقة  قبل 
األساسية  النقاط  النقاش حول  وتم  بركات,  لينا 
السياسية  )المشاركة  كانت  والتي  للورشة 
المشاركة  أن  على  النقاش  تم  حيث  للمرأة( 
النساء  تقدم  أجل  من  محسومة  آلية  السياسية 
وأهمية مركزية في النشاطات الموجهة لتحسين 
المجتمع  في  مكانتها  وتعديل  المرأة  وضع 
وانعكاس ذلك في إعالن »بيجين« الذي صدر 
في أعقاب المؤتمر العالمي الرابع للمرأة, أيضاً 
)مستويات المشاركة السياسية( والتي تضمنت 

مستوى  العائلة,  مستوى  الفردي,  المستوى 
المدني,  المجتمع  مستوى  األهلي,  المجتمع 
السلطات  مستوى  المحلية,  السلطات  مستوى 

الوطنية, المستوى الدولي.

وجود املرأة يف اإلدارة
 يحقق طموحاتها

المرأة  مشاركة  أهمية  أن  على  التركيز  وتم 
نظراً  خاصاً  طابعاً  يأخذ  السياسي  المجال  في 
لخصوصية قضية المرأة التي هي قضية إلغاء 
جميع أشكال التمييز القائمة ضدها في المجتمع 
بينها  الفرص  المساواة وتكافؤ  تحقيق  أجل  من 
مشاركتها  أهمية  فإن  لذلك؛  الرجل.  وبين 
المرأة  فأن مشاركة  أبعاد أخرى,  لها  السياسية 
مع  المساواة  قدم  على  السياسية  الحياة  في 
الديمقراطي  التغيير  آليات  إحدى  الرجل تشكل 
في المجتمع التي تساهم في إعادة تركيب بنية 
إلى مصالح  استناداً  السياسي  ونظامه  المجتمع 

المشاركة  وتعتبر  الفعلية  المواطنين  وحاجات 
لنمو  داللة  مؤشر  للمرأة  بالنسبة  السياسية 
إلعادة  ومعيار  المواطن  مشاركة  وتعزيز 
وتحسين  الجنسين،  بين  القوة  عالقات  توزيع 
على  والتأكيد  الديمقراطية،  الممارسة  آليات 
واإلدارة؛  القوة  مراكز  في  المرأة  وجود  أن 
قضاياها  وإبراز  بها  المرتبطة  المصالح  يحقق 
والدفاع عن حقوقها والتسريع في إعطائها دور 
عام,  بشكل  للمجتمع  التنمية  عملية  في  حقيقي 
أكبر  قدرة  المرأة  تعطي  السياسية  والمشاركة 
اآلخرين  وأمور  حياتها  أمور  في  التحكم  على 
سواًء في أسرتها أو مجتمعها، وذلك من خالل 
وتحقيق  حقوقها  على  الحصول  من  تمكينها 

مصالحها والدفاع عنها.

املعوقات التي متنع املرأة من املشاركة 
السياسية..!!

التي  المعوقات  إلى  التطرق  تم  النقاش  وضمن 
منها؛  السياسية،  المشاركة  من  المرأة  تمنع 
االجتماعية  المعوقات  القانونية,  المعوقات 
المعوقات  السياسية,  المعوقات  الثقافية,   -
حيث  بالمرأة،  خاصة  ومعوقات  االقتصادية, 
هادف  بنقاش  الورشة  في  المشاركات  تناولتها 
إلى كسر تلك المعوقات, أيضاً تناولت الورشة 

السياسية  المشاركة  تفعيل  »كيفية  موضوع 
النساء  وتمكين  بتدريب  وذلك  للمرأة«، 
وتشجيعهن على االنخراط بالشأن العام, وتعميم 
والديمقراطية,  اإلنسان  وحقوق  المساواة  ثقافة 
السياسية,  الحياة  في  المشاركة  ثقافة  ونشر 
والعمل الضاغط لتعديل القوانين المجحفة بحق 

المرأة.
اعتامد نظام »الكوتا«

نظام  اعتماد  جوهر  النقاش  في  وضح  كما 
لتمثيل  المعينة  »الكوتا«، وهو نظام الحصص 
األدنى  الحد  نسبة  تحديد  أساس  على  النساء 
التمثيل  المراكز في مستويات  أو  المقاعد  لعدد 
استقطاب  إلى  التدبير  هذا  ويؤدي  السياسي، 
العام  الشأن  في  الفاعلة  للمشاركة  النساء 
وتمثيلهن, حيث يعتبر استخدام نظام الكوتا آلية 
المرأة  تمثيل  لتحسين  التطبيق  وواسعة  مقبولة 

ومشاركتها.
الورشة  تداولتها  التي  النقاش  نقاط  آخر  وكان 
تحليل »swot« عن واقع مشاركة المرأة سياسياً, 
اتخاذ  عملية  في  يساعد  التحليل  هذا  أن  حيث 
القرار في أي مناخ كان ليقدم صورة واسعة عن 
التالية:  للكلمات  اختصار  وهي  القائم،  الوضع 
 Weaknesses القوة,  نقاط   Strengths  «
الفرص    Opportunities الضعف,  عناصر 

المحتملة, Threats التهديدات المحتملة«.

لينا بركات
جاندا محمد

توحيد  مبادرة  دعم  بهدف  ـ  قامشلو   / روناهي 

والنجاح  امللموس  التقدم  وبعد  الكردي  الصف 

األحزاب  بني  املفاوضات  يف  األوىل  املرحلة  يف 

األنشطة  مكتب  نظَم  الكردية،  السياسية 

الرياضية يف فرع قامشلو التحاد الطلبة والشباب 

لكرة  بطولة  آفا  روج   _ الكردستاين  الدميقراطي 

القدم للسداسيات مبشاركة أربعة فرق.

أقيم دوري  أهدافنا(،  تحت شعار)بوحدتنا نحقق 
ملعب  أرضية  على  للسداسيات  القدم  لكرة 
اتحاد  فرق:  أربعة  بمشاركة  المغطى  قامشلو 
الطلبة والشباب، السالم، جرنك، جومرد، ونظم 
في  الرياضية  األنشطة  مكتب  قبل  من  الدوري 
فرع قامشلو التحاد الطلبة والشباب الديمقراطي 
الكردستاني ـ روج آفا، والذي يعمل تحت مظلة 

المجلس الوطني الكردي.

 لعبت الفرق بنظام الدوري من مرحلة واحدة: 
بعد  اللقب  والشباب  الطلبة  اتحاد  فريق  وأحرز 
حصوله على تسعة نقاط من ثالث انتصارات، 
وجاء في المركز الثاني فريق جومرد بستة نقاط 

من انتصارين.
البطولة في خانة دعم توحيد  إقامة هذه  وتصب 
مبدئية  تفاهمات  بحيث حصلت  الكردي  الصف 
بين  األولى  المرحلة  مفاوضات  بنجاح  وتمت 
الوحدة  وأحزاب  الكردي  الوطني  المجلس 
في  للعلن  أُصدر  بيان  وفق  الكردية  الوطنية 

.2020/6/17
يذكر بأن مكتب األنشطة الرياضية فرع قامشلو 
التحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني ـ 
روج آفا، تأسس في العام 2013، ويقيم نشاطات 
أوائل  من  وكان  الجنسين  لكال  مختلفة  رياضية 
القدم باسم الشهيدة  المشكلين لفريق نسائي لكرة 
هذا  العبات  وتميزت   ،2015 بالعام  كلزار 
القدم  لكرة  الجزيرة  إقليم  بطوالت  في  الفريق 
العام  في  أول دوري رسمي  إقامة  منذ  للسيدات 

.2017

نساء كركي لكي ينددن بالهجوم الرتكي عىل إرادة الشعب الكردي

ليك  كريك  نساء  بينت   - ليك  كريك  روناهي/ 

مخيم  عىل  الرتيك  الجوي  للقصف  استنكارهن 

مخمور وشنكال ومناطق الدفاع املرشوع بإقليم 

كردستان، وأكدن بأن دولة االحتالل الرتيك تسعى 

هذه  مبثل  الحرة  الشعوب  إرادة  من  للنيل 

املخططات الدموية التي تنتهك حقوق اإلنسان 

إىل  وأرشن  وامرأة،  وطفل  عجوز  بني  تفرق  وال 

من يتمتع بالدميقراطية الحقيقة ومبادئ التآخي 

والعيش املشرتك لن تكتب له الهزمية.
بقصف  أيام  قبل  التركي  االحتالل  دولة  قامت 
باشور  من  مختلفة  مناطق  في  اآلمنين  السكان 
كردستان، مسجلةً بذلك مجازر جديدة وإرهاب 
المواثيق  الحائط  بعرض  باسمها، ضاربةً  آخر 
الدول  سيادة  احترام  على  تنص  التي  الدولية 

ومواثيق حقوق اإلنسان. وحول القصف التركي 
على مناطق باشور كردستان؛ أجرت صحيفتنا 

»روناهي« االستطالع التالي:

ترفض تحقيق الشعوب إلرادتها

»الهجوم التركي على شنكال ومخمور وجبال 
الدموي،  العثمانية  الدولة  بتاريخ  مرتبط  قنديل 
باشور  مناطق  على  الهجوم  صادف  أيام  فمنذ 
كردستان ذكرى مذابح »السيفو« بحق الشعوب 
اآلشورية والسريانية والكلدانية، فتركيا ترفض 
رفضاً تاماً أن تحقق الشعوب إرادتها الحرة«؛ 
علي  سيآل  الحقوقية  نددت  الكلمات  بهذه 
ومخيم  شنكال  من  كل  على  التركية  بالغارات 
الشهيد رستم جودي وجبال كردستان مشيرةً إلى 
براثن  اإليزيدي تحرر من  الكردي  الشعب  أن 
إلى  أردوغان  بادر  لذا؛  تركياً.  الممول  داعش 
إزالة  إلى  الرامي  الداعشي  المخطط  استكمال 
وتابعت  سكنها،  أماكن  من  األصيلة  الشعوب 
بالرغم من وحشيتهم  بالقول: »مرتزقة داعش 
ولجوئهم إلى أبشع أنواع الجرائم لم يتمكنوا من 

إبادة الشعب في جبال شنكال، وهذا األمر أدى 
القتل،  بممارسة  أوامر  أردوغان  إصدار  إلى 
والفتك ضد  القتل  أدوات  من  أطنان  رمي  وتم 

الشعوب في باشور كردستان«.

من يتسلح مببادئ العيش املشرتك لن 
تكتب له الهزمية

ومن جانبها؛ بينت عضوة مجلس ناحية كركي 
المحتلة  الدول  كل   بأن  الناصر  منى  لكي 
لكردستان ال سيما دولة االحتالل التركي؛ تسعى 
إلى خنق إرادة الشعب الكردي فرغم الخالفات 
السنين  مئات  إلى  تمتد  والتي  الدول  هذه  بين 
لكنهم يتفقون على شيء واحد أال وهو محاربة 

الكرد وإبادة إرادتهم الحرة. وأضافت: »لذلك؛ 
هذه  بين  مشتركاً  عسكرياً  تعاوناً  اليوم  نرى 
الدول، وتحاول دولة االحتالل التركي التوغل 
لها  قواعد  لتبني  باشور كردستان  في  عسكرياً 
الكردستانية«،  التحرر  حركة  إنهاء  سبيل  في 
بمبادئ  ويتسلح  الحياة  إرادة  يمتلك  بأن  مؤكدةً 
العيش المشترك وتآخي الشعوب والديمقراطية 

الحقيقة لن ينهزم.

عىل املؤسسات املعنية بحقوق اإلنسان 
أن تردع تركيا

المشتركة  الرئيسة  نوهت  ذاته؛  السياق  وفي 
بأن  بركات  سهيلة  لكي  كركي  مالية  لمكتب 
تنتهي،  ال  العثمانية  لتركيا  االحتاللية  الرؤية 

أحالم  يعيش  أردوغان  زال  »ما  قائلةً:  وبينت 
الدولة العثمانية السيئة الصيت، تلك الدولة التي 
العربية  الشعوب  بحق  المجازر  مئات  ارتكبت 
والكردية والسريانية«، مشيرةً إلى أن أردوغان 
ما زال  يحلم بتوسيع مناطق نفوذه ويرغب في 
واختتمت  المنطقة،  جغرافية  على  السيطرة 
حديثها: »فطموحاته السلطوية ال تنتهي. لذلك؛ 
منه  نراه يتوغل في األرض اإلفريقية محاولةً 
هو  وها  الليبي،  الشعب  خيرات  وسلب  لنهب 
أن  يريد  الدموي  وعن طريق طائراته وجيشه 
فيقصف  الحر،  الكردي  الشعب  إرادة  يكسر 
الرجال  قبل  األطفال  ويُرهب  اآلمنين،  السكان 
ضارباً بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية، 
لتطبيق الميثاق الملي بشتى الطرق. لذلك؛ نُهيب 
بحقوق  الصلة  ذات  الدولية  المؤسسات  بجميع 

اإلنسان أن تردع أردوغان عند حدوده«.

تقرير/ نشتيامن ماردنيل
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيم

حاورها/ غاندي إسكندر

تقرير/ رفيق إبراهيم

خناف مال: »وحدة الكرد مفتاح 
الحل السوري«

مثقفو الجزيرة: »وحدة الصف الكردي يحافظ عىل وحدة سوريا«

النضال  لحزب  املشرتكة  الرئيسة  بينت 

السوري  الحل  بأن  مال  خناف  الدميقراطي 

يكمن يف خطوتني اثنتني أولهام طرد املحتل 

ورشق  شامل  يف  املحتلة  املدن  من  الرتيك 

للحوار  السوريني  جلوس  وثانيهام  سوريا، 

دولة  أن  وأشارت  البعض،  بعضهم  مع 

امليثاق  تطبيق  إىل  تسعى  الرتيك  االحتالل 

معظم  عىل  بالسيطرة  واملتمثل  امليل، 

القوات  أن  وأوضحت  السورية،  األرايض 

التي هزمت اإلرهاب قد حمت العامل أجمع 

التي  التفاهامت  أن  ورأت  رجسهم،  من 

جرت بني األحزاب الكردية هي برشى سارة 

للشعب الكردي، ومفتاح للحل السوري.
 جاء ذلك من خالل الحوار الذي أجرته صحيفتنا 
معها حول حل األزمة السورية، ووحدة الصف 
بخصوصها،  تجري  التي  واللقاءات  الكردي 
وهجمات دولة االحتالل التركي على المنطقة، 

فكان الحوار التالي: 
ـ األزمة السورية التي بدأت منذ العام 2011 
قراءتك  وفق  اآلن؛  إلى  الحل  لها  يكتب  لم 
والميدانية  السياسية،  والتطورات  لألحداث، 
أن  يجب  كيف  األزمة؛  سنوات  رافقت  التي 

يكون شكل الحل في سوريا؟
المآسي  من  الكثير  مرت  الزمان  من  عقد  منذ 
تستثني  ولم  السورية،  الشعوب  رؤوس  على 
شعوبها،  من  شعب  أي  األزمة  تداعيات 
بالقتل،  ُحبلى  السابقة  السنوات  فصفحات 
والنزوح،  والتشريد،  والتهجير،  والتدمير، 

والتغيير  الخارجية،  والتدخالت  واالحتالل، 
األزمة  لحل  إرادة  توجد  ال  وألنه  الديمغرافي، 
ما  قبل  من  وال  السورية،  الحكومة  قبل  من 
تسمي نفسها المعارضة وأقصد هنا المعارضة 
المرتبطة بدولة االحتالل التركي. وكذلك هناك 
سيطرة العديد من القوى اإلقليمية والدولية على 
جزء من التراب السوري، فالحل مع وجود هذه 
أراد  إن  لذلك؛  المنال.  بعيد  سيكون  المسببات 
جانبا  السابقة  السنوات  صفحة  طي  السوريون 
طرد  وأولها  خطوات،  بعدة  يقوموا  أن  عليهم 
المحتل التركي من جميع المناطق التي احتلتها، 
الشعوب  كافة  بين  جدي  بحوار  القيام  ثم  ومن 
المتحدة،  األمم  إشراف  وتحت  السورية، 
يكمن  مستديرة  طاولة  حول  وحدة  فبالحوار 
الحل، وهذا الطرح هو ما يتبناه مجلس سوريا 
الديمقراطية على الدوام، فكلما كان الحوار بين 
النجاح، ونحن في حزب  له  السوريين سيكتب 
ونتمنى  الطرح،  هذا  مع  الديمقراطي  النضال 
الهم  يلتفوا حول  أن  السورية  الشعوب  كل  من 
وطن  لبناء؛  جانبا  خالفاتهم  ويضعوا  السوري 

يتحقق فيه مطالب الجميع.

ـ كيف يقرأ حزب النضال الديمقراطي سياسة 
الشأن  في  وتدخلها  التركي،  االحتالل  دولة 
السوري منذ األيام األولى لألزمة وإلى اآلن؟ 

 دولة االحتالل التركي منذ أيام العثمانيين يعتبر 
فالعثمانيون  اآلخرين،  ألراضي  احتاللياً  كياناً 
المنطقة  دول  معظم  احتلوا  أردوغان  أجداد 
وعاثوا فيها فسادا لمدة أربعة قرون، فاألرض 
التي يمر منها األتراك وجيوشه المحتلة تتحول 
إلى أرض جرداء ال حياة فيها، فالعقلية التركية 
وهذا  احتاللية،  عقلية  هي  التعميم  عن  بعيداً 
السورية  لألزمة  األولى  األيام  منذ  ما الحظناه 
من  أكثر  قالها  أردوغان  التركي  النظام  فرأس 
مرة أنه سيصلي في الجامع األموي في دمشق، 
وطموحاته.  السوري  الشعب  مع  أنه  وادعى 
لكن؛ حقيقته ظهرت عندما قدم الدعم والمساندة 
لمرتزقة داعش والنصرة، ووجههم لقتال الشعب 
نواياه  وتوضحت  المنطقة،  وشعوب  الكردي، 
أكثر عندما دخل جرابلس السورية دون قتال مع 
داعش، وتحت حجة حماية األمن القومي التركي 
احتل معظم مدن الشمال السوري، فتركيا هدفها 
هو احتالل األراضي السورية وتحقيق أهداف 

تثبيت  الملي، وأردوغان يسعى إلعادة  الميثاق 
مرة  الصيت  السيئة  العثمانية  السلطنة  أسس 

أخرى على حساب السوريين.
التي حققتها  العسكرية  للمنجزات  ما تقييمك  ـ 
وال  اإلرهاب،  ضد  الديمقراطية  سوريا  قوات 
فلول  بعد اإلعالن عن حملة جديدة ضد  سيما 

مرتزقة داعش، وخالياه النائمة؟
أنها  الديمقراطية  سوريا  قوات  أثبتت  لقد 
تكون  أن  وبإمكانها  بامتياز  وطنية  قوات 
فقد  المستقبل،  سوريا  لجيش  األساسية  النواة 
استطاعت هذه القوات المكونة من أبناء شعوب 
شمال وشرق سوريا أن تهزم اإلرهاب العالمي 
المتمثل بمرتزقة داعش، وحررت الشعوب من 
إرهابهم،  من  أجمع  العالم  حمت  بل  رجسهم، 
وهذه القوات هي صمام األمان لكل السوريين، 
أي فصيل  تشبه  بناء وتحرير، وال  قوات  فهي 

عسكري سوري على الجغرافية السورية.
الوطنية  الوحدة  أحزاب  توصلت  أيام  منذ  ـ 
الكردية، والمجلس الوطني الكردي إلى تفاهم 
القائد  واعتبر  مشتركة،  سياسية  رؤية  حول 
المرحلة  بأن  الديمقراطية  لقوات سوريا  العام 
بصدد  ونحن  انتهت،  قد  الحوار  من  األولى 
كيف  للحوار؛  الثانية  المرحلة  في  الدخول 

تنظرين إلى هذه الخطوة؟
من  الكردية  األحزاب  إليه  توصلت  ما  إن 
الصحيح،  االتجاه  في  خطوة  هي  تفاهمات 
فتلك  وشتاتاً  انقساماً  يكفيه  الكردي  فالشعب 
األحزاب  مواقف  وحدة  من  تقوي  التفاهمات 
الكردية، ومن وحدة المصير المشترك وبخاصة 
مفتاح  أنها  كما  الحساسة،  الظروف  هذه  في 
تعددية ال مركزية،  ديمقراطية  لتأسيس سوريا 
بمثابة  هي  الخطوة  هذه  بأن  القول  ونستطيع 
الذي طالما حلم  الكردي،  للشعب  بشرى سارة 
ذاته  الوقت  في  وهي  الكردي،  الصف  بوحدة 
التركي وللمرتزقة المرتبطين  رد على المحتل 
ويقض  يؤلمهم  والتشرذم  التشتت،  فدعاة  به؛ 
مضاجعهم المساعي الوحدوية للشعب الكردي.

مجموعة  قامشلو  في  القراءة  حديقة  في  اجتمع 
من المثقفين المنضمين لالتحادات والمستقلين، 
النقاشات مجموعة من المواضيع  وكان محور 
ودورهم  كمثقفين  األولى  بالدرجة  تهمهم  التي 
وأيضاً  الدور،  بهذا  القيام  وكيفية  المجتمع  في 
وبخاصة  حولهم،  سياسية  أحداث  من  يدور  ما 
اجتماعهم  من  أخذت  التي  الكردية  الوحدة 
ومداخالتهم الكثير من الوقت. ولمعرفة المزيد 

عن ذلك؛ كانت لصحيفتنا هذا اللقاءات.

نعمل عىل التقارب بني 

شعوب املنطقة

التحضيرية  اللجنة  عضو  حدث  البداية؛  وفي 
اجتماعنا  فقال: »عقدنا  الحسيني  أحمد  الشاعر 
األول قبل انتشار وباء كورونا في معظم دول 
نستطيع  لم  قرارات  عدة  هناك  وكانت  العالم، 
تنفيذها بسبب الوباء. واآلن وبعدما رفع الحظر 
اجتمعنا للمرة األولى وهدف اجتماعنا األساسي 
هو العمل على عقد اجتماع موسع يضم المثقفين 
وأيضاً  الجزيرة،  إقليم  مستوى  على  والكتاب 
في  الساحة  على  تجري  التي  األحداث  مناقشة 
شمال وشرق سوريا، ومن أهمها مبادرة القائد 
بخصوص  الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام 

وحدة الصف الكردي«.
تبث  أصوات  »هناك  بقوله:  الحسيني  وتابع 
خطاب الكراهية والتعصب بين شعوب المنطقة 

الخطاب  هذا  وجه  في  الوقوف  كمثقفين  علينا 
الذين  الشوفينين  بعض  قبل  من  مسؤول،  الال 
يحاولون إفشال التقارب الكردي، الذي سيؤدي 

إلى تذليل الصعوبات بشأن الحل في سوريا«.
األيام  »في  قائالً:  حديثه  الحسيني  أحمد  وختم 
القادمة؛ سنحاول تجميع المثقفين تحت صيوان 
وبيت  مرجعية  بمثابة  سيكون  واحد  واسم 
االنتماء  النظر عن  المثقفين بغض  يضم جميع 
الحزبي، ومن ثم العمل على التقارب بين الكرد 

وأيضاً بين شعوب المنطقة ككل«.

سنقف ضد من يحاول رضب وحدتنا

وفي السياق ذاته؛ حدثنا عضوة اتحاد المثقفين 
قائلة:  زيدان؛  مزكين  الجزيرة  إقليم  في 
من  أهمية  له  االجتماع  هذا  أن  »باعتقادي 

والمثقفين،  الكتاب  قبل  من  المتنوع  الحضور 
ما يجري حولنا من  وهدفنا هو معرفة ونقاش 
أن  وبخاصة  جميعا،  شعوبنا  وتهم  تهمنا  أمور 

هناك أوضاع صعبة نمر بها، بعد تطبيق قانون 
كانت  نقاشاتنا  السورية،  الحكومة  على  قيصر 
حول كيفية الوصول للحلول معاً والوقوف في 
وجه من يستهدفنا، ودور الكتاب والمثقفين في 
الموضوع  وهو  الكردي  الصف  وحدة  تحقيق 

األول الذي يشغل المجتمع الكردي اآلن«. 
كمثقفين  بقولها: »نحن  زيدان  وأردفت مزكين 
الخطوات  لنخطو  بيتنا  ترتيب  أوال  علينا 
الثقة  بناء  في  دور  لنا  ويكون  بثبات،  األخرى 
وبقية  الكرد  وبين  الكردية  األطراف  بين 
موجهاً  قلمنا  يكون  أن  الواجب  ومن  الشعوب، 
يعادي  ومن  شعوبنا،  وسالمة  بأمن  يلعب  لمن 
توجيه  يحاول  ومن  الديمقراطي،  مشروعنا 
أي خطوة  نبارك  لنا، ونحن  الكاذبة  االتهامات 
باتجاه الوحدة الكردية وموقفنا في ذلك واضح، 
وسنقف ضد كل من يحاول ضرب هذه الوحدة 

وإفشالها«.

يحاول  من  »هناك  بالقول:  مزكين  وأشارت 
وجه  في  ويقفون  العكرة،  المياه  في  االصطياد 
الخطر  تشكل  بأنها  ويدعون  الكردية  الوحدة 
االدعاء  وهذا  السورية،  األراضي  وحدة  على 
عاٍر عن الصحة؛ ألنهم ينفذون أجندات اآلخرين 
التي تحققت  المكتسبات  الذين يحاولون ضرب 
للكرد، والكرد لم يكونوا يوماً مع تقسيم سوريا، 
دافعوا  الذين  الوحيدين  هم  تماماً  العكس  وعلى 

بكل بسالة عن وحدة األراضي السورية«.
إقليم  في  المثقفين  اتحاد  عضوة  واختتمت 
»نحن  قائلة:  حديثها؛  زيدان  مزكين  الجزيرة 
المثقفين  صفوف  توحيد  هدفنا  وكتاب  كمثقفين 
والكتاب ليكون لنا دوراً فاعالً في بناء المجتمع، 
يحاول  حيث  الكراهية،  خطاب  ضد  وسنقف 
تعلم  باتت  التي  شعوبنا  بين  زرعها  البعض 
من  كل  ضد  سنقف  كما  كلها،  األمور  بخفايا 

يحاول العبث بأمننا وأرضنا ولقمة عيشنا«.

رامان آزاد

حسام اسامعيل

ة قوط الدولِة الرتكيَّ الُجموح األردوغاين وُمؤشرات سُّ

التركية  للدولة  االستعمارية  األطماع  أن  يبدو 
تتبلور  بقيادة حكومة أردوغان اإلخوانية بدأت 
الدولي،  المجتمع  أمام  وفاضح  واضح  بشكل 
والدول األخرى الطامعة التي التزمت الصمت 
إزاء ما يحدث من تمدد إخواني واضح في ليبيا 
وحوض المتوسط، ال يمكن االستخفاف بالدور 
يحاول  وقت  في  المنطقة  في  الجديد  التركي 
اإلمبراطورية  أمجاد  استعادة  أردوغان  فيه 
اإليرانيين  يلعبه  بالمقابل هنالك دور  العثمانية، 
في  العسكري  التواجد  خالل  من  المنطقة  في 
سوريا، وهذه القوى تعمل على تحقيق مكاسب 
الفوضى  ظل  في  والهيمنة  التوسع  خالل  من 
واالنهيار الذي تُعاني منه منطقة الشرق األوسط 

بشكٍل عام.
للدول االستعمارية،  المشبوهة  التحركات  هذه  
مساحة  أكبر  على  للهيمنة  المحموم  والسباق 
مئة  مرور  بعد  تأتي  النفوذ  مناطق  من  ممكنة 
عام على مؤتمر سان ريمو 1920الذي قسم فيه 
الدول  الشرق األوسط تحت إشراف دولي بين 
وتقسيم  وفرنسا(،  )بريطانيا  آنذاك  المستعمرة 
العثمانية(،  )الدولة  المريض  الرجل  ميراث 
الذي أعاد هيكلتها مصطفى أتاتورك على أساس 
علماني، وحال دون سقوطها، ألنَّ الرجل كان 
ويدرك  به،  الُمحيطة  بالوقائع  تامة  درايَّة  على 
تماماً حجم دولته، ومكانتها الجيوسياسيَّة آنذاك 
دولته  وبناء  محيطه،  مع  للتصالح  عمل  حيث 
جنون  غره  الذي  أردوغان  اآلن  جديد.   من 
غير  تصرفات  يتصرف  وأصبح  العظمة، 
العالمية  الحرب  في  هتلر  فعل  كما  مقبولة، 
الثانية عندما قاد شعبه وشعوب العالم إلى حرٍب 
النازية، وتدميّر  ألمانيا  إلى سقوط  أدت  طاحنة 
بسبب  الماليين  ومقتل  األوربيَّة،  الدول  معظم 
اتبعها،  التي  المنطقيَّة  وغير  الرعناء  السياسة 
واآلن اردوغان يحذو حذو هتلر بعدما كان يتبع 
سياسة )صفر مشاكل( ليجر تركيا إلى المشاكل 

واألزمات الداخلية والخارجية.
إلى  هو  للعالم  بالنسبة  مفهوم  الغير  األمر 
قبل  من  أخضًر  ضوًء  الرجل  سيُعطى  متى 

وهل  واإلسرائيلي؟!،  والروسي  األميركي 
سواء  أخرى  نفوذ  مناطق  كسب  في  سيستمر 
جره  بعد  المتوسط(  حوض  و)منطقة  ليبيا  في 
الدول  السوري؟، وهل ستصمت  المستنقع  إلى 
مناطق  في  لتركيا  المريبة  بالتحركات  المتأثرة 
تمس األمن القومي لها، مع عقد عدة اجتماعات 
ومؤتمرات بين دول كمصر واليونان وقبرص 
التي أثار حفيظتها التحرك العسكري التركي في 
للتصرفات  وإدانتها  المتوسط    حوض  منطقة 
وإرسالها  والغاز،  النفط  عن  للتنقيب  التركية 
اآلن  إلى  عبره.  عسكرية  لشحنات  المستمر 
التوسعية  االحتاللية  االستراتيجية  تصطدم  لم 
على  سوريا،  في  كبيرة  معوقات  بأي  التركية 
في  لروسيا  مختلف  رأي  وجود  من  الرغم 
في  التركي  التوسع  جماع  لكبح  كإدلب  مناطق 
عكس  على   ،Mوتقاسم طريق ٤ المنطقة،  تل 
وجودية  مشاكل  تواجه  التي  إيران  نظريتها 
الضربات  منها  حد  التي  سوريا  في  كبيرة 

المتكررة  واإلسرائيلية  األميركية  العسكرية 
قانون  تطبيق  جانب  إلى  سوريا،  في  لقواعدها 
النظام  على  عقوبات  يفرض  الذي  قيصر 
إيران،  سياسة  من  جزء  أصبح  الذي  السوري 
التي  المفروضة  للعقوبات  خضوعه  واحتمالية 

تتضمن خروج اإليرانيين من سوريا.
بالعودة إلى السياسة التركية في المنطقة أعتقد 
العسكري  للتواجد  بالنسبة  مختلف  األمر  بأن 
التركي في سوريا عنه في ليبيا التي يثير دعم 
األتراك لحكومة السراج اإلخوانية فيها انزعاج 
أوروبا التي تعاني مشاكل كبيرة كتدفق الالجئين 
تشكله  وما  أراضيها،  إلى  الليبية  الحدود  عبر 
كتصدير  محتملة  مشاكل  من  الموجات  هذه 
العلم أن السواحل  اإلرهابيين عبر حدودها مع 
الليبية على مرمى حجر من ايطاليا، إلى جانب 
التي  والغاز  النفط  عن  الشرعي  غير  التنقيب 
أعلنت عن تركيا، والذي من شأنه زياد التوتر 

في المنطقة.

 المخطط التوسعي واالستعماري الجديد لتركيا 
التحمل،  على  التركي  االقتصاد  قدرة  يفوق 
وضع  التي  المشكلة  تماماً  يعي  من  هنالك 
أصوات  خرجت  لذلك  فيها،  دولته  اردوغان 
معارضة لسياسة أردوغان التوسعية في الداخل 
التي  والنتائج  التركي  النظام  لمواجهة  التركي، 
والتي  وشعباً  دولة  تركيا  على  سلباً  ستنعكس 
لطالما وصفها محللون بالسياسة الرعناء وغير 
مجابهة  إلى  وستقودها  العواقب،  محسوبة 

تحالفات كبيرة قد تتبلور في القريب العاجل.
هناك حدود البتزاز تركيا تجاه المجتمع الدولي 
ومؤشرات  التحديد،  وجه  على  واألوروبيين 
كبيرة لتغيير النظام اإلخواني التركي عبر تزايد 
قبل  من  واالنشقاقات  المعارضة،  األصوات 
األصدقاء  من  القريب  باألمس  كانوا  سياسيين 
اإلقصاء  سياسة  بسبب  ألردوغان  المقربين 
والتحييد التي يتبعها بحقهم، وبحق كل معارض 

لسياسته التفرد بسلطات الدولة التركية. 

النخِب  لدى  وحتى  العامِة  لدى  االعتقادُ  يسودُ 
أّن عوامَل تعطيِل حّل األزمة السوريّة  المثقفِة 
ترتبط باإلراداِت الخارجيِّة وتناقِض مصالحها، 
وهذا صحيٌح لدرجٍة كبيرةٍ، ولكنه ليس تبريراً 
كافياً الستمرار األزمة، إذ يُهمُل العامُل الذاتّي، 
ووجودُ خطأ فكرّي جسيٌم لدى شعوِب المنطقِة 
ويعقّدُ  المشكالِت  لينتُج  الزمن،  عبر  ترّسخ 

مساراِت الحِل.

امللكّية القومّية لألرِض

تصبُح المشكلةُ أعقد بالخلِط بين مفهومي الوطِن 
والدولِة، على أّن لهما المعنى نفسه، فالوطُن ليس 
الطبيعيِّة،  الحياةِ  جغرافيا  بل  سياسيّاً  مصطلحاً 
تقوم العالقات فيه على أساس وجدانّي أخالقّي، 
فيما الدولةُ كياٌن سيادّي تحددُ القوانيُن العالقاِت 
وإذا  للمواطنين.  الخدمةَ  لتقدَّم  المؤسساِت  بين 
فإّن  الفطرّي،  االنتماُء  هو  الوطِن  مفهوُم  كان 
الخدمّي  الوظيفي  دورها  من  انتقلت  الدولةَ 

لتطالَب المواطنين بالوالء لها وتمارس السلطة 
عليهم. )أي انقالب الدولة على دورها(، وعندما 
المتعلقة  الخدمات  فإّن كّل  الدولة قوميّة،  تكون 
لون  لصالحِ  ستكوُن  واإلعالم  والثقافة  بالتعليم 
واحٍد، وكذلك التقييم الوطنّي والمسائل المتعلقة 

بالقيود والملكيات.
وليس  األفرادَ  تخّص  مسائل  والدين  القوميّة 
تركيّة  أو  عربيّة  األرض  واعتباُر  األرَض، 
التي  الشعوِب  تتريَك كّل  أو  يعني تعريَب  مثالً 
تعيُش عليها، وهذا عامٌل منتٌج للمشكلِة بصورةٍ 
طبيعيٍّة ويعّطل الحّل بنفس الوقت. واألمُر هو 
التملَك  ولعّل  دينياً،  األرض  بتوصيِف  نفسه 
حقبِة  إلى  ويعودُ  المنشأ،  دينّي  كان  القومّي 
وأراضي  اإلسالمّي  بالفتح  عليها  يُتعارف 

الخالفِة اإلسالميّة.

رصاُع عىل السلطِة

تراكماٍت  بسبِب  السوريِّة  األزمةُ  تفاعلِت 
مذهبيّاً،  اإلدارّي  الفسادُ  وُوصف  تاريخيّة، 
تدويُر  ليتمَّ  مذهبيّة،  رؤًى  بالمقابل  وُطرحت 

العنِف  دوامةَ  البالدُ  وتدخَل  المشكلِة،  أسباِب 
الخارجّي  التدخُل  وجاء  حدوٍد،  بال  الطائفّي 

متوافقاً مع هذا التقسيِم تماماً.
كثيرةٍ  قضايا  في  يختلفان  والمعارضة  النظاُم 
القومّي،  البعِد  في  ما  حدٍّ  إلى  متفقان  ولكنهما 
وكنتيجٍة  بالتعدديِّة،  يقرُّ  حّلٍ  أّي  ورفِض 
كّلِ  إلى  سيُنظُر  للدولِة  معياراً  القوميِّة  العتماِد 
القومياِت األقِل عدداً على أنّها انفصاليّةٌ، وبهذا 
الحالِة  اجتزاِء  عن  مباشٌر  تعبيٌر  فاالنفصاليّةُ 

الوطنيِّة والوصايِة وتجاهِل أسباِب األزمِة.
عندما يتصارع طرفان من قوميّة واحدة في البلد 
الواحد، فلن يكون للصراع هدٌف إال السلطة إّما 
تكون  إذ  عليها،  المحافظة  أو  إليها  للوصول 
مختلفةٌ،  وعالقاٌت  سياسيّةٌ  أجندةٌ  طرٍف  لكّلِ 
لالستمرار،  محرضاً  عامالً  الديُن  ويُستخدم 
لتهددَ وجوديّاً  وبذلك فيما تنقلُب نتائُج الصراعِ 
يحصل  ما  تماماً  وهذا  عدداً.  األقل  القومياِت 
عن  النأي  على  وعملوا  سوريا،  في  الكرد  مع 
الدخول في الصراعِ المسلحِ وباتوا متهمين من 

قبل طرفي الصراعِ.
وأّججته،  الصراعِ  طائفيّةَ  استغلت  أنقرة 
واستثمرِت التوّجهَ الدينّي الطائفّي لتشنَّ الحرَب 
على الكرِد، وتحتَل مناطَق لهم، وتسعى للتغيير 
الكرِد على  الديمغرافّي، وتخطط إلنهاء وجوِد 
الشريِط الحدودّي، وتدلُّ إجراءاتُها في المناطق 

التي احتلتها أنّها بصدِد ضّمها نهائيّاً.

الصورُة الحاليُة للرصاع

قبلتها،  أنقرة  لتصبح  المعارضة  أخونةُ  تّمت 
في  وسقطت  الجهاديّةُ  النزعةُ  عليها  وطغت 
وال  التركّي،  االحتالَل  أداة  وباتت  االرتزاِق، 
مشكلة لديها باالنضمام إلى تركيا إذا لم يتحقق 

هدُف إسقاِط النظام.
النظام مصرٌّ على إعادةِ البلِد إلى مرحلة ما قبل 

آذار 2011 مهما كلَف ذلك، ويعّول على موسكو 
إلخراجِ القواِت التركيِّة واستعادةِ السيطرة على 
بات  اإليرانّي  الوجودُ  فيما  المحتلة،  المناطق 

محرجاً بتعرضه للقصِف اإلسرائيلّي.
استقطاب موسكو لتركيا غيّر معادالِت الميداِن 
وكان على حساِب الكرِد، وباتت المسألةُ بالنسبِة 
تجميَع  اقتضت  الروسيّة  فالخطةُ  وجوديّة،  لهم 
لتستثمرها  الشمال  في  المسلّحة  العناصِر  كّل 
االستيطان  وتنفيذ  مناطقهم  باحتالل  أنقرة 
فصوِل  أسوأ  فتشهدَ  فيها،  الديمغرافّي  والتغيير 
نسِف  على  أنقرة  وتعمُل  السوريِّة،  األزمِة 
التي تحققت في إطار الحرب على  اإلنجازاِت 
المجتمعيّة  العالقات  وضرِب  داعش،  مرتزقة 

عبر إذكاء الفتنة الطائفيّة.
الذي  المساُر  هي  التعدديّة  أنَّ  الكردُ  يرى 
ولكنهم  والثقافيّة،  الوجوديّة  حقوقهم  يضمُن 
انسجاٍم  في  والكفر  باالنفصال  باالتهام  قوبلوا 
القومّي  التوصيِف  بإسباغ  السائِد  الموروِث  مع 

والدينّي على األرِض.
المعارضةُ التي ارتمت في الحضِن التركّي هي 
في  وبلداٍت  الكرِد  مناطق  الحتالِل  أنقرة  أداةُ 
اإلدارة  بين  الحواِر  جلساُت  أما  شمال سوريا، 
مقتصرةً  وكانت  توقفت،  فقد  ودمشق  الذاتيّة 
وليصعّدَ  السياسيّة،  دون  األمنيّة  األطِر  على 
كمؤشٍر  االتهاماِت  وتُوّجه  اإلعالمّي  الخطاُب 

إلغالِق قناة الحوار تماماً...
الدولِة  نموذجِ  إنجاِز  على  بالعمِل  يكمُن  الحلُّ 
قاسم  أنّها  على  المواطنة  قيِم  وتأكيدُ  الوطنيّة، 
مشترك وعامٌل عابٌر لكّل االنتماءات التفصيليّة 
القوميّة والدينيّة، وتأكيد مصادر الثقافة الوطنيّة، 
مبادراٍت  يحتاُج  وهذا  دستوريّاً،  ذلك  وتأطير 
حقيقيّةً من الجميعِ، ألّن أّي صيغة حّل خارجّي 
حقائق  تستوعب  ولن  إمالء،  على  ستنطوي 
السؤال  ليبقى  سيبقى  وإال  والتاريخ.  الواقع 

معلقاً: ماذا ينتظُر السوريين؟

األزمة السورّية... معطالُت الحلِّ

 الشعب يقرر
 والحكومات

تشكو

بتوسيع  التركي  االحتالل  بدأ  إن  منذ 
بعد  وخاصة  عديدة  ذرائع  هجماته حتت 
منذ  العثمانية  اإلمبراطورية  انهيار 
يناهض  املنطقة  في  والشعب   ،1918
مصالح  على  خالفاً  السياسة  هذه 
األنظمة احلاكمة التي ركعت كثيراً أمام 
وصلت  تنازالت  خالل  من  التوسع  هذا 
بها إلى حد االستسالم. وإذا ما تطلعنا 
سير  وتابعنا  املنطقة  في  املشهد  إلى 
خطورة  مدى  سنجد  التركي  التوسع 
بكل  املرحلة  هذه  في  السياسة  هذه 
قسمت  التركية  الدولة  تفاصيلها. 
وإعزاز  والباب  جلرابلس  باحتاللها  سوريا 
وسري  سبي  كري  أبيض/  وتل  وعفرين 
كانيه/ رأس العني وهذه املدن التي تعتبر 
السورية  للجغرافية  املرنة  اخلاصرة 
وعملياً تعني احتالل سوريا وتقسيمها 
اخلليج  بوابة  على  االستيالء  جانب  إلى 
لتكون السيد في األسطول عبر احتاللها 
املضائق األساسية، لذا فأن غزوها لليبيا 
كان أمراً محتماً لتحقيق هذا املأرب الذي 
يؤثر بدوره على املغرب العربي كامالً، أما 
أكثر  كانت  سياساتها  فأن  العراق  في 
كانت  التي  القوى  بعض  لوجود  تأثيراً 
احتاللها  في  لها  الناعمة  احلاضنة 
واالستمرار  كردستان  )باشور(  جلنوب 
بحرب اإلبادة ضد الشعب الكردي وذلك 
بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني 
رغم أن الكل بات يعرف بأن تركيا حتولت 
خالف  وعلى  اإلرهاب  لتعبئة  مركز  إلى 

مع قوانني اجليرة منذ عقود. 

في  بوزرائها  الدول  بعض  شكاوي  زادت 
وحتى  واإلمارات  ومصر  العراق  من  كل 
التركية  العربية من السياسة  اجلامعة 
الشكوى  ورقة  أن  باعتقادي  ولكن 
مجلس  بريد  إلى  تصل  لم  مازالت 
قناعة  على  الدول  هذه  فعالً  هل  األمن، 
أردوغان  سيتوقف  الشكاوي  وعبر  بأنه 
امتداد  وإلى  اليونان  من  بدءاً  غزوه  من 
مؤخراً  السيسي  أعلن  العربي.  املغرب 
حال  في  للحرب  جيشه  باستعداد 
»سرت«، ولكن املسألة  احتالل تركيا لـ 
تقوية  على  تتوقف  بل  هنا  تتوقف  ال 
هذه  مواجهة  في  الدميقراطي  الساعد 
على  باملنطقة  توجه  التي  السياسة 
اجلحيم. في هذا اخلصوص حتديداً ضرب 
من  الطاولة  على  بقضبته  الشعب 
السياسة  هذه  ضد  االنتفاضة  خالل 
اجلهات  تصدره  قرار  ألي  انتظاراً  وليس 
بامللفات  علم  على  إننا  رغم  اخلارجية 
تعتبر  والتي  الناتو  طاولة  حتت  املغبرة 
محل  احللف  لهذه  بعضويتها  تركيا 
رسمياً.  عضويتها  إعالن  منذ  لها  فخر 
سوريا  في  والعربي  الكردي  الشعب 
مواجهة  في  قراره  اتخذ  حتديداً  وليبيا 
من  تركيا  حتاول  التي  السياسة  هذه 
على  والقضاء  الشعوب  إبادة  خاللها 
االستسالم.  حد  إلى  وجتويعها  ثقافتها 
بل  احلالة  هذه  في  يشكو  ال  الشعب 
يبديها  التي  احلرة  اإلرادة  وهذه هي  يقرر 
التي حطم فيها جدار  املرحلة  في هذه 
الدميقراطية  في  مطلبه  ليثبت  خوفه 
وحتت  كردستان  جنوب  ففي  واحلرية. 
قصف  من  الضغوطات  جميع  سقف 
وقتل، خرج اآلالف ضد هجمات االحتالل 
واملرأة  كردستان  جنوب  على  التركي 
كانت في الصدارة مثل تارا حسني تنديداً 
إلى  كردستان  جنوب  حتويل  بسياسة 
قاعدة تركية لغزو األراضي الكردستانية 
والعراقية. بالطبع أن مصدر هذه اإلرادة 
لم تكن مصالح بعض األحزاب الكردية 
حزب  أمثال  من  كردستان  جنوب  في 
هو  املصدر  بل  الكردستاني  الدميقراطي 
وتواجه كافة  واجهت  التي  الكريال  إرادة 
أشكال االحتالل من دون متييز بني أي جزء 
كردستاني وتتخذ من املصلحة الوطنية 
نهجها.  في  أساساً  الكردستانية 
أن  إلى  السياسية  إرادته  يقرر  الشعب 

جتد شكاوي الوزراء واحلكومات رداً!

السطر األخير

استريك كلو

مزكني زيدان أحمد الحسيني

 لماذا القرار
٢٢٥٤؟

نحو المستقبل 

ابراهيم القفطان

عندما يتبادر لذهن أْي متابع بالشأن 
الحل  بأفق  يتعلق  فيما  السوري 
السياسي المتشعب والعميق للصراع 
وماثالً  حاضراً  نجد  سوريا,  في 
الصادر عن  األممي 225٤  القرار 
مجلس األمن وما تضمنّه من سالل 
المنشودة  االنتقالية  للعملية  تمهد 
للحل السياسي في سوريا. والسؤال 
ه  يتجَّ الجميع  لماذا  دائماً؛  المطروح 
 225٤ األممي  القرار  صوب 

كمخرج وحيد للحل في سوريا؟!
لبقية  كبير  تجاهل  هناك  وبالمقابل 
القرارات الدولية ذات الصلة كالقرار 
جنيف1  مؤتمر  ومقررات   1118
كمبادئ ارتكاز للخروج من األزمة.
الخارجية  األطراف  إلحاح  ورغم 
القرار,  هذا  تطبيق  بلزوم  والداخلية 
أجندته  وراء  يتخفى  البعض  أنَّ  إال 
بإمكانية  إعالمياً  ويتذرع  الخاصة 
تطبيقه رغم مرور ما يقارب خمس 
فالقرار  إصداره،  على  سنوات 
فإذا  عملياً،  وغائب  إعالمياً  ظاهر 
تفهّمنا أنَّ الواليات المتحدة وروسيا 
القرار.  العتماد  المبادران  هما 
اعتماد  في  اختالف  هناك  ولكن؛ 
ترتيب  وخصوصاً  تطبيقه  آليات 
السالل األربعة لرسم مالمح العملية 

االنتقالية. 
إمكانيّة  عن  تبحث  فروسيا 
تحت  وأركانه  النظام  استمرارية 
عباءة القرار الدولي, وتحويل مهّمة 
ذريعة  إلى  اإلرهاب  على  القضاء 
وربما  القرار  بنود  تنفيذ  لتأخير 
مضمونه.  من  وإفراغه  تعطيله 
ولكن؛ يبدو الموقف األمريكي تجاه 
الرئيس  إدارة  بين  ما  القرار  تطبيق 
متراوحاً  ترامب,  والرئيس  السابق 
بين التماهي واالمتعاض مع الموقف 
الروسي الثابت والصلب. أما الدور 
األوروبي وموقف األمم المتحدة من 
التصريحات  بين  فيتراوح  القرار؛ 
أخرى،  تارة  والتمنيات  اإلعالمية 
تماماً  غائب  العربي  الموقف  وبينما 
إال من الشجب واالستنكار المعتادة.

أما الموقفان التركي واإليراني؛ فهما 
موجودان في سوريا لتحقيق أطماع 
وانتهاكات  احتالالت  عبر  الماضي 
بما فيها عمليات التغيير الديمغرافي 
التي يقوم بها المحتل التركي بشكل 
صارخ  وتحدّي  وهمجي  سافر 
معضلة  وأمام  اإلنسانية.  للمبادئ 
تباطؤ تنفيذ هذا القرار األممي؛ فال بد 
من توضيح دور األطراف الموجودة 

اليوم في الجغرافية السورية: 
فالمعارضة مرتهنة للموقف التركي 
بما يُملى عليها من أوامر تنسجم مع 
االنقسام  عدا  التركيّة,  المخططات 
الذي  المعارضة  رؤية  في  الواضح 
الموقف  على  واضح  بشكل  يؤثر 
أّما موقف  الدولي.  القرار  من  العام 
يكون  ما  أبعد  فهو  السوري  النظام 
ويرى  األممي  القرار  تطبيق  عن 
أنَّ كافة المبادرات الدوليةَّ هو تدخل 
سافر في الشأن الداخلي وهو حصيلة 

مؤامرات كونية.
ومشروع  رؤية  لدينا  يبقى  وهنا 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 
هو  السياسي  الحل  أن  ترى  والتي 
الحل المنشود والوحيد لسوريا، وأن 
عبر  الذي  الدولي  التوافق  حصيلة 
عنه القرار األممي 225٤ هو إطار 
األزمة  لحل  وحقيقي  فاعل  سياسي 

السورية.
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روناهي/ قامشلو- »أعمل يف هذه العيادة 

اآلن  وإىل  سنة،  عرشين  من  أكرث  منذ 

أتقاىض راتب شهري مقداره 30 ألف ل.س 

االقتصادية  الظروف  هذه  ظل  ويف  فقط، 

الصعبة املصاريف باتت تُثِقل كاهلنا، فهذا 

األجر مقابل ما نقدمه من خدمات إجحاف 

بحقنا«!!!. 
يحملن  منهن  البعض  طويلة،  لساعات  يعملَن 
شهادات تمريض وأخريات ال يمتلكنها فيعتبرن 
الممرضات  دور  تؤديَن  وأغلبهن  موظفات، 

زهيد  أجر  يتقاضين  ولكنهن  معاً،  والموظفات 
التي  والوعود  بحقهن«،  »إجحاف  يعتبرنه 
حد  إلى  النور  تلَق  لم  سنوات  منذ  لهن  قدمت 

اآلن، فمتى سينَصفن؟؟؟.
الساعة  إلى  الثامنة صباحاً  الساعة  »أعمل من 
البالغة من  أ،  الرابعة عصراً«، لسان حال ع. 
العمر ٤0عاماً، والتي تعمل في إحدى العيادات 
لدى أحد األطباء بقامشلو، وتضيف: »أعمل في 
هذه العيادة منذ أكثر من عشرين سنة وإلى اآلن 
ألف ل.س،  أتقاضى راتب شهري مقداره 30 
الصعبة  االقتصادية  الظروف  هذه  ظل  وفي 
المصاريف باتت تثقل كاهلنا، فهذا األجر مقابل 

ما نقدمه من خدمات إجحاف بحقنا«!!!. 

مواجهة  نستطيع  »كي  قائلةً:  حديثها  وتختتم 
الحياة الصعبة التي نعيشها حالياً أطالب بتزويد 
وبأجٍر  طويلة  لساعات  نعمل  فنحن  رواتبنا 
من  جدية  أي خطوة  نجد  لم  اآلن  وإلى  زهيد، 

المعنيين تساهم في تحسين أوضاعنا«.
 26 العمر  من  البالغة  ع«  »ل.  الممرضة  أما 
عاماً من مدينة قامشلو، واألم لطفلة تقول: »منذ 
أدرس  المخبر، كنت  هذا  في  أعمل  قرابة سنة 
المادية  العلوم، ولكن بسبب األوضاع  في كلية 
من  الرابعة  السنة  في  الدراسة  تركت  الصعبة 

الجامعة، ولدي شهادة تمريض معترف بها«.
تقول ل. ع: »أتقاضى راتب شهري قدره 50 
المنزل وحده،  آجار  يكفي  ألف ل.س، وهو ال 
بالشهر، وبعد تردي  يبلغ 75 ألف ل.س  الذي 
بُت  الدوالر  ارتفاع  بسبب  مؤخراً  األوضاع 
أحتار في كيفية تأمين حليب طفلتي، أما زوجي 

أيضاً، وأطالب  بأجر زهيد  يعمل عامل عادي 
سريع  بشكل  حل  وإيجاد  أوضاعنا  في  بالنظر 

ألن األسعار باتت ال تُحتمل«.
حي  من  حسو  فهيمة  تشير  أخرى  جهة  ومن 
الكورنيش بمدينة قامشلو بالقول: »تدربت على 
التمريض وحصلت على شهادة تمريض  مهنة 
من مركز روشن بدرخان منذ بداية ثورة روج 
آفا، ومن بعدها عملت في مشفى الشهيد خبات 
بسبب  العمل  عن  وتوقفت  سنوات،  أربع  لمدة 
وضعي الصحي، وأثناء الهجوم األخير للمحتل 
التركي على مناطق شمال وشرق سوريا بتاريخ 
المشافي  في  للعمل  تطوعت   ،2019/10/9
لمدة شهر  تجاه شعبي  اإلنساني  بواجبي  ألقوم 
مطلعة  وأبقى  معلوماتي  وألسترجع  تقريباً، 

على كل جديد عن المهنة عملت مؤخراً في أحد 
المشافي لمدة شهر ونصف الشهر كدورة صقل 

دون مرتب«.
تؤكد فهيمة بأن التمريض رسالة إنسانية بحتة، 
الخطر  أشكال  لكافة  معرضون  بأنهم  منوهةً 
كورونا،  جائحة  في  كما حصل  األمراض  من 
الليالي  فهم يسهرون  أكثر من غيرهم  ويكدون 
يجدون  وأيضاً  المرضى،  تجاه  بواجبهم  للقيام 
مختلف  من  المرضى  مع  التعامل  في  صعوبة 
وتقديراً  »لذا  وتردف:  والشرائح،  الفئات 
على  وللثناء  معافى  مجتمع  لخلق  لتضحياتهم 
بتحسين  المختصة  الجهات  نطالب  جهودهم 

أجورهم«. 
وعن عدم مزاولتها لمهنة التمريض بشكل ثابت 
أعمل  فلم  نفسي  عن  »أما  حسو:  فهيمة  تقول 
بشكل دائم وثابت في مهنتي بسبب نقص األجور 
أعتبرها  والتي  الطويل،  الدوام  ساعات  مقابل 
لذا تطوعت عدة مرات في ظروف  استغالالً، 
الحرب بدافع إنساني أما كمهنة فال أرى مهنة 
التمريض اليوم قادرة على سد الرمق، ولهذا ال 

أعمل رغم حاجتي للعمل« 
ومخابر  عيادات  روناهي  صحيفتنا  جالت 
اللواتي  الممرضات  لنا  لتتحدث  قامشلو،  مدينة 
ال  ممن  وأخريات  تمريض  شهادات  يمتلكن 
لتسجيل  كموظفات  فيعملن  الشهادات  يمتلكن 
التي  العيادة  وتنظيف  الدور  وتنظيم  األسماء 
يعملن بها وعمل الشاي والقهوة إلى جانب حقن 
الضمادات  وتغيير  »السيروم«  وتركيب  اإلبر 
عما  األطباء،  قبل  من  تدريبهن  بعد  للمرضى 
ساعات  مقابل  األجور  في  بخس  من  يعانين 
ذكر  عن  امتنعَن  وأغلبهن  الطويلة،  الدوام 
ولكن  لوظائفهن«،  فقدانهن  »خشية  أسماءهن 

الجهات المعنية كان لها رأي آخر؟
لذا وفي البداية توجهنا إلى أحد األطباء بمدينة 
الصدد:  بهذا  قال  الذي  ف«  »ع.  قامشلو 
وباألخص  حقها  تأخذ  ال  المهن  من  »الكثير 
كثيراً  يلزمنا  األطباء  فنحن  التمريض،  مهنة 
ممرضات يمتلكن شهادات والسكرتارية وحدها 
وبسبب  الحالية  الظروف  في  ولكن  تكفي،  ال 
حتى  تدريبهن  على  نعمل  إليهن  عملنا  حاجة 
اإلبر  حقن  على  الشهادات  يمتلكن  ال  اللواتي 
ألجورهن  بالنسبة  ولكن  الضمادات،  وتغيير 
في  تعمل  التي  »الممرضة«  فـ  جداً،   قليلة 
عيادتي تتقاضى35 ألف ل.س في الشهر، بدوام 
خمسة ساعات، من الساعة التاسعة صباحاً إلى 

الثانية ظهراً«.
من  الدكتور  يتقاضاها  التي  المعاينة  حول 
ثالثة  أتقاضى  كنت  »مؤخراً  قال:  المرضى 
بداية  ومنذ  ولكن  مريض،  لكل  ل.س  آالف 

الشهر الجاري رفعتها إلى 5000 آالف ل.س 
بسبب غالء كافة المواد الطبية التي نشتريها«.

أما عن سؤالنا للدكتور ع. ف حول ما إذا سيرفع 
أجر الممرضة لديه فقال: »نحن بانتظار اتحاد 
األطباء  معاينات  يرفعوا  لكي  قامشلو  أطباء 
ألننا  لدينا  الممرضات  أجور  لنرفع  وبالتالي 
أصبحنا نشتري كافة المستلزمات الطبية بسعر 

غالي جداً«.
التحاد  المشترك  الرئيس  حدثنا  الصدد  وبهذا 
الدكتور مصطفى عبد  قامشلو،  بمدينة  األطباء 
الكريم الذي أشار بالقول: »بدايةً علينا أن نُفرق 
الممرضات  والموظفات،  الممرضات  بين 
من  كان  تمريض  شهادات  يمتلكن  اللواتي 
لهن،  الممرضات  اتحاد  تأسيس  يتم  أن  المقرر 
أما اللواتي ال يمتلكن شهادات تمريض ويعملن 

عند األطباء فهن يعتبرن عامالت أو موظفات، 
بأن  ننكر  وال  الكادحين،  التحاد  يتبعن  وبذلك 
المعنية  الجهات  على  ويتوجب  مغبون  حقهن 

بهن إيجاد حل ألنهن يعملن بأجر زهيد جداً«.
الرئيسة  أكدت  الشائكة  القضية  هذه  وحول 
الجزيرة  إقليم  في  الكادحين  التحاد  المشتركة 
تقريباً  سنوات  ثالثة  قبل  بأنه  حسن،  زينب 
ولتنظيم عمل الممرضات قاموا بجوالت مكثفة 
على عيادات األطباء في إقليم الجزيرة، باإلضافة 
العامة  والمشافي  المخابر  في  الممرضات  إلى 
فكان  عددهن  »أحصينا  وتابعت:  والخاصة، 
988 ممرضة، ورواتبهن كانت متفاوتة، ولكن 
بخسة أي بحدود   25 ألف أو أقل بالرغم من 
أن أغلبهن كن يعملن كممرضات وسكرتيرات 
لنشكل  الوقت، فجمعنا هذه اإلحصائيات  بنفس 

اتحاد الممرضات.
هذه  حل  كيفية  ولمعرفة  متصل  سياق  وفي 
حدثنا  »الممرضات«  لهؤالء  الكبيرة  المعضلة 
الديمقراطي   المجتمع  لحركة  المشترك  الرئيس 
قائالً: »نعمل على  TEV-DEMغريب حسو 
تنظيم المجتمع المدني، ونضم من 25 إلى 26 
على  المختلفة  األصناف  واتحادات  مؤسسة 
وفي  وشمال وشرق سوريا،  آفا  مستوى روج 
بهدف  التعريف  استطعنا  المنصرمة  السنوات 
تنظيمي،  ديمقراطي  مجتمع  لخلق  مؤسساتنا 
واستطعنا  الجانب،  لهذا  االهتمام  أولينا  لذا 
اتحاد األطباء  العديد من االتحادات مثل  تنظيم 
استطاعت  االتحادات  وهذه  إلخ،  والكادحين.. 

بعض  من  وبالرغم  ما،  نوعاً  عملها  تنظيم 
ولكن  أحياناً  العمل  في  والضعف  المعوقات 

عملها يسير بشكٍل جيد«.
أكد  تنظيمهن  وآلية  الممرضات  أجور  وحول 
يحملن  اللواتي  للمرضات  بالنسبة  »أما  حسو: 
شهادات التمريض لدينا مخطط لتنظيمهن ضمن 
يملكن  ال  للواتي  بالنسبة  أما  األطباء،  اتحاد 
يعتبرن  األطباء  عند  ويعملن  الشهادات  هذه 
الموضوع مع  نناقش هذا  لذا حالياً  كموظفات، 
اتحاد الكادحين لنعمل على تأسيس اتحاد خاص 
بهدف  الكادحين،  التحاد  تنظيمياً  ليتبع  بهن، 
تنظيمهن وحماية حقوقهن بسبب أهمية عملهن 

من جهة وكثرة عددهن من جهة أخرى«.
الكثير  كما  الموظفات  هؤالء  بأن  حسو  وبيّن 
يتم  لذا  الخاص  للقطاع  يتبعن  العاملين  من 

استغاللهن وتشغيلهن بأجر قليل بسبب حاجتهم 
حقوقهن،  وحماية  تقديرهن  علينا  لذا  للعمل، 
للموظفين  اتحاد  تأسيس  لتوقيت  بالنسبة  ولكن 
في  يعملن  اللواتي  يضم  أن  المقرر  من  والذي 
نحدد  لم  اآلن  »لحد  قال حسو:  أيضاً  العيادات 
بالعمل  نبدأ  لم  ألننا  الخطوة  لهذه  معين  توقيت 

عليها لحد اآلن«.
المجتمع  لمؤتمر  المشترك  الرئيس  واختتم 
قائالً: »للنظر  الديمقراطي غريب حسو حديثه 
وكل  الممرضات  وكذلك  الموظفات  في وضع 
بشكل  مستحقاته  ينال  وال  ويتعب  يكد  من 
متساوي ولكي ال يتم استغاللهن، يتوجب علينا 
لبناء  بهن  خاصة  اتحادات  ضمن  تنظيمهن 
مجتمع ديمقراطي، وتأخرنا في تطبيق خططنا 
االحتالل  دولة  هجمات  بسبب  كان  المرحلية 
وشرق  شمال  مناطق  على  ومرتزقته  التركي 
وظهور  اإلمكانات  قلة  إلى  باإلضافة  سوريا، 

فيروس كورونا المستجد«.
سوريا  في  جنوني  بشكل  األسعار  ارتفاع  مع 
الدوالر  مقابل  السورية  الليرة  وانهيار  عموماً 
والعامالت  الممرضات  معاناة  حجم  من  زاد 
اللواتي  الجزيرة  بإقليم  والمخابر  العيادات  في 
معيشتهن  تكفي  ال  زهيدة  أجوراً  يتقاضين 
المشكلة  هذه  الشهر،  في  أيام  ثالثة  من  ألكثر 
قائمة منذ سنوات وبالرغم من أن أغلب األطباء 
قاموا برفع تسعيرة معاينة المرضى ولكن بقيت 
ما هي عليه وسط غياب حلول  رواتبهن على 
حقيقية وجدية من الجهات المعنية حتى اآلن.  
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تحقيق/ ميديا غانم

 تل حلف في
برلين

خالل عمل األملاني ماكس فون أوبنهامي في 
موقع تل حلف األثري وذلك في الربع األول 
عمل  فريق  ساعده   العشرين,  القرن  من 
مكون من خمسمئة عامل ومصور وخبراء 
أوبنهامي  بعدها  الفترة, قام  تلك  آثار خالل 
بنقل معظم املكتشفات التي استخرجها 
من موقع تل حلف إلى برلني عبر القطارات 
والبواخر, والتي بلغ مجموعها خمسمئة 
األنصاب  بني  تراوحت  أثرية  قطعة 
بني  جتمع  ومخلوقات  آلهة  لـ  والتماثيل 
البشر؛ كاإلنسان السمكة والرجال الثيران 
أسد  برأس  أدمي  وشكل  اجملنحة  واألسود 
حيث شكل مجموعها ستون متثاالً؛ ووصل 
وزن بعضها  إلى خمسة أطنان إضافة إلى 
أكثر من مئتي لوح صخري بارز والعديد من 
األواني اخلزفية واألختام وغيرها من اللقى.

متحفه  في  املكتشفات  أبنهامي  عرض 
اخلاص الذي أقامه في مصنع قدمي في برلني 
كان قد افتتحه في الثامن والعشرين من 
أن املتحف تعرض  إال  كانون األول 1931م،  
للقصف بالقنابل الفوسفورية خالل احلرب 
التحالف  طيران  قبل  من  الثانية  العاملية 

ودمرت بالكامل.

أشالء  من  تبقى  ما  بجمع  أوبنهامي  أوصى 
سبعة  ومجموعها  القصف  بعد  اآلثار 
صناديق  في  شظية  ألف  وعشرون 
متحف  قبو  في  تخزينها  ثم  ومن  خاصة 

البيرغامون.

أو الشظايا  القطع الصغيرة  صنفت تلك 
في األربعينات من القرن العشرين في خانة 
غير صاحلة، ثم أعاد العلماء تصنيفها في 
يتخلصوا  لم  لكنهم  نفاية  الستينات 
وفتح  الكومبيوتر  عصر  جاء  أن  إلى  منها 
الباب أمام آفاق جديدة إلعادة تصنيف وفرز 
تطبيق  خالل  من  األثرية  القطع  ولصق 

تقنية السوفت وير.

مجموعه  ما  فقط  الشظايا  شكلت 
الصغيرة,  ثمانون متر مكعب من احلجارة 
وضع تلك القطع املهشمة والشظايا على 
كم  عشرين  بطول  خشبي  لوح  ثالثمئة 
عليها  التعرف  من  احلاسوب  يتمكن  حتى 
واللون  املادة  كثافة  خالل  من  وجتميعها 

واحلواف....

بتكليف  خوليديس  ناديا  الباحثة  تولت 
متحف  من  ومتويل  أوبنهامي  مؤسسة  من 
باإلشراف على عملية جتميع  البيرغامون  
م،   2001 عام  منذ  متاثيل  في  الشظايا 
واستغرق هذا العمل املاراثوني قرابة عشر 
ألف  وعشرون  خمس  بـ  قُدِّر  وبزمن  سنني 

ساعة عمل.

كلفت مغامرة تل حلف كما يقول العلماء 
املعرض  وافتتح  دوالر  ماليني  خمسة  نحو 
الثاني  كانون  من  والعشرين  الثامن  في 

2011 في متحف برلني. 

حلف  مكتشف  حياة  قصة  إلى  بالعودة 
ومتحفها, جند أنه ولد أوبنهامي في مدينة 
كولن األملانية عام 1860م، في كنف عائلة 
القانون  درس  صيرفي,  ألب  ارستقراطية 
وأتقن العديد من اللغات من ضمنها اللغة 
للمرة  زاره  الذي  بالشرق  شغف  العربية, 
باملغرب  حل  عندما   ، 1886م  عام  األولى 
وتلته زيارات إلى العراق فمصر قبل أن يعني 
األملانية  القنصلية  مكتب  في  دبلوماسياً 

في القاهرة عام 1896م.

حبه  بسبب  الدبلوماسي  العمل  ترك 
والكشف  واآلثار  للتنقيب  الشديد 
كذلك  العمل,  من  سنني  بعد  واملغامرة 
االرستقراطية  حياته  أسلوب  عن  تخلى 
وانتقل إلى تل حلف الذي ربط كل حياته 
كما  أثارها  عن  والكشف  فيها  بالعمل 
أنشأها  خيرية  ملؤسسة  ثروته  كل  وهب 
خاص  بشكل  أعماله  لدعم  بنفسه  هو 
والبحث العلمي بشكل عام وكان شعاره 

في احلياة يحيا الشموخ واإلباء واألخالق.

قصف  بعد  1946م،  عام  أوبنهامي  توفي 
أوصى  قد  وكان  سنوات  بثالث  متحفه 
التالية:  الكلمات  قبره  على  ينقش  بأن 
العلم  أحب  رجل  الرب  بحماية  يرقد  هنا 

والشرق والبادية وتل حلف.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

إعداد/ هيلني عيل

حاورته/ هايستان أحمد

هل هنَّ ممرضات أم موظفات.. حقوقهن مهضومة 
بشكٍل فاضح فمىت َسُينصفَن؟؟؟

رحيل زافون... صاحب »مقربة الكتب المنسية«

عبد المجيد خلف... الكتابة مرآة المجتمع 
وكلمته الرصينة

كارلوس  الشهير  الروائي  الكاتب  توفي 
وذلك  عاًما،   56 ناهز  عمر  عن  زافون، 
أثناء وجوده في لوس أنجلوس, بعد صراعه 

مع مرض السرطان الذي أودى بحياته.

الصحافة اإلسبانية على خبر رحيله  ونعت 
أن  قائلة  حزيران،  من  عشرة  التاسع  في 
إرث كارلوس زافون األدبي لن يذهب إلى 
النسيان, وإن المقبرة التي شغلته في معظم 
رواياته ستحفظ بجثمان الكاتب, أما رواياته 
فستحتفظ بها ماليين البيوت, وتظل حية في 

أذهان القّراء.

إسباني  وروائي  كاتب  زافون،  كارلوس 
في  استقر  196٤م،  عام  برشلونة  في  ولد 
منذ  المتحدة  الواليات   - أنجلوس  لوس 
الريح«  »ظل  روايته  حصدت  199٤م، 
جوائز  عدة  2001م،  عام  صدرت  والتي 
دولية، وبيع منها ماليين النسخ حول العالم. 
وكانت هذه الرواية هي األولى من مجموعة 
ضمت أربع روايات بعنوان »مقبرة الكتب 
المنسية«, حيث تُرجمْت أعمال زافون إلى 

أكثر من أربعين لغة.

من  بالقرب  ببرشلونة  شقة  في  زافون  نشأ 
كنيسة ساغرادا فاميليا. وأثر تصميمها غير 
التقليدي المبتكر للغاية في روايته وأصبحت 
كتاباته  وامتألت  منها،  جزءاً  الكنيسة 

بمخلوقات أسطورية مثل التنانين.

وكان  المعلومات  تكنولوجيا  زافون  درس 
سيناريوهات  وحظيت  بالسينما،  شغوفا 
األفالم التي كتبها بتقدير كبير، على الرغم 

من أنه صنع اسمه ككاتب روائي.

استطاع »زافون« تكوين عالم أدبي أصبح 
المعاصرة  للحروف  العظيمة  الظواهر  أحد 
من  العديد  حصد  الخمس،  القارات  في 
نال  كما  العالم  أنحاء  مختلف  في  الجوائز 
حماس القّراء وإشادة النقاد بأعماله األدبية، 
واستطاعت رواية »ظل الرياح« أن تحصد 

جوائز في جميع أنحاء العالم.

مؤسسة  جائزة  على  حصل  إسبانيا  في 
األكثر  الكتاب  عن  الرا  مانويل  خوسيه 
القراء،   La Vanguardia وجائزة  مبيعًا، 

وجائزة األنصار.

جائزة  على  حصل  المتحدة  الواليات  وفي 
 ،Gumshoe وجائزة  األصلية،  األصوات 
ومكتبة نيويورك العامة كتاب تذكر، وكتاب 
الشرف(،  )ذكر  العام   BookSense
وجائزة باري، جائزة جوزيف بيث وديفيس 
فقد حصل على  فرنسا  في  أما  للخيال،  كيد 
وجائزة  2006م،   بوشي  دي  ليفر  جائزة 
سكريب،  دو  وجائزة  أجنبي،  كتاب  أفضل 

وسباق ميشيليت، وجائزة القديس إميليون.

القراء،  جائزة  على  حصل  هولندا،  وفي 

بيورنسون  النرويج حصل على وسام  وفي 
للجدارة األدبية، أما في كندا فقد حصل على 

جائزة كندا / كيبيك لبيع الكتب.

ونعى رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، 
الكاتب الراحل وأعرب عن تعازيه ألسرته 
في تغريدة على موقع التواصل االجتماعي 
المؤلفين  أكثر  أحد  »تركنا  وقال:  تويتر, 
اإلسبان شهرة وإثارة لإلعجاب، زافون كان 
في عصرنا، وقد أسهم بشكل  بارزاً  روائياً 

كبير في األدب المعاصر«.

اإلسبانية  النشر  دار  جانبها  من  نعت  كما 

الناشر ألعمال الراحل كارلوس  »بالنيتا«, 
لفريق  للغاية  حزين  يوم  »اليوم  زافون: 
)بالنيتا( بأكمله الذي عرفه وعمل معه زهاء 
تجاوزت  صداقة  خاللها  بنيت  عاماً،   20

حدود المهنة«.

وتابع بيان الناشر اإلسباني: »إن وفاة زافون 
هو فقدان أحد أفضل الروائيين المعاصرين 
في العالم«. واقتبس سطراً من رواية الراحل 
تراه  مجلد  وكل  كتاب  »كل  الريح«:  »ظل 
قرأ،  ومن  كتب،  من  روح  روح،  له  هنا، 

ومن عاش، ومن حلم بها«.

الكلامت  يف  وجد  قامشلو:  روناهي/ 

املالذ واألمان والحرية، فغاص يف أعامق 

الكتب ونهل منها املفيد، فأعطى ما هو 

األفضل من حقائق وقصص وحكايات 

»عبد  الكاتب  أنه  املنطقة،  يف  تُعاش 

ابن  1987م،  مواليد  خلف«  املجيد 

أن  أحبَّ  لطاملا  الذي  قامشلو  مدينة 

يكون من ُمسطري تاريخها، فكان لنا 

معه هذا الحوار.

ـ متى كانت بداية كتاباتك؟

ميول  هناك  كانت  كاتب  ككل  البداية  طبعاً 
عن  لتعبير  اإلنسان   تشد  للكتابة  كثيرة 
ثم  ومن  األولى،  الدرجة  في  وذاته  هويته 
الكاتب  فيحاول  ما،  مجال  في  التخصص 
في الخوض في المشارب واألنواع األدبية، 
مجاٍل  في  اهتمامه  ينصرف  النهاية  وفي 
معين، وكانت بدايتي مع الشعر والخاطرة، 
وبعدها صرفت اهتمامي إلى الرواية ألنها 
كبيرة ومتنوعة وتحتوي الكثير من السمات 
على  تحتوي  فهي  داخلها،  في  األدبية 
المونولوجية والشعر والقصص واألحداث، 
فالرواية عالم عشقته ألنها حياة كاملة بذاتها.

المجيد خلف عن غيره  يتميز عبد  بماذا  ـ 
في مجال األدب؟

كثيراً،  النقطة  هذه  عند  أتوقف  أن  أحب  ال 
قدر  يحاول  عام  وبشكٍل  الكاتب  ولكن 
لربما  وأنا  القّراء،  من  يقترب  أن  اإلمكان 
وصلت إلى حٍد ما من الثقة أنني استطعت 
الوصول إلى صميم القارء، وراعيت فئات 

المجتمع وكنت قريباً من الواقع كثيراً.

ـ كم كتاباً لك ُطبِع خارج وطنك؟

»الصوت  اسمها  واحدة  رواية  هي 
المخنوق«، كنت قد شاركت بها في جائزة 
المرتبة  على  وحصلت  دبي،  في  الشارقة 
هذه  وكانت  العربية،  الدول  بين  الثالثة 
الجائزة  وكانت  ومميزة،  ناجحة  التجربة 
على مستوى أول عمٍل أدبي، وهناك أطلعت 
على عوالم وتجارب أخرى، وكانت فرصة 

للتعرف على كتّاب آخرين.

ـ هل عانيت من االغتراب والتغرب؟

التغرب عن النص الروائي مرَّ معي كثيراً، 
فأشرع لكتابة قصة ومحوٍر معين أجد كاتباً 
غيري سبقني، أما االغتراب هو العيش في 
فيه،  االنخراط  على  القدرة  وعدم  المجتمع 
واالبتعاد عن واقع هذا المجتمع، ويجب أن 
ليكون  الحالة  هذه  عن  كثيراً  الكاتب  يبتعد 
باستطاعته نقل الواقع بطريقة مشوقة أكثر 
تدفع القارئ إلى قراءة كتاباته، وأنا بطبيعتي 
وأتماهى  كثيراً  االجتماعية  الحياة  أعشق 
معها، فاألفكار ال تُخلق في الوحدة، بل تنشأ 

في بيئة مجتمعية تضفي علينا ما ال نعلمه.

الُمتلقي  التي تقف بين  المعوقات  ما هي  ـ 
والكاتب والقارئ؟

يستطيعون  الكتّاب  من  القليل  منطقتنا  في 
بعض  فهناك  المتلقي،  إلى  صوتهم  إيصال 
وال  مطبوعة  وروايات  كتب  لهم  الكتاب 
يقترب  أن  يجب  أنه  أجد  وأنا  أحد،  يقرأها 
الكاتب من القارئ واستطعت لحٍد ما تحقيق 
إلى  بالكتابة  نترفع  يجب  فال  األمر،  هذا 
درجة البحوث العلمية فيعزف عنها القّراء، 
وال نزيح بها إلى درجة االستخفاف، فالحل 
ِلتُقدم  األمرين  بين  بالمزج  المحاولة  هو 

كتاباٍت تجذب فئات العمر كافة.

ـ ما هي الصعوبات التي واجهتك؟

فتح مسارب التواصل بين الكاتب والقارئ، 
مشكلة  هي  المشكلة  الكتاب  وكجميع 
الطباعة، فقد استحدثت دار نشر محلية في 
منطقتنا كانت المشكلة األساسية للكتاب فلم 
تتواجد مطابع ودور نشر، فكان الكاتب يلجأ 
إلى السفر وطبع أعماله على نفقته الخاصة، 
عن  كبير  ثقٍل  برفع  ساهمت  الخطوة  وهذه 

عاتق الكتّاب.

هل  القراءة  عن  العزوف  ظاهرة  تنتشر  ـ 
العولمة السبب أم طرق الكتابة؟

نجد فوارق كبيرة بيننا وبين الدول األوروبية 
يحب  الغربي  فالمجتمع  القراءة،  ناحية  من 
أما  للمطالعة،  اهتماماته  ويسخر  القراءة 
على  والتربية  والتعليم  القراءة  ثقافة  عندنا 
القراءة قليلة، والعالم اإللكتروني جداً غني 
عن  نبحث  ال  ولكننا  المفيدة  بالمعلومات 
السبب  وهذا  اإللكتروني،  العالم  في  الكتب 

الذي يحد من انتشار ثقافة المطالعة.

كلمة أخيرة تُريد توجيهها ِلقُّرائك والكتّاب؟

أن يكون منفصالً  الناشئ  أتمنى من األدب 
األدبية،  واألجناس  العمرية  المراحل  بين 
على  المقبلين  الكتّاب  جميع  من  وأتمنى 
قبلهم  الكبار  إلى  يعودوا  أن  المجال  هذا 
ميول  األهل  الحظ  وإن  منهم،  ويستفيدوا 
الجو  توفير  عليهم  يجب  الكتابة  إلى  طفلهم 
موهبته  انطالق  والمناسب ومساعدته على 
األدبية وإبداعه، وإيصال صوته إلى الكتاب 
الكبار المثقفين، فمنهم نأخذ الحكمة ونستفيد 
المكاتب  تنتشر  أن  وأتمنى  تجاربهم،  من 
وتتوافر الكتب المختلفة لنرتقي بفكرنا، وأن 
صوتنا  يصل  أن  أجل  من  واقعنا  من  ندنو 
إلى العالم كله فالبد من أن يضع الكاتب يديه 
ال  وثائق  وكلماته  قلمه  ليكون  الجرح  على 

يستطيع الزمن إمحائها. 

عبداملجيد خلف 
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تقرير/ غزال العمر

تقرير/ حسام اسامعيل

مناف العضيب رفعت الحسني

خالد أوسو حسني خليل

الموسم الصيفي يف ناحية الشدادي كفيل بسد حاجة السوق المحلية

مربو األغنام يف الرقة يهرعون لتخزين التبن األبيض

البدء بتسليم أثمان الُقُموح للمزارعين بمنبج  

لرشكة  املشرتك  الرئيس  قال  ـ  منبج  روناهي/ 

وريفها  منبج  مدينة  يف  الزراعي  املجتمع  تطوير 

القمح  حسني خليل: »إن عملية استالم محصول 

إذ؛  األخرية.  مراحلها  إىل  وصلت  الفالحني  من 

تقوم حالياً رشكة تطوير املجتمع الزراعي بتسديد 

فواتري القمح للفالحني للعام الجاري فور استالمه 

من الفالحني وبنوعيه القايس والطري«.

على  التذبذبات  من  الكثير  الموسم  هذا  وشهد 
نتيجة  استالمه؛  أو  القمح  زراعة  مستوى 
انخفاض سعر الليرة أمام ارتفاع الدوالر؛ األمر 
الذي حذا بوضع أكثر من تسعيرة لشراء القمح. 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
الجاري،  حزيران  شهر  من  العاشر  في  أقرت 
في  الفالحين  من  القمح  مادة  شراء  تسعيرة 
المزيد؛  ولمعرفة  أمريكياً.  سنتاً  بـ17  مناطقها 
المشترك  بالرئيس  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
لشركة تطوير المجتمع الزراعي في مدينة منبج 

وريفها؛ حسين خليل.

رصف الفواتري معمول بحسب نظام 
الدرجات

المجتمع  تطوير  شركة  أن  خليل  وأوضح 
الزراعي في مدينة منبج وريفها؛ قامت بصرف 
سعر  تحديد  بعد  للفالحين  القمح  محصول  قيمة 
الكيلو الواحد للقمح من الدرجة األولى بـ ٤25 
ليرة سورية، وبكمية استالم للمحصول، قدرها 

بـ 6000 طناً من القمح.

معمول  الفواتير  صرف  أن  إلى  خليل  وأشار 
الدرجة  من  فالقمح  الدرجات،  نظام  بحسب 
دوالر   170 الواحد  الطن  سعر  يكون  األولى 
للطن  بـ168.3دوالر  يكون  الثانية  والدرجة 
 166.6 بـ  فتكون  الثالثة  الدرجة  أما  الواحد، 
دوالر للطن وبالنسبة للدرجة الرابعة، يتم خصم 
1.5 % من قيمة صرف الدرجة الرابعة حسب 

نسبة األجرام.

تسليم الفواتري يف اليوم الذي يتم فيه 
رصف الفاتورة

المجتمع  تطوير  شركة  أن  خليل  وأضاف 
واألربعاء  األحد  يومي  خصصت  الزراعي؛ 
تسليم  أن  الفواتير، كما  أسبوع لصرف  من كل 
بحسب  وذلك  السورية؛  بالليرة  يكون  الفواتير 
فيه  يتم  الذي  اليوم  في  الدوالر  صرف  سعر 
صرف الفاتورة، ويمكن اعتبار أن هذه التسعيرة 
موحدة ثابتة لمناطق شمال وشرق سوريا كافة.

وأكد خليل بالقول: »وفي وقت سابق من الشهر 

الجاري؛ أنهت شركة تطوير المجتمع الزراعي 
في  الواقعة  منبج«  »صوامع  ترميم  منبج،  في 
الجهة الشرقية من المدينة والتي كانت قد خرجت 
عن الخدمة قبل نحو سبع سنوات، وتصل سعة 

تخزينها إلى نحو 6000 طناً«.

إنتاج محصول القمح كان 

مقبوالً نوعاً ما

مع  لقاء  صحيفتنا  أجرت  متصل؛  شأن  وفي 
وريفها  منبج  مدينة  في  الزراعة  مؤسسة  مدير 
خالد أوسو الذي حدثنا عن واقع محصول القمح 
المزروعة  المساحة  »تبلغ  بالقول:  العام  لهذا 
بمحصول القمح حسب سجالت مؤسسة الزراعة 
رخصة   660 على  موزعة  هكتار   2150
من  أخرى  رخصة   30 إلى  إضافة  زراعية، 
إكثار البذار«.  أوسو أضاف: »يمكن القول إن 
إنتاج محصول القمح كان مقبوالً نوعاً ما على 
إلى حد ما كان فوق  اعتبار أن موسم األمطار 
المتوسط، كما أن مؤسسة الزراعة أثناء منحها 
التراخيص الزراعية، قامت بمنح الفالحين أربع 
دفعات من مادة المحروقات بكمية قدرها 800 

ليتر لكل 1 هكتار«.

أسباب عدة، أدت إىل ضعف إنتاج 
محاصيل القمح

األسباب  من  العديد  »هناك  أوسو:  وأوضح 
التي أدت أن يكون اإلنتاج دون المأمول، ولعل 
القمح؛  الفالح من تساقط حبات  أبرزها؛ معاناة 
األمر الذي أدى إلى تلفها وأحياناً أخرى شابها 
مرض السويد مما أدى إلى إصابتها بالرطوبة، 
كما ال يخلو األمر من أن هناك جهالً للمزارعين 
قلة  من  شطراً  فناله  السليمة  الزراعة  بطرق 
بري محاصيلهم  بعضهم  لجأ  إذ؛  اإلنتاج.  وفرة 
مسبباً  الحارق  الشمس  لفيح  أثناء  الزراعية 
القمح  حبة  ضمور  أشهرها؛  كبيرة  أضراراً 

وهشاشتها«.

الموسم  تسليم  قبل  الفالح  »يلجأ  القول:  وتابع 
إلى تخزين بذاره من موسمه قبل تسليمه لشركة 
تطوير المجتمع الزراعي؛ األمر الذي يؤثر على 
مؤسسة  أن  الرغم  على  الفعلية  االستالم  كمية 
إكثار البذار تقوم فور استالم القمح من الدرجة 
األولى على غربلته وتعقيمه وفرزه من الشوائب 
وتعبئته بأكياس نموذجية وتوزعه مع بدء الموسم 
على الفالحين، كما أن مسألة الغالء جعلت من 
الفالح يضع حصته من القمح جانباً قبل تسليمه 

لشركة تطوير المجتمع الزراعي في مدينة منبج 
وريفها من أجل القيام بصناعته برغل؛ كمؤونة 

للبيت«. 

مساعي وحلول ملشاكل الفالحني من 
مؤسسة الزراعة يف املوسم املقبل

مدينة  في  الزراعة  مؤسسة  أن  أوسو  وأكد 
البذار  إكثار  مؤسسة  مع  قامت  وريفها؛  منبج 
األخيرة  اللحظات  حتى  المزارعين  بمتابعة 
في  زراعية  كخطة  لكن؛  الموسم.  حصاد  من 
الموسم المقبل؛ فإن مؤسسة الزراعة ستقوم في 
الزراعي  لإلرشاد  قسم  بافتتاح  المقبل  الموسم 
القيام بحمالت توعية على عدد من  إضافة إلى 
مراكز الريف والقرى فضالً عن توزيع مناشير 
خاصة بمعالجة ظاهرات أو آفات زراعية بعينها 

وطريقة عالجها بالشكل الصحيح.

ناحية  أهالي  يعتمد  ـ  الشدادي  روناهي/ 
على  الحسكة  مقاطعة  جنوب  الشدادي 
الزراعة بشكل كبير؛ وذلك لخصوبة أرضها 
بيئة  يهيئ  مما  منها؛  الخابور  نهر  ومرور 
المحاصيل  أنواع  مختلف  لزراعة  مناسبة 

الزراعية.

الماضية  السنوات  في  األهالي  واعتمد 
المحاصيل  زراعة  على  زراعتهم  في 
ومحصول  وشعير  قمح  من  االستراتيجية 
القطن، إال أن هذا العام يعتبر موسماً استثنائياً 
أصناف  لدخول  وذلك  للمزارعين  بالنسبة 

زراعية جديدة لسد حاجة السوق المحلية.

يقول في  المزارع رفعت الحسين 25 عاماً 
حديثه لصحيفتنا »روناهي« أنه قام بزراعة 
مساحتها   البالغة  أرضه  من  دونمات  خمسة 

الخضار  من  مختلفة  بأصناف  دونم   18
الفليفلة  الباذنجان  والباميا  »البندورة  مثل 

والكوسا....«

األول  الموسم  هذا هو  الحسين: »إن  ويتابع 
أولية  كتجربة  الخضار  بزراعة  يقوم  الذي 
كل  بزراعة  سيقوم  بالنجاح  تكلّل  وإذا 

األرض«.

نتائج مرضية

حتى  تشير  النتائج  أن  إلى  الحسين  ووأشار 
اللحظة إلى النجاح الكبير الذي حققته زراعة 
الخضروات في المنطقة  ويعود سبب النجاح 
إلى وفرة المياه في نهر الخابور؛ بسبب نزول 
كميات وفيرة من مياه األمطار في هذا العام 
كان  التي  السابقة  السنوات  من  على خالف 
بسبب  مستمر  جفاف  من  النهر  فيها  يعاني 
المياه  بكمية  التركي  االحتالل  دولة  تحكم 

مما  األمطار؛  مياه  وقلة  إلى سوريا  الداخلة 
الموسم  في  محصول  أي  زراعة  دون  حال 

الصيفي
مشاكل وعقبات

التي  المشاكل  من  »إن  الحسين:  أضاف 
تواجه المزارع هي عدم وفرة مادة المازوت 
لجنة  وتأخر  المحركات  لتشغيل  الالزمة 
الزراعة في ناحية الشدادي بتوزيع مستحقات 
إلى  يضطرهم  مما  المادة؛  من  المزارعين 
أسعار  وغالء  السوداء  السوق  من  شرائها 
وشرائها  المحصول  لرش  الالزمة  األدوية 
إضافياً  عبئاً  يشكل  مما  األمريكي  بالدوالر 

على المزارع والمستهلك في آن واحد
سد حاجة السوق املحلية

 33 العضيب  مناف  المزارع  نوه  وبدوره 
عاماً: »إن األراضي المزروعة في المنطقة 
كافية لسد حاجة السوق المحلية من الخضار؛ 
هذا  المزروعة  المساحات  لكثرة  وذلك 
المستهلك،  على  العبء  يخفف  مما  الموسم 
نتيجة  جيدة  بأسعار  السوق  إلى  تصل  حيث 
ولكثرة  المزارعين  بين  الحاصلة  المنافسة 

على  القضاء  ينتج  مما  السوق  في  الخضار 
يستخدمها  كان  التي  االحتكار  ظاهرة 
مستوردي الخضار من المناطق األخرى«.

دخول زراعات جديدة

الموسم  هذا  أن  حديثه  في  العضيب  ولفت 
شجعت  الخابور  نهر  في  المياه  ووفرة 
المزارعين على زراعة أصناف جديدة من 
قبل في  قد ُزرعت من  لم تكن  المزروعات 
والفستق  والحمص  السمسم  مثل  المنطقة 

باإلضافة إلى أصناف مختلفة من الخضار.

ويذكر أن لجنه الزراعة في ناحية الشدادي 
قدمت مجموعة من التسهيالت لنجاح الموسم 
وذلك  المياه  تأمين  منها  العام  هذا  الصيفي 
لتغذية  الجنوبي  السد  بوابة  فتح  خالل  من 
خالل  طلقات  ست  بمعدل  الخابور  نهر 
الموسم الصيفي أي خالل كل 21 يوم طلقة، 
على  المازوت  مادة  توزيع  إلى  باإلضافة 
الموسم  خالل  دفعة   12 بمعدل  المزارعين 
للدونم  لترات  ثماني  قدرها  وتخصص كمية 

الواحد«.

بتجميع  المواشي  مربو  يقوم  ـ  الرقة  روناهي/ 
الحصاد  موسم  بدء  مع  وذلك  لها؛  األعالف 
لتوافرها بكميات كثيرة، وبأسعار مناسبة، حيث 
يشكل التبن األبيض تبن القمح، والشعير العنصر 
إلى  شتاًء  المواشي  عليه  تتغذى  الذي  األساسي 
جانب المواد العلفية األخرى كالشعير، والنخالة.

كونه  الحصاد؛  موسم  بعد  التبن  جمع  ويتم 
يتكون من سوق النباتات اليابسة، والتي تطحن 
تقوم  التبَّانة  تدعى  خاصة  حصادات  بواسطة 
بأكياس  يوضع  الذي  للتبن  وتحويلها  بفرمها، 
الـ50  يقارب  لما  سعتها  تصل  خاصة  نايلون 
الحسين  خميس  مغلقة.  أماكن  في  وتحفظ  كغ، 
من مربي المواشي يحدثنا عن أهمية مادة التبن 
المراعي،  على  تعتمد  األغنام  »تربية  قائالً: 
المراعي،  تكثر  الصيف  فصل  ففي  واألعالف 

يشكل  التي  األعالف  على  تقتصر  الشتاء  وفي 
التبن األبيض العنصر الرئيسي في تركيبتها«.

وبيّن الحسين أنه يتم جمع، وتخزين مادة التبن 
بعد انتهاء موسم الحصاد مباشرةً، وذلك لتوافرها 

بكميات كبيرة، وبأسعار مناسبة.

والجدير بالذكر أنَّ تكلفة الطن الواحد من التبن 
ليرة  ألف  والـ50  الـ٤5،  بين  تتراوح  األبيض 

سورية، وترتفع ضعفاً في الشتاء.

الزنوح وإرادة البقاء يف أعيٍن بريئة..

نا  ُمهجرون: االحتالل الرتكّي وُمرتزقته َصادروا أراضيَّ
عفيش« وبيوتنا َتَتعرُض »للتَّ

روناهي/ قامشلو- من قلب الوجع والدمار تنبت 
للمقاومة  رمزاً  لتكون  والحياة،  األمل  أزهار 
اإلنسانية  يعرفون معنى  الذين ال  المعتدين  ضد 
ومجردين من األحاسيس، يقطفون براعم الحياة 

وال يأبهون بطفٍل أو مسٍن أو مريض.

كثيرةٌ هي األوجاع التي خلفتها األزمة السورية 
الماضية، ويمتد األلم  العشر سنوات  على مدار 
لفقٍر،  بعد يوم، فمن نزوحٍ  ويتجدد الجرح يوماً 
لقتٍل، لتشرٍد، فتدمير. من أزمٍة ألزمة أكبر والهم 
يكبر والعيون تنتظر الفرج بقلوٍب صابرة وإرادةٍ 
أجبروا  وشيوخ  ونساء  أطفال  ثابتة.  وعزيمٍة 
على ترك ديارهم باحثين عن الحياة لعل العودة 
فقد  أخرى  كلمة  المرتزقة  لهؤالء  فكان  قريبة، 
قاموا بارتكاب أبشع الجرائم بحق اإلنسانية دون 
رحمة، فكم من حلٍم تناثر بين تلك الطرقات من 
بيوتهم إلى مخيماٍت ال تحميهم برد الشتاء وال حر 
فما  النزوح  لمصاعب  استعدوا  أطفال  الصيف، 
كان منهم إال أن يركنوا األحالم جانباً ويفرغوا 
واأللوان  والدفاتر  الكتب  من  المدرسة  حقائب 
الدرب  رفيقة  الماء  وشربة  الخبز  كسرة  لتكون 

والسالح الذي يساعدهم على مواصلة الدرب.

أسئلة عىل شفاه خجولة

ذوي  من  شابة  أو  شاباً  النازح  يكون  أن  لكن 
فالوضع  داون(  )متالزمة  الخاصة  االحتياجات 
وصراع  الحياة  ألجل  حرٌب  أصعب،  يصبح 
للبقاء، فالروح غالية والحياة جميلة والرغبة في 
البقاء والحفاظ عليه قائمة، ومن بين ركام الحزن 
بخيوطها  لتداعب  األمل  شمس  تبزغ  والحرب 
عينا هذان الشابان بلطٍف وحنان، فالنصر قادم 
من  الكثير  التحقق،  قريب  حلٌم  الرجوع  وأمل 
آثار  تركت  ماذا  ذهننا،  في  دارت  التساؤالت 
األلم  نسيا  هل  الشابين؟  هذين  نفس  في  النزوح 
وعذابات تلك الرحلة الشاقة؟ هل كان حلم العودة 

قريباً؟
»الطفل السعيد«!!!

أعينهم،  مقلتا  على  واقفاً  حزيناً  الجواب  فكان 
به،  ما مروا  تفارقهم رغم كل  لم  اإلرادة  ولكن 
فجلسنا ننصت بشغٍف لهذا الشاب النازح العائد 
وأذهلتنا  هذه،  واأللم  العذاب  رحلة  انتهاء  بعد 
طريقة رده على األسئلة التي وجهناها له ربما 

ألنها لم تكن متوقعة من شخٍص جل ما يطمح إليه 
فأصحاب  سعيدة،  وعيشة  هنية  ولقمة  آمن  نوٌم 
»الطفل  الطفولة  منذ  عليهم  يُطلق  المرض  هذا 
للحياة  به من حب  يتمتعون  لما  نظراً  السعيد«، 
وشغٍف بالموسيقى، ولكن كان الواقع أقسى وأشد 
ألماً عليهما، فلم تكن السعادة والوجه السعيد من 

نصيبهما، فقد عانا من الغربة وهم في وطنهم، 
رياح  بها  تلعب  خياٌم  إال  قوة  وال  لهم  فال حول 

الشتاء.

يعاني  الرقة  مدينة  أبناء  العلي من  أحمد  الشاب 
»داون«  متالزمة  من  وشقيقته  هو  الصغر  منذ 
لم  عمره  من  والثالثون  السادسة  حوالي  يبلغ 
مرت  التي  واألحداث  الوقائع  تلك  ذهنه  تفارق 
على  داعش  متطرفي  سيطرة  أثناء  هناك  عليه 
الشاق  الطويل  الطريق  ذلك  الرقة، وعن  مدينة 
هذا  حول  حدثنا  والذي  المخيم،  إلى  الرقة  من 
الموضوع قائالً: »لقد أرغمنا على النزوح وترك 
العراء  منزلنا، ومن  هول ما حدث تغطينا في 
السبيل  كيف  نعرف  ال  أرٍض  وفي  »بشوادر« 
للخالص، وفي صباح اليوم التالي ولحسن حظنا 
طوق  كانت  التي  المركبة  تلك  بجانبنا  مرت 
النجاة لنا، وأوصلتنا لبر األمان حيث المخيم في 

عين عيسى«.

االرمتاء بحضن الديار مرة أخرى

والجوع  العراء  في  يومين  وتعب  شقاء  وبعد 
إليه  تحتاج  ما  العائلة  أخذت  الذي سيطر عليهم 
يذبل  لم  بالعودة  األمل  ولكن  وكساء،  غذاء  من 
يوماً في قلوبهم، وجاء العيد مبشراً بالعودة إلى 
الديار بعد ثالثة أشهر من النزوح، فبعد تحرير 
اإلدارة  قبل  وإدارتها من  المرتزقة  المنطقة من 
كان  ولكن  جديد،  من  شمسهم  سطعت  المدنية 
هناك خوٌف ينادي لهم بالبقاء في المخيم، وعن 
هذا األمر أشار العلي: »لقد كان للعودة ضريبتها 
وركام  ألغاٍم  من  الخوف  شوهه  العودة  فحلم 
الذكريات، ولكن اإلدارة المدنية طمأنتنا ودخلت 
األمان والسكينة إلى قلوبنا ورجعنا أخيراً، ولكن 
بيتنا كان شبه ُمدمر واجتمعت العائلة تحت سقف 
جدرانها  على  محافظة  تزال  ال  واحدة  غرفة 

وشقيقاتها متهاويات«. 

ينتزع  لم  واآلهات  واآلالم  المصاعب  رغم 
الناس  قلوب  من  والرحمة  اإلنسانية  التطرف 
كنف  في  وهم  قسراً  تغربوا  الذين  األبرياء 
وطنهم، ولكن اإلرادة القوية والتصميم والتمسك 
والموانع  الحواجز  تلك  كسر  والوطن  بالهوية 
وبمساعدة اإلدارة المدنية عّمت الفرحة في كل 

منطقة دنسها المرتزقة ومنها مدينة الرقة.

من  عدد  كشف  ـ  عيىس  عني  روناهي/ 

من  املحتلة  املناطق  من  قرساً  املهجرين 

كري  أبيض/  وتل  كانيه،  رسي  العني/  رأس 

التابعني  واملرتزقة  الرتيك  املحتل  بأن  سبي، 

بيوتهم  واستولوا عىل  أراضيهم،  له صادروا 

وممتلكاتهم بشكل كامل، وطالب املهجرين 

الحقوقية  واملنظامت  الدويل  املجتمع 

الجرائم  هذه  إلدانة  التدخل  واإلنسانية 

االنتهاكات  لوقف  جدي  بشكل  والتحرك 

ومرتزقتها  تركيا  بها  تقوم  التي  والجرائم 

الوطني  »الجيش  بـ  أنفسهم  ممن يسمون 

السوري« يف املناطق املحتلة.

ويتعرض المهجرون قسراً من المناطق المحتلة 
المتواجدين في مناطق اإلدارة الذاتية لمصادرة 
أراضيهم ونهب بيوتهم وممتلكاتهم بشكل كامل، 
وعلني من قبل جيش االحتالل التركي ومرتزقته 
في تلك المناطق منذ بدء العدوان التركي األخير 
على مناطق شمال وشرق سوريا في التاسع من 

شهر تشرين األول من العام المنصرم.

المهجرين  من  بعدد  التقت  روناهي  صحيفتنا 
تل  سبي/  كري  مهجري  مخيم  في  القاطنين 
الذين  الرقة  لمدينة  الشمالي  الريف  في  أبيض 
أكدوا على أن دولة االحتالل التركي والمرتزقة 
إلذاللهم،  الطريقة  هذه  يستخدمون  لها  التابعين 
وإخضاعهم، ولكنهم مصرون على مقاومة هذه 
التي هجروا  مناطقهم  إلى  العودة  حتى  الجرائم 
منها آمنين مطمئنين بعد دحر االحتالل التركي 

ومرتزقته.
تعفيِّش املَنازل وحصاد املَزروع من 

املحاصّيل

يقول المهجر حمد الجاور من بلدة سلوك التابعة 
العدوان  »بعد  المحتلة:  سبي  كري  أبيض/  لتل 
كما  السالم(  )نبع  باسم  مناطقنا  على  التركي 
يدعي أردوغان والتي لم تتعدَ كونها عملية لقتل 
كان  الذي  المشترك  والعيش  السورية  الشعوب 
السورية، صادروا  األرض  تدنيسهم  قبل  سائداً 

الزراعية  األراضي  من  دونم   1000 لي 
المزروعة بالشعير، وعلمت فيما بعد بأنهم قاموا 

بحصادها، وسرقة المحصول بالكامل«.

وأضاف بالقول: »إلى جانب ذلك قام المرتزقة 
بسرقة بيتي وبيوت جيراني، وكل عائلة هجرت 
حتى  واإلجرامية،  الوحشية  ممارساتهم  بسبب 
للمنزل(  الداخلية  )التمديدات  الكهرباء  أسالك 
بها في  اإلتجار  أو  بيعها  بنزعها بغرض  قاموا 

األسواق، وبيعها بأبخس األثمان«.

خروجك من قريتك كاٍف
 ملصادرة أرضك...!

قرية  من  اإلبراهيم  محمد  المهجر  حال 
المبروكات التابعة لرأس العين/ سري كانيه ال 
يقل عما أصاب سابقه فقد صادر المحتل التركي 
ومرتزقته أرضه بشكل كامل التي تبلغ مساحتها 
الـ300 دونم، وعمدوا إلى حرقها بشكل متعمد 
ليحرموا ذويه المتواجدين في القرية مما تنتجه 
هذه األرض، وحرموا عليهم االقتراب منها أو 

التصرف فيها فيما بعد.

وأردف اإلبراهيم بأن خروجك من قريتك كاٍف 
بممتلكاتك  التصرف  على  المرتزقة  يعمد  بأن 
وأكد  مسبقاً،  جاهزة  بحجج  لهم،  يحلو  حسبما 
أي  فيها  تتوفر  ال  المحتلة  »المناطق  بالقول: 
مقومات للعيش لذلك تُجبر أغلب العائالت على 
مناطق  صوب  والتوجه  مناطقهم  من  الخروج 
إلى  المرتزقة  سيعمد  لذلك  الذاتية،  اإلدارة 
التصرف بممتلكات هذه العائلة أو تلك من خالل 

النهب والسرقة«. 

»املُصادرة تَتم بعد
 إطالِق تُهٍم جاهزة«

الُمهجر ياسر محمد من بلدة حمام التركمان في 
ريف مقاطعة تل أبيض/ كري سبي المحتلة قال: 
»صادروا لي 30 دونم كانت تستثمرها عائلتي، 
ونعيش من خيرها بعد خروجنا من البلدة، وبعد 

مناطق  في  البقاء  فضلنا  به  قاموا  بما  سماعنا 
الذين  الشباب  أخوتي  على  الذاتيَّة خوفاً  اإلدارة 

قد يمسونهم بأذى في حال عودتنا إلى البلدة«.

وأردف: »لم نسلم منهم فقد وصلتنا تهديدات من 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  إلى  باالنتماء  قبلهم 
وبهذه الحجة يريدون أن يبقوا يدهم على أرضنا 
واالستمرار بسرقة ما تنتجه، وغيرنا الكثير من 
وهم  الممارسات  هذه  طالتهم  التي  البلدة  أهالي 
في  المتواجدة  المخيمات  في  متواجدون  اآلن 
مناطق اإلدارة الذاتية والتي استضافت األهالي 
المهجرين وعائالتهم، وحفظت كرامتهم في ظل 

هذا األوضاع الصعبة«.

الحقوقية  المنظمات  كافة  المهجرون  وطالب 

على  بالضغط  المؤثرة  والدول  المتحدة  واألمم 
يدها  لكف  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة 
على  والتعدي  والنهب  السرقة  ممارسات  عن 
ممتلكات المهجرين، وضمان عودة آمنة لهم إلى 

المناطق التي هجروا منها.

بمقاطعة  والزراعة  االقتصاد  لجنة  وبحسب 
الـ 250  يقارب  ما  فإن  سبي  كري  أبيض/  تل 
ألف هكتار من األراضي الزراعية هي مساحة 
في  منها  أهلها  هجر  التي  الزراعية  األراضي 
المناطق المحتلة بعد العدوان التركي على مناطق 
شمال وشرق سوريا، وتتعرض هذه األراضي 
للمصادرة وسرقة عائداتها من قبل المرتزقة بعد 
حصادها أو تأجيرها من قبل وسطاء وتجار إلى 

داخل األراضي التركية.

يارس محمد محمد ابراهيم

أحمد العل
تقرير/ صالح العيىس

تقرير/ حسام دخيل

تقرير/ آزاد كردي


