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ستنظم  الوطنية  الوحدة  شعار  إعالء  بهدف 
كردستان،  بباشور  الفنية  للتنمية  نويكر  منظمة 
من  فنانون  يحييها  وطنية  فنية  حفالت  سلسلة 

األجزاء الكردستانية األربعة.

روجهالت  من  رزازي  “ناصر  الفنانون 
آفاي  روج  من  طاهر  مزكين  كردستان- 
وشيالن  كردستان  باكور  من  كاوا  كردستان، 

 3 سيحيون  كردستان”،  باشور  من  عثمان 
حفالت في محافظة السليمانية، في إطار فعالية 
بباشور  الفنية  للتنمية  نويكر  منظمة  ستنظمها 
كردستان، تحت شعار ” فلنغني جميعاً من أجل 

الوحدة الوطنية”.
مناطق  في  حفالتهم  الفنانون  وسيحيى  وهذا 
الحفلة في مدينة  اليوم األول ستقام  مختلفة ففي 
المسرح  شار-  هاواري  منتزه  السليمانية- 
أيلول   20 يوم  من   18:00 الساعة  الروماني، 

رانيا-  مدينة  في  ستكون  الثانية  الحفلة   .2020
 22 يوم  من   17:00 الساعة  دروازه،  حديقة 
أيلول 2020. والنسخة الثالثة من الحفلة ستكون 
في مدينة كالر- علقة شيروانه، الساعة 17:00 

من يوم 24 أيلول 2020.
المشاركة الفعالة للفنانين بإقامة مثل هذه الحفالت 
هي بمثابة دعوة للشعب الكردي في جميع أجزاء 
وقت  بأقرب  الوطنية  الوحدة  لتحقيق  كردستان 

ممكن وأهمية هذه الوحدة في مواجهة العدو.

تمكن علي شيحا )50 عاماً( من أن يحّول حبه 
دخل  مصدر  إلى  الصبّار  نبتة  بزراعة  وشغفه 
مشتل  إلى  منزله  سطح  تحويل  عبر  لعائلته 

لزراعتها.
بريف  بانياس  مدينة  سكان  من  “شيحا”،  قرار 
محافظة طرطوس، بتحّويل سطح منزله في حي 
القصور إلى مشتل لزراعة الصبّار كان في عام 

 .2010
لدمشق  زيارتي  أثناء  المشروع  فكرة  جاءت 
عدد  لشراء  الصبار  مشاتل  أحد  على  ومروره 
من الصباريات من أجل استخدامها كزينة على 

سطح المنزل.
والحقاً حينما انتهى من تزيّين سطح منزله بما 
اشتراه من دمشق، خطرت له فكرة إنشاء مشتل 
بشراء  التالي  اليوم  في  مباشرة  ليبدأ  للصبار، 
أصائص فارغة بتكلفة لم تتجاوز الـ /15/ ألف 

ليرة سورية.
واعتمد على استنبات الصبار من بذور النباتات 
وإنتاجها  عددها  ليزيد  سابقاً  اشتراها  التي 
ومقاطع  بالمقاالت  االستعانة  بعد  األيام،  مع 

اليوتيوب حول كيفية زراعتها.
كبقية  كبيرة  لعناية  تحتاج  ال  الصبار  فزراعة 
أنواع  مع  يتأقلم  شوكي  نبات  فهو  الزراعات، 
التربة والطقس كما يحتاج للقليل من المياه فقط 
يحتاج  ال  أنه  كما  العطش،  تحّمل  على  لقدرته 

للسماد، بحسب “شيحا”.
النبتة جيداً من أجل الوصول  درس دورة حياة 
أعدادها عن طريق  لزيادة  المثلى  الطريقة  إلى 
مستقل،  بشكل  وزراعتها  النبتة  من  شتلة  أخذ 
نفقات شراء الصبار  لتقليص  وذلك في محاولة 

من المشاتل الخاصة.
بعد  ببانياس  المياه  مديرية  لدى  موظف  شيحا 
ويتفحص  السطح  إلى  يصعد  عمله  من  عودته 

مزروعاته ويقضي عدة ساعات هناك.
من  صنفاً  ستين  من  أكثر  المشتل  ويحتوي 
من  العصاريات  من  صنفاً  و/12/  الشوكيات 
التي  الصبار  أنواع  من  نوعاً   /132/ أصل 

تختلف في الشكل والحجم والفوائد.
التي  المواد  من  مجموعة  إلى  “شيحا”  ويحتاج 
تتوافر في المدينة كالبحص الذي يقوم بتحضيره 
وغسله جيداً وثم غربلته إلى ثالثة قياسات، كما 
يقوم بتلوينه باإلكريليك من النوع الممتاز حتى 

ال يتأثر اللون بالعوامل الطبيعية.
وتشمل مرحلة التحضير أيضا وضع التراب في 

داخلها،  الصبّارة  لتزرع  األصائص  من  واحدة 
ومن ثم يأتي دور توّزيع البحص الملّون حولها 

لتصبح جاهزة للبيع.
تزداد  األصائص  بدأت  الوقت  مرور  ومع 
على سطح المنزل بعدما انضمت زوجته نادية 
إدارة  في  لتشاركه  إليه  عاماً(   42( خضور 
يشير  أنه  إال  بالمزروعات.  والعناية  المشروع 
الكتساب  الزمن  من  لفترة  محتاجا  بقاءه  إلى 
زبائن  إيجاد  ثم  ومن  زراعتها  حول  المعرفة 

وسوقاً لبيعها.
شيحا بذل جهداً في البداية للترويج للفكرة فحصل 
المحيطين  من  كبير  وتشجيع  معنوي  دعم  على 
به، ليتفاجأ الحقا بحجم اإلقبال على شرائها، ما 
بمعدل  الحكومي  راتبه  فاق  مادياً  مورداً  أكسبه 

الضعف.
أن المواد المستخدمة في مشتله شهدت ارتفاعا 
قيمتها  السورية  الليرة  فقدان  مع  أسعارها  في 
سعر  أن  ذلك  عمله،  على  أثّر  ما  مؤخراً، 
يشتريه  كان  الذي  الصغير  الفارغ  األصيص 
سابقاً بـ /250/ ليرة سورية وصل إلى /500/ 
ليرة سورية، حيث يرتفع السعر كلما كان حجم 

الواحدة منها أكبر.
واضطر “شيحا” إلى رفع سعر منتجاته، بحيث 
ال يخسر كما ال يضع سعراً مرتفعا لها، إذ تبدأ 
أسعار األصائص لديه من /2000/ ليرة سورية 

لتزداد حسب النوع والحجم.
“فيسبوك”  موقع  على  صفحة  “شيحا”  وأنشأ 
في  وضع  كما  مزروعاته،  خاللها  من  يعرض 
محل أحد أصدقائه قسماً من الصباريات الجاهزة 

للبيع مباشرة.
االجتماعية  المناسبات  في  الطلبات  “تكثر 
أقوم  الطلبات  وبعض  والعامة،  الخاصة 
بتجهيزيها حسب رغبة الزبون”، وفق “شيحا”.
وكثرت في السنوات األخيرة المشاريع الصغيرة 
المناطق  مختلف  في  الصباريات  لزراعة 
إلى  الحاجة  وعدم  إنتاجها  لسهولة  السورية، 
بين  الكبير  رواجها  جانب  إلى  كبير  مال  رأس 

السكان.
معيناً  ويراها  الصبّار  بنبتة  “شيحا”  ويتفاءل 
بها  التي تمر  في ظل األزمة االقتصادية  كبيراً 
لتغطية  يكفي  ال  الحكومي  راتبه  أن  ذلك  البالد 

تكاليف المياه والكهرباء والغاز والخبز فقط.
أن  ما  منزله  تغمر  السعادة  إن  “شيحا”  ويقول 
بين  موّزع  الصبّار  ويجد  صباح  كل  يستيقظ 
جنباته، ذلك أنها نبتة تمنحه المال والبهجة معاً.

مؤمتر سوري جامع... من أهداف مسد لرتتيب البيت الداخيل

رائعة يلامز كوين.. من السجون الرتكية
 إىل السعفة الذهبية

الليل«  منتصف  »قطار  فيلم  كان  إذا 
يروي  الذي  باركر،  آالن  للبريطاني 
هايز  بيلي  األميركي  الشاب  حكاية 
نزالء  يعيشها  التي  الرعب  حالة  يكشف 
عن  النظر  بصرف  التركية،  السجون 
طبيعة قضاياهم، فإن رائعة يلماز كوني 
وتكشف  أبعد  خطوة  تذهب  »الطريق« 
الواقع المأساوي للسجناء ليس فقط داخل 

الزنازين بل وخارج أسوارها...«8

فنانون من األجزاء الكردستانية األربعة 
سيغنون للوحدة الوطنية

سوري يحول سطح منزله إىل 
مشتل للصباريات

راعية داعش تهدد مدينة الصمود 
يف ذكرى الهجامت

لهجوم  السادسة  السنوية  الذكرى  الجاري  سبتمبر  أيلول/  الـ 15  صادف 
شنه اآلالف من مرتزقة داعش الحتالل مدينة كوباني وقراها، التي شهدت 
معارك عنيفة تعرض خاللها داعش ألولى هزائمه على يد وحدات حماية 

الشعب والمرأة بعد مقاومة باسلة...«6

سينم محمد: »ال بد من بناء سوريا الجديدة 
التي تضمن حقوق جميع السوريني«

ستبقى الشهيدة »هفرين خلف« أيقونة السالم 
رغامً عن املحتل ومرتزقته

 أكدت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن سينم محمد 
بأن الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً، وأضافت: »لقد حان 
لمناقشة  واحدة؛  طاولة  على  المعارضة  أطراف  لجلوس  الوقت 
الديمقراطية  سوريا  مجلس  أن  إلى  وأشارت  سوريا«.  مستقبل 
الدول  لوجود  بد  وال  السورية،  الوطنية  القوى  كافة  على  منفتح 

الضامنة ومن بينها واشنطن...«4

وموقٌن  باألمل،  مؤمٍن  وقلٍب  االنكسار  تعرف  لم  بعيوٍن   
بانتصار الحق؛ كانت الشهيدة هفرين خلف ابنة ناحية ديرك 
سوريا  لحزب  عام  كأمين  استلمتها  التي  مهامها  تمارس 
المستقبلوالتي طالتها يد الغدر لتفارقنا جسداً، وتبقى روحها 

بيننا حائمة كحمامة تبحث عن السالم في وطنها...«3

باشر مجلس سوريا الديمقراطية بعقد ندوات جماهيرية تضم كافة شعوب وأطياف إقليم الجزيرة، 
وعقد االثنين الندوة الثانية في مدينة الحسكة؛ لمناقشة المشاكل والتحديات التي تعترض المنطقة 
وآلية الحوكمة في اإلدارة الذاتية وكيفية تقوية ودفع هذه اإلدارة ليكون مشروعاً سورياً صرفاً 
يعمل على إسقاط المراهنات الخارجية التي تدفع باتجاه تشويه صورة اإلدارة المدنية والعسكرية 

في شمال وشرق سوريا...«2
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على  مصري  أكاديمي  أكد  ـ  األخبار  مركز 
مشتركة  كردية  عربية  جبهة  بناء  أهمية 
لمواجهة التدخل التركي “الفاشي” في مصير 
شعوب المنطقة، فيما دعا الدول العربية إلى 
الدولي  قانون لمجلس األمن  تقديم مشروع 

ضد التدخالت التركية وااليرانية.

ورداً على تلك التجاوزات التركية واإليرانية 
ذكر أستاذ التاريخ والفكر السياسي في جامعة 
حديثه  في  زناتي  الدكتور جالل  اإلسكندرية 
لوكالة  rojnews بأن بيان وزراء خارجية 
المستوى  العربية، جاء في وقته على  الدول 
الدبلوماسي، وجاء نتيجة رغبة كل من تركيا 
وإيران في التدخل الصارخ، سواء قيام تركيا 
بعمليات عسكرية في كردستان العراق او قيام 
السعودية  باستفزاز  الحوثيين  بتحريك  إيران 

واإلمارات وجرهم الى صراع محتوم«.
من  صدرت  التي  بالقرارات  زناتي  وأشاد 
بـ  ووصفها  العرب  الخارجية  وزراء  جانب 
“ضرورة  على  أيضاً  مشدداً  “الممتازة”، 
بتقديم مشروع قانون في  العربية  الدول  قيام 
مجلس األمن الدولي، ضد التدخالت التركية 

واإليرانية في المنطقة«.
من  “الكريمة”  الدعوة  إلى  زناتي  ولفت 
جبهة  لتشكيل  الكردستاني  المجتمع  منظومة 
عربية كردية بغية مواجهة األطماع التركية، 
خطوة  تعد  الجبهة  هذه  “تحقيق  أن  وقال 
ممتازة”، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى تعزيز 
والكتابات  والثقافية  اإلعالمية  الدعاية  دور 

الالزمة لها، عازياً ذلك إلى أن “تاريخ الكرد 
الشعوب  من  وغيرهم  العرب  وأشقاءهم 
الحضارة  بنت  األوسط  الشرق  منطقة  في 
وتقاسمت التاريخ والجغرافيا بقدرها وأيديها، 
بينما يحاول النظام التركي الفاشي وغيره من 
القوى التي جاءت إلى المنطقة بسبب األنظمة 
حق  من  المنطقة  شعوب  تمنع  أن  السلطوية 
تقرير المصير، وأن تعمل على تحديد مصير 

هذه الشعوب وفق سياستها الفاشية«.
ضرورة  على  زناتي  شدد  حديثه  ختام  في 
المشتركة  العربية  الكردية  الجبهة  تكون  أن 
وإعالمياً  »ثقافياً  المستويات  لكل  شاملة 
مواجهة  في  الشعب  دور  لتعزيز  وسياسياً” 
شعوب  تفتيت  يريد  الذى  التركي  االحتالل 

المنطقة وليس وحدتها”، على حد تعبيره.

أهالي  اشتكى  ـ  اسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
كوباني  لمقاطعة  التابعة  صرين  ناحيَّة  ريف 
أوردوها،  أسباب  لعدة  الشرب،  مياه  شْح  من 
بالسعي  المنطقة  في  المعنيَّة  الجهات  وطالبوا 
قرب  مع  لمطالبهم  واالستجابة  ُمشكلتهم،  لحل 
الفرات )التي تبعد بضع كيلو مترات  مياه نهر 

عن قراهم( وال يستفيدون منها.

كوباني(  جنوب  كلم   37( صرين  ناحيَّة  وتتبع 
قراها  من  عدد  مع  وتتغذى  القرى،  من  عدد 
الملحة(  )مياه  الشرب عن طريق مضخة  بمياه 
على نهر الفرات، وتبعد ما يقارب الـ )7( كيلو 
مترات عن مركز الناحيَّة، وتبلغ غزارتها 300 
متر مكعب بالساعة، في حين ال تستفيّد عدد من 
القرى من مياهها، وتتعرض للعطش، وشح دائم 

بالمياه.
قروشان(  ـ  الشعبنية  ـ  )المخمر  قرى  وتعاني 
إضافة إلى قسم من ناحيَّة صرين الجنوبي، إلى 
شح مياه خطير، يصل إلى حد االنقطاع الدائم، 
اآلبار  مياه  المذكورة على  القرى  أهالي  ويعتمد 
االرتوازية التي ال تصلح في أغلبها سوى للغسيل 
والنظافة، وال تصلح للشرب، ويتدبرون أمورهم 
من خالل شراء المياه عن طريق صهاريج باعة 
للخزان سعة  ليرة سورية،  بسعر 1000  المياه 

خمسة براميل.

األهايل يعرضون املشكلة... اآلبار 
ال تفي بالغرض

محمد  قروشان  قرية  من  المواطن  وطالب 
لهم  الشرب  مياه  بتأمين  المعنية  الجهات  العبيد 
إسوة بالقرى والمناطق األخرى، وأكدَّ بأن مياه 
اآلبار االرتوازية المتواجدة في القرية ال تصلح 
لالستهالك البشري، ويتم تدبر أمور الحيوانات، 
والشطف  كالغسيل  البيت  متطلبات  وبعض 

وغيره.
وتساءل العبيد في معرض حديثه عن السبب في 
عدم إيصال المياه إلى قريته على الرغم من قرب 
مياه نهر الفرات من منطقتهم بالقول: »لماذا ال 

تصل المياه إلينا حتى اآلن...؟«.
بدورها أكدت المواطنة سعدة العلي بأنهم ضاقوا 
لقاء  المالية  المبالغ  وصرف  المياه  بشح  ذرعاً 
تعبئة خزان مياه صالحة للشرب، وأشارت إلى 

بأنَّها  طويل  زمن  منذ  المتوقفة  المياه  صنابير 
المياه بها مرة أخرى. وطالبت  يَأست من تدفق 
بإيجاد  المعنية  الجهات  حديثها  نهايَّة  في  سعدة 
مع  معاناتهم  ووقف  وسريعة،  جذريّة،  حلول 

تأمين مياه الشرب اليوميَّة للبيوت.
اللجنة المعنية... اقتراحان كفيالن بحل المشكلة

فيما بين اإلداري بلجنة المياه في ناحية صرين 
في  الشرب  مياه  مشكلة  بأن  ضرغام  محمد 
التجاوزات  كثرة  بسبب  هي  المذكورة  القرى 
يغذي  الذي  الرئيسي  الخط  على  والمخالفات 
قرى الناحية، إلى جانب تعمد الكثير من األهالي 
بسقاية مزروعاتهم من مياه الخط المذكور عبر 
المآخذ الرئيسية أو تعمد السرقة عن طريق مآخذ 

يتم سرقتها، وبشكل غير رسمي.
حليَّن  في  يكمن  »الحل  بأن  ضرغام  وأوضح 
أوالً:  مختصة(،  )كلجنة  قبلنا  من  اقتراحهما  تم 
استجرار خط رئيسي من المضخة بطول 3500 
مباشر  بشكل  المياه  وصول  يضمن  بحيث  متر 
صندوق  تركيب  وثانياً:  العطشى،  القرى  إلى 
مشترك يحوي العديد من المشتركين ضمنه، ويتم 
مراقبته وضبط أي شكل من أشكال السرقات«.

مع  صرين  ريف  قرى  أهالي  معاناة  وتستمر 
عدم وجود إمكانات أو ميزانية مخصصة لتنفيذ 
المقترحات المطروحة من قبل الجهات المعنية، 
إلى  صوتهم  يصل  بأن  األهالي  يأمل  حين  في 
مناسب  إيجاد حل  كوباني حتى  مقاطعة  مجلس 

لهم في القريب العاجل.

مذكرة إخطار
في الدعوة رقم األساس /1954/ لعام /2020 م

على السيد: إبراهيم السليمان بن قاسم الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في2020/9/20 م 
لننظر في الدعوى المقامة من السيد: عزيزة العبو بنت 
بشير بطلب: تفريق وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1026/ لعام 2020

على السيد: عبد الرحمن إبراهيم الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً الخميس 2020/9/17
للنظر بالدعوى أساس /1139/ المقامة عليك من 

السيد: محمود أيوب بن علي
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1020/ لعام 2020

على السيد: عبد الرحمن عبدهللا بن أحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً األربعاء 2020/9/16
للنظر بالدعوى أساس /1129/ المقامة عليك من 

السيد: حمد الحسين بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
في الدعوة رقم األساس /2086/ لعام /2020 م
على السيد: عبد الكريم حسين بن كامل الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2020/10/1 م لننظر في الدعوى المقامة من 

السيدة: عذاري شناعة بنت خالد بطلب: تثبيت زواج 
ونسب وتفريق وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
تبليغة رقم /1008/ لعام 2020
على السيد: محمد الدشو بن حسن

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً األربعاء 2020/9/16
للنظر بالدعوى أساس /1113/ المقامة عليك من 

السيد: محمد الصغير كل حسن بن علي
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس الدعوى /751/ لعام 2020

طالب التبليغ: رشيد كوشان سيدو
المطلوب تبليغه: علي نعسو حسين

الموضوع: إفراغ سيارة
الحضور أمام ديوان العدالة االجتماعية في كوباني في 
تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثالثاء  الواقع 

في 2020/10/6 
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك 

المعاملة القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1027/ لعام 2020

على السيد: فادي صبره بن محمد الدين   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً االربعاء 2020/9/16
للنظر بالدعوى أساس /1180/ المقامة عليك من 

السيد: جمعة محمد بن خميس 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم /916/ لعام 2020

على السيد: هوزان فارس سليمان  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

األربعاء  2020/9/16
للنظر بالدعوى أساس /785/ المقامة 

عليك من السيد: قيس محمد شواخ 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1023/ لعام 2020

على السيد: محمد البهوك بن علي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

األربعاء 2020/9/16
للنظر بالدعوى أساس /1137/ المقامة 

عليك من السيد: علي عثمان بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1019/ لعام 2020

على السيد: عبدو عزو بن أحمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً االربعاء 2020/9/16 للنظر بالدعوى 
أساس /1125/ المقامة عليك من السيد: محمد 

اإلسماعيل بن علي 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
في الدعوة رقم األساس/2049/ لعام /2020 م

على السيد: غازي الفرج ابن فيصل الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2020/9/30 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيدة: سلوى الحسين بنت ياسر بطلب: تفريق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1025/ لعام 2020

على السيد: محمد جمعة بن جاسم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً االربعاء 2020/9/16
للنظر بالدعوى أساس /1178/ المقامة عليك من 

السيد: خالد قوجه بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوة رقم األساس/3346/ لعام 

/2020 م
على السيد: محمد محمود الصالح 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2020/10/1 م لننظر في الدعوى 
المقامة من السيد: عوش أحمد العبد 
بطلب: تثبيت زواج وإن لم تحضر في 

الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
تبليغة رقم /1016/ لعام 2020

على السيد: نهى سلطان بنت محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

األربعاء 2020/9/16
للنظر بالدعوى اساس /1123/ المقامة 

عليك من السيد: مصطفى ابازو علي
بطلب: تثبيت بيع سيارةوإن لم تحضر في 
الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/753/ لعام 2020

على السيد: أحمد محمود االقجه
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً االثنين 
2020/9/14للنظر بالدعوى أساس/661/ المقامة 

عليك من السيد: أحمد بازو بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1024/ لعام 2020

على السيد: حسين الخلف بن كربي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً األربعاء  2020/9/16
للنظر بالدعوى أساس /1176/ المقامة عليك من 

السيد: علي الحمود بن موسى
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

إلى المكتب االعالمي في الرقة
سند تبليغ حكم صادر عن هيئة ديوان العدالة 

االجتماعية بالرقة الغرفة األولى:
رقم القرار وتاريخه /2439/-2020/8/30

طالب التبليغ: خديجة الحمد بنت محمد
المطلوب تبليغه: صالح العلي الحواس

موضوع الدعوى: تفريق
خالصة القرار: 

1-التفريق بين الجهة المدعية خديجة الحمد 
بنت محمد والجهة المدعى عليها الزوج صالح 

العلي الحواس بطلقة بائنة واعتباره واقعا بتاريخ 
صدور القرار

2-التزام الجهة المدعية خديجة الحمد بالعدة 
الشرعية

3-تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1018/ لعام 2020

على السيد: حسين الطحان بن يوسف الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً األربعاء 2020/9/16 للنظر 
بالدعوى أساس /1127/ المقامة عليك من السيد: 

يوسف طحان بن يوسف
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
في الدعوة رقم أساس /612/ لعام /2020 م

على السيد: حميدي خليل األحمد بن محمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية بالكرامة وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 
في 2020/9/17 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيدة: آمنة االبراهيم بنت إسماعيل بطلب: تثبيت 

زواج ونسب أطفال 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/912/ لعام 2020

على السيد: خالد األحمد بن يوسف الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً األربعاء 2020/9/16
للنظر بالدعوى أساس /615/ المقامة عليك من السيد: 

حسين مواس بن حنظل
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
نحن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الدعوى رقم 
أساس 1404/2020 المتكونة بين الجهة المدعية 

شادي الباكير والجهة المدعى عليها فاطمة الخلو بنت 
أحمد 

بموضوع تثبيت بيع والمقرر جلستها بتاريخ 
2020/9/21 م 

تقرر دعوة المدعي عليه عن طريق جريدة روناهي 
الموقرة شاكرين تعاونكم.

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1033/ لعام 2020

على السيد: خلف دركول دركول الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

األربعاء 2020/9/16
للنظر بالدعوى أساس /1196/ المقامة 

عليك من السيد: عادل حميد بن عبد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى /751/ لعام 2020

طالب التبليغ: رشيد كوشان سيدو
المطلوب تبليغه: علي نعسو حسين

الموضوع: إفراغ سيارة
الحضور أمام ديوان العدالة االجتماعية في كوباني في 
تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 

 2020/10/6
وإذا لم تحضر في الموعد المحدد ستجري في حقك 

المعاملة القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة إخطار
في الدعوة رقم اإلساس/2192/ لعام /2020 م
على السيد: أسامة مصطفى العويضي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2020/9/22 م لننظر في الدعوى 

المقامة من السيد: فريال المحمد بنت علي بطلب: 
تثبيت زواج وتفريق وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/712/ لعام 2020

على السيد: جمعة الشيخ إسماعيل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً األربعاء  2020/9/16 للنظر بالدعوى 
أساس /1151/ المقامة عليك من السيد: أحمد جمعة 

بن عبد القادر 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1006/ لعام 2020

على السيد: جودت إسماعيل بن شيخو
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
األربعاء 2020/9/16 للنظر بالدعوى 

أساس /1111/ المقامة عليك من السيد: 
يوسف الهويش بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1015/ لعام 2020

على السيد: إبراهيم محمد بن علي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
األربعاء 2020/9/16 للنظر بالدعوى 

أساس /1160/ المقامة عليك من السيد: 
وليد عمر مصطفى

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1119/ لعام 2020

على السيد: أحمد الكوجك بن جميل الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً األربعاء 2020/9/16
للنظر بالدعوى أساس /1014/ المقامة عليك من 

السيد: حسن خابور بن احمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
تبليغة رقم/1022/ لعام 2020

على السيد: أحمد عبجي بن محمد قاسم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً األربعاء  2020/9/16 للنظر 
بالدعوى أساس/1172/ المقامة عليك من السيد: 

محروس اإلبراهيم بن عبد الرحمن 
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مؤمتر سوري جامع... من أهداف مسد لرتتيب البيت الداخيل

أكادميي مرصي: 
»تشكيل جبهة عربية كردية 
مشرتكة سبيل نحو مواجهة 

التدخل الرتيك«

أهايّل الُقرى الَعطىش يف رصيّن يُطالبون بإحيَّاء 
صنابّي املياه املُتوقفة ُمنذ سنوات...!

ليست حكراً عىل كورونا.. تصميم كاممة 
)سامعية( للموسيقى

فيشر  إيفان  المجري  األوركسترا  قائد  رأى  بعدما  ـ 
سيالً من الكمامات في بودابست، وأتته فكرة تحويل 
تلك األداة التي فرضها فيروس كورونا المستجد إلى 

وسيلة لالستمتاع بالموسيقى.

من  زائدتان  لها  )موسيقية(  كمامة  فيشر  صمم  فقد 
البالستيك على هيئة راحة اليد يجري تثبيتهما بأربطة 
الحفالت  لرواد  يسمح  مما  األذن،  خلف  الكمامة 

الموسيقية باالستمتاع بالموسيقى بدرجة أفضل.

فيستيفال خالل  بودابست  أوركسترا  قائد  فيشر  وقال 
ويوهان  بيتهوفين  للمؤلفين  ألحان  على  تدريب 
ألننا  باليد  أشبه  تكون  أن  فكرة  جاءتني  شتراوس، 
اآلخر  ونفهم  األذن...نسمع  خلف  أيدينا  نضع  عندما 

بدرجة أسهل، وكذلك نسمع الموسيقى بدرجة أفضل.
واشتهرت كمامة فيشر بين رواد الحفالت الموسيقية 
الجمعة، حيث  أقيم  بها عشرات في حفل  حيث ظهر 

يبلغ سعرها نحو 27 دوالرا.

إعالنات

سوريا  مجلس  باشر  ـ  إيبو  صالح  قامشلو/ 
كافة  تضم  جماهيرية  ندوات  بعقد  الديمقراطية 
االثنين  وعقد  الجزيرة،  إقليم  وأطياف  شعوب 
لمناقشة  الحسكة؛  مدينة  في  الثانية  الندوة 
المشاكل والتحديات التي تعترض المنطقة وآلية 
الحوكمة في اإلدارة الذاتية وكيفية تقوية ودفع 
هذه اإلدارة ليكون مشروعاً سورياً صرفاً يعمل 
تدفع  التي  الخارجية  المراهنات  إسقاط  على 
باتجاه تشويه صورة اإلدارة المدنية والعسكرية 

في شمال وشرق سوريا.

مع  متناسق  وقٍت  في  تأتي  الندوات  هذه 
سوريا  لقوات  العام  القائد  بها  قام  مماثلة  جهود 
الديمقراطية باالجتماع مع ممثلي العشائر العربية 
مشتركة  حلول  إيجاد  على  والعمل  السورية، 
اإلدارة  مناطق  في  الراهنة  والعراقيل  للمشاكل 
السوري  النظام  من  كالً  يحاول  التي  المدنية 
الفتن  نشر  عبر  فيها  قدم  موطئ  إيجاد  وروسيا 

وزعزعة األمن هناك.
الندوة الثانية في مدينة الحسكة تأتي ضمن سلسلة 
مؤلفة من 14 ندوة جماهيرية في مناطق مختلفة 
من شمال وشرق سوريا، يحضرها األكاديميون 
فيها  ويتم  المجتمع،  وممثلي  والسياسيون 
السياسية واالجتماعية  الراهنة  التحديات  مناقشة 

واالقتصادية وسبل حلها.
سوريا  لمجلس  المشترك  الرئيس  ويقول 
الديمقراطية رياض درار أن هذه الندوات ستعقد 
في منبج، كوباني، الطبقة، الرقة، ودير الزور، 

إضافة للحسكة.

الندوات ستفرز قرارات تنظم 
الحياة يف شامل ورشق سوريا

موضوعات  لمناقشة  بمجملها  الندوات  وتهدف 
هامة لتوحيد المنطقة فكرةً وسياسةً وإدارةً، وتأتي 
مؤتمرات  لجهود  مكملة  هذه  الندوات  سلسلة 
منه  ثالثة  التي عقد  السوري  ـ  السوري  الحوار 

في الداخل، وست ورشات عمل في أوروبا. 
لمسائل  التطرق  تم  األولى؛  الندوة  وخالل 
الحوكمة في اإلدارة الذاتية وتطويرها، ومناقشة 
المنطقة  شعوب  بين  والتعايش  المشتركة  الحياة 
عملية  تفاهمات  إلى  التوصل  وكيفية  التاريخية، 

حول توحيد الرؤية لكافة أبناء المنطقة.
ومن المتوقع أن يتمخض في نهاية عقد الندوات، 
تقريباً،  ونصف  شهرين  بعد  يعقد  نهائي  مؤتمر 
ويمكن اعتباره بالمؤتمر الرابع للحوار السوري 

ـ السوري داخل سوريا. 

منصة سياسية جديدة يف
 طريق التشكيل

سوريا  لمجلس  المشترك  الرئيس  ويُشير 
الديمقراطية رياض درار إلى إمكانية إفراز هذه 
التعايش  لصالح  مخرجات  مجموعة  الندوات 
الذاتية  لإلدارة  والسياسي  الفكري  والبناء 
منه مجموعة  ينتخب  أنه  كما  وتطويرها الحقاً، 

تشارك في مؤتمر القوى الديمقراطية التي تدعو 
مسد لها الحقاً، وأضاف: »مع انتهاء الورشات 
تحضيرية  لجنة  تشكلت  أوروبا  في  عقدت  التي 
الديمقراطيين باسم  لعقد مؤتمر جامع للسوريين 
الديمقراطية«،  والشخصيات  القوى  »مؤتمر 
قيادة مشتركة  المؤتمر  أن يخرج من هذا  يمكن 
تقود عمل سياسي لمواجهة االستحقاقات القادمة 
لهم  يكون  أن  يجب  سوريا،  في  السياسي  للحل 
فعاليات  في  عملياً  وتشارك  بهم  خاصة  منصة 

الحل السياسي المنشود«.
المنشود  المؤتمر  هذا  يتحول  أن  درار  ويستبعد 
دولي  مؤتمر  إلى  الديمقراطية«  القوى  »مؤتمر 
بالقول: »أعتقد أن فكرة مؤتمر دولي غير وارد 
الحالي.  الوقت  في  اإلمكانية  هذه  امتالكنا  لعدم 
يمكن  محددة  لقوى  سوري  مؤتمر  إقامة  لكن؛ 

ذلك«.
وتطرق إلى سعيهم للمشاركة في مؤتمر القاهرة 
الثالث: »حاولنا عقد لقاءات ثالث لمؤتمر القاهرة 
أحزاب  من  جزء  ألن  فعلياً؛  فيه  نشارك  ونحن 
لمؤتمر  التحضير  في  مشاركين  كانوا  »مسد« 
تأجل  األمر  هذا  ولكن؛  والثاني.  األول  القاهرة 
العربية وأسباب  نتيجة أسباب داخلية في مصر 
أخرى متعلقة بانتشار جائحة كورونا«، وأضاف: 
»ربما نعيد التفكير الحقاً بعقد هذا المؤتمر للقوى 

الموجودة في مؤتمر القاهرة وآخرين«.
القوى  لمؤتمر  الدعوات  أن  درار  وكشف 
القادم  العام  بداية  مع  ستستكمل  الديمقراطية 
مع  »نتمنى  وتابع:  إقامته  مكان  على  متحفظاً 
بداية العام الجديد أن نستطيع استكمال الدعوات 
والتحضير الشامل، إال أن المكان لم يتحدد بعد؛ 

الداخل  إلى  يأتي  أن  يستطيع  لن  البعض  ألن 
السوري بسبب وجود حاالت لجوء عند البعض 
وال يستطيعون دخول سوريا. لذا؛ يمكن أن يعقد 
في إحدى الدول العربية إذا وافقت وإال سنطلب 
المؤتمر  هذا  تستقبل  أن  أوروبية  دولة  من 
ومتنوعاً  وحاشداً  كبيراً  مؤتمراً  سيكون  ألنه 
الموقف  هو  بينها  الجامع  سورية  سياسية  لقوى 
الديمقراطي المشترك والرؤية المستقبلة لسوريا 

علمانية ال تؤمن بالطوائف وال التشدد«.

متى سيشارك »مسد« يف مسار 
الحل السيايس؟

التي  والخارجية  الداخلية  الجهود  رغم  لكن 
يبذلها مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا 
البيت  لترتيب  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية 
ـ  الكردي  الحوار  عبر  الكردي  سواء  الداخلي 
الجماهيرية  الندوات  عبر  السوري  أو  الكردي، 
الدول  لم تعطي  العربية،  العشائر  واللقاءات مع 
سياسية  وعود  أي  السوري  الملف  في  الفاعلة 
السياسي  الحل  مفاوضات  في  »مسد«  بإشراك 
لمجلس  المشترك  الرئيس  لكن؛  اليوم.  الجارية 
من خالل  يعملون  إنهم  قال  الديمقراطية  سوريا 
االتصال بالقوى الفاعلة في سوريا والقريبة منهم 
حدث  كما  والتواصل  األمر،  هذا  اختراق  على 
مع منصة موسكو وحزب اإلرادة الشعبية وتابع 
التفاهم  درار: »إننا قمنا بعمل جبار ألن مذكرة 
التي تم التوافق عليها هو عمل هام جداً في رسم 
لذا؛  سوريا.  في  المستقبلية  والرؤية  السياسيات 

اللقاءات  من  أصبح  الذي  اللقاء  أن  نعتقد  نحن 
الوزير  مع  الشعبية  واإلرادة  مسد  لوفد  الهامة 
للمشاركة  مسد  ودفع  بدعم  وعود  فيه  الفروف 
الوعود  هذه  وتبقى  السياسي،  الحل  فعاليات  في 
متأثرة باآلخرين المؤثرين على القرار الروسي 

سواء كان النظام أو تركيا«.
باتجاه  األمور  ينتظرون حلحلة  انهم  إلى  وأشار 
الهامة  الفعاليات  كل  في  الفعالة  المشاركة 
في  السياسي  الحل  تنتظر  التي  واالستحقاقات 

سوريا.
وينظر القائمون في »مسد« إلى الوثيقة أو ورقة 
والتي  الشعبية  اإلرادة  بينهم وبين حزب  التفاهم 
أطلع عليها الروس والقت قبوالً واستحساناً بعد 
من  بعين  الروسي،  الخارجية  وزير  مع  اللقاء 
جداً  هام  التوجه  هذا  أن  درار  ويرى  التفاؤل، 
لو  التي  للفعاليات  تقريبهم  في  يساهم  أن  وتمنى 
في مسار  جذرياً  تغيراً  لكان هناك  فيها  شاركوا 
كبيرة  قوة  نمثل  »نحن  وتابع:  السياسي،  الحل 
يجد  أن  بد  ال  عريق  وجمهور  واسعة  ومنطقة 
مكانه في أية فعالية سياسية وإال أن استثناء هذه 
المنطقة يعني أنه ال يوجد حل وال يوجد جد في 
السعي للحل، ننتظر المبادرات التي تقدمنا للعمل 

بشكٍل جاد«.
ونصت وثيقة التفاهم الموقعة بين »مسد« وحزب 
الذاتية  اإلرادة الشعبية على ضمان بقاء اإلدارة 
من  كجزء  الديمقراطية  سوريا  قوات  وهيكلية 
الجيش السوري، واألهم هو االتفاق على نموذج 
له، وهو  حكم مستقبلي يعتمد الالمركزية أساساً 
ما يتوافق مع المشروع السياسي لمجلس وسوريا 

الديمقراطية واإلدارة الذاتية.

 ما هي األسباب
 الخفيفة
 لاللتهاب

في  تباع  التي  األدوية  جميع  ضمن  من 
عليها،  تطغى  والتي  العاملية  األسواق 
احلديث هنا عن األدوية املضادة لاللتهاب 
وخاصًة الستيروئيدية من حبوب ومراهم 
تفرزه  الذي  مثل)الكورتيزون(  وحقن 
الغدة الكظرية، وألن الكثيرين يتعاطون 
حالة  أي  من  أكثر  االلتهاب  أثناء  األدوية 
مرضية أخرى، هناك ما يسمى باألسباب 
اخلفية الثالثية، التي تسمعون عنها من 
قبل الكورتيزون على سبيل املثال، )وهو 
الكظرية  الغدة  قشرة  تفرزه  هرمون 
في  االلتهاب  على  القضاء  شأنه  من 

اجلسم(، فهو يثبط االلتهاب.

عالقة  له  يكون  قد  مرض  بأي  فكروا  ـ 
بااللتهاب؟

ففي  أملاً  أو  املناعة  في  هذا  كان  سواء   
عام  بشكل  التهابات  وجود  حاالت 
الكورتيزون  مراهم  أو  البريدنزون  يُوصف 
تندرج  وجميعها  الكورتيزون  حقن  أو 
اصطناعي  وهو  الكورتيزون،  حتت 
األثار  من  مجموعة  مع  ويأتي  بالطبع 
يقضي  أنه  هو  املهم  ولكن  اجلانبية، 
صحيحاً  هذا  كان  فإذا  االلتهاب،  على 
تكون  املزمن  األلتهاب  حاالت  ان  بد  فال 
وهذا  الكورتيزون  في  النخفاض  مرافقة 
صحيحاً  غير  كان  إذا  ولكن  منطقي، 
يعانون  من  جميع  أن  تفسرون  فكيف 
احلاد  األلتهاب  او  املفاصل  األلتهاب  من 
أو عادية من  لديهم نسب عالية  تظهر 

الكورتيزون لدى فحصهم؟

كوشينج  متالزمة  تدعى  حالة  هناك  ـ 
املصاب  يعاني  جداً  شائعة  حالة  وهي 
أعراضها  عالية،  كورتيزون  نسبة  من 
هي: )دهون في البطن والتهاب عام في 
وارتفاع  النوم  في  ومشكالت  اجلسم 
ضغط الدم وحرقة وحموضة في املعدة 
مفرط  وشعور  ضعيف  مناعي  وجهاز 
كامل  في  ينتشر  وااللتهاب  بالقلق(، 

اجلسم جراء ارتفاع الكورتيزون ملاذا؟

ـ السبب يكمن في مقاومة الكورتيزون 
واألنسولني، وهناك حالة تسمى مقاومة 
النخفاض  نتيجة  وهي  الكورتيزون، 
آخر  ومبعنى  الكورتيزون،  مستقبالت 

حدوث خلل في عملها.

تفرز  التي  الكظرية  الغدة  ولدينا  ـ 
وإذا  املستقبالت  أحد  الى  الكورتيزون 
في  مفرطة  الهرمون  هذا  كمية  كانت 
حال كان املريض يعاني من التوتر املزمن 
استقباله  سينخفض  احلالة   هذه  في 
الكورتيزون  كمية  من  اجلسم  حلماية 
املرتفعة ألنه غير مفيد للجسم، وذلك 
احتوائه على كمية مفرطة من  بسبب 
الكورتيزون ملا له من آثار جانبية عديدة.

عن  الناجتة  اجلانبية  واألثار  البريدنزون 
تناوله

يحمي  اجلسم  إن  املعقول  من  ليس 
نفسه وخصوصاً من داخل اخللية وبعض 
املقاومة  خالل  من  احلساسة  األنسجة 
فقط واملشكلة هنا، إن هذا يعيق عملية 
بالغدة  يؤدي  ما  العكسية  االتصال 
الكظرية الى عدم تلقي الرسالة فيقوم 
في  الكورتيزون  من  املزيد  بإفراز  اجلسم 
البعض  في  وترتفع  اجلسم  أجزاء  بعض 
الذي  االختالط  يفسر  وهذا  منه،  األخر 
يعاني منه الكثيرون ألن أعراض ارتفاعه 

وانخفاضه شبه متطابقة.

مرض  تسمى  حالة  أيضاً   وهناك  ـ 
احلالة  هذه  في  جداً  نادر  وهو  أديسون 
العمل،  عن  الكظرية  الغدد  يتوقف 
لون  ومييل  جداً  هزيالً  اجلسم  ويصبح 
قامتاً،  يصبح  أو  السمرة  الى  البشرة 
إضافة الى حدوث مشكالت خطيرة في 

املناعة.

عيادة روناهي

محمد صالح حسني
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روناهي/ قامشلو ـ بات من األمور السهلة هو 
نادي أو حزب سياسي أو  اإلعالن عن تشكيل 
منظمة إنسانية في قامشلو؟؟؟!، نعم ألن أغلب 
القوانين ال تطبق وهي مجرد حبٍر على ورق، 
والدليل تواجد 24 نادياً في إقليم الجزيرة، فال 
الكتلة البشرية تسمح بذلك، وال الجغرافيا، وال 
المعايير  التغاضي عن  المنشآت. ولكن؛ بسبب 
التي وضعت لترخيص هذه النوادي وصلنا لهذه 

الحال.
من أربعة نوادي في العام 2015، إلى 24 نادياً 
في العام 2020 بإقليم الجزيرة هذا غير من تم 
الذاتية  اإلدارة  لهيئات ضمن  تابعة  أندية  حلهم، 
سياسية  أحزاب  وأخرى  الشبيبة  تدعمها  أخرى 
الداخل  في  التبرعات  بعض  على  تعتمد  ومنها 
المشترك  للرئيس  الشخصي  والجيب  والخارج 
للنادي. ولكن؛ األهم غياب مشروع حقيقي حتى 
اآلن من كافة األندية وعلى سبيل المثال لم يفتح 
أي نادي أكاديمية رياضية حقيقية للفئات العمرية 

ألي لعبة ال فردية وال جماعية.
واقع  على  لالطالع  حملة   ،2019 العام  شهد 
النوادي عبر مكتب التنظيم والمتابعة في االتحاد 
هل  معرفة؛  بهدف  الجزيرة؛  بإقليم  الرياضي 

أم ال؟، ووقتها نصف  الشروط  تستوفي  األندية 
ولكن؛  الشروط.  لهذه  تستوفي  كانت  ما  األندية 
بالرغم من ذلك رفع اسم ستة نوادي فقط للحل، 
األندية  قادر لحل هذه  ووقتها االتحاد كان غير 
منها العتبارات سياسية ومنها بسبب وجود قوة 
تطرح  هامة  قضية  وهنا  منها،  للبعض  ودعم 
بالقرارات  االتحاد  استقاللية  عدم  وهي؛  نفسها 
بشكٍل دائم تشكل معضلة كبيرة في المضي قدماً 
لتوجيه الرياضة نحو المسار الصحيح. اآلن بعد 
قدوم رئاسة مشتركة جديدة لالتحاد؛ هل سيكون 
من  الحروف  على  النقاط  لوضع  قادراً  االتحاد 
بحيث  الشروط؟،  تستوفي  ال  التي  النوادي  قبل 
االتحاد طالب األندية مؤخراً بإرسال أمور كانت 

ضمن شروط الترخيص، وهي كالتالي: 
1- إرسال الهيكلية التنظيمية للنادي مجدداً عليها 
النادي  لكل عضو من أعضاء  الوظيفية  الصفة 

مع أرقام الهواتف.
- الرئاسة المشتركة للنادي.

- مكتب التنظيم.
- مكتب كرة القدم.

- مكتب األلعاب الجماعية.
- مكتب األلعاب الفردية.

- المكتب األنثوي.
- مكتب اإلعالم

2- إرسال التقارير الشهرية ومحاضر الجلسات 

عام  عن  المالي  المحضر  وإرفاق   2020 لعام 
2020 مصدقاً بختم النادي.

ولغاية   ،2020/9/9 تاريخ  من  اعتباراً 
.2020/9/17

هذا الكالم ال نعلم إلى مدى كافة النوادي قادرة 
حل  سنشهد  هل  يطبق؛  لم  حال  وفي  لتطبيقه 
أندية  وليس مجرد  حقيقية،  أندية  نوادي ورؤية 
تشكيل  أو  القدم،  كرة  دوري  فقط  لتلعب  قادمة 

أندية ألغراض شخصية وأطماع مالية فقط؟؟!.
بهذه الخطوة يراد معرفة إلى أية درجة األندية 
لديها هيكلية تنظيمية وكوادر حقيقية تشرف على 
النوادي.  هذه  ضمن  المختلفة  واأللعاب  الفرق 
وفي المقابل وبعد نشر اإلعالن ومطالب االتحاد 
عبر صفحتنا على الفيسبوك؛ القى الخبر ردود 
سري  نادي  من  كاجو  بسام  منها  مختلفة  أفعال 
كانيه ذكر بأنه »في البداية يتوجب على االتحاد 

مشتركة  رئاسة  وتعين  مكاتبه  تنظيم  الرياضي 
ديمقراطية  انتخابات  وإجراء  عام  مؤتمر  وعقد 
ناظم  قانون  على  واالعتماد  لالتحاد  وشفافة 
إعادة  خطوة  تأتي  بعدها  ومن  الرياضي  للعمل 
هيكلية األندية والمجالس الرياضية في المدن«، 
ونوه إلى أنه حتى اآلن لم يعتمد أي قانون ناظم 
 ،2018  ،2017  ،2014 الرياضي  للعمل 
جبار  لعمل  الحاجة  على  وأكد  تعبيره  بحسب 

إلعادة هيكلية الرياضة بشكٍل عام في اإلقليم.

الكثير  حال  هو  للنوعية  وليس  للكم  التوجه  إن 
من األهداف في دوائر العمل والهيئات في شمال 
مكانه،  غير  في  األمر  وهذا  سوريا،  وشرق 
تفاقم  قضية  يعالج  أن  يجب  الرياضي  فاالتحاد 
عدد األندية ومحاولة تقليص عددها لنصل إلى 
أو  لهيئات  تتبع  التي  تلك  وليس  نوعية  نوادي 
جهات سياسية، ال أبداً فأندية مثل قامشلو وأهلي 
األولى وهي  المراكز  الكثير من  عامودا جلبت 
ال تمتلك راع رسمي لها، ويجب دعم مثل هذه 
النوادي التي هي قادرة على وضع بصمة مميزة 
في رياضتنا؛ لتكون قادر على االستمرار مثلها 
والشبيبة  الهيئات  من  تمول  التي  النوادي  مثل 
واألحزاب السياسية. والسؤال األهم؛ هل سوف 
تحل األندية التي بالكاد هي باالسم نادي أم ستبقى 

األمور على حالها وال حياة لمن تنادي؟؟؟!.

103 املرأةالرياضة

محرر الصفحة - جوان محمد

هل سنشهد انخفاض عدد األندية يف إقليم الجزيرة؟؟!
تقرير/ جوان محمد

تقرير/ جوان روناهي

الكروي  للموسم  استعداداً  ـ  قامشلو  روناهي/ 
اختبارات  أجريت  الجزيرة  إقليم  في  الجديد 
الثاني  اللعبة على أرضية ملعب شهداء  لحكام 
عشر من آذار بقامشلو، بحضور 24 حكاماً من 

أصل 30.

الوقت  في  األصعب  هي  التحكيم  مهنة  وتعتبر 
الثقافة  نقص  بسبب  الجزيرة؛  بإقليم  الحالي 
اإلداريين  من  الكثير  لدى  واألخالقية  الكروية 
والمدربين والالعبين، إضافة لوجود أخطاء من 
من  العمل  عدم  بسبب  يأتي  وذلك  الحكام؛  قبل 
األمور  هذه  وبخاصةً  ذاتهم  تطوير  على  قبلهم 

باتت متاحة على االنترنيت وعبر فيديوهات.
ويعتبر الكثير من الحكام أنهم يتعرضون لإلهانة 
والسب والتطاول والعقوبات غير الرادعة بحق 
أكثر  يصدر  السنة  في  وبخاصةً  المتجاوزين، 
من عفو عام عن العقوبات، وإضافة لذلك أجور 

التحكيم التي كانت في السابق بضعة آالف وهذا 
ظل  في  لهم،  المحددة  النسبة  يتضح  لم  العام 

الظروف الصعبة للمواطنين بشكٍل عام.
بهدف التأكد من جاهزية الحكام البدنية والنظرية 

أقيمت  الجديد؛  الكروي  الموسم  الستقبال 
اختبارات حكام لعبة كرة القدم في إقليم الجزيرة 
على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 
االختبارات بنجاح  بقامشلو، وتجاوز 17 حكماً 
من أصل 24 حكماً، بينما تخلف عن الحضور 

ستة حكام لظروف خاصة.
يجتازوا  لم  الذين  الحكام  اختبار  وسيعاد 

االختبارات في 23 من شهر أيلول وهم:
- ممدوح النزال.
- عبدهللا أيوب.
- خالد درويش.

- جمال الدرويش )انسحاب(.
- منير كجو.

- معتز سليمان.

- كسرى محمد.
باإلضافة للحكام الذين تخلفوا عن الحضور.

وسوف سيبدأ الموسم الكروي الجديد والذي تأخر 
األشبال  دوري  بانطالق  كورونا  جائحة  بسبب 
والناشئين، وذلك بتاريخ 2020/9/25، وسيقام 
بنظام التجمعات المناطقية، بينما هناك بطوالت 
للدرجتين  الشباب  لفئة  وهي  القدم  لكرة  أخرى 
األولى والثانية، والرجال أيضاً للدرجتين األولى 

والثانية، باإلضافة لمسابقة الكأس.

اختبارات للحكام استعداداً
 للموسم الجديد

سيدة  قدَّمت  نوعها،  من  األولى  هي  سابقة  في 
سعودية من منطقة الجوف )شمال غرب(، ملف 

ترشُّحها لرئاسة ناٍد رياضي بالمنطقة.
وعقد  االقتراع  موعد  السهو،  وتنتظر عواطف 
الجمعية العمومية للنادي بفارغ الصبر، متمنية 
أن تكون أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.
على  منافسة  لخوض  عواطف  تستعد  وفيما 
فإنها  للنادي،  الحالي  الرئيس  زوجها،  كرسي 
 15 من  أكثر  تضمان  قائمتين،  ضمن  تتنافس 

عضواً، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

السعودية  المرأة  أن  السهو«  وأكدت »عواطف 
قيادية وقادرة، وقالت: »سأثبت هذا الشيء عند 

استالمي منصب رئاسة نادي القلعة«.
نهضة  السعودية  في  الرياضية  المرأة  وتشهد 
حقيقية بعدما كانت في السابق مغبون الحق في 
الكثير من المجاالت، وعلى وجه الخصوص في 
وكافحت  قاومت  سنوات  منذ  ولكن؛  الرياضة. 
المرأة في السعودية وأصبحت رائدة في الكثير 
أن  العام  هذا  السعودية  وتنتظر  األمكنة،  من 
يقام أول دوري رسمي معترف في المملكة بعد 

سنوات من بطوالت على مستوى الهواة فقط.

ترشح أول سعودية لرئاسة
 ناد ريايض

ستبقى الشهيدة »هفرين خلف« أيقونة السالم رغامً 
عن املحتل ومرتزقته

روناهي/ جل آغا- بعيوٍن لم تعرف االنكسار 
وقلٍب مؤمٍن باألمل، وموقٌن بانتصار الحق؛ 
كانت الشهيدة هفرين خلف ابنة ناحية ديرك 
عام  كأمين  استلمتها  التي  مهامها  تمارس 
لحزب سوريا المستقبلوالتي طالتها يد الغدر 
حائمة  بيننا  روحها  وتبقى  جسداً،  لتفارقنا 

كحمامة تبحث عن السالم في وطنها.

الشهيدة هفرين خلف كانت األمين العام لحزب 
فكرها  بسبب  واستهدفت  المستقبل،  سوريا 
النضالي الحّر، ورسالتها اإلنسانية التي دعت 
بات  قد  ها  السورية؛  الشعوب  لوحدة  فيها 
أقل من شهر؛  استشهادها  ذكرى  يفصلنا عن 
بها  قام  التي  الشنيعة  الجريمة  تلك  لنستحضر 

عدو ال يعرف إالّ هذا النهج الدموي.

تفاصيل عن طفولة
 الشهيدة هفرين..

فما كان من صحيفتنا روناهي إال أّن توجهت 
لمنزلها، ولقاء والدتها التي عادت مؤخراً من 
القضاء،  مستجدات  آخر  على  لتتطلع  أوربا 
الشهيدة  قضية  تبنوا  الذين  المحامين  وأقوال 
هفرين، واعتبروها رمزاً للسالم لكّل نساء ال

عالم.                           
استقبلتنا األم سعاد محمد والدة الشهيدة هفرين 
خلف التي تدخل عقدها السادس، وقد توشحت 
بها من كّل  النور يحيط  لكن  السوداء؛  بثيابها 
جانب، نعم أنّه نور الفخر بشهادة ابنتها، حيث 
وصفت هفرين في بداية حديثها قائلةً: »لم تكن 
هفرين  سريانية؛  وال  عربية  وال  فقط  كردية 
كانت كّل الشعوب السورية ألنّها حملت حّب 

الوطن بكّل أطيافه بقلبها«.
هفرين من مواليد ديرك 1984م كانت االبنة 
ذكور؛  أوالٍد  أربع  بعد  األم  انتظرتها  التي 
لتكون فرحتها بوالدة الياسمينة عارمة، بحسب 

تعبيرها.
هفرين  رأيت  عندما  كبيرة  كانت  »فرحتي 
الكلمات  بهذه  مرة«،  ألول  المدرسي  بلباسها 
ابنتها هفرين طالبة  بينت األم سعاد كم كانت 
رفاقها  قبل  من  المدرسة  في  محبوبة  مميزة 
جداً،  اجتماعية  كانت  بأنها  مبينةً  ومعلميها؛ 
وعن ذكريات هفرين الطفلة قالت األم مبتسمةً 
ابتسامة يخالطها الشوق: »ال أنسى يوم جاءت 
تبكي، حيث مزق لها رفاقها جالءها المدرسي؛ 
فما كان مني إالّ أّن لصقته واحتفظت به ليومنا 
»ستكونين  لها:  وقلت  حينها  وحضنته  هذا، 
قطعوا  وإن  حتى،  دائماً  ومتفوقة  مميزة 

شهادتك«.
مستوى  على  بالمسابقات  تشارك  وكانت  كما 
الحسكة في مادتي اللغة اإلنكليزية والرياضيات 
بها  تعود  كانت  مرة  كّل  وفي  بهما،  لتميزها 
فتشير  المسابقة؟  في  نجح  من  أمها  تسألها 
لنفسها مبتسمةً »ابنتك«، على حد وصف األم 

سعاد.

درست يف كلية الهندسة
 املدنية بحلب

الشهادة  إلى  واجتهادها  هفرين  تميز  واستمر 
األم  رفضت  خاصة  ولظروف  الثانوية، 
تحصل  لم  العائلة  بها  مرت  عنّها  اإلفصاح 
حلمها؛  كان  الذي  الطب  عالمة  على  هفرين 
فكانت الهندسة المدنية خيارها الثاني، وبالفعل 
أمها  لتفارق  لحلب؛  الطموحة  الشابة  سافرت 
ألول مرة جسداً لكن روحها كان في كل ركن 

من البيت، حسب تعبير الوالدة سعاد.
وأردفت: »تخرجت ابنتي، وأصبحت مهندسة 
السوريين  كسائر  لكنّها  2009م؛  عام  في 

جلست في البيت بال عمل«.

تقرير/ غزال العمر    

وأضافت األم سعاد بأن هفرين قامت بنشاطات 
الثقافي  المركز  في  اإلنكليزية  باللغة  مسرحية 
الخضوع  دون  تذهب  وكانت  ديرك،  في 
حقوق  عن  مسرحيات  وقدمت  لتدريبات، 
اإلنسان ومجزرة »حلبجة«، ونوهت: »وما أّن 
حطت الحرب أوزارها، وقرع المحتل التركي 
وشرقي  شمال  شعوب  بحق  الهمجية  طبوله 
الحقوقي  نشاطها  هفرين  بدأت  حتّى  سوريا 
في تبني الدفاع عن حقوق اإلنسان، والوقوف 
فهي  البشري،  والظلم  التركي  العدوان  بوجه 
بكّل  الديمقراطية  سوريا  لرؤية  دوماً  طمحت 

شعوبها«.

حملت بقلبها حّب وغية
 عىل أبناء وطنها

هيئة  في  عملت  ابنتها  بأّن  سعاد  األم  ونوهت 
االقتصاد بقامشلو بين عامي 2015 – 2017 
م، واسترسلت: »قلت لها يوماً مازحةً يا ابنتي 
اشترينا  فهاّل  الكهرباء  مشكلة  من  نعاني  إنّنا 
كهرباء  أريد  ال  أنا  »أمي  لي:  فقالت  مولدة؟! 
نحصل  أن  إما  حارتي؛  وأهل  جيراني  بدون 

عليّها جميعاً وإالّ فال داعِ لها«، فشعرت يومها 
أبناء  بقلبها حّب وغيرة على  ابنتي تحمل  بأّن 

وطنها؛ جعلني فخورةً بها أكثر.
التركي  المحتل  لسياسة  مواجهتها  عن  أما 
االقتصادية العدوانية، وضحت األم سعاد: »ال 
بعين  خالها  مزرعة  المحتل  حرق  يوم  أنسى 
كانيه  سري  على  األخير  الهجوم  في  ديوار 
فقالت لي: »سنزرع بيوتاً بالستيكية من عين 
ديوار إلى الطبقة بالخضار، ولن نركع للعدوان 

أو نستكين ونضعف«.

»ال تشتاقي يل واهتمي بعملك«

مارست همرين بعد ذلك العمل السياسي ضمن 
األمين  أصحبت  المستقبل حيث  حزب سوريا 
العام للحزب بتاريخ 3/18/ 2018م، فزادت 

بذلك مسؤوليتها تجاه الشعوب السورية ككل.
تؤكد األم سعاد بأن هفرين كانت نشيطة محبّة 
بواجبها،  القيام  عن  شيء  يثنيها  ال  لعملها 
وهي شجعتها بشكل دائم أثناء رحالت سفرها 
الطويلة؛ فهي كانت غالباً خارج المنزل بحكم 
عملها وألن الحزب كان حديث العهد وطموح 
ابنتها كان كبيراً؛ لبناء سوريا موحدة ديمقراطية 
ال مركزية؛ رغم االنقسامات القومية والدينية، 
منذ  السورية  الحرب  تشهدها  التي  والمذهبية 

سنوات.
»هفرين ابنتي ال تشتاقي لي واهتمي بعملك«، 
لترد  ابنتها؛  سعاد  األم  شجعت  الجملة  بهذه 
هفرين بكّل ثقة عليها: »أمي أنِت وعملي بقلبي 

وسأشتاق لك«، بحسب األم سعاد.
ما أعظم هذه األم التي جادت بمشاعر األمومة 
وهي صامتة تخبئ بداخلها بركان حّب وحنان 
أمام  قوية  تكون  أّن  فضلت  لكنّها  البنتها؛ 
واإلرادة،  الصمود  ياسمينتها  لتمنح  أمومتها؛ 

والصبر لتقدم المزيد لهذا الوطن.

»أحزانهم الحمراء أقوى 
من بقية األلوان«

بالشعوب  تشعر  خلف  هفرين  الشهيدة  كانت 
أكدت  وكما  لها،  مشهود  هو  كما  السورية 
المخيمات  قاطني  أوضاع  أن  مبينةً  والدتها 
مرة  من  فكم  لهفرين؛  الشاغل  الشغل  كان 
زارتهم في عين عيسى، لتردد دوماً: »دمرت 
الماليين  طفولة  أماكن  سوريا  في  الحرب 
كعين  المخيمات  ضمتهم  الذين  السوريين  من 
ساكني  نهدي  أن  اقترحنا  لذا  عيسى وغيرها؛ 
خيمهم  أمام  يزرعونها  صغيرة  شجرة  الخيم 
ويعتنوا بها؛ لتكون ذكرى منّهم بعد مغادرتهم 
باتجاه منازلهم ومدنهم ستكون خضراء جميلة 
في أرض ضمت أحزانهم وتشردهم، ثم أكملت 
كانت  »ربما  األمل:  يرافقه  بحزن  هفرين 
أحزانهم الحمراء »كنايةً عن دماء األبرياء في 

بقية  من  بكثير  أقوى  بالبالد«  الدائرة  الحرب 
األلوان«.

كلمات مؤثرة ناشدت بها هفرين ضمير العالم 
والمهجرين  النازحين  أوضاع  في  للنظر 
وال  والدتها،  بقلب  محفورة  ستبقى  السوريين 

زال الحقوقيون والنشطاء يرددونها.
عمد المرتزقة إال أن يخطفوا »حمامة السالم« 
الشابة  لتستشهد  شعبها  أبناء  عليها  يطلق  كما 
التي أرهبت االحتالل التركي ومرتزقته »مما 
بفكرها  السوري«؛  الوطني  بالجيش  تسمى 
للتفاِن والوفاء  وبطموحها الذي لم يعرف حداً 

ألرضها وشعوب المنطقة.

األم يف وداع ابنتها األخي..

أكدت األم التي ال تصدق إلى اليوم بأّن ابنتها 
كان  التي  إجازتها  قطعت  هفرين  أن  رحلت؛ 
وقالت:  أيام،  ثالثة  تستمر  أن  المفروض  من 
أن  يرضيك  »أمي  لي:  فقالت  منعها  »حاولت 
الوطن  نداء  إنه  نعم  خائنة«،  ابنتك  عن  يقال 
الهمجي  المحتل  من  خوف  دونما  الشابة  لبته 
ومرتزقته والوضع األمني السيء الذي رافقه 
العدوان على مناطق شمال وشرقي سوريا؛ لكن 
الوالدة كان قلبها دليلها؛ حيث ذكرت: »طلبت 
منها أّن أذهب معها فرفضت، وقالت »ستريني 
حيث  الرقة«،  من  أمي  يا  التلفاز  شاشة  على 
كانت مدعوة لتسجيل برنامج تلفزيوني مهم«.

وفتحت  الشارع  إلى  معها  »نزلت  وتابعت: 
سائق  وأوصيت  مرة،  ألول  السيارة  باب  لها 
السيارة فرهاد رمضان الذي رافقها ألول مرة 
وقلت له: »انتبه البنتي واحميها، وأذكر بأني 
أمام  من  السيارة  اختفت  حتى  البيت  أدخل  لم 

عيني«.

ياسمينة السالم مل تسلم 
من وحشيتهم..

ليكون المصاب الجلل بتاريخ 2019/10/12م، 
العدوان  قبل  من  المرأة  بحق  سافر  بانتهاك 
التركي ومرتزقته، لتكون هفرين خلف شهيدة 
الحق والحقيقة التي أرعبتهم، حيث استشهدت 
التركي  االحتالل  مرتزقة  يد  على  سائقها  مع 
مما تسمى بالجيش الوطني السوري وهي تقول 

آخر كلمة لها بأنها »تمثل حزب حّر«.
وحشي  بشكل  السورية  الياسمينة  اغتالو 
غلهم  تشف  لم  رصاصة  عشرين  وإجرامي، 
ليمثلوا  بالسالم؛  نادت  امرأة  على  وحقدهم 
كما  وحادة  صلبة  بأشياء  ويضربوها  بجثتها 
صرح األطباء، ظناً منهم بأنهم وأدوا السالم، 
ولكن هيهات فقدر سار على درب هفرين آالف 

الياسمينات.

»نظرة التحدي للنساء املقاومات 
ترهب املحتل«

أما عما كان يخيف النظام التركي الفاشي من 
شمال  ونساء  خاصةً،  خلف  هفرين  الشهيدة 
هدفاً  الزلن  اللواتي  عامةً  سوريا  وشرقي 
محمد  سعاد  األم  شددت  فقد  ولمرتزقته،  له 
والدة الشهيدة هفرين خلف: »أنه بريق الحياة 
فنظرة التحدي والثقة واإلرادة لدى نساء شمال 
تستطيع  قررت  إن  فالمرأة  سوريا،  وشرقي 

صنع المستحيل، وهذا ما يخيفهم منَا«.
الشهيدة  ترى  أن  من  أقصر  الوقت  كان  ربما 
ال  تعددية  سوريا  برؤية  حلمها  خلف  هفرين 
مركزية تحتضن جميع شعوب المنطقة يعيشون 
بأمان على ربوعها مجسداً على أرض الواقع 
راقب  روحها  أن  المؤكد  من  لكن  بحياتها، 
جثمانها  حول  التف  الذي  الشعبي  الحشد  ذلك 
قلب  في  وغيرهم؛  وسريان  وعرب  كرد  من 
مدينتها ومسقط رأسها ديرك؛ لتشيع إلى مزار 
الشهيد خبات؛ فما عجز عنه السياسيون يحققه 
ياسمينة  خلف  هفرين  تشييعهم؛  أثناء  الشهداء 
الطاهر  جثمانها  رقد  األحمر  والحزن  السالم 
بسالم على أرضها وبين شعبها ليذكر الشعوب 

السورية اسمها لألبد.
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 أكدت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في 
سوريا  في  الحل  بأن  محمد  سينم  واشنطن 
يجب أن يكون سياسياً، وأضافت: »لقد حان 
على  المعارضة  أطراف  لجلوس  الوقت 
سوريا«.  مستقبل  لمناقشة  واحدة؛  طاولة 
وأشارت إلى أن مجلس سوريا الديمقراطية 
منفتح على كافة القوى الوطنية السورية، وال 
بد لوجود الدول الضامنة ومن بينها واشنطن.

جاء ذلك في حوار لها مع المرصد السوري 
سوريا  في  الوضع  عن  اإلنسان  لحقوق 
التوافق  وأهمية  اإلجرامي،  تركيا  ومخطط 
تخرج  تفاهمات  إليجاد  الروسي  األمريكي 

سوريا من أزمتها الطويلة.

وكان الحوار على الشكل التالي:

يقولون  - سياسيون ومعارضون سوريون 
بعد  إال  يكون  لن  سوريا  في  الحّل  »إن 
إجراء االنتخابات األمريكية«، أين تصطف 

واشنطن اليوم في رأيك؟

ال شك أن االنتخابات األمريكية تلعب دوراً 
رئيسياً في ذلك ولكن ال ننسى أن الموضوع 
لواشنطن  بالنسبة  استراتيجي  هو  السوري 
حل  ال  أنه  على  الكبرى  الدول  اتفقت  وقد 
عبر الدبابات في سوريا. لذلك؛ سيكون الحل 
الالعبين  بين  دولية  تفاهمات  عبر  سياسياً 
الرئيسيين. وبالتأكيد واشنطن هي إحدى تلك 
التفاهمات  مجريات  ولكن  الرئيسية،  القوى 
اإلقليمية  بالدول  تتعلق  كونها  معقدة  ستكون 
وأمام  السوري،  الحل  مع  وتناقضاتها 

واشنطن مهام كبيرة في ذلك.

عرض  بايدن  جو  الديمقراطي  المرشح   -
الخطط،  من  بسابقاتها  شبيهة  وهي  خطته 
على  بايدن  تركيز  هو  فيها  الجديد  أن  بيد 
ملفات الصراع في المنطقة، أبرزها سوريا؛ 
تحوالت  بظل  ذلك  في  برأيك  ينجح  هل 

جيوسياسية وإقليمية؟

إن أساس السياسة يكمن في تحقيق المصالح 
االستراتيجية أو االقتصادية، وبكل تأكيد لدى 
استراتيجيتها  األمريكية  المتحدة  الواليات 
أو  السياسة  وهذه  سوريا،  في  الخاصة 
االستراتيجية تكاد تكون من ثوابت السياسة 
وأساليب  طرق  تختلف  ولكن؛  األمريكية. 
تصريحات  وكانت  الهدف،  إلى  الوصول 
الحل  دعم  على  تركز  األمريكية  اإلدارة 
بداعش  المتمثل  اإلرهاب  ودحر  السياسي 
تحافظ واشنطن على  أن  في سوريا، ونأمل 
أمن  وضمان  تحقيق  على  المبنية  مبادئها 
النظر  بغض  عام  بشكل  المنطقة  واستقرار 

عمن سيكون سيد البيت األبيض القادم.

لجبهة  أمريكية  مساع  عن  حديث  -هناك 
موّحدة ضد النظام تقودها قسد والمعارضة 
السورية، كيف السبيل إلى نجاحها إلخراج 

سوريا من األزمة؟

الصراع السوري دام لسنوات دون الوصول 
إلى حل ودون وقف نزيف الدم السوري، ومن 
أسباب استمراره عدم التوصل إلى اتفاق بين 
في مجلس سوريا  أنفسهم، ونحن  السوريين 
يتركز  الدوام  توجهنا على  الديمقراطية ظل 
تنظر  التي  الفاعلة  الديمقراطية  القوى  على 
بكافة  السوريين”  “لكل  الجديدة  سوريا  إلى 
البالد  تحافظ  حيث  والديني،  اإلثني  التنوع 
على فسيفسائها الجميل. وأعتقد أن الوقت قد 
على  المعارضة  أطراف  كافة  لتجلس  حان 
لذلك؛  بلدها.  مستقبل  وتناقش  معاً  الطاولة 
القوى  كافة  مع  الحوار  على  منفتحين  كنا 
للقوى  أن  ويمكن  السورية،  الديمقراطية 
الفاعلة أن يكون لها دور في الملف  الدولية 

السوري ومن بينها واشنطن.

ـ في حال ضغطت أمريكا، هل من الممكن أن 
يحصل تقارب بين قوات سوريا الديمقراطية 

وتركيا؟

نحن في مجلس سوريا الديمقراطية واإلدارة 
الذاتية لم نشكل أي تهديد لدول الجوار وكنا 
دائماً نرغب في أن تكون لنا عالقات حسن 
جوار مع جيراننا على الحدود، وتركيا التي 
نتشارك معها الحدود بطول ما يقارب 920 
كم كان من األولى أن نحظى معها بعالقات 

جيدة لدعم الشعب السوري في مناطق شمال 
وشرق سوريا. لألسف هذا لم يحدث، بالعكس 
ألراٍض  تركي  وغزو  احتالل  حدث  تماماً 
سورية مثل عفرين وكري سبي )تل أبيض( 
وسري كانيه )رأس العين(، وتم تهجير أهل 
هذه المدن؛ ما أدى إلى نزوح مئات اآلالف 
إلى  إضافة  المنطقة،  داخل  مخيمات  إلى 
قتل  من  اإلنسان  لحقوق  جسيمة  انتهاكات 
وخطف واغتصاب للنساء من قبل المرتزقة 
تركيا  كانت  إن  التركي.  االحتالل  دولة  من 
المنطقة فعليها  جادة في خلق االستقرار في 

التوقف عن هذه االنتهاكات أوالً.

والدفاع  زمنياً  طويلة  حرب  أمام  سوريا   -
عنها والحفاظ على وحدتها جزء من إعادة 
للدفاع  السبيل  كيف  بالمنطقة،  التوازن 

عنها؟

الوطنية  السيادة  نسبي، ولكن  السيادة مفهوم 
من  إال  يتحقق  لن  وهذا  مطلق،  مفهوم  هي 

سيادة  يحدد  األزمة  لحل  دولي  توافق  خالل 
القوات  كافة  من خالل خروج  الحقاً  الدولة 
دولة  سيادة  وفرض  سوريا،  من  األجنبية 
الشعوب  لكافة  المواطنة  وتحقيق  القانون 
السورية وحماية مكتسباته، وأعتقد أن أفضل 
حّل من أجل الداخل السوري هو قبول مبدأ 
مناطق  كافة  على  وتعميمه  الذاتية  اإلدارة 
شؤونه  الشعب  ليدير  السورية  الجغرافيا 

بنفسه ضمن منظومة ديمقراطية وطنية ومن 
خاللها ستستعاد السيادة واألمن وهيبة الدولة.

االنتهاكات  عن  تحدثت  كثيرة  تقارير  ـ 
في  سوريا  في  اإلنسان  لحقوق  الجسيمة 
ترين  أال  دولي،  صمت  وسط  الحرب  ظل 
المسلطة  االنتهاكات  شجع  الصمت  هذا  أن 
على السوريين، أين “قسد” من هذا كقوة 

للتصدي والردع؟

المرتزقة  قبل  من  تُرتكب  التي  االنتهاكات 
المحتلة،  المناطق  كافة  في  تركيًّا  المدعومة 
من قتل وخطف ودفع فدية وتغيير ديمغرافي 
زادها  قسري؛  وتهجير  وتتريك  للمنطقة 
الصمت الدولي تفاقماً. لذلك؛ ندعو المنظمات 
للتحقيق  حيادية  هيئة  تشكل  أن  إلى  الدولية 
في هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب 
لالنتهاكات  بالنسبة  أما  الفاعلين.  ومحاسبة 
التواصل  تم  فقد  عفرين،  في  النساء  بحق 
عن  واإلفراج  الجرائم  هذه  إنهاء  أجل  من 

تتعلق  أخباراً  لألسف  سمعنا  وقد  النساء، 
بإرسال المعتقالت من نساء عفرين إلى ليبيا 
قامت  عما  تختلف  ال  األفعال  وهذه  كسبايا، 
في  اإليزيديات  النساء  به “داعش” في حق 
وكل  المتحدة  األمم  نطالب  لذلك؛  سنجار. 
القوى الدولية المعنية بالملف السوري بإنهاء 
هذه االنتهاكات بحق نسائنا، علما أن قوات 
أيضاً  طرفها  من  تعمل  الديمقراطية  سوريا 
يحدث  ما  بوقف  وتطالب  التحالف  دول  مع 

بحق النساء.

 ـ مراقبون يعتبرون أن الصراع في سوريا، 
على  األولى  بالدرجة  اقتصادي  صراع 
دماء  المتوّرطة في  الدول  قبل  ثرواتها من 

السوريين، هل تتفقون مع هذا الرأي؟

من المؤلم أن نصف الصراع في سوريا بأنه 
يقوض  األمر  فهذا  بحت،  اقتصادي  صراع 
السورية  الثورة  عليها  قامت  التي  األسباب 
والديمقراطية  والمواطنة  الحرية  أجل  من 
يجعل  ما  المدنية؛  الدولة  إلى  والوصول 
سدى،  تذهب  ودمائه  الشعب  تضحيات 
فإن  دولياً؛  أما  الداخلي،  الصعيد  على  هذا 
الصراع في سوريا قد كلف أضعاف ما قد يتم 
االستفادة منه الحقاً، حرب القوى في سوريا 
لها أبعاد وتأثير على السياسة العالمية، فمن 
وهذا  جديد  عالمي  نظام  تشكيل  يبدأ  سوريا 
القوى  بين  الكبير  الصراع  هذا  يفسر  األمر 

المؤثرة.

 ـ ما تعليقك على مذكرة التفاهم بين مجلس 
سوريا الديمقراطية وحزب اإلرادة الشعبية 
الممكن  من  هل  السورية؟  األزمة  بشأن 
على  ردك  وما  سياسي؟  حل  إلى  تؤدي  أن 
تعتبرها  التي  االتفاقية  على  القائم  الهجوم 

)قسد ومسد( إنجازاً هاماً؟

مع  يحصل  مبدئياً  كان  ولو  اتفاق  أي  إن 
فكل  نصراً،  ذاته  بحد  يعتبر  كانت  أي جهة 
إلى  الوصول  أجل  من  جهة  أي  مع  خطوه 
حل وتفاهمات سياسية هي خطوة نحو إنهاء 
جداً  جادون  ونحن  السوري،  الشعب  معاناة 
ويعيد  الصراع  ينهي  حل  إلى  الوصول  في 
بناء الدولة ضمن أطر جديدة تضمن للجميع 
يعتبر  الخطوات  هذه  ينتقد  ومن  حقوقهم، 
وزيادة  الدماء  من  المزيد  إراقة  في  شريكاً 
على  نختصره  يوم  كل  إن  الشعب.  معاناة 
جميعا،  لنا  مكسب  هو  الحل  إيجاد  طريق 
الدبلوماسي  سعينا  خالل  من  نبحث  ال  نحن 
عن ميزات أو مكاسب اقتصادية أو سياسية، 
الذي من شأنه  الشامل  الحل  إنما نبحث عن 
إيصالنا إلى شاطئ األمن واألمان واالستقرار 

لعموم الشعب والمنطقة.

- حول مسار األزمة السورية، أمن الممكن 
توافق  بدون  حل  إلى  األزمة  تصل  أن 

الدولتين الفاعلتين أمريكا وروسيا؟

دمشق  في  القرار  زمام  تملك  روسيا  رسمياً 
األرض  على  فاعلة  عسكرية  قوى  ولديها 
المتحدة موجودة  السورية، كما أن للواليات 
التي  القوى  وتدعم  السورية  األرض  على 
هزمت “داعش” وتملك زمام الحل السياسي 
قسمين،  إلى  منقسمون  ونحن  التوافقي، 
القوتين  هاتين  وبدون  قوتين،  بين  جغرافياً 
لن نستطيع أن نحرز تقدماً على طريق الحل 
وجدت  إن  وحتى  واحدة،  خطوة  السياسي 
فإن  دمشق؛  في  والوطنية  السياسية  اإلرادة 
عدم وجود ضامن ألي اتفاق لن يصل بنا إلى 
الصراع  قوى  تمثالن  وأمريكا  روسيا  حل. 
العالمي الحديث ولن يكون هناك أي حل من 

دونهما.

أكان  الدستورية،  اللجنة  تغييب مسد عن  ـ 
استرضاًء لتركيا أم ال؟

لم يكن استرضاًء لتركيا فقط بقدر ما يهدف 
في  فاعلة  سياسية  كقوة  دورنا  تهميش  إلى 
من  يخرجونا  أن  يريدون  السوري،  الشمال 
معادلة الحل السياسي واستبدالنا بطرف آخر 
مصطنع ال يمثل إطالقاً حقوق الشعوب التي 
ثارت من أجل نيل حقوقها، ومع ذلك نؤكد 
المسار  في  مسد  إشراك  دون  من  حل  أال 
إطالقاً  يخدم  ال  لنا  تهميش  وأي  السياسي 
معادلة الحل السياسي التي ستصبح مستحيلة 
من دون مشاركتنا أو مشاركة أي قوة سياسية 

أخرى فاعلة.
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للمرة السادسة يتم تفجير خط الغاز العربي الذي 
يمر باألراضي السورية، وثق المرصد السوري 
يوم  عنيفة  انفجارات  حدوث  اإلنسان  لحقوق 
بريف  مناطق  بدورها  هزت   ،2020/8/24
ناجمة  أنها  تبين الحقًا  والتي  العاصمة دمشق، 
عن تفجير لخط الغاز العربي الواقع بين منطقتي 
ما  دمشق،  العاصمة  بريف  والرحيبة  الضمير 
أدى الندالع النيران بشكل واسع، وعملت فرق 
اإلنقاذ على إخمادها، دون معلومات عن خسائر 
وتعد  كبيرة،  المادية  الخسائر  أن  إال  بشرية، 
الغاز،  القلمون الشرقي، حيث يمر خط  منطقة 
انكفأ  التي  السورية،  البادية  إلى  رئيسية  بوابة 
عدة  مناطق  من  المتشدد  التنظيم  عناصر  إليها 
كما  األخيرة،  السنوات  خالل  منها  طردهم  تم 
سنوات  مدار  على  توترات  المنطقة  تلك  تشهد 
 - الروسي  الصراع  السيما  السورية،  الحرب 
إلنهاء  المتواصل  الروسي  والسعي  اإليراني، 
الموالية  والميليشيات  اإليرانية  القوات  تواجد 
لها، باإلضافة لكونها تعد منطقة  »مصالحات 
عليها  السوري  النظام  سيطرة  بعد  وتسويات« 
من  مقاتلين  يتواجد  حيث   ،2018 العام  في 
الفصائل انضموا إلى »قوات النظام وأجهزتها 

األمنية« بعد التسويات.
في  مماثلة  حوادث  شهدت  سوريا  أن  ويذكر   
ضد  معظمها  في  قيدت  والتي  سابقة،  فترات 
استهداف  تم  المثال  سبيل  فعلى  مجهول، 
ومعمل  حمص  ومصفاة  للغاز  الريان  محطة 
مسيرة  طائرات  عبر  الوسطى  المنطقة  غاز 
في  النيران  الندالع  أدى  ما   ،2019/12/21
انفجار بعض األنابيب  الذكر بعد  آنفة  المناطق 
وأفران تحسين المواد البترولية، كذلك في 14 
الغاز  نقل  خط  استهدف  تموز/يوليو2019 

السوري  اإلرهابي  المرتزق  االئتالف  أن  يبدو 
يعد  ولم  النظام  إسقاط  شعارات  يهمه  يعد  لم 
خسرها،  التي  السورية  المناطق  تحرير  يعنيه 
ولم يعد يفكر بكرامة الشعب السوري ولم يعد 
باالرتزاق والعمل  إال  نفسه  تنظيم  بإعادة  يفكر 
تحت امرة الدولة التركية المحتلة كجنود تحت 
الطلب، لذلك غيرت األخيرة بوصلتهم، فبعد أن 
األراضي  من   ٪  75 نسبة  على  مسيطراً  كان 
السورية تنازل عنها بمساومات ومقايضات بين 
الجانب التركي والروسي لصالح النظام والدولة 
الذي  السوري  الشعب  هو  والخاسر  التركية، 
يعيش تحت سيطرة تلك الجماعات واالئتالف، 
بينما الشعب الذي قدم مئات اآلالف من الضحايا 
بات اليوم ُمهجراً في تركيا وغيرها من الدول، 
إرهابية  جماعات  سلطة  تحت  يعيشون  أو 

واالحتالل التركي. 
بحجة  الكردستاني  العمال  تحارب  التي  تركيا 
أصحاب  بأنهم  تماماً  تدرك  وهي  اإلرهاب 

تفجي خط الغاز العريب وأصابع االتهام تشي لتورط النظام

تغيي بوصلة االئتالف

سينم محمد: »ال بد من بناء سوريا الجديدة التي 
للغاز تضمن حقوق جميع السوريني« إيبال  ومعمل  الشاعر،  حقل  بين  الواصل 

في بادية حمص الشرقية الذي خرج عن الخدمة 
نتيجة استهدافه من قبل جهات ال تزال مجهولة، 
متر  مليون   2 من  أكثر  الخط  هذا  ينقل  حيث 
إيبال  معمل  إلى  يومي  بشكل  الغاز  من  مكعب 

ومنه إلى محطات توليد الكهرباء.

ما هو خط الغاز العريب وما أهميته؟

العربي  الغاز  خط  من  المستهدف  الجزء  ويعد 
هو المرحلة الثالثة من خط الغاز العربي  الممتد 
دمشق  بريف  علي  دير  منطقة  إلى  األردن  من 
اتفق  العربي  الغاز  خط  أن  ويذكر  سوريا،  في 
على إنشائه عام 2000، من أجل تصدير الغاز 
العربي  المشرق  دول  إلى  المصري  الطبيعي 
عدة،  مراحل  على  وذلك  أوروبا،  إلى  ومنها 
مدينة  من  األولى،  مرحلته  في  الخط  وانطلق 
جنوب  في  العقبة  إلى  سيناء  شمال  العريش 
األردن، أما المرحلة الثانية من المشروع فبدأت 
إلى منطقة الرحاب األردنية  من العقبة وصوالً 
والتي يلتقي بها فرع الغاز المصري بفرع خط 
الغاز السعودي على الحدود مع سوريا، ويقطع 
خط الغاز العربي حوالي 350 كم من األراضي 
عام  بحلول  منها  االنتهاء  تم  والتي  السورية، 
2005، وكان من المفترض أن يمتد إلى مدينة 
غاز  بخط  توصيله  يتم  ثم  ومن  التركية،  كلس 
نابوكو ثم بالقارة األوروبية، ويعتبر لهذا الخط 

للقارات،  عابر  خط  لكونه  اقتصادية  أهمية 
بها  يمر  التي  للدول  إيرادات  يحقق  وبالتالي 
بين  الغاز  نقل  في  دوره  وكذلك  سوريا،  ومنها 
عدد من الدول، كما يربط هذا الخط بين معظم 
السوري  النظام  لنفوذ  التي تخضع  الغاز  حقول 
كحقول الرقة ودير الزور والشاعر وحيان، ويتم 
الكهروحرارية  المحطات  وتزويد  غازها  نقل 
السورية بالغاز، حيث يعتبر المسؤول الرئيسي 
الكهربائية  الطاقة  توليد  محطات  تغذية  عن 
إنًشا   36 قطره  ويبلغ  الجنوبية،  المنطقة  في 
وباستطاعته نقل من 7 إلى 8 مليون متر مكعب 
من الغاز يوميًا، ويقدم الخط كثيًرا من خدمات 

النقل الغاز لدول عربية كمصر والسعودية.

اتهامات متبادلة..

بنظام  المعدنية  والثروة  النفط  وزير  أشار   
األسد في حكومة تسيير األعمال إلى أن »الخط 
تعرض  الجنوبية  للمنطقة  المغذّي  الرئيسي 
إرهابي«،  عمل  عن  ناجًما  يكون  قد  النفجار 
وكذلك اتهم رئيس الحكومة السورية المعارضة  
المقابل  وفي  الغاز،  خط  تفجير  وراء  بالوقوف 
بالوقوف  النظام  السورية  المعارضة  اتهمت 
خلف التفجير تزامناً مع انعقاد اجتماعات اللجنة 

الدستورية في جينيف لتعطيلها.

مؤرشات تشي لتورط النظام..

 

تأمينه  من  بالرغم  االنفجار  موقع  استهداف 
من  وأفراد  العسكرية  القوات  قبل  من  المستمر 
مستمر  بشكل  للنظام  التابعة  األمنية  القطاعات 
خطوط  من  عدد  وجود  إلى  إضافة  ودوري، 
يستهدف  ولم  المنطقة؛  هذه  في  األخرى  الغاز 
منها إال ما يتبع الدول العربية، ومن ناحية أخرى 
لم يعلن تنظيم “الدولة اإلسالمية” مسؤوليته عن 
هذا التفجير بيد أنه كان قد تبنى استهداف الكثير 

من حقول الغاز بأوقات سابقة. 
تم تغطيت أخبار حادث  التي  السرعة  تثير  كما 
التي  النظام  إعالم  وسائل  قبل  من  بها  التفجير 

بوقت  اندالعه  إثر  الحادث  موقع  إلى  وصلت 
االعتياد  تم  كما  التساؤالت،  من  عدد  قصير 
السوري  النظام  قبل  من  األفعال  هذه  مثل  على 
الشأن  يخص  دولي  حدث  وجود  مع  بالتوازي 
مساره  على  والتأثير  تعطيله  بهدف  السوري 
التهمة  وإلصاق  ممكن  قدر  بأكبر  لصالحه 
المجهول  بالفاعل  أو  اإلرهابية  بالتنظيمات 
أن  البعض  يرى  كما  المسؤولية،  من  تنصال 
استهداف خط الغاز العربي يرمي لتوجيه رسالة 
للدول العربية التي يمر عبرها خط الغاز مفادها 
سوريا،  في  تتبع  جديدة  إستراتيجية  هناك  أن 
العربية  المصالح  واستهداف  اإلضرار  وهي 
داخل سوريا، مما يوجب على هذه الدول اتخاذ 
بالداخل  معينة  أطراف  تجاه  بعينها  مواقف 
فإن  وبالتالي  مصالحها،  على  للحفاظ  السوري 
تكرار عملية استهداف خط الغاز العربي، دون 
غاز  خطوط  خمس  مرور  من  بالرغم  غيره، 
الغاز اإليراني، وخط غاز جيهان  أخرى كخط 
ينقل  الذي  نابوكو  وخط  القطري  والخط  باكو، 
الدول  حفيظة  يثير  مما  قزوين،  لبحر  الغاز 
العربية ذات المصلحة ويدفعها إلى اتخاذ إجراء 
أجواء  ذلك  يوفر  كما  مصالحها،  لحماية  بعينه 
المولدات  ببيع  تتاجر  التي  للمليشيات  تسمح  
خالل  من  كبير  مالي  باستثمار  والمحروقات 

ابتزاز المواطنين في هذه الظروف.
في  يستمر  السوري  النظام  اليزال  وأخيرا 
انتهاكاته بحق الشعب السوري من خالل افتعال 
حساب  على  مصالحه  على  للحفاظ  الحوادث 
الكهرباء  انقطاع  شهدوا  الذين  والعباد  البالد 
لساعات طويلة  السورية  المحافظات  في معظم 
يغذي  الذي  الغاز  خط  انفجار  بسبب  متواصلة 
استمرار  في  بالكهرباء،  النظام  مناطق  معظم 
لسياسة الالمباالة وانتهاك حقوق السوريين تحت 

مسميات متعددة.

شعب  حقوق  عن  مدافعون  وهم  حقيقية  قضية 
الحزب  وهذا  نسمة،  مليون  الـ40  يفوق  تعداده 
فأنصاره ومقاتليه من  بقوته،  تركيا  موجود في 
أبناء الشعب الكردي يدافعون عن حقوق الشعب 
الكردي في تركيا وكردستان، فهم لم يتواطؤوا 
مع أي جهة خارجية ضد شعبهم سواء في تركيا 
أو سوريا أو حتى أي جزء من أجزاء كردستان 
عملوا  عندما  االئتالف  فعل  كما  األخرى. 
التركي،  والميت  الجيش  امرة  تحت  كمرتزقة 
في  السوري  الشعب  لصدور  بنادقهم  فوجهوا 
جميع المناطق الشمالية لسوريا، وحزب العمال 
الذي يمتلك قاعدة جماهيرية قرابة الـ 40 مليون 
في كردستان والمهجر، بكل تأكيد من يمتلك تلك 
ارهابياً  يكون  لن  الجماهير  من  الكبيرة  القاعدة 
أبداً. إنما ما يسمى االئتالف السوري المعارض 
كوقود  واليمن  ليبيا  إلى  مرتزقته  يرسل  الذي 
من  اإلرهاب  صفة  به  تليق  أردوغان  لحروب 
كل بد، فمن يمارس الرزيلة واالرتزاق والسلب 
والنهب على أبناء جلدته من السورين، ويمارس 
هو  السوري  الشعب  ضد  والمنكر  الفحشاء 
االحتالل  لغة  يُدّرس  ومن  الحقيقي،  اإلرهابي 
التركي في المدارس السورية ويرفع علم المحتل 
اإلرهابي،  هو  المحتلة  السورية  المدن  فوق 
منقذين  العثمانيين  أحفاد  كان  متى  والسؤال 

ومخلصين للشعب العربي يا حريري.
وعلى ما يبدو أن تركيا باتت تدرك بأنها لن تستطيع 
فعل المزيد في سوريا، وبدالً أن تدخل جيوشها 
معارضة  سيالقي  كان  والذي  السوري  للشمال 
قوية بدأ بإطالق شعار االئتالف اإلرهابي بوجه 
الكرد والعرب والسريان أصحاب اإلدارة الذاتية 
ساحة  يبَق  لم  بأنه  أدركت  أن  بعد  الديمقراطية 
في سوريا لتصارع بها، وبعد أن أدركت تركيا 
واالئتالف بأن المذكورين هم أصحاب مشروع 
حقيقي يخدم شعوب شمال شرق سوريا بخاصة 
ال  ذلك  أن  إال  العموم،  على  السوري  والشعب 

يروق لتركيا فبدأت بالبحث عن مبررات وحجج 
االتحاد  حزب  شماعة  سوى  أمامها  يكن  فلم 

الديمقراطي.
أن  فحجة  السوري  الشعب  على  كذباً  كفاكم 
من  جزء  هو  الديمقراطي  االتحاد  حزب 
مؤلفات  من  كذبة  هي  الكردستاني  العمال 
حزب  بأن  وترويجكم  التركية  االستخبارات 
سوريا؟  شمال  مشكلة  هي  الديمقراطي  االتحاد 
أقول لهؤالء بأن الواقع يثبت عكس ذلك تماماً، 
يثبت  ذاته  بحد  الذاتية  اإلدارة  مشروع  ونجاح 
الدعم  يتلقى  كان  الذي  المرتزق  االئتالف  فشل 

من كافة الدول ونعت حزب االتحاد الديمقراطي 
الكردي  الشعب  ينعت  بأنه  يعني  باإلرهاب 
وال  باإلرهاب،  الشهداء  من  واآلالف  باإلجماع 
االتحاد  حزب  وتخصيصه  أحداً  منهم  يستثني 
بحد  الكردستاني  العمال  وحزب  الديمقراطي 
ذاته إهانة للشعب الكردستاني الحر، وأصحاب 
الديمقراطية،  األمة  ومشروع  الحرة،  اإلرادة 
بوجه  سيقف  األخالق  من  ذرة  يملك  كان  فمن 
الحقيقي،  واإلرهابي  والمرتزق  الشوفيني  هذا 
ولو بكلمة أو جملة أو مقال أو حتى عملياً بوجه 

مخططاته وقذارته.

الدكتورة فرناز عطية

عبد الكريم صاروخان
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للبريطاني  الليل«  منتصف  »قطار  فيلم  كان  إذا 
األميركي  الشاب  حكاية  يروي  الذي  باركر،  آالن 
يعيشها  التي  الرعب  حالة  يكشف  هايز  بيلي 
نزالء السجون التركية، بصرف النظر عن طبيعة 
قضاياهم، فإن رائعة يلماز كوني »الطريق« تذهب 
للسجناء  المأساوي  الواقع  وتكشف  أبعد  خطوة 

ليس فقط داخل الزنازين بل وخارج أسوارها.

عبر  والتهميش،  القمع  قاومت  الكردية  الثقافة 
التعبير عن معاناة أبنائها، وبطريقة قاربت الملحمية 
للروائي  فيلم »الطريق« )يول(  الحال في  كما هو 
والسينمائي الكردي يلماز كوني )1937ـ  1984(، 
امتدت كتابته  إنجاز شريط روائي  الذي تمكن من 
من زنازين السجون التركية حتى وصلت شاشات 
الذهبية  السعفة  نال  حيث  فرنسا  في  كان  مهرجان 
فيلم  صناعة  بذاتها،  تستحق  سابقة  وفي  باقتدار، 

يروي ظروف إنجاز هذا الفيلم.

الرياح وصية الكردي

ليس أمام من انتهى لتوه من مشاهدة روعة وهول 
»الطريق« الذي ُعرض عام 1982 إال استحضار 
كبش  يا  الُحّر!  ابني  »يا  لبركات  درويش  قاله  ما 
تُْنِزْلهُ  فال  مشنوقا  أباك  رأيَت  إذا  السرمدّي.  المتاه 
 . َعِويَّ عن حبل السماء، وال تَُكِفّْنهُ بقطن نشيدك الرَّ
ال تدفنه يا ابني، فالرياُح وصيَّةُ الكرديِّ للكردي في 
ابني.. والنسوُر كثيرةٌ حولي وحولك في  يا  منفاهُ، 

األناضول الفسيح«.
وعرة،  طرق  خمسة  عن  عبارة  هو  »الطريق« 
كردية،  لخمس شخصيات  فجائعية  مصائر  خمسة 
الذي  البائس  الريف  ذلك  عمق  من  ينحدر  أغلبها 
تحكمه عالقات إقطاعية متخلفة. يغادر كل واحد من 
هؤالء الرجال السجن بصفة شرطية ومؤقتة، ولمدة 
القوانين  وفق  أهله،  زيارة  أجل  من  واحد،  أسبوع 
الجزائية التركية القاضية بمنح هذا »االمتياز« لمن 
قّضى ثلثي مدة عقوبته.. وهذان »الثلثان« قد يعنيان 
للمساجين  خصوصاً  الزمن،  من  أكثر  أو  عقدين 
سيقف  االمتياز  بهذا  »المتمتع«  أن  أي  السياسيين 
أسرته  ألفراد  متوقع  وغير  مجهول  مصير  عند 
طيلة فترة حبسه ثم إن عودته إلى السجن بعد هذه 
»المكافأة« المشروطة، أشد مرارة ورهبة من أنه 

لو ظل محبوساً.
والذي  قسوة،  األكثر  السجن  إلى  باإلضافة  هذا 
المجتمع  سجن  وهو  أسبوع،  لمدة  بزيارته  يكافئ 
الجائرة  باألعراف  والمكبل  البالية  بالتقاليد  المثقل 
مما يجعل »الطريق« واحدة وإن اختلفت المصائر 
والنهايات لشخصيات يلماز كوني، في فيلمه الذي 
ينضح شعرية قاتمة في جماليات حزينة ومرعبة، 

يصنعها الواقع وتخوضها أرواح قلقة ومتمردة.
قصة  في  للمجهول  انتساباً  األكثر  االحتمال  أما 
هذا  شخصيات  من  شخصية  لكل  المؤقت  السراح 
الواحد  الشريط الحابس لألنفاس، فهو أن »ينجو« 
من رعب مصيره في الخارج بالعودة إلى السجن.. 
من  ووحشة  فتكاً  األكثر  الجدار  هو  الواقع  إن 
الذي  فيلمه  في  كوني،  عبّر عنه  ما  السجن.. وهو 

حمل عنوان »الجدار«.
ال يكاد الواحد من هؤالء السجناء الطلقاء ينتبه إلى 
المدة التي قضاها في السجن إال بعد أن يقف عند 

أسرته  أفراد  لدى  والمصائر  األحوال  إليه  آلت  ما 
ذلك  طيلة  المؤقت  أثناء سراحه  منهم  تبقى  من  أو 
األسبوع المشؤوم من تلك الحرية المزعومة، وكأن 
السجن  التي سيقضيها خارج جدران  األيام  بضعة 
لم تزد األمور إال  إذ  العقوبة المضافة،  هي بمثابة 
بؤساً وتعقيداً، فهذا سيد علي يفاجأ أن والده قد تزوج 
من امرأة ثانية وزوجة أبيه أنجبت ولداً وهو ال يعلم 
ثم تخبره والدته بأن زوجته زينة قد جلبت لهم العار 
بعد امتهانها الدعارة مما يضطر الوالد إلى أخذها 
إلى القرية. وبعد أن يسلك سيد، طريقا ثلجية وعرة 
تسببت في عجز حصانه عن مواصلة السير فيجد 
نفسه مضطرا إلى قتله، يصل القرية لمالقاة زوجته 
في  المواشي  زريبة  في  محبوسة  فيجدها  ابنها  مع 
أعراف  حسب  بيديه  عاره  وغسل  قدومه  انتظار 
القبيلة، لكن سيد يلين قلبه ويسامحها بعد أن تزينت 
تالقي  العودة،  طريق  وفي  برضاها.  قتلها  قبل  له 
الزوجة نفس مصير الحصان فتتجمد من البرد، ولم 
مشهد  في  إنقاذها،  بغية  الزوج  جلدات  معها  تنفع 
المستشفيات  أحد  في  الزوجة  تموت  أخاذ.  درامي 
بعد أن حملها الزوج على ظهره مسافة طويلة تحت 

الثلج.

أول مرة يظهر اسم كردستان يف 
فيلم سيناميئ

أما الشخصية الثانية في الفيلم فهي كردي من ديار 
بكر، اسمه محمد صالح، سجن بسبب ضلوعه في 
عملية سرقة أحد محالت المجوهرات وهو متزوج 
من أمينة ولديه ولد وبنت صغيران وزواجه تم دون 
تسجيل رسمي في الدولة، محمد صالح يحب زوجته 
وهي تحبه، لكن أهلها ال يطيقونه ألنه متهم بتخاذله 

وعدم دفاعه عن شقيق زوجته الذي قتلته الشرطة 
أثناء عملية السطو. يتمكن محمد صالح من العودة 
وفي  أهلها،  موافقة  عدم  رغم  القرية  إلى  بزوجته 
طريق العودة يضبطه المسافرون في القطار متلبساً 
بممارسة الجنس مع زوجته في إحدى المقصورات 
العمال يدخل  ينقذه  فينهالون عليه ضرباً. وبعد أن 
شقيق زوجته عربة القطار ويطلق الرصاص على 

الزوجين فيموتان ويبقى مصير الطفل مجهوالً.
تظهر  أورفا.  لمدينة  تابعة  قرية  من  كردي  عمر، 
على الشاشة كلمة كردستان في إشارة إلى وصول 
أحد أبطال الفيلم إلى المنطقة التي يسكنها الكرد في 
تركيا. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه هي المرة األولى 
سينمائي.  فيلم  في  كردستان  اسم  فيها  يظهر  التي 
عمر يحب إحدى بنات قريته، لكنه يلتزم بالزواج 
من امرأة شقيقه الذي قتلته الشرطة وأنكر التعرف 
وهو  المصير.  نفس  من  خوفه  بسبب  جثته  إلى 
الكرد  أن  ذلك  الفيلم،  في  تأثيراً  المشاهد  أكثر  من 
آهاتهم  كتم  إلى  المواقف  هذه  مثل  في  يضطرون 
وإخفاء دموعهم.. وهو ما يذكر بمقطع من قصيدة 
»نحن  فيها  يقول  ديركي  لقمان  الكردي  للشاعر 
الذين قُتلنا، وُمنعت أمهاتنا من البكاء علينا فارتدين 

زهور البراري«.
أمام هذا الكم الهائل من اإلحساس بالقهر، يضطر 
في  الكردية  المقاومة  بصفوف  االلتحاق  إلى  عمر 
الجبال تحت زغاريد النساء، وذلك في رسالة تقول 
والقهر  بالظلم  بدؤوا  الذين  أنتم  التركية:  للسلطات 

والقتل.. ولوال ذلك لما حاربناكم.
أشباح السجن بقيت ماثلة في أذهان شخصيات الفيلم 
من  شاب  مولود،  فهذا  المؤقت،  اإلفراج  هذا  فترة 

إقناع  لإلجازة  عودته  بعد  يحاول  ميسورة  عائلة 
مما  يماطلون  الفتاة  أهل  لكن  بالزواج،  خطيبته 
وهناك  الدعارة،  بيوت  إلى  الذهاب  إلى  يضطر 
تطلب منه المشرفة على خدمة الزبائن، الذهاب إلى 
الغرفة رقم 4، لكنه يرفض، ألن ذلك الرقم يذكره 
ويفضل  السجن  في  فيه  يقبع  الذي  المهجع  برقم 

الذهاب إلى الغرفة رقم 11.
العامة  فينطبق عليه قول  السجين يوسف،  أما عن 
وفي  إذ  مطرح«  القت  ما  لتفرح  الحزينة  »أجت 
زوجته  ولقاء  باإلجازة  وفرحته  نشوته  غمرة 
يضيع  القفص  داخل  مسجوناً  طيراً  وإهدائها 
التصريح فيتم القبض عليه مجدداً قبل الوصول إلى 
البيت ويتم إدخاله إلى سجن جانبي من أجل التأكد 
مولود  ومحاولة صديقه  محاولته  رغم  روايته  من 
اإلفراج عنه كونه يرافقهم في السجن وحصل على 

إجازة الخروج لمدة أسبوع.

مل شمل العائلة السينامئية الكردية 
يف دول عديدة

شخصيات  بأقدار  تتالعب  التي  األحداث  هذه  كل 
سبيال«،  إليها  تستطع  لم  ولكنها  الحياة  »تحب 
الحزن  حينا، وصمت  الطائرات  أزيز  تحت  تدور 
كبار  أطفال  مكفهرة،  وجوه  آخر.  حينا  والتوجس 
ويدخنون، حياة قاسية وفقيرة، لكنها مليئة بالدموع 
والمعزوفات القادمة من عمق األوجاع.. ألم يقولوا: 
»تعودنا  شعرائهم  أحد  وأنشد  الكرد.  ديوان  الغناء 

الحياة متجهمين والموت مبتسمين«.
هذا الفيلم الذي وقع تهريب مخطوط كتابته ومخرجه 
وأنجز  الحدود،  وعبر  السجون  قضبان  خلف  من 
حجر  بمثابة  هو  السينمائي،  الخيال  تشبه  بطريقة 
اللسان  كردية  سينمائية  صناعة  بناء  في  الزاوية 
مهرجان  تأسس  خالله  ومن  إذ  والمزاج،  والهوى 
السينما الكردية في برلين سنة 2002 على يد محمد 
شمل  لم  غايته  وكانت  كوجاك.  وبوالنت  أكتاش 
الكردية في دول عديدة، وتعديل  السينمائية  العائلة 
عليهما  طغت  أن  بعد  والثقافة  الفن  لصالح  الكفة 

السياسة وعصبياتها.
واألحاسيس  بالتفاصيل  يهتم  فيلم  »الطريق« 
اإلنسانية الدقيقة قبل الشعارات التعبوية، وإن كانت 
يهمل  لم  أنه  كما  سياسية  خلفية  على  تدور  أحداثه 
على  القائمة  التشكيلية  واللغة  البصرية  الجماليات 
الموسيقى  وكذلك  والزوايا،  األلوان  اختيار  دقة 

التصويرية.
الذي استعان  يلماز كوني،  وفي هذا الصدد، يقول 

في  بسبب وجوده  اإلخراج  لتنفيذ  بشريف غورن، 
بإخراج  أقوم  لن  بأني  مسبقا  أعلم  »كنت  السجن 
السجن،  في  وجودي  بسبب  بنفسي  أفالمي  بعض 
لهذا السبب قررت إضافة الكثير مني ومن أفكاري 
في  تزدحم  التي  وتصوراتي  وصوري  وتخيالتي 
رأسي  فاضطررت إلى كتابة ديكوباج تكنيكي فني 
الضرورية  المالحظات  جميع  مع  دقيق  تفصيلي  
باإلضافة  والموسيقى،  والحوار  لإلخراج  المهمة 
إلى تعليمات مكثفة وواضحة عن الديكور واأللوان 
أن  يجب  التي  العدسات  نوع  وحتى  والمالبس 

تستخدم«.
وعن عالقة كوني بالسجن الذي شكل عقدة بالنسبة 
فما  وغيرها،  تركيا  في  الرأي  سجناء  من  للكثير 
ومنطلقا  هدفا  جعلوه  حتى  عنه  يكتبون  ينفكون 
أن  أريد  أكن  »لم  كوني  يقول  أعمالهم،  من  للعديد 
ألنني  إال  السجن  عن  أو  السجن  مذكرات  أكتب 
فكان  المأساوي  الواقع  هذا  أتجاهل  أن  أتمكن  لم 
إلى  ويذهب  السجن  من  يبدأ  الذي  »الطريق«  فيلم 
المجتمع  سجن  الكبير،  السجن  إلى  أي  خارجه 
وصعوبة الحياة وقساوتها. ثم تبعته بعد أن حصلت 
على حريتي بفيلم ‘الجدار’ الذي يعود بنا إلى داخل 
السجن حيث تدور أحداثه كلها تقريبا في السجن«.

ونظرا لظروف عمله واستحالة تصويره في تركيا 
وفي سجن حقيقي، قام كوني ببناء سجن تركي في 
قلب أوروبا لتخليد تلك الشخصيات وفضح الواقع 
المزري الذي تعيش في غياهبه عبر المآسي التي 
رأيناها سواء في فيلم »الطريق« أو فيلم »الجدار«.

من »اسمي كريم« إىل »سيد خان« 
أرقام قياسية يف املشاهدة

في  فعمل  كثيرة  مهن  بين  يلماز  تنقل  السابعة  منذ 
قطف الفواكه وحماالً وبائعاً للجرائد ثّم عامال عند 

قصاب.. قبل أن يصل إلى العالمية
»األيل  األّول  فيلمه  يلماز  مثّل   1959 عام  في 
وفي  الوطن«.  هذا  »أبناء  فيلم  ثم  ومن  األحمر« 
ذلك الوقت يحصل على لقبه الفنّي يلماز كوني، أي 
يلماز الجنوبّي، كاسم مستعار كتب به سيناريو أحد 

أفالم المخرج المميّز عاطف يلماز.
اختصاص  كوني  أضاف  عمره  من  الثالثين  في 
اإلخراج السينمائّي لمهنته كممثل وسيناريست. وفي 
الوقت الذي لم يحظ فيلمه األّول »اسمي كريم« بأّي 
نجاح يذكر، فإنّه سرعان ما حقق فيلمه الثاني »سيد 
خان«، في العام التالي 1968، األرقام القياسيّة في 
ثمانية  من  يقارب  ما  الفيلم  شاهد  حيث  المشاهدة، 
ماليين مشاهد. وفاز بالجائزة الثالثة ألفضل فيلم في 
كوني  فاز  بينما  السينمائّي 1969  أضنة  مهرجان 

بجائزة أفضل ممثل.
ومنذ ذلك العام، وتحديدا منذ عام 1970، لمع نجم 
كوني كأحد أفضل المخرجين السينمائيين، مجّسدا 
الوضع االجتماعي المزري للبالد في موجة جديدة 
من  مخرجين  جواره  إلى  ضّمت  التركيّة،  للسينما 
أوكتان  وزكي  دورو  وثريّا  كيرال  أردن  أمثال 
اسم  جعلوا  حيث  وشريف غوران..  قاوور  وعمر 
السينما التركيّة، منذ عام 1980، يسطع نجمه في 

المحافل الدوليّة بقّوة.
الجدير ذكره أن السيناريست يلماز كوني قد حصل 
الذهبية  السعفة  أهمها  سينمائية  جائزة   17 على 
األشهر  فيلمه  عن  السينمائية  األفالم  مهرجان  من 

»الطريق« عام 1982.

5 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محررة الصفحة - هايستان أحمد

كوبكلي تبه )2(
)ما بين مانيفستو 

الحضارة الديمقراطية 
وتقارير البعثة العاملة 

وآراء الباحثين(

يتساءل الكثير من العلماء عن كيفية قيام 
كميات  ونقل  ونحت  بقطع  بدائيني  أناس 
عن  تبعد  مسافات  من  احلجارة  من  كبيرة 
املوقع قرابة 1 ميل مربع، وتشييد مبان وفق 
العلوم  وبدون  احلجم،  وبهذا  هندسية  أطر 
وبدون  والفيزياء،  كالرياضيات  العصرية 
تلزم لنقلها  التي  استخدام اآلالت واألدوات 

ورفعها ونحتها.

بهذه  عمالقة  منشآت  بناء  أن  كما   
الشاكلة يتطلب قوة بشرية كبيرة يتجاوز 
يعيشون  كانوا  الذين  الناس  من  أعداداً 
تلك  في  للصيادين  واحدة  مجموعة  في 
والتخطيط  احلذر  يتطلب  وكذلك  الفترة 
والتنسيق وتأمني كميات كبيرة من الطعام 
مبا يتوافق مع اجملموع الهائل للعمال والتي 
رمبا لم يكن تأمينها بهذه السهولة آنذاك.

أكثر من 500 شخص  يقول شميدت: »إن 
هذه  ونقل  قطع  عمليات  في  شاركوا 
وجود  إلى  )باإلضافة  املقالع«  من  احلجارة 
)العمال( الذين  الصيادين  من  هائلة  أعداد 
األضرحة،  هذه  إقامة  أو  بناء  في  شاركوا 
ويذهب هاوبتمان إلى القول عن وجود رجال 
ويشرفون  العمل  هذا  يراقبون  كانوا  دين 
على تنظيمه, أما أوجالن فيقول »إن أولئك 
كما  بدائيني  يكونوا  لم  املعابد  بنوا  الذين 
يعتقد البعض بل كيانات اجتماعية راقية 
االعتقاد  إلى  الباحثون  ويذهب  للغاية«، 
بوجود تقسيمات في العمل ما بني مشرفني 
وأشخاص  ونحاتون  وعمال  وموظفني 

مخصصون لتقدمي الطعام والشراب. 

 نُحتت على األعمدة املركزية األذرع واأليدي 
وخطوط  والعقود  كاخلوامت  احللي  وكذلك 
العلوي  اجلزء  وكان  مالبس,  وكأنها  توحي 
مالمح  وجود  عدم  من  بالرغم  الرأس  ميثل 
واألنف،  والفم  كالعيون  للوجه  واضحة 
كامل  العامود  من  املتبقي  اجلزء  ميثل  فيما 
الباحثني  بعض  دفع  الذي  األمر  البدن.. 
البشر،  من  زوجاً  متثل  كانت  بأنها  للقول 
األعمدة  أن  إلى  اآلخر  البعض  ذهب  فيما 
يكون  فيما  رئيسية  آلهة  تعتبر  املركزية 
آلهة  حجماً  األصغر  األعمدة  من  تبقى  ما 
كذلك  هوية،  بدون  آلهة  ولكنهما  ثانوية، 
يأتي متوضع العمودين املركزيني في الوسط 
يقول  كما  فلكية,  لغايات  الطريقة  بهذه 

الباحث اإليطالي جوليو ماجيلي.

حيوانية  بزخارف  األعمدة  باقي  نُحتت 
مفترسة كالقطط البرية واألسود والضباع 
أو  واألفاعي  والعناكب  اجلارحة  والطيور 
انتشارا  أكثر  صورها  بدت  التي  الثعابني 
مفرد  بشكل  ظهرت  فقد  املنحوتات  على 
ما  أشبه  متواز  بشكل  مجموعة  ضمن  أو 
يكون باألمواج، وهي باجململ ثعابني سمينة 
وقصيرة وكانت هذه األفاعي أحياناً برأسني 
جانب  إلى  طرف,  كل  من  واحدة  اثنني 
تصوير حيوانات أخرى كالثعالب, التي بدت 
مقدسة في تلك الفترة إلى جانب الثعبان, 
واملاشية،  والثيران  والغزالن  البرية  واخلنازير 
قرص  صور  نُحتت  كذلك  البرية  واحلمير 
يؤكد  وحيوان(  )إنسان  مركبة  الشمس 

شميدت أنها إبداعات لثقافات الحقة.

رأسها  وعلى  احليوانات  هذه  تقديس  إن 
يتوافق  الفترة  تلك  في  والثعلب  الثعبان 
عشيرة  »كل  أن  على  أوجالن  قاله  ما  مع 
أو  رمزاً  معيناً  حيواناً  اختارت  العشائر  من 
الطوطم6  »أن  قائالً  ويضيف  لها،  طوطماً 
إلى  ويشير  الوعي  أشكال  من  شكالً  ميثل 
وبالتالي  لذاتها  القبيلة  وإجالل  تقديس 
يعبر عن طموحها للوصول إلى حياة آمنة 

طويلة األمد.

يذكر أنه اكتشفت في املوقع متاثيل حجرية 
لتلك  مشابهة  بشرية  رؤوس  بهيئة  أخرى 
التي وجدت في تل الغزال باألردن وتل أسود 
في سوريا وموقع آخر في فلسطني, حيث 
أو  التماثيل  هذه  وجود  أن  العلماء  يعتقد 
أنها  على  يدل  تبه  كوبكلي  في  الرؤوس 
األعمدة  عن   الوظيفة  حيث  من  تختلف 
تعتبر  التي   T حرف  شكل  على  التي 

الطاقة األقوى.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

رائعة يلامز كوين.. من السجون الرتكية إىل 
السعفة الذهبية

أطفال شامل ورشق سوريا يطالبون بربامج تخصهم 
عىل قنواتنا التلفزيونية.. فهل سيستجاب ملطالبهم؟!

تحقيق/ ميديا غانم

وردت  شكاوي  عدة  قامشلو-  روناهي/ 
وذويهم  األطفال  من  »روناهي«  لصحيفتنا 
برامج  وجود  عدم  بسبب  قامشلو؛  بمدينة 
على  الكردية  باللغة  لألطفال  كرتون  وأفالم 
عام،  بشكل  سوريا  وشرق  شمال  في  قنواتنا 
الكردية.  باللغة  يدرسون  أنهم  على  منوهين 
التي  التلفاز  شاشات  يشاهدون  حين  ولكن؛ 
يناسب  محتوى  أي  يجدون  ال  بلغتهم  تذيع 
أعمارهم لتنمي لغتهم وذهنهم وتسليهم أيضاً، 

فما هي األسباب؟!

في صقل شخصية  كبير  دور  المرئي  لإلعالم 
األطفال، كيف ال والطفل يدخل من خالل فيلم 
كرتوني بسيط لعالم الخيال الخاص به، فيرسم 
في عقله الكثير من األحالم أثناء مشاهدته والتي 
المستقبل،  تحدد خياراته في  تكبر معه، وغالباً 
فال نستطيع نكران أهميته من الناحية المعرفية 
والتربوية على نفسية األطفال وكيفية توجيههم، 
لماذا ال توجد هكذا برامج وأفالم تخاطب  إذاً؛ 
على  الصغار  هؤالء  وأفئدة  عقول  وتوجه 

القنوات التلفزيونية بشمال وشرق سوريا؟؟!

األسباب بحسب هيئة الثقافة..

حول أبرز أسباب عدم إذاعة أي محتوى يخص 
شمال  بمناطق  المرئي  اإلعالم  على  األطفال 
المشترك  بالرئيس  بدايةً  التقينا  وشرق سوريا؛ 
إلياس سيدو  الجزيرة  بإقليم  والفن  الثقافة  لهيئة 
الذي عزا السبب إلى أن الفضائيات التي تعمل 
لديها  االهتمام  نسبة  سوريا  وشرق  شمال  في 
ببرامج األطفال ضعيفة جداً؛ نتيجة قلة خبرتها 
بعض  من  وبالرغم  بأنهم  مبيناً  المجال،  بهذا 
كومين  قبل  من  األمر  هذا  لتفعيل  المساعي 
»مشكو«  برنامج  مؤخراً  قدم  الذي  المسرح؛ 

لألطفال، و«لكن تجربته لم تكلل بالنجاح«.
وتساءلنا من سيدو عن أهمية بث برامج وأفالم 
قنوات  على  لألطفال  الكردية  باللغة  كرتون 
التلفاز بالمنطقة، حيث أجاب بأن: »الكثير من 
نشاهد  فرنسا  المثال  سبيل  وعلى  العالم  دول 
تجمع  باألطفال  الخاصة  التلفزيونية  برامجها 
تأسيس  بهدف  والثقافة؛  والتعليم  الترفيه  بين 
قاعدة سليمة لهم، والتي ال يمتلكها أطفالنا نتيجة 

عدم وجود هكذا برامج توجههم«.
موضحاً المعضلة األبرز بحسب قوله: »الكثير 
باللغة  الكرتون  أفالم  يشاهدون  األطفال  من 
ليست  وهي  الفضائيات،  مختلف  على  العربية 
يفهمون  ال  ألنهم  عليهم  فتؤثر  األم،  لغتهم 
اللغة  وألن  سابقاً  ولكن؛  جيد.  بشكل  محتواها 
الوحيدة كانت اللغة العربية في المدارس لم تكن 
هذه مشكلة بالنسبة لهم، أما اآلن؛ فكما تعلمون 
أصبح الطالب الكردي يتعلم بلغته األم. ولكنه؛ 

يتفاجأ بما يشاهده عبر تلك القنوات بالعربية وهو 
يتعلم الكردية، وهنا ال يستفيد منها شيئاً، وكذلك 

ال تساعده في تنمية لغته وال توجيهه«.
الجزيرة  بإقليم  والفن  الثقافة  هيئة  دور  وحول 
وبثها  األطفال  برامج  السعي إلعداد  بخصوص 
»أخرجت  سيدو:  قال  التلفزيون  قنوات  على 
من  العديد  الجزيرة  بإقليم  والفن  الثقافة  مديرية 
المسلسالت واألفالم باللغة الكردية ولكنها تخص 
الكبار فقط. لذا؛ نحن في هيئة الثقافة والفن بإقليم 
تخص  تلفزيونية  أعمال  إلعداد  نسعى  الجزيرة 
افتقارنا  أمامنا  عائقاً  يقف  وما  أيضاً،  األطفال 

للكادر الفني المختص«.
المشترك  الرئيس  من  استفسرنا  الختام  وفي 
سيدو  إلياس  الجزيرة  بإقليم  والفن  الثقافة  لهيئة 
أو جهات تعمل  إمكانية دعمهم ألشخاص  حول 
أو جهة  قائالً: »أي شخص  أشار  المجال،  بهذا 
تريد العمل بهذا المجال سنعاونها، كما عاوناهم 
سابقاً، حيث رخصنا الكثير من الشركات الفنية 
أقيمت  كما  الواقع،  تتفعل على أرض  لم  ولكنها 
والعمل  لألطفال،  والعزف  للغناء  مسابقات  آنفاً 
بسبب  ولكن؛  لهم.  ستار  سوبر  عمل  على  قائم 

انتشار  أي  المنطقة،  بها  تمر  التي  الظروف 
جائحة كورونا توقفت حالياً«.

مخطط لربامج األطفال عىل
 قناة روج آفا..

برامج  وجود  عدم  أسباب  على  أكثر  ولنتعرف 
بشمال  الفضائيات  على  الكردية  باللغة  أطفال 
وشرق سوريا، توجهنا إلى قناة روج آفا بناحية 
عامودا، حيث التقينا اإلداري للقسم الكردي فيها 
شيار تيريج، والذي نوه بأنه لعدم وجود برامج 
وشرق  بشمال  القنوات  على  الكرتون  وأفالم 
الكردية  اللغة  أسباب عديدة ومنها، »أن  سوريا 
سيطرة  إبان  تدرس  بأن  مسموحة  غير  كانت 

افتتاح  ومع  لذا؛  مناطقنا.  على  السوري  النظام 
المدارس باللغة الكردية منذ حوالي ست سنوات 
وهذه مدة قليلة، نأمل أن يتولى طالب مدارسنا 
الموهوبين الذين يتعلمون لغتهم األم هذه المهمة 
على  وأنا  الكردية،  باللغة  مميزة  برامج  وتقديم 

ثقة تامة بأنهم سيقدمون األفضل بهذا المجال«.

القنوات  أن  هو  اآلخر  األمر  »أما  وأردف: 
عمرها  سوريا  وشرق  شمال  في  التلفزيونية 
هكذا  بث  لعدم  سبباً  يعتبر  أيضاً  وهذا  قصير 
برامج على قنواتها، إضافة إلى قلة اإلعالميين 
النظام  ألن  الكردية؛  اللغة  يتقنون  الذين  الكرد 
البعثي كان يمنع الكرد من دراسة اإلعالم، وحتى 
الذين اختصوا بها درسوا باللغة العربية. لذا؛ فإن 
اإلعالم باللغة الكردية عمل صعب وشاق، وهذه 

كانت األسباب البعيدة«.
أفالم  فأن  تيريج؛  بحسب  القريبة  األسباب  أما 
النوع  ألنها  مختصين  إعدادها  يلزم  األطفال 
الكرتون  ألفالم  بثنا  يعيق  »ما  وتابع:  األصعب 
بهذه  بمناطقنا  مختصين  نملك  ال  ألننا  أيضاً 
نصل  فلم  األفالم  لدوبالج  بالنسبة  أما  األمور، 
بعد لهذه المرحلة لنستطيع القيام بذلك وال يوجد 
باللغة  وباألخص  الدوبالج  يتقنون  ممثلين  لدينا 
جداً  خاصة  األفالم  من  النوع  فهذا  الكردية، 
وهامة؛ ألنها تترسخ في ذهن الطفل حتى يكبر 
ندبلج  أن  أردنا  إن  لذا؛  حياته.  كل  على  وتؤثر 

فيلماً ما يجب أن نختاره بعناية«.
الكردي  للقسم  اإلداري  أكد  حديثه؛  ختام  وفي 
بقناة روج آفا شيار تيريج بأنهم يسعون في قناة 
يحدد  ولم  لألطفال،  برامج  لتقديم  اآلن  آفا  روج 
ليس  العمل  »هذا  قال:  حيث  لها،  الزمنية  المدة 
سهالً ويتطلب عمالً كبيراً، ونحن في قناة روج 
آفا بعد أن أصبحت »HD« نتهيأ لتكثيف عملنا، 
شاشتنا  على  لألطفال  برامج  إضافة  وسيشمل 

أيضاً«.
معظم األسباب لعدم تقديم أفالم كرتون وبرامج 
خاصة على قنواتنا التلفزيونية كما ذكرناها ضمن 
تقريرنا بحسب معنيين؛ كانت نتيجة عدم وجود 
هل  مختصين؛  وجد  لو  ماذا  ولكن؛  مختصين. 
الفضائية  والقنوات  المعنية،  الجهات  ستدعمهم 

وتدعم مشاريعهم؟؟!

موهبة شابة تسعى لتلقى الدعم..

نوروز بارافي من الدرباسية ومقيم حالياً بمدينة 

بمجال  المتحركة  بالرسوم  العمل  بدأ  قامشلو، 
األنيميشن بعام 2009، ومختص بقسم التحريك، 
وساهم بالعديد من المشاريع من ناحية التصميم 
والمتحكمات والتحريك، حيث استطاع أن يبدع 
فأبدع بمجاله خالل فترة  في عمله وتحدى ذاته 

قصيرة.
كثيرة  صعوبات  الحساس  المجال  لهذا  وبالطبع 
ضمن العمل، حيث حدثنا بارافي عن الصعوبات 
التي واجهته ببداية عمله، وقال: »هذا العمل كان 
في البداية صعب جداً، حيث أن البرنامج ضخم 
وله أقسام كثيرة، فالشخص الذي يعمل به عليه 
فني،  بحس  يتمتع  وأن  بمجاله،  ملماً  يكون  أن 
والعمل يحتاج ألشخاص تطور من ذاتها بشكل 
أن  كما  دوماً،  جديدة  معلومات  وكسب  مستمر 
من  مؤلف  كادر  إلى  يحتاج  بسيط  كرتوني  فيلم 

أكثر من عشرة أشخاص«.
تعلم بارافي في الشام عبر عدة كورسات لتعليمه 

هذا المجال، وأضاف: »في بادئ األمر كنا نعمل 
قسم  كان  واختصاصي  معين،  اختصاص  في 
لنهاية   2009 عام  من  فيه  عملت  فقد  التحريك 
2012، ولكن بعدها تعلمت باقي االختصاصات 
بشكل عام للحفاظ على استمرارية العمل بسبب 
بهذا  والمختصين  الفنانين  من  الكثير  هجرة 

المجال خارج البالد«.
النجم  شركة  مع  مشواره  ببداية  بارافي  عمل 
بالعاصمة دمشق، حيث كان يعمل فيها أكثر من 
خمسمائة شخص، وبعدها في استديوهات أخرى 
بالشام،  كبيرة  وخبرة  شهرة  ذات  المجال  بهذا 
المختصين  الفنانين  من  الكثير  ضمت  والتي 
بالرسوم المتحركة، كما عمل مع بعض القنوات 

منها العربية والكردية المحلية.
وبين بارافي: »عملت مع قناة روناهي الفضائية 
ولكن  آفا  روج  ثورة  بداية  منذ  قامشلو  بمدينة 
ليس في مجال عملي، حيث سعيت كثيراً لتفعيل 
هذا االختصاص في القناة ولكن لم ينجح األمر. 
وبالنسبة لألعمال الحرة لدي قناة على اليوتيوب 
باسم »بارافي تيفي«، ولكن ليس بمجال الرسوم 
التاريخ  المتحركة، بل في مجال دراسات حول 
مادة  ثمانين  من  أكثر  فيها  وأنتجت  الكردي، 
المخفي  التاريخ  حقيقة  ألظهر  ذاتية؛  بجهود 

للشعب الكردي«.
كوادر  لتدريب  تام  استعداد  على  بأنه  مؤكداً 
 ،»3D Animation« المجال  بهذا  لتختص 
مشيراً إلى أن هناك العديد من الفنانين المتألقين 

بهذا  يعملون  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
المجال يمكن االستفادة من خبراتهم.

وفي ختام حديثه طالب نوروز بارافي دعم هكذا 
مشاريع بجدية؛ ألن المرحلة الراهنة بحاجة إلى 
مواكبة العصر، وقال: »منذ حوالي أربع سنوات؛ 
المتحركة.  الرسوم  بمجال  فريق  لتدريب  أسعى 
ولكن؛ ليس لدي القدرة على تأمين األجهزة؛ ألنه 
يحتاج لكادر ال يقل عن عشرة أشخاص وبالتالي 
طرحت  وقد  متطورة،  كمبيوتر  أجهزة  عشرة 
بإقليم  الذاتية  اإلدارة  على  المشروع  هذا  سابقاً 
ألقى  لم  ولكن؛  أيضاً.  روناهي  وقناة  الجزيرة 

جواباً حتى اآلن«.
النور  المميزة  موهبته  تلقى  أن  يتمنى  بارافي 
ونحن  بلده،  ألطفال  األفضل  تقديم  ليستطيع 
موهوبين  أشخاص  هكذا  دعم  نتمنى  بدورنا 
ليستطيعوا تقديم األفضل ألطفالنا فهم ثروة هذا 

البلد.



16 أيلول  2020 األربعاء

العدد 921

16 أيلول  2020 األربعاء روناهيروناهي

العدد 921

67 االقتصاد والبيئةاملجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - ميديا غامن

محررة الصفحة - بيريفان حمي

صادف الـ 15 أيلول/ سبتمبر الجاري الذكرى 
من  اآلالف  شنه  لهجوم  السادسة  السنوية 
مرتزقة داعش الحتالل مدينة كوباني وقراها، 
خاللها  تعرض  عنيفة  معارك  شهدت  التي 
حماية  وحدات  يد  على  هزائمه  ألولى  داعش 

الشعب والمرأة بعد مقاومة باسلة.

مرتزقة  نفذه  الذي  الشهير  الهجوم  ذكرى  تجدد 
في  العالمية  المقاومة  رمز  كوباني  داعش ضد 
السادس،  عامه  في  والعشرين  الحادي  القرن 
تركيا  تطلقها  جديدة  تهديداٍت  مع  بالتزامن 
»الجيش  بـ  تسمى  مما  لها  التابعة  والمرتزقة 
أنظار  أمام  المدينة  ضد  السوري«  الوطني 

المجتمع الدولي.

منعطفاً تاريخّياً يف املقاومة

تاريخيّاً  منعطفاً  كوباني  معركة  شكلت  حيث 
والقضاء  العالمي  اإلرهاب  ضد  المقاومة  في 
عليه في سوريا، بالتزامن مع تعاطٍف دولي في 

الحرب على داعش المدعوم تركيّاً.
انتصاٌر عالمي بعد إنهاء داعش، ونكسة تركية 
إعالن  في  االنتكاسة،  لتلك  انتقاماً  ومشروُع 
الحرب على مناطٍق سورية في شمال وشرقي 
كوباني،  ضد  المتكررة  وتهديداتها  البالد 
سوريا  في  اإلرهابيين  آالف  نشر  مع  بالتزامن 

وليبيا ودوٍل إفريقية وأوروبية أخرى.
 حل داعش على تخوم مدينة كوباني في أوائل 
 ،2014 عام  من  األول/اكتوبر  تشرين  شهر 
غضون  في  قرية    300 على  سيطرته  بعد 
إذ  كبيرة،  نزوح  موجة  المنطقة  وضربت  أيام 
نزح ما ال يقل عن 300 ألف مدنيّاً، جلّهم نساء 
وأطفال إلى مدينة سروج في باكور كردستان، 

عام  الرقة  لمدينة  الخاطفة  األولى  زيارته  بعد 
1957 تبدّلت لديه النظرة النمطية عن المناطق 
سوريا،  في  الكبرى  المدن  مراكز  عن  البعيدة 
فاختار أن ينتقل ليعمل بها بعد تخرجه كطبيب، 
ليربطه بسكانها عالقة وصفها بـ »أخوية بكل ما 

تعنيه هذه الكلمة«.  
يقضي إلياس مخول )73 عاماً(، طبيب مسيحي 
متابعة  في  وقته  ُجلَّ  حمص،  ريف  سكان  من 
وسائل التواصل االجتماعي، يتابع أخبار الرقة 
ويسترجع  وعائالتها،  سكانها  حال  إليه  آل  وما 
برس،  نورث  مع  هاتفي  اتصال  في  الطبيب، 
ذكرياته عن الرقة خالل فترة عمله فيها والتي 
امتدت بين عامي 1973 و1993 وكيف كانت 

عالقته بسكانها.
بأنها  ومجتمعها  الرقة  بمدينة  عالقته  ويصف 
يعمل  عمٌّ  له  كان  إذ  وقديمة«  طويلة  »عالقة 
وحمام  سبي  كري  أبيض/  تل  بأرياف  مزارعاً 

راعية داعش تهدد مدينة الصمود يف ذكرى الهجامت

طبيب مسيحي يستذكر واقع الرقة قبل سيطرة املرتزقة

الرثوة الحيوانية يف الشدادي مشاكل كثية وغياب للحلول

ورشة الفني للخياطة.. منافسة 
للمشاغل الكبية ودعم لالقتصاد

إقبال الفت عىل صالة نوروز 
االستهالكية يف ناحية عامودا

من  إرهابيين  تسلل  لمنع  بشريّاً  جداراً  ليشكلوا 
بالتزامن مع  المدينة،  إلى أحياء  التركية  الحدود 
المدينة  في  والمسنين  الشبان  من  المئات  بقاء 
ضد  ديارهم  في  المصيرية  المعركة  لخوض 
المرتزقة المدججين بأحدث أنواع األسلحة الثقيلة 

والمتوسطة.
لم تكن الخيارات متاحة أمام المقاتلين المتحصنين 
عنها  الدفاع  سوى  المدينة  في  حيَّين  آخر  في 
الخفيفة  األسلحة  من  الرغم  على  الهجوم  وردع 
تمدد  إيقاف  من  تمكنوا  إذ  يملكونها،  كانوا  التي 
داعش داخل أحياء المدينة، حتى وصلت طائرات 
التحالف الدولي وقصفت المرتزقة داخل المدينة 
ومقاتلي  المرأة  حماية  وحدات  مقاتالت  لتتمكن 
المدينة  داخل  التقدم  من  الشعب  حماية  وحدات 

ويحرروا عدداً من األزقة.
المجلس  رئاسة  نائب  الذكرى  هذه  حول  يقول 
التنفيذي السابق لمقاطعة كوباني وأحد اإلداريين 
الذين ظلوا في المدينة أثناء المعارك، خالد بركل 
الروح  أحيت  كوباني  بأن  هاوار  أنباء  لوكالة 
وجوهر اإلنسانية الحقيقي، وإن المعركة شهدت 
التحاق ثوريين من شتى أصقاع األرض، لدحر 

قوى الظالم التي عاثت فساداً في المنطقة.

»الفضل األكرب ألهلنا بباكور 
كردستان«

وأضاف: »كان الفضل األكبر ألهلنا في باكور 
وحولوا  المدن  في  انتفضوا  الذين  كردستان 
سوريا  بين  الحدود  على  دروع  إلى  أجسادهم 
كما  المدينة،  إلى  اإلرهابيين  تسلل  لمنع  وتركيا 
أن المقاتلين الكرد قدموا من باشور وروجهالت 
المقاومة  أن  إذ  المدينة،  عن  للدفاع  كردستان 
األجزاء  بين  المصطنعة  الحدود  تلك  رفعت 

األربعة لكردستان«.
عام  من  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  األول  في 
مع  للتضامن  العالمي  اليوم  بأنه  أُعلن   2014
المطارات  امتألت  إذ  كوباني،  في  المقاومة 
األوروبية  المدن  في  العامة  المرافق  وأغلب 
المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان  ومباني األمم 
باألشخاص المتضامنين مع المقاتلين الذين كانوا 
يدافعون عن كوباني آنذاك، في الوقت الذي ردد 
فيه المتظاهرون شعارات نددت بالنظام التركي 
خالل  مباشر  بشكٍل  حينها  داعش  دعم  الذي 

المعارك في المدينة.
سيما  وال  الدولي  المجتمع  بركل  خالد  يطالب 
إلى  االتحادية،  روسيا  ودولة  الدولي  التحالف 
مرة  كوباني  يهدد  الذي  الخطر  حجم  تدارك 
في  داعش  حاضنة  تركيا  مصدره  أخرى، 

المنطقة، بحسب قوله.

ال يتواىن املحتل عن تهديد كوباين

السابق  التنفيذي  المجلس  رئاسة  نائب  أشار 
المشروع  أن  إلى  بركل  خالد  كوباني  لمقاطعة 
الديمقراطي التعددي الذي تنعم به شعوب مناطق 
شمال وشرق سوريا في ظل ثورة روج آفا التي 
انطلقت من كوباني؛ تحولت إلى كابوٍس بالنسبة 

لتركيا.
ال يتوانى المحتل التركي عن تهديد مدينة كوباني 
التي تضامنت مع مقاومتها ضد متطرفي داعش 
شعوب ألكثر من 93 دولة حول العالم، إذ تعتبر 
عن  يدافعون  الذين  المنطقة  هذه  سكان  تركيا 
مدينة  تحرير  شكل  فيما  »إرهابيين«،  أرضهم 
كوباني كانون الثاني/ يناير عام 2015 الهزيمة 
األولى لداعش على الرغم من المساندة التركية 

المباشرة لها آنذاك.

التركمان.
في  عّمه  يساعد  كثيرة  أحياٍن  في  والده  وكان 
الفرصة  له  أُتيحت  عديدة  مرات  وفي  عمله، 

لزيارة الرقة برفقة أسرته.

حني تخرج طبيباً طلب تعيينه يف 
الرقة

وكان »مخول« قد زار مدينة الرقة أول مرة عام 
1957، حينها كانت مدينة صغيرة، وقضاًء يتبع 

إدارياً لدير الزور.
ويشير إلى أنه زار مدينة الرقة مرةً أخرى عام 
 ،1973 عام  جاء  أن  إلى  والده،  مع   1959
وتابع: »حينما تخرجت طبيباً من جامعة دمشق 

فطلبت بنفسي تعييني في الرقة«.
بها  قام  التي  الخاطفة  الزيارات  تلك  مّكنت 

»مخول« في تلك الفترة من حياته، وعلى الرغم 
عن  ومجتمعها  الرقة  اكتشاف  سنه،  حداثة  من 

قرب.
النظرة  لديه  تبدّلت  كيف  الطبيب  يتحدث  إذ 
المدن  مراكز  عن  البعيدة  المناطق  عن  النمطية 

الكبرى في سوريا.
ويقول »مخول« إن قسماً كبيراً من أبناء المجتمع 
السوري كانوا ينظرون لمدينة الرقة ولغيرها من 
مناطق شمال وشرقي سوريا بأنها مناطق بدائية 

وأن أهلها يسكنون الخيم.
أنا  أمامي  مفتوحاً  الرقة  باب  »كان  ويضيف: 

الذي اخترتها كمكان عمل لي«.

»عالقة أخوية بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة«

به  يقوم  كان  لما  مغاير  بشكل  »مخول«  وعمل 
يغير مكان عمله، »ألنه  فلم  الرقة،  في  األطباء 
من عادة الكثير من األطباء التحّول من مؤسسة 

ألخرى لكسب الزبائن والمعارف«.
التي  الطويلة  الفترة  أن  إلى  »مخول«  ويشير 
كبيراً  رصيداً  لديه  شّكلت  الرقة،  في  قضاها 
الرقة من  المعارف واألصدقاء »من سكان  من 
وشيوخ  وقضاة  وموظفين  دين  ورجال  مثقفين 

ووجهاء عشائر«.

وارتبط مع الكثي منهم بعالقة 
وصفها بأنها »عالقة أخوية بكل ما 

تعنيه هذه الكلمة«.

مع  يومي  بشكل  حالياً  »مخول«  ويتواصل 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  أصدقائه 
السهرات  أيام  إلى  أعادنا  »التواصل  وأضاف: 
فترة  حتى  وجيراننا  نحن  الرقة  في  الرمضانية 
السحور، فمدينة الرقة كانت تعني لي وألسرتي 
كان  إذ  شيء،  كلَّ  وابنتي  زوجتي  من  المؤلفة 
لمدة عشرين عاماً  المقّربون،  منَّا أصدقائه  لكٍلّ 

قضيناها هناك«.
مسقط  إلى  الرقة  من  وأسرته  »مخول«  وعاد 
مدينة  غرب  كم   /50/( المشتاية  بلدة  في  رأسه 

حمص( سنة 1993.
إلى  المسيحي  الطبيب  رحيل  قرار  وكان 
من  وأصدقائه  لمعارفه  ليس  مفاجئاً  المشتاية، 

الرقة وحسب، بل حتى لسكان بلدته.

تغيي عاصف حاق بالرقة إبان 
سيطرة داعش

كانت صدمة »مخول« كبيرة حينما رأى التغيير 
العاصف الذي حاق بالرقة إبان سيطرة مرتزقة 
من  واحدة  إلى  »تحولت  وقال:  عليها،  داعش 
متطرفي  سيطرة  أثناء  العالم  في  المدن  أخطر 

روناهي/ الشدادي ـ تمثل الثروة الحيوانية في 
أضالع  من  حيوياً  شمال وشرق سوريا ضلعاً 
في  االقتصادي  واالستقرار  الغذائي  األمن 
المنطقة على الرغم من كل المشاكل والتحديات 
التي تواجه مربي المواشي المتمثلة بعدم توفر 
األعالف  أسعار  وارتفاع  المناسبة  المراعي 
مقابل  السورية  الليرة  صرف  بسعر  وربطها 

روناهي/ الحسكة ـ ال زالت المرأة تقوم بخلق 
مع  وذلك  ونشاط,  بجٍد  وتعمل  عمل,  فرص 
إصرارها على تطوير الواقع الجديد للمرأة في 
الخطى  على  وسيرها  سوريا,  وشرق  شمال 
في  الديمقراطية  الذاتيّة  اإلدارة  وضعتها  التي 
وعلى  المرأة,  خالل  من  العام  االقتصاد  دعم 
األصعدة كافة؛ واستمرارها في دعم االقتصاد.

تأتي محاوالت المرأة المستمرة, في خلق الفرص 
النسوي بشكٍل عام,  المجتمع  أمام  االستثماريّة, 
الدور  وتأدية  اقتصادياً,  الفعّال  دورها  لتنمية 
في  العام  االقتصاد  تنمية  في  إليها  أوكل  الذي 
شمال وشرق سوريا, فكان لها العديد من األدوار 
الهامة والمحوريّة, في عدةِ مجاالت, وقد تبنت 
المشاريع  من  الكثير  المرأة,  اقتصاد  مؤسسة 
في  والزراعية,  والصناعية  والغذائية  الخدمية 
سبيل تعزيز دور المرأة الريادي, وإبراز دورها 

الفاعل في بناء االقتصاد المجتمعي.  

الدور االقتصادي الهام الذي 
تلعبه املرأة

بالعديد  سوريا,  وشرق  شمال  في  المرأة  تتمتع 
الحرفيّة,  والمهارات  المميزة,  الخصال  من 
سوريا,  وشرق  شمال  في  الثورة  انطالق  ومع 
وفتح المجال أمام المرأة لتفجير طاقاتها, وّسن 
القوانين  للعديد من  الديمقراطيّة,  الذاتية  اإلدارة 
المرأة على ممارسة  التي شجعت  والتشريعات 
مؤسسة  إنشاء  تم  المجتمع,  في  البنّاء  دورها 
المرأة,  اقتصاد  مؤسسة  وهي  بالمرأة,  تختص 

كجزٍء نشيٍط وحيوي من االقتصاد العام.

استطالع / شيار كرزييل
تقرير/ حسام دخيل

تقرير/ آالن محمد

إلى بعض اإلهمال من الجهات  الدوالر، إضافةً 
المسؤولة.

لقاء  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  الصدد؛  وبهذا 
الفالحين  اتحاد  لمكتب  المشترك  الرئيس  مع 
الجمعة  محمد  الشدادي  في  الحيوانية  والثروة 
الذي أشار إلى أن عملهم يقوم على تنظيم مربي 
الحصول  أجل  من  والفالحين  الحيوانية  الثروة 
على بطاقات العضوية وحل الخالفات والعوائق 
التي قد تواجه الفالح أو المربي فضالً عن نقل 

الشدادي صوتهم والمشكالت التي تواجههم. في  األغنام  عدد  أن  الجمعة  وأكد 
والنواحي التابعة لها تجاوز عتبة المليونين رأس 
موزعة بين مربي الماشية من السكان المحليين 

والغنامة الرحل الذين استقروا في المنطقة.

هل األمر إيجابي في غياب الوحدات اإلرشادية 
والمختصين البيطريين؟

الفترة  في  اقتصر  عملهم  أن  الجمعة  ونوه 
لمربي  العضوية  بطاقات  إصدار  على  الماضية 
مجاني,  بشكٍل  لهم  اللقاحات  وتقديم  الماشية 
المربين  تواجه  كثيرة  عوائق  »هناك  مضيفاً: 
العلفية  المواد  ندرة  وهي  الفترة  هذه  في 
اإلرشادية  الوحدات  وغياب  أسعارها  وارتفاع 
والمختصين البيطرين في المنطقة؛ مما قد يسبب 
إلى  إضافة  الماشية,  رؤوس  من  عدد  نفوق  في 
المحميات  على  المواطنين  بعض  اعتداء  ذلك 
التجاوز  تم  حيث  المخصصة،  الرعي  وأماكن 
على أكثر من 90٪ من المحميات الموجودة في 

تبقى  ولم  بالمنطقة,  والغربي  الشرقي  الخطين 
شرق  جنوب  كم  ثمانية  العوض  محمية  سوى 
الشدادي، أما باقي المحميات فتمت زراعتها من 
الثروة  مربي  أن  مشيراً  المواطنين  بعض  قبل 
الحيوانية يعتمدون اآلن في رعاية أغنامهم على 

بقايا الموسم الشتوي الماضي«.

االعتامد عىل صهاريج املياه

تواجه  التي  األكبر  المشكلة  »إن  الجمعة:  ولفت 

المربين في الشدادي والمناطق المحيطة بها هي 
الموشي بسبب ملوحة  الالزمة لري  المياه  ندره 
للشرب,  صالحيتها  وعدم  المنطقة  في  اآلبار 
واعتماد المربين في تأمين المياه على الصهاريج 
الخاصة، حيث بلغ سعر برميل المياه 500 ليرة 

سورية مما زاد من معاناتهم«.
الفالحين  اتحاد  لمكتب  المشترك  الرئيس  ولفت 
والثروة الحيوانية في الشدادي محمد الجمعة في 
نهاية حديثه إلى وجود حل قد يخفف من المعاناة 
لديهم وهو فتح بئر الحمرا الغنامي غرب الشدادي 

وبئر محمية العوض في الناحية الشرقية.

في  المرأة,  حققته  ما  على  الضوء  ولتسليط 
السنوات المنصرمة؛ التقت صحيفتنا »روناهي«, 
على  والمشرفة  المرأة,  اقتصاد  في  باإلداريّة 
ورشة الفين للخياطة سلمى صالح أحمد, لتحدثنا 
عن المتغيرات التي حصلت مع المرأة, في ظل 
والمجتمع,  االقتصاد  بدعم  لعبتهُ  الذي  الدور 
حيث قالت: »لقد تمكنت المرأة في شمال وشرق 
في  ومحوري  هام  دوٍر  ذات  تكون  بأن  سوريا, 
المتكاملة  الخليّة  وبناء  االقتصاد,  عجلة  دعم 
للمجتمع, وتعتبر من المستثمرين المهمين بالشكل 
الخاص,  بالمفهوم  البنّاءة  العناصر  ومن  العام, 
العديد  المرأة  اقتصاد  مؤسسة  تتبنى  اليوم  فمثالً 
بشكٍل  العام  االقتصاد  تدعم  التي  المشاريع  من 
الحصر,  ال  المثال  سبيل  على  فنأخذ  مباشر, 

ورشة الفين للخياطة«. 

الجدوى من ورشة الخياطة, 
ومكافحة البطالة

للخياطة  الفين  ورشة  »تتميز  سلمى:  وقالت 
قوي  كمنافٍس  نفسها  وتقديم  اإلنتاجية,  بسرعة 
من  األسواق  دخلنا  وقد  المجال,  هذا  في  وهام 
أوسع أبوابها, وغيرنا قواعد اللعبة بالنسبة للكثير 
المالبس  يستوردون  كانوا  الذين  التجار  من 

ودمشق,  حلب  مثل  الكبرى  المدن  من  النسائية, 
وأسعارنا تنافسية جداً, ونحن كمختصين بخياطة 
على  الكبيرة  القدرة  ولدينا  النسائية,  األلبسة 
التطور واإلبداع؛ تمكنا من التعاقد مع العديد مع 
المؤسسات التي بدأت بحجز الطلبيات الخاصة, 
والطلبيات  البلديات,  ومجالس  المشافي  مثل 
الخاّصة للمدنيين, ونؤمن الطلبية بالوقت المحدد 

تماماً مع كامل الكمية«.
سلمى  فأشارت  الخياطة,  لكوادر  بالنسبة  أما 
بمهنة  المحترفات  النساء,  من  جميعاً  أنهن  إلى 
الخياطة, وهذا يساهم أيضاً بتأمين فرص العمل 

للكفوئين, وبالتالي مكافحة البطالة.
وأضافت اإلداريّة في اقتصاد المرأة, سلمى أحمد 
الخياطة  ورشة  حاجة  »بسبب  اللقاء:  نهاية  في 
أو منتوجاتها,  لتسويق بضائعها  أو موقع  لمكاٍن 
مدينة  في  بمنتجاتنا  خاص  محل  بافتتاح  قمنا 
الزبائن؛  من  واسعاً  إقباالً  يلقى  وهو  قامشلو, 
واألسعار  العالية  والمواصفات  الجودة  بسبب 

التنافسية«.
اقتصاد  في  اإلدارية  نوهت  حديثها,  نهاية  وفي 
للخياطة  الفين  ورشة  على  والمشرفة  المرأة, 
المرأة  اقتصاد  مؤسسة  بأنَّ  أحمد,  سلمى صالح 
كافة  النسويّة  الطاقات  لتبني  تام,  استعداٍد  على 

وعلى جميع األصعدة. 

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  افتتحت 
عامودا  ناحية  في  االستهالكية  نوروز  ماركة 
والتي تباع فيها المواد األساسية الضرورية التي 

يحتاجها المواطن وبأسعار مناسبة لدخله.

نوروز  صالة  عن  وللحديث  السياق  هذا  وفي 
وعن  فيها  تباع  التي  المواد  وما  االستهالكية 
في  اإلدارية  وضحت  عليها،  لألهالي  اإلقبال 
عامودا  ناحية  في  االستهالكية  نوروز  صالة 
االقتصاد،  إعالم  لمركز  أحالم صبحي عبد هللا 
بقولها: »جاء افتتاح مؤسسة نوروز االستهالكية 
بعد تشكيل اإلدارة الذاتية خلية األزمة االقتصادية 
يأتي عملها حول الحد من األزمة االقتصادية في 

الظروف التي يعيشها المواطن«.
ومنذ افتتاحها في اليوم األول تشهد إقباالً كبيراً 
سكان  من  الكثير  مقصد  إلى  تحولت  أن  بعد 
الغذائية  السلع  من  الكثير  وتعرض  عامودا، 
من  وغيرها  والزيت  والبرغل  واألرز  كالسكر 
المواد األساسية التي يحتاجها المواطن وبأسعار 
دخل  وتناسب  باألسواق  مقارنة  منخفضة 

المواطن.
ومن جانبه؛ قال المواطن أحمد محمود من أهالي 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  »نشكر  عامودا: 
سوريا لمساعدة المواطن ولمواجهة هذه األزمة 
بافتتاحها صالة نوروز االستهالكية  االقتصادية 

في ناحية عامودا«.
وأضاف: »األسعار التي تباع في الصالة مناسبة 
جداً مع دخلنا ويوجد فيها جميع البضائع والسلع 
الجهات  من  ونتمنى  منزل،  كل  يحتاجها  التي 
المعنية االستمرار بهذا العمل لتحسين المستوى 
المعيشي، وهذه الخطوة تحد من احتكار التجار 
لبعض المواد األساسية كالسكر والزيوت لبيعها 

بأسعار مضاعفة«.
»بعد  خضر:  أماني  المواطنة  قالت  وبدورها 
الليرة  قيمة  وانخفاض  الدوالر  سعر  ارتفاع 
السورية تأتي خطوة افتتاح صاالت كهذه خطوة 
ممتازة جيدة لتخفيف العبء عن المواطن، حيث 
المؤسسة  بين  األسعار  في  الفرق  مدى  شاهدنا 
فتح  ونتمنى  األسواق  في  التجارية  والمحال 

صاالت أخرى بالشكل ذاته«.

داعش«، في مقارنةً يوردها ما بين فترة سيطرة 
»داعش« والفترة التي عاشها سابقاً في الرقة.

في  السهرات  إلى  سابقاً  يُدعى  كان  إنه  ويقول 
وحتى  اجتماعية  قضايا  لمناقشة  المضافات 
أي حرج، حسب  دون  فيها  رأيه  ويبدي  دينية، 

تعبيره.
ويصف تلك األيام بأنها أيام أمان وسالم ومحبة 
حتى أنه كان يترك في مرات عديدة باب عيادته 
مفتوحاً طوال الليل ليجدها في اليوم الثاني على 

حالها، حسب قوله.
وكانت زوجة »مخول« تعمل مهندسة كهربائية 
إلى  الخروج  يتطلّب  عملها  وكان  الرقة،  في 
األرياف البعيدة من أجل الكشوفات على عملية 

تمديد خطوط الكهرباء في القرى مع العمال.
ويقول »مخول« إن زوجته كانت تخرج لعملها 
الذين  العمال  من  تحفّظ  أي  دون  العمال  برفقة 

كانوا يعتبرونها أختاً لهم، على حِدّ قوله.
المحاضرات  يلقي  مخول  إلياس  الطبيب  وكان 
من  وعدد  الثقافي  المركز  في  دوري  بشكل 
الجمعيات األهلية في بلدته المشتاية، ولكن حالته 
ما  وهو  األخيرة  اآلونة  في  تدهورت  الصحية 

دفعه إليقاف أنشطته الثقافية.


