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العدد 1016-  األثنين  2020/9/28م

 تسعمئة ألف طالب يرتاد مدارس شمال وشرق 
سوريا وإجراءات احترازية مشددة

آلدار خليل: »الخط الثالث أساسه العيش 
المشرتك وأخّوة الشعوب«

استغالل الطب الشعيب فهل 
من حسيب؟!

االتحاد  المشتركة لحزب  الرئاسة  بيّن عضو هيئة 
أقاموا  ثالث  كخط  بأنهم  خليل  آلدار  الديمقراطي 
السورية  الحكومة  منها  عدة  أطراف  مع  عالقات 
السوريّة،  األزمة  لحل  التحالف  ودول  وروسيا 
أبدت  الوطنية  الوحدة  أحزاب  أن  إلى  وأشار 
استعدادها لتتشارك مقاعدها في اإلدارة الذاتية مع 
االنتخابات،  إجراء  قبل  الكردي  الوطني  المجلس 
الوطنية  الوحدة  أحزاب  بين  اللقاءات  بأن  وأكد 

والمجلس الوطني الكردي ال تزال مستمرة...«4

 يبقى للطب الشعبي أثره 
على المواطنين في مناطقنا، 

ولكن هناك من يتاجر بهذا 
االسم ويظهر بأنه يمارس 

الطب التقليدي أو البديل 
والحقيقة هي عكس ذلك 

تماماً، وخاصةً في األرياف، 
فهل تدرك الجهات المعنية 
بمناطقنا مدى خطورة ما 

يفعلونه؟...«6

المرأة رمزًا لجوائز ليلون.. رسالة 
المهرجان للمجتمع

سينمائية  مخرجة   11 تشارك 
السينمائي  ليلون  مهرجان  في 
لتكون  المرأة  واختيرت  الدولي، 
رمزاً لجوائز المهرجان التي تبعث 

روح الحياة في المجتمع...«3

اليوم )األحد( وسط إجراءات احترازية من  4092 مدرسة  يرتادون مدارس شمال وشرق سوريا واليت بلغت نحو   تسعمئة ألف طالب وطالبة 
 الفتت�اح المدارس، مع ضرورة مراعاة اإلجراءات الوقائي�ة والصحية 

ً
الـ 27 من شهر أيلول الجاري موعدا جائحة كورونا، بعد قرار يقيض بتحديد 

للطلبة.«2

بلدة سرقله... تميز في الطبيعة والمعيشة
منطقة  في  البلدات  أقدم  من  سرقله  بلدة  تعد 
الخضراء  المساحات  بكثرة  وتمتاز  كرميان، 
الخيار  بزراعة  اشتهارها  إلى  باإلضافة  فيها، 

واللوز.
في  كفري  قضاء  إلى  إدارياً  سرقله  بلدة  تتبع 
وكالر  كفري  قضائي  بين  وتربط  كرميان، 
البلدة  هذه  يقطن  منها.  الغرب  إلى  تقع  حيث 
القديمة نحو 6 آالف نسمة، كما تحيط بها 32 

قرية تتبعها إدارياً.
الوعي  نسبة  بارتفاع  أيضاً  البلدة  هذه  تتميز 
البلدة  تشهد  ما  جداً  نادراً  حيث  االجتماعي، 

بشكل عام،  أو  المرأة  أعمال عنف سواء ضد 
وذلك حسب مسؤولي البلدة وخبراء اجتماعيين.
في  عليها  ُعثر  التي  التاريخية  لآلثار  ووفقاً 
محيط البلدة، تعد المنطقة من أقدم المواطن التي 
البلدة  تاريخ  أن  إال  قديماً،  اإلنسان  فيها  عاش 
األساسي يرجع إلى عام 1820 ميالدية، حيث 
بنيت سرقله في البداية كقرية صغيرة من قبل 
»هوزا  تدعى  منطقة  من  قادمة  عائالت  أربع 
دالو«. كانت قرية سرقله في البداية عبارة عن 

عبارة  قلعتها  وكانت  واسع،  سهل  وسط  قرية 
عن مقر عسكري تابع لإلمارة البابانية، لتكبر 
شيروان  لناحية  مركزاً  وتصبح  القرية  بعدها 

وتتبع لها 184 قرية.
سرقله  لبلدة  التابعة  القرى  أعداد  تقلصت 
فيما   .1957 سنة  إحصاء  حسب   144 إلى 
وتيالكو  وجبارة  كوكس  بلدات  لها  تتبع  كانت 
وكالري. بعد سنة 1970 تأسس قضاء كالر، 
لها.  التابعة  البلدات  إحدى  سرقله  وأصبحت 
بعد  إلى قضاء كفري  لتتبع  لتعود سنة 1976 

قرار من نظام البعث.

إلى   1987 سنة  البلدة  قرى  جميع  تعرضت 
التدمير من قبل نظام البعث، وتدخل هذه القرى 

إلى موجة األنفال سنة 1988.
حتى قبل انتفاضة 1991 وبعدها بسنوات، كان 
في  يعملون  سرقله  بلدة  سكان  من   %90 نحو 
الزراعة وتربية الماشية، إال أن أغلبية سكانها 
فيما  التوظيف،  مجاالت  في  يعملون  اآلن 
الزراعة  في  تعمل  متبقية  قليلة  نسبة  تزال  ال 

وتربية الماشية.

اقتصادياً تعد البلدة العصب الرئيسي في زراعة 
ومحافظات  كرميان  منطقة  ألسواق  الخيار 
ذلك  إلى  إضافة  وكركوك،  وديالى  السليمانية 
توجد أكثر من 25 مدجنة لتربية الدجاج وهي 
نسبة كبيرة مقارنة بباقي مناطق إقليم كردستان.
العنب  بزراعة  سرقله  مزارع  تشتهر  كما 
واللوز، ويعد اللوز الذي ينتج في مزارع البلدة 
من أجود أنواع اللوز في منطقة كرميان، وهي 

تغطي كافة احتياجات أسواقها من اللوز.
كرميان  في  الزراعة  مديرة  أكدته  ما  وبحسب 
شادية حسين لوكالة  Rojnews  فإن زراعة 
من   %60 نحو  تغطي  سرقله  في  الخيار 
األربعة  السنوات  وخالل  المنطقة،  احتياجات 
اللوز  إنتاج  في  كبيراً  تزايداً  شهدت  األخيرة، 
جرى تغطية أسواق كرميان والمناطق المحيطة 

منها.
ورغم وجود 3 آبار الستخراج النفط في البلدة 

إال أن نسبة البطالة تعد مرتفعة فيها.
البيئة في منطقة كرميان  بحسب أحد مسؤولي 
فإن نسبة الغطاء النباتي في البلدة لم يصل إلى 

المستوى المحدد وفق المقاييس الدولية.
البلدية  أبناء  أحد  عمر  درون  الشاب  أما 
سبب  بأن  قال  فقد  البلدة  عن  كتاباً  يعد  والذي 

إلى  يعود  البلدة  الخضراء في  المساحات  كثرة 
النباتات  لنمو  المناسب  ومناخها  الغنية  تربتها 
أجراها  التي  األبحاث  وحسب  واألشجار، 
تجاوز  قد  البلدة  في  النباتي  الغطاء  معدل  فإن 

المقاييس الدولية بهذا الصدد.
خالل  أنه  إلى  عمر  لفت  بحثه  خالل  ومن 
بلدة  شهدت  ما  نادراً  الماضية  العدة  السنوات 
كما  أعمال عنف.  أو  اجتماعية  مشاكل  سرقله 

الشكاوي  من  جداً  قليالً  عدداً  البلدة  سجلت 
المتعلقة بالعنف ضد المرأة، كما أن البلدة ومنذ 

تأسيسها لم تشهد أية جرائم قتل بحق المرأة.
كشفت  المرأة،  ضد  العنف  نسبة  وبخصوص 
النسائية  مديرة مكتب منظمة اإلعالم والتنوير 
في سرقله إكرامه غايب بأنه منذ عام 2001 لم 
تصادف أيه جريمة قتل بحق امرأة ولم نسمع 

بحصول أية جريمة مماثلة من قبل.

عدسـة روناهـي
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 تسعمئة ألف طالب يرتاد مدارس شمال وشرق سوريا وإجراءات احترازية مشددة

اإلدارة الذاتية بإقليم الفرات: »ندعو المجتمع الدولي للتصدي لقمع

 الحريات من قبل نظام أردوغان«

تظاهر العشرات من أبناء سري كانيه تنديداً بانتهاكات 

االحتالل التركي

نشطاء يشكلون جبهة موحدة ضد 

االحتالل التركي في السليمانية

مرض البروستات) أسباب وأعراض وعالج(

فوائد فاكهة الكيوي 

ومحاذير استخدامها

موجة كورونا الثانية قادمة 

أسرع مما اعتقدنا

ذكرية  تناسلية  غدة  عن  عبارة  هو  البروستات  مرض 
وتفرز  المثانة،  وأعلى  البطن  أسفل  منطقة  في  موجودة 
األوردة  من  بها شبكة  وتحيط  المنوي  السائل  البروستات 
التي تسبب تدفق الدم في األعضاء التناسلية، كما يحتوي 
والصوديوم،  الكالسيوم،  مثل  العناصر  من  العديد  على 
والبوتاسيوم، وتفرز بعض اإلنزيمات مثل الفايبرينوالسين، 
على  تساعد  التي  الالبروتينية  العناصر  من  عدد  ويوجد 
القضاء على الجراثيم والبكتيريا والتخلص منها، إذ يوجد 
مثل  المعقدة  األخرى  العناصر  من  بعض  الغدة  هذه  في 

األحماض األمينية واللستين.
أمراض تُصيب غدة البروستات

ـ التهاب البروستات نتيجة إلصابة الجهاز البولي ببكتيريا.
ـ التهاب البروستات المزمن. 

ـ تضخم البروستات.
أعراض مرض البروستات

 ـ الشعور باأللم في منطقة أسفل البطن واأللم عند التبول.
ـ انتقال األلم إلى عدة أماكن مختلفة من البطن والظهر.

ـ التبول الالإرادي والدائم الذي يجعل الشخص يعاني من 
اضطرابات النوم نتيجة التبول المتكرر أثناء الليل. 

ـ قلة التبول نتيجة عدم انتظام جريان البول.
ـ الشعور بعدم التبول وامتالء المثانة.

ـ المعاناة عند التبول.
أسباب التهاب البروستات

 ـ شرب المشروبات الكحولية.
ـ شرب الشاي، والقهوة، وتناول التوابل. 

ـ اإلنزال خارج المهبل.
ـ احتقان غدة البروستات تزيد احتمالية إصابتها بالجراثيم، 
أكثر  البروستات  باحتقان  المصاب  الشخص  يكون  حيث 

عرضة لإلصابة بالتهاب البروستات.
أسباب تضخم البروستات

غير  المثانة  تضخم  لحدوث  الرئيسي  العامل  يزال  ال   
ُعرف  حيث  ذلك  تؤكد  معلومات  توجد  ال  إذ  معروف، 
السن،  في  الكبار  لدى  يظهر  المثانة  تضخم  أّن  الِقدم  منذ 
قبل  الخصيتين  أزالوا  الذين  الذكور  لدى  يظهر  ال  وأنّه 
سّن المراهقة، لذلك يرجح الباحثين أّن هذين العاملين هما 

السبب وراء حدوث تضخم البروستات الحميدة.
أعشاب طبية تساعد مرضى تضخم البروستات 

باإلضافة  البول،  إدرار  المنشاري: يساعد على  البلميط  ـ 
إلى تخليص الجسم من السوائل الزائدة فيه، كما أنّه فعال 

في حاالت تضخم البروستات. 
ـ عرق السوس: يستخدم للوقاية من تضخم البروستات عن 

طريق منعه من تحول الهرمونات.
ـ القرع: يحفز عملية إدرار البول، ويقلل حجم البروستاتا.
في  التغيير  عملية  بوقف  البروستاتا  حجم  يقلل  الزنك:  ـ 

التستوستيرون. 
ـ أزهار الصبار: تنظف المسالك البولية، وتجنب حدوث 

االلتهابات، وتشكل الحصى في الكلى.
ـ الليكوبين: توجد في الطماطم، كما أنّها مضادة لألكسدة 
البروستات،  بسرطان  اإلصابة  خطر  تقليل  طريق  عن 
أكسدة  حدوث  ويمنع  وتقلصها،  البروستات  حجم  ويقلل 
عنه  وينتج  البروستات  في  يتسرب  الذي  الكولسترول 

تضخمها.
البولي،  المجرى  التهاب  من  للوقاية  يستخدم  البطباط:  ـ 
المسالك  تسليك  ويسهل  لاللتهاب،  جيداً  مضاداً  ويعتبر 

البولية ويجنب من خطر التعرض لسرطان البروستات.
أعشاب طبية لعالج التهاب البروستات

 ـ الكتان: توجد في الكتان مركبات الليجنانات التي تتحكم 
بالتهابات البروستات وتقلل احتقانها.

الشائك  القراص  جذور  استعمال  يتم  الشائك:  القراص  ـ 
التهاب  يرافق  الذي  المائي  التبول  من  التقليل  أجل  من 

البروستات، كما يمنع تقطع البول.
فتقاوم  ،ج  أ  فيتاميني  مثل  بالفيتامينات:  الغنية  األغذية  ـ 
الليمون،  في  الفيتامينات  هذه  وتتوفر  البروستات  التهاب 

والبرتقال، والجرجير، والخس.
ـ عرق السوس: يستخدم عرق السوس من أجل الوقاية من 

جذور  مضغ  طريق  عن  ويعالجها  البروستات،  التهابات 
الجافة  أوراقها  غلي  يتم  أن  أو  هو،  كما  السوس  عرق 

وتحضير مشروب عشبي منها.
ـ البلميط المنشاري: يستخدم في تقليل عملية البول المتقطع، 
كما يزيد إدرار البول مما يوفر راحة البروستات، ويقلل 

اآلالم التي تحدث عند التبول.

يرجع أصل ثمرة الكيوي إلى مناطق الصين الشمالية، وهي 
تُعرف أيضاً باسم ثمرة العنب الصيني، والتي كانت تؤكل 
البيضوّي،  بشكلها  الفاكهة  هذه  وتتميز  طبية،  ألغراٍض 
وحجمها الصغير المشابه لحجم البيضة، وهي ذات قشرة 
فهي خضراء  الداخل  من  وأّما  بالفرو،  مكسّوة  اللون  بنيٍّة 
اللون، تحتوي على بذور سوداء صغيرة، ولفاكهة الكيوي 
في  تدخل  أنَّها  إلى  باإلضافة  الغذائيّة،  الفوائد  من  العديد 
والصلصات،  السموذي،  مثل  المنتجات،  من  العديد  ُصنع 
بـ  يُعرف  إنزيم  على  تحتوي  أنَّها  إلى  باإلضافة  وغيرها، 
Actinidin، والذي يُستخدم في تطرية اللحوم عند نقعها 
في التوابل المختلفة، ويُمكن االحتفاظ بالكيوي لبضعة أياٍم 
أسابيع  أربعِة  إلى  تصل  ولُمدّةٍ  الغرفة،  حرارة  درجة  في 
غير  ثمارها  نضج  عملية  تسريع  يمكن  كما  الثالجة،  في 
الناضجة، عن طريق وضعها مع الموز، أو التفاح في كيٍس 

بالستيكيٍّ جيد التهوية.
فوائد فاكهة الكيوي

ـ مصدٌر غنٌي بفيتامين ج.
ـ مصدٌر غنٌي بالبوتاسيوم.

ـ مصدٌر غني باأللياف.
ـ مصدٌر غني بمضادات األكسدة.

ـ مصدٌر جيدٌ لفيتامين ك.
ـ تحسين حاالت المصابين بالربو.

ـ التقليل من اإلمساك.
فوائد الكيوي لمرضى السكري

 يحتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية التي تُعدُّ 
)البوتاسيوم،  السكري، مثل  الغذائي لمرضى  للنظام  جيدة 
واأللياف، وفيتامين ج(، وتحتوي الحبة الكبيرة من الكيوي 
من  غراماً   13 وعلى  حرارية،  سعرة   56 قرابة  على 
الكيوي  إضافة  أّن  دراسةٌ  أشارت  وقد  الكربوهيدرات، 
للطعام الذي يحتوي على الحبوب الغنيّة بالكربوهيدرات قد 
يرتبط بتحسين المؤشر الجاليسمي، الذي يمثل مدى سرعة 
ارتفاع مستويات السكر عند تناول مصادر الكربوهيدرات.

فوائد الكيوي للريجيم 
استهالك  عبر  باأللياف  غني  غذائي  نظام  اتباع  يرتبط 
الوزن،  بتقليل  الكيوي  مثل،  والفواكه،  الخضراوات 
التحسين  إلى  إضافة  واالمتالء،  بالشبع  الشعور  وزيادة 
أّن الكيوي يمتلك  من صحة األمعاء، وتجدر اإلشارة إلى 
قيمة منخفضة للمؤشر الجاليسيمي، ولذلك فهو يؤثر بشكٍل 
بسيٍط في رفع مستويات سكر الدم، وبالتالي فإّن استهالكه 
أن يساعد على  يمكن  المتوازن  الغذائي  النظام  كجزٍء من 

تقليل الوزن بشكل آمن.
فوائد الكيوي للدم 

الكيوي  من  حبات   3 إلى   2 تناول  أنَّ  دراسةٌ،  أظهرت 
الدم  صفيحات  تكدّس  بتقليل  ارتبط  يوماً   28 مدة  يومياً، 
أّن  البيانات  هذه  تُظِهر  كما  الثالثية،  الدهون  ومستويات 
القلب  أمراض  حاالت  في  مفيداً  يكون  قد  الكيوي  تناول 
أّن  إلى  التنويه  يجدر  آخر  الدموية، ومن جانب  واألوعية 
تناول الكيوي يرتبط بالتقليل من سرعة تخثر الدم، وبالتالي 
قِبل  من  استهالكه  عند  النزيف  خطر  من  يزيد  قد  فإنه 

الذين يعانون من االضطرابات النزفية وكذلك الخاضعين 
للعمليات الجراحية.
فوائد الكيوي للمعدة

 يُعدُّ استهالك الكيوي جيداً لعملية الهضم، حيث إنّه يحتوي 
الذي  اإلنزيم  إلى  إضافةً  األلياف،  من  كبيرةٍ  كميٍّة  على 
 ،Actinidin بـ  يُدعى  والذي  البروتين  تحليل  في  يساهم 
مّما يرتبط بتحسين هضمها، وذلك حسب ما ذكرته دارسةٌ 
الكيوي  من  المستخلص  اإلنزيم  هذا  تأثير  حول  مخبريّةٌ 
مصادر  في  المتوفرة  البروتينات  أنواع  بعض  هضم  في 

مختلفة، مثل)اللحوم، والحليب، والصويا، وغيرها(.
فوائد الكيوي للقولون

 لوحظ في دراسٍة، أنَّ تناول األشخاص المصابين بمتالزمة 
القولون العصبي للكيوي مدة 4 أسابيع متتالية قد يُحّسن من 

وظائف األمعاء، ويزيد من اإلخراج لديهم.
يجب  التي  الحاالت  بعض  هناك  الكيوي  استخدام  محاذير 

فيها الحذر عند تناول الكيوي، ومنها ما يأتي:
الكيوي من  يُبطئ  قد  النزفية:  باالضطرابات  المصابون  ـ 
قد  فإنّه  وبالتالي  النزيف،  يزيد من  مّما  الدم،  تخثّر  عملية 

يُفاقم من حالة االضطرابات النزفية.
يجب  جراحية:  لعملياٍت  سيخضعون  الذين  األشخاص  ـ 
موعد  من  األقّل  على  أسبوعين  قبل  الكيوي  تناول  تجنّب 
الدم،  تخثر  عملية  يُبطئ  ألنَّه  وذلك  الجراحيّة،  العمليّات 
مّما يزيد من خطر حدوث النزيف خالل إجراء العمليات 

الجراحية.

األطباء،  نقابة  في  الفرنسية  الوطنية  اللجنة  رئيس  حذّر 
باتريك بويت، من أن البالد ستواجه تفشياً لفيروس كورونا 
يتغير  لم  ويستنفد نظامها الصحي في حال  يستمر شهوراً 

شيء ما.
ـ وقال بويت لصحيفة )لوجورنال دو ديمانش( إن الموجة 
الثانية آتية بأسرع مما اعتقدنا، حسبما نقلت وكالة )فرانس 

برس(.
أطلقها  التي  التحذيرات  أن  الفرنسي  المسؤول  وأضاف  ـ 
ليست  األسبوع  فيران هذا  أوليفيه  الفرنسي  الصحة  وزير 

كافية.
أسابيع،  أربعة  إلى  ثالثة  في غضون  إنه  يقل  لم  وتابع:  ـ 
إذا لم يتغير شيء، فإن فرنسا ستواجه تفشياً واسعاً في كل 

مناطقها خالل فصلي الشتاء والخريف.
ـ وأشار إلى أنه لن تكون هناك طواقم طبية متوافرة لتقديم 
التعزيزات، والنظام الصحي في فرنسا لن يكون قادراً على 

تلبية جميع المطالب.
ـ وبيّن أن العمال الصحيين المسؤولين عن )معجزة( الربيع 
لن يكونوا قادرين على سد هذه الفجوات، متوقعاً أن يكون 

الكثير منهم في حالة إنهاك وصدمة.

ـ وسجلت فرنسا أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس 
انخفاض  الماضية، في  المستجد خالل 24 ساعة  كورونا 
معدل  لكن  الفائتة،  الـ48  الساعات  حصيلة  عن  طفيف 
الفحوص اإليجابية يواصل االرتفاع وفق معطيات نشرتها 

مؤسسة الصحة العامة السبت.
 24 آخر  خالل   14412 الجديدة  اإلصابات  عدد  وبلغ  ـ 
من  كل  حالة خالل  ألف   16 نحو  مقابل  الماضية،  ساعة 
الفيروس،  ظهور  منذ  أنه  علماً  والخميس،  الجمعة  يومي 
نتيجة  فرنسا  في  األقل  على  شخص   31700 توفي 

كوفيد-19.
مرحلة إغالقات صارمة

ـ وأعلنت الحكومة الفرنسية، عن إجراءات جديدة صارمة 
لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق في فرنسا، 
ثاني  مرسيليا  في  والمطاعم  للحانات  الكلي  الغلق  أبرزها 
مدن البالد وفرض حالة تنبيه معززة في 11 مدينة بينها 

باريس.
ـ وبسبب االنتشار المقلق لفيروس كورونا، وضعت مدينة 
البحر  الشرقي وغوادلوب في  الجنوب  إيكس مرسيليا في 
الكاريبي في )منطقة التأهب القصوى(، وفق ما أفاد وزير 

الصحة أوليفييه فيران في مؤتمر صحفي.
ـ ويسبق هذا المستوى من التأهب حالة الطوارئ الصحية، 
يثير  للحانات والمطاعم، وهو إجراء  الكلي  الغلق  ويشمل 
المخاوف حول قطاع أضعفه الحجر الذي فُِرض في الربيع.

ـ من ناحية أخرى، وضعت 11 مدينة كبرى أخرى، بما 
يعني  وهذا  معززة(،  تنبيه  )منطقة  في  باريس،  ذلك  في 
مساء،  العاشرة  الساعة  في  الحانات  إغالق  خاص  بشكل 
وتقييد المشاركة في التجمعات بألف شخص بدل 5 آالف 

كما هي الحال اآلن.

قد  لشمال وشرق سوريا  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
أعلنت عن قرارها بتأجيل افتتاح المدارس، في 
شمال وشرق سوريا، إلى اليوم الـ 27 من شهر 
أيلول، بعد أن كان محدداً بداية الشهر المنصرم؛ 
انتشار  تزايد  إلى  تشير  معطيات  بسبب  وذلك 

فيروس كورونا.

محاضرة خاصة للطالب
صحيفتنا  التقت  الموضوع؛  هذا  وحول 
»روناهي« مع اإلدارية في مدرسة أحمد مريود 
وقت  »وبعد  أنه  أكدت  التي  شيخموس  سعدية 
طويل ابتعد فيه الطلبة عن المدارس بسبب جائحة 
كورونا، تم استقبال الطلبة بكل رحابة صدر«، 
بينما أبدى الطالب فرحتهم وسعادتهم بعد طول 
إعطاء  تم  كما  المدارس،  إلى  وعودتهم  انتظار 
محاضرة خاصة للطالب حول كيفية الوقاية من 
الكمامة  التالميذ بلبس  تنبيه  جائحة كورونا وتم 
اليدين كثيًرا بالماء والصابون لمدة 20  وغسل 
كما  يدوي،  مطهر  واستخدام  األقل،  على  ثانية 

عبر الطلبة عن سعادتهم حول هذه المحاضرة.

آلية جديدة في حال
 ازدياد الطالب

حتى  الدوام  تحديد  يتم  »لم  بأنه  سعدية  ونوهت 

اآلن إلى قسمين أي )الصباحي والمسائي(، أما 
في حال ازدياد عدد الطالب فسوف يتم التعديل 
شكل  على  الدوام  آلية  وستكون  الدوام،  على 
مجموعات تداوم في أيام مختلفة، كما تم إعالم 

الخطوات  إعطاء  كيفية  حول  المدرسين  جميع 
الالزمة لتعليم الطلبة اتخاذ التدابير الوقائية، وتم 
لجان  قبل  من  بالكامل  المدرسة  وتعقيم  تنظيف 

مختصة«.
مريود  أحمد  مدرسة  في  اإلدارية  واختتمت 
سعدية شيخموس حديثها؛ قائلة: »نتمنى التوفيق 
والسالمة لجميع الطالب ونجاح السنة الدراسية 

الجارية بدون عوائق«.

تعقيم الصفوف والحمامات 
ودورات المياه

مدرسة  في  بالمدرسة  التقينا  ذاته؛  السياق  وفي 
شريف الرضي ريهام خلف، حيث أبدت سعادتها 
بفتح المدارس وعودة الطالب إليها بعد انقطاع دام 
ستة أشهر بسبب تفشي جائحة كورونا والتي ال 
زالت منتشرة، وبناء على ذلك تم غسل وتنظيف 
ودورات  والحمامات  الصفوف  كافة  وتعقيم 
كورونا،  انتشار  لمنع  الدراسية  والمقاعد  المياه 
كما كان هناك دوام إداري قبل شهر لإلداريين 

لمناقشة  والمدرسين 
مدى جاهزية المعلمين الستقبال التالميذ، وعند 
مجيء الطلبة تم تعقيم أياديهم واحداً تلو اآلخر، 
توعية  في  لهم  المساعدة  بتقديم  األهالي  مناشدة 

أبنائهم وتعليمهم القواعد الصحية الالزمة.
الرضي  في مدرسة شريف  المدرسة  واختتمت 
ريهام خلف حديثها متمنية النجاح الدائم والمزيد 

من التقدم للطلبة والصحة السالمة لهم.

مركز األخبار ـ استنكرت اإلدارة الذاتية في إقليم 
الفرات اعتقال دولة االحتالل التركي السياسيين 
ودعت  وتركيا،  كردستان  باكور  في  الكرد 
المقيت  القمع  لهذا  التصدي  إلى  الدولي  المجتمع 

للحريات من نظام أردوغان. 
بيانًا  الفرات  إلقليم  الذاتية  اإلدارة  أصدرت 
الحرة  المرأة  ساحة  في  )األحد(  اليوم  صباح 
السلطات  بدء  على  تعليقًا  وذلك  كوباني؛  بمدينة 
التركية حملة اعتقال تطال 82 سياسيًّا ورؤساء 
بلديات كرد في الـ 25 من الشهر الجاري بتهمة 
مشاركتهم في مظاهرات خرجت في مدن باكور 
كردستان وتركيا 2014 دعًما لمقاومة كوباني. 
وجاء نص البيان كاآلتي: »في استمرارها للنهج 
المعادي للتجارب الديمقراطية وفي إطار دعمها 
نفذت  داعش،  رأسها  وعلى  اإلرهابية  للفصائل 

التركية سلسلة من االعتقاالت  الفاشية  السلطات 
بحق مجموعة من القياديين واإلداريين وأعضاء 
والذين  الديمقراطية  الشعوب  بارزين من حزب 
بلغ عددهم اثنين وثمانون عضًوا بحجة مناصرة 
المتمثل  الظالم  لجيش  تصديها  أثناء  كوباني 
الدم  أخوة  بهم  يربطنا  الذين  هؤالء  داعش.  في 
أشقائهم  مساعدة  في  جهدًا  يبخلوا  لم  والمصير، 
لم  الذي  األمر  الوطن،  من  اآلخر  الشطر  على 
يصل  بأن  المريضة،  السلطان  مخيلة  يتقبله 
الكردي أخاه الكردي الذي يتعرض لإلبادة ومحو 

الهوية على يد جيشه.
بين حزب  الصلة  خيوط  تنكشف  رويدًا  ورويدًا 
التي  الراديكالية  والتنظيمات  والتنمية  العدالة 
تهدف  التي  الجديدة  العثمانية  راية  تحت  تجتمع 
الديمقراطية  التجارب  حساب  على  توسع  إلى 

ألبناء سوريا وبأيدي مرتزقة سوريين، لم تدخر 
للسلطان  عبيدًا  ليكونوا  تربيتهم  في  جهدًا  تركيا 
المنتشي بدم األبرياء في كل من سوريا والعراق 
الذين  السوريين  أبناء  مستخدًما  وأرمينيا،  وليبيا 
تنفيذ  في  رخيصة  أدوات  إلى  بعضهم  تحّول 
الحين  بين  إليهم  يرمي  الذي  السلطان  أجندت 
واآلخر ببعض الفُتات. إننا في مؤسسات اإلدارة 
هذا  ونستنكر  ندين  السياسية  واألحزاب  الذاتية 
بصلة  للديمقراطية  يمت  ال  الذي  المشين  العمل 
وندعو المنظمات المعنية بالحريات ودول العالم 
إلى الوقوف في وجه هذا القمع المقيت للحريات 
الحياة  يخنق  بات  الذي  أردوغان  نظام  قبل  من 
شؤون  في  ويتدخل  الحريات،  ويكبت  السياسية 
والقوانين  الدولية  بالشرعية  االلتزام  الدول دون 

الناظمة للديمقراطية«.

مركز األخبار ـ خرج العشرات من أهالي قرية 
في  المحتلة  كانيه  سري  جنوب  »قاطوف« 
تظاهرة ضد االحتالل التركي ومرتزقته، وذلك 
بعد مداهمة المرتزقة للقرية واختطاف عدد من 

شبانها.
هاوار  أنباء  لوكالة  المنطقة  من  مصدر  وقال 
أنه خالل التظاهرة في قرية »قاطوف« جنوب 
سري كانيه، عبر األهالي عن سخطهم للسياسات 
تتبعها،  التي  واالنتهاكات  المنطقة  في  التركية 
وأكدوا رفضهم التام لوجود المرتزقة وطالبوهم 

بالخروج من قراهم.
اقتحام  عقب  أتت  التظاهرة  أن  المصدر  ونوه 
مرتزقة »السليمان شاه« للقرية ومداهمتهم لعدد 
الشبان. ولفت  المنازل واختطافهم عددًا من  من 
أيام  عدة  قبل  قاموا  المرتزقة  أن  إلى  المصدر 
باعتقال  وقاموا  جنوبي،  قاطوف  قرية  بمداهمة 
مالي  مبلغ  سرقة  إلى  إضافة  أشخاص،  خمسة 

يقدر بأكثر من 1500 دوالر منهم.
وأوضح المصدر أن المرتزقة اقتادوا المختطفين 

بعد اعتقالهم إلى وجهة غير معلومة.

مركز األخبار ـ اتخذت تسع جبهات ومجموعات 
مختلفة من مدينة السليمانية قراراً بتشكيل جبهة 

مشتركة ضد االحتالل التركي.
في  مختلفة  ومجموعات  جبهات   9 عقدت 
بمدينة  في سينما سالم  اجتماعاً  السليمانية  مدينة 
جبهة  تشكيل  االجتماع  في  وتقرر  السليمانية، 
لمناهضة  فعاليات  برنامج  ووضع  مشتركة 
هي  التسعة  والمجموعات  الجبهات  االحتالل. 
كالتالي: جبهة مساندة عفرين، جبهة مساندة روج 
آفا، هيئة هاوكاري عفرين، صوت الوطن، نساء 
السالم،  مجموعة  الوجدان،  مجموعة  باشور، 

المؤتمر  مبادة  وهيئة  األرض،  الدفاع عن  هيئة 
بعد  المجموعات  جميع  حّل  تقرر  وقد  الوطني. 
جبهة  وتشكيل  المجتمعين،  قبل  من  التصويت 

موحدة وموسعة لمناهضة االحتالل التركي.
من  مؤلفة  لجنة  تأسيس  المجتمعون  قرر  كما 
الجبهة  وفعاليات  شؤون  إلدارة  شخصاً،   11
المشتركة. وتعد هذه المرة األولى التي يتم فيها 
التركي،  االحتالل  ضد  موسعة  جبهة  تشكيل 
المنظمات واألطراف  وتضم ممثلين عن معظم 
السياسية والنشطاء واألكاديميين ومختلف فئات 

المجتمع.

قامشلو/ عادل عزيز- تسعمئة ألف طالب وطالبة يرتادون مدارس شمال وشرق سوريا والتي بلغت نحو 4092 مدرسة اليوم )األحد( وسط إجراءات 
احترازية من جائحة كورونا، بعد قرار يقضي بتحديد الـ 27 من شهر أيلول الجاري موعداً الفتتاح المدارس، مع ضرورة مراعاة اإلجراءات الوقائية والصحية 

للطلبة.

ريهام خلف سعدية شيخموس
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بسبب  لمرتين  توقف  بعد  قامشلوـ   / روناهي 
بإقليم  الرياضية  للنشاطات  كورونا  جائحة 
عجلة  ستنطلق  أخيراً  العام،  هذا  الجزيرة 
اإلقليم  في  القدم  كرة  للعبة  الرسمية  النشاطات 

بدوري األشبال، وذلك غداً األثنين.
بتاريخ  الدوري  ينطلق  أن  المقرر  من  وكان 
2020/9/25، ولكن بسبب عدم جاهزية ملعب 
شرموال بعامودا تأجل إلى غٍد األثنين المصادف 
2020/9/28، وسيشارك في الدوري 22 نادياً 
من أصل 24 بينما وبحسب المعلومات التي لدينا 
نشاطه  بوقف  الذي طالب  قامشلو  نادي  سيغيب 
الطلب،  الرياضي  االتحاد  ورفض  العام  هذا 
وكذلك نادي شبيبة تل حميس الذي حصل على 
وتمت  اعتذر  وأيضاً  العام  هذا  مؤقت  ترخيص 

الموافقة، باإلضافة لنادي سري كانيه.
نظام الدوري هو عبر تجمعات مناطقية وقسمت 
األندية على ثالث تجمعات هي قامشلو ـ رميالن 

ـ عامودا، وفق الجدول التالي: 
تجمع قامشلو:

ـ  قنديل  ـ  دجلة  ـ  الطريق  األولى:  المجموعة  ـ 
قامشلو ـ واشوكاني.

ـ المجموعة الثانية: برخدانـ  األسايشـ  الجزيرة 
ـ شبيبة الحسكة.
 تجمع عامودا:

ـ المجموعة األولى: سردم ـ أهلي عامودا ـ آشتي 
ـ جوانن عامودا.

ـ المجموعة الثانية: االتحاد ـ جوانن باز- خبات 
ـ األخوة والسالم.

 تجمع رميالن:
ـ  جودي  ـ  الصناديد  كوجر-  تل  شبيبة  ـ  ديرك 

فدنك.
يلعب الدور األول من مرحلة واحدة، وبخصوص 

المواليد هي كالتالي:

ـ األشبال 2005 وما فوق.
ـ الناشئين 2003 ـ 2004.

حاالت  في  المالية  الغرامة  عقوبة  واقترحت 
التزوير، باإلضافة للعقوبة اإلدارية وفق النظام 
الداخلي، في اجتماع سابق عقد بين مكتب كرة 

القدم في االتحاد الرياضي واألندية والمشاركة.
بطوالته  أول  انطلقت  والناشئين  األشبال  دوري 
الموسم  سيكون  العام  وهذا   ،2018 العام  في 
الرياضي والكروي على مدار عامين بحيث كان 
في السابق لعام واحد، ولكن تأخرت الروزنامة 
كما ذكر أنفاً بسبب جائحة كورونا لذلك أضطر 
االتحاد الرياضي باعتماد نظام الموسم الرياضي 

2020ـ2021، هذا الموسم.
الكروية  البطوالت  بداية  الغد  انطالقة  وتعد 
قبل  من  المقامة  الجزيرة  إقليم  في  الرسمية 
مادية  وسط ظروف  باإلقليم،  الرياضي  االتحاد 
صعبة لالتحاد ولألندية بشكٍل عام، وإليكم جدول 

األسبوع األول من الدوري:
األثنين 2020/9/28:

ـ قنديل × قامشلوـ  الساعة الواحدة من بعد الظهر 
ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.

ـ الطريق × دجلة ـ الساعة الثالثة من بعد الظهر  
ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.

الثالثة من  ـ الساعة  ـ ديرك × شبيبة تل كوجر 
بعد الظهر ملعب رميالن.

ـ سردم × أهلي عامودا ـ الساعة الواحد من بعد 
الظهر ملعب شرموال بعامودا.

الثالثة من بعد  ـ االتحاد × جوانن باز ـ الساعة 
الظهر ملعب شرموال بعامودا.

الثالثاء 2020/9/29:
بعد  من  الثالثة  الساعة  ـ  جودي   × الصناديد  ـ 

الظهر ملعب رميالن.
ـ الجزيرة × شبيبة الحسكة ـ الساعة الواحدة من 

بعد الظهر ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
بعد  من  الثالثة  الساعة  ـ  األسايش   × برخدان  ـ 

الظهر ملعب الشهيد هيثم كجو بقامشلو.
ـ خبات × األخوة والسالم ـ الساعة الواحدة من 

بعد الظهر ملعب شرموال بعامودا.
ـ آشتي × جوانن عامودا ـ الساعة الثالثة من بعد 

الظهر ملعب شرموال بعامودا.

روناهي / قامشلوـ  اُختتمت منافسات الدور األول من 
دورة براتي الكروية السباعية المقامة على أرضية 
ملعب قامشلو المغطى، وتأهل على أثرها ثماِن فرق 
جماهيرياً  حضوراً  تشهد  دورة  في  الثاني،  للدور 

مميزاً وتنافساً مثيراً.
براتي  دورة  2020/9/13منافسات  بتاريخ  انطلقت 
الكروية بمشاركة ستة عشر فريقاً قسموا على أربعة 
مجموعات وتأهل من كل مجموعة فريقين إلى الدور 
الثاني، وذلك بعد تنافس مثير بين الفرق، على أرضية 

ملعب قامشلو المغطى.
وفي ختام مباريات الدور األول فاز فريق البرج على 
فريق آشتي بأربعة أهداف بدون رد، وفاز فريق آفدار 
هذه  وبعد  رد،  بدون  بهدفين  علي  مركز  فريق  على 

النتائج تأهلت الفرق التالي:
ـ المجموعة األولى: الزمالك ـ قنديل.

ـ المجموعة الثانية: آفدار ـ برج.
ـ المجموعة الثالثة: آزادي ـ شركة جميل.

ـ المجموعة الرابعة: سوق حطين ـ درباس
بينما سكون جدول الدور الثاني على الشكل التالي

األحد 2020/9/27:
ـ برج × سوق حطين الثامنة مساًء.

ـ قنديل × آزادي التاسعة مساًء.
االثنين 2020/9/28

ـ زمالك × شركة جميل الثامنة مساًء.
ـ آفدار × درباس التاسعة مساًء.

الجماهيري  الحضور  الدورة  ميز  ما  أنفاً  ذكرنا  كما 
دورات  وتقام  الفرق،  بين  المثير  والتنافس  الكبير 
قامشلو،  في  المختلفة  المغطى  المالعب  في  أخرى 
بعد  مساًء  أنفسهم  عن  للترفيه  لالعبين  فسحة  وهي 

ساعات العمل في الصباح والظهيرة.

كتبت الالعبة المصرية ميار شريف، التاريخ 
روالن  لبطولة  الرئيسي  للدور  تأهلت  بعدما 
إحدى  للتنس(،  المفتوحة  )فرنسا  غاروس 
أول مصرية  لتصبح  الغراند سالم،  بطوالت 

تبلغ هذه المرحلة.
قطعت خطوات  التنس،  ساحرة  ميار شريف 
المشهد  تصدرت  بعدما  العالمية،  مشوار  في 
بتأهلها  المصرية،  الرياضية  األوساط  في 
تصل  العبة مصرية  كأول  طوكيو  ألولمبياد 
التقرير  يسلط  التنس.  لعبة  في  األولمبياد 
حتى  شريف  ميار  مسيرة  حول  التالي، 

وصولها للعالمية:
جذور عائليّة.. وجامعة بيردين نقطة تحّول

التنس ضمن  عاماً(   24( ميار شريف  تلعب 
عائلة تعشق اللعبة البيضاء، فشقيقتها الكبرى 

رنا العبة تنس أيضاً.
التحّول  نقطة  لكن  األهلي،  في  ميار  وتلعب 
الطب  دراستها  في  تمثلت  مسيرتها،  في 
الرياضي في جامعة بيردين بوالية كاليفورنيا 
التنس  لعبة  في  انطلقت  وهناك  األمريكية، 

وأصبحت ضمن فريق الجامعة.
وشاركت ميار في بطولة أمريكا المفتوحة عام 
2012، وكذلك في بطولة ويمبلدون للناشئين 

في نفس العام.
من   2018 عام  شريف،  ميار  وتخرجت 
جامعة بيردين، وانطلقت نحو آفاق جديدة في 

لعبة التنس. 
نقطة انطالق 

 2019 اإلفريقية  األلعاب  دورة  كانت 
بالمغرب، نقطة انطالق حقيقية لميار شريف، 
على  الفردي  مسابقة  ذهبية  حصدت  بعدما 
سيموندس،  شانيل  إفريقية  الجنوب  حساب 

وتأهلت لألولمبياد ألول مرة.
ميار حصدت مع شقيقتها رنا، ذهبية الزوجي 
المصري  الثنائي  فريق  حساب  على  أيضاً، 
ميار  أن  كما  سمير،  وساندرا  سالمة  لميس 

حققت مع منتخب مصر الميدالية الذهبية.
كان أعلى تصنيف لميار شريف في 17 آب 

وشاركت  عالمياً،   170 بالمركز  الماضي 
في تصفيات بطولة استراليا المفتوحة ولكنها 

ودعت مبكراً.
روالن  في  اإلنجاز  صنعت  شريف  ميار 
الرئيسية  المرحلة  إلى  بتأهلها  غاروس، 
آخرهم  منافسين  ثالث  عبور  بعد  للبطولة 

اإليطالية جوليا جاتو.
على  حرص  ليفربول،  نجم  صالح  محمد 
الرسمي  الحساب  من  تغريدة  مع  التفاعل 
شريف  ميار  بفوز  غاروس،  روالن  لبطولة 

وتأهلها للمرحلة الرئيسية.
لقناة  تصريحات  في  شريف  ميار  وأكدت 
األيام  في  قدمته  بما  سعيدة  أنها   DMC
تحقق  الذي  اإلنجاز  أن  موضحة  الماضية، 
من  المزيد  لتحقيق  األكبر  الدافع  يعطيها 

االنتصارات.
يدفع  تجربتي،  على  الضوء  »إلقاء  وأضافت 
ألرقام  والوصول  للتقدم  الصاعدة  األجيال 

أكبر مستقباًل«.
ووجهت ميار، الشكر للنجم محمد صالح على 
فعلته،  بما  باإلعجاب  شعوره  وتأكيد  دعمه 
مؤكدة أنها تتمنى انتشار أكبر للعبة التنس في 

مصر.

بدأت الدورة التدريبية للمستوى C للمدربات 
االتحاد  من  وبتنظيم  عمان،  سلطنة  في 

العماني لكرة القدم.
الوطنية  الكوادر  تطوير  الى  الدورة  وتهدف 
التدريب،  الفنية في مجال  وصقل مستوياتها 

بحسب بيان االتحاد.
عمانية،  مدربة   20 الدورة  في  وتشارك 
النسائي  المنتخب  مدربة  فيها  وتحاضر 
باالتحاد  النسائية  القدم  كرة  قسم  ورئيسة 

مها  السورية  المدربة  القدم  لكرة  العماني 
جنود. 

من  الثامن  حتى  التدريبية  الدورة  وتستمر 
شهر أكتوبر المقبل، وشهدت الفترة الماضية 
لكرة  العماني  االتحاد  من  كبيراً  اهتماماً 
النسائية  القدم  كرة  تطوير  في  والسعي  القدم 
جنود،  مها  المدربة  مع  بالتعاقد  السلطنة  في 
الكرة  لتطوير  مخصصة  دراسة  ووضع 

النسائية في السلطنة.

دورة براتي.. حضور جماهيري ُممّيز 
وتنافس مثير

غداً انطالق الموسم الكروي في
 إقليم الجزيرة

ميار شريف.. ساحرة التنس التي 
صنعت المجد

االتحاد العماني ُينظم دورة 
لمدربات الكرة

تقرير/ جوان محمد

المرأة رمزاً لجوائز ليلون.. رسالة المهرجان للمجتمع

إعادة الناشطة اإليرانية نسرين ستوده من 

المشفى إلى السجن في أسوأ حالة بدنية
بعد أيام قليلة من دخول المحامية والمدافعة عن 
العناية  إلى وحدة  نسرين ستوده  اإلنسان  حقوق 
طهران،  في  طالقاني  مستشفى  في  المرکزة 
الصحية  حالتها  من  بالرغم  السجن  إلى  أعيدت 

المتأزمة.  
أضربت المحامية والمدافعة عن حقوق اإلنسان 
ستة  من  أكثر  منذ  الطعام  عن  ستوده  نسرين 
الصحية  حالتها  أن  عن  أنباء  ووردت  أسابيع، 

حرجة.

»هذا اإلجراء ال يعني أكرث من 
تعريضها للخطر«

كتب رضا خندان، زوج ستوده، على »تويتر«، 
األربعاء 23 )أيلول(: »هذا المساء، بعد خمسة 
األمني،  طالقاني  مستشفى  في  الحجز  من  أيام 
بدنية  حالة  أسوأ  في  السجن  إلى  نسرين  أعيدت 

دون أي عالج طبي«.
ويقول خندان أن هذا اإلجراء ال يعني أكثر من 

تعريضها للخطر.
وزارة  باسم  المتحدثة  غردت  األثناء،  وفي 
أورتاغوس،  مورغان  األميركية،  الخارجية 
بشأن  للغاية  قلقة  تزال  ال  المتحدة  الواليات  إن 
صحة نسرين ستوده، التي تم إدخالها مؤخراً إلى 

مستشفى السجن.
من  الدائم  ونضالها  نسرين  مع  »نقف  وتابعت: 
إيران ونطالب بإطالق  أجل حقوق اإلنسان في 
سراحها، وندين استخدام النظام الوحشي للسجن 

الجائر«.

وفي األيام األخيرة، قامت العديد من المنظمات 
السينمائي  برلين  مهرجان  ذلك  في  بما  الدولية، 
الدولي وأكاديمية السينما األوروبية، إلى جانب 
بدعوة  المعروفين،  والكتاب  الفنانين  من  عدد 
النظام اإليراني إلى إطالق سراح نسرين ستوده 
على الفور. وقدم رئيس وزراء كندا طلباً مماثالً 

إلى النظام اإليراني.
وقد أثار اعتقال وسجن وإضراب هذه المحامية 
البارزة موجة من القلق بين المدافعين عن حقوق 
اإلنسان. ومنحت جمعية القضاة األلمان نسرين 
من  الثالث  يوم  اإلنسان،  حقوق  جائزة  ستوده 

)أيلول( الحالي.
وكان خندان قد قال، يوم 19 )أيلول( إن نسرين 
ستوده التي نُقلت إلى قسم الطوارئ في مستشفى 
في  وضيق  القلب  في  »مشاكل  بسبب  طالقاني 

التنفس وانخفاض شديد في ضغط الدم وضعف 
العناية  وحدة  إلى  إدخالها  تم  وقد  شديد«،  عام 

المركزة في الليلة نفسها بسبب حالتها الحرجة.

33 عاماً و148 جلدة؟!
من  رسالة  نشرت  قد  ستوده  نسرين  وكانت 
طالبت  الماضي،  )آب(   10 يوم  السجن  داخل 
وأعلنت  السياسيين  السجناء  عن  باإلفراج  فيها 
عن إضرابها عن الطعام احتجاجاً على أوضاع 
السجناء  أوضاع  ووصفت  السياسيين.  السجناء 
أوضاع  أن  على  وشددت  عادلة«،  »غير  بأنها 

السجون »ساءت« إثر تفشي فيروس كورونا.
عاماً   33 بالسجن  ستوده،  نسرين  على  وحكم 
األمن  ضد  »العمل  مثل  بتهم  جلدة،  و148 
القومي، وتشويش الرأي العام، وإهانة مسؤولي 

النظام اإليراني«.

عليها  حصل  التي  المرموقة،  الجائزة  ُمنِحت 
مانديال  نيلسون  األسبق  إفريقيا  جنوب  رئيس 
إيبرو  الشهيدة  الكردية  للمحامية   ،1985 عام 
تيمتك التي استشهدت بنهاية شهر أب/ أغسطس 
مفتوح  إضراٍب  من  يوماً   238 بعد  الماضي 
تيمتك  باركين  المحامية  الطعام، وشقيقتها  عن 
عقوبة  وتواجه  القضبان  خلف  حالياً  القابعة 

بالسجن لمدة 18 عاماً.
الدولية  تراريو«  »لودوفيك  جائزة  أعلنت 
في  المنصرم  الخميس  يوم  اإلنسان  لحقوق 
جائزتها  منح  عن  السويسرية،  جنيف  مدينة 
الدورية هذا العام مناصفةً للمحاميتين الشقيقتين 
الكرديتين من تركيا، الشهيدة إيبرو تيمتك التي 
من إضراٍب مفتوح  يوماً  بعد 238  استشهدت 
تيمتك  باركين  المحامية  الطعام، وشقيقتها  عن 

القابعة حالياً خلف القضبان في تركيا.
كانت  التي  الشعب«  وأكدت مؤسسة »محامي 
تدافع عن المناضلة إيبرو تيمتك، بأنها حصلت 
على جائزة »لودوفيك تراريو«، الدولية لحقوق 
اإلنسان مناصفةً مع شقيقتها، وفق ما ُكتِب على 

حساب المؤسسة في موقع »تويتر«.
أشهر الجوائز القانونية في أوروبا

القانونية  الجوائز  أشهر  من  الجائزة  هذه  وتعدّ 
في أوروبا، وتأسست قبل حوالي قرن ونيّف، 

من  بها  الخاص  التحكيم  لجنة  رئيس  وقال 
بهذا  الفائزين  عن  اإلعالن  حفل  خالل  جنيف 
عالم  على  الضوء  إسقاط  »أردنا  الخصوص: 

المحامين المعتم والمرير في تركيا«.
يوماً   238 بعد  الكردية  المحامية  واستشهدت 
آيتاج  التركي  زميلها  مع  مفتوح  إضراٍب  من 
أونسال الذي أُفِرج عنه بعد أيام من وفاة زميلته 

إيبرو تيمتك.
أونسال  وزميلها  المناضلة  المحامية  واعتُِقلت 
السجن  عقوبة  األولى  وواجهت   ،2017 عام 
لمدة 13 عاماً وستة أشهر، والثاني 10 سنوات 
ونصف بتهٍم تتعلق بـ »اإلرهاب«، وعلى إثر 
ذلك أضرب كالهما عن الطعام طلباً لمحاكمة 

»عادلة«.
سياسية  وأحزاب  حقوقية  مؤسسات  وحّملت 
أردوغان،  نظام  الماضي،  الشهر  معارضة، 

مسؤولية النهاية المأساوية للمحامية الكردية.
تيمتك،  إيبرو  المناضلة  استشهاد  خلفية  وعلى 
دعت فرنسا واالتحاد األوروبي، أواخر الشهر 

الماضي، أنقرة إلى احترام حقوق اإلنسان.
وبينت وزارة الخارجية الفرنسية حينها في بيان 
أن »باريس تدعو تركيا مرة جديدة إلى احترام 
تعهداتها الدولية، خصوصاً االتفاقية األوروبية 

لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية«.

منح جائزة »لودوفيك تراريو«  
للشهيدة إيبرو تيمتك وشقيقتها

مهرجان  في  سينمائية  مخرجة   11 تشارك 
المرأة  واختيرت  الدولي،  السينمائي  ليلون 
لتكون رمزاً لجوائز المهرجان التي تبعث روح 

الحياة في المجتمع.

ليلون  مهرجان  فعاليات  مهم ضمن  دور  للمرأة 
واإلخراج  المشاركة  حيث  من  لألفالم،  الدولي 
المرأة  واقع  تحاكي  التي  واألفالم  السينمائي 
الُمعاش، حيث شاركت 11 مخرجة سينمائية في 
في  انطلق  الذي  الدولي  ليلون  فعاليات مهرجان 
الـ 21 من أيلول الجاري واستمر حتى 27 منه، 
المرأة  واقع  تحاكي  أفالم  إلى عرض  باإلضافة 

والتقاليد المفروض عليها من قبل المجتمع.
وعمل القائمين على مهرجان ليلون الدولي على 
إرادة  وإظهار  المجتمع  إلى  رسالتهم  إرسال 
المشرفة  اللجنة  المرأة وعظمتها، حيث صنعت 
المرأة  شخصية  يجسد  تمثاالً  المهرجان  على 
لألفالم،  الدولي  ليلون  لمهرجان  كرمز  الكردية 
وضمن هذا السياق أجرت وكالة أنباء هاوار لقاًء 

مع عضوة اللجنة التحضيرية لفعاليات مهرجان 
ليلون زيالن سليمان.

تنظيم املهرجان يف املخيم مكان 
فخر واعتزاز

مهرجان  لفعاليات  التحضيرية  اللجنة  عضوة 
الذي  الدور  إلى  أشارت  سليمان،  ليلون، زيالن 
وقالت:  السينمائي  اإلخراج  في  المرأة  أدته 
»تنظيم المهرجان في مخيم يضم آالف النازحين 
تنظيم  السهل  من  ليس  إذ  واعتزاز،  فخر  مكان 
دولي  مستوى  وعلى  قليلة  بإمكانات  مهرجان 

كهذا«.

وأضافت: »معنويات األهالي وتحمسهم لمشاهدة 
أمالً  زادنا  المهرجان  في  تعرض  التي  األفالم 

واندفاعاً على المثابرة في هذه األعمال«.
وكان من ضمن نشاطات المرأة أيضاً أن تؤدي 

دورها، سواًء من خالل مشاركتها في المهرجان 
أو من ناحية اإلخراج السينمائي.

في  المرأة  مشاركة  نسبة  إلى  زيالن  ولفتت 
السينمائي  الصعيد  »على  قائلةً:  المهرجان 
المستوى  على  سينمائية  مخرجة   11 شاركت 
في  أفالمهن  بمشاركة  والكردستاني  العالمي 
عرض  إلى  باإلضافة  الدولي،  ليلون  مهرجان 
أفالم تحاكي واقع المرأة والقيود التي تطبق عليها 
المرأة،  إرادة  إظهار  وأيضاً  المجتمع،  قبل  من 
فهناك العديد من األفالم المشاركة في المهرجان 
المشاكل  تحكي  وأفالم  كثيرة  معاني  تحمل  التي 
كالطالق  المرأة  بها  تتأثر  التي  االجتماعية 

والزواج«.

سبب اختيار رمز املرأة
 لجوائز املهرجان

رمز  ليكون  المرأة  رمز  اختيار  سبب  وعن 
سليمان:  زيالن  قالت  الدولي  ليلون  لمهرجان 
ألن  للمرأة،  تمثاالً  جوائزنا  تكون  أن  »اخترنا 
تبعث روح  التي  اآللهة، وهي  المرأة هي رمز 
الحياة في المجتمع، لذا اخترنا أن تكون الجوائز 
التي تمنح للفائزين تمثاالً يجسد شخصية المرأة، 
فالتمثال عبارة عن امرأة ترتدي الزي العفريني 
كانت  الذي  المغزل  بيدها  وتحمل  الفلكلوري 
كنسيج  تعتبر  السينما  الصوف، ألن  عليه  تنسج 
ويلف  بعضها،  مع  وتدمج  والمقاطع  للصور 

حولها الشريط السينمائي، مدوٌن عليه ليلون«.
التحضيرية  اللجنة  عضوة  أكدت  الختام،  في 
»دور  سليمان:  زيالن  ليلون  مهرجان  لفعاليات 
المرأة برز بكافة الوسائل، ونحن، نساء عفرين، 

أكدنا بأننا أقوى من العدو، وجميع الوسائل التي 
بل  تفيد،  المرأة ال  إرادة  لكسر  العدو  يستخدمها 

تزيدنا إصراراً على مواصلة مقاومتنا«.
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الالمركزية اإلدارية كأسلوب ونظام حكم لسوريا المستقبل

تطور  أنماط  من  نمط  اإلدارية  الالمركزية  تعد 
الدولة الحديثة التي توسعت مهامها بحيث يمكن 
اعتبار الالمركزية إجراء يتم فيه عزل اإلداري 
السياسي واأليديولوجي، وتعد كذلك  تقلبات  عن 
شكالً من أشكال الديمقراطية لجهة توسيع دائرة 
وإلى  والمسؤولية،  القرار  صنع  في  المشاركة 
أفضل  اإلدارية  الالمركزية  تعد  ذلك  جانب 
الديمقراطية  المدنية  الدولة  إدارة  في  األنظمة 

العتبارات عدة:
بين  الصالحيات  وتوزيع  الدولة  استقرار  منها 
وحل  الجغرافية،  المحلية  والكيانات  المركز 
وتساهم  عملها  آلية  تعترض  التي  اإلشكاالت 
اإلجراءات  وتبسيط  البيروقراطية  من  أقل  بقدر 
قضايا  عالج  في  تساهم  كما  تعقيداً،  وأقل  أكثر 
يتناسب مع  بما  االجتماعية  المكونات والطبقات 
اسلوب عيشها ونشاطها بحيث نستطيع القول أن 
الدولة المدنية الحديثة كمفهوم ال يستقيم مع دولة 
والتي  اإلدارية  الالمركزية  دون  من  المواطنة 
جاءت نتيجة تطور المجتمعات وتقدمها وحوكمة 
تحقيق  إمكانية  تتولد  خاللها  ومن  فيها،  اإلدارة 
العدالة في توزيع الثروة والسلطة ومصادر القوة 
وانصاف الفئات المهمشة طبقياً واجتماعياً وثقافياً 
والعرقية  القومية  المكونات  إنصاف  وأيضاً 

واالثنية.
الشكل  تفضل  المتحضر  العالم  دول  أغلب  إن   
الديمقراطي البرلماني لحكومتها وفصل السلطات 
الثالث، بحيث ال تتحول إلى نوع من الدكتاتورية 
الشمولية، بما أن هدف الدولة العصري هو تأمين 
الحرية والرفاهية لمواطنيها وتحقيق التنمية عبر 
تجارب  أثبتت  وقد  للمجتمع،  ناظمة  قوانين  سن 
الدول المتمدنة والشعوب في الزمن الحاضر )أنه 
كلما اوغلت السلطات في قمعها ازدادت الشعوب 
التعاون  وعدم  مقاومتها  في  وعنادا  إصرارا 

معها(.

تعريف الدولة وغايتها ووظيفتها

الدولة هي تجمع سياسي مكون من ثالثة عناصر 
)حكومة – إقليم – شعب( يؤسس كياناً مدنياً في 
في  سيادي  اختصاص  ذات  الحاضر  عصرنا 

نطاق إقليمي محدد.
من  مواطنيها  تحرير  هي  ووظيفتها  غايتها 
ظل  في  واالطمئنان  األمان  ومنحهم  الخوف 
الفكر  يسودها  حياة  ومنحهم  االجتماعي،  السلم 
العام،  بمفهومها  بينهم  العدالة  وتحقيق  الحر 
كمواطنين  الجميع  من  واحدة  مسافة  وتأخذ 
إلى  وتهدف  دينية  أو  قومية  أو  اثنية  ومكونات 
وتحقيق  التنمية  عملية  في  المواطنين  اشراك 
التوازن العادل بين المطالب الشعبية والسياسات 
شؤونه  تسيير  من  المواطن  وتمكين  الحكومية 
الخاصة والعامة عن طريق ممثليه في المجالس 

المحلية المنتخبين من قبله.
أما الالمركزية هي أنها تنظيم إداري يتم بمقتضاه 
توزيع السلطة داخل الدولة بين الوحدة المركزية 
المحلية  الوحدات  وبين  العاصمة  في  المتواجدة 
بالشخصية  المتمتعة  الدولة،  ضمن  التراتبية 
المعنوية واالستقالل اإلداري والمالي والبشري 
مع خضوعها لوصاية الوحدة المركزية تشريعياً 
ودستورياً ضماناً للحفاظ على االنسجام والوحدة 

الوطنية. 

ما هو القانون الذي 
ينظم شكل الدولة

الدستوري  القانون  هو  للدولة  الناظم  القانون  إن 
القانونية  القواعد  من  مجموعة  من  يتكون  الذي 
الحكم  ونظام  الدولة  شكل  تحدد  التي  األساسية 
فيها والسلطات العامة والحريات الفردية وينظم 
وأفراد  جهة  من  ومؤسساتها  الدولة  بين  العالقة 

المجتمع ومكوناته من جهة أخرى.
حيث  من  الدول  الدستوري  القانون  فقهاء  يقسم 

الشكل إلى:

موحدة  السلطة  فيها  تكون  البسيطة،  1-الدولة 
)وحدة القانون – وحدة السلطة السياسية – نظام 
دستوري واحد( ولها أسلوبان في الحكم قد يكون 

األول إداري مركزي أما الثاني ال مركزي.
الزمن  مر  على  تشكلت  لقد  الّمركبة،  2-الدولة 
الدولة  بمعنى  االتحادية  الدول  من  أنواع  عدة 
الّمركبة قد تكون دولة اتحادية أو فيدرالية، وقد 
تتعدد في الدولة الّمركبة الدساتير وبالتالي تتعدد 
فيها السلطات والقوانين والمؤسسات الدستورية 
كما في ألمانيا والواليات المتحدة وسويسرا، أي 
محلي  دستور  مقاطعة  أو  والية  أو  كانتون  لكل 
خاص ومؤسسة دستورية عامة تطبق على كامل 
نصوصها  في  تتعارض  أن  دون  من  األراضي 
الدولة  هناك  وأيضا  والمركز،  الوالية  بين 
مثال  االتحادات  أشكال  من  كشكل  الفيدرالية 

اإلمارات العربية المتحدة.
 الالمركزية اإلدارية أقرب لمفهوم الدولة الحديثة 
من حيث التماسك والوظيفة في مرتبة وسط بين 
الدولة المركزية الشديدة القرب من النمط القديم 
االتحاد  وبين  االمبراطورية  أو  -الديكتاتورية 
التشريع  في  متباينة  كتل  عن  الناتج  الفيدرالي 
وقيم  االنتماء  مفهوم  على  يؤثر  قد  بما  واالدارة 
المواطنة وقد أثبتت الالمركزية نجاحها في دول 
حديثة كفرنسا، وكذلك دولة جنوب افريقيا وتونس 

بعد رحيل نظام بن علي إثر ثورة 2011.

أهم مظاهر الدولة البسيطة 
وأركانها ومرتكزاتها

وحدة  في  تكون  ما  عادة  الدولة  مرتكزات  إن 
السلطات بالعاصمة، السيادة الكاملة على ترابها 
الجغرافي، كتلة بشرية متجانسة ومندمجة وغير 
تشريعية  وسلطة  برلماني  نظام  للتقسيم  قابلة 

السياسية  سلطتها  تركيب  في  البساطة  واحدة، 
وعناصرها: كدولة موحدة وهذا الشكل اإلداري 
أخذت به سوريا بعد االستقالل من الفرنسيين و 
طبقته في مرحلة االستقالل بين عامي 1945 و 
1958، وهي الفترة النهضوية تنموياً وديمقراطياً 
وألغت  الوحدة  جاءت  ما  وسرعان  سوريا،  في 
مركزية  من  وعززت  اإلدارة  من  الشكل  هذا 
القرار بالقاهرة، وثم جاء البعث وطبق المركزية 
في  الشعب  دور  وألغى  واألمنية  العسكرية 
قانون  طبق  قد  األسد  حافظ  كان  وإن  اإلدارة، 

اإلدارة المحلية لكن من دون صالحيات ووظف 
هذا القانون كيافطة وديكور لسلطته المطلقة، وما 
كانت  االمن هي من  أجهزة  أن  هذا  رأينا  يساند 
الوالء  درجة  حسب  واالدارات  السلطات  تعين 
والمحسوبية ودون أن يكون للمواطن المحلي أو 

السوري دور يذكر.
فيها  النظام  نوع  كان  مهما  عموماً  الدول  تنتهج 
أحد االسلوبين: األول المركزية اإلدارية والثاني 

الالمركزية االدارية:
أوالً المركزية اإلدارية: يقصد بها توحيد النشاط 
في  التنفيذية  السلطة  يد  في  وتجميعه  اإلداري 
بجميع  العاصمة  تقوم  أن  يعني  ال  وهذا  المركز 
وجود  تقتضي  بل  الدولة،  أنحاء  في  األعمال 
فروع لهذه السلطة مرتبطة برأس الهرم قد يكون 

وزيراً أو الرئيس كسلطة عليا.
وترتكز هذه االدارة على ثالثة عناصر، األولى 
الحكومة، أي ال  يد  الوظيفة اإلدارية في  تركيز 
النموذج مجالس محلية أو مرافق  يوجد في هذا 
وال  )معنويين(،  اعتباريين  اشخاص  أو  مستقلة 
يوجد مجالس منتخبة وهيئات عامة ذات شخصية 
المؤسسات  هذه  تعمل  وجدت  وأن  اعتبارية، 
بقرار من السلطات المركزية، أو تقوم المجالس 
المفوضة،  الهيئات  وتسمى  الصالحيات  ببعض 
يد  في  العامة  المرافق  تكون  الحالة  هذه  وفي 
الوزير المختص ومن ينوب عنه وتحت أشرافه.
الجهاز  في  التدرج  أي  الهرمي،  التدرج  الثانية 
الحكومة  موظفي  يخضع  وبمقتضاه  اإلداري 
األعلى  إلى  األدنى  من  متدرج  بشكل  المركزية 
على رأس الهرم، الوزير المختص، وهو صاحب 
االختصاص وفي األدنى الجهة المنفذة في اإلدارة 

بدون أي استقاللية في مباشرة وظيفتها.
أهم  من  الرئاسية، وهي  السلطة  فهي  الثالثة  أما 
ليست  أنها  إال  اإلداري  المركزي  النظام  ركائز 
سلطة مطلقة وليست على درجة واحدة من القوة 
السلم  في  ومركزه  السلطة  بصاحب  تتأثر  فهي 
تمركز  في  دور  للتشريع  يكون  وقد  اإلداري 
التي  سوريا،  في  كما  فرد  يد  في  السلطات  هذه 
ثم  بيد حافظ األسد ومن  السلطات  تمركزت كل 

أبنه الوريث بنفس تراتبية السلطات ذاتها.
لتنظيم  أسلوب  هي  اإلدارية:  الالمركزية  ثانياً: 
االختصاصات  توزيع  على  تقوم  اإلدارات، 
داخل المؤسسة نفسها، وتحديد نوع من اإلدارات 
المحلية وظيفياً مع اإلبقاء على وحدانية السلطة 

السياسية لجهة التشريع والرقابة.
وتعد الالمركزية إحدى اآلليات الضرورية التي 
الحديثة  الديمقراطية  النظم  عليها  تقوم  أن  يجب 
اشراك  إلى  تهدف  والتي  الرشيد  للحكم  كمقياس 
يمنح  كما  المحلية  التنمية  عملية  في  المواطنين 
الفرد فرصة المساهمة في اختيار أسلوب وكيفية 
فيهم  بما  ممثليه،  وانتخاب  بحرية  أموره  إدارة 
وليس  مباشرا،  انتخابا  التنفيذية  الهيئات  رؤساء 
كما كان يحدث في عهد نظام األسد األب ومازال 
السلطات  كانت  حيث  أيضاً،  األبن  زمن  يحدث 
فعلى  اإلدارات،  موظفي  أغلبية  تعين  المركزية 
خارج  من  المحافظ  تعين  يتم  كان  المثال  سبيل 
من  فيها،  سلطة  أعلى  كرئيس  المحافظة،  أبناء 
ومن  منه،  وبمرسوم  الجمهورية  رئيس  قبل 
التسلسل  أية سلطة أخرى وفق  إلى  العودة  دون 

الهرمي.

أشكال الالمركزية اإلدارية 
وعيوبها وما ينقصها

اإلدارية  الالمركزية  أشكال  من  شكلين  هناك 
اعتراف  وهو  اإلقليمية:  أو  التراتبية  وهما 
المشرع لألجزاء من التراب الوطني بالشخصية 
وادارياً،  مالياً  المحلية  الشؤون  لتسيير  المعنوية 
من خالل هيئات منتخبة من قبل السكان القاطنين 

بذلك الجزء الجغرافي.

هذا  ينتج  المرفقية:  الالمركزية  هي  واألخرى 
النظام مرونة وسهولة في اتخاذ القرارات اإلدارية 
فنية  محلية  وهيئات  مؤسسات  قبل  من  وتنفيذها 
ولديها خبرة، )قد تكون من خارج اإلقليم(، في 
تنفيذ المرفق العام أو من خارج المحافظة لكنها 
وأيضاً  إداريا،  اعتبارية  شخصية  ذات  تكون 
المجتمعية  والمشاركة  التنمية  تحقيق  في  تساعد 
في إشادة المرفق الى جانب الحكومة بحيث تكون 
وقادرة  خبرة  ولديها  وادارياً،  تمويلياً  مستقلة 
الرقابة  بظل  التنمية  تحقيق  في  المساهمة  على 

المركزية.
النظام  الالمركزية اإلدارية إن هذا  ومن عيوب 
المبادئ  مع  يتماشى  ال  وأصبح  مقبوالً  يعد  لم 
عصر  ظل  في  الحديثة،  والدولة  الديمقراطية 
ما  وهذا  عالمياً،  اإلدارة  وتطور  التكنولوجيا 
كشفته ثورات الربيع العربي من عيوب في إدارة 
المستبد  بالحاكم  وارتباطها  ومؤسساتها  الدولة 

وإلى تخلفنا الحضاري أيضاً.
من  معينة  فئة  بيد  السلطة  تركيز  وأيضاً 
األشخاص مما ينتج عنها احتكار السلطة من قبل 
الفئة، والذي سرعان ما يتحول  فرد تدعمه تلك 
إلى بيروقراطي مستبد بسبب عدم وجود محاسبة 
ومراقبة إدارية، ناهيك عن أن المركزية الشديدة 
تقتل روح االبداع مما يؤدي إلى عجز اإلدارة في 
عملها كمؤسسة تحمل لغة القسر واالكراه ضمنا 
في تنفيذ األوامر والبطء في اتخاد القرار إضافة 
لترهلها في التعامل مع األطراف وأغلب األوقات 
يكون مصدر القرار غير عالم بطبيعة المشكلة أو 
المشاكل التي تعترض بناء المرفق العام أو حلها 

أثناء أدائه لمهامه.
إضافة إلى عدم معرفة المركز بأولويات ونوعية 
المناطق  في  اشادتها  المراد  والمرافق  المشاريع 
إدارية  المحاباة وأمراض  المحلية وكذلك دخول 
مخصصات  توزيع  في  )الوساطة(  أخرى 
المحافظات مالياً وإدارياً، وعدم مقدرة المحافظة 
في  المعين  المركزي  الموظف  محاسبة  على 
صالحيات  توفر  لعدم  السلطوي  الهرم  أعلى 

قانونية لمحاسبته.

ابراهيم ملكي

آلدار خليل: »الخط الثالث أساسه العيش 
المشترك وأخّوة الشعوب«

بّين عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي آلدار خليل بأنهم كخط ثالث أقاموا عالقات 
مع أطراف عدة منها الحكومة السورية وروسيا ودول التحالف لحل األزمة السورّية، وأشار إلى أن أحزاب 
الوحدة الوطنية أبدت استعدادها لتتشارك مقاعدها في اإلدارة الذاتية مع المجلس الوطني الكردي قبل 
إجراء االنتخابات، وأكد بأن اللقاءات بين أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي ال تزال مستمرة.

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا مؤخًرا جملة 
أحزاب  اجتماع  منها  الهامة،  التطورات  من 
الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي، في 
الوطنية، وكذلك  الوحدة  إطار مناقشات تحقيق 
بسوريا  الخاص  األمريكي  المبعوث  زيارة 
بيشمركة  وإنشاء  المنطقة،  إلى  جيمس جيفري 
تحصينات  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 

على الحدود بين روج آفا وباشور.
ولمعرفة حقيقة ما يجري من تطورات، أجرت 
الرئاسة  هيئة  عضو  مع  حواًرا  هاوار  وكالة 
آلدار  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  المشتركة 

خليل.
وفيما يلي نص الحوار:

الوحدة  أحزاب  بين  اجتماع  مؤخًرا  ُعقد  ـ 
إطار  في  الكردي  الوطني  والمجلس  الوطنية 
أين  إلى  الكردية،  الوحدة  تحقيق  مساعي 
وصلت المباحثات وما األمور التي تم االتفاق 

عليها حاليًّا؟

الوطنية  الوحدة  أحزاب  بين  االجتماعات 
على  بدأت  الكردي  الوطني  والمجلس  الكردية 
الوقت  ذلك  وفي  السياسية،  الوثيقة  أساس 
االتحاد  بين حزب  فقط  تجري  النقاشات  كانت 
الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي. ولكن؛ 
بعد أن أصبحت الرؤية السياسية واحدة ُضمت 
الوطنية كافة، وتضم 24  الوحدة  إليها أحزاب 
حزبًا، وبهذا الشكل استمرت المرحلة الثانية من 

اللقاءات.
في المرحلة الثانية كانت هناك ثالثة مواضيع، 
الحماية،  وثالثًا  اإلدارة  ثانيًا  المرجعية،  أواًل 
بأنها  القول  يمكننا  المرجعية  يخص  وفيما 
عراقيل  أو  عوائق  أية  فيها  يبَق  ولم  اكتملت، 
جدية، وعملها هو أن تصبح المرجعية الكردية 
العليا، وستمثل الكرد في مناحي المجتمع كافة، 
كما أنها ستمثل رأي الكرد في اإلدارة وبخاصة 

كرد روج آفا.
ومن ناحية التمثيل؛ أردنا أن يأخذ الجميع مكانه 
في هذه المرجعية، وعلى هذا األساس تم االتفاق 
الكردية  المرجعية  على أن 40 % من أعضاء 
من   % و40  الوطنية  الوحدة  أحزاب  من  هم 

األحزاب  والـ20% سيمثلون  الوطني،  المجلس 
اختيار  أجل  من  ولكن  األحزاب،  هذه  خارج 
نسبة الـ20% جرت نقاشات مطولة حول كيفية 
اختيارهم، وفي النهاية تم االتفاق على أن يقدم 
المجلس الوطني أسماء 10%، وأحزاب الوحدة 
نسبة  تشكيل  سيتم  وبهذا   ،%10 تقدم  الوطنية 

الـ%100.
شخًصا،   40 المرجعية  أعضاء  عدد  إن 
شخًصا   16 اآلتي  الشكل  على  وسيوزعون 
الوطنية، و16 شخًصا من  الوحدة  من أحزاب 
آخرين،  أشخاص  وثمانية  الوطني  المجلس 

أربعة يتم اختيارهم من قبل كل طرف.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن المجلس الوطني 
األعوام  طيلة  المنطقة  خارج  كان  الكردي 
اإلدارة  هذه  إلى  سينضم  واآلن  الماضية، 
ناقشنا  المرحلة  هذه  وفي  أعوام،  منذ  المتشكلة 
مطواًل طريقة االنضمام، ورأينا أنه كان تنظيم 
على  يتوجب  نتائجها،  وبحسب  انتخابات، 
المجلس الوطني الكردي إظهار كيفية انضمامه 
هذه  أن  أوضحوا  ولكنهم  الذاتية،  اإلدارة  إلى 
وأنهم  لهم،  بالنسبة  صعبة  ستكون  االنتخابات 
غير مهيئين، حيث أنه كان يسعى إلى االنضمام 

إلى اإلدارة قبل االنتخابات.
االنتخابية،  للعملية  وقت  تحديد  يجب  هنا  ومن 
إذا  مثاًل  االنتخابية،  العملية  إجراء  حين  وإلى 
يتم  أنه  حيث  عام،  أو  أشهر  تسعة  بعد  كانت 
التعرف  أجل  ومن  األمر،  هذا  على  النقاش 
على اإلدارة الذاتية وكيفية عمل اإلدارة سيأخذ 
في  أماكنهم  الكردي  الوطني  المجلس  ممثلو 
اإلدارة  مع  باالتفاق  اإلدارة  مؤسسات  بعض 
المقاعد  ضمن  ستكون  األماكن  وهذه  طبعًا، 
المخصصة للكرد، رغم أن الذين انضموا إلى 
اإلدارة جاؤوا عن طريق االنتخابات، ولكن من 
واستمرارها  االتفاقية  هذه  نجاح  ضمان  أجل 
أن أحزاب  اإلدارة، كما  المساعدة من  سنطلب 
الوحدة الوطنية أبدت استعدادها إلعطائهم عددًا 
ولكن  إلنجاحها،  لهم  المخصصة  األماكن  من 
أن  إذ  بعد،  المجال  هذا  في  اتفاق  هناك  ليس 
مستمرة حول  تزال  ال  واالجتماعات  النقاشات 

هذا الموضوع.
والختيار  الخطوة،  هذه  نجاح  حال  وفي 
أعضائهم في المجلس التنفيذي ومجلس العدالة 

وبحسب  مناسبة  وبطريقة  اإلدارة  ومجلس 
األصول والقوانين سيتم البحث عن طريق لهم 

لالنضمام، وهذا ال يزال في طور النقاش.

نقاط  هناك  فإن  اإلعالم؛  يتداوله  ما  بحسب  ـ 
خالف بين المتحاورين، ما أبرز نقاط الخالف 
وهل مطالب المجلس الوطني مقبولة من طرف 

شعوب شمال وشرق سوريا؟

االتفاق  تم  التي  األساسية  األمور  بعض  هناك 
عليها موجودة أيًضا ويجب عليهم قبولها، وهي 
فيها  يوجد  حيث  فقط،  للكرد  ليست  اإلدارة  أن 
هذه  والتركماني،  والسرياني  والعربي  الكردي 
اإلدارة تمكنت من إحراز مكتسبات جّمة، كما 
الرئاسة  مثل  النقاش  قيد  مواضيع  هناك  أن 
المشتركة، حرية المرأة واعتماد اإلدارة ألخّوة 
الشعوب والعيش المشترك بينها كمنطلق أساسي 
لها، وسنعمل معًا من أجل تطوير هذه اإلدارة، 
وإذا كانت لديهم مقترحات حول اإلدارة يمكننا 
في  تزال  ال  اإلدارة  مناقشة  مرحلة  مناقشتها، 

طور النقاش ولم يتم االتفاق عليها بشكٍل تام.
األمني  الموضوع  مناقشة  هي  الثالثة  المرحلة 
بعد،  عليها  النقاش  يتم  لم  التي  والعسكري، 
وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة هناك أمور يجب 
مناقشتها، إذ أنه من غير الممكن القبول بوجود 
أجل  من  وهذا  المنطقة،  في  عسكريتين  قوتين 

تالفي األخطاء وضمان عدم حدوثها.

ـ أال يزال المجلس الوطني الكردي ال ينظر إلى 
تركيا كدولة محتلة لألراضي السورية؟

الوطني  المجلس  بين  عالقات  هناك  أن  نعلم 
عضًوا  المجلس  زال  وما  تركيا،  مع  الكردي 
يتخذوا  أن  أظن  ال  لذا  السوري،  االئتالف  في 
أي موقف حاليًّا تجاههم في الوقت الذي تستمر 
فيه المحادثات بين األطراف الكردية. المجلس 
تتعلق  التي  المواضيع  عن  االبتعاد  يحاول 
بدورنا  نحن  أما  وتركيا،  السوري  باالئتالف 
وطرق  آلية  إيجاد  في  طرفًا  نكون  أن  نحاول 
الصعوبات  وتجاوز  الحوارات،  هذه  لتطوير 
وهناك  كافة  جهودنا  نبذل  لذا؛  تواجهنا.  التي 

لطرف  نتركها  الحساسة  المواضيع  بعض 
فيما  المستقبل  المجلس لكي يقوم هو بحلها في 

بينهم.

الكردية  الوحدة  اجتماعات  بين  العالقة  ما  ـ 
قواته  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ونشر 

على الحدود بالقرب من معبر سيمالكا؟

في الوقت الذي نعمل فيه على إيجاد سبل لوحدة 
القوات  التركية  الدولة  تهاجم  الكردي،  الصف 
الثورية الكردية في جبال كردستان على حدود 
باشور كردستان وباكور كردستان، وفي الوقت 
ووصل  كردستان،  باشور  قرى  تهاجم  نفسه 
باشور  أهالي  فيها  يعد  لم  أنه  إلى درجة  األمر 
وحقولهم  أراضيهم  ضمن  العمل  على  قادرين 
نفسه  الوقت  وفي  محاصيلهم،  من  واالستفادة 
هناك تحشدات على حدود باشور- روج آفا من 
السبب،  ما  نعلم  الحقيقة ال  البيشمركة. في  قبل 
على  فيه  نعمل  وقت  في  تأتي  المواضيع  هذه 
تحقيق وحدة الصف الكردي، كما قلنا وصراحة 
كانت آمالنا مختلفة عن هذا، فكنا نأمل منذ بداية 
هذه الحوارات، تخطي كافة المشاكل مع باشور 
كردستان وليس عكس ما يحصل اآلن، ونؤكد 

أن ما يحصل ولّد لدينا تناقضات.

ـ تزامن االجتماع مع وصول المبعوث األمريكي 
جيمس جيفري إلى المنطقة ولقائه بالطرفين، 

عن ماذا جرى الحديث مع جيفري؟

التطرق  تم  وما  رمزية،  كانت  جيفري  زيارة 
إليه هو كان في السياق نفسه الذي يتحدث فيه 
األمريكيون على اإلعالم فقط، النقاشات كانت 
هامة،  نقاشات  أي  تحدث  ولم  السياق  هذا  في 
جيفري  بوضوح،  يتحدثون  ال  هم  نعلم  كما 
التي تجري  للحوارات  أكد دعمهم  اللقاء  خالل 
التي  للتهديدات  بالنسبة  ولكن  األطراف،  بين 
كانت  تركيا  قبل  من  المنطقة  لها  تتعرض 
كانت  الزيارة  قلنا  وكما  دبلوماسية،  األجوبة 
جيفري  زيارة  تكون  أن  الممكن  ومن  رمزية 
أو  النظام  أو  األتراك  أو  الروس  إلى  رسالة 
من  سياسية  رسائل  أو  لنا،  رسالة  تكون  حتى 

الخارجية األمريكية، ولكن بالنسبة للتنسيق بين 
التحالف ضد داعش والمواضيع األخرى فهي 
مستمرة، ويمكن القول إن زيارة جيفري رسالة 

الستمرار هذا الدعم. 

أن  على  بالترويج  أطراف  بدأت  اللقاء  بعد  ـ 
جيفري وعد بعدم السماح لتركيا بشن هجمات 

على المنطقة، ما مدى صحة ذلك؟

أن  لألتراك  يسمحوا  لن  بأنهم  يقل  لم  جيفري 
يهاجموا المنطقة، بل قال ما كانت أمريكا تقوله، 
فكما تعلمون عندما هاجمت تركيا سريه كانيه 
إطالق  وقف  على  اتفاق  حصل  سبي  وكري 
النار، ودائًما أمريكا تقول بأنها اتفقت مع تركيا 
على وقف إطالق النار وال يجوز أن يُنتهك هذا 
تلك  إلى  بآمالنا  نستند  أن  يمكن  ال  لذا  االتفاق، 
التصاريح، نعم يمكن تقييم هذه التصاريح لكن 

اآلمال جميعها ال يمكن اإلسناد إليها.
جاهزين  نكون  أن  هو  المرحلة  هذه  في  المهم 
القادمة،  لكل ما يحصل أو سيحصل في األيام 
شمال  في  أهلنا  على  يجب  األساس  هذا  وعلى 
نعلم  فكما  حذرين،  يكونوا  أن  سوريا  وشرق 
الهجوم  وتكراًرا  مراًرا  يحاول  أردوغان  أن 
أن  جيدًا  نعلم  أن  وعلينا  المنطقة  واحتالل 
أردوغان هو جارنا وال يمكننا أن نسند ظهرنا 

ألي تصريح.

المجلس  من  وفًدا  بأن  قيل  االجتماع  بعد  ـ 
الروسية  العاصمة  إلى  سيتوجه  الوطني 
موسكو ثم قيل بأنه موجود في إسطنبول، كيف 

تفسرون هذا وما قولكم؟

المجلس  وفد  زيارة  بموضوع  يتعلق  فيما 
إسطنبول  أو  موسكو  إلى  الكردي  الوطني 
أيًضا  نحن  دقيقة،  معلومات  أية  لدينا  ليست 
سمعنا بها من الوسائل اإلعالمية، وصراحة لم 
يقوموا بإعالمنا بأي شيء بهذا الخصوص، من 
المقبول أن يكون للمجلس اجتماعات وحوارات 
تلك االجتماعات  نأمل أال تكون  خارجية، لكن 
الشعب  مكتسبات  حساب  على  والحوارات 
التي  المحادثات  تدخل  أال  وأيًضا  الكردي، 
البازارات  في  الكردية  األطراف  بين  تجري 
لتركيا  يكون  بأن  نتوقع  ال  ولكن  والمساومات 

مواقف إيجابية تجاه الشعب الكردي.

السورية  الحكومة  مع  عالقاتكم  مستوى  ما  ـ 
والجهات المتداخلة في سوريا؟

الثالث، وفي  الخط  نمثل  الجميع نحن  يعلم  كما 
ما  الحقيقة  في  واضح،  مشروعنا  الخط  هذا 
فيها  تشارك  ثالثة  عالمية  حرب  هو  يجري 
جميع األطراف، لذا نحن على عالقة مع جميع 
األطراف، ونحاول إيجاد حل لألزمة السورية 
ومن  سوريا،  في  المتداخلة  الجهات  كافة  مع 
هذه الجهات واألطراف دمشق ومن يدعمها هم 
أيًضا، وفي  قوات على األرض  ولها  الروس، 

الوقت نفسه لها تأثير على المستوى العالمي.
كما لنا حوارات مع التحالف الدولي الذي يضم 
78 دولة، لنا حوارات مع روسيا، خالل األيام 
روسيا  الديمقراطية  سوريا  مجلس  زار  الفائتة 
والتقى مع الخارجية الروسية، وأيًضا عقد مع 
أحد أطراف المعارضة المقربة من روسيا اتفاقًا 
االتفاق  وهذا  الديمقراطية،  سوريا  مجلس  مع 
الديمقراطي  للحل  إيجابي  موقف  بمثابة  كان 
تقارب  لنا  نحن  األساس  هذا  وعلى  والسلمي، 
أي  ضد  نعمل  وال  األطراف  جميع  مع  منسق 
ليست  اآلن  للنظام حتى  بالنسبة  أما  منهم،  أحد 

هناك حوارات أو لقاءات في الوقت الحالي.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

أذربيجان... المستقر اآلخر للمرتزقة السوريين بإدارة تركية 

الجيشين األرميني  بين  وسط تجدد االشتباكات 
المتنازع  باغ«  »قرة  منطقة  في  واألذربيجاني 
عليها، ظهرت أدلة مصورة وتسريبات صوتية 
تؤكد إرسال أنقرة لدفعة من المرتزقة السوريين 
أعلنت  التي  األذرية  القوات  جانب  إلى  للقتال 
تركيا في وقت سابق وقوفها إلى جانب باكو بكل 
السوريين  للقتلى  حصيلة  أولى  وفي  الوسائل، 
الدولتين  بين  األحد  الدائر صباح  القتال  ضمن 
قتل قرابة 90 مرتزقاً سورياً، وتعول أنقرة أن 
يساهم المرتزقة السوريون الذين اكتسبوا خبرة 
قتالية في ليبيا في قلب الموازين لصالح باكو، 
بعد  المباشر  التركي  والتدخل  هذه  والتوترات 
المناورات العسكرية قبل شهرين، يقابله متابعة 
روسية هادئة للوضع ودعوة تامة للدبلوماسية!!
مقطع  االجتماعي  التواصل  مواقع  تداولت 
مراد  السلطان  فصيل  أعضاء  ألحد  فيديو 
الموالي لتركيا، جريحاً وهو يتوسل من أقرانه 
وتعقيباً  أذربيجان،  إلى  التوجه  عدم  المسلحين 
مما  آخرون،  أعضاء  سرب  المقطع  هذا  على 
من  المشكلة  السوري  الوطني  بالجيش  يسمون 
قبل تركيا في المناطق المحتلة بسوريا، تسجيالً 

الذين  السوريين  المسلحين  إن  فيه  قال  صوتياً 
االستخبارات  وضعتهم  أذربيجان،  إلى  نقلوا 
التركية في الخطوط األولى إلى جانب وحدات 
جنوده  غالبية  ينتمي  الذي  األذري  الجيش  من 

للمذهب الشيعي.
في  السوريين  القتلى  عدد  أن  نشطاء  وقال 
أذربيجان تزايد صبيحة اليوم األحد، إذ قُتل 19 
من مرتزقة جيش الرقية و4 من فرقة الحمزات 
وتسعة قتلى من الفرقة 51 و11 قتيالً من جيش 
النخبة، إضافة إلى 54 قتيالً من لواء الفراقان 
ووثق  المعتصم،  وفرقة  الشامية  والجبهة 

النشطاء أسماء 11 من القتلى.

أفضل الرواتب متنح للرتكامن

عفرين  مدينة  من  ومصادر  تقارير  وكانت 
الكردية المحتلة قالت أن االستخبارات التركية 
من  العديد  أسماء  بتسجيل  أشهر  قبل  بدأت 
المرتزقة، وتزايد أعداد المسجلين خالل الشهر 
ليبيا  من  منهم  قرابة 3500  عودة  بعد  األخير 

ليتوجهوا إلى أذربيجان اليوم.
التركية  االستخبارات  أن  مصادر  وقالت 
ضغطت على قادة الفصائل المرتزقة لتجنيد ما 
يفوق الـ10 آالف مرتزق للتوجه  إلى أذربيجان، 
ومن المفترض أن يتقاضى كل مرتزق ما بين 
الرتبة  بحسب  أمريكي  دوالر   2500-1500
هنا  واألفضلية  له،  المنتسب  والفصيل  والعمر 

للفصائل التركمانية )سلطان مراد، سمرقند(.
وتداول نشطاء صور لمجموعة شبان مؤلفة من 
50 شخصاً تقريباً وهم على متن طائرة متوجهة 
الصوتي  التسريب  في  وجاء  أذربيجان،  إلى 
المشار إليه سابقاً أن قرابة 30 مرتزقاً أصيبوا 
يومين  قبل  للقوات األرمينية  وقتلوا في قصف 
على نقاط للجيش األذري في منطقة »قره باغ« 
التسريب  وأشار  البلدين،  بين  عليها  المتنازع 
الصوتي إلى أنه يفضلون عدم توجه المرتزقة 
السوريين إلى أذربيجان ألسباب تتعلق بالطائفية 
هناك  فالقتال  الفصائل،  هذه  بها  تتمتع  التي 
وليس  األذربيجاني  الجيش  جانب  إلى  سيكون 
الصريح  تدخله  يعلن  لم  الذي  التركي  الجيش 
من  هم  األذري  الجيش  أعضاء  وغالبية  بعد، 
حرية  الصوتي  التسريب  ترك  ولهذا  الشيعة، 

التوجه لألفراد المنضوين في هذه الفصائل. 

تركيا والرهان عىل اإلرهاب 
لنرصة باكو

أن  إلى  التركي،  للوضع  مراقبون  ويُشير 
اإلرهابيين  اليوم على خزان من  تراهن  تركيا 
القوقاز  في  الصراع  في  السوريين  والمرتزقة 
بين أرمينا وأذربيجان، وفي آخر التصريحات 
الناطق  دان  ألذربيجان،  الموالية  التركية 
قالين  إبراهيم  التركية  الرئاسة  باسم  الرسمي 
يوم األحد، ما وصفه باالعتداء األرمني األخير 
على أذربيجان، وعبر عن تأييد أنقرة لباكو في 

ظل هذه الظروف.
بشدة  »يدين  أنه  »تويتر«  عبر  قالين  وكتب 
هجوم أرمينيا على أذربيجان«، مشيرا إلى أن 
»تركيا تقف إلى جانب أذربيجان وتؤكد دعمها 

الكامل لها«.
حيث  ذلك،  من  موقفها  أبدت  بدورها  روسيا 
الدولية  النائب األول لرئيس لجنة الشؤون  قال 
جباروف،  فالديمير  الروسي،  االتحاد  بمجلس 
في  النزاع  أطراف  على  يجب  إنه  األحد،  يوم 

ناغورنو قرة باغ، وقف إطالق النار والجلوس 
إلى طاولة المفاوضات.

املناورات العسكرية الرتكية 
األذرية رسالة لروسيا قبل 

أرمينيا

وزير الدفاع التركي صرح هو اآلخر منتصف 
إلى  أجراها  زيارة  خالل  المنصرم  الشهر 
أذربيجان عن دعم بالده الكامل ألذربيجان ضد 
اتفاقية  البلدين  توقيع  أكار  واستذكر  أرمينية، 

التعاون اإلستراتيجية عام 2010.
شهر  نهاية  جرت  عسكرية  مناورات  وكانت 
تموز الماضي بين تركيا وأذربيجان، واعتبرت 
روسيا،  ضمنها  من  الدول  لبعض  كرسالة 
البلدين،  بين  األزمة  في  الحياد  على  للوقوف 
سوكيركو،  فيكتور  الروسي  الصحفي  وكتب 
أنقرة  رسالة  حول  بريسا«،  »سفوبودنايا  في 
من المناورات التي تجريها مع باكو، على عتبة 
التي  الروسية   »2020 »القوقاز-  مناورات 

تشارك فيها يريفان.
إلى  قواتها  أدخلت  تركيا  أن  الكاتب  وكشف 
أذربيجان قبل أسبوع من المناورات التي تجري 
على خلفية تفاقم الصراع األرمني األذربيجاني، 
لكن إعالن أردوغان عن المناورات العسكرية 
المشتركة واسعة النطاق جاء قبل يوم واحد من 
بدايتها، بهذه الطريقة، يرى الكاتب أن أردوغان 
حذر بوتين من العواقب المحتملة لـ »استفزاز« 

محتمل من روسيا في هذه المنطقة..

هل سيتكرر سيناريو 
ليبيا يف أذربيجان؟

في  روسيا  تورط  احتمال  إن  الكاتب  ويُشير 
النزاع األرمني األذربيجاني ضئيل ألن موسكو 
تعتبر كالً من يريفان وباكو حلفاءها وشركاءها 
جهة  ومن  السلمية.  التسوية  إلى  تدعو  لذلك، 
أخرى، يدرك الكرملين جيدا أنه في حال التدخل 
عسكريا في هذا الصراع في القوقاز، فستدخله 
في  الدخول  تريد  ال  بالتأكيد  وموسكو،  تركيا. 
حرب مع أنقرة. لذلك، فخالل المكالمة الهاتفية 

األخيرة بين أردوغان وبوتين قبل شهرين.
تولي  عن  سورية  تقارير  تتحدث  اليوم  لكن 
السوريين  المرتزقة  من  المئات  تجنيد  تركيا 
ضد أرمينيا في منطقة قرة باغ االنفصالية التي 
ترفض غالبيتها سلطة أذربيجان، فهل ستتدخل 
روسيا هي األخرى إلى جانب أرمينيا كما حدث 

في ليبيا مؤخراً؟!.

خلفيات الرصاع عىل »قرة باغ«

عندما   1923 عام  إلى  الصراع  جذور  ترجع 
ناغورنو- منطقة  الروسية  الحكومة  أعطت 
تفتت  أن  بعد  ولكن  ألذربيجان.  رسمياً  قرباغ 
جمهورية  استقلت  أن  وبعد  السوفيتي  العقد 
من  كل  بين  الحروب  اندلعت  أذربيجان، 
يريد  منهما  كل  أرمينيا،  وجمهورية  أذربيجان 
السبب في  إلى أراضيه. وكان  البقعة  تلك  ضم 

المنطقة  بتلك  أرمينيا  الصراع هو مطالبة  ذلك 
سكانها  أغلبية  بأ،  ذلك  معللة  لها  ملك  ألنها 
مئات  نزوح  إلى  الصراع  ذلك  أدى  األرمن. 
أرمينيا  إلى  أذربيجان  من  األرمن  من  اآلالف 
ونزوح مئات اآلالف من األذريين من أرمينيا 

إلى أذربيجان.
إلى  االنضمام  باغ  قرة  في  البرلمان  طلب 
إلى  المنطقة  على ضم  التصويت  وتم  أرمينيا، 
فبراير 1988. وإعالن االنفصال  أرمينيا 20 
األذرية  السلطة  »إن  لآلتي:  نهائية  نتيجة  كان 
الجالية األرمينية من ممارسة  السوفيتية منعت 
عقائدها واستخدام القيود على الحريتين الفكرية 
اعتبرت  ذلك،  من  األهم  ولكن  والدينية«، 
الحرب صراعاً من أجل األرض، واليوم تجدد 
الصراع بين الطرفين، إذ تطالب أرمينية بتلك 
ضد  هناك  المتمردين  بعض  وتدعم  المنطقة 

الجيش األذري.
واستخدمت تركيا الشعب األذري عبر التاريخ 
من  جزء  األذريين  كان  فقد  متعددة،  ألهداف 

ركزت  كما  البلدان،  باقي  احتالل  في  جيوشها 
تركيا على عملية التغيير الديمغرافي في باكور 
طرح  بعد  سيما  وال  األذريين  على  كردستان 
مشروع إصالح شرق االناضول في عشرينيات 
العائالت  من  اآلالف  وجلبها  الماضي،  القرن 
كردستان،  باكور  مدن  في  وتوطينهم  األذرية 
واليوم تعود تركيا الستثمار أذربيجان في خلق 
صراعات جديدة بالمنطقة، بعد خلقها صراعات 
في ليبيا وسوريا والعراق وشرق المتوسط هذا 

العام.

إعادة الهيمنة الدينية وراء 
االستثامر الرتيك للشبان 

السوريني

وويقول مراقبون إن هذه التدخالت التركية جزء 
الصراع  تحويل  إلى  الهادف  أنقرة  من خطاب 

إلى قضية دينية، والساعي الستعادة النفوذ الذي 
وهي  العثمانية،  اإلمبراطورية  تمتلكه  كانت 
التمدد  في  نجحت  تركية  قومية  إمبراطورية 
أتراك  مسؤولون  وكان  دينية،  شعارات  تحت 

صرحوا  والتنمية  العدالة  حزب  من  وآخرون 
الذي  المللي  الميثاق  لتنفيذ  بسعيهم  لمرات عدة 
العربية  البلدان  من  عدد  احتالل  إلعادة  يهدف 

وعلى رأسها أجزاء من سوريا والعراق.
اإلسالمي،  التعاطف  استثمار  عن  وفضال 
ألجندتها،  المتشددة  المجموعات  واستقطاب 
في  تركيا  تورط  أن  إلى  يلفتون  المراقبين  فإن 
لتشتيت  أردوغان  التوترات وسيلة من حكومة 
الداخل  في  االقتصادية  المشاكل  عن  االنتباه 
السوريين  الالجئين  من  المزيد  لتجنيد  وطريقة 
ضد  الديني  الصراع  راية  تحت  الفقراء 
»اإلرهابيين« لتأجيج نيران القومية والتطرف، 
الحزب  خالله  من  يحاول  الذي  الخطاب  وهو 

ً الحاكم في تركيا تثبيت نفوذه محلياً وإقليميا
.

دعوات لكبح لجام التمدد الرتيك

خرجت في اآلونة األخيرة العديد من األصوات 
الداعية لتشكيل حلف من دول وشعوب المنطقة 
إمارتية  تصريحات  التركي،  الخطر  ضد 
وسعودية ومصرية تنبئ بتسارع وتيرة تشكيل 
هذا  أن  إلى  المراقبون  ويشير  الحلف،  هذا 
كلما  مشاكل،  سيخلق  لتركيا  العدواني  المسار 
يزداد  وتهددها،  تحتلها  التي  الدول  عدد  زاد 
المخاطر  مواجهة  حلف  توسيع  احتمال  معه 

واألطماع التركية.
شرقي  غاز  »اتفاق  االقتصادي  االتفاق  ولعل 
المتوسط« الموقع بين كّلٍ من مصر وإسرائيل 
وفرنسا  العربية  اإلمارات  وانضمام  واليونان 
وإيطاليا إليها، تشكل رسالة واضحة لتركيا في 

المنطقة.
والتوترات شرقي المتوسط واصطفاف أمريكا 
خفض  في  ساهم  اليونان  جانب  إلى  وألمانيا 
لحلول  والدعوة  تهديداته  نبرة  من  أردوغان 

دبلوماسية.
وبعد وضوح األهداف التركية في سوريا وليبيا 
لغالبية الشعب السوري والشعوب العربية، هل 
سيتحول زج أردوغان بالمرتزقة السوريين في 
أذربيجان إلى قضية إقليمية على غرار ما حدث 

في ليبيا؟ أم أن للسياسة حسابات أخرى؟! 

»اإلسراف في الوعي ..كارثة كّل وعي مرض«

سيران أحمد... الرسم مأواي من سوداوية الحياة

هل عرف الفراعنة القدماء العنصرية والطبقية حقًا؟

وروحها  الزاهية  بألوانها  لكي:  كركي  روناهي/ 
الكالسيكية المتعلقة بالتراث والحياة البسيطة الريفية 
التي  لوحاتها  أحمد  سيران  التشكيلية  الفنانة  شّكلت 
تنبض بالحياة وتشد األنظار وتدفء القلب بمعانيها 

العميقة واللطيفة
الفنون  معهد  خريجة  أحمد  سيران  التشكيلية  الفنانة 
النسوية عام 1995م، هي الفتاة الريفية التي عثرت 
على ذاتها الفنية فاندمجت بين ألوان الحياة الزاهية، 
اجتهدت حتى وضعت نفسها على درب االحتراف، 
أحبت مسقط رأسها قرية المصطفاوية فرسمت بيئتها 
السند  القت  قيم،  من  فيها  ما  بكل  المميزة  الريفية 
فأبدعت،  أظفارها  نعومة  منذ  العائلة  من  والدعم 
شاركت في العديد من المهرجانات الفنية، واستمدت 
نحو  قدماً  للمضي  إيجابية  شحنات  مشاركاتها  من 
عالم األلوان، ولمعرفة المزيد عن قصة الهيام بينها 
هذا  معها  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  ريشتها  وبين 

الحوار.
ـ حدثينا عن بدايتك مع فن الرسم 

كنت  فقد  الطفولة،  منذ سن  الرسم  مع  بدأت قصتي 
لقد  وبناسها،  بطبيعتها  مميزة  جميلة  قرية  أسكن 
استهوتني طبيعة القرية والحياة القروية النقية البعيدة 
ووقفة  الحصاد،  أيام  عشقت  المدينة،  صخب  عن  
األمهات، والنساء أمام التنور وغيرها من تفاصيل، 
في  الحية  اللوحات  هذه  فخزنت  الفالحين  ويوميات 
قلبي وعقلي وكانت منطلقاً لي للتعبير بالريشة والقلم.

ـ من دعمك وأخذ بيدك للدخول إلى ميدان الرسم؟

أبي كان داعمي وسندي ومثلي األعلى؛ فقد ورثت 
بالرغم  كان  فقد  أحضانه،  بين  وأنا  الرسم  باء  ألف 
دائماً  كان  أنه  إال  والكتابة  القراءة  معرفته  عدم  من 
فصرير  الحصاد،  وأدوات  واألسود  الغزالن  يرسم 

قلمه كان دافعاً لي للولوج إلى عالم الفن.
ــ ما الذي يمثله الرسم بالنسبة لِك؟

النفسية، فمن  الحرة والراحة  الحياة  الرسم  أرى في 
خالله أتنفس الهواء النقي، وهو مأواي من سوداوية 

للتواصل بيني وبين خزان  الحياة وأعده أهم وسيلة 
ذكرياتي.

 
ممارستك  بداية  في  واجهتِك  هناك صعوبات  هل  ـ 

لهذه الهواية الجميلة؟
كون أبي كان مولعاً بالرسم ويشجعني عليه، فلم أجد 
أعتبر  لذلك  الفن؛  هذا  أي صعوبة في صعود درج 
من  التشجيع  القت  التي  المحظوظات  من  نفسي 

كان  عائلة،  وكونت  تزوجت  عندما  وحتى  العائلة، 
في  لي  الداعمين  أكبر  من  حياتي  شريك  واليزال 

مسيرتي الفنية.
ـ هل هناك وقت محدد للرسم لديِك؟

ال يوجد وقت محدد للرسم فكلما سنحت لي الفرصة، 
وكلما نادتني الريشة ألبي ندائها دون تقاعس.

ـ بماذا تتميز لوحاتك وماذا ترسمين؟
أرسم التراث القروي »الفالح، المعول، آلة الحرث، 
اللباس الفلكلوري..« كما أنني أعبر في لوحاتي عن 
بفرحها وترحها وأحاول  الكردية  العادات، والتقاليد 
أن أنقل من خالل لوحاتي الحياة البسيطة لبيئتي التي 

ترعرعت فيها لألجيال القادمة.. 
أم  بالتظليل  أم  بالرصاص  الرسم  تفضلين  ماذا  ـ 

باأللوان؟
رونقاً  اللوحة  تعطي  فهي  باأللوان  الرسم  أفضل 

وجماالً أخاذاً.
ـ إلى أي مدرسة فنية تنتمين؟

المدرسة  أفضل  ولكني  للفن،  متعددة  مدارس  هناك 
ابن  والفنان  الواقع،  عن  صورة  هو  فالفن  الواقعية 

بيئته ويجب أن ال نبتعد عن واقعنا
ـ هل لمشاكل الفنان وحالته النفسية والسيما ظروف 

الحرب القاسية دور في تحديد مواضيع اللوحة؟
نحن في سوريا ومنذ حوالي العقد من السنين نعيش 
السوريا،  فالحرب  للغاية،  في ظروف نفسية صعبة 
وتبعاتها من هجرة وتشريد، ودماء مسالة، وضبابية 
المستقبل لها تأثير على كل إنسان، والفنان بطبيعته 
حساس لذلك ال نستطيع أن نبتعد عن واقعنا، فالواقع 

له دور في تحديد مسار لوحاتنا والسيما إن أردنا أن 
ننقل رسالة شعبنا ومعاناتهم.

وهل  فيها؛  شاركتي  التي  المعارض  أهم  هي  ما  ـ 
صقل  في  دور  الفنية  والمهرجانات  للمعارض 

الموهبة؟
للقد فتحت معارض عديدة والسيما في إقليم الجزيرة، 
فافتتحت معارض في قامشلو، وتربه سبيه، ورميالن، 
وديرك؛ كما شاركت في مهرجانات فنية في باشور 
وحقيقة  والسليمانية،  هولير،  في  والسيما  كردستان 
إن جميع المعارض والمهرجانات التي شاركت فيها 
دفعتني للمزيد من التقدم وكانت زاداً لي لالستمرارية

العربي«  »صوت  صحيفة  نشرته  تقرير  في 
المكسيكية، قال الكاتب جيراردو ب.تابر، إن حركة 
اندلعت في أعقاب حادثة  التي  السود مهمة«  »حياة 
مقتل مواطن أميركي أسود في مدينة مينيابوليس في 
الواليات المتحدة، أشعلت موجة من االحتجاجات ضد 
وحشية الشرطة والعنصرية في أكثر من ألفي مدينة، 
في كل من الواليات المتحدة وحول العالم. وسلطت 
هذه األحداث الضوء مرة أخرى على النقاش حول 
موجودة  البشرية  األجناس  »هل  هو  حساس  سؤال 
أن  هو  السؤال  هذا  على  الجواب  ولعل  حقاً؟«. 
»األجناس« غير موجودة؛ فمن الناحية البيولوجية، 

يعد البشر جزءاً من فصيلة اإلنسان العاقل نفسها.
الكائنات  العديد من  الحال في  المعنى، كما هو  بهذا 
مستوى  على  متغيرات  توجد  األخرى،  الحية 
السمات المظهرية، والتي تأتي من التكيف مع البيئة 
وتنتقل عن طريق الوراثة الجينية، ولعل أبرز هذه 

المتغيرات يكمن في تركيز الميالنين.

أعراق مختلفة يف مرص القدمية

مرت  مختلفة  عرقية  مجموعات  أن  الكاتب  وأورد 
منذ  البعض  بعضها  مع  وتواصلت  مصر،  على 
وبهذه  متميزة.  سياسية  كيانات  وشكلت  بعيد،  زمن 
دولة  النيل  لبلد  القدامى  السكان  أنشأ  الطريقة، 
ثيوقراطية ونظرة للعالم جعلتهم »الشعب المختار« 
لآللهة التي عبدوها، وميزتهم عن جيرانهم اآلخرين.
القدماء  المصريين  أن  بالضرورة  ذلك  يعني  وال 

لسوء  ولكن  لألجانب،  وكارهين  عنصريين  كانوا 
الغربي نماذج عنصرية على  المجتمع  الحظ فرض 
القرون  مدار  على  الفرعونية  مصر  تاريخ  تصور 
»مهد  يُعتبرون  الفراعنة  أن  إلى  فنظراً  الماضية؛ 
شخصياتها  ضم  إلى  سعي  هناك  كان  الحضارة«، 
الرئيسية، التاريخية أو الوهمية، إلى النمط الظاهري 
السائد في أوروبا الغربية. ومن بين األمثلة التي تدل 
لوحة  مثل  الزيتية،  اللوحات  هي  المفهوم  هذا  على 
»اكتشاف موسى« لفريدريك جودال والسير لورنس 

ألما تاديما.
في اآلونة األخيرة، استمرت هذه الممارسة، خاصة 
في األفالم التي أنتجت في هوليوود والتي استمرت 
كما  الرئيسية،  الشخصيات  بتبييض  يسمى  فيما 
يتضح من أفالم مثل »كليوباترا« للمخرج جوزيف 
للمخرج  والملوك«  اآللهة  و«خروج:  مانكيفيتس، 
أليكس  للمخرج  مصر«  و«آلهة  سكوت،  ريدلي 

بروياس.

املركزية األفريقية

بالمركزية  يسمى  ما  أيضاً  ظهر  أخرى،  ناحية  من 
األفريقية، التي تنبع جذورها من أعمال المثقفين من 
القرن  الـ19 وأوائل  القرن  أصل أفريقي في أواخر 
الحقوق  بنشاط عصر حركة  الـ20، والتي تعززت 
 1955 عامي  بين  المتحدة  الواليات  في  المدنية 
و1969. في الواقع، يجادل هذا الموقف األكاديمي 
بأن المركزية األوروبية منعت االعتراف بمساهمات 
تمييز  إلى  يهدف  كما  البشرية،  تاريخ  في  أفريقيا 
اإلنجازات  عن  والشرقية  األوروبية  الشعوب  تأثير 
المناسب  فمن  المعنى،  وبهذا  األصلية.  األفريقية 

دراسة تاريخ العالم بطريقة غير استعمارية.
الكاتب،  يقول  المؤسفة،  الحاالت  بعض  في  لكن 
»أفريقيا  أن  مدعياً  متطرفاً،  الموقف  هذا  أصبح 
الفلسفة  خلق  المسؤولة عن  كانت وحدها  السوداء« 
األوسط  الشرق  شعوب  وأن  والتكنولوجيا،  والعلوم 
وأوروبا قامت فيما بعد بانتزاع هذه المجاالت منها.

وبالمثل، فإن أصحاب هذا الموقف يرون أن »أصل 
لكنهم  القديمة،  مصر  في  يكمن  قد  الحضارة« 
يشيرون إلى أن »انحدارها« بدأ عندما »اختلطت« 
الذين  األصليين،  بالسكان  الخارج  من  مجموعات 
جداً  شبيهة  الحجج  أن  والواقع  »نقاءهم«.  فقدوا 
العرقي«  »التفوق  لتبرير  استخدمت  التي  بتلك 
بين عامي 1933  النازية  ألمانيا  في  الموجود  غير 
الذي  الُملّح  السؤال  أن  بالذكر  والجدير  و1945. 
طرحه كثير من الذين يكتبون مثل هذه السطور هو: 
هل كان قدماء المصريين من البيض أم السود؟ ولعل 
الجواب دائماً هو أنهم ال ينتمون ألي من الجانبين، 
بل كانوا مصريين، من لون مصري وثقافة مصرية، 

وتحدثوا وكتبوا باللغة المصرية القديمة.

مجتمع طبقي

المصرية  الحضارة  في  االقتصادي  النظام  كان 
القديمة فريداً، ال يكتفي بالطعام والبقاء، بل بتكريس 
المقابر الضخمة  الموارد والطاقات إلنشاء وصيانة 
جعل  الذي  النموذج  وهو  والمعابد،  واألهرامات 
المجتمع المصري طبقياً منقسماً بين فئة كبار المالك 

والمسؤولين األغنياء، وعامة الشعب الفقير.

استُثِمرت مساحات شاسعة من األراضي المصرية 
التي  الملكية  والمعابد  المقابر  لبناء  الوقت  ذلك  في 
كان من المفترض أن تستمر إلى األبد، وأغلبها كان 
وكبار  والكهنة  الجيش  وقادة  المسؤولين  لكبار  ملكاً 
يفرض  كان  الفرعون  أن  مؤرخون  ويقول  المالك. 
الذين يقومون بجبايتها  الضرائب على كبار المالك 
المصرية  اإلدارة  وكانت  المزارعين،  صغار  من 

القديمة مركزية وطبقية وصارمة.

وكاالت 

رياضة  أمارس  وأنا  عنوة  انتباهي  تشحذ  كلمات 
المشي.

»محكومون  اليأس«،  قّمة  إدراك  هو  المتعة  »قمة 
النّعيِم  في  يشقى  العقِل  »ذو  الطبيعية«،  بالقوانين 

بعقِلِه«
كيف تجري األمور في ظّل نوبة أخرى من نوبات 
الكبار،  يستغلّها  حّجة  سجيته،  بكّل  ينطلق  كورونا، 
إنّهم  حيث  يزعمون  كما  األخالقّي  الحّل  وهو 
استخدموا ما تلطفت به الطبيعة بحّل وجدوه حسب 

عرفهم الحّل األمثل

الدفن يف أثناء الحياة

الكسل  في  أغرقني  أن  األيام  هذه  بي  كان حريًّا  كم 
الجلوس  سوى  شيء  أّي  أحسن  ال  والتجاهل، 
كلما  تأفّفي  أنثر  األحالم،  أرصفة  على  والتسّكع 

راق لي، وأشير بإصبع الغضب إلى كّل من تسّول 
أحالمي  أعيش  مريبة،  بنظرة  يرمقني  أن  نفسه  له 
الخاّصة، وأشبع فضولي مثالً في قطع سبيل األلوف 
أسود،  نهر  مثل  انتظام  في  تسير  التي  النمالت  من 

تعترض سبيلي بجرأة وثقة.
نظرت إلّي لونا وأنا أخاطب نملة باستغراب ودهشة، 
المنظم  النشاط  قائدها، ألقف على سّر  أطلب مقابلة 
هذا، األرض التي كانت تعّج باالخضرار منذ بضعة 
شهور تبدو اآلن بحراً شاسعاً من اليباس، تعترضه 
هنا وهناك بقع من شجيرات خضراء استطاعت أن 
التربة  رائحة  العام.  لهذا  الفظيع  الصيف  حّر  تقاوم 
كي  يائسة  محاولة  في  لونا  قفزت  كلما  أنفي  مألت 
القائد  قدوم  أنتظر  أنا  وبينما  المسير،  لنكمل  تشدّني 
رحت أتأمل الهدوء والعمل الدؤوب، ال صراخ وال 
تعديات، الكل يسير بانتظام ال حوادث سير بالرغم 
من عدم وجود إشارات المرور، تتبعت خط سيرهم 
إلى القرية وهناك كانت الحركة غير عادية، ال من 
يتأفف وال من يجلس على الكراسي، وال سالح وال 

موت وال قتل، وال فوضى، طال مكوثي لم أشم رائحة 
الجدية  عليه  بدت  الذي  القائد  أطل  عندها  بارود، 
المالحة، وهو يمد يده الرقيقة المكسوة بالقش اليابس 
والعرق، معتذراً أن الوقت وقت الحصاد وعليه أن 
أجاب وكأنه رأى نظرة االستغراب،  للشتاء،  يجمع 
نعم أعمل، ال كآبة وال ملل، وسألني عما أريد، أردت 
القول كم أحسدكم معشر النمل، ولكن قد هزم الحجر 
كّل رغبة فّي حتى في الكالم، وكسرني الروتين الذي 
هو أكبر أعدائي، حيث انتزعت كورونا والظلم مني 

ومن كل من عرفتهم الرغبة باإلقبال على الحياة.
أردت أن أتنّهد بصوت عاٍل، أو ربما أبكي، أردت 
أن أستفسر أين تقع سفارتهم سعياً لطلب اللجوء لديهم 
هرباً من الفوضى التي تجتاحني في غربتي وعزلتي، 
فأنا وحيدة في أرض مقفرة، حتى الشمس أغمضت 
يسيل  األحمر  ولونها  البعيد،  األفق  في  عنّي  عينيها 

كما قارورة نبيذ قد كسرت فوق البحر.
طلباً  بي  أنفها  تمسح  السير،  ألكمل  علّي  تلّح  لونا 

الوحيدة  ليست  لونا  أّن  شك  ال  الحب؟   أين  للحّب، 
التي تشعر بهذا العطش خلف هذه الجدران اإلسمنتية 
عشرة  من  أكثر  منذ  الحياة  موسيقى  صمت  حيث 
إاّل  الحياة  وما  للحياة،  كبير  طوق  هناك  شهور، 
الحّب. متى سيكّف اإلنسان عن اعتراض إرادة أخيه 
اإلنسان، ويحشر نفسه في قوانين الطبيعة؟الخريف 
كنت  حيث  أليلول  عشقي  من  بالرغم  حقاً  حزين 
الضجر،  بئس  واستعداد.  راحة  فصل  فيه  أرى 
وهدوء  بانتظام  تسير  النمل  أسراب  أتأّمل  زلت  ما 
هذه  ضحكات  ألسمع  أكثر،  أنصت  رحت  مميت. 
الحشرات الساخرة الصغيرة التي لو أردت لسحقتها 
بقدمي، ولكن نظرات لونا ورقصها صفعتني بلطف 
وأيقظتني ألشعر بنوع من الخجل من أفكاري تجاه 

معشر النمل المسالم وطلبت عفوها.
إّن تصّرفات اإلنسان رهن في إشارة من اإلرادة التي 
التي  القوانين  نوع  ويحدّد  هذا،  يدرك  متى  يريدها، 

يرغب في أن تحكمه؟!

تقرير/ صالح إيبو

حاورها/ غاندي إسكندر

سيران أحمد

اخالص فرنسيس
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67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

استغالل الطب الشعبي فهل من حسيب؟!

خدمات لإلرشاد النفسي ألول مرة بكوباني.. وإقبال غير متوقع

روناهي/ جل آغا ـ يبقى للطب الشعبي أثره على المواطنين في مناطقنا، ولكن هناك من يتاجر بهذا االسم ويظهر بأنه يمارس الطب التقليدي 
أو البديل والحقيقة هي عكس ذلك تمامًا، وخاصًة في األرياف، فهل تدرك الجهات المعنية بمناطقنا مدى خطورة ما يفعلونه؟

إنارة شوارع  الجاري مشروعي  المحلية والبلديات في الطبقة مطلع شهر أيلول  التابعة للجنة اإلدارة  روناهي/ الطبقة - أطلقت بلدية الشعب 
المدينة وإعادة تأهيل الدّوارات بهدف إعادة الرونق للمدينة وإزالة آثار الدمار والخراب التي تركها مرتزقة داعش خلفهم.

الطب التقليدي )الشعبي( هو مجموعة المعارف 
والمهارات والممارسات القائمة على النظريات 
تمتلكها  التي  األصيلة  والخبرات  والمعتقدات 
مختلف الثقافات والتي تُستخدم، سواًء أمكن العلم 
والوقاية  الصحة  على  للحفاظ  ال،  أو  تفسيرها 
تشخيصها  أو  والنفسية  الجسدية  األمراض  من 
بها،  المصابين  أحوال  تحسين  أو  عالجها  أو 
الطب  هذا  استغلوا  األشخاص  الكثير من  ولكن 
حياة  معرضين  جهل  عن  مساره  عن  ليحرفوه 

الكثيرين للخطر.

الطب التكمييل/ البديل

بعض  في  )الشعبي(،  التقليدي  الطب  إلى  يُشار 
»الطب  أو  البديل«  »الطب  بمصطلح  البلدان، 
إلى  المصطلحان  هذان  ويشير  التكميلي«. 
مجموعة من ممارسات الرعاية الصحية التي ال 
البلد وال تندرج ضمن نظام  تقاليد  تدخل ضمن 

الرعاية الصحية الرئيسي.
من  هناك  الجزيرة  بإقليم  آغا  جل  أرياف  في 
يمارس تحت عباءة الطب الشعبي أمور تختلف 
في بعضها عن الطب الشعبي وبدون حسيب أو 
السبعين  ذات  الحجة »ف- ط«  رقيب؟! ومنهم 
تمارس  والتي  آغا،  أهالي ريف جل  عاماً، من 

هذا األمر منذ أربعين سنة.
حيث تقول: »أفحص الطفل قبل البدء بالعالج«، 
لألطفال  عالجها  خطوات  عن  عبرت  هكذا 
أهاليهم من كّل حدب وصوب  بهم  يأتون  الذين 
بالعين  حسب تعبيرها. »منهم من يكون ُمصاباً 
بكائه  من  أهله  يعاني  من  ومنهم  »الحسد« 

المتواصل«.
للحاالت  تشخيصها  طريقة  عن  الحجة  تتحدث 
الرصاص؛  تسكب  فتارةً  تأتيها،  التي  المرضية 
ألّن الطفل يعاني من حسٍد أو نظرة عين، وتذكر 
أنه قد يكون سبب البكاء خلٌع فتطببه عن طريق 
بالزيت،  ودهنه  وصابون،  دافئ  بماء  غسله 
حبة  مع  العسل  بوصف  »أقوم  قائلةً:  وتتابع 

البركة وبعض األعشاب في بعض الحاالت«.

طب شعبي أم عادات بالية؟

الصعبة:  الحاالت  بخصوص  الحجة  وتذكر 
الكي  إلى  فيها  »هناك حاالت مستعصية تحتاج 
بالنار أو لف الطفل بسبع أغطية ليتعرق ويخرج 

منه المرض!«.
األطباء  نهى عنه  الذي  بالنار  الكي  كيفية  وعن 
بالنار  الكي  بأّن  أوضحت  األديان،  وكذلك 
من  تعاني  التي  الحاالت  لبعض  الحاسم  العالج 
النفخة واليرقان )أبو صفار(، بالمفهوم العامي؛ 
والبطن  والرأس،  والجبين  األذنين  تجرح  حيث 
بلكعات صغيرة وحارة وسريعة، وبذلك يخرج 
قولها.أما  حسب  الطفل،  جسم  من  والداء  األلم 
عن لف األطفال بسبع أغطية سواًء بالصيف أو 
بالشتاء ولمدة تتراوح بين أربع وخمس ساعات! 
في  تتبعها  هذه خطوة ضرورية  بأّن  أكدت  فقد 
عالج مرضاها، وأكدت: »من خرج من تحت 
هذه األغطية فقد نفذ من المرض، وإال فالموت 

مصيره ألّن ال أمل من شفائه«!.

دواء حار وحارق!

تصنع الحجة خلطة دوائية على يدها وتدهن به 
وحارقاً  يكون حاراً  الدواء  هذا  لفه،  قبل  الطفل 
ولكنها تبرر أنه شديد النفع، ولم تصرح بمكوناته 

حفاظاً على أسرار مهنتها!
أخرى،  بحاالت  تستخدمها  مكونات  ووضحت 
وأضافت مثالً: »أستعين بجبنة من حليب العنزة 
لصنع  أخرى  ومواد  البركة،  وحبة  السوداء 
لصقات طبية أضعها على رأس الطفل لتسحب 

األلم«.
مشيرةً إلى أن هذا لعالج طفل يعاني من مرض 
يشتد  من طفل  »فكم  وأردفت:  »أختو«.  تسميه 
أي  أختو  معه  ألن  مبرر  غير  بشكل  صراخه 
راحة  يقلق  مما  األرض(،  من  شيطاني  )مس 

الطفل وينغصه«.

هل تتحمل مسؤولية عالجها؟

جهالء  ألهل  مسؤوليتها  ط«   – »ف  وأخلت 
سلموها وأمثالها حياة أوالدهم بقولها: »ال عالقة 
توفي  حال  في  بعيد  من  وال  قريب  من  ال  لي 

الطفل بين يدي نتيجة العالج«!!!
كما والتقينا في السياق ذاته بأحد المراجعين »م- 
أ« ذي األربعين عاماً الذي أحضر ابنه الصغير  
به  ومسلماً  موروث  بإرٍث  مقتنعاً  بدا  والذي 
بالمطلق حتى ولو كان خاطئاً؛ معبراً عن ذلك 
الشعبية،  الطريقة  بهذه  أمي  »عالجتني  بقوله: 

وها أنا ذا لم أصب بشيء«.
نتيجة  األطفال  فوق  الذائب  الرصاص  ويسكب 
لتلم  أهاليهم،  بحسب  أصابتهم  التي  العين  حدة 
أحياناً،  بالخطأ  قاسية  حروق  بعضهم  بأجساد 
ولكن ال ذنب لهؤالء األطفال سوى أنهم وجدوا 

بمحيط ال زال يؤمن بالكثير من الخرافات..

أطباء يطالبون باملحاسبة

وبهذا الصدد توجهنا ألصحاب العلم والدراسة، 
لهذه   ناجعاً  جواباً  نجد  لعلنا  األطباء،  ونقصد 
البديل أو  الُخرافات والعمل تحت مسمى الطب 

الشعبي.
مكان  ال  بالية  وأعراٌف  خاطئة  شعبية  »مفاهيم 
من  نخبةٌ  عليه  أجمع  ما  هذا  الطب«؛  في  لها 
من  النوع  هذا  مثل  استنكروا  الذين  األطباء 
التعامل مع المرضى الذي يعد أقرب لمورثات 

سابقة، بحسب تعبيرهم.
الترهات رغم  كيف لم يستطع الزمن محو تلك 
كّل ما حققه الطب من إنجازات؟ هكذا يقول أحد 
األطباء الذي فضل عدم ذكر اسمه، ولفت: »إن 
هذا األمر معيب ونحن في أبواب األلفية الثالثة؛ 
أيدي  على  أطفال  حياة  نخسر  أن  أصعب  فما 

هؤالء الناس«.
هذه  من  الحد  بضرورة  آخر  طبيب  وارتأى 
الحاالت من قبل اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
من  تعاني  التي  األرياف  في  وخاصةً  سوريا، 

تخلف في التفكير من خالل إنزال العقاب الالزم 
والقيام بحمالت توعية لنشر الوعي بين الناس.

قيامه  بعد  بعينه  شاهد  بأنّه  الطبيب  هذا  يتحدث 
تعبير  وحسب  اللواتي،  الفتيات  إحدى  بمعالجة 
أهلها، كانت »تعاني من تعب إرهاق مستمر«، 
اللواتي  النساء  إحدى  عند  الناجع  الحل  ليجدوا 
بعد  ثبت  وقد  البديل،  الطب  يرونه  ما  يمارسن 
فحصها للشابة بأنها تعاني من »وقوع صرتها« 
بجلسات  طبيبة  تسمى  التي  المرأة  تلك  وبدأت 
»العالج« والضغط القاسي على بطن الفتاة مما 
سبب لها مشاكل واختالطات ونزيف ال مبرر له 

وساءت حالة الفتاة.
واختتم الطبيب حديثه بنصح األهل الذين يظنون 
أنفسهم  على  والجهد  المال  يوفرون  بذلك  بأنهم 

المشاكل  ويفاقمون  مخطئون  بأنهم  وأبنائهم، 
بيوم  عالجه  احتمال  كان  ما  بأن  مؤكداً  أكثر، 

يتضاعف إلى أيام. 
إن استغالل اسم الطب الشعبي من قبل الكثيرين 
قضية هامة يجب الوقوف عليها من قبل الجهات 
المعنية على الفور، ألن حياة الكثيرين في خطر 
نتيجة جهل األهل وقناعاتهم  األطفال،  وخاصةً 
الشعبي،  يفقهون الطب  أناس ال  باالعتماد على 
القليل من  وهم ليسوا أكثر من أشخاص تعلموا 
والدليل  مساره،  عن  وحرفوه  الشعبي  الطب 
يستخدمونها،  التي  الخاطئة  الطرق  من  الكثير 
لذا من الضروري متابعة الموضوع ووضع حد 

لهؤالء ألنهم يستهترون بحياة البشر.

يعاني  التي  الكثيرة  الحياة  ضغوطات  لمواجهة 
منها األهالي بشكل عام، ونتيجة انتشار جائحة 
مركز  افتتح  خاص،  بشكل  مؤخراً  كورونا 
وألول  النفسي  لإلرشاد  قسماً  الصحي  مشتنور 

مرة بكوباني.
منذ  كوباني  بمدينة  الصحي  مشتنور  مركز  بدأ 
النفسي  اإلرشاد  خدمات  بتوفير  شهرين،  نحو 
الصحية  التوعية  خدمات  جانب  إلى  مرة  ألول 
افتتحته  الذي  المركز  ويضم  المنطقة،  لسكان 
هيئة الصحة في إقليم الفرات /12/ شخصاً بينهم 
مرشدين نفسيين وكوادر توعية صحية بدعم من 
منظمة أطباء العالم«MDM«، وحول الخدمات 
التي يقدمها هذا القسم، وما إذا كان هناك إقبال 
»نورث  وكالة  أعدت  المعنيين؟  بحسب  عليه 

برس« التقرير اآلتي:
في  النفسي  الدعم  قسم  افتتاح  من  الهدف  حول 
لهيئة  المشترك  الرئيس  أشار  المستوصف؛ 
الصحة في إقليم الفرات أحمد محمود بأن الهدف 
حل المشاكل النفسية والضغوطات التي يتعرض 
حاالت  ازدياد  بعد  خاصةً  المجتمع  أفراد  لها 
االنتحار، موضحاً بأن هناك ضغوطاً ومشكالت 
جائحة  وانتشار  العزل  لظروف  نتيجة  ولدت 

كورونا.
العام  بداية  وكانت مدينة كوباني قد شهدت منذ 
النساء  ضد  العنف  نسبة  في  ارتفاعاً  الجاري 
لدى  االنتحار  حاالت  ارتفاع  تزامن  كشفها 

النساء.
وتشير إحصائيات هيئة المرأة إلى إقدام امرأتين 
في كوباني منذ بداية العام الجاري على االنتحار 

تسجيل  مع  أخرى،  محاولة   /11/ وقعت  فيما 
أو  بالقتل  لالشتباٍه  وحالتين  العمد  للقتل  حالتين 

االنتحار

خدمات القسم..

ودأب محمد مال خليل وهو أحد كوادر قسم الدعم 
النفسي بمركز مشتنور مع زمالئه إلى زيارات 
المنازل لتقديم خدمات التوعية الصحية للسكان 
باإلرشاد  وخدماته  الجديد  بالقسم  والتعريف 

النفسي.

الحاالت  يستقبل  القسم  إن  خليل«  »مال  ويقول 
التي تعاني من القلق أو من مشاكل نفسية أخرى 

ويقدم خدمات إرشادية لها.
وتتمتع  سرية  النفسي  اإلرشاد  جلسات  وتكون 
يكونون  الذين  للمراجعين  بالنسبة  بالخصوصية 
في الغالب من أعمار مختلفة من األطفال وكبار 

السن، حسب »مال خليل«.
عدم  وحالة  المعيشية  للظروف  أن  ويؤكد 
في زيادة الضغوط  المنطقة سبباً  االستقرار في 
النفسية على السكان، مبيناً أن كبار السن غالباً ما 
يتعرضون للضغط النفسي نتيجة سوء األوضاع 

حالتهم  تدهور  إلى  يؤدي  ما  وهو  االقتصادية، 
الصحية.

وكانت إدارة المركز تتوقع أن يكون هناك عدم 
تقبل لدى السكان لفكرة الدعم النفسي أثناء افتتاح 
من  الكبيرة  باألعداد  »تفاجأنا  وتابع:  القسم، 

السكان الذين يريدون االستفادة من خدماته«.
الدعم  لقسم  المراجعين  عدد  وسطياً  ويصل 

النفسي إلى سبع حاالت يومياً.
وتشير إحصائية المركز إلى أن معظم الحاالت 
نفسية  واضطرابات  والقلق  التوتر  من  تعاني 
عامة، إضافةً إلى حاالت التبول الالإرادي لدى 

األطفال.
وذكر »مال خليل« أن مدة جلسة الدعم النفسي 
بحسب  كاملة  وساعة  دقيقة   /45/ بين  تتراوح 

الحالة.
كما يوفر المركز جلسات متابعة أسبوعية، ألن 
قد  معظم األشخاص يحتاجون ألكثر من جلسة 
إدارة  وفق  متتالية،  جلسات  ثماني  إلى  تصل 

المركز.
القسم  في  الجوالة  الفرق  أن  خليل«  وبين »مال 
تقدم خدمات توعية صحية وخاصةً فيما يخص 

جائحة »كورونا« مع تقديم دعم نفسي.

»جلسات واتس آب«

ويشير إلى أنهم ينبهون السكان إلى دور الحالة 
في  قوية  جسدية  بمناعة  التمتع  في  النفسية 

مواجهة األمراض وخاصةً فيروس كورونا.  
»توفر  الميدانية  الزيارات  فإن  المقابل  وفي 
نفسية عبر تطبيق  التواصل مع حاالت  إمكانية 
أو  اجتماعية  لعوامل  مراعاةً  آب«  الـ«وآتس 
الحضور  من  المستفيدين  تمنع  خاصة  ظروف 

للمركز«.
النفسي بمركز مشتنور  الدعم  ويؤكد كادر قسم 
بأن الجلسات عبر تطبيق الـ »واتس آب« شبيهة 

بالجلسات التي تتم في المركز.

تحسن وضعها..

 35( أحمد  شيخ  رقية  المواطنة  نوهت  بدورها 
كوباني  سكان  من  منزل  وربة  أم  وهي  عام( 
بأن  ونصف،  شهر  نحو  منذ  المركز  وترتاد 
للمركز  زيارتها  منذ  تحسن  الصحي  وضعها 
بعدما علمت بوجوده عن طريق بعض صديقاتها.
أثر على  وكانت رقية تعاني من قلق وتوتر ما 
حياتها الزوجية وتعاملها مع أطفالها في المنزل، 
وترى أن المشاكل النفسية تزداد صعوبة إذا ما 
أُهِملت، فيما يوفر المركز خدمات تتيح إمكانية 
بأنه على المرء  لتجاوز هذه المشكالت، مشددةً 
أن ال ينظر إلى حالته مهما كانت، وال إلى ارتياد 

المركز على أنه أمر معيب.
يجب  »ال  حديثها:  أحمد  شيخ  رقية  واختتمت 
االلتفات إلى تعليقات الناس والمحيط، فاألطباء 
ويجب  يساعدوننا  النفسيون  والمرشدون 

استشارتهم بشكل دائم«.

تقرير/ غزال العمر

تقرير/ دعاء سلوم

تقرير/ محمد إبراهيم

بلدية الشعب بالطبقة تختتم مشاريع الربع الثاني بإنارة الطرق وتأهيل الدوارات

أزمة استئجار المنازل في الحسكة يرافقها جشع واستغالل؛ فهل من حلول؟!

من  الماضية  الفترة  في  الطبقة  مدينة  عانت 
قتل  عند  إرهابه  يقفه  لم  الذي  داعش  مرتزقة 
ذلك  تعدى  بل  والنساء،  واألطفال  الرجال 
كان  والذي  التحتية  البنى  تدمير  إلى  ووصل 
ومحو  المدينة  هوية  طمس  ذلك  من  هدفه 
الشعب  بلدية  مهمة  كانت  وهنا  تاريخها؛ 
إصالح  منها  خدمية  مشاريع  عدة  بإطالق 
واليوم  األرصفة،  وتجهيز  وتعبيدها  الطرق 
أطلقت مشروع إعادة تأهيل الدّوارات وإنارة 
أيلول  شهر  مطلع  بدأ  الذي  المدينة  طرق 
الحالي من العام الجاري وحسب خطة العمل 
الموضوعة مدة المشروع ستكون شهرين فقط 

من تاريخ انطالقه.
وخالل زيارتنا لبلدية الشعب في الطبقة؛ التقت 
المشتركة  الرئيسة  مع  »روناهي«  صحيفتنا 
لبلدية الشعب في الطبقة فاطمة العلوش لمعرفة 

المزيد عن المشاريع وأعددنا هذا التقرير:

مشاريع خدمية كثرية 

عدة  على  الطبقة  في  الشعب  بلدية  تتعمل 
المدينة  تجميل  إلعادة  تهدف  خدمية  مشاريع 

الذي  والخراب  الدمار  آثار  وإزالة  وتزيينها 
المشاريع  هذه  شملت  حيث  الحروب،  خلّفته 
إصالح الطرقات والدوارات وإنارة الشوارع 
الرئيسية؛ ويذكر بأن بلدية الشعب أنهت تعبيد 
الوقت  وفي  الريف؛  في  الطرقات  وإصالح 
الراهن تعمل على مشروعي الدوارات وإنارة 

الشوارع الرئيسية للمدينة.

اإلنارة تظهر جاملية املدينة

يضمن مشروع اإلنارة إنارة الطرق الرئيسية 
تركيب  عن طريق  المنطقة  داخل  عام  بشكل 
جميع  طالء  وإعادة  الحديثة  اإلنارة  أجهزة 
عليها  وظهر  تآكلت  التي  الكهرباء  أعمدة 
معلب  شارع  من  االنتهاء  تم  حيث  الصدأ؛ 
الغاز وسط المدينة ونزلة الجاحظ والعمل جار 
الكنيسة  دواري  بين  الطريق  إنارة  على  اآلن 

والعجراوي في الطبقة. 

دوارات رممت وأخرى أُحدثت

العمل  فتم  الدوارات؛  لمشروع  بالنسبة  أما 
منها:  تأهيل عدة دوارات  ترميم وإعادة  على 
»دوار الكنيسة والعجرواي والفرقان والكازية 
وغيرها«، إضافة إلنشاء دوار جديد في حي 
دوار  اسم  عليه  وأطلق  الطبقة  المقاسم غرب 
السنبلة؛ هذا ما أكدته الرئاسة المشتركة لبلدية 

الشعب في الطبقة فاطمة العلوش لصحيفتنا.

الحسكة  مقاطعة  تشهد  ـ  الحسكة  روناهي/ 
وجدو  الذين  بالنازحين  مسبوق  غير  ازدحاماً 
لهم بعد هجرتهم من مناطقهم،  آمناً  فيه مالذاً 
ازدياد  إلى  أدت  سكنية،  بأزمة  تسبّب  مما 

تسعيرة إيجار المنازل.
في  الجامعات  وطالب  النازحون  يشتكي 
الحسكة أزمة إيجار المنازل وارتفاع أسعارها 
في  المنازل  أصحاب  بعض  جشع  بسبب 
السبب  ولهذا  المادي؛  بالربح  طمعاً  المنطقة 
الجهات  الحسكة  مقاطعة  في  المقيمون  يناشد 
المعنية إليجاد حلول مناسبة وشافية تتوافق مع 

دخل الجميع.
وبهذا الخصوص؛ سلطت صحيفتنا »روناهي« 
الضوء على ارتفاع أسعار إيجار المنازل في 
مقاطعة الحسكة، فحدثنا النازح من مدينة سري 
في  يسكن  الذي  حسين  خضر  موسى  كانيه 
مدرسة بمنطقة العزيزية بمدينة الحسكة قائالً: 

»عندما نزحنا إلى الحسكة لم نكن نملك شيء، 
وليس لدينا القدرة الستئجار منزل، كون كان 
هناك أعداد هائلة من المواطنين الذين هجروا 
إلى  التركي، إضافة  المحتل  من قصف  قسراً 
استغالل بعض أصحاب المنازل برفع أسعار 
استئجار المنازل، بسبب زيادة الطلب عليها«.
من  المكونة  عائلته  مع  يعيش  الذي  وحسين 
أربعة عشر فرداً في مدرسة بالحسكة، تحدث 
غرفٍة  في  جميعاً  يعيشون  بأنهم  معاناتهم  عن 
اإلنسانية  المنظمات  إهمال  إلى  ونوه  واحدة، 
بهذا  وقال  األساسية،  حاجياتهم  تلبية  وعدم 
في  مرة  لزيارتنا  تأتي  »المنظمات  الصدد: 

الشهر

الخدمات سيئة وال ميكن 
االعتامد عىل املنظامت

على  االعتماد  يمكننا  »ال  قائالً:  حسين  ونوه 

وليس  حاجاتنا،  لسد  اإلنسانية  المنظمات 
عائلتي.  متطلبات  لتلبية  به  أقوم  عمل  هناك 
لإلدارة  التابعة  المعنية  الجهات  أناشد  لذلك؛ 
المدارس  من  النازحين  كافة  بنقل  الذاتية 
والحاجيات  الخدمات  وتقديم  المخيمات،  إلى 
والخدمات  المعيشي  الوضع  الضرورية؛ ألن 
عائلة   68 هناك  أن  علماً  للغاية،  سيئة  هنا 

موجودة في المدرسة«.
الكومين  مسؤول  حدثنا  ذاته  السياق  وضمن 
في منطقة الكالسة التابعة لمدينة الحسكة ماجد 
التركي هجماته  يوسف، بأنه بعد شن المحتل 
سبي،  وكري  كانيه،  سري  منطقتي  على 
أصبح هناك طلب بشكل واسع على استئجار 
من  النازحين  استغالل  إلى  إضافة  المنازل، 
قبل أصحاب المنازل وذلك بطلب زيادة  سعر 
»أصبح  وأضاف:  يحاسبه،  أن  دون  اإليجار 
غالبية سكان حي الكالسة من مهجري سري 

كانيه، وطالب الجامعات«.
عقد  توقيع  يتم  »عندما  بأنه  يوسف  لنا  وذكر 
طالب  أو  والمستأجر  البيت  صاحب  بين 
البيت  إيجار  سعر  العقد  في  يذكر  الجامعات، 

دفعه  يتم  الذي  للسعر  تماماً  مخالف  هو  الذي 
لصاحب البيت، فعلى سبيل المثال عندما يأتي 
يكون  الموافقة  ألخذ  الكومين  إلى  المستأجر 
السعر المذكور في العقد الموقّع 15 ألف ليرة 
يقارب  ما  السعر  يكون  الدفع  وعند  سورية، 

50 إلى 70 ألف.

مناشدة الجهات املعنية

الكالسة  منطقة  في  الكومين  مسؤول  ونوه 
يوسف: »مشكلة  ماجد  الحسكة  لمدينة  التابعة 
مشكلة  أصبحت  الحسكة  في  البيوت  إيجار 
المنازل.  أصحاب  قبل  من  واستغالل  جشع 
لذلك؛ نرجو من اإلدارة الذاتية المتابعة لوضع 
منها  يعاني  التي  المشكلة  لهذه  جذرية  حلول 
وتحديد  الجامعات،  وطالب  النازحين  معظم 
سعر مناسب الستئجار المنازل مما يتناسب مع 
دخل الفرد، كون هناك الكثير من الشكاوي من 
المستغلين  بمحاسبة  والمطالبة  النازحين  قبل 

والذين يرفعون سعر اإليجار«.

كما التقينا أيضاً بأحد أصحاب المكاتب العقارية 
الحسكة  لمدينة  التابعة  حجر  تل  منطقة  في 
 . )أ  المنازل  إيجار  أسعار  ارتفاع  بخصوص 
س( الذي حدثنا عن أسعار اإليجار سابقاً قبل 
ال  المنزل  إيجار  كان  بأنه  السورية،  األزمة 
يتجاوز خمسة آالف ليرة سورية، أي ما يعادل 
أكثر من 100 دوالر في ذلك الوقت، واليوم 
نالحظ وصل سعر إيجار البيوت إلى أكثر من 
100 ألف ليرة سورية، كما أثر فقدان الليرة 
السورية قيمتها أمام العمالت األجنبية )الدوالر 

األمريكي( على ارتفاع أسعار اإليجار.
ونوه )أ . س( صاحب المكتب العقاري بأنه من 
األسباب التي أدت إلى ارتفاع إيجار المنازل 
كانيه،  سري  أهالي   نزوح  هو  كبير  بشكل 
التركي  المحتل  شن  بعد  قسراً  سبي  وكري 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  هجماته 

إضافة إلى زيادة عدد طالب الجامعات.
حلول  بإيجاد  المعنية  الجهات  الجميع  وناشد 
مناسبة بهذا الخصوص ووضع أسعار تتناسب 
لجشع  حد  ووضع  المواطنين،  دخل  مع 

أصحاب المنازل

موسى خضر حسني

فاطمة العلوش


