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مهرجان أمارا سينطلق قريبًا 
بلوحة ُفسيفسائية لثقافة 

شعوب الشهباء

مهرجان  إلقامة  والفن  الثقافة  حركة  تستعد 
في  إقامته  المزمع  من  والذي  للشهباء  أمارا 
واسعة  بمشاركة  الجاري  األول  تشرين   16

من قبل المرأة الشهباوية. 
ويعتبر مهرجان أمارا األول من نوعه حيث 
سيجمع هذا المهرجان جميع شعوب المنطقة 
اللوحة  لتظهر  فنية,  فعاليات  خالل  من 
الفسيفسائية للشعوب القاطنة في الشهباء، كما 
أنه سعي نحو كسر العادات والتقاليد التي تُقيّد 

الحياة االجتماعية ألهالي المنطقة.
»الموازيك  شعار  تحت  المهرجان  سينطلق 
ويتضمن عدة  تحول، جمال«  الثقافي غناء، 
الفلكلوري  الغناء  الرقص،  ومنها:  فعاليات 
المسرحيات،  الشعر،  والعربي،  الكردي 

األفالم.
عائشة  التحضير  لجنة  في  اإلدارية  وبحسب 
رمضان فأن المهرجان سيُثبّت مدى الترابط 
االجتماعي بالمنطقة والتنوع الثقافي، والروح 
الجماعية فيما بين كافة الشعوب والمكونات 
ومدى تأثير هذه الروح على الحياة ودورها 

في تقدم وتطور المجتمع.

لوكالة  حديثها  خالل  عائشة  وأشارت 
JINNEWS إلى مشاركة المرأة الشهباوية 
بطابعها الخاص في المهرجان, الذي يعطي 
المهرجان القوة, فالمرأة الشهباوية استطاعت 
نفسها  إثبات  الثورة  شرارة  انطالق  بعد 
من  والتحرر  المجتمع  ريادة  على  وقدرتها 
لتكون  السلطوية,  والذهنية  والتقاليد  العادات 

فعالة في بناء المجتمع.
وأشارت عائشة إلى المشاركين في المهرجان 
70مشارك  حوالي   عددهم  يقارب  والذي 
ومن بينهم 20مشاركة ومن مختلف الشعوب 
أمارا سوف  الشهباء, وقالت:« مهرجان  في 
المجتمع من خالل  تأثير كبير  في  له  يكون 
في  ُزِرعت  التي  والحواجز  القيود  اجتياز 

أذهان الشعب الشهباوي منذ الِقدم«.
تشرين   16 بتاريخ  أمارا  مهرجان  سينطلق 
ثالثة  لمدة  المهرجان  يُعرض  األول وسوف 
يعرض  سوف  يوم  كل  وفي  متتالية  أيام 
والمسرحيات،  األفالم  من  متنوعة  فعاليات 

رياضة وغيرها.

جرة الغاز بـ 8000 لرية يف 
السوق السوداء وبابور 

الكاز حّل خطري يف ظلِّ 
انقطاع الغاز عن
 ناحية الشدادي

صفحات منسية
محمد زيتون

نساء الرقة: »فكر القائد آبو كفاح 
مشروع يف وجه الظلم

 فلندافع عنه«

العزلة المفروضة عىل القائد آبو 
اعتداء صريح عىل تطلع البشر 

نحو تحقيق حريتهم
الثانية  اقتربت الذكرى السنوية 
الدولية  للمؤامرة  والعشرون 
عبدهللا  األممي  القائد  على 
أوجالن التي أدت العتقال القائد 
التركية  المخابرات  قبل  من 
وإيداعه في سجن بجزيرة نائية 

تفتقد ألبسط حقوق البشر. »3

بأن  لكي  كركي  أهالي  بيَن 
الدولة  تفرضها  التي  العزلة 
هللا  عبد  القائد  ضد  التركية 
واضح  انتهاك  هي  أوجالن 
اإلنسان،  حقوق  ضد  وصارخ 
وأنها تدخل في دائرة المؤامرة 
التي حيكت ضده منذ أكثر من 

عقدين من الزمن.  »6

انطالق أول دوري 
تصنيفي يف الطبقة

وريفها  بالطبقة  الرياضي  االتحاد 
التراخيص  منح  خطوات  بدأ 
انطلقت  معها  وتزامناً  لألندية، 
تصنيفي  دوري  أول  منافسات 
»حتماً  شعار  تحت  القدم  لكرة 
سننتصر«، وذلك في ملعب المدينة 

الرياضية.«10

يشتكي أهالي ناحية الشدادي جنوب 
الحسكة من الغياب التام لمادة الغاز 
يضطرهم  مما  المدعوم,  المنزلي 
السوداء  السوق  من  المادة  لشراء 
استخدام  أو  جداً  مرتفعة  بأسعار 
بابور الكاز »الدفش« كحلٍّ بديل في 

ظل االنقطاع الطويل للمادة.«7

سهام داوود: »هدفنا الحل السياسي لألزمة 
السورّية وتحقيق الالمركزية اإلدارية«

أكدت األمين العام لحزب سوريا المستقبل سهام داوود بأن استشهاد األمين العام لحزب سوريا المستقبل سابقاً هفرين خلف، 
جاءت كرسالة لترهيب وكسر شوكة النساء السياسيات والمناضالت في شمال وشرق سوريا، اللواتي أثبتن وبكلِّ جدارة بأن 
المرأة قادرة على أن تكون قائدة للمرحلة وداعية العدالة، واستذكرت شهيدات وشهداء الحرية كافة، وعاهدت بالمضي قُدماً 
على درب الشهداء؛ من أجل تحقيق أهدافهم في بناء وطن حر يفوح منه عبق الياسمين، ولونه األبيض؛ أي لون السالم و 

الحرية.«4

االحتالل الرتكي ومرتزقته يعاودون 
قصفهم لقرى ناحية شرياوا 

وانتهاكات مستمرة
للقرى  قصفه  في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  يستمر 
الواقعة على خط التماس من ناحية شيراوا في محاولة 
منها إلفراغ تلك القرى من سكانها االصليين كي يتثنى 

لها احتاللها وتغيرها ديموغرافياً.«2

التاريخ  وسجل  الماضي  أوراق  بين 
الزمان  من  ردحاً  القارئ  يقضي  قد 
الكتب،  بين  ويتنقل  الصفحات  يقلب 
ودراسته  التاريخ  قراءة  إن  إذ 
الحاضر  فهم  أركان  من  متين  ركن 

والتخطيط للمستقل«8

تزايد حدة معارك »كره باخ« وترابطها 
مع األهداف الرتكّية يف سوريا

المطلق  الدعم  تقديم  على  تركي  إصرار  بعد 
ألذربيجان، زادت نبرة التهديد األذربيجانية ضد 
استخدام  وتم  بعنف  المعارك  وتجددت  أرمينيا، 
أسلحة ثقيلة وذات مدى أكبر من قبل الطرفين، 
دولية  لدعوات  المرافق  العسكري  التصعيد  هذا 

وإقليمية لوقف إطالق النار والعودة للحوار«5

مساعي مستمرة لالحتالل التركي في ضم 
األراضي السورية وتغيير هويتها 

يسعى االحتالل التركي بالوسائل والسبل كافة 
الديمقراطية  األمة  مشروع  على  القضاء  إلى 
وشرق  شمال  مناطق  في  المشترك  والتعايش 
بين  المتكررة  هجماته  شن  خالل  من  سوريا 
الفينة واألخرى أمام مرأى العالم أجمع الذي لم 
يحرك ساكناً؛ وذلك بهدف توسيع دائرة احتالله 

المتزايد للمناطق المحتلة في سوريا. »2

منها  التقرب  أسلوب  يبين  ما،  ظاهرة  تعريف 
فالتعاريف الصحيحة واألسلوب السليم يؤدي إلى 
لن  الخاطئة  التعاريف  بينما  الصحيحة،  الحلول 

تجلب سوى مزيداً من التعقيد وعدم الحل.«9

التدريب والثورة الذهنية
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مساعي مستمرة لالحتالل التركي في ضم األراضي السورية وتغيير هويتها 

االحتالل التركي ومرتزقته يعاودون قصفهم لقرى ناحية شيراوا وانتهاكات مستمرة

ثمانية دواعش بينهم أميران ومسؤول

 االغتياالت في قبضة قسد

اللون (، أي اختالف  كلمة شحوب من ) شاحب 
األفتح من  اللون  ، وهو  الشحوب  إلى  الجلد  لون 
الوجه  يعتبر شحوب  للوجه. و ال  الطبيعي  اللون 
شيئاً خطيراً، إاّل إذا كان الشحوب في كافة الجسم، 

كالوجه و اللسان و الشفاه و اليدين ... 
أسباب شحوب الوجه 

كافية  بصورة  للشمس  الشخص  تعرض  عدم  ـ 
للجلد.

ـ إصابة الشخص بفقر الدم، الذي يسبب شحوب 
الوجه.

ـ تعّرض الشخص للنزيف الحاد.
السكر في  انخفاض معدل  الوجه بسبب  ـ يشحب 

الدم.

جسمه  فإن  ما،  لصدمة  الشخص  تعَرض  عند  ـ 
من  شاحباً  فيصبح  الصدمة  تجاه  فعل  ردة  يُظهر 

الخوف.
يسبب  األطراف،  في  الدموية  األوعية  انسداد  ـ 

ظهور الشحوب على الشخص.
المزمنة سبب  ـ السرطان و غيره من األمراض 

في الشحوب.
ـ تعرض الخاليا للتلف، هي و أنسجة الجسم بسبب 

البرد الشديد، يساهمان في شحوب الشخص. 
ـ وشحوب الوجه يظهر بسبب انخفاض نسبة تدفق 
نقص  بسبب  الشحوب  يظهر  أو  الجلد،  إلى  الدم 

عدد كريات الدم الحمراء في جسم اإلنسان.
أعراض شحوب الوجه:

 ـ الضعف العام في الجسم، والشعور باإلعياء.
ـ ضعف في الرؤية لدى الشخص.

ـ عدم قدرة الشخص على تحمل األجواء الباردة.
ـ الشعور بالدوار و الدوخة.

في  الخدران  و  الجسم  في  بالوخز  الشعور  ـ 
األطراف.

عالج الشحوب

غذائي  نظام  فيتبع  بغذائه،  الشخص  يهتم  أن  ـ   
المهمة  المعادن  و  بالفيتامينات  غنيٌّ  صحي، 

للجسم، بعد استشارة الطبيب.
حاالت  في  أو  الدم،  لفقر  الشديدة  الحاالت  في  ـ 

النزيف الحادة،  يتم نقل الدم للمريض. 
الدموية  األوعية  في  انسداد  حدوث  حال  في  ـ 

الطرفية، يتم التدّخل الجراحي. 
مضاعفات الشحوب:

ـ قد يصاب الشخص الشاحب باإلغماء.

في  تلف  و  األعصاب،  في  تلف  يحدث  قد  ـ 
العضالت في الحاالت الشديدة.

ـ شعور الشخص باإلرهاق الشديد و التعب.
ـ تعرض الشخص للسقوط المتكرر.

ـ قد يصاب الشخص بالغرغرينا.
ـ انخفاض ضغط الدم عند الشخص.

ـ حدوث تلف في بعض أعضاء الجسم الداخلية في 
مراحل متقدمة.

اآلونة  في  اإلنسانية  ضد  االنتهاكات  تزايدت 
رأسها  على  وكان  المحتلة،  بالمناطق  األخيرة 
هذه  تلقى  أن  دون  التركية  بالليرة  التعامل 
الدولي  المجتمع  من  أفعال  ردود  االنتهاكات 
صحيفتنا  التقت  الصدد،  وبهذا  عليها،  للرد 
»روناهي« مع السياسية وعضوة مكتب المرأة 
الديمقراطي بمدينة  التحالف الوطني  في حزب 

منبج وريفها؛ منى الخلف. 

التدخالت الخارجية سيف مسلط 
عىل رقاب السوريني

الوطني  التحالف  حزب  رؤية  وحول  بداية، 
الشأن  في  الخارجية  للتدخالت  الديمقراطي 
مكتب  وعضوة  السياسية  نوهت  السوري، 
الديمقراطي  الوطني  التحالف  المرأة في حزب 
ذلك  إلى  الخلف  منى  وريفها؛  منبج  مدينة  في 
الوطني  التحالف  حزب  في  »نحن  قائلة: 
البداية  منذ  واضح  هدفنا  الديمقراطي  السوري 
بعيداً  السوري؛  ـ  السوري  الحوار  تفعيل  حول 
االحتالالت  وخروج  الخارجية  التدخالت  عن 
كافة، وعودة السوريين إلى مدنهم والحفاظ على 
عالقات الجوار مع التأكيد على عدم التدخل في 
سيادة سوريا  واحترام  الداخلي  السوري  الشأن 

أرضاً وشعباً«.

تتعدد االنتهاكات، والهدف هو 
تدمري وحدة الهوية السورية

الحظنا  »نحن  قائلة:  الخلف  منى  وأوضحت 
شمال  ألراضي  التركي  االحتالل  بداية  منذ 
سوريا، أنها قامت باتخاذ الكثير من اإلجراءات 
عملي  بشكل  ولو  األراضي  هذه  أجل ضم  من 
بالليرة  التعامل  اإلجراءات؛  هذه  ومن  إليها، 

التركية في هذه المناطق المحتلة. بالطبع كانت 
هناك مجالس محلية مشكلة ومتعاونة مع دولة 
التركي؛  االحتالل  قام  كما  التركي،  االحتالل 
المناطق  تلك  في  الديموغرافي  التغيير  بإجراء 
األماكن  التركية على  األعالم  رفع  عن طريق 

اللغة  وفرض  المناطق  أسماء  تغيير  أو  العامة 
التركية في مناهج التعليم«.

وأضافت: »هذه اإلجراءات ما هي إال من أجل 
ضم المناطق المحتلة إليها وال ريب أن التعامل 
جزءاً  األرض  هذه  من  يجعل  التركية،  بالليرة 
من الدولة التركية وال تفتأ الدولة التركية جاهدة 
بدالً  وإحالل  السورية  الهوية  نزع  محاولة  في 

عنها الهوية التركية«.

التوسع العثامين عىل حساب 
إرادة الشعوب

التركي  االحتالل  مباحثات روسيا ودولة  وعن 
المباحثات  هذه  »بالطبع،  منى:  قالت  األخيرة، 
ليست جدية، فهي تنشأ من اجتماعات آستانا التي 
خفض  واتفاقيات  آستانا  اتفاقيات  عنها  نتجت 
في  المشتركة  الدوريات  إلى  إضافة  التصعيد، 
يحاول  حيث  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
األتراك االستمرار في نظام المقايضات وإبداء 
أن  يمكن  المقابل  في  إدلب،  مناطق  في  مرونة 
الذاتية،  اإلدارة  بمناطق  مكاسب  على  تحصل 
إضافة إلى تشابك المصالح في الملف األرميني 
واألذربيجاني إال أن الروس لم يبدوا حالياً أي 

مرونة في هذا الجانب«.

املصالح الدولية، تتضارب عىل 
وقع طبول حرب وتوافقات 

سياسية

التصعيد  عن  حديثها  في  الخلف  منى  وأكدت 
في إدلب مؤخراً، أن ذلك التصعيد هو عقدة في 
بروز الحل السوري، وتابعت قائلة: »إن إدلب 
عقدة صراع دولية وإقليمية تتضارب مع بعضها 
أخرى.  جهة  من  بعضها  مع  وتتفق  جهة  من 
ويعتبر وجود حرب فيها نهاية للوجود التركي 
وهذه  الروسي،  الطرف  مع  مباشر  صدام  أو 
للحل حتى  تتفق على صيغة  لم  المعقدة  الشبكة 
وضبابية  مجهولة  التركية  األمريكية  التوافقات 
حتى هذه اللحظة. إذاً هو صراع أقطاب داعمة 
لجهة ضد أقطاب أخرى داعمة لجهة أخرى وال 

تخدم أياً منها الجانب التركي أبداً«.

اإلرادة الدولية؛ عاجزة عن كف 
االنتهاكات الرتكية

في  المرأة  مكتب  وعضوة  السياسية  وناشدت 
بمدينة  الديمقراطي  الوطني  التحالف  حزب 
الدولي  المجتمع  الخلف؛  منى  وريفها؛  منبج 
اإلدانات  »إن  قائلة:  األجنبية  التدخالت  بكف 
الدولية لدولة االحتالل التركي؛ تجاه االنتهاكات 
بالمستوى  تكن  لم  الجسيمة  والممارسات 
المطلوب، وربما ذلك لتشابك المصالح الدولية 
المجاالت االقتصادية  التركي في  مع االحتالل 
»ينبغي  بالقول:  حديثها  مختتمة  والعسكرية«. 
توجيه  الدولية؛  العفو  منظمة  على  ويتوجب 
العبارات  التركي بأقسى وأشد  وإدانة االحتالل 
كونها  الجنائية؛  المحكمة  إلى  الملف  وتحويل 

جرائم ضد اإلنسانية«.  

االحتالل  يستمر  ـ  كرزيلي  شيار  الشهباء/ 
التركي ومرتزقته في قصفه للقرى الواقعة على 
التماس من ناحية شيراوا في محاولة منها  خط 
كي  االصليين  سكانها  من  القرى  تلك  إلفراغ 

يتثنى لها احتاللها وتغيرها ديموغرافياً.
 ففي 2020/10/4 أقدم االحتالل التركي على 
العائدتين  القاص  وبرج  كلوتي  قريتي  قصف 
لناحية شيراوا بعشرات القذائف وجراء القصف 
العائدة  الزيتون  أشجار  من  المئات  حرق  تم 
ناحية  مجلس  وبحسب  الناحية،  لسكان  ملكيتها 
في  تحدث  التي  االنتهاكات  يوثق  الذي  شيراوا 
ما  حرق  تم  القاص؛  برج  قرية  ففي  الناحية، 
ملكيتها  العائدة  زيتون  شجرة   1000 يقارب 
بمنزل  اإلضرار  تم  كما  وأخوته،  حسن  لخليل 
سقوط  جراء  ناصرو  أحمد  بصراوي  المواطن 

قذيفة في سقف منزله. 
مع  باللقاء  قمنا  األخير؛  القصف  خلفية  وعلى 
كي  بركات  عبدو  شيراوا  ناحية  مجلس  عضو 
تعرضها  جراء  الناحية  أوضاع  على  يطلعنا 
للقصف فتحدث قائالً: »يستمر االحتالل التركي 

باستهداف قرى ناحية شيراوا المأهولة بالسكان 
وجراء  بممتلكاتهم،  واإلضرار  دائم  بشكل 
بداية  منذ  الناحية  لها  تتعرض  التي  القصف 
ارتكاب  تم  فقد  هذا  يومنا  وإلى  عفرين  احتالل 
العام  في  رأينا  وقد  المدنيين  بحق  مجازر  عدة 
عائلة  من  أفراد  ثالثة  استشهاد  تم  كيف  الفائت 
لقرية عقيبة  نزحوا من عفرين  قد  كانوا  واحدة 

هرباً من االنتهاكات في عفرين المحتلة«. 

الهدف من وراء االنتهاكات الرتكية

االحتالل  يقوم  الوقت  هذا  من  عام  كل  وفي 
التركي بقصف قرى شيراوا باستمرار وبإطالق 
الرصاص الحي على المزارعين الذين يذهبون 
بهم  واإلضرار  منعهم  بهدف  أرضيهم؛  إلى 
ترك  على  يجبرهم  كي  االقتصادية  الناحية  من 
موسم  من  االستفادة  في  ومنعهم  أراضيهم 

الزيتون الذي يعتبر أهم موسم في الناحية.
عبدو  شيراوا  ناحية  مجلس  عضو  وناشد 

قائالً:  الدولي  والمجتمع  األمن  مجلس  بركات 
المجتمع  نطالب  شيراوا؛  ناحية  مجلس  »باسم 
هذه  بأمان  يتكفلوا  أن  األمن  ومجلس  الدولي 
إيقاف  التركي على  االحتالل  ويجبروا  المنطقة 
بالسالم  الناحية  ينعم سكان  االنتهاكات كي  هذه 

والراحة«.

الديمقراطية  مركز األخبار ـ ألقت قوات سوريا 
بلدة  في  ثمانية مرتزقة من داعش  القبض على 
أميران  بينهم  الشرقي،  الزور  دير  بريف  ذيبان 
»المالية والزكاة« والمسؤول عن »االغتياالت« 

بريف دير الزور.
األحد  مساء  الديمقراطية  سوريا  قوات  ونفذت 
من  وعدد  ذيبان  بلدة  في  واسعة  تمشيط  عملية 
من  مطالبات  على  بناء  بها،  المحيطة  القرى 

للتخلص  الزور،  دير  عشائر  ووجهاء  شيوخ 
األساس،  هذا  وعلى  داعش.  مرتزقة  من خاليا 
استمرت 16 ساعة  تمشيط  القوات حملة  نفذت 
من  وعدد  ذيبان  بلدة  تمشيط  فيها  تم  متواصلة، 
القرى المحيطة بها في ريف دير الزور الشرقي.

وبحسب ما أفاد مراسلو وكالة أنباء هاوار؛ فأن 
على  القبض  ألقت  الديمقراطية  سوريا  قوات 

ثمانية مرتزقة من داعش، بينهم ثالثة قياديين.

مراسلو  عليها  التي حصل  المعلومات  وبحسب 
القادة  فأن  األمنية  القوى  من  هاوار  أنباء  وكالة 
الثالثة هم كالً من )م. د( أمير الزكاة لدى داعش، 
)ص. ل( أمير المالية، )ج. ا( المنسق والمسؤول 

عن عمليات االغتياالت بريف دير الزور.
وعثرت قوات سوريا الديمقراطية على مخازن 
العبوات  من  والعديد  للمرتزقة  تعود  أسلحة 
نوع  من  رشاشة  أسلحة  إلى  إضافة  الناسفة، 

كالشينكوف.
أطلقت  الديمقراطية  سوريا  قوات  وكانت  هذا 
حزيران  من  الرابع  في  اإلرهاب  لردع  حملة 
الزور ضد خاليا مرتزقة  الحسكة ودير  بريفي 
العديد من  القبض على  ألقت من خاللها  داعش 
مرتزقة داعش، وبعد ذلك أن أطلقت حملة على 

الحدود السورية العراقية في ريف دير الزور.

منبج/ آزاد كردي ـ يسعى االحتالل التركي بالوسائل والسبل كافة إلى القضاء على مشروع األمة الديمقراطية والتعايش المشترك في مناطق شمال 
وشرق سوريا من خالل شن هجماته المتكررة بين الفينة واألخرى أمام مرأى العالم أجمع الذي لم يحرك ساكنًا؛ وذلك بهدف توسيع دائرة احتالله 

المتزايد للمناطق المحتلة في سوريا. 

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 2020/176

اسم المستأنف عليه ونسبته: عادل عمر محمود
عنوانه بالتفصيل: عن طريق الجريدة الرسمية

تدعوك هيئة العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 
صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2020/10/15م

للنظر في الدعوى المقامة عليك من قبل محمود دالي حموش  
بطلب: فسخ العقد والتعويض

فاذا لم تحضر أو ترسل وكيالً ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
بالغ رقم /973/لعام 2020م

على السيد خليل شيخ علي بن اسماعيل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /1007/ المقامة عليك من السيد إيمان 

مصيطف بنت صطوف
بطلب: زواج

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /933/لعام 2020م

على السيد عبد اللطيف محمود الحمود
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /675/ المقامة عليك من السيد: هيام 

دياب بنت دياب
بطلب: تثبيت زواج 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /807/لعام 2020م
على السيد عبدو محمد بن ديبو

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7

للنظر بالدعوى أساس /749/ المقامة عليك من السيد: علي 
نعسان بن عزالدين

بطلب: تثبيت بيع السيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /820/لعام 2020م

على السيد: ماجد حباق – هدى سلمو علي – سيناء محمد زكي 
حباق – دنيا محمد زكي حباق

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة /10/ من يوم االربعاء 2020/10/7

للنظر بالدعوى أساس /808/ المقامة عليك من السيد: لينا 
حباق بنت محمد زكي

بطلب: فسخ تسجيل وتصفية تركة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /983/لعام 2020م

على السيد: محمد عثمان عبو بن عثمان
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /1069/ المقامة عليك من السيد: ندوة 

الجمعة بنت حسن
بطلب: طالق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /960/لعام 2020م

على السيد: محمود الحسن بن حسن 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /987/ المقامة عليك من السيد: هيا 

السلمو بنت حسن
بطلب: طالق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /935/لعام 2020م
على السيد: شمس الدين نبو 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 
الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7

للنظر بالدعوى أساس /735/ المقامة عليك من السيد: هناء 
الحسن بنت حسن
بطلب: طالق 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /960/لعام 2020م

على السيد: عبدالقادر الحمود بن جاسم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /987/ المقامة عليك من السيد: أسماء 

الحمود بنت عزت
بطلب: تثبيت زواج 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /896/لعام 2020م

على السيد: عبدالكريم الحمود بن جاسم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /911/ المقامة عليك من السيد: فاطمة 

الحمود بنت خلف
بطلب: تثبيت زواج

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 2020/176

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: نجدت عمر محمود
تدعوك هيئة العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 

صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2020/10/15م
للنظر في الدعوى المقامة عليك من قبل محمود دالي حموش 

بطلب: فسخ العقد والتعويض
فإذا لم تحضر أو ترسل وكيالً ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.

ديوان العدالة في كوباني

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1079/لعام 2020م

على السيد: أحمد الحمادي بن هالل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /559/ المقامة عليك من السيد وداع 

سليمان بنت شبلي
بطلب: تثبيت زواج

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /931/لعام 2020م

على السيد: إسماعيل عبدهللا إبراهيم الجاسم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /673/ المقامة عليك من السيدة: هدى 

الحمود بنت علي
بطلب: تثبيت زواج 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /917/لعام 2020م

على السيد: بدر القاسم بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /933/ المقامة عليك من السيد: أحمد 

حسن المحمد
بطلب: تثبيت بيع السيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /932/لعام 2020م

على السيد جنيد برغال بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /880/ المقامة عليك من السيد عائشة 

برغال بنت أحمد
بطلب: حصة ارثية

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /966/ لعام 2020

على السيد حسان الحسن بن حسين
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ من يوم األربعاء 2020/10/7م
للنظر بالدعوى أساس/996/ المقامة عليك من السيد أسومة 

العبود بنت سلطان
بطلب: طالق

وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
بالغ رقم /1064/لعام 2020م

على السيد: حسين علي حاج دخيل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /  / المقامة عليك من السيد: خالد العمر  

بن حميدي
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار
بالغ رقم /913/لعام 2020م

على السيد: حمزة خطيب بن محمد كامل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ من يوم األربعاء 2020/10/7
للنظر بالدعوى أساس /593/ المقامة عليك من السيد: عزيزة 

علي أحمد بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 2020/176

اسم المستأنف عليه ونسبته: عادل عمر محمود
تدعوك هيئة العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 

صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2020/10/15م
للنظر في الدعوى المقامة عليك من قبل محمود دالي حموش 

بطلب: فسخ العقد والتعويض
فإذا لم تحضر أو ترسل وكيالً ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
هيئة العدالة في كوباني

مذكرة دعوى
الجهة المدعية: عبدهللا أوسو بن محمد  

ـ يمثله أ. جالل شيخو
الجهة المدعى عليها: رشيد بكر بن إبراهيم

موضوع الدعوى : تثبيت بيع سيارة
حيث تقرر الهيئة ما يلي:

1ـ تثبيت عقد السيارة موضوع الدعوى بين المدعي عبدهللا 
أوسو بن محمد والمدعي عليه رشيد بكر بن إبراهيم.

2ـ إلزام مواصالت كوباني بنقل ملكية السيارة نوع هونداي 
شاحنة متوسطة لون ابيض رقم اللوحة / 972754/ عفرين 

وتسجيلها باسم المدعي عبدهللا أوسو بن محمد اصوالً
3ـ تضمين المدعي عليه الرسوم والمصاريف.

هيئة العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2119/ لعام /2020 م

على السيد عبدهللا نجم حسن الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في 2020/10/15 م لننظر في الدعوى المقامة 
من السيد عيسى الحاج عبدهللا  بطلب: تثبيت بيع سيارة وإن لم 
تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

نظام خسارة الجسم  
للوزن الزائد ـ2ـ

عيادة روناهي

محمد صالح حسين

ت البشرية بأطوار كثيرة من المجاعة،  مرَّ
من  نتمكن  كي  آليات  عدة  يكفينا  ولكن 
أجسامنا  في  اآلليات  هذه  توجد  البقاء، 
نتوقف  ريثما  استعداد  حالة  في  وتكون 
عن تناول الطعام. نتابع القسم الثاني في 

موضوع التخلص من الوزن الزائد:
النفسي(  التوتر)الضغط  من  3ـالحد 
في  أساسياً  دوراً  المحيطة  البيئة  تلعب 
هرمون  ارتفاع  يُسبّب  فالتوتر  ذلك، 
معروف  هو  وكما  الكورتيزول، 
بروتين  انهيار  يُسبب  الكورتيزول 
العضالت وتحويله إلى سكر، ثم يتحول 
إلى دهون، لذا فعليكم الحذر من التوتر. 

4ـ زيادة عدد ساعات النوم، فالنوم لمدة 
غير كافية يؤثر على سكر الدم ويزيد من 
مستويات  على  ويؤثر  بالجوع  الشعور 

األنسولين. 
المسار الخامس:

5ـ التقليل من نسبة تناول الدهون: يجب 
قدر  وتخفيفها  الدهون  أكل  من  التخفيف 
من  أقل  وليس  إلى 75 غرام  المستطاع 

ذلك.
6ـ ممارسة التمارين الرياضية إلى جانب 
عامالً  تُعدُّ  لكونها  غذائي،  نظام  اتباع 
مساعداً لخسارة الجسم من الوزن الزائد.

بعض األمور لمقاومة األنسولين:
النباتية  المغذيات  أحد  البربرين  يُعدّ  ـ 
النباتات  بعض  في  الموجودة  الفعالة 
الميتفورمين  كفاءته  في  ينافس  الذي 
وقد  الدم(،  للسكر  المنظمة  األدوية  )أحد 
بشكل  البربرين  مادة  عن  دراسة  تمت 
، كما أن تناول  مستِفّيض فهو فعال جداً 
من  يخفف  قد  البوتاسيوم  من  المزيد 
)B( مقاومة األنسولين وكذلك فيتامينات

وخصوصاً فيتامين )B1( باإلضافة إلى 
األلياف.

ـ معدن الكروم: يساعد على ضبط سكر 
األنسولين  مقاومة  من  والتخفيف  الدم 
غاية  تُّعدّ  التي  الصفراء  األمالح  وكذلك 

في األهمية. 
الطبيعية  العناصر  أحد  الثوم أيضاً  يُّعد  ـ 
من  التخفيف  في  تساعد  التي  الفعالة 

مقاومة األنسولين.
إلى بعض  اللجوء  يمكن  الصيام   أثناء  ـ 
بالفيتامينات  تزود  التي  المركزة  الصيغ 
والمعادن بدالً من تناول الكربوهيدرات. 
بروتين  خسارة  من  البعض  يتخوف  ـ   
العضالت أو بروتين األعضاء األخرى، 
في هذه الحالة يجب تجربة خالئط محددة 

من األحماض األمينية. 
هل يُفسد ذلك الصيام 

استهالك  بصافي  يسمى  ما  هناك 
النيتروجين الذي  النيتروجين وهي نسبة 
البروتين،  عن  ثانوية  كنتائج  هدره  يتم 
فإننا  البيض،  تناول  المثال  سبيل  على 
نحصل فقط على 48 في المائة من هذه 
الجسم  التي يستهلكها  األحماض األمينية 
في بناء العضالت والبروتينات األخرى، 
فضالت  إلى  فتتحول  الباقية  النسبة  أما 
تناول  فإن  ولهذا  كالغلوكوز،  ووقود 
البروتين أثناء الصيام ال يُجدي نفعاً، ألن 
أكثر من نصفه قد يتحول إلى سكر وهذا 
السمك  تناول  عند  أما  نفعاً،  يُجدي  لن 
منه 32  الجسم  يستخدم  ما  فإن  واللحوم 
% فقط أما الباقي فيتحول إلى فضالت أو 

جلوكوز.
سوءاً  أكثر  اللبن  مصل  بروتين  يعتبر  ـ 
 %16 بنسبة  يستهلك  ألنه  الصويا  من 
أو  فضالت  إلى  فيتحول  الباقي  أما  فقط 
جلوكوز ولهذا يُعد اللبن هو األسوأ وفقاً 
في  يسبب  تناوله  ألن  األنسولين  لمؤشر 

تحفيز األنسولين.
يمكن  أمينية،  ألحماض  خلطات  هناك  ـ 
بنسبة  الجسم  يستهلكه  حيث  تناوله، 
قبل  البحث من  هذا  إجراء  تم  وقد   %99

البروفيسور لوكاموريتي

 شحوب الوجه)أسباب وأعراض وعالج(
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تقرير/ سيرين محمد

تقرير/ رشا علي

تقرير/ جوان محمد

إيمان عبد الهادي فاطمة الحسن

سوزان حسين

معها  وتزامنًا  لألندية،  التراخيص  منح  خطوات  بدأ  وريفها  بالطبقة  الرياضي  االتحاد 
انطلقت منافسات أول دوري تصنيفي لكرة القدم تحت شعار »حتمًا سننتصر«، وذلك في 

ملعب المدينة الرياضية

روناهي/ الرقة- اقتربت الذكرى السنوية الثانية والعشرون للمؤامرة الدولية على القائد األممي عبداهلل أوجالن التي أدت العتقال القائد من قبل 
المخابرات التركية وإيداعه في سجن بجزيرة نائية تفتقد ألبسط حقوق البشر

ميونخ  بايرن  فريقه  ليفاندوفسكي  روبرت  أنقذ 
برلين  هيرتا  على ضيفه  بالفوز  جديد  تعثر  من 
احتضنها  مباراة  في   ،)3-4( القاتل  الوقت  في 
ملعب أليانز أرينا في الجولة الثالثة من الدوري 

األلماني.
المهاجم البولندي سجل رباعية بايرن في الدقائق 
40، 51، 85 و93، بينما أحرز جون كوردوبا، 
هيرتا  أهداف  نجانكام  وجيسيك  كونيا  ماتيوس 

برلين في الدقائق 59، 71 و88. 
بهذا االنتصار، رفع بايرن رصيده إلى 6 نقاط، 
ليحتل المركز الرابع، بينما توقف هيرتا عند 3 

نقاط وضعته في المرتبة الـ13.
الدقيقة  بالهدوء في بدايتها حتى  المباراة  اتسمت 
كال  على  الخطورة  بداية  شهدت  التي  التاسعة، 

المرميين.
من  مرماه  شفولوف  أليكسندر  الحارس  وأنقذ 
من  لتسديدة  تصديه  بعد  محقق  هدف  فرصة 
إلى  لتتحول  الجزاء،  منطقة  داخل  ليفاندوفسكي 
هجمة مرتدة وصلت إلى لوكيباكيو، الذي انطلق 
حتى سدد أرضية زاحفة، لكن الكرة مرت بجوار 

القائم األيمن.
وبعد مرور ربع ساعة على بداية المباراة، باغت 
هيرتا مضيفه بهدف عن طريق كوردوبا، الذي 

منطقة  نحو  بالكرة  وانطلق  بينية  تمريرة  تسلم 
اخترقت  صاروخية  كرة  مسدداً  بايرن،  جزاء 
شباك نوير، لكن الحكم ألغاه لوجوده في التسلل.

هيرتا  شباك  إلصابة  لجنابري  فرصة  وأتيحت 
األيمن  الجانب  على  بينية  تمريرة  تلقى  بعدما 
لمنطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بقوة في الشباك 

من الخارج.
ومع حلول الدقيقة 36، وصل بايرن إلى مبتغاه 
بالتقدم بهدف أول عبر مولر، الذي قابل عرضية 
داخل  إلى  رأسية  بضربة  ريتشاردز  كريس 
إللغاء  الحكم  دفعت  الفيديو  تقنية  لكن  الشباك، 

الهدف بسبب تسلل المهاجم األلماني.
منطقة  إلى  جديدة  عرضية  ريتشاردز  وأرسل 
الجزاء، قابلها ليفاندوفسكي برأسية متقنة، تصدى 
لها شفولوف ببراعة، قبل أن ترتد إلى جنابري، 
ومرر الكرة إلى المهاجم البولندي، الذي أودعها 
الشباك، لينتهي الشوط األول بتقدم بايرن )0-1(.
ولم تمض سوى 6 دقائق على بداية الشوط الثاني 
الهدف  التوقيع على  ليفاندوفسكي في  حتى نجح 
الثاني بعد تلقيه تمريرة عرضية من ريتشاردز، 
ليتسلم الكرة ويستدير مسدداً كرة أرضية زاحفة 

نحو الشباك.
من  خطيرة  محاولة  أمام  حائاًل  نوير  ووقف 

منطقة  حتى وصوله  بالكرة  انطلق  الذي  كونيا، 
جزاء بايرن، قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها 

حارس بايرن.
بتقليص  مراده  نيل  في  أخيراً  كوردوبا  ونجح 
النتيجة لصالح هيرتا بعدما ارتقى لعرضية من 
ضربة ثابتة، موجًها الكرة برأسه، ليلمسها نوير 

بيده، لكنه لم يستطع منعها من دخول الشباك.
أصحاب  هيرتا  باغت   ،71 الدقيقة  حلول  ومع 
األرض بهدف ثاٍن عن طريق كونيا، الذي تبادل 
الكرة مع البديل كريستوف بيونتيك، قبل أن يسدد 
الكرة من قلب منطقة الجزاء إلى داخل الشباك، 

معاداًل النتيجة للضيوف.
وحال الحارس شفولوف أمام تسديدة ليفاندوفسكي 
بأطراف  ليحولها  ثابتة،  ركلة  من  الرائعة، 

أصابعه إلى ركنية.
هدف  فرصة  توليسو  كورينتين  البديل  وأهدر 
محقق للبايرن، بعدما وصلته عرضية من ركنية 
بتسديدة  قابلها  لكنه  هيرتا،  مرمى  من  بالقرب 

»على الطاير«، علت العارضة.
تباعاً،  الفرص  إهدار  بايرن  العبو  وواصل 
وذلك بعدما تسلم جنابري تمريرة حريرية داخل 
الشباك  في  تسديدته  أطلق  لكنه  الجزاء،  منطقة 

من الخارج.
الوقت  نهاية  قبل  فريقه  ليفاندوفسكي  وأنقذ 
مولر  تمريرة  قابل  بعدما  دقائق  بـ5  األصلي 
بايرن  ليتقدم  الشباك،  داخل  إلى  مباشرة  بلمسة 

بهدف ثالث مجددًا.
ولم يهنأ بايرن بتقدمه ألكثر من دقيقتين، بعدما 
نجح البديل نجانكام في صيد شباك نوير بضربة 

رأسية متقنة قبل نهاية الوقت األصلي بدقيقتين.
وفي الدقيقة األولى من الوقت المحتسب بدالً من 
ركلة جزاء  على  ليفاندوفسكي  تحصل  الضائع، 

بعد إعاقته من ماكسيميليان ميتيلشتات.
التي  الركلة،  لتنفيذ  البولندي  المهاجم  وانبرى 
لينقذه من  له ولفريقه،  الرابع  الهدف  سجل منها 

التعثر في ملعبه بالفوز )3-4(.

لتصنيف  ويهدف  نوعه  من  األول  يعد  الدوري 
فيه  ويشارك  وثانية،  أولى  درجتين،  إلى  الفرق 
28 فريقاً قسموا إلى سبعة مجموعات وسيصنف 
كدرجة  والثاني  األول  المركزين  أصحاب 
كدرجة  والرابع  الثالث  المركزان  بينما  األولى، 

ثانية، من كل مجموعة.

وسيلي الدوري إقامة دوري للدرجة الثانية ومن 
وتوجه  جداً  هامة  التنصيف  وقضية  األولى،  ثم 
أفضل،  بشكٍل  التنظيم  نحو  والفرق  البطوالت 
االستعداد  وآلية  تصنيفها  الفرق  تعرف  بحيث 

للدوري.
وانتهت مباراة االفتتاح بين فريقي السد والدبسي 
لكل  أهداف  ثالثة  بنتيجة  اإليجابي  بالتعادل 
المدينة  ملعب  أرضية  على  أقيمت  والتي  فريق 
واألمل  الفرات  فريقي  تقابل  بينما  الرياضية، 

بخمسة  الفرات  فريق  بفوز  المباراة  وانتهت 
وسيطر  األمل،  لفريق  هدفين  مقابل  أهداف 
التعادل اإليجابي على لقاء فريقي الوحدة واألهلي 
بثالثة أهداف لكل فريق، واستطاع الهالل تحقيق 

الفوز على النجمة بهدف دون رد.
وتعتبر لعبة كرة القدم هي اللعبة الشعبية األولى 
عالمياً ومحلياً في معظم بلدان العالم، وفي شمال 
وشرق سوريا تؤثر هذه الحالة على باقي األلعاب 
الرياضية األخرى الفردية والجماعية، ولكن رغم 
الوصول  واستطاعت  أخرى  ألعاب  طغت  ذلك 
للمحافل الدولية قبل كرة القدم على مستوى شمال 
وشرق سوريا وهي لعبة التايكواندو عبر مدرسة 
أحرزت  التي  الحسكة  في  التايكواندو  نمور 

ميداليات ملونة في الصعيد الدولي.

مثيراً  الماضي  العام  كان  ـ  قامشلو   / روناهي 
بالنسبة لكرة السلة على صعيد الرجال والسيدات، 
وهذا العام تتأهب األندية للمشاركة في الدوري 
ودية  مباراة  وأقيمت  الجديد،  الرياضي  للموسم 
ندية بين رجال ناديي األسايش وبرخدان ومباراة 

ودية بين سيدات األسايش ودجلة.
وفي  السلة،  كرة  للعبة  الثالث  هو  الموسم  هذا 
األسايش  نادي  استطاع  السابقتين  النسختين 
هل  ولكن  اللقبين،  حصد  والسيدات  للرجال 
على  الثالثة  للمرة  اللقب  ويقتنصون  يفعلونها 

التوالي؟
وأقيمت مباراة على صعيد الرجال بين األسايش 
وبرخدان واتسمت بالندية واإلثارة طوال أوقات 
األسايش  بفوز  انتهت  والتي  المباراة،  أشواط 
بنتيجة 53 نقطة مقابل 42، على أرضية ملعب 

شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو، وسيشارك 
إلى جانب الناديين كلٌّ من شبيبة الحسكة ودجلة، 
األندية  بين  مثيراً  تنافساً  الماضي  العام  وشهد 
ناديي  رجال  بين  وخاصةً  مشاركة  كانت  التي 
دجلة واألسايش، هذا على صعيد الرجال الذي 

سيبدأ الدوري الخاص به في 2020/10/11.
أما على صعيد السيدات فنفس النوادي المذكورة 
آنفاً ستشارك في بطولة السيدات ومن استعدادات 
النوادي جرت مباراة ودية تدريبية على أرضية 
تنافسا  والناديين  السلة،  لكرة  دجلة  نادي  ملعب 
الكلمة  وكانت  اللقب  على  المنصرم  العام  في 
دجلة  سيدات  أن  يبدو  ولكن  األسايش،  لسيدات 
قد كسبن الخبرة من الدوري السابق وسينافسن 
مجدداً بقوة على اللقب هذا الدوري أيضاً، فهل 
سيحققن اللقب األول من المشاركة الثانية لهن؟!

فاز برشلونة  على غريمه لاير مدريد 4-0 في 
يشارك  إذ  النسائية،  القدم  بكرة  كالسيكو  أول 
اإلسباني  الدوري  في  مرة  الملكي ألول  النادي 

للسيدات هذا الموسم.
واتضح فارق الخبرة لصالح الفريق الكتالوني، 
خاصة في الشوط الثاني حين سجل ثالثة أهداف 
التحكيمي  الجدل  المباراة من  تخل  ولم  متتالية، 

كعادة كالسيكو الرجال.
هدف  إلغاء  من  المدريدي  الفريق  واشتكى 
عبر  األول  الشوط  في  التعادل  إلدراك  صحيح 
على  مخالفة  وجود  بداعي  أسالني  كوسوفاري 

المهاجمة قبل هز الشباك.

النسائي  البرسا  لفريق  الرسمي  الحساب  ونشر 
صورة الحتفال الالعبات بالفوز، مع عبارة »ال 
تعليق«، لتوضيح الهيمنة أمام الغريم المدريدي 

حديث العهد بالمنافسات النسائية.
وهدف  جيخارو  باتري  عبر  األهداف  وجاءت 
بالخطأ من ميسا ثم سجلت ليكي مارتنز وأليكسيا 
بوتياس، وأنقذت حارسة الريال ميسا رودريغيز 

العديد من الفرص لتوسيع الفارق.
الشهر  هذا   24 يوم  الرجال  كالسيكو  وسيقام 
للمدرب  مواجهة  أول  في  نو،  كامب  بملعب 
ميسي  لليونيل  كالسيكو  وأول  كومان،  رونالد 

بعد فشل رحيله عن البرسا.

انطالق أول دوري تصنيفي 

في الطبقة

سوبر ليفاندوفسكي ينقذ بايرن من

 فخ هيرتا برلين

دوري السلة يقترب 

واألندية تستعد

برشلونة يكتسح ريال مدريد 

برباعية في أول كالسيكو للسيدات

نساء الرقة: »فكر القائد آبو كفاح مشروع في وجه الظلم فلندافع عنه«

حملة »هي لم تنتحر أنتم من قتلتموها« مستمرة بخطط جوهرية

روناهي/ قامشلو- أطلقت منظمة سارا لمناهضة 
تنتحر  لم  المرأة مؤخراً حملة »هي  العنف ضد 
أنتم من قتلتموها« والتي بدأت من مدينة كوباني, 
حوارية  ندوات  الخصوص  بهذا  عقدت  حيث 
االنتحار,  من  للحد  توعوية  مقترحات  وتقديم 
وهي بصدد التحضير لعروض مسرحية توعوية 

عن االنتحار.
جسيماً  انتهاكاً  المرأة  ضد  العنف  ظاهرة  تعد 
على  القضاء  علينا  فواجب  اإلنسان,  لحقوق 
الذي يسبب أضراراً جسدية ونفسية  العنف  هذا 
العنف  ذلك  عن  وينتج  المرأة,  على  وعقلية 
الممارس عليها تقليص حضورها بين المجتمع، 
لتشمل  تتسع  بل  فقط,  عليها  األثر  يقتصر  وال 
توفير  يتوجب  لذا  ووطنها,  ومجتمعها  عائلتها 
المعنفات  للنساء  الصحية  الرعاية  من  المزيد 
لوضع حد للعنف الممارس ضدها, وبالرغم من 
أنه أنشئت بعد ثورة روج آفا والشمال السوري 
عن  للدفاع  والمؤسسات  المنظمات  من  الكثير 
حقها المسلوب ومساعدتها ووضع طابع خاص 
بها ضمن المجتمع, ومنها منظمة سارا لمناهضة 
تهتم  المرأة في مدينة قامشلو والتي  العنف ضد 
بقضايا المرأة بشكل خاص، إال أن حاالت العنف 
ضد المرأة الزالت قائمة ومنها االنتحار والقتل، 
وفي اآلونة األخيرة وبعد ازدياد حاالت انتحار 
المرأة في المنطقة، أطلقت منظمة سارا لمناهضة 
هذا  انتشار  من  للحد  حملة  المرأة  ضد  العنف 

الوباء المجتمعي.
لمنظمة  اإلدارية  مع  التقينا  الخصوص  وبهذا 
»سوزان  المرأة  ضد  العنف  لمناهضة  سارا 
لنا  أدلت  والتي  قامشلو،  مدينة  في  حسين« 
على  المرأة  العنف ضد  قضايا  بمعلومات حول 
مستوى شمال وشرق سوريا, وال سيما حاالت 
عام 2020 خاصة  ازدادت  التي  المرأة  انتحار 

في اآلونة األخيرة.

فرق بني عامي 2019 و2020

 2019 عامي  بين  فرق  هناك  أن  لوحظ  حيث 
بحسب  النساء  انتحار  لحاالت  و2020, 
ضد  العنف  لمناهضة  سارا  منظمة  إحصائيات 
إحصائيات  كانت   2019 عام   ففي  المرأة، 
عام  في  أما  فقط,  حاالت  تسعة  النساء  انتحار 
2020 وصل عدد الحاالت إلى 16 حالة، لحد 

إعدادنا هذا التقرير.
بازدياد حاالت  لنا  وبينت سوزان خالل حديثها 
االنتحار في مدينة قامشلو, خالل هذا العام حيث 
وثقت مؤخراً حالتين في يومين متتاليين، ونتيجة 
االنتحار على  لمتابعة حاالت  لجنة  تشكلت  ذلك 
مستوى شمال وشرق سوريا، على حد تعبيرها.

ونوهت اإلدارية لمنظمة سارا لمناهضة العنف 
ضد المرأة سوزان حسين قائلة: »نحن كمنظمة 
قمنا  الحاالت,  تلك  بتوثيق  قيامنا  بعد  نسائية 
األخيرة حملت شعار؛  اآلونة  بإطالق حملة في 
وبدأنا  قتلتموها«,  من  أنتم  نفسها  تقتل  لم  »هي 
حاالت  ازدياد  بسبب  كوباني  مدينة  في  الحملة 
الدعم  إلى  هناك  النساء  واحتياج  فيها  االنتحار 
النفسي والمعنوي, ويعود ذلك إلى األثار النفسية 
التي خلفتها الحروب, والتي تعد من أحد أسباب 

إقدام المرأة على االنتحار«.

األسباب األساسية لالنتحار؟

متابعة  لجنة  واجهت  التي  الصعوبات  وحول 
حاالت االنتحار قالت سوزان أن حظر التجوال 
من  كان  كورونا  جائحة  نتيجة  عنه  أعلن  الذي 
خالل  عملنا  واجهت  التي  الصعوبات  أبرز 
إتمام  اللجنة  تستطع  لم  لذا  الماضية,  الفترة 
المطلوب,  بالشكل  الحاالت  تلك  ومتابعة  عملها 
اللجنة  انتهاء الحظر تابعت  وذكرت: »لكن بعد 
شمال  مستوى  على  حالة   16 ووثقت  عملها، 
وشرق سوريا, وزارت عوائل الضحايا لمعرفة 
االنتحار  على  بناتهن  إلقدام  األساسية  األسباب 

إليجاد حلول سريعة لهذه اآلفة«.
وتابعت سوزان حسين حديثها قائلةً: »قمنا كلجنة 
تحليلية  بدراسة  المرأة  انتحار  حاالت  متابعة 
لتلك الحاالت بشكٍل جيد, حيث تبين لنا أن أبرز 
األسباب كانت التفكك األسري الذي له أثر كبير 
في تباعد أفراد األسرة وانعدام الوئام بينهم, كما 
أن تقصير األم في االهتمام بأسرتها وال سيما من 
الحاالت,  هذه  في  كبير  سبب  التوعوي  الجانب 
حاجة  في  المراهقة  سن  في  الفتيات  أن  حيث 
إجبار  إلى  باإلضافة  أمهاتهن,  مساندة  إلى  أكثر 
وأيضاً  قاصرات,  وهّن  الزواج  على  الشابات 
المرأة  حرية  تقيد  التي  البالية  والتقاليد  العادات 
ومازالت مسيطرة على ذهنية المجتمع  من أحد 

أهم األسباب التي تدفع الفتيات إلى االنتحار«.
والنزوح  الحرب  تأثير  بأن  سوزان  وأضافت 
التركي  االحتالل  وهجمات  القسري  والتهجير 
على مناطق روج آفا وقصفها لآلمنين, ترك أثراً 
ذلك  لنا  »توضح  وقالت:  المجتمع,  على  سلبياً 
بتوثيق حالة انتحار فتاة في ناحية تل تمر، وبعد 
التحقيق تبين أن سبب االنتحار هو تأثير الحرب 
والتهجير القسري على تلك الفتاة, فالمجتمع في 
إلى  ويحتاج  الحرب  بنكبات  تأثر  المناطق  تلك 

دعم نفسي كبير«.
سارا  منظمة  عقدت  االنتحار  من حاالت  وللحد 
العديد من الندوات التوعوية تحت شعار؛ »دقيقة 
فقط تغير حياتك«، والتي كان الهدف منها تقديم 
بأن  وإقناعهن  وتنبيههن  للنساء  المعنوي  الدعم 
بهذا  سوزان  أكدت  حيث  حالً,  ليس  االنتحار 
كل  في  حواريتين  ندوتين  »عقدنا  الخصوص: 
نساء  بدعوة  فقمنا  والحسكة,  قامشلو  مدينة  من 
من الجهات المعنية بقضايا المرأة باإلضافة إلى 
الجوانب  أهم  ومن  المختلفة,  المجتمع  شرائح 
النفسي  الجانب  هو  الندوتين,  في  ناقشناها  التي 
الجانب  وهو  الخفي  والجانب  واالجتماعي 
توعوية  بروشورات  أيضاً  ووزعنا  القانوني, 

حول االنتحار«

املخطط واملقرتحات..

وأما عن مقترحاتهن في الندوتين، ذكرت بأنهن 
بضرورة  والتعليم,  التربية  لهيئة  اقتراحاً  قدمن 
اإلرشاد  مجال  في  وندوات  دورات  إعطاء 
النفسي للكوادر المدرسية, لمساعدة الطالب على 
الحد من الضغوطات وتوجيهم بالشكل الصحيح, 

وتفعيل دور المرشدين النفسيين في المدارس.
العاشر  الشهر  خالل  مخططهم  وبخصوص 
المرأة،  انتحار  حاالت  من  الحد  بصدد  الجاري 
أكدت سوزان: »سنعقد ندوات في كّلٍ من عامودا 
)كافانا  مع  سننسق  كما  وكوباني,  سبيه  وتربه 
زيرين( من أجل تقديم عروض مسرحية توعوية 
عن االنتحار التي ستعرض في األيام المقبلة من 
هذا الشهر, فنحن كمنظمة معنية بتوعية المجتمع 
وباألخص المرأة من أجل القدرة على المساعدة 

التي  االنتحار  لحاالت  حد  ووضع  والمساندة 
تحصل, وسننسق أيضاً مع مراكز الدعم النفسي 
مراكز  عدة  تملك  كونها  المرأة  هيئة  ومراكز 

استشارية لمعالجة الحاالت النفسية«.
لفتت سوزان حسين بأنه توجد في منظمة سارا 
لمناهضة العنف ضد المرأة لجنة قانونية معنية 
والحاالت  المحاكم,  في  المرأة  قضايا  بمتابعة 
بأنها  للمجتمع  يظهرون  حيث  يحرفونها،  التي 
أنها  المتابعة يتبين  حالة انتحار ولكن من خالل 
حالة قتل, لذلك تأخذ اللجنة القانونية في المنظمة 
بتقديم  وذلك  القضايا،  هذه  متابعة  في  دورها 
الجاني, ومتابعة جلسات االستئناف  ادعاء بحق 
القضائي  القرار  لحين صدور  القضية  وجلسات 

النهائي.
االنتحار  حاالت  متابعة  كلجنة  بأنهم  وأفادت 
من مرتزقة  المحررة مؤخراً  المناطق  يزورون 
داعش اإلرهابي في دير الزور والطبقة والرقة, 
وأردفت: »تبين أن تلك المناطق بحاجة إلى جهة 
معنية بشؤون المرأة لتوعيتها من كافة النواحي, 
ومتابعة قضايا العنف ضدها وحاالت االنتحار, 
لذا من المقرر أن نفتتح مكتباً يتبع لمنظمة سارا 

لمناهضة العنف ضد المرأة في تلك المناطق«.
لمناهضة  سارا  منظمة  في  اإلدارية  واختتمت 
حديثها  حسين«  »سوزان  المرأة  ضد  العنف 
خاص  بشكل  واألمهات  للنساء  رسالة  بتوجيه 
وجميع األهالي قائلةً: »على األسرة حل المشاكل 
التي تحدث قبل تفاقمها, وإيجاد الحلول لها كيال 
للجميع  ونؤكد  االنتحار،  لمرحلة  األمور  تصل 

بأن االنتحار ليس حالً

سجن  قضبان  آبو  القائد  أفكار  تجاوزت 
إيمرالي لتتحول إلى شمس ومنارة ألمم تصنع 
والتخلف،  االستبداد  من  تخلصها  ثورات 
حيث استطاع القائد عبد هللا أوجالن بناء فكر 
صاغه  الذي  الديمقراطية  األمة  ومشروع 
ال ليناسب شعب عرقي واحد وإنما ليتحول 
للحرية  التواقة  الشعوب  أزمات  ينهي  لحل 

وخصوصاً شعوب الشرق األوسط. 

»فلسفة حل تلغي 
الفروق الطبقية«

أكدن  لصحيفتنا  حديثهن  وفي  الرقة  ننساء 
الفاشي  التركي  النظام  احتجاز  استمرار  أن 
على  يقع  عار  هو  أوجالن  هللا  عبد  للقائد 
الحرية، وشددن  يتنفس هواء  عاتق كل من 
على أن القائد آبو لم يقترف أي ذنب إال أنه 
أراد الحرية لكل البشرية من ذهنية السلطة 

والرأسمالية والذكورية.  
الموضوع  هذا  حول  حدثتنا  البداية  وفي 
المواطنة إيمان عبد الهادي بأن إلصاق تهمة 
اإلرهاب بفكر القائد عبد هللا أوجالن من قبل 

عن  عار  المستبدين  وأتباعه  التركي  النظام 
الفكر  هذا  في  »فالباحث  وقالت:  الصحة، 
يجد أمامه مشروع وفلسفة حل تلغي الفروق 
تَْدُع  لم  بأنها  وسيجد  واالجتماعية،  الطبقية 
التركي، بل هو  النظام  يدَّعي  لإلرهاب كما 

كفاح مشروع في وجه الظلم«. 
الهادي: »لذا من واجبنا  إيمان عبد  وتابعت 
جميعاً ومن واجب جميع األعراق والطوائف 
الحق،  صوت  إعالء  ألجل  سوياً  تعمل  أن 
القائد عبد هللا أوجالن  المطالبة بحرية  وهو 
تجاوزت  التركية، حيث  القضبان  من خلف 

العشرين عاماً دون عدالة تذكر«.
المواطنة  ذاته  السياق  في  قالت  وبدورها 
أمام  آذانه  يسد  »العالم  بأن  الحسن  فاطمة 
األحرار ويعلي من شأن الطغاة والمهرجين 
الفيلسوف  الديمقراطية  األمة  وقائد  لألسف، 

عبد هللا أوجالن خلف القضبان«.

»بأفكار القائد آبو تحررت 
املرأة من العبودية«

العبارات  بأشد  ونستنكر  »ندين  وأكدت: 
هذه المؤامرة التي لن تنال من صمود القائد 
صحيح  شعبنا،  وصمود  أوجالن  هللا  عبد 
آراءه  ولكن  إيمرالي  سجن  في  اآلن  هو 

تصلنا، فبأفكاره تحررت المرأة من العبودية 
وأصبح  مناطقنا،  في  وخاصةً  واالستغالل، 
السياسية  الحياة  ميادين  كافة  في  رأي  لها 

والعسكرية«.
واستنكرت فاطمة هذا الصمت الدولي تجاه 
الذي  أوجالن  عبد هللا  القائد  له  يتعرض  ما 
التي  الشعوب  جانب  إلى  كامالً  شعباً  يمثل 

استقت من أفكاره الحرة.
في  الرقة  نساء  من  الحسن  فاطمة  ودعت 
حقوقي  وكل  الدولي  المجتمع  حديثها  نهاية 
وأحرار العالم للعمل سوياً حتى إنهاء العزلة 
المفروضة من قبل النظام التركي على القائد 
وقالت:  وتحريره،  أوجالن  عبدهللا  األممي 
»نقول للدولة التركية الفاشية أنكم مهما فعلتم 
آخر  حتى  صامدين  سنبقى  مؤامرات  من 

رمق
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 األطماع التركية
 وحرب االستنزاف

 بين األرمن
واألذريين

وليد  ليس  األرميني  األذري  الصراع 
عشرات  إلى  يعود  ولكن  اللحظة  هذه 
إلى  وصل  املرة  هذه  أن  يبدو  السنني، 
حدة غير معهودة وغير متوقعة، نتيجة 
األدوار التي تؤديها دول إقليمية وعاملية 
كبرى فيه، ومع ذلك فأن احلرب التي بدأت 

بني الطرفني قد ال تتعدى حدودهما.

الدولتني  بني  للخالف  الرئيسي  السبب 
آرتساخ  )جمهورية  كرباخ  ناغورني  هو 
إلى  الغير املعترف بها دولياً(، باإلضافة 
الدولتني  بني  دائم  توتر  حالة  هناك  أن 
حول  تسوية  إلى  التوصل  عدم  بسبب 
من  التسعينات  في  جرت  التي  احلرب 
القضايا  هذه  أهم  ومن  املاضي،  القرن 
خارج  اإلقليم  وبقاء  الالجئني  عودة 
الدولي  االعتراف  رغم  باكو  سلطة 

بسيادتها عليه.

التركي في  الدور  بلة هو  زاد الطني  وما 
ألذربيجان  الدعم  أشكال  كافة  تقدمي 
السلطان  استغل  حيث  أرمينيا،  ضد 
الدور  لتأكيد  اجلديد  العثماني 
اإلمبراطوري التركي الذي امتد من ليبيا 
إلى القوقاز مروراً بشرق البحر املتوسط، 
وبالطبع علينا أال ننسى اإلبادة األرمنية 
من ِقبل أجداد أردوغان في بدايات القرن 
املاضي، التي ساهمت بشكل كبير في 
وأرمينيا،  أذربيحان  بني  الوضع  تعقيد 
نتيجة دفع تركيا بأذربيجان نحو الهاوية 

وكرهها الكبير للشعب األرمني.

تدّخلها  في  كثيرة  أهداف  ولتركيا 
أذربيجان،  أرمينيا  بني  الدائرة  باحلرب 
ولعل من أهمها: السيطرة على خيرات 
تلك املنطقة وبخاصة أن اقتصادها مير 
بأصعب املراحل، وأيضاً الوضع الداخلي 
ويرى  الهاوية،  نحو  يسير  والذي  املتأزم 
الشارع  إشغال  في  خالصه  أردوغان 
وبعد  خارجية،  جبهات  بفتح  التركي 
وليبيا  والعراق  سوريا  في  تدخله 
إلى دول  االمتداد  أراد  الدول،  وغيرها من 
التوسعي  مشروعه  لُيكمل  القوقاز 
سبب  وهناك  جديد.  من  االستعماري 
في  وتدخله  أردوغان  لتمادي  مهم  أخر 
الكثير من الدول دون رادع، صمت اجملتمع 
وهذه  ثانياً،  األوروبي  واالحتاد  أوالً  الدولي 
يتمرد  أردوغان  جتعل  التي  األسباب  من 
أنه ليس هناك  على اجلميع، ألنه يعلم 
له،  يحلو  ما  كل  فعل  عن  يردعه  من 
على  قادرة  األوروبية  الدول  أن  باعتقادي 
كبح جماح هذا الطاغي إن أرادت ذلك، 
وهو يدرك متاماً أن األوروبيني قادرين على 
إيقافه عند احلدود املسموحة له، وأيضاً 
هناك الروس الذين يسيطرون على زمام 
أنها  وبخاصة  املناطق  تلك  في  األمور 
كانت حتى األمس القريب من دول االحتاد 
السوفياتي السابق، وهي تفرض إرادتها 
في أرمينيا، ولديها خطوط حمر ال ميكن 

لتركيا جتاوزها يجب أخذها باحلسبان. 

مرور  منع  الوسائل  بشتى  حتاول  تركيا 
النفط عبر أرمينيا إلى أوروبا لتكون هي 
في  املسؤولني  حلم  هذا  وكان  البديل، 
بسبب  أخرى  مرةً  أُِجل  ولكنه  يريفان، 
الغطرسة  له، هذه  املطلق  أنقرة  رفض 
التي تعدت كل احلدود وضربت  التركية 
القيم واملبادئ واألخالق، وانتهكت جميع 
الدولية،  والقوانني  والعهود  املواثيق 
بد  ال  اإلنسانية،  احلدود  كل  وتخطت 
األردوغاني  واحللم  يوماً،  تنتهي  أن  لها 
احلديثة  العثمانية  اإلمبراطورية  بإقامة 
ذلك  لها حداً. ولتحقيق  أن يضع  بد  ال 
وتتحد،  تثور  أن  املنطقة  شعوب  على 
التاريخية  األطماع  وجه  في  للوقوف 
اجلديدة، كما على  للعثمنة  التوسعية 
مبسؤولياته  يقوم  أن  الدولي  اجملتمع 
حدودها،  عند  تركيا  وقف  في  الكاملة 
والسلم  األمن  على  خطراً  باتت  حيث 
بعد  تنتهِ  لم  املصالح  أن  أم  الدوليني، 

مع تركيا لردعها ومعاقبتها.

عين الحدث

رفيق إبراهيم

التدريب والثورة الذهنية

منها  التقّرب  أسلوب  يبيّن  ما،  ظاهرة  تعريف 
فالتعاريف الصحيحة واألسلوب السليم يؤدي إلى 
لن  الخاطئة  التعاريف  بينما  الصحيحة،  الحلول 

تجلب سوى مزيداً من التعقيد وعدم الحل.
دّرَب أي  الفعل  من  لغةً  التدريب  يمكننا تعريف 
الشيء واكتسب من ذلك مهارة  مّرن على فعل 
أو قدرة ما، أما في االصطالح هي عملية يكتسب 
الفرد والمجتمع المهارات والقدرات  من خاللها 

عن طريق ممارسة تطبيقات وتقنيات معينة.

التدريب عمل أسايس
 يف العمل الحيايت

للتدريب والتعليم دور مصيري في تنفيذ األهداف 
األنظمة عبر مختلف مراحل  لكل  االستراتيجية 
التاريخ، بدأ التدريب والتعليم مع إدراك اإلنسان 
في  دماغه  ارتقاء  عند  الوعي  وظهور  لذاته 

مرحلة الهوموسابيانس.
التدريب عمل أساسي للعالقة الجدلية بين الفكر 
والمجتمع  لإلنسان  الحياتي  العملي  والجانب 
دام  تدريجي  تطور  هو حصيلة  الذي  اإلنساني، 
األسبق  األحياء  لعالم  السنيين واستمراٌر  ماليين 
للغاية  مذهٌل  وعاطفي  عقلي  عالم  وثمرة  منه، 

اتسم بتكامل ُكلي لهذا فهو كوٌن مدرك لذاته.
المجتمع  على  اعتماداً  البشرية وجودها  باشرت 
الطبيعي لبداية وجود المجتمع الذي تمحور حول 
المرأة األم وثقافتها االجتماعية، وبتوسع التنظيم 
نوعياً  بُعداً  واكتسابه  ومكاناً  زماناً  االجتماعي 
اإلشارة صوب  لغة  اللغة، من  مع تطور  وكمياً 
وتوسعت  اإلنساني  الفكر  تطور  الرمزية  اللغة 
التاريخ  في  ثورة  أعظم  الذهنية، ولعل  إدراكاته 
أصبح  الرمزية  اللغة  وبتطور  اللغة،  ثورة  هي 
وإمكانية  أفضل  االجتماعي  والتواصل  التفاهم 
أسهل  الالحقة  لألجيال  والتجارب  الخبرات  نقل 

عبر التدريب والتعليم.
الناطق  العاقل  لإلنسان  الفكرية  القوة  وبنمو   
للثورة  التمهيد  تم  المعتدلة  المناخات  وتوفر 
الثورات  أكبر  القرية  الزراعة،  ثورة  النيوليتية 
جذرية وغوراً في تاريخ البشرية وفتحت السبيل 
والهالل  ميزوبوتاميا  في  عظيمة  تطورات  أماَم 
الكالني  الشكل  البشرية  تخطت  فقد  الخصيب، 
رقياً  وأكثر  أوسع  ومجتمعية  شكل  نحو  الضيق 
وتعد  القبائلي  الشكل  أي  الفكرية،  آفاقه  في 
القبيلة تطور ثوري عظيم باإلمكان نعت الثورة 
النيوليتية بالثورة القبائلية أيضاً، وقد بدأ التمايز 
اللغوي والثقافي إلى جانب العالقات االجتماعية 
أرضية  على  واالزدهار  بالنماء  مستقرة  الشبه 
السومرية  الحضارة  قبل  تكونت  وطيدة  ثقافية 

بآالف السنيين.

املرأة أساس التدريب والوعي 
والتعليم املجتمعي

مقدسة  مهمة  والتعليم  التدريب  عملية  وكانت 
اجتماعية  ذهنية  بنية  ضم  األم  المرأة  بها  تقوم 
متكاملة طورت المرأة األم عبر التدريب والتعليم 
العالقات االجتماعية والوعي االجتماعي، فكانت 
شتى  في  اإلنتاج  أدوات  وتطوير  االبتكارات 
مجاالت الحياة فكانت ثورة ثقافية وذهنية عظيمة، 
قيم  لمناهضة  ذهني  كانحراف  الهرمية  وبتطور 
المنحرفة  الذهنية  فكل  الطبيعي  المجتمع  وثقافة 

نتاج عقل وعمل الرجل القوي الماكر.
الطبيعي  المجتمع  فصل  ثمرة  والهرمية 
)األخالقي والسياسي( عن جوهره الكومينيالي، 
وهذا االنحراف الذهني تمأسس تزامناً مع ظهور 
الهيمنة  إنشاء  لها  المهمة األولى  فكانت  الكتابة، 
يقع  عمل  كأول  والتعليم  التدريب  عبر  الذهنية 
االستغاللية  واالحتكارات  الحكام،  عاتق  على 
تأثيراً من  التاريخ حيث ما من غزٍو أكثر  طيلة 

غزو األذهان.
استخدم السومريين التدريب والتعليم كأداة تخريب 
ضد المجتمع وكسر إرادته الحرة واستعباده، هذه 
اليوم  تُطبق  التي تكونت في معابد سومر  األداة 
االبتدائية  المدارس  في  القومية  الدولة  يد  على 
وحتى الجامعات، وتستخدم وسائل اإلعالم وحتى 
دور العبادة في فرض الفكر السيء إلبعاد الفرد 
عن المجتمع وجعله غريباً، وخلق مجتمع بدون 
التدريب  استراتيجية  ألن  العبودية.  يقبل  إرادة 

وحتى  سومر  منذ  والدولتي  السلطوي  والتعليم 
كسر  عبر  األذهان  في  العبودية  خلق  هي  اليوم 
إرادة المرأة واستعبادها، وتشتيت وحدة وجوهر 
التدريب  فأنشأت  المتكامل  الكومينيالي  المجتمع 
وتحافظ على  بخدمتها  لتقوم  لها  التابعة  والتعليم 

مصالحها.

استغالل العلم للتحكم 
باملجتمعات وتعزير الحكم

وتقوم  قامت  المال  ورأس  السلطة  احتكارات 
يسمى  وما  بالعلوم  األذهان  بحشر  الدوام  على 
بالمعرفة، في قوالب أيديولوجية دوغمائية تضمن 
والبيئة،  بالمجتمع  تحكمها  وتعزز  مصالحها 
تجعل من فئة فوقية بالمجتمع جوهراً وتنشأ كافة 
الفئات األساسية في المجتمع. نستطيع القول بأنها 

إبادة للمجتمع اإلنساني، فالعلم عندما يغدو سلطة 
ذهنية  ألن  المفيد،  التنويري  ودوره  حريته  يفقد 
التي تربعت على ميراث آالف  السلطة والدولة 
السنين للمجتمعات البشرية قامت باستثمار العلم 
فكان  المدخرة(،  اإلنسانية  )الخزينة  والمعرفة 
الطغاة  الحكام  يد  على  والمعرفة  العلم  احتكار 
ان  بعد  انحراف  شكل  على  قوة  ليستخدموها 
جردوا العلم عن األخالق، هذا االنحراف تعمق 
أكثر فأكثر في المرحلة الرأسمالية باالستناد على 
الرأسمالية(  وفكر  )عقل  الليبرالية  األيديولوجية 
بشكل  المجتمع  عن  الفرد  فصل  على  عملت 
أعمق من كل المراحل السابقة وأساليب الخداع 
والعلموية المتطورة جعلت من نفسها شراباً لذيذاً 
يتناوله الجميع دون أن يدري حتى يفقد المجتمع 

عقله وتفكيره ويتأقلم معه.
الرأسمالية استثمرت العلم بشكل مذهل وتحكمت 
باستراتيجيتها  وأعمق  أوسع  بشكل  بالمجتمعات 
األجوف  الفرد  لخلق  والتعليمية  التدريبية 
الالمبالي بالقواعد األخالقية االجتماعية للقضاء 

على أدنى مقومات التماسك ووحدة المجتمع.
المجتمعات  تغزو  والديمقراطية  الحرية  وباسم 
بعد  األوسط  للشرق  التاريخية  الحقائق  وتقزُم 

فكرها  في  فارغة  شخصيات  وتصنع  تشويهها، 
وهي  والمسؤولية  اإلحساس  عديمة  وجوهرها 
تسطيح  عبر  اإلرادة  درجات  أدنى  تملك  ال 
والصور  المعلومات  من  هائل  كم  وبث  الوعي 
والغرائز،  العواطف  وإثارة  إللهاء  تهدف  التي 
وباسم الحرية تقوم بخلق فرد ثرثار ومتكبر ينكر 

مجتمعه وبيئته المقربة منه. 
الهجوم  جراء  ُشتِّت  الطبيعي  المجتمع  ثقافة 
العالمية عليها، في كل  الهيمنة  المستمر ألنظمة 
المقاومة  حركات  نجاح  وعدم  التاريخ،  مراحل 
والتمرد التي خاضت نضاالت مشّرفة وكفاحات 
لتصحيح  الجسام  التضحيات  وقدمت  عظيمة، 
المسار التاريخي المنحرف، وإعادة قيم المجتمع 
الطبيعي، بدءاً من حركات النبوة إلى سبارتاكوس 

وصوالً لثورة 
لم  جميعا  لكنها  روسيا.  في  االشتراكية  أكتوبر 
استراتيجيتهم  البديل ألن  نظامها  إنشاء  تفلح في 
النظام  نطاق  تتجاوز  لم  والذهنية  التدريبية 

السلطة  ظاهرة  تحليلهم  وعدم  القائم،  المهيمن 
عدم  وبالتالي  وسليم،  شامل  بشكل  والدولة 
التمكن  وعدم  للسلطة  السلطاني  للطابع  رؤيتهم 
من تكوين البدائل. فأن قيّمنا الحركات النضالية 
ذهنيتها  بأن  سنرى  المهيمن،  للنظام  المقاومة 
النظام  ووسائل  لذهنية  مشابها  نضالها  ووسائل 
بمفرها ألجل  المقاومة  تكفي  ال  ناهضوه،  الذي 
كسر شوكة الهيمنة وإيجاد بديل لها بل تستوجب 

التحلي بمهارة إنشاء النظام المضاد لها.

املفكر عبدالله أوجالن وضع 
النقاط عىل الحروف

من  انطلق  أوجالن  عبدهللا  والفيلسوف  المفكر 
الواقع الكردي المؤلم وتعمق بدراسة كل حركات 
وأسباب  العالمي،  المستوى  على  المقاومة 
بتحليل  قام  وكذلك  ضعفها  ونقاط  إخفاقاتها 
فشلها،  وأسباب  الكردية  والثورات  االنتفاضات 
ليستنتج من خالل االنتقادات للنظام المهيمن الذي 
الهاوية،  حافة  إلى  البشرية  المجتمعات  أوصل 
بنظامها االستغاللي واالحتكاري المدمر للطبيعة 

قوى  بأن  علمية  قناعة  إلى  وتوصل  والحياة 
الحداثة الرأسمالية ليست بمالها أو سالحها، وإنما 
التلون وخنق كل اآلراء  الفائقة على  في قدرتها 
سلطة  عن  االنقطاع  على  وصمم  لها،  المناوئة 
بالكشف  وبدء  الثالث(،  بميالده  )وسماها  الدولة 
عن العلوم المنحرفة التي لعبت الدور األبرز في 

بقاء القوى المهيمنة والمتحكمة بالمجتمعات. 
الرأسمالية  الحداثة  ظل  في  والمعرفة  العلم  ألن 
لم يتطور على أساس حل القضايا اإلنسانية، بل 
واالحتكارات،  السلطة  مصلحة  خدمة  أجل  من 
وهذا هو السبب الذي يكمن وراء احتواء عصر 
العلمانية لكل هذه الممارسات، من حروب ودمار 
أوجالن  عبدهللا  والمفكر  الفيلسوف  أعطى  لذلك 
األولوية للتغيير الذهني عبر التدريب المتواصل 
والمستمر، واعتبره مثل الماء والهواء والغذاء ال 
يمكن العيش بدونها، وركز على ضرورة الثورة 
والقوالب  التصاميم  من  بدايةً  بالخالص  الذهنية 
الذهنية المتخلفة، واحتكارات رأس المال، ويقول 
لن  الذهني  الصدد )من ال يعظم من عالمه  بهذا 
على  الحرية  أجل  من  يستطيع خوض صراعه 
هوية  التدريب  من  جعل  لذلك  الطويل(،  المدى 
ألن  كردستان،  في  الحرية  ولحركة  له  مميزة 
الواقع المعاش في كردستان والشرق األوسط ال 
بل في العالم كله، تحطم من خالل بعثرة ذهنية 
المجتمع الطبيعي ذهنية الحياة الحرة وتشويهها، 
التدريبية  ومناهجهم  استراتيجياتهم  خالل  من 
إليصال  الخاصة،  الحرب  أساس  على  المبنية 
عدم  لدرجة  البشرية  والمجتمعات  الشعوب 
القدرة على معرفة ذاتهم ومحيطهم وفقدان الثقة 

بأنفسهم.
 ويرى المفكر عبدهللا أوجالن ضرورة استيعاب 
لدى  المعرفة  لنطاق  البديلة  التدريبية  المناهج 
النظام القائم بأكمله، ضمن أفقها المعرفية كي ال 
تبقى ناقصة، وبالتالي تنصهر في آفاق النظريات 
األيديولوجي  للنضال  أولية  كحقيقة  المضادة 
ثورة  كبيرة  ذهنية  ثورة  خلق  وبذلك  السليم، 
الهيمنة  من  للخالص  الحياة  نمط  ثورة  الحقيقة 
نمط  ومن  الرأسمالية  للحداثة  األيديولوجية 

حياتها. 
ويقول الفيلسوف عبدهللا أوجالن في ذلك: )لربح 
المعركة السياسية البد من ربح المعركة الفكرية 
كشرط أولي(، لذلك أعطى أهمية قصوى لتأسيس 
االجتماعية  والمؤسسات  الفكرية  األكاديميات 
كمراكز  الساحات،  كل  في  الديمقراطية 
ذهنية  من  المتحررة  الشخصية  لتجديد  تدريبية 
السياسي  الوعي  مستوى  ورفع  الحاكم  النظام 
وتوصل  العصر.  روح  لمواكبة  واالجتماعي 
من خالل إنجازه للثورة الذهنية إلى خلق النظام 
البديل المتمثل في العصرانية الديمقراطية )األمة 
الصناعة   – المشاع  االقتصاد   – الديمقراطية 
األساسية  الثالثة  المكونات  مقابل  األيكولوجية( 
للحداثة الرأسمالية المتجسدة في )الربح األعظمي 

– الدولة القومية – الصناعوية(.
لمنظومة  بخلقه  أوجالن  المفكر  انتصر  وهكذا   
الشعوب  بذلك  محرراً  وبديلة  متكاملة  فكرية 
الدولتية  الطبقية  أثر  من  البشرية  والمجتمعات 
في  الفكري  نهجها  في  جذرية  تغيرات  وإجراء 
أحلك الظروف وأخطر المراحل، ألن كل لحظة 

في إيمرالي تعني العبور لحياة جديدة

محمود كالي

حوار/ إيفا ابراهيم 

سهام داوود: »هدفنا الحل السياسي لألزمة السورّية 

وتحقيق الالمركزية الديمقراطيةص»

أجرت  المواضيع؛  هذه  حول  المزيد  ولمعرفة 
صحيفتنا معها الحوار التالي:

ـ الهدف من تأسيس حزب سوريا المستقبل؟
من  آذار  بشهر  سوريا  في  الثوري  الحراك  بدأ 
والشرائح  الشعوب  فيه  وشاركت   2011 عام 
المشروعة  بالحقوق  للمطالبة  كافة؛  االجتماعية 
للشعب في الحرية والديمقراطية والعدالة، إال أن 
تمسك النظام البعثي السياسي بسلطته االستبدادية 
في  الشعب  لمطالب  التماسه  وعدم  والقمعية، 
على  وإصراره  ديمقراطي  إصالح  أي  إجراء 
األزمة  عمر  إطالة  إلى  أدى  العسكري؛  الحسم 
السورية، إضافة إلى بعض األطراف التي وجهت 
كما  والتطرف،  العسكرة  نحو  الثوري  الحراك 
أن التدخالت الدولية واإلقليمية التي تعمل وفق 
السورية،  الثورة  على  بدورها  أثرت  مصالحها 

وأدت إلى تشرذمها وتبعثرها، ما أدى إلى تعقيد 
الصراع السوري ودخول سوريا في أتون حرب 
مستعرة، وقودها مئات اآلالف من السوريين، ما 
التحتية،  البنية  بين تشريد وتهجير وقتل ودمار 
و خلق أزمات اجتماعيّة ونفسيّة، متمثلة بفقدان 
األمل والثقة والعجز من إيجاد الحلول والمخرج 

من هذه األزمة.
ضمن هذا الواقع األليم؛ استطاعت البعض من 
واالجتماعيّة  منها  السياسيّة  الديمقراطية  القوى 
استالم  من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
زمام المبادرة لتفادي االنزالق أو االنخراط في 
استندت  حيث  والعرقيّة،  الطائفيّة  الصراعات 
الشعوب  وأخّوة  المشترك  التعايش  قيم  على 
والتسامح، وتشكيل اإلدارات الذاتية في مناطق 
كافة،  الشعوب  بمشاركة  سوريا  وشرق  شمال 

للمرحلة  المناسب  الرد  تكون  أن  واستطاعت 
التي تمر بها سوريا، ونموذجاً يحتذى به. 

رؤية  خالل  ومن  الوضع  هذا  خضم  وفي 
تأسيس  السوري، جاء  للوضع  ودراسة وتحليل 
السوريين  حاجة  نتيجة  المستقبل  سوريا  حزب 
األساس،  الوطني  المسار  يتخذ  وطني  لحزب 
وخاصةً  الدينية،  أو  القومية  المسارات  وليس 
من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تحرير  بعد 
المرتزقة، فالجميع أصبح على دراية بأنه ليس 
يتم  لن  والتنظيم  التنظيم؛  عبر  إال  خيار  هناك 
الوطنية،  بالقضايا  يهتم  سوري  حزب  عبر  إال 
بلغاتها  الغنية  الجامعة  السورية  الهوية  ويمثل 
الحرية  في  األهداف  تحقيق  أجل  من  وثقافاتها 
ديمقراطية  سوريا  لبناء  والعدالة،  والمساواة 

تعددية ال مركزية.    
التي  األعمال  أهم  ما  الحزب،  تأسيس  منذ   -

أنجزتموها حتى اآلن؟

قاعدة  بناء  استطعنا  الحزب  تأسيس  بداية  ُمنذ 
ونشر  سوريا،  شعوب  مختلف  من  جماهيرية 
أفكار وأهداف ومبادئ الحزب داخل سوريا بعدة 
مسارات، منها المسار التنظيمي والمشاركة في 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية، والتواصل مع أغلب 
كما  المستقلة،  والشخصيات  السورية  القوى 
استطاع الحزب المشاركة في الكثير من اللقاءات 
وإيصال  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على 
الصوت السوري الحر إلى دول العالم المختلفة، 
السورية  األزمة  لحل  الحزب  رؤية  وطرحنا 
السوري  الحوار  وهو  الداخلي،  المسار  عبر 
المتحدة  األمم  منصة  عبر  وكذلك  السوري،    -
وااللتزام بالقرار 2254، وهذا ما تم توضيحه 
في  للحزب  األول  للمؤتمر  الختامي  البيان  في 
عام 2018 ، وأيضاً حل المشاكل اإلقليمية مع 

الدولة التركية وغيرها، عبر الحوار المقرر في 
المحتل  واعتداء  الحرب  وإيقاف  المتحدة  األمم 

التركي على األراضي السورية.
تم  وهل  الحزب  واجهها  التي  الصعوبات  ما  ـ 

التغلب عليها؟
وقاسية  عصيبة  ظروف  ضمن  الحزب  تأسس 
النظام  تعنت  جراء  السوري،  الشعب  يعيشها 
قيامه  وعدم  العسكري،  الحل  على  وإصراره 
بإصالحات تلبي طموحات السورين وتطلعاتهم 
وتحقيق الرؤية السلمية للحل السوري، في ظل 
السورية، وكذلك  بالمعارضة  ما سميت  ضعف 
ووجود  السورية  لألراضي  التركي  االحتالل 
مرتزقة  أمثال  المتطرفة،  الراديكالية  القوى 
المجاميع  من  الكثير  وغيرها  والنصرة  داعش 
المرتزقة، ومن أجل كل ذلك واجهتنا صعوبات 

كثيرة من الناحية التنظيمية. 
كما أن ضعف دور المرأة و الشباب في الحياة 

كان  المجتمع؛  في  دورهم  وتهميش  االجتماعيّة 
سعينا  لذا؛  منها.  عانينا  التي  الصعوبات  أحد 
بكل طاقاتنا لجذب المرأة والشباب إلى صفوف 
الحزب، كونهما الركيزة األساسية في المجتمع 
من  أيضاً  وعانينا  الفعالة،  الديناميكية  بطاقتهما 
المؤتمر  انعقاد  ُمنذ  لكن؛  الحزبية.  الكوادر  قلة 
الثاني  المؤتمر  انعقاد  وحتى  األول  التأسيسي 
للحزب، تذللت الكثير من الصعوبات والعوائق 
نتيجة نضال أعضاء الحزب، وإصرارهم على 
العمل المثمر والدؤوب وإيمانهم بمبادئ الحزب، 
الجماهير  تطلعات  يمثل  الحزب  هذا  وبأن 

وأهدافها ليعبّر عن هويتهم بحرية كاملة. 
هفرين  الشهيدة  للحزب  العام  األمين  اُغتيلت  ـ 
خلف بطريقة وحشية يندى لها جبين اإلنسانية، 

ماذا تقولون في ذلك؟ 

لعبت األمين العام لحزبنا الشهيدة هفرين خلف 
قيادة  في  فعاالً  دوراً  الحزب  تأسيس  وُمنذ 
في  التنظيمية  الحالة  ترسيخ  من  بدأ  الحزب، 
إيصال  إلى  وصوالً  كافة  والنواحي  المجالس 
رسالة الحزب على المستوى الدولي واإلقليمي، 
جذب  نقطة  الحزب  من  تجعل  أن  واستطاعت 
فعالةً من خالل إبراز دور الحزب ورؤيته في 

حل المعضلة السورية.
خنجر  طعنة  بمثابة  هفرين  الشهيدة  واغتيال   
في خاصرة الحزب وإضعافه وتفككه، واغتيال 
من  تحقيقه،  إلى  دعت  طالما  التي  السالم 
أسس  على  لبناء سوريا  والدعوة  الحوار  خالل 
االغتيال  عملية  وجاءت  ديمقراطية.  تعددية 
السياسيات  النساء  لكسر شوكة  ترهيب  كرسالة 
اللواتي  والمناضالت في شمال وشرق سوريا، 
أن  على  قادرة  المرأة  بأن  جدارة،  وبكل  أثبتن 
تكون مناضلة وسياسيّة، وقائدة للمرحلة وداعية 

أجل  من  الحي  المجتمع  صوت  تمثل  العدالة، 
صنع السالم. 

- ما هدف الدولة التركية المحتلة من الهجمات 
على مناطق شمال وشرق سوريا، واستهدافها 

المرأة بالدرجة األولى؟
تشرذم  في  سلبياً  دوراً  التركية  الدولة  لعبت 
المعارضة السورية وتفككها عبر تدّخالتها غير 
المعارضة  من  وجعلت  سوريا،  في  الشرعية 
في  ومطامعها  أهدافها  لتحقيق  أداة  السورية 
عبر  الملي  الميثاق  إلحياء  وذلك  المنطقة؛ 
شمال  مناطق  من  ألجزاء  واقتطاعها  احتاللها 
وشرق سوريا، كما ترى أن النموذج الديمقراطي 
القومي،  أمنها  على  تهديداً  يشكل  المتشكل 
وبذريعة هذا االدعاء تحاول ضرب هذا النموذج 
تاريخي  إرث  على  يستند  الذي  الديمقراطي 

السورية،  الشعوب  لكافة  مشترك  وحضاري 
والذي يستند على مبادئ أخّوة الشعوب والوحدة 

في التنوع واالختالف.
المحتل التركي يستهدف المرأة بالدرجة األولى؛ 
ألن المرأة السورية أثبتت بسالتها في كل ميادين 
الحياة السياسيّة واالقتصاديّة واالجتماعيّة، فهي 
القيادية في ميادين القتال، والسياسيّة في مواقع 
صنع القرار، واألم والمربية والمعلمة والحقوقية 
التي ال تأبى السكوت عن الضيم والذل والهوان 
على  خطوة  أي  وبالتالي  كامرأة،  جنسها  تجاه 
درب حرية المرأة هي خطوة على درب حرية 

الوطن وبنائه.   
سوريا  حزب  ومخططات  مشاريع  هي  ما  ـ 

المستقبل بعد انعقاد مؤتمره الثاني؟
من  بمجموعة  لحزبنا  الثاني  المؤتمر  خرج 
التوصيات والمقترحات منها، العمل على إيقاف 
والكشف  سوريا،  في  السالم  وتحقيق  الحرب 
المعتقلين  عن  واإلفراج  المفقودين  مصير  عن 
في السجون، وأيضاً العمل على عودة الالجئين 
الشهيدة  ملف  إحالة  على  سنعمل  كما  لبيوتهم، 
المختصة،  الدولية  المحاكم  إلى  خلف  هفرين 
واالدعاء أمام المحاكم الدولية بحق الجناة، وكل 
التي  الجريمة  هذه  ارتكاب  في  يد  له  كانت  من 
وُمنذ  كنا  كما  الحرب،  جرائم  ضمن  تصنف 
البداية دعاة للحوار السوري - السوري وسنعمل 
من أجل مشاركة القوى السياسيّة في هذا الحوار، 
العملية  في  وتمثيلها  منها  الديمقراطية  سيما  ال 
القرار  وفق  المتحدة  األمم  بإشراف  السياسية، 
االحتالل  إلنهاء  سنسعى  كما   ،2254 األممي 
األطراف  و  المتحدة  األمم  خالل  من  التركي 
ونرسخ  سنعزز  األولى  وبالدرجة  الصلة،  ذات 
السوري؛  الشعب  بين صفوف  التنظيمية  الحالة 
ألن الشعب بتكاتفه قادر على اجتياز كل العوائق 

للوصول إلى تحقيق أهدافه و متطلباته. 
- هل بإمكانكم التحّدث عن دور المرأة في حزب 

سوريا المستقبل؟
المرأة المنظمة ذات اإلرادة السياسيّة قادرة على 
قوة  وتشكيل  ديمقراطي،  أخالقي  مجتمع  بناء 
التحديات  لمواجهة  كافة،  المجاالت  في  نضالية 
النصر  وإحراز  السياسي  الميدان  في  سيما  وال 
وتمكينها  المرأة  توعية  على  نعمل  لذلك؛  فيه. 
قوة  باعتبارها  الشابة  المرأة  ودعم  سياسياً 
أساسية لتطوير المجتمع، لترسيخ القيم والمبادئ 

األخالقية التي تتميز بها سوريا قاطبة.  
ـ هل من كلمة أخيرة تختتمين بها حوارنا هذا؟

ستحل بعد أيام الذكرى السنوية األولى الستشهاد 
خلف،  هفرين  الشهيدة  لحزبنا  العام  األمين 
والشهيد فرهاد رمضان، بهذه المناسبة فأننا نجدد 
عهدنا ووالئنا لألمين العام الروحي لحزبنا، وفي 
شخصهم نستذكر شهيدات وشهداء الحرية كافة، 
أجل  من  دربهم  على  قُدماً  بالمضي  ونعاهدهم 
تحقيق أهدافهم في بناء وطن حر يفوح منه عبق 

الياسمين، ولونه األبيض لون السالم والحرية.

أكدت األمين العام لحزب سوريا المستقبل سهام داوود بأن استشهاد األمين العام لحزب سوريا المستقبل سابقًا هفرين خلف، جاءت كرسالة 
لترهيب وكسر شوكة النساء السياسيات والمناضالت في شمال وشرق سوريا، اللواتي أثبتن وبكلِّ جدارة بأن المرأة قادرة على أن تكون قائدة 
للمرحلة وداعية العدالة، واستذكرت شهيدات وشهداء الحرية كافة، وعاهدت بالمضي ُقدمًا على درب الشهداء؛ من أجل تحقيق أهدافهم في 

بناء وطن حر يفوح منه عبق الياسمين، ولونه األبيض؛ أي لون السالم و الحرية.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

تقرير/صالح إيبو

أحمد حسن موسى

تزايد حدة معارك »كره باخ« وترابطها مع 
األهداف التركّية في سوريا

المطلق  الدعم  تقديم  على  تركي  إصرار  بعد 
ألذربيجان، زادت نبرة التهديد األذربيجانية ضد 
استخدام  وتم  بعنف  المعارك  وتجددت  أرمينيا، 
أسلحة ثقيلة وذات مدى أكبر من قبل الطرفين، 
دولية  لدعوات  المرافق  العسكري  التصعيد  هذا 
للحوار،  والعودة  النار  إطالق  لوقف  وإقليمية 
جديد  صراع  أمام  الباب  سيفتح  أنه  يبدوا 
عبر  تركيا  بيد  المرة  هذه  لكن  القوقاز،  في 

تحريك  لعبة  وفق  الصراع،  لهذا  تخطيطها 
منطقة  في  مكاسب  إلحراز  الشطرنج،  أحجار 
أخرى ويرجح أن تطالب تركيا بمزيد من النفوذ 
العسكري واالقتصادي في سوريا مقابل التهدئة 

في أذربيجان.
زمنية  فترة  خالل  متعددة  إقليمية  صراعات 
ومحاولة  إشعالها  في  تركيا  ساهمت  قصيرة، 
تجاهلها  يمكن  ال  إقليمية  كقوة  نفسها  تسويق 
اليونان،  ليبيا،  سوريا،  الدولية،  القوى  قبل  من 
واليوم تصطف تركيا مع أذربيجان ضد أرمينيا 
تسويق  وتحاول  القوقاز،  منطقة  إشعال  في 
آستانا(  واتفاق  )إدلب  الفاشلة  السورية  التجربة 
في إقليم »كره باخ« المتنازع عليه بين أرمينيا 

وأذربيجان.

دعوات دولّية للتهدئة يقابلها 
تأجيج تريك

دعوات دوليّة وإقليمية عدة بالتزامن مع تواصل 
من  ألكثر  وأذربيجان  أرمينيا  بين  المعارك 
للقتال  فوري  نار  إطالق  لوقف  دعت  أسبوع، 
باخ«  »كره  جمهورية  في  مقاتلين  بين  المتجدد 
األذربيجاني  والجيش  الذاتي،  بالحكم  المتمتع 
دخول  عالمية  إعالمية  مصادر  أكدت  الذي 
نقلتهم  جانبها  إلى  القتال  في  سوريين  مرتزقة 
تركيا قبل اندالع المواجهات بأسبوع، كما وثّقت 
األوسط  الشرق  من  مرتزقة  مشاركة  أرمينيا 

صوت  مقاطع  بث  عبر  األذري  الجيش  جانب 
مسجلة لهم ووجود 150 ضابط تركي في أرض 
المعركة، وهو ما يدل على وجود نية تركية في 
التدّخل وتأجيج الصراع بالقوقاز ألهدف سياسية 

واقتصادية. 
أبدت أرمينيا استعداداً لمناقشة وقف إطالق النار 
الدولي  المجتمع  ودعت  »مينسك«  إطار  ضمن 
غير  باخ،  كره  جمهورية  باستقالل  لالعتراف 
بنشر  ضمني  قبول  وسط  دولياً،  بها  الُمعترف 
قوات حفظ السالم الروسية في الحدود المشتعلة، 
طرفي  بموافقة  قواتها  نشر  روسية  واشترطت 
إلهام  األذربيجاني  الرئيس  أن  إال  الصراع، 
األمن  منظمة  حيادية  ضمان  اشترط  علييف، 
هذا  في  مفاوضات  لبدء  أوروبا  في  والتعاون 
األذربيجاني  الرئيس  عاد  يوم  بعد  لكن  اإلطار، 
إقليم  إعادة  شريطة  إال  الهدن  ورفض  للتصعيد 

»كره باخ« ألذربيجان.

إيران ورسيا أكرث املترضرين من 
أزمة القوقاز

المؤثرة  والدول  االشتباكات  حدة  إلى  بالنظر 
والمتأثرة بالصراع في القوقاز، يتشابه ذلك كثيراً 
وإيران  تركيا،  والليبي،  السوري  الصراع  مع 
سوريا،  في  آستانا  محور  تشكل  التي  وروسيا، 
باخ«،  »كره  في  واصطفافها  مواقفها  تختلف 
واحدة  مسافة  على  الحفاظ  تريد  التي  موسكو 
تأجيجه،  في  ترغب  وال  الصراع  طرفي  من 
واتهمتها  تركيا  تجاه  تصريحاتها  حدة  رفعت 
من  كالً  مع  مشترك  بياناً  عبر  ضمني  بشكٍل 
الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا عقب اجتماع 
مجموعة »مينسك« الخاصة بـ«كره باخ« ضمن 
منظمة األمن والتعاون في أوروبا، بعرقلة جهود 
السالم بين أرمينيا وأذربيجان، أيدت تركيا بشدة 
»المحتلين«  تسميه  ما  أن  وكررت  أذربيجان 

المطالب  رافضة  ينسحبوا،  أن  يجب  األرمن 
»السطحية« بوقف إطالق النار.

»كره  في  المفتعل  الصراع  في  موسكو  ترى 
باخ«، أمراً خطيراً بعد زج تركيا مقاتلين موالين 
لها من سوريا في الصراع هناك، وقالت صحيفة 
الحق  إلى  تركيا  افتقار  حول  ديلي«  »أوراسيا 
السياسي واألخالقي ألن تكون طرفاً في التسوية 
في كره باخ، ومطالبة الجانب األرميني بسحب 
قواته من »كره باخ« ووصفها باالحتالل، بسبب 
»حقيقة أن القيادة التركية ال تسّهل بأي شكل من 
األشكال عودة جميع األراضي السورية، بما في 

ذلك شمال غرب البالد، إلى سلطة دمشق«.
واعتبرت خطوات تركيا هذه سعي أنقرة لتصبح 
األرض«  »على  األحداث  في  مباشراً  مشاركاً 
في منطقة جنوب القوقاز، بالحصول على وضع 
حدة  تصاعد  إلى  يُشير  ما  وهو  لروسيا،  مساٍو 
الخالف الروسي التركي، الذي وصل ألوجه في 
األزمة الليبية وفي نهاية المطاف خفّف أردوغان 
المتوسط،  شرقي  ملف  مقابل  هناك  مطالبه  من 
واليوم وبعد التأييد األمريكي الواضح لليونان في 
شرق المتوسط، فتحت تركيا جبهة القوقاز التي 

ربما جاءت برضى ضمني أمريكي. 
ضمت  التي  إيران  تشكل  اآلخر  الجانب  في 
فوري  لوقٍف  ودعت  روسيا  لصوت  صوتها 
أخرى  عثرة  حجر  البلدين،  بين  النار  إلطالق 
أمام الطموح التركي في الحصول على الثروات 
األذرية ومنافسة إيران بمبيعات الغاز ألوروبا، 
وبالرغم من االنتماء الطائفي »الشيعي« إليران 
تفضل  إيران  أن  إال  )علماني(،  وأذربيجان 
أذربيجان  على  المسيحية  أرمينيا  مع  عالقاتها 
على  سياسي  وتنافس  بحتة  اقتصادية  ألسباب 
منطقة القوقاز، وتنظر إيران بريبة إلى العالقات 
التي تقيمها باكو مع األقلية األذربيجانية المقيمة 

في شمال إيران خوفاً من الحركات القومية.
الموقف الغربي الضبابي

نحو 30  منذ  المتحدة  والواليات  فرنسا  وتساهم 
سنة في حل النزاع كقادة مجموعة »مينسك« مع 
روسيا. لكن جميع المحاوالت باءت بالفشل حتى 
والفرنسي  األميركي  العام  الرأي  ويتأثر  اآلن. 
بالجالية األرمنية الكبرى التي تعيش في كل من 

البلدين.

الطاقة  بموارد  يتعلق  اهتماماً  أيضاً  ثمة  لكن 
بالنسبة إلى الغربيين الذين يحصلون جزئياً على 
بأذربيجان  المرتبطة  الغاز  أنابيب  من  حاجاتهم 

الغنية بالمحروقات أو يستكشفون حقوالً فيها.

تركيا وتحضريات القتال 
يف أذربيجان

بالرغم من نفي أنقرة وباكو، وجود جنود أتراك 
ضد  للقتال  أرضيها  على  سوريين  مرتزقة  أو 
تركيا  تورط  أن دالئل عدة ظهرت  إال  أرمينيا، 
المناورات  الصراع،  لتأجيج  التحضير  في 
العسكرية مع أذربيجان، والتصريحات السياسية 

ونقل  للصراع،  المأججة  التركية  والعسكرية 
بأكثر  الحرب  اندالع  قبل  السوريين  المرتزقة 
من أسبوع، مقدمات إلقحام تركيا نفسها في هذا 

الصراع. 
السوري  المرصد  نشرها  إحصائية  أخر  ووفق 
المرتزقة  قتلى  عدد  حول  اإلنسان  لحقوق 
وعشرات  قتيالً   76 أذربيجان،  في  السوريين 
أولى  ووصلت  األحد،  يوم  حتى  المفقودين 
األراضي  إلى  السوريين  المرتزقة  من  الدفعات 
ونشرت  القتال،  من  أسبوعين  قبل  األذربيجانية 
الفرنسية  والوكالة   ،CNNكالـ عالمية  محطات 
لألنباء وغيرها من الوكاالت العالمية معلومات 
ولقاءات مع مرتزقة سوريين يؤكدون وجودهم 
في  الـCNN عن مرتزق  وتنقل  أذربيجان،  في 
طريق  سرده  »عبدهللا«،  اسمه  الحمزات  فرقة 
وصوالً  عنتاب،  غازي  من  بدأت  التي  الرحلة 
إلسطنبول فأذربيجان جواً، »ووجدنا أنفسنا في 
نقطة عسكرية على الحدود، ولم تكن هناك حرب 

وقتها« .
الجبهة  خط  على  بأنه  عبد هللا  تفاجئ  أيام  وبعد 

قائاًل: »شحنونا في ناقالت جند، كنا نرتدي زياً 
أذرياً، وكل شخص منا كان مسلًحا بسالح فردي 
)كالشينكوف(.. توقفت السيارة وفوجئنا أننا على 
خط النار، لم نعلم حتى بمكان العدو، عندما بدأوا 
قصفنا، بدأ الشباب يبكون خوفًا ويريدون العودة 
فقُتل  قذيفة  بجانبنا  سقطت  ثم  إقامتهم،  مقر  إلى 

أربعة سوريين وجرح ثالثة آخرون«.
ويضيف عبد هللا أنه »في التجمع العسكري الذي 
يقيم فيه، رأى جثامين عشرة أشخاص سوريين، 
لهم  تتوفر  ال  آخرون  سبعون  أُصيب  حين  في 

الرعاية الصحية الالزمة«.
تركيا  أن  المعلومات،  هذه  وفق  الواضح  فمن 
البلدين،  بين  الحرب  إلشعال  تحضر  كانت 
ومْن يدير الحرب هي تركيا، في محاولة تثبيت 

القوقاز،  الليبية في صراع  أو  السورية  التجربة 
لكن الظروف هناك مختلفة، إذ أن الصراع بين 
دولتين وليس بين جماعات في إطار دولة واحدة 
كما في سوريا وليبيا، إضافة لوجود اتفاقية دفاع 
مشترك بين روسيا وأرمينيا التي لم تتدخل بكامل 
فالمقومات  الصراع،  في  بعد  العسكرية  قوتها 
أوارق  عن  ناهيك  مختلفة،  واإلقليمية  الدولية 
القوة التي تمتلكها موسكو ضد تركيا هناك أكثر 

من سوريا وليبيا.

لعبة خطرية إلحراز مكاسب عىل 
األرض السوريّة

بعد أيام من اندالع المواجهات، خرج أردوغان 
عمليات  إطالق  بإعادة  فيها  يهدد  بتصريحات 
عسكرية في سوريا واحتالل مناطق جديدة وهنا 
وشرق  شمال  في  مناطق  أو  منبج  على  يركز 
عشرات  تركيا  ترسل  ذاته  وبالوقت  سوريا، 
اآلليات العسكرية إلى نقاطها العسكرية في إدلب.
إشعال  في  تركيا  ألهداف  األولية  فالنظرة 
األوراق  تركيا خلط  محاولة  إلى  تُشير  القوقاز، 
وإحراز  الصراعات،  من  المزيد  إحداث  عبر 
مكاسب على األرض في سوريا مقابل تخفيض 
التركية  فالتهديدات  أذربيجان،  في  القتال  حدة 
من  يأتي  ال  سوريا  في  جديد  عسكري  باجتياح 
فراغ في هذا التوقيت، إضافة ألهداف اقتصادية 
الغاز ألوروبا،  الطاقة وتصدير  تتعلق بمصادر 
وتستثمر تركيا في وحدة اللغة واألصل األذري 

بين أذربيجان وتركيا.
صباح اليوم االثنين تجدد القتال بعنف في منطقة 
وبات  ثقيلة  أسلحة  الطرفين  واستخدم  الصراع، 
القصف يستهدف مناطق بعيدة عن خط المواجهة، 
أخرى  قوى  النخراط  يؤدي  ربما  التصعيد  هذا 
بشكٍل فاعل للتوسط أو تأجيج القتال، فالخارجية 
ودعا  القتال،  توسع  من  تخوفها  أبدت  الروسية 
لوقٍف  اتصال  عبر  األرمني  نظيره  الفروف 
فوري للنار، فهل ستشهد أرمينيا تكرار سيناريو 
من  المدعومين  األذريين  يد  على  سيفو  مجازر 
تركيا، أم سيقف العالم في وجه أردوغان ويكون 
المنطقة  في  أردوغان  أذرع  ضرب  بداية  بذلك 
وإعادة تحجيم تركيا التي بدأت تأخذ مكانة أكبر 

من حجمها؟!!.
على   ،1988 عام  باخ  كره  في  النزاع  ونشب 
خلفيّة إعالن اإلقليم، الذي كان يتمتع بحكم ذاتي، 

عن خروجه من جمهورية أذربيجان السوفيتية.
وفي العام 1991 أعلن السكان األرمن لإلقليم من 
طرف واحد إنشاء جمهورية كره باخ المستقلة، 

التي لم تعترف بها أي دولة حتى اآلن.
وخسرت القوات األذربيجانية جراء نزاع مسلح 
استمر من 1992 إلى 1994 السيطرة على كره 

باخ و7 مناطق متاخمة.

صفحات منسية )محمد زيتون(

العودة الى أورشليم.. تاريخ استعادة المسرح تجدد األمل
الكرد اليهود

يقضي  قد  التاريخ  وسجل  الماضي  أوراق  بين 
القارئ ردحاً من الزمان يُقَلُِّب الصفحات ويتنقَّل 
بين الكتب، إذ إن قراءة التاريخ ودراسته ركن 
متين من أركان فهم الحاضر والتخطيط للمستقل. 
ومعبّد  واألمم،  األشخاص  حياة  هو  فالتاريخ 
الطريق أمام اإلنسان وجماعته، عند السير نحو 
المستقبل. وقد قيل قديماً »إن من يدرس التاريخ 
يضيف أعماراً إلى عمره«. ففيه خبر الماضين 
نقلب  وإننا حين  العبر.  تُستخلَص  األولين ومنه 
نجدها  سبقونا  من  أخبار  من  وريقات  بعض 
لفنانين  مشرقة  وصفحات  المعة  بصور  َمأْلَى 
أُغفل  ومدرسين؛  وعلماء  وأدباء  رياضيين  أو 
أسماؤهم وأُهمل فضلُهم، سواء  ذكُرهم ونُسيت 
المناهج  إدارة  تولى  ممن  قصد  عن  ذلك  أكان 
تقدير  أو عن سوء  والجامعات  المدارس  لطلبة 
أو عن جهل؛ كل هذا في ميزان العلم والحضارة 

تدمير وتخريب لألمم والشعوب.
ومن المعروف أن كل شعب أو أمة تسعى جاهدة 
إلبراز مآثر أعالمها وعلمائها ومفكريها ليبرز 
الشعوب  بين  شأنها  ويسمو  األمم  بين  فضلها 
أبنائها؛  من  السائرين  دروب  به  ولتضيء 
نحاول  وكذلك  سلف.  لخير  خلف  خير  فيكونوا 
من خالل هذه األسطر القالئل أن ننفض الغبار 
عن بعض األخبار عسى أن ننجح في إنصاف 
البشرية  من رحلوا بأجسادهم وبقوا في وجدان 

ومجد التاريخ بإنجازاتهم وأفضالهم وعلومهم.
على  معاً  الضوء  نسلط  اليوم  الحلقة  هذه  في 

»تمساح النيل«، »الطوربيد البشري«.
أكثر من نصف قرن مضى على رحيل السباح 
السوري العالمي »محمد زيتون« الذي خسرته 
سوريا كما خسرته الرياضة وخسره عشاقه في 

21 أيلول 1964 إثر حادث أليم تعرض له أثناء 
حينها  وكان  النيل،  سباق  غمار  لخوض  ذهابه 

المرشح الوحيد لنيل ذهبية السباق.
ولد أسطورة السباحة السورية »محمد زيتون« 
عام 1941 وركب البحر قبل أن يركب اآلليات، 
تحت  وطرطوس  أرواد  بين  المسافة  واجتاز 
سباحة  اجتازها  األعاصير،  ظل  وفي  األمطار 
وهو طفل في العاشرة من عمره وسط ذهول كل 
راً منذ تلك اللحظة بوالدة سباح  من شاهده، ُمبّشِ

سوري من الطراز الرفيع.
يقال أن »زيتون«، وهو بطل العالم أربع مرات 
صيفاً   - يومياً  يسبح  كان  ومحترفين(،  )هواة 
شتاًء - دون انقطاع، وقد شوهد عشرات المرات 
الفلوكة  ربط  عبر  السباحة  على  يتمرن  وهو 
إلى  سباحة  وسحبها  بخصره  صغير(  )قارب 
منظمة  غير  كانت  التمارين  هذه  لكن  الشاطئ، 

ولم يكن يشارك في سباقات رسمية، كان يشارك 
بالسباقات الشعبية فقط ويتفوق على الجميع.

قرار »زيتون« المشاركة في السباقات جاء بعد 
»منير  للسباح  القارب  ظهر  على  من  مرافقته 
العربية  الجمهورية  سباق  في  العلي«  ديب 
في  للقفز  دفعه  للسباحة  حبه  أن  حيث  المتحدة، 
وسط  أزره  وشد  جانبه  إلى  والسباحة  الماء 
إعجاب شديد من خبراء السباحة آنذاك بسرعته 

وأسلوبه في السباحة، ومن هنا كانت البداية.
هذا  حياة  في  مرت  التي  الغريبة  المواقف  من 
أحد  وخالل  أنه  األسطوري،  السوري  السباح 
السباقات ُكسرت يده فأكمل بيد واحدة لمسافة 10 
كم وحل في المركز الثالث، لكن لجنة التحكيم - 

تقديراً لما قام به - منحته المركز األول مكرر.
كل هذا كان يوحي بأن هذا الشاب السوري الذي 
مستقبالً  له  سيكون  والحدادة،  البناء  في  يعمل 

زاهراً على صعيد السباحة، وهو الذي لم يخيب 
العالمية األولى في بطولة  اآلمال منذ مشاركته 
نال  حين   1959 عام  نابولي«  »كابري  العالم 

الميدالية الذهبية على مستوى الهواة.
وعاد أصغر سباح في بطولة العالم عام 1960 
الهواة  مستويي  على  باللقب  ليتوج  جديد  من 
الوقوف  على  الجميع  ويجبر  والمحترفين 

والتصفيق لهذه الموهبة السورية المبدعة.
»الطوربيد البشري السوري يفوز من جديد في 
بطولة العالم للسباحة ويحقق رقماً قياسياً خيالياً« 
وهو  لندن  راديو  على  المذيع  تعليق  كان  هكذا 
خط  إلى  يصل  وهو  السوري  السباح  يشاهد 
النهاية في بطولة العالم كابري نابولي 1961، 
وقد  الشاب  للبطل  الثالثة  العالمية  الذهبية  وهي 

نالها في العشرين من عمره.
أرشيف  في  واإلحصائيات  األرقام  تقول 
وقد  قط،  سباقاً  يخسر  لم  أنه  البشري  الطوربيد 
كان الفتاً مفاجأته للجميع عام 1964 عندما عاد 
عنها  انقطاعه  بعد  العالم  بطولة  في  للمشاركة 
ونيل  الجميع  سحق  من  تمكن  وكيف  لعامين، 

الميدالية الذهبية بجدارة مطلقة.
آخر سباق شارك فيه »زيتون« كان سباق النيل 
الدولي وقد حصد نتيجة الفوز به مبلغاً من المال 
والتي  بها  حلم  لطالما  التي  السيارة  به  اشترى 
تعرض  عندما  لموته  سبباً  النهاية  في  كانت 
لحادث مروري فيها أدى لوفاته على الفور في 
وعشرين  ثالثة  عن   1964 يوم 9/21/  مصر 
يعجز  قد  ما  األسطورة  هذا  خاللها  حقق  عاماً 
الكثيرون عنه. دفن »زيتون« في مسقط رأسه 

مدينة جبلة على الساحل السوري.
ذلك هو السباح الذي نعجز أن نوفيه حقه بمثل 
وحوته  البحر  ابن  بحق  كان  لقد  الكلمات،  هذه 

الذي لطالما ابتلع الخصوم وتتوج بالذهب.

في  والمسرح  السينما  لدائرة  العام  المدير  أعلن 
الرشيد  مسرح  أن  موسى،  حسن  أحمد  العراق 
المسرحية  العروض  الستقبال  افتتاحه  سيعاد 
أواخر  والدولية  المحلية  الفنية  والمهرجانات 
الشهر المقبل بعد توقف دام نحو 17 عاماً، إثر 
تعرضه ألضرار بليغة بعد أحداث الحرب التي 

شهدها العراق في ربيع عام 2003م.
وقال الدكتور موسى لوكالة األنباء األلمانية إن 
دائرة السينما والمسرح شرعت منذ أشهر بأكبر 
عملية إعادة إعمار وتأهيل لمرافق دائرة السينما 
والمسرح وعلى وجه الخصوص مسرح الرشيد 
أُنشئ  الذي يضم 528 كرسياً، والذي سبق أن 
عام 1980م من قبل شركة فرنسية – سويسرية 
بعد  شامل  وتدمير  حرق  لعمليات  وتعرض 

احتالل العراق عام 2003م.
وتوقع إعادة افتتاح مسرح الرشيد يوم 28 من 
الصالة  تضم  التي  مرافقه  بكافة  المقبل  الشهر 
والمسرح  الممثلين  وغرف  وملحقاتها  الكبرى 
وتطوير نظام اإلضاءة وصالة استقبال الضيوف 
والصالة الداخلية بمواد بناء وديكور حديثة مع 
للمسرح  بالتصاميم والمعالم األساسية  االحتفاظ 

الذي أنشئ في مطلع ثمانينات القرن الماضي.
وذكر موسى أن دائرة السينما والمسرح تستعد 
مسرح  افتتاح  في  كبير  احتفالي  كرنفال  إلقامة 
عروضاً  يتضمن  أيام  ثالثة  يستمر  الرشيد 
الفرق  بمشاركة  وغنائية  وفنية  مسرحية 
المسرحية العراقية وكبار المطربين، كما تسعى 

الستضافة شخصيات فنية عربية ابتهاجاً بإعادة 
الحياة لهذا المرفق الحيوي، ليكون إضافة جديدة 
إلعادة إحياء المسارح العراقية والحركة الفنية.

وقال موسى إن دائرة السينما والمسرح نجحت 
إلى  الحياة  إعادة  في  الماضية  السنوات  خالل 
ستة مسارح في بغداد، أبرزها مسرح المنصور 
في مجمع ساحة االحتفاالت الكبرى، واستكمال 
إنجاز مسرح الرافدين، ومسرح آشور، ومسرح 
أكبر  الوطني  والمسرح  المسرح،  منتدى 
المسارح في العراق، الفتاً إلى أن هذه المسارح 

جاهزة الستقبال العروض المسرحية والفنية.
وختم أحمد حسن موسى قائالً »إن إعادة الحياة 
ستفتح  الكبرى  الفنية  والقطاعات  المسارح  إلى 
في  كبيرة  ومسرحية  فنية  حركة  أمام  األبواب 
محلية  مؤتمرات  استضافة  عن  فضالً  العراق 

ودولية«

الوثائقي  الفيلم  هو  أورشليم«  إلى  العودة 
ساعده  وقد  أمين،  محمد  ستار  للمخرج 
جبار  إياد  السينمائي  المخرج  اإلخراج  في 
علي  بأبو  الملقب  أحمد  حسين  والفنان 

وحميد بدرخان وسامي كمال.
إن  أمين  محمد  ستار  قال  الصدد  هذا  وفي 
إعداد وإخراج الفيلم الوثائقي استغرق أكثر 
من عشر سنوات، حيث جمعت المعلومات 
والقضايا التاريخية للكرد اليهود الذين كانوا 
وهاجروا  كردستان  باشور  في  يعيشون 
في  منهم  بالكثير  التقى  وقد  فلسطين،  إلى 
حياتهم  عن  لقاءات  معهم  وأجرى  وقتها، 
ومعيشتهم، وحديثه معهم شاهد حال لتاريخ 

الكرد اليهود. 
تاريخية  مصادر  على  اعتمد  أنه  وأضاف 
أمثال  أكاديميين  أساتذة  مع  بالتعاون 
خزندار،  معروف  الدكتور  المرحوم 

والمرحوم مال أحمد ورتي والدكتور فرهاد 
بيربال واألستاذ نزاد عبدهللا والكاتب شفيق 
المختصة  بشدري  وإيالن  خضر،  حاجي 
في القضايا المدنية وخاصة قضايا اليهود. 

وأكد ستار أن عمل إنتاج الفيلم وصل إلى 
بصورة  إنتاجه  من  األخيرة  المرحلة  ختام 
كاملة، ويعتبر هذا الفيلم الوثائقي من األفالم 

المهمة والتاريخية للكرد اليهوديين.
الكرد  بمسألة  اهتمامي  بداية  قائالً:  وتابع 
اليهوديين هي منذ الطفولة، وكانت والدتي 
اليهود  الكرد  تذكر  لها،  الفضل  يعود  التي 
في حديثها، وقد استغربت في إحدى المرات 
وسألتها عنهم وقالت أنهم شعب كردي لكن 
كردي  شعب  هم  وإال  الديانة  في  الفرق 
تقاليدهم  في  الكردي  المجتمع  من  وجزء 

ومعيشتهم ولباسهم وكل شيء.

إعداد/ مريم الخوري

 اتحاد الكتاب
 الكرد.. واقع

(وطموحات )2

مرحلة  سوريا  في  الكرد  الكتاب  احتاد  دخل 
اتفاق  إلى  جديدة في أعقاب توصل أعضائه 
بالتراضي حلل األزمة التي عصفت به وشلت 
حركته ونشاطه تقريباً ألكثر من سنة، وتوج 
الرابع االستثنائي في  االتفاق بانعقاد مؤمتره 

11 أيلول املاضي.

منذ  االحتاد  أزمات  مراجعة  خالل  ومن 
عدة  هناك  أن  نلحُظ  2013م  في  تأسيسه 
اعترضت  أو  عليه  أثرت  عوامل  أو  محددات 
مسعى  في  ذكرها  من  بد  ال  وهنا  طريقه، 
تؤدي لظهور  التي  اليد على األسباب  لوضع 
حتديد  بغية  االحتاد  في  التنظيمية  املشاكل 
ألية  حتسباً  معاجلتها  في  املناسبة  احللول 

مشاكل مماثلة في املستقبل. 

كبيرة  أهمية  املوقع  لهذا  االحتاد:  رئاسة  1ـ 
أمام  االحتاد  وقوة  وهوية  وجهة  حتديد  في 
الرأي العام، وأي صفة شخصية - إيجابية أو 
سلبية - مالزمة لرئيس االحتاد تنعكس على 
تنظيمه بشكل مباشر، ولذلك من املفترض 
اختيار  في  حذرة  التنظيم  قاعدة  تكون  أن 
العضو الالئق لتولي رئاسة االحتاد. نذكر هنا 
املشاكل  جميع  محور  كان  االحتاد  رئيس  أن 
تأسيسه.  منذ  االحتاد  لتنظيم  التنظيمية 
أن  مساوئ  أو  بإيجابيات  التكهن  ميكن  وال 
األطر  خارج  أو  داخل  من  االحتاد  رئيس  يكون 
له  سيكون  يكن  مهما  ولكن  السياسية، 

تأثير في سيرورة تنظيم االحتاد. 

الحظنا  كما  السياسية:  التدخالت  2ـ 
األحزاب  بعض  على  احملسوبني  األعضاء  فإن 
السياسية كانوا وراء التكتالت التي ظهرت 
األمور  تأزمي  في  وبالتالي  االحتاد،  تنظيم  في 
التكتالت احلزبية في  داخله، وهكذا تسببت 
وظهور  انشقاقات  حدوث  إلى  الكتاب  احتاد 
احتاد كتاب آخر مواٍل لطرف سياسي بعينه. 
وهنا ال بد من نقد العقل املوجه في احلركة 
السياسية الكردية، فهذا االحتاد كان بوسعه 
قومية  أو  وطنية  أدبية  مؤسسة  يصبح  أن 
أنه  على  إليه  نُظر  لو  الكرد،  الكتاب  لكافة 
الواقع  أن  بوضوح  نرى  كما  ولكن  كذلك، 
السياسية  احلركة  تزال  فال  كذلك.  ليس 
األدبي  العقل  تدجني  واجبها  من  أن  تعتقد 
أي  دون  وشاكلتها  أهوائها  على  الكردي 
مراعاة للمصلحة الوطنية أو القومية العليا 
للكُرد، أي إنشاء احتاد للكّتاب على مقاس كل 
الذي يطرح نفسه،  حزب سياسي، والسؤال 
ماذا أفادت عملياً ظهور احتاد كتاب كردستان 
– سوريا  سوريا من رحم احتاد الكتاب الكرد 
الطاقات  وإضعاف  وتفتيت  تشتيت  سوى 

الكردية بفعل ذاتي؟!!.

أن  يفترض  الناجح  التنظيم  الهوية:  3ـ 
ونظام  وبرنامج  أهداف  ذات  هوية  له  يكون 
واضح املعالم من جانب مؤسسيه، هذا في 
الواقع فإن إشكالية  النظري، أما في  اجلانب 
الهوية أكثر القضايا التي تؤثر في مستقبل 
واألمم  للشعوب  بالنسبة  وحتى  التنظيمات 
معروف  هو  كما  الكردي  والشعب  أيضاً. 
في  وشاقولياً  عامودياً  ذاته  على  منقسم 
للسير  املالئمة  األيديولوجيا  اتباع  مسألة 
بر  إلى  عموماً  والكرد  الكردية  بالقضية 

األمان. 

يوجد ثالثة احتادات خاصة بالكتاب واملبدعني 
)احتاد  وهي  سوريا  وشرق  شمال  في  الكرد 
الكتاب الكرد في سوريا - احتاد مثقفي روج 
آفاي كردستان، احتاد كتاب كردستان سوريا( 
العام  )االحتاد  اخلارج  في  واحد  احتاد  وهناك 
للكتاب والصحفيني الكرد في سوريا(. وهنا 
ال نحسب احتادات املثقفني في اإلدارات الذاتية 
العضوية.  في  القومي  بالتعدد  تقبل  ألنها 
يبدو  االحتادات  تلك  نظرة فقط ألسماء  وفي 
النخب  لدى  الهوية  في  اإلشكالية  واضحاً 

الكردية.

الكردية  الثقافية  النخبة  تأخر  واضحاً  يبدو 
التغييرات  وفهم  الواقع  مجاراة  في 
املنطقة،  في  واالجتماعية  السياسية 
للواقع  جادة  نقدية  عملية  أي  جترى  ولم 
الداخل واخلارج لتحديد  الكردي في  الثقافي 
للكتاب  التنظيمي  للفعل  املناسبة  الهوية 
ارتقاء  أي  نشهد  لم  ولهذا  الكرد،  واملثقفني 

أدبي وثقافي كردي جاد.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

العزلة المفروضة على القائد آبو اعتداء صريح على تطلع البشر نحو تحقيق حريتهم

مؤسسة المناهج.. العمود الفقري للتطوير التربوي

روناهي/ كركي لكي- بيَن أهالي كركي لكي بأن العزلة التي تفرضها الدولة التركية ضد القائد عبد اهلل أوجالن هي انتهاك واضح وصارخ ضد 
حقوق اإلنسان، وأنها تدخل في دائرة المؤامرة التي حيكت ضده منذ أكثر من عقدين من الزمن.  

روناهي/ الشدادي ـ يشتكي أهالي ناحية الشدادي جنوب الحسكة من الغياب التام لمادة الغاز المنزلي المدعوم, مما يضطرهم لشراء المادة من 
السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً أو استخدام بابور الكاز »الدفش« كحل بديل في ظل االنقطاع الطويل للمادة.

وتعاطيها  تعاملها  في  التركي  التاريخ  صفحات 
خالية  سوداء  الشعوب هي صفحات  قضايا  مع 
بالقمع،  حافل  فسجلها  بيضاء،  نقطة  أي  من 
بحقها،  المجازر  وارتكاب  الشعوب  وسحق 
فالمجازر والترهيب الممنهج الذي مورس بحق 
الشعب الكردي، واألرمني، والعربي، وغيرها 
من شعوب المنطقة عبر السنوات المئة الماضية، 
مازالت  العثماني،  االحتالل  حقبة  في  وقبلها 
فصوله مستمرة، فالتآمر على الشعوب، ومنعها 
من السير صوب الحياة الحرة ديدنها، لذلك ومن 
تمارس  الشعوب  على  تآمرها  استمرار  أجل 
أبشع أنواع اإلرهاب بحق أيقونة الحرية، وملهم 
األممي  المفكر  أوجالن،  عبدهللا  القائد  الشعوب 
فصله  والتنمية«  »العدالة  سلطات  تحاول  الذي 
بأفكاره من خالل  المؤمنين  عن محيطه، وعن 

فرض العزلة التامة عليه.
حول  لكي  كركي  أهالي  آراء  على  وللتعرف 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  ضد  الممنهجة  العزلة 

أجرينا االستطالع التالي: 

ُرؤى القائد عبد الله أوجالن 

تحولت إىل أسلوب حياة 

المنظمات  شؤون  مكتب  مدير  حدثنا  بدايةً 
هذا  حول  برجس  السالم  عبد  لكي  كركي  فرع 
الموضوع بالقول: »تركيا منذ نشأتها، والسيما 
الجبال،  أتراك  الكرد  تعتبر  لوزان  معاهدة  بعد 
الهوية  طمس  إلى  تسميتها  وراء  من  وسعت 
الكردية،  بالثقافة  يوحي  شيء  وأي  الكردية، 
والقرى  المدن،  أسماء  تغيير  إلى  فعمدت 
تغيير  على  الكردي  الشعب  وأجبرت  الكردية، 

أسمائهم إلى أسماء تركية«.
بحق  اإلرهابية  سياساتها  وبسبب  بأنه  منوهاً 
اندلعت  كردستان  وجغرافية  الكردي  الشعب 
تلك  وخالل  ضدها،  الكردية  الثورات  عشرات 
الكرد  المدنيين  بآالف  تركيا  نكلت  الثورات 
وحرقت قراهم ومدنهم، وأعدمت الزعماء الكرد 

كالشيخ سعيد بيران، وسيد رضا.
فرع  المنظمات  شؤون  مكتب  مدير  وأشار 
كركي لكي عبد السالم برجس بأنه ماتزال هذه 
المحموم  اإلرهابي  فنشاطها  مستمرة  السياسة 
في  آخر  شكالً  اكتسب  الكردية  القيادات  ضد 
العزلة  بفرض  الحادي والعشرين متمثالً  القرن 
على قائد الشعوب الحرة عبد هللا أوجالن، متابعاً 

دولية  مؤامرة  نتيجة  تركيا  اعتقلته  أن  »فمنذ 
عزلته عن العالم الخارجي ومنعته من التواصل 
العزلة  سياسة  تمارس  وماتزال  محاميه،  مع 
خوفها  بسبب  وذلك  شخصه،  على  والحصار 
أن  ترى  فهي  التحررية،  وفلسفته  أفكاره  من 
في فرض طوق الحصار عليه في سجنه سجٌن 
ألفكاره، لكنها ال تعلم أن قائد الشعب الكردي قد 

تحول إلى أيقونة لكل شعوب المنطقة«.
ينجحوا  لن  وزمرته  أردوغان  أن  برجس  وأكد 
آبو  القائد  رؤى  ألن  اإلرهابية؛  مساعيهم  في 

تحولت إلى أسلوب حياة.

»تركيا فشلت يف طمس 
اإلرادة الكردية«   

روى  ستار  مؤتمر  عضوة  بينت  جانبها  من 
علي بأن النظام التركي فشل في طمس اإلرادة 
الشعب  ألن  دوماً  وسيفشل  قديماً  الكردية، 
عبد  كالقائد  ومفكرين  قادة  يمتلك  بات  الكردي 

هللا أوجالن.
وأوضحت: »إننا قد تجاوزنا مرحلة السكوت عن 
حقوقنا ألننا قد نهلنا من فلسفة التمسك باإلرادة 

إياها  منحنا  التي  بكرامة  العيش  الحرة، ورغبة 
أردوغان  حاول  فمهما  أوجالن،  هللا  عبد  القائد 
العزلة  المتواطئين معه في فرض  وحزبه وكل 
على القائد آبو، فإنها بهذا اإلجراء غير القانوني 

تعزل نفسها«.
صحيفتنا  منبر  خالل  من  روى  وطالبت 
بحقوق  المنادية  الجهات  تعي  أن  »روناهي« 
هللا  عبد  القائد  اعتقال  استمرار  أن  اإلنسان 
إنسان  ولكل  الشعوب  لكل  اعتقال  هو  أوجالن 
روى  ستار  مؤتمر  عضوة  واختتمت  حر، 
الهيئات  لهذه  نداؤنا  »لذلك  قائلةً:  حديثها  علي 
القائد  عن  اإلفراج  إلى  تسعى  أن  والمنظمات 
آبو وكسر حالة العزلة عليه ومعاقبة تركيا التي 
احترام  على  تنص  التي  القوانين  جميع  تنتهك 

حقوق اإلنسان والسيما معتقلي الرأي«.

»العزلة عىل القائد آبو اعتداء 
عىل تطلع البرش نحو تحقيق 

حريتهم«

التركية  الدولة  إرهاب  عن  الحديث  سياق  وفي 
مكتب  مدير  ذكر  أوجالن  هللا  عبد  القائد  بحق 
الشباب في حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا 
المفكر  بحق  المفروضة  العزلة  بأن  النايل  علي 
القائد عبد هللا أوجالن يمكن وصفها  والمناضل 
تفريغ  هي  التالية:  النقاط  وفق  أهدافها  وتحديد 

تجاه  وعصابي  استغاللي  طوراني  عنصري 
في  الفاعلة  وحركته  الكردي  الشعب  حرية 
متزايد،  حقد  وهي  والعالم،  المنطقة  تاريخ 
هللا  عبد  األممي  والمفكر  للقائد،  َمَرِضي  وكره 
الكردي،  للشعب  الحرية  حركة  باعث  أوجالن 
ومنظر حرية وأخوة الشعوب األهم في المنطقة 
التعويق  تحقيق  إلى  تهدف  أنها  كما  وتاريخها، 
األوجالني؛  والفكر  الفلسفة  لسقف  المنهجي 
هللا  عبد  المفكر  وناظمه  مشيده  على  بالتضييق 

أوجالن، بحسب النايل.
خلق  إلى  تهدف  العزلة  سياسة  بأن  النايل  ونوه 
تجربة  أمام  والمصاعب  اإلعاقات  من  المزيد 
حياً  تجسيداً  تشكل  التي  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
هللا  عبد  المناضل  وتنظير  لقراءات  وعيانياً 
وحرية  والدولة  المجتمع  قضايا  حول  أوجالن 
الشعوب وإسقاطها العملي على الوضع السوري.
الحداثة  حزب  في  الشباب  مكتب  مدير  وشدد 
والديمقراطية لسوريا علي النايل على أن العزلة 
المفروضة على القائد هي خرق واضح لشرعة 
وأعرافها،  ومواثيقها  الدولية  اإلنسان  حقوق 
البشر  اعتداء صريح على تطلع  وفي جوهرها 
أن  إلى  الفتاً  وكرامتهم،  حريتهم  تحقيق  نحو 
ما  يعمل  لسوريا  والديمقراطية  الحداثة  حزب 
عبد  القائد  أوضاع  على  الضوء  لتسليط  بوسعه 
من  انطالقاً  اعتقاله  وظروف  أوجالن،  هللا 
والقائد  المناضل  في  ترى  التي  الحزب  نظرة 
الحداثة  قيم  منظري  أهم  أحد  أوجالن  هللا  عبد 

والديمقراطية والعيش المشترك في المنطقة.

المناهج،  مؤسسة  تعتبر  قامشلو-  روناهي/ 
مؤسسة تربوية تعمل على إعداد الكتب المدرسية 
للمراحل الثالث )االبتدائية، اإلعدادية، الثانوية(، 
»الكردية  المنطقة  في  أساسية  لغات  بثالث 
نهجها  في  معتمدةً  والسريانية«،  والعربية 
التعليمي على مبدأ أخوة الشعوب في المنطقة.  

يشكل المنهاج جزءاً أساسياً في العملية التربوية، 
أن  يمكن  فال  لها،  الفقري  العمود  بمنزلة  فهو 
واضح  منهاج  دون  تربوي  عمل  أي  يتصّور 
يعد مدخالً  المناهج  تطوير  أن  كما  يسير عليه، 
مهماً من مداخل إعداد الفرد القادر على النهوض 

باألمة نحو االزدهار والتقدم.
 2014 بداية  في  عملها  المناهج  مؤسسة  بدأت 
على  حينها  عملها  واقتصر  رميالن،  مدينة  في 
وفي  فقط،  الكردية  باللغة  المناهج  إصدار 
2015 ضم اللغتين )العربية والسريانية( إلعداد 
المناهج وإصدارها حسب الخطة التربوية، إلى 
 1 وبتاريخ  الثانوية،  المرحلة  إلى  وصلت  أن 
/5 /2018 افتتحت المؤسسة في مدينة عامودا 
من  المناهج  مؤسسة  وتتألف  رسمية،  بمراسم 
لجان أدبية وعلمية باإلضافة إلى لجان المتابعة 

والتصميم.  

إمكانيات محدودة..

ولنتعرف أكثر على آلية عمل المؤسسة والمعوقات 
التي تواجهها، التقينا مع الرئيس المشترك لمؤسسة 

»مكسب  عامودا  مدينة  في  التربوية  المناهج 
الصياح« والذي أكد بأن إعداد المناهج تجربة حديثة 
الصعوبات  بعض  يتخللها  أن  البد  لذا  المنطقة،  في 

والعوائق.
بالقول:  تواجههم  التي  المعوقات  أبرز  موضحاً 
»النقص في اإلمكانيات المحدودة والضئيلة والبدائية 

الالزمة  المصادر  إيجاد  وصعوبة  إعدادها،  في 
المواضيع  من  الكثير  في  بالحيادية  تتصف  التي 
العلمية  بالدقة  تتصف  التي  والمصادر  األدبية، 
بالنسبة لمواضيع بعض المواد، التي تحتاج إلى جهد 
وتحليل وموضوعية في الطرح؛ كلها معوقات تؤخر 

العمل«.

عام  وبداية   2019 نهاية  في  بأنه  الصياح  وأكمل 
الثانوي  الثالث  منهاج  مرحلة  إعداد  بدأ   2020
وأصبح جاهزاً، وطبع حوالي ما يقارب عشرة آالف 
بأنه  مؤكداً  واألدبية،  العلمية  المادتين،  من  نسخة 
المناهج أساتذة ذوو خبرات من  أشرف على وضع 
مختلف األطياف، وتابع: »وستكون بين أيدي الطلبة 
الموزعة  والكميات  الحالي  الدراسي  العام  خالل 

للمنهاج متفاوتة بين منطقة وأخرى«.
الوصول  هدفها  بأن  أكد  المؤسسة،  طموح  وحول 
إلى مستوى ترتقي بها كافة شعوب المنطقة، مشيراً 
بأن الخطة المستقبلية للمؤسسة هي االعتماد والعمل 
المستوى  فوق  المنهاج  ليكون  التفاصيل  أدق  على 
والظروف  المنطقة  وضع  مراعاة  مع  جداً،  الجيد 
المجتمع  بها  يمر  التي  النفسية  والحالة  واإلمكانيات 
عامةً، وأردف: »كل هذه األمور ستكون قيد الدراسة 
طموحات  لتلبية  الوصول  حتى  المطول  والبحث 
المؤسسة والمنطقة، كما وتسعى مؤسسة المناهج إلى 
تعليم حر يقدم المعرفة والمعلومة كما هي، من أجل 

جيل حر يعرف الحقائق.

تاليف األخطاء..

اللغوية  األخطاء  يتابعون  بأنهم  الصياح  ووبيَّن 
من خالل االستبيانات والتواصل مع المجمعات 
التربوية وإدارة المدارس والتواصل مع المعلمين 
مالحظاتهم  »تؤخذ  وذكر:  للمنهاج،  والقارئين 
اإلمالئية  األخطاء  هذه  وتجمع  االعتبار  بعين 
جذري،  بشكل  الالحقة  المرحلة  في  لتالفيها 
والعملية  مستمرة،  للمنهاج  التطوير  وعملية 

التعليمية تسير بالشكل المطلوب«.

وختم الرئيس المشترك لمؤسسة المناهج التربوية 
في مدينة عامودا »مكسب الصياح« حديثه بأن 
حاول  مهما  بارز  بنجاح  تسير  التربوية  القافلة 
»ألن  قائالً:  وشدد  صورتها،  تشويه  البعض 
نهجنا التربوي والتعليمي ال يشمل شعب أو ثقافة 
أو دين واحد، بل هدفنا إنساني واألبواب مفتوحة 

لكل من أراد أن يبني«.  
وأساسي  عام  إطار  تعتبر  التعليمية  المناهج 
بقيم  الطالب  يؤهل  وبموجبه  والتعليم،  للتربية 
تبني  ومعارف  ومهارات  وسلوكيات  وأنماط 
له مستقبالً باهراً، فالمناهج هي نقطة االنطالق 
في إعداد األجيال القادمة وتأهيلها لتكون قادرة 
النقلة  إحداث  البنَّاء من أجل  المنتج  العمل  على 
التعليم  إلى  التخلف  من  للمجتمع  المطلوبة 

والتطور.

استطالع/ غاندي إسكندر      

تقرير/ عادل عزيز 

تقرير/ حسام دخيل

تقرير/ إيريش محمود

جرة الغاز بـ 8000 ليرة في السوق السوداء وبابور الكاز حّل خطير في ظل انقطاع الغاز عن ناحية الشدادي

خمس وعشرون ألف طن من البذار المغربل والمعقم 

يوزع في الشمال السوري

إنجازات حققتها لجنة اقتصاد 

المرأة في الرقة وخطوات هادفة 

لتطوير العمل أكثر

لم يحصل األهالي في ناحية الشدادي والريف 
التابع لها على مخصصاتهم من الغاز المنزلي 
منذ شهر نيسان المنصرم. وبهذا الخصوص؛ 
سكان  من  الفريح  فادي  المواطن  قال 

لصحيفتنا  خاص  حديث  في  الشدادي  ريف 
لم  أشهر  خمسة  من  أكثر  »منذ  »روناهي«: 
نحصل على جرة غاز واحدة من المعتمدين, 
أو  الكاز«  »بابور  الستعمال  حالياً  نضطر 
عليه  يُطلق  كما  الدفش  »ببابور  يسمى  ما 
منوهاً  حاجياتنا«.  لقضاء  المحلية«  باللهجة 
المواقد  النوع من  هذا  استعمال  على خطورة 

وبخاصة في ظل عدم توفر مادة الكاز.

سريعة  البنزين  بمادة  األهالي  استعاض  فقد   
االشتعال عوضاً عن الكاز, وهذا ما زاد خطر 
الحسكة  ريف  مناطق  وشهدت  المواقد.  تلك 
خلّفت  مواقد  النفجار  حوادث  عدة  الجنوبي 
شهر  في  آخرها  كان  الضحايا  من  مجموعة 
حزيران المنصرم, حيث القت شابة في العقد 
الثاني من عمرها حتفها جراء انفجار البابور 
في قرية البجدلي /3/ كم شرق ناحية الشدادي.

وفي السياق نفسه؛ قال المواطن أمجد األسعد: 
المعتمدين  لدى  مفقودة  الغاز  مادة  »إن 
الرسميين منذ شهر رمضان المنصرم، حيث 
المدة«.  هذه  بعد  واحدة  غاز  جرة  نستلم  لم 
شراء  على  حالياً  يعتمدون  أنهم  إلى  مشيراً 
ما  يتراوح  بسعر  السوداء  السوق  من  الغاز 
للجرة  سورية  ليرة   8000  -  7000 الـ  بين 
يحصل  التي  الطريقة  عن  متسائالً  الواحدة. 
عليها تجار السوق السوداء على الغاز وكيف 
بإمكانهم توفير المادة في ظل هذا االنقطاع؟!.

الشهيد  لكومين  المشتركة  الرئيسة  قالت  فيما 
على  يحصلوا  لم  أنهم  العبد هللا  مطرة  سرحد 
المنزلي  الغاز  مادة  من  الحي  مخصصات 

»إن  قالت:  حيث  المنصرم,  نيسان  شهر  منذ 
في  سادكوب  ولجنة  الناحية  مجلس  أعضاء 
نقص  إلى  بالمادة  الشح  هذا  يُعزون  الشدادي 

الكميات المخصصة لناحية الشدادي«.

الوحيد  الحل  »إن  هللا:  العبد  مطرة  وأشارت 
المنزلي  الغاز  مادة  بيع  ظاهرة  على  للقضاء 
لدى  المادة  توفير  هو  السوداء  السوق  في 
الناحية  حاجة  لسد  كافية  وبكميات  الكومينات 

من المادة«.

ناحية  لمجلس  المشترك  الرئيس  أرجع  فيما 

لعدم  الرئيسي  السبب  العمر  عالء  الشدادي 
الكمية  نقص  هو  المنزلي  الغاز  مادة  توفر 
الكميات  أن  على  منوهاً  للناحية,  المخصصة 
لها  التابع  والريف  للناحية  المخصصة شهرياً 
تسد حاجة ما يقارب /3500/ عائلة فقط من 

أصل أكثر من /15000/ عائلة.

وفي نهاية اللقاء؛ نّوه الرئيس المشترك لمجلس 
حصلوا  أنهم  العمر  عالء  الشدادي  ناحية 
المجلس  من  وعود  على  الماضية  األيام  في 
الكميات  بزيادة  الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي 

المخصصة للناحية من أسطوانات الغاز

المشتركة  الرئيسة  أكدت   - قامشلو  روناهي/ 
مناطق  في  الزراعي  المجتمع  تطوير  لشركة 
شمال وشرق سوريا نبيلة محمد أنه تم تجهيز 
المغربل  البذار  من  طن  ألف   25 يقارب  ما 
والمعقم حتى الوقت الراهن ليتم توزيعه على 
وشرق  شمال  مناطق  في  كافة  المزارعين 
سوريا، كما أكدت على أن توزيع البذار سيتم 

في فروع الشركة كافة.
وبهذا الخصوص كانت لصحيفتنا »روناهي« 
التطوير  لشركة  المشتركة  الرئيسة  مع  لقاء 
وشرق  شمال  مناطق  في  الزراعي  المجتمع 
سوريا نبيلة محمد التي أفادتنا بأن الشركة تؤمن 
كافة،  المناطق  في  للمزارعين  والسماد  البذار 
ويتم توزيع البذار بشكل تنظيمي، وأشارت إلى 
 2019 لموسم  القمح  من  المستلمة  الكمية  أن 
مستوى  على  طن  ألف   500 هي   ،2020 ـ 
الشعير  وكمية  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 

المستلمة 150 ألف طن

تحديد سعر البذار

لموسم 2020  التحضيرات  »ومن  وأضافت: 
فالحة  على  الفالحين  معظم  يعمل   2021 ـ 
المجتمع  تطوير  كشركة  ونحن  أراضيهم، 
الزراعي؛ قمنا بتجهيز 25 ألف طن من بذار 
وسوف  اآلن،  حتى  والمعقم  المغربل  القمح 
وفق  المتعاقدين  المزارعين  على  توزيعه  يتم 
المتعاقدين«.  غير  للمزارعين  وأيضاً  العقود، 
المتعاقدين  للمزارعين  البذار  سعر  ُحِدد  كما 
بـ 400 ليرة سورية؛ أما السعر بالنسبة لبذار 
غير المتعاقدين بـ 360 ل.س، كما يختلف سعر 
المتعاقدين  المزارعين  من  القمح  موسم  شراء 

عن سعر شراء غير المتعاقدين.

كشف تاريخ بدء وانتهاء توزيع 
بذار القمح

البذار  توزيع  تاريخ  أن  إلى  نبيلة  أشارت  كما 
على المزارعين كان في العاشر من شهر أيلول 
عام  نهاية  أي  العام،  نهاية  وحتى  المنصرم، 

شمال  مناطق  في  التوزيع  يتم  حيث   ،2020
السنة  مع  وبالمقارنة  كافة،  سوريا  وشرق 
بذار  من  المجهزة  الكمية  حيث  من  الماضية 
القمح المعقم والمغربل، وأن في العام المنصرم 
المزارعين  على  الموزعة  البذار  كمية  كانت 
تطوير  شركة  تعمل  حيث  طن،  ألف   12
المجتمع الزراعي وبالتنسيق مع مؤسسة إكثار 
البذار  من  كبيرة  كميات  تأمين  على  البذار 
وتقديمها  الذاتي،  االكتفاء  تحقيق  لحين  المعقم 
موسم  على  حصولهم  بهدف  كافة  للمزارعين 

زراعي وفير.
لشركة  فروع  عدة  يوجد  بأنه  نبيلة  وأشارت 
شمال  مناطق  في  الزراعي  المجتمع  تطوير 
تربه سبيه،  ديرك،  في  ومنها  وشرق سوريا، 
قامشلو، عامودا، الدرباسية، الحسكة، الطبقة، 
وكل  الزور،  ودير  الرقة،  كوباني،  منبج، 
بذار  توزيع  حالياً  فيها  يتم  المذكورة  المناطق 

القمح على المزارعين.
تطوير  لشركة  المشتركة  الرئيسة  ونوهت 
وشرق  شمال  مناطق  في  الزراعي  المجتمع 
سوريا نبيلة محمد إلى الصعوبات قائلة: »من 
كمية  تأمين  هي  نواجهها،  التي  الصعوبات 
العام  ففي  المزارعين.  لكافة  المطلوبة  السماد 
السماد  مادة  في  نقص  هناك  كان  المنصرم 
بسبب  كافة؛  الحدودية  المعابر  إغالق  بسبب 
ارتفاع  إلى  إضافة  كورونا،  جائحة  تفشي 
لتأمين  نسعى  الحالي  الموسم  وفي  سعرها، 

كمية السماد المطلوبة لألخوة المزارعين«.

في إطار دعم اقتصاد المرأة في مدينة الرقة 
وحول األعمال التي أنجزتها وعملت عليها 
والخطط  المشاريع  هي  وما  كبير  بجهد 
المستقبلية لها. أوضحت اإلدارية ضمن لجنة 
أحمي  سناء  الرقة  مدينة  في  المرأة  اقتصاد 
لمركز إعالم االقتصاد بقولها: »عملنا على 
قسم  استفاد  بحيث  وأنجزناها  مشاريع  عدة 
كبير من النساء من هذه المشاريع االقتصادية 

والزراعية التي عملنا عليها«.
قامت  التي  والمشاريع  األعمال  وحول 
قالت  الرقة،  في  االقتصاد  لجنة  بافتتاحها 
سناء: »تعمل لجنة اقتصاد المرأة حالياً على 
دراسة مشاريع أخرى قيد التنفيذ، حيث قمنا 
بافتتاح معامل خياطة وأفران للمعجنات في 
عدد من أحياء مدينة الرقة ومن جانب آخر 
ثالثة  خالل  للمعجنات  أفران  ثالثة  افتتحنا 

أشهر تحت إشراف المرأة«.

وتابعت: »كما وتلبية لمطالب وشؤون المرأة 
هو  زراعي  مشروع  بافتتاح  قمنا  الريفية 
عبارة عن بيوت بالستيكية حيث تُزرع فيها 
أنواع مختلفة من الخضار والنباتات الغذائية 
يعمل فيها قسم كبير من النساء وهدفنا هو دعم 
للقضاء على  اقتصادها وذلك  وتقوية  المرأة 
الذهنية التي حكمت المرأة ألعوام عديدة من 
الذاتي واالعتماد على  خالل تحقيق اكتفائها 
الذات ودعم كافة النساء وتعزيز دورهن في 

المجتمع في كافة المجاالت«.
أما حول المشاريع والخطط التي تعمل عليها 
لجنة اقتصاد المرأة في الرقة، قالت اإلدارية 
الرقة  مدينة  في  المرأة  اقتصاد  لجنة  ضمن 
المشاريع  زيادة  على  »نعمل  أحمي:  سناء 
معمل  افتتاح  على  نعمل  وحالياً  االقتصادية 
روضة  افتتاح  إلى  باإلضافة  للمنظفات 

لألطفال«.
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