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وجد مطعم كوستيس في العاصمة المجرية وسيلة 
إحياء  بإعادة  وذلك  كورونا  فيروس  لمقاومة 
طعامهم  المطعم  زبائن  لتناول  كطريقة  العجلة 
المستجد  لفيروس كورونا  في جو وبيئة مقاومة 

محافظاً على التباعد االجتماعي.
انخفض مبيعات المطعم بسبب اختفاء السائحين 
األجانب، ولسد هذا النقص ابتكر مطعم كوستيس، 
العاصمة  في  ميشالن،  نجمة  على  الحائز 
المجرية، وسيلة تتيح لزبائنه تناول طعامهم في 
األفق في بيئة مقاومة لفيروس كورونا المستجد، 
وذلك باستخدام عجلة فيريس الدوارة التي يطلق 

عليها عين بودابست.
حجم  إن  المطعم  مالك  جرينداي  كارولي  وقال 
اإلقبال في أحد مطاعمه التي أُعيد فتحها انخفض 
إلى نحو ُعشر مستويات ما قبل إجراءات العزل 
جديدة  وسائل  البحث عن  على  أجبره  مما  العام 

للعمل.

وأوضح أنه من المهم جداً اآلن أن يجلس الناس 
في  ليكونوا  اآلخرين  الضيوف  من  مسافة  على 
مأمن مضيفاً أن عجلة فيريس الواقعة في وسط 

بودابست مثالية بقمراتها المنفصلة.
وتبلغ تكلفة تناول طعام كوستيس في قمرة العجلة 
الدوارة حوالي 155 دوالراً لكل وجبة من أربعة 
في  بالكامل  الحدث  تذاكر  كل  وبيعت  أطباق. 
غضون أيام، حيث سعى الزبائن ميسورو الحال 
بسبب  المفروضة  القيود  من  نادر  هروب  إلى 

كورونا.
إصابة  حالة  ألف   46 من  أكثر  المجر  وسجلت 
وفاة.   1140 عن  يزيد  وما  كوفيد-19  بمرض 
بين  بنسبة  انكماش  البالد صوب  اقتصاد  ويتجه 

خمسة إلى سبعة في المئة هذا العام.
عودة  عند  األمر  لتكرار  جرينداي  ويخطط 
الطقس الدافئ في الربيع على الرغم من أن الليلة 

الباردة في شهر تشرين األول لم تردع الزبائن.

من سبع دول عربية و11 دار نشر، يتنافس 13 
كتاباً على الفوز بجائزة اتصاالت لـ كتاب الطفل 
اليافعين  لكتب  اإلماراتي  المجلس  ينظمها  التي 
 ،12 الـ  بدورتها  »اتصاالت«  شركة  وترعاها 
حيث سيُتّوج الفائزون عن فئاتها الستة في حفل 
رسمي يُعقد من بعد، خالل شهر تشرين الثاني 

المقبل.

فئة  عن  للمرشحين  القصيرة  القائمة  وتضم 
»كتاب العام للطفل« )حسب الترتيب األبجدي( 
ثالثة كتب بعنوانين مختلفة »لقد اصطدت قمراً، 

ليالي شهر زيزي، أقرب صديقين«.
عليها  تتنافس  نّص،  أفضل  فئة  صعيد  وعلى 
»أنا  صديقين«،  »أقرب  وهي:  كتب  أربعة 

والوحش«، »كلمات«، »ليالي شهر زيزي«.
وينافس على جائزة أفضل إخراج الكتب التالية: 
»الطائرة الورقية، سأكون على ما يرام، عميقاً 

نحو قلبي، ليالي شهر زيزي«.
 وضمن فئة أفضل رسوم يتنافس كتاب »أجنحة 
يرام،  ما  على  سأكون  والوحش،  أنا  طائرتي، 

عميقاً نحو قلبي«. 
القائمة  في  ترّشح  صامت،  كتاب  فئة  وعن 

أن  تريد  التي  القبعة  »التفاحة،  كتاب  القصيرة 
تكون سعيدة، حلقي! حلقي!«.

العام  كتاب  لفئة  قصيرة  قائمة  يوجد  ال  فيما 
المطلوبة  المعايير  توافر  لعدم  وذلك  لليافعين 
في الكتب المقدمة للجائزة، وسيتم اإلعالن عن 

الكتاب الفائز خالل الحفل الرسمي للفائزين.

لفئة  درهم  ألف  لفئاتها 300  الجائزة  ورصدت 
»كتاب العام للطفل« يتم توزيعها بالتساوي على 
بفئة  الفائز  ويحصل  والرسام،  والمؤلف  الناشر 
»كتاب العام لليافعين«، على جائزة قدرها 200 
ألف درهم، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، 
فيما ينال الفائز على صعيد فئة »أفضل نص«، 
»أفضل  وفئة  درهم،  ألف   100 قدرها  جائزة 

رسوم« 100 ألف درهم.
على  إخراج«  »أفضل  بفئة  الفائز  يحصل  كما 

»الكتاب  وفئة  درهم،  ألف   100 قدرها  جائزة 
عن  فضالً  درهم،  ألف   100 الصامت« 
لتنظيم  درهم  ألف   300 لـ  الجائزة  تخصيص 
الشباب  قدرات  بناء  بهدف  عمل  ورش  سلسلة 
برنامج  ضمن  والرسم،  الكتابة،  في  العربي 

»ورشة« التابع للجائزة.
مشاركة  طلب   221 العام  هذا  الجائزة  وتلّقت 
أعداد  وبلغت  وأجنبية،  عربية  دولة   22 من 
للطفل 119  العام  كتاب  فئة  المشاركات ضمن 
لليافعين  العام  كتاب  فئة  حققت  فيما  مشاركة، 
الصامت  الكتاب  لفئة  تقدّم  بينما  مشاركة،   40
المشاركات  إجمالي  وصل  فيما  مشاركة،   12
و174  ناشراً   93 من  طلباً   171 إلى  المتأهلة 
 158 األطفال  كتب  رسامي  عدد  وبلغ  كاتباً، 
رّساماً، فيما تم استبعاد 50 مشاركة لعدم استيفاء 

الشروط الخاصة.

مطعم يعيد استخدام العجلة 
لمقاومة فريوس كورونا

منافسة قوية لنيل جائزة اتصاالت 
لـ كتاب الطفل

عدسة روناهي ـ جيان بوظو

نحو إعالم احترافي.. اتحاد اإلعالم الحرّ 
يعقد مؤتمره الخامس

جورجيت برصوم: »المرأة يف شمال وشرق 
سوريا أيقونة النضال والتضحية«

يف فلِك الممنوع؛ االحتالل الرتكي 
وعثمنة الصراع األرمين األذري؟

فيلم الهجمات على روج آفا... 
شعاع الحقيقة

أكدت عضوة ُمنسقيّة مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جورجيت برصوم أن هدف المحتل التركي هو استهداف 
المرأة وكسر إرادتها؛ ألنها قامت بإنجازات كبيرة، على المستويات كافة، وأشارت إلى أنه كلما تقدمت المرأة تقدّم 

وتطّور المجتمع، وأضافت: »سنسعى نحو تحقيق أهداف المرأة وتمكينها لتأخذ دوراً في سوريا بشكٍل عام«..«4

 يواصل االحتالل التركي سلسلة إذكاء إضرام 
مخططاته في المنطقة لضرب استقرار الدول 
محاوالته؛  آخر  ليس  وذلك  وليبيا  في سوريا 
إقليم  في  الوضع  لتفجير  مسبقاً  التخطيط 
ناغورني قره باغ، إذ جنّد المرتزقة من ليبيا 
فضالً  الصراع،  هذا  في  بهم  للدفع  وسوريا 
عن دعم أذربيجان بالمال والسالح والخبرات 

العسكرية والمرتزقة...«5

لألمان  المحبة  المسالمة  الشعوب  أكثر  الكرد 
وللحرية والذين ُحرموا من االثنين، وكما قال 
عنهم الشعراء »نحن محبي الحرية والسالم، 
ولكن العدو يريد الدمار ونُجبر نحن على حمل 
السالح والدفاع عن شرفنا وأرضنا«، فالكرد 
كما كل الشعوب األخرى في العالم لهم أرضهم 
ومع  ولكن  الراسخة،  وجذورهم  وتاريخهم 
التخلص  من  اليوم  وحتى  يتمكنوا  لم  األسف 

من األعداء والمحتلين المتطلعين...«8

الشهر الوردي... توعية النساء 
للتغلب عىل المرض

قانون العفو امتداد لمسرية 
اإلصالح االجتماعي

كورونا وغياب روزنامة 
الموسم الرياضي

الرثوة الحيوانية يف مقاطعة 
الحسكة, ُتزّود مربيي المواشي 

باللقاحات

توعية  مدى  الوردي  الشهر  يكشف   
النساء فيما يتعلق بمرض سرطان الثدي 
والنساء في شمال وشرق سوريا تجاوزن 
التخصصي  المركز  من  بدعم  ذلك  هلع 

للكشف المبكر عن هذا المرض...«3

في  الصادر   /5/ رقم  العفو  قانون  جاء 
بناًء  مؤخراً؛   2020  /10  /10 تاريخ 
المطالبة  الشعب؛  إرادة  متطلبات  على 
مخاطر  إلى  إضافةً  شامل  عفو  بصدور 
المساجين،  بين  كورونا  جائحة  انتشار 
واألهم، انسجاماً لألوضاع السياسية التي 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  مناطق  بها  تمر 

وشرق سوريا...«6

لعبت جائحة كورونا دوراً كبيراً هذا العام 
في خلط األوراق في الرياضة عالمياً ونفس 
الحالة في إقليم الجزيرة، بحيث لم تتوضح 
ستقام،  التي  البطوالت  كافة  معالم  بعد 
واعتمد نظام الموسم الرياضي على مدار 

عامين وليس كالسابق لعام واحد فقط
فيروس  تفشي  ولمنع  احترازي  كإجراء 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  كورونا 
طبق الحظر الكلي بتاريخ 2020/3/23، 
ولكن سبق ذلك تعليق النشاطات الرياضية 

في إقليم الجزيرة ...«10

أساسياً  دافعاً  الحيوانية  الثروة  تُشّكل   
الزراعي,  القطاع  في  المستدامة  للتنمية 
وتساهم في تحقيق األمن الغذائي والتخفيف 
من وطأة الفقر, وتقوية النمو االقتصادي, 
وباستطاعة هذا القطاع الحد من التأثيرات 
مناطق  على  المفروض  للحصار  السلبية 
الغالء,  ومكافحة  سوريا,  وشرق  شمال 
استخدام  وزيادة  سليمة,  ببيئة  والنهوض 

الموارد الطبيعية بكفاءة عالية...«7

ما الفرق بين الفيدرالية والكونفدرالية؟
ُرغم أنها تُمارس بالفعل على أرض الواقع في الكثير من دول العالم ومن ضمنها 
دول في الشرق األوسط, إال أنها الزالت مبهمة وغامضة لدى الكثيرين وال يمكنهم 
هذين  والكونفدرالية.  الفدرالية  مصطلحي  إنهما  بينهما,  الفارق  معرفة  أو  بيان 
منطقة  في  وخاصة  األخيرة  السنوات  في  عنهما  الحديث  كثُر  الذين  المصطلحين 
أن  ارتأينا  يكتنفهما،  الذي   والغموض  اللبس  هذا  وإلزالة  لذا،  األوسط.  الشرق 

نوضح هذين المفهومين كالً على حدا مع ذكر بعض األمثلة الحية عليها...«9

عاهد اإلعالميون خالل المؤتمر الخامس التحاد اإلعالم الحّر بالسير في درب الحقيقة وعلى نهج شهداء اإلعالم الحّر؛ 
الذين أناروا الدرب أمامهم، وأشاروا إلى أن عملهم ينصب في خدمة المجتمع والنهوض به وحل مشكالته، وشددوا 

على ضرورة الوصول إلى االحترافية وتجاوز األخطاء السابقة..«2
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إعالنات

نحو إعالم احترافي.. اتحاد اإلعالم الحّر يعقد مؤتمره الخامس

انسحاب تركي مذل... لكن ما هو 
المكسب؟

أهالي عين عيسى وريفها: »الهجمات التركية 
تهدف لتطبيق ما تم التخطيط له مسبقًا...!«

الكونفرانس الرابع التحاد المثقفين في إقليم الجزيرة... 

الثورة الثقافية ثورة نهضوية

السعال الجاف وبعض طرق العالج
السعال الجاف هو ذلك الذي ال يرتبط بوجود بلغم 
السعال  يقترن  األحيان،  بعض  وفي  الحلق.  في 
أو  واحتقان  تورم  بوجود  باإلحساس  الجاف 
الشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ المرء بمحاولة 

السعال للتخلص منه، ولكن دون جدوى.

أسباب السعال الجاف:
أي  دون  الجاف  بالسعال  الشخص  يصاب  قد 
يصاب  أو  مرافقة،  أخرى  مرضية  أعراض 
يستمر  وقد  البرد،  نزالت  أو  اإلنفلونزا  أثناء  به 
معه بعد الشفاء من هذه األمراض، و أهم أسباب 

السعال الجاف:

يمكن عالج السعال الجاف من خالل:
ببساطة  الجاف  السعال  يمكن عالج  األدوية:   -1
في  أو  الطبيب،  يصفها  التي  األدوية  خالل  من 

بعض األحيان الصيدلي.
2- جلسات البخار: وفيها يقوم المريض باستنشاق 
تلقيها  السعال. ويمكن  يقلل من حدة  بخار ساخن 
في  تتوافر  كما  المشفى،  في  أو  الطبيب  لدى 
تصلح  التي  البخار  أجهزة  بعض  الصيدليات 

لالستخدام في المنزل.
العالجات  بعض  هناك  طبيعية:  وصفات   -3
السعال  عالج  في  نفعاً  تجدي  قد  التي  المنزلية 

الجاف، مثل:

أوالً: وصفة العسل: العسل هو من أقدم عالجات 
السعال الجاف، وعادة ما تحتوي عليه كل األدوية 
القضاء  في  المعروف  أثره  بسبب  له،  المعالجة 
على المخاط وتلطيف الحلق، باإلضافة إلى كونه 
مضاد لألكسدة والميكروبات. ويمكن تناول ثالث 

مالعق من العسل يومياً لعالج السعال الجاف.
على  يحتوي  الكركم  ألن  الكركم:  وصفة  ثانياً: 
والفيروسات  لاللتهاب  المقاومة  الكركمين  مادة 
الجاف.  السعال  عالج  في  مفيد  فهو  والبكتيريا 
الماء  إلى  الكركم  من  ملعقة  إضافة  يمكنك 
تقل  أن  إلى  الغليان،  حتى  النار  على  ووضعهما 
الكمية للنصف، ثم إضافة ملعقة من العسل إليهما 
وشربهما دافئين.ثالثاً: وصفة الزنجبيل: الزنجبيل 

هو مسكن طبيعي، كما يدخل في تكوين العديد من 
أدوية السعال. ويمكنك تناول الزنجبيل كمشروب 
الجاف ثالث مرات يومياً،  السعال  ساخن لعالج 
أو فرك صدرك ببودرة الزنجبيل أو مضغ بعض 

القطع الطازجة منه لنفس الغرض.
عناصر  على  الثوم  يحتوي  الثوم:  وصفة  رابعاً: 
والبكتيريا.  والميكروبات  للفيروسات  مقاومة 
وهو معروف بكونه من أقوى العالجات المنزلية 
على  احتوائه  بسبب  الجاف  للسعال  المقاومة 
يمكن وضع  )Allicin(. حيث  األليسين  عنصر 
أثناء  الماء  من  كوب  في  الثوم  فصوص  بعض 
غليانه، ثم أضف إليهم ملعقة صغيرة من العسل 
بعد أن يبرد الماء. خامساً: وصفة الغرغرة بالماء 

والملح: تعتبر الغرغرة بالماء والملح مفيدة للسعال 
الجاف. أضف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب 
للغرغرة  الخليط  هذا  واستعمل  المياه،  من  كبير 

عدة مرات، تستمر المرة منها حوالي 15 ثانية.
غلي  يتم  هنا  العرقسوس:  وصفة  سادساً: 
العرقسوس المجفف مع الماء، ثم تركه في داخل 
الكوب لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم شربه. وتكرر 

العملية مرتين يومياً.
إذا شعرت بأن  أن تلجأ للطبيب أوالً  حاول دوماً 
لفترة  واستمر  طبيعي  غير  لديك  الجاف  السعال 
الطبيعية  طويلة نسبياً، وإياك واللجوء للوصفات 

في حاالت السعال الجاف عند األطفال.

اإلعالميون  عاهد  ـ  جان  دلبرين  قامشلو/ 
اإلعالم  التحاد  الخامس  المؤتمر  خالل 
نهج  وعلى  الحقيقة  درب  في  بالسير  الحّر 
الدرب  أناروا  الذين  الحّر؛  اإلعالم  شهداء 
ينصب  عملهم  أن  إلى  وأشاروا  أمامهم، 
وحل  به  والنهوض  المجتمع  خدمة  في 
الوصول  ضرورة  على  وشددوا  مشكالته، 

إلى االحترافية وتجاوز األخطاء السابقة..

تحت شعار »اإلعالم المهني ضمان التغيير 
الحّر  اإلعالم  اتحاد  عقد  األفضل«؛  نحو 
من  والعشرين  الثالث  في  الخامس  مؤتمره 
زانا  صالة  في  الجاري  األول  تشرين  شهر 
بحضور  الجزيرة  إقليم  في  قامشلو  بمدينة 
العشرات من اإلعالميين ومؤسسات اإلدارة 

الذاتية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي البداية؛ تحدث باسم اتحاد اإلعالم الحّر 
الرئيس المشترك التحاد اإلعالم الحّر سيبان 
جان، وبارك في بداية حديثه الحضور بعقد 
هذا المؤتمر، وقال مؤكداً: »لم يصل اإلعالم 
اليوم وخالل السنوات التسع المنصرمة إلى 
ما هو عليه بهذه السهولة، فقد قدم عشرات 
عن  نتحدث  عندما  والجرحى.  الشهداء 
اإلعالم؛ نجد أن له دور هام في المنطقة لما 
حيث  إبادة،  هجمات  من  المنطقة  به  مرت 
األحداث،  تلك  تغطية  في  هام  دور  له  كان 

وإظهار الحقيقة«.
من  العشرات  اإلعالم  »قدم  وأضاف: 
الشهداء، نحني إجالالً لهم وال سيما الشهداء 
األربعة الذين استشهدوا في هجمات االحتالل 

التركي على سري كانيه، وكري سبي«.
وأشار جان إلى أن باستطاعة اإلعالم لعب 

دورين في المجتمع، فإما أن يساهم في تقدم 
دور  له  »اإلعالم  وأكد:  هدمه،  أو  المجتمع 
سيما  وال  األفضل  نحو  الموازين  تغيّر  في 
التجربة  من  فبالرغم  االحترافي،  اإلعالم 
القصيرة لإلعالم في شمال وشرق سوريا إال 

أنها كانت ناجحة«.
المشترك لمكتب  الرئيس  ومن جانبه؛ بارك 
اإلعالم في شمال وشرق سوريا عامر مراد 
وقال:  المناسبة،  بهذه  اإلعالميين  جميع 
بشمال  عصيبة  فترة  في  االتحاد  »تشكيل 
وقام  جداً،  ضرورياً  كان  سوريا  وشرق 
حقوق  حماية  على  المستطاع  قدر  بدوره 
القرارات  من  العديد  وإصدار  الصحفيين 
واإلجراءات إليصالنا إلى هذه المرحلة التي 

نحن فيها اآلن«.
إعالميون  هناك  أن  إلى  مراد  وأشار 

خالل  من  العالمية  الجوائز  نيل  استطاعوا 
اإلعالمية  موادهم  بها  امتازت  التي  المهنية 

وأكد: »وهذا فخر لنا جميعاً«.
محاربة  على  التركيز  ضرورة  على  وشدد 
اإلعالمية  الحرب  ضد  والعمل  اإلرهاب 
التي تترأسها دول ضد شمال وشرق سوريا، 
بعض  انجر  كما  االنجرار  عدم  وكذلك 
اإلعالميين سهواً ومن دون قصد وراء هذه 

الحرب.
وتمنى الرئيس المشترك لمكتب اإلعالم في 
يكون  أن  مراد  عامر  سوريا  وشرق  شمال 
والمؤسسات  اإلعالميين  بين  تعاون  هناك 

اإلعالمية.
ومن ثم عرض سنفزيون عن انتهاكات دولة 
االحتالل التركي ضد اإلعالميين، وبعد ذلك 
اإلعالم  التحاد  المشتركة  الرئيسة  قرأت 

)عن  الدوري  التقرير  يوسف  أفين  الحر 
ديوان  اختيار  تم  ثم  ومن  لالتحاد،  سنتين( 
مؤلف من ثالثة أعضاء إلدارة المؤتمر، بعد 
ذلك فتح باب المناقشة أمام اإلعالميين حول 
اإلعالميين  درب  المعترضة  الصعوبات 
عاميين،  خالل  االتحاد  عمل  تقييم  وكذلك 
ومن ثم تم مناقشة مسودة النظام الداخلي التي 

أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وتم اتخاذ عدة قرارات منها؛ تشكيل مجلس 
مؤلف من 17 عضواً، وهيئة إدارية مؤلفة 
من سبعة أعضاء، عالوة على إضافة لجنة 
جديدة مختصة بتنظيم الفعاليات والقرارات. 
يوسف،  أفين  من  كل  عضوية  تجديد  وتم 
وسيبان جان كرئاسة مشتركة التحاد اإلعالم 

الحر عبر االنتخاب.

قامشلو/ صالح إيبو ـ بالتزامن مع بدء جيش 
العسكرية في  نقطتها  تفكيك  التركي  االحتالل 
توعد  التي  المنطقة  من  وانسحابها  مورك 
ويطرد  إليها  سيعود  أنه  التركي  الرئيس 
الطائرات  شنت  منها،  السوري  الجيش 
الروسية غارات على مواقع للفصائل المسلحة 
الدولي  الطريق  من  بالقرب  لتركي  الموالية 
والذي يقع على مقربة من نقطة تركية أخرى 
هناك، إضافة الشتباكات بين الجيش السوري 
المتشددة في عدة محاور بجنوبي  والفصائل 
إدلب. إذ؛ بدأ جيش االحتالل التركي منذ يوم 
مورك  في  العسكرية  نقطها  بتفكيك  االثنين 
الصباح من  بريف حماه، وبدأت في ساعات 
يوم الثالثاء بنقل معداتها العسكرية بواسطة 
العسكرية  الشرطة  برفقة  كبيرة  شاحنات 

الروسية لتتجه إلى جبل الزاوية.
الروسية،  للمطالب  رضخت  تركيا  أن  يبدو 
التي  المناطق  في  المحاصرة  نقاطها  بسحب 
شهر  في  قبل  السوري  الجيش  عليها  سيطر 
التصريحات  رغم  المنصرم،  العام  من  آب 
التركية المتالحقة على لسان رأسها أردوغان 
المطالب بانسحاب الجيش السوري إلى نقاطها 
إال  المنصرم،  العام  العسكرية  الهجمة   قبل 
أن تراجعاً كبيراً طرأ على موقفها الذي يتسم 
دولية عدة  تركيا جبهات  فتح  نتيجة  بالضعف 

بالوقت نفسه.
حماة  شمال  مورك  نقاط  فإن  األغلب؛  وعلى 
جبل  في  مغار  وشير  إدلب  والصرمان شرق 
شح شبو شمال غرب حماة هي التي ستنفذ هذا 
القرار حالياً، يضاف لها النقطة العسكرية في 
النعمان  معرة  مدينة  جنوب  حطاط  معر  بلدة 

.m5 على الطريق الدولي حلب دمشق
النقاط؛ سيتم  أن بعض  ووفق مصادر خاصة 
سحبها باتجاه بلدة كنصفرة وكذلك إلى النقطة 
أقصى  فوقفين  بلدة  في  الجديدة  العسكرية 
إدلب، حيث ستتم  الزاوية جنوب  جنوب جبل 

عملية االنسحاب تدريجياً. 
حزام  إنشاء  على  التركية  القوات  وستعمل 
مع  الجبهة  خط  امتداد  على  جديد  عسكري 
هو  الجديد  االنسحاب  وأنَّ  السوري،  الجيش 
يحاصرها  التي  النقاط  جميع  لسحب  مقدمة 
الجيش السوري، مما سيغير التوزع الميداني 

في منطقة خفض التصعيد.

وكان وزير الخارجية الروسي أعلن قبل أشهر 
عن مفاجئات ستحدث في إدلب، وأن القتال بين 

الجيش السوري والمعارضة قد انتهى.
مصادر  عن  الروسية  سبوتنيك  وكالة  ونقلت 
التركية قد أخطرت الجانب  القوات  أمنية، أن 
نقطة  لسحب  معه  بالتنسيق  وبدأت  الروسي 
للمطلب  أرضخت  تركيا  فإن  وبهذا؛  مورك، 
إلى حل  توصلوا  قد  الجانبين  وكأن  الروسي، 
نسبي بإعادة ترسيم الحدود وفق تفاهمات غير 
معلنة وتتعارض مع اتفاق سوتشي الذي بدوا 
هنا،  السؤال  لكن؛  الماضي.  من  بات  قد  أنه 
نقاطها؟!،  من سحب  التركي  المكسب  هو  ما 
ولكن  للحظة،  واضح  غير  المكسب  هذا  يبدو 
قبل  من  كبيراً  تنازالً  يعتبر هذا  وفق مراقبين 
المقابل هناك تخوف من أن يكون  تركيا، في 
تركية  لعمليات  روسي  أخضر  ضوء  المقابل 
المرجح هو  أخرى وربما  مناطق سورية  في 

في شمال وشرق سوريا.
إدلب،  في  الشعبية  األوساط  بعض  ويرى 
طوق  تشكل  لم  التركية  المراقبة  نقاط  أن 
الجيش  تمكن  وجودها،  رغم  للمدنيين،  نجاة 
واسعة  مناطق  على  السيطرة  من  السوري 
امتداداً من ريف حماه الجنوبي وصوالً لريف 
إدلب  الغربي ومناطق واسعة من ريف  حلب 
خالل العامين المنصرمين. لكن؛ رغم المشهد 
حربية  مقاتالت  شنت  تركي،  بتنازل  المبشر 
من  قريبة  منطقة  على  جوية  غارات  روسية 
الثالثاء،  يوم  التركي  للجيش  عسكرية  نقطة 
بنقل  بدأت  التي  الشاحنات  مع وصول  تزامناً 
إلى  مورك  مدينة  في  التاسعة  المراقبة  نقطة 
هذه  وتأتي  المسلحة.  الفصائل  مناطق سيطرة 
للجيش  عسكرية  نقطة  من  بالقرب  الغارات 
المغارة  بلدة  أطراف  على  متمركزة  التركي، 
الجيش  أنشأها  حيث  فركيا،  لبلدة  المالصقة 
جنوب  العسكرية  النقاط  جملة  من  التركي 
طريق m4 وتعتبر نقطة متقدمة مشرفة على 
مناطق سيطرة الجيش السوري في مدينة معرة 

النعمان وشمالها.
تطورات ملحوظة ترافق عملية سحب النقطة 
على  روسيا  إصرار  إلى  تشير  التركية، 
إلى  التي عمدت  تركيا  على  الضغط  ممارسة 
تكثيف وجودها في جبل الزاوية جنوب إدلب.

أهالي  بينَّ  ـ  اسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
هدف  بأن  وريفها  عيسى  عين  ناحية 
االحتالل التركي من الهجمات المتكررة على 
المدنيين،  تخويف  هو  عيسى  عين  ناحية 
وإفراغ المنطقة من أهلها األصليين، وتنفيذ 
األرض  على  التركي  الُمحتل  مخططات 
التصدي  خيار  على  مؤكدين  السورية، 

والمقاومة والتمسك باألرض.

حديث أهالي ناحية عين عيسى وريفها جاء 
والتعليم  التربيَّة  لجنة  نظمتها  مسيرة  خالل 
عشرات  بها  وشارك  عيسى،  عين  بناحيَّة 
حاتم  الشهيد  الطفل  زمالء  من  الطالب 
حيث  وريفها،  عيسى  ناحية  وأهالي  زيدان، 
التركية األخيرة على ناحية  بالتعديات  نددوا 
المدنيين،  منازل  طالت  والتي  عيسى،  عين 
الديمقراطية  سوريا  قوات  استطاعت  حيث 
أعقابهم  على  وردهم  التركي،  الهجوم  صد 

خائبين.
باالعتداءات  التظاهرة  في  المشاركون  وندد 
التركية على ناحية عين عيسى، والتي نتجت 
استشهاد  إلى  الماضية  القليلة  األيام  خالل 
الطريق  على  والعزل  زيدان،  حاتم  الطفل 
الهوشان  قريتي  بالقرب من   ،)m4( الدولي

والخالدية الواقعتين )غرب الناحية(.

املُحتل الرتيك يُريد إخراجنا من بيوتنا
عين  أهالي  من  داوود  خالد  المواطن  يقول 

عين  على  التركية  الهجمات  »إن  عيسى: 
عيسى؛ تهدف إلى إضعاف الروح المعنوية 
ليخرجونا  حاولوا  ومهما  الصامدين،  ألهلينا 
من بيوتنا لن يستطيعوا؛ ألننا متمسكون بها، 

ولن نرضى الخروج منها مهما حدث«.
المؤامرات  حجم  »نعلم  داوود:  وأردف 
التركية  الدولة  تحيكها  التي  والمخططات 
المزيد  احتالل  هو  منها  والهدف  المحتلة، 
بحجج  والتذرع  السورية،  األراضي  من 
العام  والرأي  الدولي،  المجتمع  أمام  وأعذار 
تحرص  بأنها  العالم  أوهمت  حيث  العالمي، 
على الشعب السوري، وتعمل على تخليصه 
من أزمته، ونرى ما يحدث في عفرين وتل 
أبيض/ كري سبي، وسري كانيه من تعديات 
وجرائم تستهدف األهالي والمدنيين العزل«.

هل أصبحت األرايض السورية مكاناً 
لتطبيق املخططات الرتكية...؟!

من  الحمود  إبراهيم  المواطن  أكد  بدوره؛ 
بأن  عيسى  عين  لناحية  التابعة  الهيشة  بلدة 
المخططات  وجه  في  شعوبنا  »صمود 
التي  المؤامرات  من  الكثير  أسقط  التركية 
تحاك بغطاء المصالح الدولية التي أصبحت 
وتنفيذها،  لتطبيقها  مكاناً  السورية  األراضي 
واآلن شعوبنا على قدر كبير من الحذر لهذه 

المخططات وتقاومها بكل قوة«.

وأضاف الحمود: »نرفض هذه التعديات على 
األراضي  من  بقعة  أي  وعلى  عيسى  عين 
السورية، واآلن أتينا إلى عين عيسى بعد ليلة 
لدولة  التابعين  المرتزقة  مع  االشتباكات  من 
االحتالل التركي التي صدت الهجوم الشرس 
على الناحية ليقع المرتزقة بين قتيل وجريح، 
نساند  بأننا  أجمع  العالم  إلى  رسالة  ولنرسل 
الحرة  شعوبنا  ومقاومة  العسكرية،  قواتنا 

األبية«.

املحتل الرتيك هو سبب الجرائم التي 
تطال املدنيني..!

المجتمع  المحمد  حميدي  المواطن  وطالب 
والتأثير  القرار  صاحبة  والدول  الدولي 
التركية  الدولة  على  والضغط  التدخل، 
السورية  األراضي  من  وإخراجها  المحتلة، 
الفتن  يخلق  الذي  هو  المحتل  ألن  المحتلة؛ 
والفوضى، وهو المسبب للجرائم التي تطال 
المناطق  في  يومي  بشكل  المدنيين  األهالي 

التي تحتلها.
هذا  من  حديثه  نهاية  في  المحمد  واستغرب 
التعديات  يوازي  الذي  الدولي  الصمت 
والجرائم التركية بحق أهلنا وشعوبنا في كل 
الدولة  يتم محاسبة  مكان، وتساءل...لماذا ال 
التركية المحتلة على جرائمها إلى اآلن...؟!، 
الحقوقية  والمنظمات  الدولي  المجتمع  أين 
والدولية يجب محاسبة تركيا على جرائمها؟.

أهمية  للثقافة  ـ  أحمد  هايستان  قامشلو/   
األساسي  العماد  فهي  المجتمع؛  في  كبيرة 
لبناء مجتمٍع راٍق متعايش بشكٍل ديمقراطي، 
فالمثقفون هم منابر نوٍر تعطي العالم ضوئها 
وصوت  الصواب  درب  ليكونوا  وشعاعها 
اتحاد  بدأ  هنا  ومن  والعلم،  والسالم  الحب 
مثقفي إقليم الجزيرة بالعمل دون كلل وملل، 
لألخطاء  وتفايداً  بالنجاح،  أعمالهم  وتكللت 
يقوم  االتحاد  هذا  تطور  عجلة  ولتصحيح 

بتنظيم كونفرانسات كل سنتين.

وهذه السنة وفي الثالث والعشرون من الشهر 
العاشر من العام الجاري، وفي مدرج جامعة 
الرابع  كونفرانسه  االتحاد  نظَّم  آفا؛  روج 
تحت شعار »بالمقاومة الفكرية سنحقق ثورة 
الثقافة« بدأ البرنامج حسب ما وضعه االتحاد، 
روج  مناطق  مختلف  من  مثقفين  وبحضوِر 
آفا والمهتمين بالشأن الثقافي وقف الحضور 

دقيقة صمٍت على أرواح الشهداء.
الكلمات  أمام  مفتوحاً  المجال  كان  ثم  ومن 
التي ُجهزت من أجل الكونفرانس، وقد ألقيت 
عدة كلمات من قبل )اتحاد مثقفي روج آفاي 
كردستان ـ اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة ـ 
اتحاد كتاب كردستان في سورياـ  اتحاد كتاب 
كرد في سوريا ـ  حركة المجتمع الديمقراطي 
ـ هيئة الثقافة والفن(، وقد شددت كل الكلمات 
والمثقفين  الثقافة  المحافظة على  أهمية  على 
تقديم  الذين رسخوا وقتهم وجهدهم من أجل 
العالم  وتعريف  الثقافية،  الفعاليات  أفضل 
يستهدف  العدو  وألن  المنطقة،  ثقافة  على 

وتراثهم  الشعوب  ثقافة  األولى  بالدرجة 
وقد  وأثقل،  أكبر  المثقفين  كاهل  ثقل  يجعل 
المثقفين  اتحاد  دور  إلى  كلماتهم  في  أشاروا 
في الحوار الكردي من أجل الوحدة الوطنية، 
حيث قام االتحاد بتقديم الكثير من الخطوات 
التي قربت بين األطراف تحت مظلة الثقافة 
والفن. ومن ثم تم عرض سنفزيون اختصر 
بدأ  وبعدها  السنتين،  لهاتين  االتحاد  أعمال 
النقاش على أساسيات سير العمل والتخطيط 
إلدارة  جديدة  أسماء  وترشيح  القادمة  للسنة 
الذاتي،  والنقد  للنقد  المجال  وفتح  االتحاد، 
مقترحات  ووضع  الداخلي  النظام  ومناقشة 

وخطط عمل للسنة القادمة.

مذكرة دعوى
مذكرة دعوى صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1169
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم علي الحساوي

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 
10 صباحاً من يوم األحد الواقع في 2020/11/8م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: حسين محمد الخميس
بطلب: تسجيل السيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة في كوباني

مذكرة دعوى
مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 879
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليفة الحادي بن مصر

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 

10 صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/10/26م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: رضوان حجي حيدر

بطلب: إفراغ السيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة في كوباني

مذكرة دعوى
بالغ رقم /945/ لعام 2020
على السيد : عماد ناجي الغانم

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحا االثنين  2020/10/26 

للنظر بالدعوى أساس / 595 / المقامة عليك من السيد: 
عبدالرؤوف أحمد غانم
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /732/ لعام 2020

على السيد : محمد الموسى بن عيسى
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا االثنين  2020/10/26 
للنظر بالدعوى أساس / 631 / المقامة عليك من السيد: 

مرعي الصغير بن قويدر
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
مذكرة دعوى صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 980
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم حسين بن أحمد

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 

10 صباحاً من يوم األحد الواقع في 2020/11/1م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: أديب عبداللطيف والي

بطلب: إفراغ السيارة
وأن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية
ديوان العدالة في كوباني

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1047/ لعام 2020
على السيد : خالد سلمو عثمان

الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً االثنين  2020/10/26 

للنظر بالدعوى أساس / 767 / المقامة عليك من السيد: 
علي ادو بن حسن

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

القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /975/ لعام 2020

على السيد : عبدهللا المحمد بن أحمد
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا االثنين  2020/10/26 
للنظر بالدعوى أساس / 1062 / المقامة عليك من السيد: 

حسين اليوسف بن يوسف
بطلب: تثبيت شراء سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1137/ لعام 2020

على السيد : محمد الحسين بن أحمد
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا الثالثاء  2020/10/27 
للنظر بالدعوى أساس / 1380 / المقامة عليك من السيدة: 

كفاء رفعت كبة
بطلب: طالق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 956

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عمر رشيد بن أحمد
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 

10 صباحاً من يوم األحد الواقع في 2020/11/15م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: عماد منان بن مراد

بطلب: تسجيل السيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3607/ لعام /2020م

على السيد: خلود عبدالرحمن الحمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/10/26م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: خديجة عبد الرحمن الحمد 

بطلب: حصة إرثية وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
هيئه ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة 

الدعوى رقم أساس 2020/294
المتكونة بين الجهة المدعية إيمان عجان الحديد
والجهة المدعى عليها عبد اللطيف عبدهللا عبيد 
بموضوع دعوى تفريق لعلة الشقاق والهجر  

تقرر التبليغ عن طريق الجريدة الرسمية
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /908/ لعام 2020

على السيد : عادل بركات بن عادل
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً االثنين  2020/10/26 
للنظر بالدعوى أساس / 958 / المقامة عليك من السيد: 

حسن جمعة المحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /742/ لعام 2020

على السيد : عمار أسعد بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا االثنين  2020/10/26 
للنظر بالدعوى أساس / 680 / المقامة عليك من السيد: 

عقيل مشهود بن حسين
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /982/ لعام 2020

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

تمام الساعة /10/ صباحا الثالثاء  2020/10/27 
للنظر بالدعوى أساس / 972 / المقامة عليك من السيدة: 

نور الهدى الظاهر بنت خالد
بطلب: تفريق لعلة الشقاق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 933

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: شيخ صالح سمي بن نبو
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 

10 صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2020/11/3م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مصطفى عطي بن محمد

بطلب: تسجيل السيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
بالغ رقم /775/ لعام 2020

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

الساعة /10/ صباحاً الثالثاء  2020/10/27 
للنظر بالدعوى أساس / 734 / المقامة عليك من السيد: مايا فداوي 

بنت محمد
بطلب: تثبيت زواج وإلحاق نسب

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

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 959

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبدو محمد علي بن محمد
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 11 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/11/2م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل شكري عبدالرحمن مسلم

بطلب: إفراغ السيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة دعوى
بالغ رقم /818/ لعام 2020

على السيد : عبدالجواد الحميدي بن علي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً االثنين  2020/10/26 
للنظر بالدعوى أساس / 1327 / المقامة عليك من السيد: 

عبدهللا جاسم العبدهللا
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1057/ لعام 2020

على السيد : عيدان الجاسم بن خلف
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا الثالثاء  2020/10/27 
للنظر بالدعوى أساس / 1298 / المقامة عليك من السيدة: 

فاطمة الحسون بنت جمعة
بطلب: طالق وحقوق وحضانة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة اخطار
في الدعوى رقم أساس /1777/ لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد عبدالرزاق زكريا
والجهة المدعى عليها: خالد مصطفى األحمد

بدعوى: تثبيت بيع    تاريخ الجلسة 2020/10/29م
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس 1171 لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: إدريس سيدو بن عارف
والجهة المدعى عليها: أحمد الخلف بن زايد

بدعوى: بيع سيارة تاريخ الجلسة 2020/10/26م
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /681/ لعام 2020

على السيد: أحمد موسى اإلبراهيم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً االثنين 2020/10/26
للنظر بالدعوى أساس /536/ المقامة عليك من السيد: وليد 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 332

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد العلي بن علي
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2020/11/16م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: فريد مستو بن شيخ أحمد

بطلب: خالف على العقار
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة في كوباني

مذكرة دعوى
بالغ رقم /844/ لعام 2020

على السيد : عبدالرحمن الحكيم بن عبدو
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحا االثنين  2020/10/26 

للنظر بالدعوى أساس / 803 / المقامة عليك من 
السيد: أحمد الشيخو بن محمد

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

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /965/ لعام 2020

على السيد : فياض الهالل بن حميدي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا االثنين  2020/10/26 
للنظر بالدعوى أساس / 1034 / المقامة عليك من السيد: 

عبدهللا الحسين بن حسين
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /722/ لعام 2020

على السيد : يوسف رشواني بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحا االثنين  2020/10/26 
للنظر بالدعوى أساس / 644 / المقامة عليك من السيد: أنور علي 

بن مصطفى
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة اخطار
في الدعوة رقم األساس /1457/ لعام /2020 م

على السيد: أحمد قص القروش الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحا من 
يوم االثنين الواقع في 2020/11/2 م لننظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد عطية بن إبراهيم بطلب: إخالء 
ماجور وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /899/ لعام 2020

على السيد : حسين الحاج موسى بن جاسم
الحضور الى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً االثنين  2020/10/26 
للنظر بالدعوى أساس / 944 / المقامة عليك من السيد: أحمد 

حمادة بن نوري
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس /1651/ لعام 2020م

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد العزيز األحمد بن جبر
والجهة المدعى عليها: حسن العبد بن عثمان

بدعوى: تثبيت عقد بيع تاريخ الجلسة 2020/10/29م
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /788/ لعام 2020

على السيد : غانم العيسى بن عباس
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا االثنين  2020/10/26 
للنظر بالدعوى أساس / 760 / المقامة عليك من السيد: 

سليم بكو بن محمد
بطلب: بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /1051/ لعام 2020

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

الساعة /10/ صباحا االثنين  2020/10/26 
للنظر بالدعوى أساس / 967 / المقامة عليك من السيد: عبدالحميد 

محارب
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوة
في الدعوة رقم األساس /3528/ لعام /2020 م

على السيد: آالء شيخ هالل بنت أحمد الحضور الى ديوان 
العدالة االجتماعية بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحا من يوم األربعاء الواقع في 2020/11/18 م 
لننظر في الدعوى المقامة من السيد: خلف الفارس بن 

جمعة بطلب: تثبيت طالق وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى
بالغ رقم /929/ لعام 2020

على السيد : عبدالرزاق الحسين بن عبدالقادر
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا االثنين  2020/10/26 
للنظر بالدعوى أساس / 941 / المقامة عليك من السيد: 

محمد حسو بن نجار
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
بالغ رقم /877/ لعام 2020

على السيد : قصي الظاهر بن مروان
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحا الثالثاء  2020/10/27 
للنظر بالدعوى أساس / 902 / المقامة عليك من السيدة: 

أماني حوران بنت جاسم
بطلب: تثبيت زواج

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 928

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين حاجي بن علي
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 

صباحاً من يوم األحد الواقع في 2020/11/1م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مصطفى علي بكر

بطلب: إفراغ السيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة في كوباني

مذكرة دعوى
رقم أساس الدعوى 717

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد ماهر بن مصطفى
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 

صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2020/11/10م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمد شيخو بن بوزان

بطلب: تسجيل السيارة
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة في كوباني

مذكرة اخطار
في الدعوة رقم األساس /3352/ لعام /2020 م

على السيد: أحمد أبو عمر الى ديوان العدالة االجتماعية 
بالرقة  وذلك في تمام الساعة /10/ صباحا من يوم االثنين 
الواقع في 2020/11/9 م لننظر في الدعوى المقامة من 
السيد: زينب اآلغا بنت محمد بطلب: تفريق وإن لم تحضر 

في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

سند تبليغ
سند تبليغ حكم صادر عن هيئة ديوان العدالة االجتماعية بالرقة 

الغرفة الثانية:
 رقم أساس /2192/

طالب التبليغ: فريال المحمد بنت علي
المطلوب تبليغه: أسامة العوضي

موضوع الدعوى: إثبات نسب وتفريق
 خالصة القرار:

1ـ تثبيت الزواج بين المدعية فريال المحمد بنت علي وبين المدعى 
عليه أسامة العوضي واعتباره واقعاً بتاريخ 2015/1/25م

2-تثبيت نسب الطفل حمزة مصطفى العوضي بن أسامة واعتباره 
من مواليد 2015/5/31م

3-التفريق بين المدعية والمدعى عليه لعلة الغياب واعتبار هذا 
التفريق طالقاً بائناً بينونة صغرى وإلزام المدعية الزوجة بالعدة 

الشرعية اعتباراً من تاريخ صدور القرار
4-إلزام مدير السجل المدني المختص النظر بمضمون هذا القرار 

في سجالته
5-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

 بيريتان
 أيقونة
 المقاومة

هي خالدة في ذاكرة الشعب الكردي 
بعد  باسمها  أبناءه  سمى  الذي 
استشهادها بأيام قليلة، هي أيقونة 
كردستان،  في  اخليانة  ضّد  املقاومة 
هي درب ونهج ضد الذهنية الذكورية 
املتسلطة التي حتارب فكر املرأة احلر، 
والكرمية،  احلرة  للحياة  وفلسفة 
من  بنفسها  رمت  التي  بيريتان  هي 
من  الشامخة  اجلبال  قمم  أعالي 
حياة  بداية  بذلك  لتعلن  شموخها، 
ذاق  الذي  الكردي  للشعب  جديدة 
تاريخه  عبر  اخليانة  مرارة  من  الكثير 
النفوس  ألصحاب  لتقول  الطويل، 
الضعيفة إن املعنى احلقيقي ملفهوم 
احلياة احلرة والعيش الكرمي يكمن في 
منها  ينتظرون  ألعداء  الرضوخ  عدم 
النضال،  يعني  بيريتان  االستسالم.  
يعني  االستسالم،  عدم  يعني 
املضي قُدماً نحو األمام مهما كانت 
الصعوبات والعراقيل كبيرة، يعني أن 
الوعرة  الصخور  من  بنفسك  ترمي 
اخلونة  أيدي  في  فريسة  تقع  ال  كي 
سالحك  تكسر  أن  يعني  واألعداء، 
رميك  قبل  عدوك،  يغنمه  ال  كي 
وتنادي  عالياً  يدك  وترفع  لنفسك، 
وتنادي  »املقاومة حياة  بأعلى صوتك 
باحلرية«. يعني أن تكون أكبر وأعظم 
بعض  تفرضها  التي  املغريات  من 
بعض  في  عليك  الرخيصة  املواقف 
بذل  يعني  واحلرجة،  الصعبة  األوقات 
املزيد من أجل حتقيق أهداف سامية 
في هذه احلياة.. بيريتان يعني نكران 
الذات. بيريتان الفتاة الكردية املقاتلة 
واحملاربة واإلعالمية والقيادية واملبدعة 
من  متل  لم  التي  دائماً،  واملضحية 
النضالية،  مسيرتها  في  العطاء 
احلياة  مجاالت  من  العديد  وشغلت 
الذهب  من  بأحرف  اسمها  لتسطر 
كردستان،  حرية  حركة  تاريخ  في 
احلرة  املرأة  رمز  أصبحت  أن  بعد 
حدوداً  تعرف  ال  التي  واملقاومة 
بالذات، من أجل  للنضال والتضحية 
الفاشية  ضد  عالياً  احلرية  راية  رفع 
املتعاونني معها في  واخلونة  التركية 
احلر  النضال  على  للقضاء  محاولة 
املكتسبات  والنيل من  في كردستان 
التي حققتها.  بيريتان املرأة القوية، 
القامة  منصوبَة  الهامة،  مرفوعَة 
والباهرة في اجلمال. طوال مسيرتها 
النضالية متكنت من لعب دورٍ محورّي 
تُفرَُض  التي  العبودية  التحرر من  في 
عليها والذهنية الذكورية التي حتاول 
احلياة  في  دورها  وإنهاء  املرأة  إقصاء 
وكان لها الدور البارز في توعية املرأة 
احلر. أينما ذهبت  الفكر  على أساس 
كبيراً  أثراً  ورائها  من  تترك  بيريتان 
املقاومة  روح  اجلميع  في  وتبعث 
اإلرادة.   وقوة  احملبة  وزرع  والنضال 
بيريتان التي كان كل شيء في احلياة 
تهز  مثيرة،  مغامرة  لها  بالنسبة 
وهي  وكبريائها  بشموخها  األرض 
بسالحها  وتفتخر  اجلبال  في  متشي 
جزءاً  تعتبره  كانت  الذي  وعتادها 
عبرت  حياتها  طوال  كيانها.  من 
وصفائها  وجسارتها  تضحيتها  عن 
وحيويتها وحماسها وروحها املعنوية 
العالية بشكل ظاهر للعيان.  بيريتان 
الزكية  دماءها  التاريخ  سطر  التي 
أصبحت  حيث  األبية  مبقاومتها 
التي  احلرة  املرأة  لنهج  مضيئاً  مثاالً 
تبذل املستحيل من أجل احلياة احلرة. 
في  اسمها  كتبت  أن  وبعد  اليوم 
من  املئات  حمل  التاريخ،  صفحات 
وقطعَن  اسمها  الكرديات  الفتيات 
ينتهجَن  بأن  أنفسهّن  على  العهد 
النهج الذي تركته لهنَّ بيريتان وهي 
التي  تاش  قره  كلناز  باسم  املعروفة 
في  املقاومة  أيقونة  اليوم  أصبحت 

كردستان.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

الشهر الوردي... توعية النساء للتغلب على المرض

روناهي/ قامشلو- يكشف الشهر الوردي مدى 
توعية النساء فيما يتعلق بمرض سرطان الثدي 
والنساء في شمال وشرق سوريا تجاوزن هلع 
ذلك بدعم من المركز التخصصي للكشف المبكر 

عن هذا المرض.

في  الكردي  األحمر  الهالل  منظمة  خطت 
العاشر من شهر تشرين األول/ أكتوبر من العام 
مركز  أول  بافتتاح  متميزة  خطوة  المنصرم, 
الثدي  سرطان  عن  المبكر  للكشف  تخصصي 
في مدينة قامشلو والذي عد من المراكز النادرة 
والمتميزة على مستوى شمال وشرق سوريا من 
حيث األجهزة الطبية الحديثة والرعاية المجانية 

والتوعية.

شهر التوعية من رسطان الثدي

يعد سرطان الثدي من أكثر األورام شيوعاً لدى 
أن  إال  األربعين,  بعد عمر  ما  وبخاصةً  النساء 

الكثير من النساء يفتقرن إلى الوعي بالكشف عن 
المرض وال يتطرقن إلى التفكير بالقيام بفحص 
دوري كل ستة أشهر أو عام على األكثر, حيث 
لوحظ في اآلونة األخيرة تزايد عدد اإلصابات 
بسرطان الثدي, فتحدث سنوياً نحو 1,38 مليون 
حالة جديدة لإلصابة بسرطان الثدي و458000 
به,  اإلصابة  جراء  من  العالم  حول  وفاة  حالة 
وفق تقديرات )موقع Globocan الشبكي التابع 

للوكالة الدولية لبحوث السرطان(.
وشهدت مناطقنا في شمال وشرق سوريا أيضاً 
تزايداً في عدد اإلصابات بسرطان الثدي, ونظراً 
الفتقار المنطقة بالمراكز المتخصصة والمهتمة 

سيتم تدشين »نادي السيدات أوالً« وهو األول 
من نوعه عالمياً من ابتكار الشركة السعودية 
انطالق  مع  بالتزامن  المقبل  الشهر  للغولف، 
للجولف،  النسائية  السعودية  أرامكو  بطولة 
العامة  االستثمارات  صندوق  من  المقدّمة 

والتي تعد األولى من نوعها في المملكة.
وسيقدم النادي عضوية مجانية تشمل حصصاً 
ملعب  إلى  الدخول  وميزة  الغولف،  في 
تصويب الكرات، وجوالت في ثالثة مالعب 

مختلفة ذات الـ18 حفرة.
السيدات  لجميع  مفتوحاً  النادي  وسيكون 
العضوية  منح  سيتم  حيث  السعوديات، 
سيدة   1000 ألول  األخرى  والميزات 

مشتركة.
السيدات أوالً

كما سيتم منح الالعبات المسجالت في »نادي 
الرياض  نادي  في  عضوية  أوالً«  السيدات 
ملعب  أو  للغولف  ديراب  نادي  أو  للجولف 
الرويال جرينز والنادي الريفي للغولف الواقع 
وفقاً  االقتصادية،  هللا  عبد  الملك  مدينة  في 

للمناطق التي يتواجدن فيها.
ماجد  علّق  المبتكرة،  المبادرة  هذه  وحول 
السعودية  لغولف  التنفيذي  الرئيس   - السرور 
أحد  أوالً(  السيدات  )نادي  »سيكون  بالقول: 
األندية التي ال يوجد لها أي مثيل. فهي مبادرة 
مبتكرة وجديدة من نوعها وتهدف إلى تطوير 

لعبة الغولف في جميع أنحاء المملكة«.
بطولة  لتقديم  مثالية  طريقة  »إنها  وأضاف: 
وهي  المملكة،  في  األولى  النسائية  الغولف 
للجولف،  النسائية  السعودية  أرامكو  بطولة 
العامة،  االستثمارات  صندوق  من  والمقدّمة 
الحدث االستثنائي بطريقة مميزة  وتخليد هذا 

من خالل هذه المبادرة«.
العبة  هي  الحديوي  مها  المغربية  وتعتبر 
لعبت  التي  والوحيدة  األولى  العربية  الغولف 
اآلن،  حتى  للسيدات  األوروبية  الجولة  في 
السعوديتين  البطولتين  كال  في  وستشارك 

الشهر المقبل.
مشاركة مها الحديوي

وحول هذه المبادرة، علقت مها »أدعم جميع 

المشاركة  تشجيع  إلى  تهدف  التي  المبادرات 
النسائية في السعودية في لعبة الغولف، وفكرة 
غولف  ابتكرتها  التي  أوالً  السيدات  نادي 

السعودية رائعة ومميزة جداً«.
وأضافت »من واقع خبرتي، ال توجد طريقة 
من  جديدة  لشريحة  الرياضة  هذه  لتقديم 
ممتعة  رياضة  جعلها  من  أفضل  الالعبات 
واجتماعية وشمولية، وهذه المبادرة تجمع كل 

هذه المزايا«.
سلهب  سارة  الالعبة  بدأت  مبكر  ُعُمر  ومنذ 
)27 عاماً( ممارسة الغولف على ملعب نادي 

ديراب في الرياض.
وقالت سارة »مبادرة نادي السيدات أوالً فكرة 
قادرة  قاعدة  بناء  فرصة  تشكل  فهي  مميزة، 
على نقل السيدات المهتمات باللعبة إلى مرحلة 
أكثر تطوراً عبر مساعدة ودعم يقدمها فريق 
من المحترفين، ما يساعد على بناء بيئة قادرة 
عمل  بالتأكيد  وهذا  الالعبات،  تطوير  على 

مميز«.
ممتعة  رياضة  »الغولف  سارة  وأضافت 
إضافة  والذهنية،  البدنية  التمارين  بين  تجمع 
مساحات  في  نمارسها  رياضة  هي  ذلك  إلى 
طبيعية خضراء وهو أمر جميل خصوصاً في 
السعودية، أنا فعالً أستمتع بممارسة الغولف«.

تدشين رسمي
وسيتم تدشين نادي السيدات أوالً رسمياً خالل 
السعودية  أرامكو  لبطولة  االستعداد  أسبوع 
من  الفترة  في  ستقام  والتي  للغولف،  النسائية 
قبل  أي  المقبل،  الثاني  تشرين   15 إلى   12
النسائية  السعودية  بطولة  انطالق  من  يومين 

الدولية للفرق.
وستشهد البطولة الدولية، مشاركة فرق مؤلفة 
على  للحصول  سيتنافسن  العبات،   4 من 
حصة من الجوائز التي تبلغ قيمتها 500 ألف 
دوالر أمريكي، وستقام البطولة من تاريخ 17 

إلى 19 تشرين الثاني المقبل.
في  بالتسجيل  الراغبات  السيدات  وبإمكان 
إلى  الدخول  طريق  عن  بذلك  القيام  النادي 
الموقع اإللكتروني لغولف السعودية، بدءاً من 
األسبوع الذي سينطلق فيه الحدثان الرياضيان 

البارزان في تاريخ المملكة.

كورونا وغياب روزنامة الموسم الرياضي

ألم يحن الوقت لتشكيل منتخب 
لسيدات إقليم الجزيرة؟

للمرة األولى عالميًا.. الغولف مجانًا 
لسيدات السعودية

دوراً  كورونا  جائحة  لعبت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الرياضة  في  األوراق  خلط  في  العام  هذا  كبيراً 
الجزيرة، بحيث  إقليم  الحالة في  ونفس  عالمياً 
لم تتوضح بعد معالم كافة البطوالت التي ستقام، 
واعتمد نظام الموسم الرياضي على مدار عامين 

وليس كالسابق لعام واحد فقط

كإجراء احترازي ولمنع تفشي فيروس كورونا 
الحظر  طبق  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
ذلك  سبق  ولكن   ،2020/3/23 بتاريخ  الكلي 

الجزيرة  إقليم  في  الرياضية  النشاطات  تعليق 
في منتصف شهر آذار الماضي، وعادت مجدداً 
حزيران  شهر  من  عشر  السادس  بتاريخ  للبدء 
أربع  سجلت   ،2020/7/23 وفي  الماضي، 
إصابات في إقليم الجزيرة لتصبح ست أصابات 
باإلضافة لحالتي إصابة في شهر نيسان، توفيت 

واحدة منها.
 86 القرار  مع  وتماشياً   ،2020/7/29 وفي 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  من  الصادر 
سوريا بتطبيق الحظر الكلي على إقليم الجزيرة 
تم  مناطقها  في  المسجلة  اإلصابات  زيادة  بعد 

إقليم  في  مجدداً  الرياضية  النشاطات  تعليق 
الجزيرة.

رغم تزايد اإلصابات بفيروس كورنا في شمال 
حالة   3000 تجاوزت  والتي  سوريا  وشرق 
وأكثر من 100 حالة وفاة، إال أن خلية األزمة 
في إقليم الجزيرة قررت رفع الحظر الكلي عن 
بدأت  ومعها   ،2020/8/28 من  ابتداًء  اإلقليم، 
لمختلف  الرياضية  والمراكز  األندية  إدارات 
الرياضية  النشاطات  بدء  باإلعالن عن  األلعاب 

من جديد.
مده  عدم  بسبب  متخبطاً  بقي  الرياضي  االتحاد 
ورغم  بالبطوالت،  للقيام  المطلوبة  بالميزانية 
والرجال  والناشئين  األشبال  بدأت دوريات  ذلك 
السلة  كرة  وبطوالت  القدم  لكرة  الثانية  للدرجة 
تبدأ  أن  المفترض  ومن  والسيدات،  للرجال 
نشاطات األلعاب الفردية في شهر تشرين الثاني 
الروزنامة  كانت  الماضي  العام  في  القادم ولكن 
واضحة رغم كثرت االنتقادات لها بسبب تكرار 
يكن  مهما  ولكن  كأعمار،  البطوالت  بعض 
العمل  الجميع  على  يسهل  روزنامة  وجود  فإن 
واالستعداد الجيد، ولكن قد ال يالم االتحاد كذلك 
بسبب عدم صرف المستحقات المالية له من قبل 

اإلدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.
ولعل جائحة كورونا أجلت الكثير من البطوالت 
وحتى فقدت نكهتا ألن أغلبها أقيم بدون جمهور، 
حالة  والتأجيل  الحظر  شكل  الجزيرة  إقليم  وفي 
االتحاد  النوادي ومن  الكثير من  قبل  إهمال من 
وبسبب  ناجحاً  رياضياً  كذلك وقد ال نشهد عاماً 
ذلك اعتمد نظام العامين 2020ـ2021، بدالً من 

نظام العام الواحد في السابق.

سنتين  من  أكثر  منذ  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الرياضي  االتحاد  تطالب  الرياضية  والجماهير 
لسيدات  منتخب  بتشكيل  الجزيرة  إقليم  في 
الداخلية  البطوالت  في  اإلقليم  يمثل  القدم  كرة 
والخارجية، والخروج من دائرة إقامة البطوالت 
فقط، ولم ال ونحن نمتلك المواهب المميزة من 
الالعبات اللواتي أثبتن أنهن قادرات على إحراز 
األلقاب محلياً وهذا األمر غير مستبعد خارجياً.

المرخصة  النوادي  وبدأت   ،2016 عام  منذ 
نادي  من  كانت  والبداية  نسائية  فرق  بتشكيل 
قامشلو وفي عام 2017، أقيم أول دوري رسمي 
قامشلو  سيدات  وأحرزت  القدم،  لكرة  للسيدات 
تاله  الذي  العام  في  اللقب  اللقب، وحافظن على 
السيدات  لكأس  مسابقة  أول  ولتقام   ،2018
الكأس  وحققن  أبدعن  قامشلو  سيدات  وأيضاً 
األول والثاني حتى في عام 2019، ولكن لقب 
انسحاب  بعد  األسايش  لسيدات  ذهب  الدوري 
نادي قامشلو في مرحلة اإلياب، وحققت سيدات 

قنديل المركز الثاني في الدوري العام الماضي.
سيدات أهلي عامودا كنَّ على الدوام المنافسات 
لنادي قامشلو على األلقاب وشكل اتحاد الناديين 
وفدنك  األسايش  أندية  من  لالعبات  باإلضافة 
وجودي فريقاً ذهبياً اسطتعن خطف اللقب األول 
على مستوى سوريا باسم سيدات عامودا للموسم 
تابعاً  كان  والدوري   ،2020 ـ   2019 الكروي 
ولكن  القدم،  لكرة  السوري  »العربي«  لالتحاد 
يلعبن  والالعبات  خالفات  حصلت  العودة  بعد 
الرئيس  أو  مدربهم  يراه  ما  بحسب  نوادي  مع 
عامودا  أو  الجهاد  مثل  مناسباً  للنادي  المشترك 
نادي  فسيدات  مثلما حصل مؤخراً  الخابور،  أو 
قامشلو والعبات من فدنك حققن المركز األول 
باسم  الناشئات  لدورة  سوريا  مستوى  على 

الخابور في دمشق.
بسبب  ذكرنا  كما  حصل  الالعبات  تشتت  إن  
عدم وجود منتخب لإلقليم، فلو كان هناك منتخب 
قادراً  لكان  الرياضي  االتحاد  يرعاه  رسمي 
أي  تجاوز من  أو  الحد ألي خالف  على وضع 
للمشاركة  التوجه  األجدر  وكان  كان،  شخص 
تابعة  مسابقة  في  المشاركة  من  بدالً  الخارجية 
كردستان  فإقليم  السوري،  »العربي«  لالتحاد 
يجب  وكان  واألفضل،  األقرب  الوجهة  كانت 
تشكيل منتخب نسائي ووفد من االتحاد الرياضي 
ومن الرياضيين من شمال وشرق سوريا والسفر 
مباريات  تأمين  لباشور كردستان، والعمل على 
باإلضافة  هناك  وبطوالت  السيدات  لمنتخب 
لجلب فرق من هناك، وحتى تعميم التجربة على 

باقي األلعاب ولكال الجنسين.
خطوات  الواقع  أرض  على  نجد  لم  اآلن  حتى 
كافة  وتجميع  المنتخب  هذا  لتشكيل  حقيقية 
منتخب  في  الموهبة  يمتلكن  اللواتي  الالعبات 

أندية  من  وإداري  فني  كادر  تشكيل  مع  واحد 
اإلقليم نفسها، وبهذا الشكل سوف نستطيع الحفاظ 
على هذه المواهب ومنح التمثيل األفضل داخلياً 
بشكٍل  سوريا  وشرق  ولشمال  لإلقليم  وخارجياً 

عام.
رياضة كرة القدم للسيدات لدينا، ورغم قلة الدعم 
ملحوظ،  تطور  وفي  تتقدم  الجهات،  جميع  من 
وهذا األمر ال يعني بأن هذه المواهب قد ال تتبخر 
والساحل  الداخل  أندية  وأن  في لحظة، وخاصةً 
نسائية  فرق  تشكيل  في  تتحرك  بدأت  السوري، 
لدينا،  النوادي  عكس  الكبيرة  اإلمكانيات  ولديها 
لذلك  النوادي،  لتلك  الالعبات  سحب  يتم  وقد 
العبات  وكسب  التحرك،  المعنية  الجهات  على 
وحتى  أخرى،  ألطراف  توجههن  قبل  اإلقليم 
الرياضي  االتحاد  ودراية  بعلم  فيكون  ذهبن  لو 
بإقليم الجزيرة، والذي يجب عليه السعي لتأمين 
األجواء الالزمة لهذا المنتخب ولهذه النوادي، ال 

أن يسد الطرقات أمامهم.

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

تقرير/ جوان محمد

يخص  فيما  لهن  الدعم  وتقديم  النساء  بتوعية 
مرض سرطان الثدي، كان افتتاح المركز خطوة 
حيث  المجتمع،  لدى  ماسة  حاجة  ولبى  هادفة 
عن  المبكر  للكشف  التخصصي  المركز  افتتح 
أكتوبر  األول/  تشرين  في شهر  الثدي  سرطان 
العالمي  الشهر  مع  تزامناً  المنصرم  العام  في 
الثدي،  سرطان  من  التوعية  لحملة  )الوردي( 
واستقبلت النساء من كافة مناطق شمال وشرق 
هدفه  المركز  مدى حقق  أي  إلى  ولكن  سوريا, 

الخدمي والتوعوي؟

كيفية الدعم النفيس يف املركز؟

تحدثت  المركز,  على  قرب  عن  وللتعرف   
لصحيفتنا فاطمة محمد المثقفة الصحية واإلدارية 
عن  المبكر  للكشف  التخصصي  المركز  في 
سرطان الثدي؛ عن مدى نجاح المركز في تقديم 
النساء الالتي يراجعن  الخدمات، وكيفية توعية 
يخضعن  النساء  بأن  أوضحت  حيث  المركز، 
إلى جلسة تثقيفية توعوية قبل الخضوع لفحص 

طبي.
المقبلة  أو  المريضة  مع  يناقش  الجلسة  ضمن 
الجسدية  حالتها  الماموغرافي  الفحص  على 
طريق  عن  الصحية  المثقفة  لها  لتقدم  والنفسية 
الحوار كيفية التعرف على وجود ورم سرطان 
نفسياً  دعمها  جانب  إلى  مكافحته  وكيفية  الثدي 

ورفع معنوياتها.
يعتبر  الذاتي  الفحص  »ألن  أيضاً:  وذكرت 
عنه  والكشف  المرض  لمكافحة  األهم  الخطوة 
نقاط  أهم  من  يكون  المبكرة،  مراحله  خالل 
توعيتهن على  الجلسة  النساء خالل  الحوار مع 
التعرف على وجود المرض، مع الشرح  كيفية 
أجسادهن  على  يطرأ  تغير  كل  ليس  بأنه  لهن 
كي  طبيعية  التغيرات  بعض  إنما  مرضاً،  يعد 
ال يتعرضن للخوف والقلق ألن هدفنا طمأنتهن 

وتوعيتهن«.
تساعد  للنساء  تثقيفية  المركز محاضراٍت  ويقيم 

عمله،  جانب  إلى  بالمرض  وعيهن  زيادة  على 
النساء  أكثرية  فإن  المركز  في  الكادر  وبحسب 
أن  أي  لالطمئنان،  المركز  يراجعن  أصبحن 
الدعم النفسي ساعدهن على كسر حواجز الخوف 

والرهبة من المرض.
 

طرق الكشف عن املرض

الفحص  إلى  النساء  التثقيفية تخضع  الجلسة  بعد 
تبلغ سن األربعين وما  إن كانت  الماموغرافي، 
أقل  العمر  من  يبلغن  الالتي  النساء  أما  فوق, 
باإليكو,  للفحص  فيخضعن  عاماً  أربعين  من 
النساء  على  أضرار  الماموغرافية  لألشعة  ألن 
باألشعة  الفحص  يصلح  ال  كما  الصغيرات، 

المرضعة،  أو  الحامل  للمرأة  الماموغرافية  
دولية  وكاالت  أجرتها  دراسات  وبحسب 
في  األشعة  مخاطر  من  فإن  السرطان  ألبحاث 
الجهاز الماموغرافي أن أقل جرعة من اإلشعاع 
مخاطر  من  يزيد  ربما  منه  المنبعث  المؤين 
النساء عرضة  الثدي، وأكثر  اإلصابة بسرطان 
لتلقي  استعداد وراثي  لديهن  الالتي  الخطر  لهذا 
المرض, المرضعات والحوامل, والنساء الالتي 
تقل أعمارهن عن الـ40 عام, وحول ذلك قالت 
فاطمة: »يلجأ الطبيب المختص في المركز إلى 
المرضعات  أو  منهن  الحوامل  النساء  فحص 
الفحص  إلى  تقل عمرها عن 40 عاماً  التي  أو 

باإليكو فقط لتفادي هذه المخاطر«.

جوانب من نجاح املركز

تحقيق  األول  عامه  خالل  المركز  استطاع 
يقدمها  التي  الخدمات  خالل  من  جيدة  خطوات 
النساء، وبلغ  مميزاً من  إقباالً  للنساء، وقد القى 
 956 المركز  في  الفحص  على  المقبالت  عدد 
امرأة من بينهن سبعة إصابات بسرطان الثدي, 

وما تبقى كتل سليمة.
كما نوهت: »وضعنا في اآلونة األخيرة صندوق 
المركز، وقد كانت خطوة جيدة قدمنا  تبرع في 
المادي، وإن كان بجزء بسيط  الدعم  من خالله 
الدعم  هذا  إلى  بحاجة  هن  الالتي  للمريضات 
عدد  إلى  الصندوق  محتوى  يقدم  حيث  للعالج، 

من مرضى سرطان الثدي«.
المركز  في  واإلدارية  الصحية  المثقفة  اختتمت 
الثدي  سرطان  عن  المبكر  للكشف  التخصصي 
فاطمة محمد حديثها بالقول: »إن الكشف المبكر 
تستند  الذي  األساس  الحجر  يمثل  المرض  عن 
عليه مكافحته، كما يتيح فرصة كبيرة في إمكانية 

الشفاء التام«.
للعالج النفسي أهمية تعادل العالج الدوائي

وتقول بعض النساء المتواجدات في المركز بأن 
التثقيف الصحي أفادهن من حيث التوعية حول 
المرض, وسبل التعرف عليه في مراحل مبكرة, 
الفحص  إجراء  من  التخوف  عدم  جانب  إلى 
والتعامل معه  بإرادة قوية, وتقول إحداهن بأنه 
الدوائي,  العالج  تعادل  أهمية  النفسي  للعالج 
وهذا األمر مفقود بشكل نسبي في وسطنا، لذلك 
المبكر  للكشف  التخصصي  المركز  افتتاح  فإن 
بتقديم  مهتم  أول  كمركز  الثدي  سرطان  عن 
الخدمات والمحاضرات والجلسات التثقيفية حول 
دفعت  مميزة  خطوة  كان  الثدي  سرطان  ورم 
التفكير بضرورة إجراء  إلى  النساء  بالكثير من 

الفحوصات للكشف عنه.
لكن نشير إلى أن المركز الزال يفتقد للدعم من 
بشكل  بالصحة  المهتمة  المؤسسات  أو  الجهات 
المركز  ليواصل  خاص  بشكل  والمرأة  عام 
خدماته على نطاق أوسع كتقديم الدعم المادي في 

العالج لمرضاه.

مقاومة املرض.. اإلرادة شفاء

العالمي  الشهر  يعد  األول  تشرين  شهر  وألن 
يكثف  العالم،  حول  الثدي  بسرطان  للتوعية 
الالزم  الدعم  وتقدم  المرض  بهذا  االهتمام 
للتوعية بخطورته وضرورة التبكير في الكشف 
عنه وعالجه, ولمعرفة المزيد حول سبل العالج 
جنار  مع  التقينا  المرض  مع  التعامل  وكيفية 
الثدي  سرطان  من  المتعافيات  إحدى  سليمان 
عن  حدثتنا  والتي  قامشلو  مدينة  في  والمقيمة 
الورم  اكتشافها  أثناء  ومراحل عالجها  تجربتها 
بروح  المرض  مع  وتعاملها   48 الـ  سن  في 
وقضائها  شفائها  في  ساهمت  مرتفعة  معنوية 
وتذكر  نهائي,  وبشكل  تدريجياً  المرض  على 
عليه  التغلب  تستطيع  بأنها  متيقنة  كانت  بأنها 
بتقبلها لألمر واالستعداد للعالج، بإيمان تام بأنها 
تستطيع ذلك, وأكملت بالقول: »مررت بمراحل 
العالج الكيماوي واإلشعاعي الصعبة، وتعاملت 
معها كأنها عالج ألي مرض منتشر كالرشح أو 
غيره, ألن حبي للحياة ولعائلتي دفعني الكتشاف 
بالنسبة لي ولهن ومواجهة كل ما  قيمة صحتي 
يسلبها مني بالقوة, فكنت أنا من أرفع معنويات 
يقين  على  فإنني  اليوم  وإلى  واألقارب،  عائلتي 

بأن إرادتي كانت سبب شفائي األول«.
مبينةً بأنه غالباً ما تتعرض النساء أثناء اكتشافهن 
للمرض النهيار يزيد األمر عليهن سوءاً، مشددةً 
بأنها بعد تجربتها وشفائها من المرض أرادت أن 
تكون من النساء اللواتي يبعثن األمل في نفوس 
إعطائهن  خالل  من  المرض  حديثات  النساء 
فقدان  بعدم  الزمة  وتوعية  صحيحة  معلومات 
األمل »ألن التوعية والدعم النفسي سبب رئيسي 
مثله مثل العالج للقضاء على المرض بعيداً عن 
تهويل المجتمع أو المحيط لألمر وتخويفهن من 

انتشار المرض أو استحالة الشفاء منه«.
ودعت المتعافية من سرطان الثدي جنار سليمان 
بالشجاعة  للتحلي  النساء  في ختام حديثها جميع 
واإلقدام على إجراء الفحوصات الدورية والذاتية 
على  يساعدان  اللذان  واألمل  باإليمان  والتمسك 
العالج، وعدم إهماله واليأس مضيفة: »ألن هذا 
يؤثر سلباً في تأخر العالج، وعليهن أال يستسلمن 

لإلحباط«.

جنار سليمان فاطمة محمد
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

 وجوه التصفية
 التي تمارسها

تركيا

وقوات  الذاتية  اإلدارة  يهاجمون  حينما  معها  ومن  تركيا 
أهدافهم  للتغطية على  يهاجمونها  الدميقراطية  سوريا 
ضد شعوب املنطقة وسوريا عامة بالتالي فهم يدافعون 
عن أطماعهم والعوامل املقوضة لدورهم  بالدرجة األولى، 
يحقق  لم  الذي  العسكري  بخيارهم  فشلوا  وحينما 
احلرب  ومنها  الوسائل  لشتى  يلجؤون  كاملة؛  أهدافهم 
اخلاصة وكذلك البعض من األساليب اجلبانة كاالغتياالت 
هذه  تخريبية،  أعمال  هدفها  جتسس  شبكات  وجتنيد 
األساليب عملياً تدل على أن احلرب لديهم ال جتني الثمار 
املنطقة  هذه  أمن  يفتت  ما  إلى  يلجؤون  لذا؛  املطلوبة. 
بأشكال  الدميقراطي  مشروعها  ودميومة  أهلها  وسالمة 
ضرب  وعمليات  التجنيد  ومنها  املتعدد  هجومهم 
ليس  تركيا  سياسات  معارضي  ضد  واالغتيال  االستقرار 
فقط في مناطقنا وإمنا في كل منطقة يتواجد فيها من 
يقف ضد هذه السياسة.  هذه األساليب اخملابراتية تساند 
وكلها  واإلعالمية  والسياسية  العسكرية  الهجمات 
التصفية  وهو  أال  وواضح  واحد هو معروف  لهدف  تهدف 
التي متيزت تركيا بها على مدى عمرها في التاريخ من اجملازر 
املثقفني  من  اآلالف  لتصفية  وصوالً  العرقية  اإلبادات  إلى 
والساسة والفنانني في تركيا بحقبة التسعينيات والذين 
حتى اآلن مت إدراجهم في خانة الضحايا الذين توفوا على 
اآلالف  يقتل  مجهول  فاعل  يوجد  هل  مجهول،  فاعل  يد 
وهناك دولة بقوامها ومؤسساتها؟ ثم ملاذا الفاعل اجملهول 
من  مقبولة  مواقف  لها  مثالً  شخصيات  يستهدف  لم 
عملياً  اآلن؟!   وحتى  آنذاك  وسياساتها  التركية  الدولة 
التي  السياسات  من  والتصفية  االغتيال  عمليات  تعتبر 
للتخلص من كل  وهو سالح يستخدمه  أردوغان  يتبعها 
من يعارضه أينما كان، أبرز االغتياالت التي قامت بها أنقرة، 
كان حادث قتل السفير الروسي أندري كارلوف في كانون 
قوات  عناصر  من  يد شرطي  على  قُتِل  2016، حيث  األول 
كذلك  أردوغان.  من  األوامر  تتلقى  التي  التركية  القمع 
التركية  اخملابرات  عناصر  اغتال   ،2015 األول  كانون  في 
الصحفية األمريكية من أصل لبناني »سيرينا سحيم«، 
إحدى  في  ذكرت  أن  بعد  عاًما،   29 العمر  من  والبالغة 
احلدود  عبر  تهريبهم  يتم  »داعش«  مسلحي  أن  تقاريرها 
شاخصات  حتمل  شاحنات  منت  على  سوريا  إلى  التركية 
كان  أيضاً  النساء  استهداف  احلكومية.   غير  املنظمات 
النساء  استهداف  مت  حيث  أردوغان،  أهداف  ضمن  زال  وال 
املناضالت في باريس ببدايات العام 2013 كل من )ساكنة 
علني  عداء  ضمن  دوغان(  فيدان  شايلمز،  ليلى  جانسيز، 
كالنظام  القمعية  األنظمة  على  وثورتها  املرأة  لنضال 
التركي. في شنكال 2018 مت استهداف تنظيم اإليزيديني 
داعش  يد  على  لإلبادة  تعرضوا  أن  بعد  الذاتي  وبناؤهم 
شنكالي  زكي  مام  الشهيد  شخص  في  تركي  وبدعم 
يعمل  عميل  ومؤخراً  القيم.   هذه  عن  املدافعني  وعموم 
للسلطات  يعترف  )ميت(  التركية  اخملابرات  جهاز  في 
بقتل  اجلاري  العام  آب  في  أوامر  تلقى  بأنه  النمساوية 
بيريفان أصالن، وهي سياسية كردية منساوية وعضوة في 
حزب اخلضر النمساوي. وفي أيلول العام اجلاري أيضاً وجه 
وزير خارجية النمسا كارل نيهامر إن بالده ستوجه اتهامات 
وإن  التركية  بالتجسس لصالح اخملابرات  لشخص اعترف 
السلطات حتقق في املزيد من أنشطة التجسس املشتبه 
فيها وحذر تركيا من أنه ال ميكن التغاضي عن ذلك. رغم 
احتالل عفرين، سري كانيه- رأس العني-  وكري سبي- تل 
هناك  كانت  ولو  كبير  هو  التركي  الهدف  لكن؛  أبيض. 
وأن  قرية واحدة تقف ضد مشروع تركيا؛ فستكون هدفاً 
لم تكن هناك جغرافياً يعيش عليها أهلها عليها بحرية 
فتركيا ستحارب الفكر الذي يقف ضد مخططاتها، هذه 
شعبنا  اإلبادة.   ذهنية  إنها  بها  تؤمن  التي  الذهنية  هي 
الدوام إلفشال  أن يعرف هذه احلقائق ويسعى على  عليه 
شمال  آفا-  روج  في  ألهلنا  احلقيقة  وفي  اخملططات  هذه 
وشرق سوريا دور ريادي وهام في تعطيل مخططات كبيرة 
اآلن  عبر متسكهم حتى  وأدواتها  التركية  للدولة  وكثيرة 
بخياراتهم في بناء إرادتهم وثقافتهم املتمثلة في الدفاع 
تظهر  التي  النواقص  عن  النظر  بغض  الذاتية  واحلماية 
بحكم حداثة التجربة والسعي املستمر لتالفي األخطاء، 
والعزمية  القوة  من  وباملزيد  يستمر  أن  يجب  الصمود  هذا 
ال  فهم  وأدواتها  تركيا  ألالعيب  أحد  ينجر  أال  بد  ال  كما 
في  ها هو  احلال  وواقع  يخدمهم  ملن  حتى  يقدمون شيئاً 
جسم املعارضة السياسية التي تسمي نفسها واالئتالف 
سوريا  في  تركيا  وجود  شرعنوا  الذين  تركيا  في  املوجود 
على أمل دعمهم لتغيير الوضع في سوريا نحو األهداف 
التي نادت بها الثورة السورية وها هم اآلن قد حتولوا ألدوات 
ورأس حربة لتركيا في حروبها اإلقليمية والدولية ونسوا 
سوريا وأهداف الثورة مقارنة بهؤالء ماذا ستقدم تركيا ملن 
يعمل كجاسوس لها في مناطقنا مثالً؟! أو من ينفذ لها 

عمل هنا أو هناك. 

سوريا  في  وممارستها  تركيا  تاريخ  في  والتفكير  الوعي 
سوريا  في  االستقرار  هدفه  مشروع  أي  لضرب  وسعيها 
وخطرها  ودورها  تركيا  ملاهية  تعريف  يكون  أن  من  بد  ال 
هذا  عن  الغفلة  عدم  من  بد  ال  لذا؛  والدولي.  اإلقليمي 
مصيدة  في  أحد  أي  وقوع  عدم  على  واحلرص  التاريخ 
وشباك هذه الدولة وعمالؤها. من األفراد وصوالً للجهات 
يفسر  املوجود  الواقع  كون  حتى  والعسكرية  السياسية 

بالتفصيل ماذا تريد تركيا وإلى ماذا تسعى.

فواصل

آلدار خليل

 إيران مملكة
الظالم

إيران اخلطر الذي ال ينتهي، خطر ينتشر 
أردنا  فلو  الهشيم،  في  النار  كانتشار 
الذي  الدميوغرافي  التغيير  عن  التحدث 
كيان  احتلها  منطقة  كل  في  يحصل 
)سري  العني  رأس  تغيير  كمثال  ما، 
وعفرين  أبيض  وتل  الدميوغرافي  كانيه( 
التغيير بل  أنواع  حيث جرى فيها أبشع 
إبادتها،  نحو  والتوجه  الثقافات  وصهر 
ها هي إيران اليوم تقوم بنفس العملية، 
فما يجري اليوم في دير الزور تلك املدينة 
أكثر  وغادرها  هائالً  دماراً  شهدت  التي 
اليوم  حتى  سكانها  من  ألف   ٧٠٠ من 
وعلى  املدينة  هذه  تشهد  يعودوا  ولم 
مرأى العالم ومسمع من النظام احلاكم 
من تغيير أسماء شوارعها ال بل وتغيير 
ال  الذين  سكانها  من  تبقى  من  مذهب 
يزالون يسكنون فيها عبر نشر التشيع، 
حاجة  مستغلني  األطفال  بني  وخاصة 
سنوات  نتيجة  الشديدة  املادية  أهلها 
احلرب التي عاشتها املدينة، فاليوم تبدأ 
الشوارع كما حدث  بتغيير أسماء  إيران 
دير  حملافظة  التابعة  امليادين  مدينة  في 
اإليرانية  امليليشيات  غيرت  حيث  الزور 
علناً اسم شارع أنس بن مالك إلى شارع 
كبيرة  الفتة  ووضعت  اخلميني  اإلمام 
وكذلك  اجلديد،  االسم  توضح  وصورة 
وشارع  العباس  اإلمام  باسم  شارع 
باسم  وشارع  سليماني،  قاسم  باسم 
أجل  من  ذلك  وكل  فاطميون  ميليشيا 
طمس هوية املنطقة وثقافتها وصهرها 
بالثقافة الفارسية الصفوية، وتهيئتها 
لم  وهذا  الفقيه،  والية  نظام  لتطبيق 
يحدث فقط في دير الزور بل في دمشق 
العاصمة قاموا بعملية توطني وجتنيس 
سكنوها  اللواتي  واإليرانيات  لإليرانيني 
الهوية  لطمس  أخرى  محاولة  في 
بقوة  واالستيالء  بل  ال  العامة  السورية 
اإليرانية  الشخصيات  وهيمنة  السالح 
العسكرية  والقوات  النظام  حترك  التي 
يرفض  ومن  املدنيني  منازل  على  فيه 
البيع أو التنازل سيلقى مصيراً مظلماً، 
فغياهب السجون تنتظرهم والتضييق 
مبباركة  كله  وهذا  كذلك  واخلطف 
وصمت من احلكومة السورية وبعبعها 

األمني.

ضربات  االيرانية  امليلشيات  تلقي  رغم 
مستمرة من الطيران اإلسرائيلي وغيره، 
الشباب  بتجنيد  يستمرون  أنهم  إال 
ليخففوا  ودينه  وتغيير مذهبه  السوري 
وإرسال  جتنيد  عبء  أنفسهم  على 
وإيرانيني  وباكستانيني  أفغان  مرتزقة 
اخلطوة  فهذه  وغيرهم،  وأذربيجانيني 
املادية  الضغوط  من  عليهم  تخفف 
التي يعاني منها النظام اإليراني نتيجة 
عليه،  فرضت  التي  الدولية  العقوبات 
األبشع  واملعتقل  األكبر  السجن  فإيران 
اإلرهاب  ثقافة  نشر  أوكار  من  ووكر  بل 
وإقصاء اآلخر وقمع احلريات، فبني الفترة 
اإليرانية  الساحات  تشهد  واألخرى 
ملعارضني  مشانق  ونصب  إعدامات 
هي  واحلجة  اإليراني  للنظام  ومعارضات 
الولي   ( األمر  ولي  طاعة  على  اخلروج 
والوحيد  الفعلي  احلاكم   ) الفقيه 
ململكة الظالم، فكم من معارض إيراني 
ومعارضة كردية وشهادات نادرة كعلماء 
نوويني اغتالهم الباسيج واحلرس الثوري، 
الذين  األحواز  يعانيه عرب  ما  ننسى  وال 
هويتهم  لطمس  الظالم  مملكة  تسعى 
وكذلك  الصفوية  بوتقة  في  وصهرها 
واإلثنيات  املكونات  من  وغيرهم  البلوش 
فيها. وهنا يجب أن نسأل ألم يكن إليران 

دور ويد في احتالل عفرين؟

في  ويد  دور  كذلك  لها  يكن  ألم 
وتشجيع  أبيض  وتل  العني  رأس  احتالل 

العثمانيني الطورانيني على احتاللها .

إيران أيها السادة دولة الظالم التي يجب 
أن تنتهي وتزال تلك الغمة عن شعبها 
وستنتهي  والعالم  املنطقة  وشعوب 

حتماً وتشرق شمس احلرية.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

جورجيت برصوم: »المرأة في شمال وشرق 
سوريا أيقونة النضال والتضحية«

مثقفو كركي لكي: »وحدة الصف الكردي حجر األساس لوحدة 
الشعوب السورّية«

أكدت عضوة ُمنسقّية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا جورجيت برصوم أن هدف المحتل التركي هو استهداف 
المرأة وكسر إرادتها؛ ألنها قامت بإنجازات كبيرة، على المستويات كافة، وأشارت إلى أنه كلما تقدمت المرأة تقّدم 

وتطّور المجتمع، وأضافت: »سنسعى نحو تحقيق أهداف المرأة وتمكينها لتأخذ دوراً في سوريا بشكٍل عام«.

بَّيَن مثقفو كركي لكي »أن وحدة الصف الكردي هي بمثابة طوق األمان، وسبيل النجاة من المؤامرات والدسائس التي 
ُيحيكها أعداء الُكرد«.

الجزيرة  ألبناء  وطني  مؤتمر  »نحَو  شعار  تحت 
والفرات«؛ عقد مجلس سوريا الديمقراطية العديد من 
شمال وشرق سوريا؛  مناطق  مستوى  على  الندوات 
بهدف ضمان حقوق كل الشعوب في سوريا موحدة، 
وتعزيز التشاركية في مؤسسات اإلدارة الذاتية لشمال 
الذاتية  اإلدارات  وتمكين  وتطوير  سوريا  وشرق 
أي  في  أساسياً  ركناً  شكلت  أيضاً  والمرأة  والمدنية، 
فعاالً  دوراً  ولعبت  السورية،  لألزمة  مرتقب  حل 
كانت%50،  مشاركتها  ونسبة  الحوارات  هذه  ضمن 
دون حل  النور  يرى  أن  سياسي  حل  يمكن ألي  فال 
االجتماعيّة  بأبعادها  معاناتها  وإنهاء  المرأة،  قضية 

واالقتصاديّة والسياسيّة.

هدف الندوات االستامع ألكرب عدد 
من املُقرتحات

عضوة  لصحيفتنا  تحدثت  الموضوع  هذا  وحول 
سوريا  وشرق  شمال  في  المرأة  مجلس  منسقية 
سوريا  مجلس  »عقد  قائلةً:  برصوم  جورجيت 
الديمقراطية مجموعة من المؤتمرات في عدة مناطق 
من شمال وشرق سوريا؛ بهدف الوصول إلى جميع 
ومقترحاتهم،  آرائهم  إلى  واالستماع  الشعب  فئات 
السوري  ـ  السوري  الحوار  ترتيب  أجل  من  وذلك 
وحل األزمة السوريّة، بخاصةً في المرحلة السياسيّة 
المرحلة  ألن  بها؛  نمر  التي  والصعبة  الراهنة 
العسكريّة قد خفّت نيرانها. لذا؛ علينا جميعاً الوقوف 
لكل  وضامن  آمن  حل  طريق  نحو  للسير  واحدة  يداً 
من  الخروج  لضمان  أطيافه  بكافة  السوري  الشعب 
هذه األزمة السورية بأيدي السوريين. ومجلس سوريا 

الكرد،  لكل  جماهيري  مطلب  الكردي  الصف  وحدة 
األحداث  ضوء  في  والحساسة  الراهنة،  فالمرحلة 
الوحدة  تتطلب  السياسية  الساحة  على  المتسارعة 
من  كثيرا  عانوا  قد  فالكرد  كافة،  المسارات  على 
سياسات اإلقصاء بسبب تشتتهم، ووقوعهم في شرك 
المؤامرات من قبل األعداء، ولعدم تكرار تلك السياسة 
مظلوم  الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  أطلق 
سوريا.  في  الكردي  الصف  لتوحيد  مبادرة  عبدي 
ولالطالع على آراء الشريحة المثقفة في كركي لكي 
من المحادثات الجارية بين األحزاب الكردية المختلفة 

أعددنا هذا االستطالع.

وحدة الصف الكُردي تسُد طريق 
املؤامرات أمام أعداء الكُرد

في البداية؛ حدثنا الكاتب والمؤرخ برادوست ميتاني 
سيزف  الذي  اليوم  ذلك  بانتظار  الكرد  »نحن  بقوله: 
فيه السياسيون الكرد بشرى تحقيق الوحدة الكردية«، 
وأضاف: »بالرغم من طول فترة االنتظار، والحالة 
الوطنية  الوحدة  أحزاب  بين  للمحادثات  الماراثونية 
الكردية، وأحزاب المجلس الوطني الكردي، لكن كلنا 
أمل أن تصل المباحثات إلى المبتغى الكردي، فأملنا 

ما الفرق بين الفيدرالية والكونفدرالية؟

الواقع  أرض  على  بالفعل  تُمارس  أنها  ُرغم 
دول  ضمنها  ومن  العالم  دول  من  الكثير  في 
مبهمة  الزالت  أنها  إال  األوسط,  الشرق  في 
أو  بيان  يمكنهم  وال  الكثيرين  لدى  وغامضة 
معرفة الفارق بينهما, إنهما مصطلحي الفدرالية 
كثُر  الذين  المصطلحين  هذين  والكونفدرالية. 
الحديث عنهما في السنوات األخيرة وخاصة في 
منطقة الشرق األوسط. لذا، وإلزالة هذا اللبس 
نوضح  أن  ارتأينا  يكتنفهما،  الذي   والغموض 
بعض  ذكر  مع  حدا  على  كالً  المفهومين  هذين 

األمثلة الحية عليها.
بداية نود أن نُعرف قراءنا األعزاء بأن كالً من 
أشكال  من  شكل  هما  والكونفدرالية  الفدرالية 
نظام الحكم الذي تختاره الدول في طريقة إدارة 

نفسها والعيش معاً. 
واآلن دعونا نتعرف أوالً على الفيدرالية وآلية 

عملها. 

أوال: الـــفـــيـــدرالـــيـــة

تعريف الفيدرالية 
الفيدرالية: هي شكل ونوع من أنواع الحكم وهي 
تعني االتحاد االختياري، أي التعايش المشترك 
بين الشعوب واألقليات وحتى بين الشعب الواحد 
في أقاليم متعددة كما الحال في ألمانيا – العراق 

– المكسيك، على سبيل المثال.
حق  ممارسات  أحد  هو  االختياري  واالتحاد 
العهود  في  عليه  المنصوص  المصير   تقرير 
والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وميثاق األمم 

المتحدة.
بين  الطوعي  االتحاد  تعني  الفيدرالية  إذن:   
أقاليم تجمعهم أهداف مشتركة ومصير مشترك. 
إنها فكرة قديمة ولكن  العهد،  هي ليست حديثة 
الحديث  العصر  في  للوجود  ظهرت  تطبيقاتها 
عام  أستراليا  وفي  أمريكا  في   1787 عام 
1901 والمكسيك عام 1917، وسويسرا عام 
1948 وتوجد في العالم اليوم أكثر من 30 دولة 

اتحادية.
واحدة،  دولة  عن  عبارة  هي  الفيدرالية  الدولة 
منها  لكل  متعددة  دستورية  كيانات  تتضمن 
الذاتي  واستقاللها  الخاص  القانوني  نظامها 
الفيدرالي  للدستور  مجموعها  في  وتخضع 
القانوني  لبنائها  والمنظم  لها  المؤسس  باعتباره 
والسياسي، وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري 
سياسي مركب، االتحاد الفيدرالي ال يتحقق إال 
في نظام ديمقراطي تعددي برلماني يراعي فيه 

دجوار أحمد آغا تقرير/ إيفا ابراهيم 

استطالع/ غاندي إسكندر    

والمتواصل،  الحر  فالتعايش  اإلنسان،  حقوق 
األخوي، االختياري؛ ال يستقيم وال يدوم إال إذا قام 
على أسس واضحة وصريحة من المساواة التامة 
الحر  االختيار  وعلى  والواجبات  الحقوق  في 
»حقيقية«،  ديموقراطية  أجواء  وفي  والطوعي 
كما أنها تُعتبر ضمانة لحقوق األفراد واألقاليم أو 
المناطق بحيث يوفر لها المجال إلنشاء اإلدارات 
الذاتية لها. اآلن ما هو هذا الضمان الذي توفره 
الدولة الفيدرالية؟ بطبيعة الحال يكون بناء الدولة 
تنظم  مواد  يتضمن  دستور  وفق  حكمها  ونظام 
يُعتبر ضمانة  ما  وهو  الدولة  وإدارة  الحكم  آلية 
لألفراد واألقاليم أيضاً بحيث يضمن حقوقها في 

إدارة نفسها بنفسها وفق مواد في الدستور.  

أمثلة عىل الدول الفيدرالية

كثيرة،  العالم  في  االتحادية  أو  الفيدرالية  الدول 
منها: الواليات المتحدة - كندا - سويسرا - ألمانيا 
- الهند - األرجنتين - أستراليا - فنزويال - ماليزيا 
- المكسيك – المملكة المتحدة البريطانية  وتتألف 
من أربعة أقاليم )إنجلترا – أسكوتلندا – أيرلندا 

الشمالية – ويلز(... وغيرها.
اإلمارات  دولة  فهناك  العربية  البالد  في  أما 
إمارات  سبع  من  تتألف  والتي  المتحدة  العربية 
)أبوظبي – دبي – عجمان – الشارقة – الفجيرة 
– رأس الخيمة – أم القيوين(، إلى جانب العراق 

الذي اعتمد النظام الفيدرالي حديثاً. 
 يقوم االتحاد الفيدرالي على مجموعة من األسس 
محددة,  ومسؤوليات  صالحيات  وله  والمبادئ 

يمكننا إجمالها بالنقاط التالية: 
الدستور  يسمى  أساسي  قانون  أو  دستور   -
االتحادي، يبين األسس والركائز التي تقوم عليها 

الواليات أو األقاليم داخل الدولة االتحادية. 
به  يتمتع  ديمقراطي  سياسي  كيان  تكوين   -
اإلقليم، ومن ثم تنعكس حالة اإلقليم على االتحاد 

الفيدرالي بالكامل.
أو  - تحديد االختصاصات والسلطات االتحادية 
المركزية عالوة على بيان صالحيات األقاليم أو 
الواليات أو المناطق, واختصاصاتها االقتصادية 

واإلدارية.
- تتألف حكومة اإلقليم من رئيس اإلقليم ورئيس 

الحكومة والوزراء والبرلمان المصغر.
الباطنية  الثروات  من  بنسبة  اإلقليم  يتمتع   -

وغيرها االقتصادية وفق نسبة عدد سكانه.
- يشكل قوات من الشرطة والجيش الذي يتعين 

عليها حماية حدود اإلقليم.
بالشكل  األقاليم  حكومات  انتخاب  يجري   -
الحكومة  من  وبإشراف  الحر  الديمقراطي 

المركزية وجهات مستقلة.
مع  الدبلوماسي  التمثيل  تبادل  لإلقليم  يحق  ال   -
الخارج أو إقامة سفارة أو هيئة مصالح مشتركة 

مع دول أخرى إال بموافقة الحكومة المركزية.
آلية سير العمل وفق النظام الفيدرالي

يمكن أن تتم آلية سير العمل وفق النظام الفيدرالي 
بعدة طرق، وهي:

أوالً: يتم تحديد اختصاصات الحكومة الفيدرالية 
يتبقى  وما  الفيدرالي,  الدستور  في  )المركزية( 
أو  المحلية  الحكومة  اختصاص  من  تكون  منها 
األقاليم أو المقاطعات. وهذه الطريقة هي األكثر 
معظم  في  ممارستها  ويتم  الدول  بين  شيوعاً 
الدول التي تنتهج نظام الحكم الفيدرالي )سويسرا 

والواليات المتحدة األمريكية والهند( نموذجاً.
حكومة  واختصاصات  مهام  تحديد  يتم  ثانياً: 

)اإلقليم - الوالية – المقاطعة( وما عدا ذلك يبقى 
من اختصاص الحكومة المركزية الفيدرالية. هذا 

النموذج في إدارة الحكم متبع في كندا.
 ثالثاً: وفق هذا الطريق يكون هناك تحديد وبيان 
)الفيدرالية(  المركزية  الحكومة  الختصاصات 
)اإلقليمية(  المحلية  الحكومة  واختصاصات 
انتقادات  يواجه  الطريق  هذا  حدا.  على  كلٌّ 
بالظروف  رهينة  االختصاصات  كون  كثيرة 
تفقد  وقد  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية 
شأناً  لتصبح  المحلية  صفتها  المسائل  من  عدد 
الحكومة   تدخل  تستدعي  هذه  والحال  قومياً، 
وبين  بينها  ما  الى صراع  يؤدي  مما  الفيدرالية 

الحكومة اإلقليمية.
تتمتع  التي  االختصاصات  أهم  أن  بالذكر  جدير 
بها عادة الحكومة الفيدرالية المركزية تتمثل في 

األمور التالية:

القوات  كافة  على  اإلشراف  ويشمل  الدفاع   -
العسكرية في البالد ومسؤولية الدفاع عن الوطن 
أي  لمواجهة  العامة  التعبئة  إعالن  وحاالت 
معاهدات  وعقد  الحرب  إيقاف  وكذلك  عدوان 

فض النزاعات والصلح.
- السياسة الخارجية وكل ما يتعلق بها من التمثيل 
الدبلوماسي والسياسي واالنضمام إلى المؤتمرات 
المعاهدات  عقد  جانب  إلى  الدولية,  والهيئات 
واالتفاقيات الدولية، ولكن هناك بعض الدساتير 
التي تضمن للحكومات المحلية حق إبرام بعض 
الثقافية  كالمعاهدات  السياسية  غير  المعاهدات 
العامة  السياسة  مع  تتعارض  ال  التي  والتجارية 

للدولة الفيدرالية.
- السياسة االقتصادية كوضع الخطط االقتصادية 
وخطط التنمية بعد مشاورة الحكومات اإلقليمية 
وتنظيم  المصارف  وإدارة  العملة  وإصدار 
الالزمة  المبالغ  وتخصيص  العامة  الميزانية 

لميزانيات األقاليم باإلضافة إلى الرقابة المالية.
الجنسية  شؤون  تشمل  والتي  المدنية  الشؤون   -
للحكومة  ويحق  والسفر  واإلقامة  واألجانب 
الخاصة  التشريعات  إصدار  )اإلقليمية(  المحلية 
مع  تتعارض  ال  أن  على  الجنسية  لمنح  بها 

الدستور الفيدرالي.
ـ بالنسبة لألقاليم يكون لكل إقليم مجلس وزراء 
الهيئة  وهو  المركزية  الدولة  في  الحال  هو  كما 
التنفيذية العليا لإلقليم يتولى رسم السياسة العامة، 
الميزانية  ورسم  اإلدارية،  الثقافية،  االقتصادية، 
ولكل  التنمية،  وخطط  مشاريعها  وإعداد  العامة 
الفيدرالي  العلم  إلى  باإلضافة  خاص  علم  إقليم 

الموحد للدولة المركزية.

ثانياً: الكونفدرالية

نأيت اآلن إىل مفهوم الكونفدرالية 
وآلية عملها  

تعريف الكونفدرالية:
الكونفدرالية هي اتحاد يجمع دولتين مستقلتين أو 
أكثر ضمن اتفاقية معينة، أو اتفاق تعاقدي يقضي 
مشتركة  اقتصادية  سياسية  كتلة  أو  هيئة  بإنشاء 
اقتصادية  أو  سياسية  خصوصيات  تجمعها 
دولة  كل  بخصوصية  االحتفاظ  مع  دينية  أو 
بسياساتها الخاصة. ويتكون االتحاد الكونفدرالي 
ذات  مستقلة  دوالً  أعضاؤها  ن  تُكّوِ رابطة  من 
سيادة، والتي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض 
لتنسيق  مشتركة  هيئات  أو  لهيئة  الصالحيات 
أن  دون  وذلك  المجاالت  من  عدد  في  سياساتها 

آخر  شكالً  أصبح  وإال  دولة  التجمع  هذا  يشكل 
يسمى الفدرالية.

املبادئ األساسية لالتحاد 
الكونفدرايل

- يتكون االتحاد الكونفدرالي من عدد دائم للدول 
بالدول  يتعلق  فيما  المشترك  للعمل  السيادة  ذات 

األخرى.
- يبدأ تكوين االتحاد الكونفدرالي بمعاهدة ثم يتم 

اعتماد دستور مشترك.
الدولية  السيادة  مبدأ  الكونفدرالية  تحترم   -
ألعضائها، وفي نظر القانون الدولي تتشكل عبر 

اتفاقية ال تعدل إال بإجماع أعضائها.
القضايا  مع  للتعامل  آلية  الكونفدرالية  تنشأ   -
والشؤون  المشترك  الدفاع  مثل  الحساسة، 

الخارجية أو العملة المشتركة.
المركزية  الكونفدرالية  الحكومة  على  يتعين   -

)االتحاد( توفير الدعم لجميع األعضاء.
- تختلف طبيعة العالقة بين الدول األعضاء التي 
تشكل الكونفدرالية وبين الحكومة المركزية فيما 

يختص بتوزيع السلطات فيما بينها.
أمثلة عن الكونفدرالية

من أبرز األمثلة على الكونفدرالية يمكننا إبراز 
الكيانات التالي: 

- االتحاد األوروبي, بموجب معاهدة ماستريخت 
1993 ويتألف من 27 دولة. 

- اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية الذي 
 1917 عام  تأسس  جمهورية   15 يضم  كان 

وانهار 1991.
يضم  االتحاد  هذا  كان  اليوغسالفي،   االتحاد   -
كالً من )سلوفينيا - كرواتيا - البوسنة والهرسك 
- الجبل األسود - صربيا - مقدونيا - كوسوفو(، 
تأسس االتحاد عام 1945 وتفكك عام 1991.  

بين  اتحاد  وهو  المتحدة  العربية  الجمهورية   -
مصر وسوريا 1958-.1961.

بعض الفروقات بين الفيدرالية والكونفدرالية
الدولة  أعضاء  بين  تحدث  التي  الحرب   -
الكونفدرالية  تُعتبر حرباً دولية، أما الحرب التي 
الفيدرالية فهي حرب  الدولة  تحدث بين أعضاء 

داخلية )إقليمية(.
- كل خرق للقانون الدولي من قبل أحد أعضاء 
وليس  وحده  نتائجه  يتحمل  الكونفدرالية  الدولة 
الدولة  في  الصحيح  هو  والعكس  األعضاء  بقية 

الفيدرالية.
- يحق لكل دولة عضو في االتحاد الكونفدرالي 
أما  لكونها دولة مستقلة،  االنسحاب متى شاءت 
ألنهم  الحق  لهم  فليس  الفيدرالية  الدولة  أعضاء 
الدولة  من  يتجزأ  ال  وجزءاً  أقاليم  يعتبرون 
الفيدرالية إال في حال االتفاق على إجراء استفتاء 
شعبي على البقاء ضمن االتحاد أو الخروج منه.
بجنسية  يتمتعون  الكونفدرالية  الدولة  مواطنو   -
للدولة  موحدة  جنسية  هناك  وليست  بلدهم 
الفيدرالية  الدولة  مواطنو  أما  الكونفدرالية، 
الفيدرالية  االتحادية  الدولة  بجنسية  يتمتعون 
عكس  الفيدرالية  للدولة  موحدة  جنسية  وهناك 
الدولة الكونفدرالية تتعدد الجنسيات بتعدد الدول.  
الدول  رؤساء  يتعدد  الكونفدرالي  االتحاد  في   -
الدولة  أما  الدول، حيث لكل دولة رئيسها  بتعدد 
رئيس  بوحدة  تتميز  )المركزية(  الفيدرالية 
الكونفدرالية  الدولة  أي  موحدة،  وسيادة  الدولة 
ال تعتبر دولة موحدة تضم بين جنباتها دويالت 
أعضاء، بعكس الدولة الفيدرالية تعتبر دولة على 

الصعيدين الداخلي والخارجي.

الديمقراطية عندما يجتمع يطرح الحلول الممكنة التي 
تساعد نحو رسم الطريق السياسي في الحوار، سواًء 

مع المعارضة أو الحوار السوري ـ السوري«. 
وأشارت جورجيت برصوم في حديثها إلى أن »من 
السعي  هو  أجلها  من  نعمل  التي  األساسية  األهداف 
لتحقيق السالم، وأي سالم يحدث في سوريا هو سالم 
عانت  التي  السورية  للمرأة  ومنه  السوري،  للشعب 
الكثير من الويالت في ظل احتالل تركيا ومرتزقتها 
من داعش وغيرها، لبعض المناطق المحررة مؤخراً 

في شمال وشرق سوريا«. 

نسبة مشاركة املرأة يف الندوات
 كانت %50

أكدت  الحوارات  هذه  في  المرأة  دور  أهمية  وعن 

تحمل  الحوارات  »هذه  قائلةً:  برصوم  جورجيت 
هموم وأفكار المرأة وما تريد أن تصل إليه، بخاصةً 
تجربتها في مناطق شمال وشرق سوريا، وما حققته 
على الواقع الميداني من الناحية السياسيّة واالقتصاديّة 
أيقونة  فأصبحت  العسكرية،  وأيضاً  واالجتماعيّة 
هذه  على  للمحافظة  نسعى  لذا  العالم،  مستوى  على 
المرأة  أهداف  تحقيق  نحو  وسنسعى  المكتسبات، 

وتمكينها لتأخذ دوراً في سوريا بشكٍل عام«.  
الحوارات  هذه  في  فعالة  كانت  »والمرأة  وأضافت: 
تحمل  المرأة  الرأي؛ ألن  وإبداء  المشاركة  من حيث 
مشاركة  إن  أيضاً.  والوطن  واألسرة  المجتمع  هموم 
وبنسبة  الحوارات كانت فعالة جداً  المرأة ضمن هذه 
50%، وهذا ما نالحظه خالل الحوارات ومشاركتها 
إلى حقوقها؛ كون  إبداء رأيها من أجل أن تصل  في 

حقوق المرأة جزء من حقوق الشعب«.  

مشاركة شعوب املنطقة يف الندوات 
كانت بارزة

جميع  »شاركت  بقولها:  برصوم  جورجيت  وتابعت 
مناطق شمال وشرق سوريا  في  الموجودة  القوميات 
في الحوارات، والحظنا بأن الكل عبر عن رأيه بكل 
األزمة  حل  وطريقة  بفكره  متفق  والجميع  شفافية، 
الحوار  من  نأمل  سرياني  كشعب  ونحن  السورية، 
الصف  جميع  توحيد  في  النجاح  الكردي  ـ  الكردي 
الكردي، ومن ثم صفوف القوى الوطنية في سوريا، 
سوريا،  في  الشعوب  توحيد  وهو  واحد  الهدف  كون 
وثقافة،  وتاريخ  كلغة  السريانية  باللغة  واالعتراف 
والذي حققناه على أرض الواقع كإدارة شمال وشرق 
سوريا، ونتمنى أن يحدث أيضاً في سوريا الديمقراطية 

مستقبالً«.
وأكدت جورجيت برصوم بالقول: »في مناطقنا تأسس 
وإثبات  المتميز  دورها  خالل  من  للمرأة  جديد  كيان 
الرئاسة  نظام  وتطبيق  المجاالت  جميع  في  دورها 
أن نصل  استطعنا  السريانيات  النساء  إننا  المشتركة، 
إلى مراكز قيادية، وهذا يثبت بأننا ذوات إرادة قادرة 

ومثمرة ومنتجة وفاعلة على األرض«. 
شمال  في  المرأة  مجلس  منسقية  عضوة  واختتمت 
بالقول:  حديثها  برصوم  جورجيت  سوريا  وشرق 
ألنها  المرأة؛  استهداف  هو  التركي  المحتل  »هدف 
كافة،  المستويات  على  كبيرة،  بإنجازات  قامت 
وكسر إرادة المرأة، فكلما تقدمت المرأة تقدم وتطور 
المجتمع، وهذا ما الحظناه عندما استهدفوا النساء في 
العديد من المناطق، وال ننسى بطولة الشهيدات اللواتي 
دونَن التاريخ ببطوالتهن في المجال العسكري، والتي 
أفشلت جميع المحاوالت التي حاولت الصيد في الماء 

العكر وتصدت لهم المرأة بكل بسالة«.

أن تُزال الصعوبات التي تحول دون تحقيق الوحدة«.
 وأشار ميتاني بقوله: »نحن مثقفي إقليم الجزيرة بشكل 
خطوات،  هكذا  مثل  ندعم  كي  كركي  ومثقفي  عام، 
وحدوية بكل إمكاناتنا، وقد اتخذنا قراراً كاتحاد مثقفي 
إقليم الجزيرة، بدعم مبادرة القائد العام لقوات سوريا 
المتاحة، فنحن  السبل  الديمقراطية مظلوم عبدي بكل 
نرى من منظورنا أن حل القضية الكردية يكمن أوالً 
في وحدة المسار، والرؤى، ورص الصفوف، فعندما 
تكون األحزاب الكردية متحدة يكون المجتمع الكردي، 
متحداً بكل تأكيد. إن الوحدة تقوي الخصوصية القومية 
الكردية  المصالح  على  وتحافظ  سوريا،  في  الكردية 

العليا كما أنها ستزيد من وشائج األخّوة الكردية«.
ويشارك  الكرد،  يتحد  »عندما  بالقول:  ميتاني  وبيّن 
الجميع في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإن 
الجميع  نأمل من  لذلك؛  تماسكاً.  أكثر  اإلدارة ستكون 
اإلسراع في تحقيق الوحدة كي نسد الطريق أمام أعداء 
الكرد  لضرب  وثغرة  فرصة،  عن  الباحثين  الكرد 

ببعضهم وانطالقاً من هذه المخاوف، والمؤامرات«.

حديثه  ميتاني  برادوست  والمؤرخ  الكاتب  واختتم 
بالقول: »الوحدة ستكون بمثابة السد المنيع، والحصن 
السامة،  وحرابه  العدو  دسائس  أمام  الذي  الحصين 
وعلى جميع األحزاب الكردية أن يحققوا أماني شهداء 
في  أريقت  التي  المسالة  الدماء  ويحترموا  الحرية، 

سبيل إعالء راية الكرامة الكردية«. 

الفرقة واالنقسام ال يجلبان سوى 
املواقف الضعيفة

محمد  التشكيلي  الفنان  لصحيفتنا  تحدث  جهته؛  ومن 
الكردي  والصف  المسار  وحدة  »إن  بالقول:  غناش 
السياسية  في سوريا هي هم واهتمام جميع األحزاب 
الكردية؛ ألن الفرقة واالنقسام والتشتت ال يجلب سوى 
نتيجة  إال  السورية  المأساة  وما  الضعيفة،  المواقف 

لضعف المواقف«.
وتابع غناش بقوله: »نحن نرى أن حل المشاكل وإنهاء 
الخالفات الجانبية يتم عبر خيار الوحدة؛ ألنه الخيار 
والمجتمع  األماني،  تحقيق  إلى  لالنتقال  سيمهد  الذي 
الكردية  الوحدة  تحقيق  سماع  إلى  يتطلع  الكردي 

بأقرب فرصة ممكنة«.
قائالً:  حديثه  غناش  محمد  التشكيلي  الفنان  وأنهى   
من  ستدعم  ألنها  تتأخر  أال  نأمل  الكردية  »الوحدة 
فرص نيل الشعب الكردي لجميع حقوقه الدستورية، 
لوحدة جميع  معنوياً  دفعاً  الخطوة ستعطي  وهذه هذه 
الشعوب السورية وستكون جسراً للوصول إلى سوريا 

التعددية الديمقراطية«.

عىل األحزاب الكرديّة املشاركة الفّعالة 
يف املباحثات الجارية

في  المثقفين  اتحاد  عضو  أشار  ذاته؛  السياق  وفي 
كركي لكي مصطفى مام خير وقال: »إن حل األزمة 
الدفع  عبر  يكون  الكردي  الصف  ولملمة  السورية 
بمبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم 
الشعوب  وجميع  الكرد،  توحيد  إلى  الداعية  عبدي 
السورية، ونحن بدورنا نشد على أيدي كل من يساهم 
الدعوة  منبركم  ونوجه من خالل  الوحدة،  تحقيق  في 
المسؤولية،  بعين  تنظر  أن  الكردية  األحزاب  لجميع 

لهذه المبادرة«.
في  المنضوية  غير  األحزاب  كل  خير  مام  وطالب 
المباحثات الجارية أن تنضم إليها فقال: »على حزبي 
الوحدة  محادثات  على خط  الدخول  والتقدمي  الوحدة 
كرديا  سياسيا  جسما  نشكل  أن  أردنا  فإذا  الكردية، 
موحدا في سوريا قادرا على قيادة المرحلة السياسية 

الحالية، يجب أال يغرد أي حزب خارج السرب«.
 وفي ختام حديثه؛ نبه عضو اتحاد المثقفين في كركي 
الوضع في هذه األوقات  لكي مصطفى مام خير من 
يحتمل  ال  والعسكري  السياسي  »الوضع  بقوله: 
كلما  الكردية،  الساحة  على  الموجودة  االنقسامات 
تجاوزنا العقبات؛ اقتربنا من التحول إلى رقم صعب 
في المعادلة السورية، واإلقليمية، ونستطيع حينذاك أن 

نواجه األطماع االحتاللية لتركيا وغيرها«.
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في فلِك الممنوع؛ االحتالل التركي وعثمنة 
الصراع األرمني األذري؟

آزاد الكردي

إذكاء  التركي سلسلة  االحتالل  يواصل   - منبج 
المنطقة لضرب استقرار  إضرام مخططاته في 
آخر  ليس  وذلك  وليبيا  سوريا  في  الدول 
في  الوضع  لتفجير  مسبقاً  التخطيط  محاوالته؛ 
المرتزقة من  جنّد  إذ  باغ،  قره  ناغورني  إقليم 
ليبيا وسوريا للدفع بهم في هذا الصراع، فضالً 
والخبرات  والسالح  بالمال  أذربيجان  دعم  عن 

العسكرية والمرتزقة.

شديد  القوقاز  جنوب  منطقة  في  الواقع  وأصبح 
بين  الحرب  تحّول  إمكانية  بسبب  التعقيد؛ 
أذربيجان وأرمينيا إلى حرب بين القوى اإلقليمية 
وال سيما في ظل ظهور فاعل جديد في تفجير 
األزمة، وهو االحتالل التركي الذي ال يتردد في 
دعمه  عبر  األرمني  الشعب  على  حربه  إعالن 
من  قرن  عن  يزيد  ما  منذ  ألذربيجان  الصريح 
إبادة  من  التنكيل  أنواع  شتى  ويمارس  الزمن 
التقت صحيفتنا«  الصدد،  وبهذا  وقتل.  وتهجير 
العالقات  في  المشتركة  بالرئيسة  روناهي« 

العامة في مدينة منبج وريفها؛ زهيدة إسحاق.

األرمن املُسالِمون

الموطن األصلي لألرمن، حدثتنا  بدايةً، وحول 
الرئيسة المشتركة في العالقات العامة في مدينة 
منبج وريفها؛ زهيدة إسحاق عن ذلك قائلةً:« يُعد 
األرمن من أقدم شعوب الشرق األوسط، وغالباً 
ما كانوا يتشاطرون الجغرافيا مع األكراد. ومن 
بالِحرف  يعملون  األرمن  أغلب  أن  المعروف 
الحرة ويمثلون المهن الراقية، كما أنهم لم يتمكنوا 
من امتالك أي سلطان في كثير من الدول التي 
أُبيدت أو التي ال تزال على قيد الوجود، أنهم من 

أوائل الشعوب المسيحية في المنطقة«. 
أن  فيه  الشك  »مما  إسحاق  زهيدة  وتتابع 
األوسط  الشرق  لثقافة  مساهمات  قدموا  األرمن 
ضحية  أصبحوا  لكنهم  سنة  آالف  خمسة  منذ 

كثيرة  لمرات  وتعرضوا  الرأسمالية  الحداثة  بيد 
التاسع  إلبادات كبيرة، خاصة مع بدايات القرن 

عشر وحتى الربع األول من القرن العشرين«.

أصول ثابتة

ثاني  يعتبر  األرمني  الشعب  أن  زهيدة  وترى 
اليهود،  بعد  العالم  أنحاء  جميع  في  تبعثر  شعب 
كما أن تأسيس أرمينيا السوفييتية قرب أذربيجان 
القضية  إن  بل  األرمينية  القضية  إنهاء  يعني  ال 
جذورها  عن  تبحث  كانت  ما  دائماً  األرمينية 
األرمينية  األصول  نحو  العمق  في  الضاربة 
فتعتبر  األرمينية،  الذهنية  أما  والهوى.  المنشأ 
خليطاً من المسيحية، والكنيسة الوطنية في البالد 
هي الكنيسة األرمنية األرثوذكسية، التي تأسست 
يد  على  األول  القرن  في  الكنسية  التقاليد  وفق 
القديس تداوس والقديس برثلماوس وكالهما من 
التالميذ االثني عشر، ولذلك تصف هذه الكنيسة 
نفسها بالرسولية. لكن أعدائهم من قبيل االحتالل 

بهم  واإلبادة  المجازر  إلحاق  يحاولون  التركي 
ليس عليهم فحسب بل على كل شعوب المنطقة 

دون استثناء.

الكعكة املُقّسمة

وأوضحت زهيدة كيفية تواجد األرمن في أرمينيا 
التاريخ  في  نتغلغل  أن  ينبغي  فقالت:«  الروسية 
مع  األتراك  خالف  حدث  متى  لنعرف  قليالً 
األرمن؟ نعم هناك خالف حدث في القرن الخامس 

في  يقطنها  كان  التي  القوقاز  منطقة  وفي  عشر 
الشمال الشعب الشركسي وفي الجنوب كردستان 
الحمراء، وفي عهد محمد الفاتح ظهر العثمانيون 
في الجوار مع الروس على زمن إيفان الرهيب، 
فتضاربت مصالحهم مع العثمانيين الذين يريدون 
أما  قفقاسيا،  شمال  من  تركستان  إلى  الوصول 
الدافئة  البحار  إلى  الوصول  فيريدون  الروس 
هو  األهم،  الكسب  كان  وذاك  هذا  وبين  جنوباً، 

االستيالء على القوقاز«.  
أهمية  القوقاز  لمنقطة  أن  ريب  ال  وأضافت:« 
بين  الواصل  البري  الطريق  فهي  تجارية، 
الصين وأوروبا وأن السيطرة عليها تعتبر العقدة 
جبلية  جغرافية  منطقة  القوقاز  أن  كما  الكبرى. 
اعتبارها  آسيا وأوروبا، ويمكن  تقع على حدود 
والدولة  وإيران  روسيا  بين  محصورة  منطقة 
وشرق  شمال  الجنوب  من  ويحدها  التركية، 
كردستان الُمحتل من قبل الدولة التركية وإيران، 
من  العشرات  القديم  منذ  القوقاز  في  وعاش 
اإلثنيات واألعراق والثقافات واألديان، وحسب 
والمسعودي  الفقيه  ابن  مثل:  المؤرخين،  رأيي 

يوجد فيها 72 لساناً«.

شعب مغلوب

دام سنوات  وأكدت زهيدة على أن هنالك خالفاً 
بين الروس وشعوب المنطقة، حيث وعدت القيادة 
أرمينيا  في  لهم  دولة  بإقامة  األرمن؛  الروسية 
الكبرى« الحالية«، كما وعدت اآلشوريين بإقامة 
وعدت  ثم  ومن  وسوريا  العراق  في  لهم  دولة 
فقد  حدودها،  حماية  أجل  ومن  أيضاً.  األكراد 

وأسكنتهم  األصلية  أراضيهم  من  األرمن  جلبت 
بحماية  األرمن  قام  ذلك،  عند  القوقاز،  في 

الجيوش الروسية؛ أمالً في أرمينيا الكبرى. 
عام  روسيا  في  األحمر  الجيش  أن  واعتبرت 

الطاشناقية  أرمينيا  حكومة  على  قضى  1920م 
سبب  الذي  األمر  السوفيتية؛  أرمينيا  وأقاموا 
بهجرة  وانتهت  واألرمن  أذربيجان  بين  خالفاً 
األمّرين  العالم وعانوا  أنحاء  إلى جميع  األرمن 
من المجازر الجماعية، كأي شعب مغلوب على 
أمره. لقد روى أجدادنا ما رأوه بأم أعينهم، كيف 
كانت النساء تُقتل في الشوارع؟ وكيف األطفال 
أطفالهم  يوزعون  كانوا  لذلك  ببرودة؟،  يُذبحون 

على العائالت من أجل تأمين لقمة العيش.

الرتكة البائدة

وتؤكد زهيدة في حديثها على العدوانية المستوطنة 
األرمن  تجاه  الطورانية  الذهنية  في  والمستمرة 
والفعل  بالقول  وتجسدها  الشعوب،  من  وسواهم 
حقد  »أن  الواقع  أرض  على  ذلك  تجلى  وكيف 
الذي  تجاه األرمن كان مخيفاً؛ األمر  العثمانيين 
دفعهم إلى جمعهم في ناقالت مغلقة؛ كالصهاريج 
ووجهوا عليهم الدخان لكي يختنقوا موتاً. وعمل 
األولى  العالمية  الحرب  انتهاء  إثر  العثمانيون 
على طردهم من مناطقها ونكلوا بهم أشد تنكيل 
مما حدا باألرمن بالهجرة؛ بسبب حقد العثمانيين 
الوصول  في  يساعدوهم  لم  ألنهم  األرمن  على 
الروس  لوقوفهم مع  منهم  انتقاماً  تركستان؛  إلى 
ضد التوسع العثماني. وكانت مذابح السيفو بكل 
اإلنسانية  بحق  وانتهاكاتها  الدموية  تفاصيلها 
وسواهم  واليونانيين  واألرمن خصوصاً  عموماً 
صفحات سوداء ملطخة بدماء مليون ونيف من 
البشر جلّهم من األرمن، وما يزال بعض األرمن 
كل  من  ومحرومين  الجبال  ببعض  محصورين 
وجه  في  وقفوا  ألنهم  فقط  اإلنسانية،  حقوقهم 

المخططات العثمانية. 

بُعد براغاميت

العامة  العالقات  في  المشتركة  الرئيسة  وتربط 
ما  بين  إسحاق  زهيدة  وريفها؛  منبج  مدينة  في 
تدخل  وذريعة  وأرمينيا  أذربيجان  في  يحصل 
االحتالل التركي في الشمال السوري، مشيرة:« 
الباب  المناطق مثل؛ جرابلس  إن احتالل بعض 
يدل  سبي  وكري  كانيه  سري  وأخيراً  عفرين 
العديد  التوسعية رغبة في تحقيق  على أطماعها 
التركة  على  االستيالء  وأهمها:  المكاسب  من 
العثمانية البائدة، ونقل ما يسمى بالجيش الوطني 
والفصائل  والعمشات  مراد،  السلطان  أمثال؛ 
وتخفيف وطأة وجودهم  منهم  للتخلص  األخرى 
جيش  تقدم  لصالح  السورية  األرض  على 
الحكومة السورية مقابل 2000 دوالر للمرتزق 
الواحد، فقد بلغ عدد من نقلهم االحتالل التركي 
قرابة أربعة آالف مرتزق إلى جبهات أذربيجان 

ومشاركة مرتزقته في العمليات القتالية.
االحتالل  إن  زهيدة  شددت  اإلطار  هذا  وفي 
بين  األزمة  في  صريح  بشكل  بتدّخله  التركي 
عن  أبداً  يتوانى  ال  وهو  وأذربيجان  أرمينيا 
لتبرير  المجاورة  الدول  في  الخالفات  استغالل 
ما  وهذا  الداخلية،  شؤونها  في  المباشر  تدّخله 
الخالفات  فتيل  وإشعال  الفتن  إثارة  من  يتضح 
والزج  بل  وجيرانها،  الدول  تلك  بين  الداخلية 
التي  ومرتزقته  العسكرية  بقواته  مباشر  بشكل 
الحروب  في  العالم  في  شتى  بقاع  من  يجمعها 
البينية والخالفات الداخلية، وخير دليل على ذلك 

استغالل الخالف بين يريفان وباكو. 

تدمري حقيقي

واختتمت الرئيسة المشتركة في العالقات العامة 
حديثها  إسحاق  زهيدة  وريفها؛  منبج  مدينة  في 
جميع  يستهدف  التركي  االحتالل  إن  بالقول:« 
المكونات وليس الكرد فحسب وخاصة بعد تحرير 
شمال وشرق سوريا من رجس إرهاب داعش. 
الذي  االنسجام  بعد  االنتهاكات  وطأة  وازدادت 
والتفافهم  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  على  بدا 
حول مشروع الديمقراطي. وهناك شواهد كثيرة 
المناطق  في  التركي  االحتالل  ممارسات  على 
المحتلة ومجازر األرمن ليست بأفضل حال من 
المجازر التي ارتكبها بحق اإليزديين والمجازر 
التي تحدث يومياً في مدينة عفرين في ظل غياب 
تام عن  بشكل  وتقاعسه  الدولي  للمجتمع  حقيقي 
شجب هذه الممارسات الوحشية التي تهدف إلى 

تحقيق تدمير حقيقي في بنية المجتمع السوري.
الجديدة،  بالسياسة  ليست  اليوم  التركية  السياسة 
واضح  امتداد  هو  التركي  المحتل  وتعاطي 
انتهجت  التي  البائدة  العثمانية  للسياسة  وصريح 
التفرقة والعنصرية واإلبادة البشرية لإلبقاء على 
القتل  سياسة  لوال  ليكون  كان  ما  الذي  وجودها 
كل  مع  ومارستها  انتهجتها  التي  واالنتهاكات 
من خالطتهم وقاربتهم، بل وعادت اليوم لتحاول 
وميثاقها  اندثرت  التي  مملكتها  إلى  الوصول 
المللي البغيض الذي تحاول تحقيقه ورسم مالمح 
ومعطيات جديدة لمصالحها، ال تلوح في األفق أيّة 
بوادر لنجاحها في ظل الوعي السياسي والنضال 
التحرري والفكري والسياسات اإلقليمية والدولية 

التي باتت تتغير في كل حين.

سوزان العبود… تنحت 
أوجاع الوطن واإلنسان في 
فضاءات الغربة والحرية 

)2(

معظم  في  الكاتبة  روح  شك  وال  هناك 
وعيها  مرتكز  تشكل  التي  القصص، 
الكثيف  احلضور  حيث  اجلمعي،  الفردي 
التشظي،  من  تعاني  التي  الكاتبة  لذات 
ولغة  واالنفصال،  االنشقاق  فلغة 
روح  عن  تبتعد  ال  واالتصال،  التواصل 
فنية  فتنة  متتلك  فكتاباتها  نصوصها 
ومستفزة  مغايرة  لغوية  ورشاقة  وبهاء، 
أمناط  أحياناً، حيث متتلك جرأة في جتريب 
بعض  متنح  القصة،  لكتابة  متعددة 
وحدة  في  والترابط،  التكامل  قصصها 
القصة  أو  احلدث  إلمتام  متالزمة  داللية، 
وحتليل  تفسير  حالة  في  السقوط  دون 
منها،  أو  لها  ال جدوى  إضافات  ممارسة  أو 
عمقاً  للتعبير  التكثيف  إلى  تعمد  وإمنا 

واتساعاً عن احلياة واإلنسان. 

فنانة  العبود  سوزان  الكاتبة  ولكون 
به  اتصفت  ما  فإن  ونحاتة  تصويرية 
جعلها  النحت  أو  الرسم  في  براعة  من 
ولقطات  بشرية،  أمناط  تقدمي  تستطيع 
للبشر  احلياتية  الطبيعة  عن  خاطفة 
اللذين يعيشون في دائرة صراع مع الزمن 
الهادئ في بالد الغربة، وزمن صعب أو زمن 
قارئها  منح  في  وتنجح  بالدها،  في  املوت 
وجوهري  هام  النص.. وهو شيء  مفاتيح 
ألنه ليس من السهولة أن يلجأ أي إنسان 
أو  أو سمع بها  لكتابة حكايات شاهدها 
لواقٍع  موازٍ  عميق  خيال  من  استلهمها 
من  قصة  بناء  ميكن  فال  وجاٍف،  قاٍس 
األسلوب،  حداثة  بحجة  متناثرة  كلمات 
وال ميكنها أن تستهوي القارئ إن لم توفر 

له كامل أسباب السرد.

نحو  تنحى  أن  الكاتبة  حاولت  ولذلك 
التي  قصصها  بعض  في  السوريالية 
باختيار  وذلك  اخليال،  أو  باحللم  مزجتها 
كعجز  ليس  وذلك  العجائبية،  العناصر 
ورصدها  األحداث  واقعية  مواكبة  عن 
يحقق  عنصراً  جلعله  وإمنا  تقريرية،  بلغة 
تكامليته مع باقي عناصر القصة لتشكل 
لوحة سردية واحدة في خلق صراع يجذب 
وتتفاعل  تنمو  فضاءات،  إلى  القارئ 
العجائبي  حيث  وانتظام،  نسق  في 
طاقة  إلى  ويتحوالن  ميتزجان،  والواقعي 
لتمنحنا  اإلبداع  متتلك  تعبيرية  قدرة  أو 
تتأسس  املميزة  نكهتها  متتلك  نصوصاً 
مع  والدهشة،  املفاجأة  مفهومي  على 
اجلدية  إلى  إضافًة  الواقعية  إضفاء طابع 
متاهات  في  تنزلق  أن  دون  كتاباتها  على 
الغموض التي ال تتناسب وبنية نصوصها 

القصصية.

على  قادرة  لغة  عبر  دائماً  حتاول  فهي 
من  النص«  »لذة  ومنحه  القارئ  امتاع 
احللم  فيها  ميتزج  خالل حكايات مشوقة 
لتأخذ  باملتخيل  والسوريالية  بالواقع، 
التوافق  متتلك  واضحة  رمزية  أبعاداً 
احلركي ما بني حركة الذاكرة للوصول إلى 
اللذة  مفهوم  حسب  شيقة  درامية  بؤرة 

القرائية.

رسمها  وفي  العبود  سوزان  الكاتبة 
مع  الضوء  ولعناق  السجن  لتفاصيل 
ترسمها  كانت  التي  والظالل،  العتمة 
جدران  على  فتنعكس  الطير  حركة 
الزنزانة الكئيبة  تدل على مقدرة وذاكرة 
الروائي  السرد  مجال  في  ليس  إبداعية 
فتوظف  ولونية،  فنية  بذاكرة  تتمتع  وإمنا 
خبرتها الفنية في رسم لوحات إنسانية 

عبر الكلمات ومبقدرة إبداعية عالية.

أطلقه  الذي  لالسم  اختيارها  فإن  أخيراً 
الطائر  رفيقه  على  قصصها  أبطال  أحد 
)آزاد( عنواناً للعمل، بل وعنواناً جملموعتها 
أهمية  مضمونه  في  يحمل  القصصية، 
واستهالالً  مدخالً  يشكل  الذي  العنونة، 
لنوعية القصص ضمن اجملموعة فقضية 
اإلنسان األبدية والكبرى.. قضية اإلنسان 
ونقي  بهي  كفضاء  الواسع  والعالم  احلر 
دون  حدود..  دون  سياج..  دون  واالنطالق 
نحو  األفق..  نحو  قيود..  ودون  زنزانات.. 

اخلالص واحلرية..

ِقراءات أدبية

آراس بيراني

تقرير/ هايستان أحمد 

تقرير/ غزال العمر

لألمان  المحبة  المسالمة  الشعوب  أكثر  الكرد 
قال  وكما  االثنين،  من  ُحرموا  والذين  وللحرية 
والسالم،  الحرية  محبي  »نحن  الشعراء  عنهم 
ولكن العدو يريد الدمار ونُجبر نحن على حمل 
فالكرد  وأرضنا«،  شرفنا  عن  والدفاع  السالح 
كما كل الشعوب األخرى في العالم لهم أرضهم 
ومع  ولكن  الراسخة،  وجذورهم  وتاريخهم 
األسف لم يتمكنوا وحتى اليوم من التخلص من 
األعداء والمحتلين المتطلعين لمحو وجود وثقافة 
وهوية الكرد، والترك لهم تاريٌخ حافل بالمجازر 
التي كانوا وما زالوا يرتكبونها بحق هذا الشعب 
األساسي  العثمانية محورها  فالسياسة  المتآخي، 

التخلص من الكرد.
على الرغم من مساحة تركيا الشاسعة ما زالت 
واألراضي  المناطق  من  المزيد  باحتالل  تطمع 
المناطق  وتتريك  تركيا،  إلى  لضمها  السورية 
وعلى  الفاشية،  التركية  السياسة  بطابع  وطبعها 
بسلب  االحتالل  مطامع  الخصوص  وجه 
مناطق روج آفا، وحاولت كثيراً أن تكسر همة 
المنطقة  الكرد وشعوب  الهوية في قلوب  وحب 
حقوق  لكل  المنتهكة  الهمجية  هجماتها  بتكرار 
إلى  به  وصلت  بل  والطبيعة،  والبيئة  اإلنسان 
فعل  كما  دولياً  المحرمة  استخدامه لألسلحة  حد 
وكري  كانيه  سري  مدينتي  باحتالل  قام  عندما 
فعلته اآلن في  الماضي، ويكرر  العام  سبي في 

عين عيسى، خارقاً كل القوانين الدولية.
ارتكاب  على  لتركيا  دولة  أي  إدانة  عدم  رغم 
جرائمها في روج آفا واالكتفاء بالتنديدات التي 
لم تغير أي شيء، كان هناك الكثير من داعمي 

األصيلة  العربية  الخيل  تبقى  آغا:  جل  روناهي/ 
محبوبة الجميع لشدة جمالها ووفائها ولطافتها، مما 
دفع بسكان ناحية جل آغا وريفها في شمال وشرق 
سوريا إلى التمسك بهذا التراث واإلرث الحضاري، 

والسير على خطا األجداد

الثالثاء  يوم  للخيل  سباٍق  فعالية  انطلقت 
صباحاً  الثامنة  الساعة  تمام  في  2020/10/20م 
لتنتهي في الثالثة عصراً بتتويجٍ للفائزين مع خيولهم؛ 
تحت رعاية لجنة الشباب والرياضة في مجلس ناحية 
جل آغا بالتعاون مع مربي الخيول مصطفى الخالدي 
على  يزيد  ما  بمشاركة  كرهوك؛  قرية  في  وذلك 
جماهيري  ترحيب  وسط  خيولهم  مع  فارساً  خمسين 
المشاركين  تشجع  حماسية؛  وروحٍ  غفير  وحضور 

بأهازيج وأغاٍن تُشعل الحماسة والتنافس بينهم.

»الخيل معقود بنواصيها الخري«

واكبت صحيفتنا هذا الحدث وشاركت أهالي المنطقة 
فرحتهم وفخرهم بعراقة وأصالة خيلهم؛ لتلتقي بعدٍد 
من المربين والفرسان والحضور لنتعرف ماذا تعني 

لهم هذه الخيول ومثل هذه الفعاليات؟
»ندعم الشباب المتحمس المحّب للخيل ونهتم بتنظيم 
الذين  الناس  قلوب  في  أثر  لها من  لما  فعاليات  هكذا 
به  صرح  ما  هذا  مقدساً«.  شيئاً  الخيل  في  يجدون 
جل  ناحية  في  والرياضة  الشباب  لجنة  في  اإلداري 
آغا »حسام اليونس« الذي تابع حديثه« وجودنا اليوم 
للمربين، هذا وقد حثهم على  دعٌم  قرية كرهوك  في 

قامت  فقد  والجبار،  القوي  الشعب  هذا  ومحبي 
البعض من المنظمات الدولية اإلغاثية بمساعدة 
قوات  مع  بالتعاون  المناطق  هذه  في  األهالي 
سوريا الديمقراطية، وتشكلت قوات خاصة من 
التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية لدحر 
مرتزقة داعش، ونجحوا وحققوا الهدف المرجو 
منه، وتمت السيطرة على داعش وخالياه النائمة 
وضبطهم، وبدماء الشهداء تخلصت المنطقة من 

اإلرهاب الذي كان يشكل خطراً ال يوصف.

فيلم وثائقي يرصد الواقع

قام  انتهاكاٍت  من  تركيا  فعلته  لما  وتأكيداً 
باسم  وثائقي  فيلم  بإنتاج  البولندي  التلفزيون 
الثقافة  آفا« برعاية هيئة  »الهجمات على روج 
قام ثالثة صحفيين  الجزيرة، حيث  بإقليم  والفن 
فيتولد  ـ  زاكورسكي  كونراد   « وهم  بولندا  من 
بزيارة  مارخيك«،  سيارهاي  ـ  ريبيتوفيجس 
روج آفا وأخذ تلك المشاهد الحيّة أثناء الهجمات 
على سري كانيه وكري سبي وقامشلو بالتعاون 
هذا  فكان  أحمد،  بدرخان  الكردي  الصحفي  مع 
ألقى الضوء على ما عاشه  الفيلم جزءاً صغيراً 
العصيبة  اللحظات  تلك  فكانت  آفا،  أهالي روج 
للمدنيين وسفك  التي مرت من استشهاد وجرحٍ 

دمائهم.
تلك  اختصرت  الساعة  قاربت  التي  الفيلم  مدة 
األيام المريرة التي مرت على المنطقة، وفي هذا 
أحمد  بدرخان  الكردي  بالصحفي  التقينا  الصدد 
الذي قام بمساعدة الصحفيين البولنديين بتصوير 
تلك المشاهد المصورة حيث ساعدهم من ناحية 
اللغة  من  والترجمة  المنطقة  بجغرافية  المعرفة 
هذا  عن  فقال  والكردية  العربية  إلى  اإلنكليزية 
العمل: »لم يُخطط لهذا العمل من قبل بل كانت 
مصادفة عند قدوم الصحفيين إلى روج آفا وقيام 
االحتالل التركي بهجماته على مناطق مختلفة«، 
والسالم  التعايش  توثيق  كان  الصحفيين  فهدف 
ولكن  حياتهم،  وطريقة  المنقطة  شعوب  بين 
بسبب تزامن توقيت هجمات االحتالل مع توقيت 
وصول الصحفيين في التاسع من الشهر العاشر 
من السنة الفائتة غيروا خططهم وقاموا بتوثيق 

أعمال تركيا وانتهاكاتها في روج آفا.

التمسك بتراث األجداد والمحافظة عليه، فالخيل بركة 
التوسع  إمكانية  وعن  الخير«.  بنواصيها  »معقودٌ 
كلجنة  بأنّهم  اليونس  أوضح  السباقات  هذه  مثل  في 
شباب ورياضة يقع على عاتقهم دعم المربين، وتلقي 
المعنية إلعادة مثل هذه األعراس  الجهات  الدعم من 
الجماهيرية، فالخيل شكلها مريح ورؤيتها راحة نفسية 

لما تتميز به من جمالية.

رشوط قبول املتسابق »الجويك«

كثيراً  سمعناها  التي  »الجوكي«  كلمة  معنى  عن  أما 
السباق  ومنظم  المدرب  سألنا  فقد  تواجدنا  أثناء 
مصطفى الخالدي الذي قال: »الجوكي »اسم الفارس 
أعراف  بحسب  جوكي  عليه  يطلق  الذي  المشارك 
يجوز  فال  وله مواصفات محددة  والسباق،  المضمار 
أن يتجاوز عمره الثالثين، وال يقل عن السادسة عشرة 
الخمسين، وإن نقص  ينقص عن  يزيد وال  ووزنه ال 
يُزود بثقل وزن يعادل النقص حسب لجنة الحكم التي 
يعود لها القرار في مشاركته أو عدمه«. هكذا شرح 
لصحيفتنا روناهي مربي الخيول والمنظم لهذه الفعالية 

معنى الجوكي »المتسابق« وشروط قبوله.
أكد  فقد  الخيل  تخص  شروط  هناك  كان  إذا  فيما  أما 
الخالدي بأّن هناك فئات تُصنف حسب أعمار الخيل، 
فالفرس ابنة السنة والنصف تختلف عن ابنة الخمس 
فهناك  بها؛  تشارك  معينة  مسافة  منها  ولكّلٍ  سنوات، 
1200 متر و1400متر و1600 متر وهكذا كلّما زاد 

نضوج الخيل طالت المسافة أمامها بحسب تعبيره.

صفات تتميز بها الخيول العربية

السورية  الجزيرة  مقاطعة  في  الخيل  صفات  وعن 
الجزراوية صفاٌت تميزها عن  الخالدي: »للخيل  قال 

ونقاء  برشاقتها  تمتاز  فهي  العالم؛  خيول  من  سواها 
عرقها وخفتها وضمور بطنها وجمالية شكلها ووساعة 

العيون وعرض المنكبين«.
في  شكٌّ  هناك  كان  إذا  عما  لنا  شرحه  وواصل 
أصيلة،  بأنّها  يعرفون  وكيف  الخيول،  هذه  أصالة 
للخيول  العالمية   )waho( الواهو بأّن منظمة  أوضح 
تعترف للخيول السورية بجودتها وحركتها االنسيابية 
الرشيقة، وذلك عبر فحص للدم والتأكد من أّن أبويها 
يحمالن هوية تعريفية ورقماً يُعتبر كجواز سفٍر لهذه 
الخيل؛ دليالً على صفاء دمها وعراقتها، ويُختم على 
مالكيها  من  الحجج  إقامة  بعد  الرقم  بهذا  الخيل  رقبة 
وحلفهم لليمين ومن ثم فحص الدم. ال تهاون في مثل 
المطابقة  المواصفات  فأّي خيل ال تحمل  األمور  هذه 
المربي  حسب  أصيلة  تُعتبر  وال  تُرفض،  لوالديها 

مصطفى الخالدي.
أهالي  من  المطيري  علي  بالفارس  والتقينا  كما  هذا 
قرية الدردارة 24 عاماً الذي جاء ليشارك بهذا السبق 
برفقة فرسه »ذهب« ابنة الثالثة أعوام؛ ليحصد معها 
عن  معبراً  متر  ال1400  سباق  في  األولى  المرتبة 
معنوية  فهي  المالية  بالجائزة  أهتم  »ال  بقوله:  فرحته 

دربي  ورفيقة  بفوزي  وسعيد  مادية،  كونها  من  أكثر 
ذهب بهذا النجاح«.

الخيل صديق يتميز بالوفاء

»ذهب« اسم فرسه الذي تربطه بها عالقة حميمة منذ 
األمان، يطعمها  بها ومنحها  والدتها، رّوضها واهتم 
الشعور؛  نفس  ذهب  وتبادله  لمرضها  ويمرض  بيده 
فهي تحزن عند غيابه لفترة طويلة بحكم عمله وما إن 
ترحيبية  إشارات  وتُصدر  تصهل  حتّى  للبيت  يرجع 
به؛ فالخيول وفية حسب وصف المطيري الذي شجع 
الشباب على ركوب الخيل والعناية بها فالخيل »صديٌق 
وفي«. كما ناشد الفارس علي المطيري اإلدارة الذاتية 
والعناية  االهتمام  بضرورة  سوريا  وشرق  شمال  في 
الحفاظ  يجب  وطنية  ثروة  ألنّها  ومربيها،  بالخيول 
المخلوقات عن طريق  عليها. شباٌب ورثوا حّب هذه 
أجدادهم وآبائهم لتكون أمانة في أعناقهم، فالخيل بركة 
وخير وراحةٌ نفسية لكّلِ متعٍب مثقٍل بهموم الحياة تفهم 

صاحبها وتشعر به.

فيلم الهجمات على روج آفا... شعاع الحقيقة

الخيول العربية األصيلة.. صديق وفيٌّ ألهالي جل آغا

الفيلم  شاهدوا  الذين  الجماهير  فعل  ردة  وعن 
الوثائقي في بولندا وبلدان أخرى أشار بدرخان 
المنطقة  في  يحصل  ما  يقدرون  أنهم  إلى  أحمد 
حقيقة  ألنها  كثيراً  الفيلم  أهمية  يدركون  وأنهم 
األفالم  كباقي  ليست  الناس  حياة  من  ووقائع 
أوجاع  كانت  بل  بممثلين،  والمعدة  المصورة 
والهاون  الرصاص  الناس ومالمحهم وأصوات 
واختتم  العالم،  إلى  الحدث  نقلت  التي  المشاهد 
الصحفي أحمد حديثه متمنياً أن يقوم كل صحفي 
المنطقة  الوقائع في  نقل  أجل  بعمله ويجتهد من 

إلى العالم.

الكرد شعٌب عظيم يعشق السالم

الحادي  في  قامشلو  في  الفيلم  عرض  ولدى 
مركز  في  الجاري  الشهر  من  والعشرين 
الفيلم  الناس  من  الكثير  حضر  شيخو،  محمد 
األليمة  ذكرياتهم  واسترجعوا  الحضور  وتأثر 
إلينا،  تصل  كانت  منهم  البعض  بكاء  وأصوات 
وكان قد حضر أيضاً أعضاء المنظمة اإلغاثية 
ظهرت  التي   »Free Burma Rangers«
سياراتها  بتغطية  تقوم  وهي  المشاهد  بعض  لها 
بالوحل درءاً لخطر االستهداف، ونقلهم للمدنيين 
جنود  من  مكونة  المنظمة  فهذه  ومساعدتهم، 
وقد  المدنيين،  يساعدون  سابقين  كوماندوس 
المنظمة »ديفيد  لقاء خاص مع مؤسس  لنا  كان 
لشعب  حبه  مدى  عن  لنا  تحدث  الذي  يوبانك« 
كانت  قائالً: »تجربتي  ذلك  آفا وعبر عن  روج 
فعلى  كثيراً،  هنا  األهالي  أحب  وأنا  جداً  جميلة 

الرغم من الهجمات والظروف الصعبة استطعنا 
أن نساند بعضنا ونكون معاً«.

ببكائه  مستقطعاً  حديثه  يوبانك«  »ديفيد  وأكمل 
بسبب تخلي أمريكا عن الكرد فقال: »إنني أتألم 
ألن دولتي التي أنتمي إليها »أمريكا« تخلت عن 
أصدقائها الكرد، ولكننا يجب أن نلوم تركيا ألنها 
النساء  من  األهالي  بحق  حرب  جرائم  ترتكب 
ثقيلة،  أسلحة  وتستخدم  والمسنين،  واألطفال 

وتدعم الفصائل المتطرفة«. 
قوله:  يوبانك«  »ديفيد  المنظمة  مؤسس  واختتم 
إيمان  مدى  لوطني سأحدثهم عن  أعود  »عندما 
بأرضهم  وتمسكهم  وتالحمهم  الشعب  هذا 

وببعضهم وحبهم القوي للجميع«.

منوت وال نستسلم

هذا الفيلم الوثائقي كان نبذة عّما مرت به روج آفا 
من ويالت وجرائم ارتكبت بحق أهلها، إال أنها 
أثبتت للعالم أن اإلرادة القوية وحب الوطن كفيلة 
المراحل،  أصعب  تجاوز  من  اإلنسان  ليتمكن 
الديمقراطية  سوريا  قوات  جنود  أحد  قال  وكما 
في الفيلم: »إن كنا سنختار الموت أو االستسالم 
متنا  فإن  واالستشهاد،  الموت  سنختار  والذل، 
لم  وإن  لنا،  أكبر شرف  فهو  األرض  هذه  على 
التركية  االنتهاكات  عن  صامتين  وبقينا  نمت 

فذلك سيكون أصعب من الموت بألف مرة«. 
هذا ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في مناطق 
مختلفة من روج آفا بعد عرضه في تل حميس 

وقامشلو.

ديفيد يوبانك بدرخان أحمد
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الحيوانية  الثروة  تُشّكل  ـ  الحسكة  روناهي/ 
القطاع  في  المستدامة  للتنمية  أساسياً  دافعاً 
الغذائي  األمن  تحقيق  في  وتساهم  الزراعي, 
النمو  وتقوية  الفقر,  وطأة  من  والتخفيف 
من  الحد  القطاع  هذا  وباستطاعة  االقتصادي, 
على  المفروض  للحصار  السلبية  التأثيرات 
مناطق شمال وشرق سوريا, ومكافحة الغالء, 
استخدام  وزيادة  سليمة,  ببيئة  والنهوض 

الموارد الطبيعية بكفاءة عالية.

منو الطلب عىل املنتجات 
الحيوانية

الحيوانية,  المنتجات  على  الطلب  نمو  يتسارع 
النمو  على مستوى شمال وشرق سوريا, بفعل 
شتى  من  للنازحين  الهائل  والتدفق  السكاني 
ومع  سوريا,  في  والنزاع  الصراع  مناطق 
ارتفاع الدخل والمتغيرات التي شهدتها أساليب 
األنماط  تغيرت  األسعار,  في  من غالٍء  العيش 
وبات  الغالء,  لهذا  طبيعية  كنتيجٍة  الغذائية 
بشكٍل كبير تأثر نُظم الثروة الحيوانية  ملحوظاً 
في البيئة المحيطة, وبما أنهُ يتعيّن على أرباب 
المواشي بكافة أصنافها, إيجاد الطرق الصحية 
والسليمة لتنمية هذا القطاع مع الصعوبة البالغة 
في تأمينها, ال زالت اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
الثروة  الدعم, ومتابعة قطاع  تقديم  مستمرة في 
مستمر  بشكٍل  القطاع  هذا  لتطوير  الحيوانية, 
الموارد  نضوب  عدم  ضمان  أجل  من  ودائم, 
والدواجن,  للموشي  والدواء  كالعلف  الطبيعية, 
على  وقدرة  وإنتاجية  استدامة  أكثر  لجعلها 

الصمود.

تنّزه  مكان  كان  أن  بعد  ـ   آغا  جل  روناهي/ 
وراحة لكّل سكان ناحية جل آغا وريفها، إضافةً 
التي  الخضراء  بأشجاره  المجاورة  للمناطق 
عمرها  يزيد  التي  شجرة   5000 الـ  تتجاوز 
السوريّة  األزمة  حّولت  عاماً؛  العشرين  عن 
سد جل آغا في شمال وشرق سوريا لصحراء 
قاحلة بعد قطع أشجاره من قِبل أهالي المنطقة 

واستخدامها كوقود بسبب عدم توفرها.

مجلس  في  الزراعة  لجنة  من  مبذولة  بجهود 
هذا  وتشجير  زراعة  إعادة  تتم  آغا  جل  ناحية 
المنطقة  تعديل مناخ  أهمية في  له من  لما  السد 
وإضفاء طابع جمالي يزيدها سحراً. ويذكر بأن 
قابل  والعدد  السد  في  زرعت  غرسة   1025
لتغطية 35 هكتار على جانبي سد جل  للزيادة 

آغا.

أحد ضحايا األزمة السوريّة

المشترك  الرئيس  صرح  الخصوص؛  وبهذا 
المهندس  الحيوانية؛  والثروة  الزراعة  للجنة 
المشرف على إعادة تأهيل وإنبات سد جل آغا 
حراجية  شجرة   5000« وقال:  هللا  عبد  أحمد 
2014م  ـ  2012م  عامي  بين  قُطعت  ومثمرة 
يزيد عمرها عن العشرين عاماً؛ لتكون ضحية 
القاسية  ظروفها  أجبرت  التي  السورية  األزمة 
المواطنين في ناحية جل آغا في شمال وشرق 
سوريا؛ لقطع أشجار سد جل آغا الذي كان أحد 
ضحايا األزمة السوريّة فخالل عدة أيام وبسبب 

67 االقتصاد والبيئةالمجتمع والشبيبة

محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

قانون العفو امتداد لمسيرة اإلصالح االجتماعي

بضائع )البالة( حل ثانوي لكسوة معظم العوائل من ذوي
 الدخل المحدود

روناهي/ منبج- جاء قانون العفو رقم /5/ الصادر في تاريخ 10/ 10/ 2020 مؤخراً؛ بناًء على متطلبات إرادة الشعب؛ المطالبة بصدور عفو شامل 
إضافًة إلى مخاطر انتشار جائحة كورونا بين المساجين، واألهم، انسجامًا لألوضاع السياسية التي تمر بها مناطق اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. 

عن  العفو  درجة  من  األخير  العفو  قانون  وسَع 
بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في القوانين 
حسب  وذلك  الشروط،  بعض  إلغاء  مع  السابقة 
نوع ودرجة الجرائم المرتكبة. كما اشتمل قانون 
العفو على عدد من االستثناءات غير المشمولة 
بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة؛ لالستفادة 
من أحكامه. بحيث يستفيد من هذا العفو الكثير من 
الموقوفين والمحكومين في مناطق شمال وشرق 
سوريا وال سيما في مدينة منبج وريفها. وبهذا 
بالرئيسة  »روناهي«؛  صحيفتنا  التقت  الصدد، 
وبقاضي  حمو  أميرة  العدالة  لمجلس  المشتركة 

التمييز؛ أحمد عباس، في مدينة منبج وريفها.

االستامع للمطالب املُحقة

قانون  هكذا  إصدار  من  الهدف  وحول  بدايةً، 
للعفو، أشارت الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة 
بالطبع  حمو  أميرة  وريفها؛  منبج  مدينة  في 
ومطالب  مناشدات  على  بناًء  »بالطبع،  قائلةً: 
للمجالس  سوريا  وشرق  شمال  في  السكان  من 
التشريعية إلصدار قانون عفو، إذ يعتبر امتداد 
رفعت  حيث  االجتماعي،  اإلصالح  لمسيرة 

الناس  من  العديد  يتوجه  قامشلو-  روناهي/ 
من  العوائل  وباألخص  الشتاء  فصل  بداية  مع 
البضائع  إلى شراء  والمتوسط  المحدود  الدخل 
الجديدة، نظراً  األوربية كحل بديل من األلبسة 

لالرتفاع الكبير لألسعار في المحالت.

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ ليالف أحمد

تقرير/ آالن محمد

تقرير/ غزال العمر

الثروة الحيوانية في مقاطعة الحسكة, ُتزّود 
مربيي المواشي باللقاحات

الحياة تعود لسد جل آغا من جديد بجهود الجهات المعنّية

العام  المجلس  إلى  المجالس  هذه  من  مقترحات 
نقاش  جلياً،  الواضح  ومن  الذاتية.  اإلدارة  في 
المذكورة.  المجالس  من  تامة  بجدية  المقترحات 
قام  الشعبية،  للمطالب  وتلبيةً  ذلك،  على  وبناًء 
لشمال وشرق  الذاتية  اإلدارة  في  العام  المجلس 
سوريا بإصدار قانون العفو رقم /5/ تاريخ 10/ 

10/ 2020م«.

تشكيل لجنة لدراسة قانون العفو

عام  بشكل  وجنَح  مخالفات  العفو  قانون  ويشمل 
مشروطة  نوعها  كان  مهما  العقوبة  كامل  عن 
صدور  وفور  الشخصي.  الحق  إسقاط  بوجود 
قانون العفو، شكل مجلس العدالة في مدينة منبج 
من  العفو  تشميل  تطبيق  أجل  من  لجنة  وريفها 
مؤلفة  اللجنة  وهذه  العدالة  مجلس  هيئات  كافة 

من سبعة أعضاء. وقامت اللجنة بدارسة قانون 
العفو بشكل دقيق، ومن ثم دراسة جميع ملفات 
العفو  قانون  وإسقاط  والمحكومين  المساجين 

عليهم. 

حنَي يُرشعن القانون؛ األخالق

كما وأشار في السياق ذاته قاضي التمييز؛ أحمد 
الذي  العفو  قانون  تنفيذ  لجنة  وعضو  عباس، 
حدثنا عن مهمتهم في اللجنة المذكرة منوط بها؛ 
هذا  مضمون  تفاصيل  وعن  العفو،  قانون  تنفيذ 
اللجنة  هذه  تشكلت  »حقيقةً،  منوهاً:  القانون، 
فور صدور قانون العفو من كافة هيئات مجلس 
بغية  أعضاء؛  سبعة  من  مؤلفة  وهي  العدالة، 
دراسة قانون العفو بشكل دقيق، ومن ثم دراسة 
وإسقاط  والمحكومين  الموقوفين  ملفات  جميع 

من  األسر  لبعض  المنفذ  البالة  ألبسة  تعتبر   
األوضاع  تدهور  نتيجة  المحدود  الدخل  ذوي 
االقتصادية في المنطقة خاصة بعد انخفاض قيمة 

الليرة السورية أمام الدوالر األمريكي.

نعمة لذوي الدخل املحدود..

وللتعّرف عن قرب على آراء الناس حول شراء 
تغطي  إذا  وفيما  »البالة«،  محالت  من  األلبسة 
الشابة هيفين خلف  مع  بدايةً  التقينا  احتياجاتهم؟ 

ذكرت  جامعية  طالبة  وهي  قامشلو  مدينة  من 
على  »نحن  الدخل  متوسطة  عائلة  من  بأنها 
أبواب الشتاء، وكما نعرف أن أسعار الجواكيت 
كما  أو  البالة  وبضائع  الثمن،  باهظة  الجديدة 
جيدة  بنوعية  تمتاز  األوربية  بالبضائع  تسمى 

وأسعارها مناسبة مقارنةً مع الجديدة«.

منال  المواطنة  لنا  أوضحت  ذاته  السياق  وفي 
عودة  مع  بأنه  أطفال  ألربعة  أم  وهي  يوسف 
توجهت  كافة،  المواد  أسعار  وارتفاع  المدارس 
إلى شراء ألبسة البالة، وأردفت: »فهي تساعدنا 
قطعة  شراء  من  فبدالً  قطعة  من  أكثر  لشراء 
واحدة بسعر50ألف ل.س، أو أكثر نشتري بها 
الحالي،  تتناسب مع وضعنا  عدة قطع وبأسعار 
حيث نأتي إلى محل البالة ونأخذ احتياجاتنا من 
األلبسة واألحذية وغيرها فهي تعتبر للعديد من 

ذوي الدخل المحدود نعمة«.

بضائع البالة تتصّدر عملية
 البيع والرشاء

وحول جودة البضاعة في محالت البالة وكيفية 
محل  لدى  يعمل  الذي  بشير  محمد  ذكر  بيعها، 
على  والواقع  البالة  بضاعة  لبيع  مول«  »ميني 
الطريق العام لشارع الكورنيش بمدينة قامشلو، 
حيث كشف لنا عن جوانب العمل كافةً في هذه 
البضاعة  على  اإلقبال  سبب  وبيّن  المحالت 
ببضاعة  محلي  أزود  »إنني  بقوله:  المستعملة، 
قدر  والنظيف  الجيد  من  وثاني  أول  نخب  ذات 
المجتمع،  أطياف  جميع  تناسب  وهي  اإلمكان، 
خالل  أيام  لثالثة  عروضات  إلى  باإلضافة 
فيما  المحتاجة،  العوائل  منها  تستفيد  شهر  كل 
تتصدر  أيضاً،  متوفرة  الجودة  عن  يبحث  من 

البضائع سوق البيع والشراء حيث تضاف نسبة 
والبضائع  الطرفين،  تُرضي  الربح  من  معقولة 

إما سنغافورية أو أوربية«.

سعر يُريض العوائل املحتاجة

أما بالنسبة لسعر بضاعة البالة قال بشير: »من 
يكون  وال  بالكيلو  يكون  الشراء  بأن  المعروف 
هائلة  بكميات  نبيع  فنحن  القطع،  حسب  على 
حيث  الشراء،  سعر  حسب  يكون  البيع  وسعر 
تبقي  وما  بشرائه  قمنا  الذي  المال  رأس  نأخذ 
نحاول أن نربح منه ولكن بسعر يرضي العوائل 
الجديدة  البضاعة  عن  كلياً  وتختلف  المحتاجة، 
في السوق كون السعر والنوعية واضحان، البيع 
هنا كل قطعة تختلف عن األخرى، ويرجع هذا 

لخبرتنا ومعرفتنا كبائعين واطالعنا باألسعار«.
خطر  عن  يتساءلون  الكثيرين  بأن  موضحاً 
وأردف:  البالة،  شراء  نتيجة  كورونا  فيروس 
لو وِجد  لسببين  ال يشكل عائق  ومنطقياً  »عقلياً 
الفيروس لكان البائعين هم أول المصابين، ثانياً 
بالمدة  ليس  األلبسة  على  الفيروس  وجود  بقاء 
البواخر  في  تبقى  البضائع  الطويلة ألن  الزمنية 
لشهور عدة وأحياناً لسنوات حتى تصل، لذا فأن 

الفيروس يتالشى«.

إقليم  مناطق  الذي شهدته  الكبير  اإلقبال  ونتيجة 
الجزيرة في اآلونة األخيرة لشراء بضاعة البالة 
المعيشي  الوضع  لتناسب  المحالت  ازدادت 
البسطات  من  فالبعض  العائالت،  من  للكثير 
بعد  كبيرة  محالت  إلى  تحولت  للبالة  الصغيرة 

اإلقبال الواسع عليها.

»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الصدد  هذا  وفي 
مقاطعة  في  الحيوانية  الثروة  قسم  رئيس  مع 
عن  ليحدثنا  محمد  مالك  الحسكة  بإقليم  الحسكة 
الحيوانية  الثروة  قسم  به  يقوم  الذي  العمل  واقع 
الثروة  دور  أهمية  وعن  الحسكة,  مقاطعة  في 
قال:  حيث  والبيئة,  االقتصاد  بناء  في  الحيوانية 
نقوم  ونحن  الذاتية,  لإلدارة  النشأة  بداية  »منذ 
كقسم الثروة الحيوانية بمتابعة كل متعلقات هذه 
الثروة, وكانت في البداية ضمن إمكانات ضعيفة 
ومتواضعة جداً, وكان العمل يتقدم ويتطور عاماً 

بعد عام وال زال, ولدينا الكثير من األهداف التي 
نسعى إلى تحقيقها«.

توزيع اللقاحات عىل
 الوحدات اإلرشاديّة

الحيوانية  الثروة  عن  متصل  سياٍق  وفي 
محمد:  مالك  قال  منها,  المواشي  وخصوصاً 
وسالمة  صحة  على  للحفاظ  دائماً  »نسعى 
الوحدات  لجان  بمتابعة  نقوم  ونحن  الماشية, 
اإلرشادية بعدة مناطق مثل الشدادي, ومخروم, 
وصفيا, ورد شقرا, ومناطق أخرى عديدة لمتابعة 
أصحاب القطعان من األغنام والماعز واألبقار, 
وحتى اإلبل مع قلة عددها؛ وذلك لننمي ونكثّف 
عدد المواشي, ووفقاً للمعايير الصحية, حيث قمنا 
مؤخراً بتوزيع اللقاحات على المناطق المذكورة 
ألفاً  والستين  الثماني  تجاوز  لقاحات  بعدد  آنفاً, 
وعدد  دقيقة,  إحصائيات  وفق  الجدري  لمرض 
في  تلقيحهم  سيتم  دميّة  لقاح  ألف  وثالثين  سبعة 

األيام القليلة القادمة, وقبل موعد اللقاح بأيام تقوم 
على  بروشورات  بتوزيع  اإلرشادية  الوحدات 
كافة  إلعالم  إعالنات  وتعليق  المواشي,  أرباب 
المربين, وهذا ما يعادل نسبته  ثالثون بالمئة من 
وعلى  فقط,  الحسكة  مقاطعة  في  المواشي  عدد 
اإلنجاز  هذا  يعتبر  العمل  في  التطوير  صعيد  
التي  المنصرمة,  للسنوات  بالنسبة  كبيراً  تقدماً 
الخمسة  تتخطى  ال  للقاحات  تغطيتنا  تتجاوز  لم 
الحفاظ  في  مع خططنا  يتماشى  ما  وهو  بالمئة, 

على الثروة الحيوانية«.

أما بالنسبة للدواجن؛ فقال محمد: »سنقوم قريباً 
خدمة  شأنها  من  التي  األعالف  مؤسسة  بتفعيل 
المربين وتأمين المواد العلفية المناسبة وتوفيرها 
ضمن  هي  البيض  فقاسات  وحتى  الدوام,  على 
الخطة وستساهم في تخفيف حدة أسعار الفروج 
محلياً,  اإلنتاج  سيساعد  وهذا  تقريباً,  للنصف 
قيمة  من  زاد  الذي  االستيراد  عن  واالبتعاد 

األسعار بشكٍل كبير«.

التصدير وفق رشوط محددة, 
ومكافحة تهريب املوايش

وبخصوص التصدير الخاص بالمواشي لخارج 
الثروة  قسم  رئيس  قال  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
الحيوانية في مقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة مالك 
محمد: »إن تصدير المواشي وخصوصاً األغنام 
شروط  وفق  يتم  الذاتية,  اإلدارة  مناطق  لخارج 
محددة وصارمة, فمثالً مديرية الثروة الحيوانية, 
وممنوع  فقط,  الذكور  األغنام  بتصدير  تسمح 
منعاً باتاً تصدير اإلناث, وهذا يندرج تحت خطة 
أما  أعدادها,  وزيادة  الماشية  على  المحافظة 
بين  الخروقات  بعض  فتحصل  للتهريب  بالنسبة 
من  القريبة  المناطق  عبر  وذلك  واآلخر,  الحين 
الحدود«. وفي ختام حديثه قال رئيس قسم الثروة 
الحيوانية في مقاطعة الحسكة بإقليم الجزيرة مالك 
اللقاحات  توفير  على  جاهدين  »سنعمل  محمد: 
واألدوية للمربين مجاناً لتحفيزهم على االهتمام 

بتكثيف األعداد, وبالتالي تحسين الجودة«.

قلة الوقود واالفتقار لها آنذاك؛ تم استخدام خشبها 
للتدفئة والطبخ«.

بهذه الكلمات عبّر العبد هللا عن استيائه من عملية 
قطع األشجار التي رافقت األزمة السورية: »كان 
متنفساً ومكان استجمام لقضاء أيام العطل بالنسبة 

ألهالي المنطقة والقُرى والمناطق المجاورة«.

السرو  بأشجار  مزروعاً  كان  السد  أّن  علماً 

والصنوبر، الزيتون، والرمان، واللوزيات. 

هذا وقد تمت إعادة وإنبات األشجار في الضفة 
 1025 بغرس  وذلك  آغا؛  جل  سد  من  الغربية 
غرسة حراجية ومثمرة وكانت كاآلتي: »480 
شجرة زيتون390 شجرة رمان، و100 شجرة 
بالعامية،  »أزدرخت«  بـ  تعرف  التي  شمسية 

و50 شجرة سرو، و10 أشجار تين.

الخبرة  ذوي  من  حارسان  بأن  العبد هللا  أوضح 
الزراعية يقومان بالعناية باألشجار المزروعة، 
والتي تقدر أعمارها بثالث سنوات تقريباً؛ حيث 
تم زرعها في عام 2017م. وتابع المهندس العبد 
الفعال  دورها  تأخذ  لم  كمؤسسة  »الزراعة  هللا: 
شمال  في  الذاتية  لإلدارة  تابعة  رسمية  كجهة 
وشرق سوريا بناحية جل آغا وريفها حتى مطلع 
التشجير  عملية  تأخرت  السبب  لهذا  م،   2017

والبدء بحملة إعادة اإلنبات«.

دور الُحّراس يف العناية بالِغراس

الكيماوي  والتسميد  الدورية  بالسقاية  »نقوم 
والعضوي، ومراقبة اآلفات الحشرية والفطرية 
ورش  والتعشيب،  الورقي،  والصدى  والمن 
توجيهات  وفق  المشاكل  هذه  لمنع  المبيدات؛ 
بيّن  الطريقة  بهذه  اللجنة«؛  إدارة  من  صادرة 
عمله  آلية  الحسوني  مصطفى  صالح  الحارس 
عاتقهما  على  يقوم  التي  المحمية  في  وزميله 
حمايتها من الرعي الجائر واالهتمام بها؛ منوهاً 
وفشل  مرضه  من  خففت  للشجر  مراقبتهم  أن 

نموه بنسبة كبيرة.

السد قبل وبعد التشجري

كانت نسبة المساحة المزروعة في سد جل آغا 
قبل األزمة السورية 35 هكتار موزعة مناصفة 
لقسمين نصف المساحة في الضفة الغربية للسد 
تم  وذخيرة.  آغا  جل  سد  بين  اآلخر  ونصفها 
تشجير 25 دونم منها حالياً بما يقارب الـ 1025 
قابل  والعدد  مبدئية  كخطوة  متنوعة  شجرة 
المهندس  القادمة حسب  األيام  للزيادة في خطط 
المتبقية تستوعب  المساحة   أّن  المشرف؛ حيث 

من 5000 – 7000 غرسة.

أحمد عبدهلل

هذا وقد عبر أهالي المنطقة عن غضبهم من هذا 
السلوك العبثي الالواعي  بحق هذه الثروة: »لماذا 
لم نمت من البرد نحن الذين لم نقطع األشجار«. 
الرجل  علي  صالح  محمد  المواطن  عبر  هكذا 
قاسية  كانت  الظروف  بأّن  أكد  الذي  األربعينّي 
من  وحدهم  النفوس  ضعاف  لكّن  الجميع؛  على 
يمدهم  الشجر ربما هذا  اإلنسانية وقطعوا  فقدوا 
بالدفء لساعات؛ لكنّه كان سيزيد المنطقة جماالً 
ال ينتهي ويحّسن من مناخ المنطقة الصحراوية.

وقال العبد هللا موضحاً: »العمل ضمن اإلمكانات 
السد  حرم  في  للتوسع  خطط  وهناك  الُمقدمة، 
وأّن  منها  واالستفادة  المساحة  كافة  وتشجير 
الماسة  الحاجة  بأشد  ونحن  صحراوي  مناخنا 

بتحويل المكان لرئة تنفس للمنطقة من جديد«.

وناشد الرئيس المشترك للجنة الزراعة والثروة 
تأهيل  إعادة  المشرف على  المهندس  الحيوانية؛ 
وإنبات سد جل آغا أحمد عبد هللا المواطنون بأّن 
سد جل آغا للجميع وال يحق للمستهترين العبث 
به كمصدر لجمال البيئة، وال يجوز التفريط به 

وبقيمته ثانية.

العفو  قانون  إلى  وبالنظر  عليهم.  العفو  قانون 
والجنح  المخالفات  في  عفو  على  يشتمل  الذي 
بشكل عام عن كامل العقوبة، مهما كان نوعها 

مشروطة بوجود إسقاط الحق الشخصي«.
مؤكداً بأن عقوبة السجن المؤبد تخفف بموجب 
وباقي  سنة،  عشرين  لمدة  السجن  إلى  العفو 
النصف،  إلى  تُخفف  المؤقت  السجن  عقوبات 
يشملها  مبرم،  حكم  فيها  صدر  التي  والدعاوي 
والغرامات  المدنية  االلتزامات  دفع  بعد  العفو 
المحكوم بها أو إسقاط الحق الشخصي، وكذلك 
الدعاوي التي في طور المحاكمة تحتاج التي إلى 
المصالحة وإسقاط الحق الشخصي مع الطرف 

اآلخر حتى يشملها العفو.

استثناءات القانون، مراعاة 
لخصوصية املجتمع

حديثه:  عباس  أحمد  التمييز  قاضي  واختتم 
للحالة االجتماعية السائدة ولخصوصية  »نتيجةً 
فأن  العام،  الشارع  في  وتأثيرها  الجرائم  بعض 
استثنى  قد  العفو،  قانون  مصدر  العام  المجلس 
بعض الجرائم من الشمول بقانون العفو، وفيما 
االغتصاب  كجرائم  االستثناءات؛  جملة  يلي 
والقتل بدافع الشرف وجرائم الخيانة والتجسس 
إذا  إال  العدالة  وجه  عن  والمتاورين  والفارين 
داخل  كان  إذا  يوماً  ستين  خالل  أنفسهم  سلموا 
المنطقة وتسعين يوماً إذا كان خارج المقاطعة«. 
الجدير ذكره بأن مجلس العدالة في مدينة منبج 
تاريخ  حتى  محكوماً   112 عن  أفرج  وريفها 
إعداد هذا التقرير، كما يوجد أشخاص محكومين 
كونه  اآلن  حتى  عنهم  يفرج  ولم  العفو،  شملهم 
مدة  إلى  تحتاج  وأحكامهم  العقوبة  نصف  شمل 

أطول.

أميرة حمو أحمد عباس


