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هذا الكراج بأي كوكب 
متواجد؟؟؟

عمل مكتب المرأة في بلدية كيشكه.. 
تحطيم للصورة النمطية في المجتمع

والطين؟؟،  بالوحل  ويغوص  شهيد  باسم 
كراج أم شارع من أحد شوارعنا الفرعية 
أطفالنا  أقدام  تثبت  أصبحت  التي  الموحلة 
الذهاب  أثناء  الشتاء  فصل  كامل  في 
إال  األقدام  تلك  ترك  وترفض  للمدارس، 
بعد عراٍك طويل. المواطنين ينغرسون في 
مياه البرك الموحلة في كراج الشهيد عماد 
السيد بقامشلو، والمخصص لسرافيس نقل 
الركاب من السوق إلى المنطقة الصناعية 

وبالعكس.
بشؤون  المعنيين  عن  ببعيد  ليس  الكراج 
ال  اآلن  حتى  يروه  لم  لما  ولكن  التزفيت 
وهم  كوكب  في  الكراج  يكون  قد  أعلم؟؟؟ 

في  اإلدارية  أكدت  لكي-  كركي  روناهي/ 
أن  حسن  شيرين  كيشكه  ببلدية  المرأة  مكتب 
ينبع  أن  يجب  البلديات  في  المرأة  دور  تفعيل 
تحطيم  في  وإيمانها  نفسها  المرأة  ذات  من 

الصورة النمطية الموجودة في المجتمع.
المؤسسات  جميع  في  المرأة  دور  تفعيل 
يتطلب  البلديات  ضمنها  ومن  والمراكز 
األقسام  داخل  المرأة  لتُدرج  حقيقياً  استثماراً 
الفرصة  وإعطاءها  ميولها،  حسب  المختلفة 
لكي تكتسب الخبرة والمعرفة وفق رؤية بعيدة 
المدى لكي تتمكن من تطوير الواقع الخدمي، 
كما إنه أصبح من الواضح ريادة عمل المرأة 
منذ  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  في  ودورها 
وفي  البلديات،  في  خاص  وبشكل  تأسيسها، 
هذا اإلطار كان لصحيفتنا لقاًء مع اإلدارية في 

مكتب المرأة في بلدية كيشكه شيرين حسن.

بإصرار المرأة ستتحطم الصورة النمطية
الواقع  وتغيير  القرارات،  في  المرأة  إشراك 
البنيوي  الواقع  وهو  المرأة  منه  عانت  الذي 
االجتماعي الذي عمل على إفشال دور المرأة 
من  هي  بنفسها  للنهوض  لها  خطوة  كل  في 
البلديات بشكل عام  أولى أهداف المرأة، ففي 
السياسات  رسم  في  جدارتها  المرأة  أثبتت 
الخدمية في المجتمع، هذا ما قالته اإلدارية في 

مكتب المرأة في بلدية كيشكه شيرين حسن.
وأضافت شيرين بأنه ليس من المستحيل تفعيل 
دور المرأة في البلدية، وتجدر اإلشارة إلى أن 
هذا التفعيل يجب أن ينبع من ذات المرأة نفسها 
وإيمانها في تحطيم الصورة النمطية الموجودة 

في المجتمع.
قد  هدفها  لبلوغ  المرأة  بإصرار  بأنه  وشددت 
فيها  كانت  التي  السنوات  تلك  آثار كل  تمحي 

ذلك  يكون  وقد  الحياة،  هامش  على  المرأة 
القصور هو بحد ذاته فرصة للمرأة، خصوصاً 
والوصول  نفسها  إلثبات  اجتهاداً  األكثر  أنها 

إلى أهدافها.
وأردفت قائلةً: »نحن كنسوة الحظنا تقدماً في 
البلدية وهذا الشيء القى استحساناً من األهالي 
بها  قمنا  التي  الصغيرة  المشاريع  بخصوص 
كونها تؤثر بشكل مباشر على البيئة كافتتاحنا 
واالهتمام  كيشكه  بلدة  في  »جين«  لمشتل  
بتفعيل  قمنا  البلدية  تأسيس  ومنذ  به،  الدائم 
األشجار  من  مختلفة  بأنواع  زودناها  حديقة 
إلى  باإلضافة  آبو«،  »القائد  حديقة  وهي 
المشروع الجمالي للبلدة وهو دوار في مدخل 
البلدة، واآلن نعمل على زراعة األشجار أيضاً 

في مدخل البلدة«.
تطوير البلدية من الناحية الخدمية والجمالية..

تهدف  التي  الخدمية  المشاريع  أما بخصوص 
إلى خدمة المرأة قالت شيرين »رأينا أن افتتاح 
معمل كبير نسبياً قد يساعد الكثير من النسوة 
بتوفير فرص العمل لهن، طبعاً هذا المشروع 

قيد الدراسة«.
المرأة  مكتب  في  اإلدارية  حديثها  ختام  وفي 
في  »نحن  حسن:  شيرين  كيشكه  بلدية  في 
كل  نناقش  كوننا  مشكلة  أية  نواجه  ال  البلدية 
شيء باستمرار ونعقد االجتماعات حول كيفية 
تطوير البلدية، وانضممنا كنساء البلدية وعددنا 
في  ساعدنا  الفكري  التدريب  إلى  نساء  سبع 
لبعضنا  ومساندتنا  بعضنا  مع  العقبات  تالفي 
البعض، ألن هدفنا األسمى هو تطوير البلدية 

من الناحية الخدمية والجمالية«. 

في كوكب آخر؟!.
هذا غير المطالب بوضع عناصر من قوات 
الترافيك في المدخل المقابل لكراج نوروز، 
بحيث تدخل سيارات خاصة منها من تمر 
في الكراج للشارع اآلخر، ومنها من تقف 
لساعات طويلة بالكراج، وهذا األمر يعرقل 
السرافيس  وسيارات  المواطنين  حركة 

المتواجدة على الخط.
البلديات  قامت  وقد  لدينا،  كثير  الزفت 
بعد  الهامة  الرئيسية  الشوارع  بتزفيت 
عام  في  زاغروس  شركة  مع  التعاقد 
ولكن  ذلك،  على  مشكورة  وهي   ،2019
كراج الشهيد عماد السيد وهو ليس ببعيد 
عن مرمى أنظار المعنيين ينتظر التزفيت، 

فكيف لم يلفت انتباههم حتى اآلن؟؟؟.

جوان محمد

تقرير/ ليكرين خاني

مرتزقة تركيا يف ليبيا 
وأوروبا ستدفع الثمن

عمال النظافة معوقات 
جّمة تواجههم.. ووعود 

بحلول قريبة

التركمان.... أصول وجذور وجيه عشيرة الشرابين: »البّد من تكثيف الجهود 
إلعادة الُمهّجرين قسراً إلى منازلهم«

في حروبها  المرتزقة  تركيا على زج  تعمل 
التي تخوضها لتحقيق مصالحها ومد نفوذها 
في  جلياً  ذلك  المناطق، وظهر  كثير من  في 
سوريا من خالل إنشاء فصائل مرتزقة تتبع 
القضايا  من  العديد  استغالل  خالل  من  لها 
تلك  أمام  والظهور  السورية،  األزمة  في 
الشعب  لثورة  كداعم  المرتزقة  الفصائل 
الدين  شيوخ  باستخدام  النظام  ضد  السوري 
أو الرموز االجتماعية والهدف تشكيل جيش 
ولتحقيق  المال  أجل  من  يقاتل  المرتزقة  من 

مصالح التركي في سوريا...«5

يطالبون  النظافة  قامشلو-عمال  روناهي/ 
لهم،  دعمها  عن  تُفِصح  المعنية  والجهات 
صحة  على  الحفاظ  أجل  من  خططوه  وما 
العمال وتحقيق مطالبهم في القريب العاجل، 
األوساخ  من  خالياً  نظيفاً  بلداً  سنشهد  فهل 

واألمراض؟؟!!!...«6

الشرابيين  عشيرة  وجيه  أكد 
العشائر  أعيان  هيئة  وممثل 
العربية في شمال وشرق سوريا 
ثابت الجوهر أّن دولة االحتالل 
انتهاكاتها  تواصل  التركي 
احتلتها  التي  المناطق  في 
من شمال و شرق سوريا، وشدد 
شعوب  تكاتف  ضرورة  على 
المنطقة ضّد االحتالل التركي؛ 
إلى  قسراً  المهجرين  إلعادة 
جميع  وتحرير  منازلهم، 
دولة  احتلتها  التي  المناطق 

االحتالل التركي.. »2

نظمت الجمعية التركمانية بمدينة منبج وريفها؛ المحاضرة الثانية 
التي حملت عنوان »التركمان أصول وجذور«، وذلك في صالة مركز 
المحاضرة  وألقى  التربوي،  المجمع  جانب  الكائنة  والفن  الثقافة 

الكاتب القاص؛ جمعة حيدر...«8

مظلوم عبدي: »أجرينا محادثات مع تركيا 
سابقًا.. ومستعدون للقيام بذلك مرّة 

أخرى.. نحن نريد السالم«
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية 
التركي  االحتالل  دولة  أن  عبدي  مظلوم 
انتهكت جميع االتفاقات الموقعة بخصوص 
بتغيير  تقوم  حيث  سوريا،  وشرق  شمال 
الحقوق  وتنتهك  المنطقة  ديمغرافية 
الدينية والعرقية لشعوبها، وأشار إلى أنه لم 
التركي حجة لمهاجمة  تعد لدولة االحتالل 
مناطق شمال وشرق سوريا؛ ألن قسد انسحبت 
من المناطق الحدودية. وحث على دور روسيا 
في التوصل إلى اتفاقات مع النظام السوري، 
تركيا  مع  للتفاوض  استعداده  عبدي  وأبدى 
إن كانت جادة في ذلك.. كما ودعا واشنطن 
للمساعدة في  الجهود  المزيد من  إلى بذل 
سوريا،  في  للنزاع  عادل  سياسي  حل  ضمان 
بمن  السوريين  منح  ضمان  في  وللمساعدة 
سوريا  في  الكاملة  حقوقهم  الكرد  فيهم 
سوري  دستور  ضمن  جديدة؛  ديمقراطية 

جديد...«2

رياض درار: »سنشارك يف المسارات السياسية 
المقبلة لحلِّ األزمة السورّية«

سوريا  لمجلس  المشترك  الرئيس  قال 
الديمقراطية رياض درار: »إنَّ هناك تغيراً في 
توافق سوري  وفق  السورية  المعارضة  شكل 
دولي، أما المعارضة المرتبطة بالدولة التركية، 
وتحمي مصالح تركيا ستبقى بعيدة عن مستقبل 
الذاتية  اإلدارة  في  أنهم  إلى  وأشار  سوريا«، 
جهداً  يدخروا  لم  الديمقراطية  سوريا  ومجلس 

من أجل الوصول إلى خطوات جادة لتوحيد السوريين والوصول إلى مشروع حقيقي، يفضي 
الشعب  تطلعات  تحقق  جديدة  سياسية  مرحلة  إلى  واالنتقال  السورية،  األزمة  لحل  مسار  إلى 

السوري في الحرية والديمقراطية...«4

عين روناهي
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الشرابيين  عشيرة  وجيه  أكد  ـ  األخبار  مركز 
شمال  في  العربية  العشائر  أعيان  هيئة  وممثل 
وشرق سوريا ثابت الجوهر أّن دولة االحتالل 
التي  المناطق  في  انتهاكاتها  تواصل  التركي 
احتلتها من شمال و شرق سوريا، وشدد على 
ضرورة تكاتف شعوب المنطقة ضّد االحتالل 
منازلهم،  إلى  المهجرين قسراً  التركي؛ إلعادة 
دولة  احتلتها  التي  المناطق  جميع  وتحرير 

االحتالل التركي.. 
التركي هجماته على  يواصل جيش االحتالل   
لحشد  باإلضافة  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
عين  وناحية  تمر،  تل  محيط  في  مرتزقته 
عيسى، باإلضافة لشن هجمات عبر الطائرات 
من   12 الـ  في  آخرها  وكانت  مستمر،  بشكٍل 
طائرة  استهدفت  حيث  الجاري،  الثاني  كانون 
بالقرب  القديمة  العسكرية  النقاط  إحدى  مسيرة 
وأدى  سبيه؛  تربه  ناحية  في  دوكر  قرية  من 
الداخلي  إلى استشهاد عضوين في قوى األمن 

وإصابة مدنيين.
وبهذا الصدد؛ أوضح وجيه عشيرة الشرابيين، 
شمال  في  العربية  العشائر  أعيان  هيئة  وممثل 
وشرق سوريا ثابت الجوهر لوكالة أنباء هاوار 
ديمغرافية  لتغيير  يهدف  التركي  االحتالل  بأن 
كانيه، وكري  مثل سري  احتلها  التي  المناطق 
حوار  فتح  وأهمية  ضرورة  على  وشّدد  سبي 

سوري ـ سوري.
الجهود  تكثيف  لضرورة  الجوهر  ثابت  وأشار 
اآلن ضمن  والقاطنين  قسراً  الُمهّجرين  إلعادة 
ومنازلهم  أراضيهم  إلى  والمخيمات  المدارس 

في المناطق التي هُّجروا منها.
واألمان  األمن  يسود  أن  الجوهر  ثابت  وتأمل 
في مناطق شمال وشرق سوريا، ودعا الشعوب 
كافة أن يكونوا يداً واحدة ضد االحتالل التركي 
لكي يتم إعادة كل الُمهّجرين الذين هُّجروا قسراً 

من مناطقهم التي احتلتها تركيا ومرتزقتها سواء 
وجرابلس،  أبيض،  وتل  كانيه،  سري  أكانت 
والباب، وعفرين، وتحرير جميع المناطق التي 

احتلها االحتالل التركي.
وشّدد الجوهر على ضرورة فتح حوار سوري 
دائماً  وعشائر  كقبائل  »نحن  وقال:  سوري،  ـ 
حوار  لفتح  ونشجعها  الذاتية،  اإلدارة  نحّث 
سوريـ  سوري، وفتح حوار مع النظام السوري 
بما يضمن المكتسبات والمنجزات التي حققتها 

اإلدارة الذاتية خالل األعوام الماضية«.
وعشائر  كقبائل،  بأنهم  الجوهر  ثابت  وأكد 
عربية، وكردية، وسريانية، وجميع أبناء شمال 
قوات  في  أبنائهم  مع  يسعون  سوريا  وشرق 
العسكرية،  القوة  لتعزيز  الديمقراطية  سوريا 
لكي  التركي؛  العدو  مع  الحدود  وتأمين 
الوضع  سيما  ال  آمناً،  ويصبح  الوضع  يستقر 
إلى  قسراً  الُمهّجرين  يعود  ولكي  االقتصادي، 

مناطقهم.
وتطرق ثابت الجوهر إلى ممارسات االحتالل 
التركي بحق أبناء المناطق التي احتلتها مؤخراً، 
أردوغان  قام  الماضية؛  الليلة  »خالل  وقال: 
من 1500  أكثر  بترحيل  اإلجرامية  وحكومته 
يحتلها  التي  المناطق  إلى  مناطقه  من  عائلة 
كانيه وكري سبي وإسكانهم ضمن  مثل سري 

منازلنا«.
مجلس  وممثل  الشرابيين،  عشيرة  وجيه  وحيّا 
في شمال وشرق  العربية  العشائر  أعيان  هيئة 
وقال:  الذاتية،  اإلدارة  الجوهر  ثابت  سوريا 
التي  األعمال  كافة  ونبارك  جانبها  إلى  »نقف 
تقوم بها، ونحن يُدنا مع اإلدارة الذاتية الستقرار 
األمن واألمان في المنطقة، ونسعى بشكٍل جاد 
لعقد حوار سوريـ  سوري يضمن وحدة سوريا 

أرضاً وشعباً«.

يصعد  اإليراني  النظام  ـ  األخبار  مركز 
تغطية  من  ويمنعهم  الصحفيين  تجاه  بتهديداته 
النظام  االحتجاجية ضد  والنشاطات  الفعاليات 
منظمة  صرحت  النطاق  هذا  ضمن  الحالي، 
مراسلون بال حدود بعض الوثائق حول القمع 

اإليراني تجاه الصحفيين.
الصحافيون  لها  يتعّرض  التي  التهديدات 
الكلمة  التقييد على  اإليرانيون تجاوزت حدود 
وطريقة التعبير، ولم تستثِن مزدوجي الجنسية 
اإلعالم،  أو  الصحافة  حقلي  في  العاملين  من 
إذ شّكل التركيز عليهم بشكل خاص ُمثار قلٍق 

لمنظمة “مراسلون بال حدود”.
األربعاء  وّجهت  قد  كانت  الدولية  المنظمة 
إلى قادة ستِّ دوٍل أوروبية،  الماضي، خطاباً 
فيه  طالبتهم  المتحدة،  الواليات  إلى  إضافةً 
يعيشون  الذين  اإليرانيين  الصحافيين  بحماية 
في بلدانهم، وحّث النظام اإليراني على تأمين 
على الحق األساسي في الحصول المعلومات.

وأشارت المنظمة إلى سيطرة النظام اإليراني 
على وسائل اإلعالم المحليّة في إيران، والتي 
الكبرى  األحداث  تغطية  من  الصحافيين  تمنع 
مثل االحتجاجات المناهضة للنظام، التي بدأت 
وسائل  معتبرةً  الماضي،  الثاني  تشرين  في 
اإلعالم الناطقة بالفارسية التي تبث من أوروبا 
اإلخبارية  المصادر  تعد  المتحدة  والواليات 

المستقلة الوحيدة لإليرانيين.
ولفتت المنظمة إلى أن النظام اإليراني رد على 
لألحداث  الدولية  والتغطية  االحتجاجات  هذه 
الصحافيين  ضد  تهديداته  بتصعيد  إيران،  في 
اللغة  خدمات  في  يعملون  الذين  الخارج  في 
“بي. كـ  عالمية  إعالم  لوسائل  الفارسية 

بي.سي” وراديو “فرنسا الدولية”، إضافة إلى 
المنفى،  في  المستقلة  اإليرانية  وسائل اإلعالم 

مثل شبكة “إيران الدولية”.
الصحافيين  ضد  التهديدات  اتخذت  كما 
اإليرانيين في الخارج شكل هجمات إلكترونية 

التواصل  وسائل  على  وتهديدات  وإهانات 
في  عاملون  وتعرض صحافيون  االجتماعي، 
بـ  للتهديد  لندن  من  تبث  إيرانية  إعالم  وسائل 
إلى  القسرية  والعودة  الشارع  في  االختطاف 

إيران، بحسب مراسلون بال حدود.
 200 حوالي  تلقى  المنظمة  حصيلة  وبحسب 
صحافي إيراني يعيشون خارج إيران رسائل 
تلقوا  شخصاً   50 حوالي  منهم  مضايقة، 
إدانة  إلى  البلدان،  قادة  بالقتل، داعيةً  تهديدات 
الصحافة،  حرية  يهدد  الذي  السلوك،  هذا 
المعلومات  في  األساسي  الحق  عن  والدفاع 

وتوفير الحماية للصحافيين.
وأظهرت الوثائق سابقاً بأن طهران عمدت إلى 
اعتقال أو سجن ما ال يقل عن 860 صحفيا، 
من بينهم 218 امرأة، خالل الثالثين عاماً التي 
بين عامي 1979  الفترة  الثورة، أي في  تلت 

و2009.

األصوات  تنامي  ظل  في  األخبار-  مركز 
التي  التركية  للسياسة  الرافضة  والمواقف 
وفي  جوارها  في  والدمار  االحتالل  تنتهج 
فنلندا  في  نشطاء  أطلق  عام،  بشكل  المنطقة 
ومبيعات  والمنتجات  السياحة  لمقاطعة  حملة 

األسلحة إلى تركيا.
تركيا  بأن  الحملة  في  المشاركون  وصرح 
المصدرة  الرئيسية  الدول  من  واحدة  هي 
والمستوردة من فنلندا، مع إيالء اهتمام خاص 
المنسوجات  بشأن  والمفاوضات  لالتصاالت 

والسياحة ومبيعات األسلحة.
تصنع  الحملة،  وإعالن  الدعاية   لنص  ووفقاً 
معظم ماركات المنسوجات الفنلندية في تركيا. 
و73   ٪  66 تصنيع  يتم  المثال،  سبيل  على 
من  والمنسوجات  المالبس   منتجات  من   ٪
الفنلندية    Nansonو  Finlayson ماركات 

في تركيا.
إلى  الفنلندية  الشركات  الحملة  منظمو  ودعا 
االنسحاب من تركيا حتى تصبح الدولة التركية 
ديمقراطية وتنهي احتاللها ألراضي في شمال 

سوريا.
تركيا  أن  المقاطعة  حملة  في  اإلعالن  وتم 
الرئيسية  األماكن  من  واحدة  أيضاً  كانت 
الفنلنديين  ودعت  للسياحة،  الفنلنديين  للسياح 
لجيب  تذهب  السياحة  إيرادات  أن  معرفة  إلى 

أردوغان والفاشيين.
الفنلندية  األسلحة  مبيعات  أن  البيان  في  وجاء 
إلى تركيا قد زادت، مما يجعل تركيا ثاني أكبر 
تم  السياق،  هذا  في  فنلندا.  في  لألسلحة  مشتر 
وقيل:  فنلندا  من  المستورد  الفوالذ  استذكار 
العربات  تركيا لصنع  الفوالذ في  يستخدم هذا 

المدرعة BMC، وتستخدم أيضا في صناعة 
الدبابات.

الذخيرة،  جانب  إلى  أنه  الحملة  منظمو  وقال 
المتقدمة  والتكنولوجيا  الرادار  أنظمة  بيع  يتم 
مثل الطائرات بدون طيار إلى تركيا. ودعت 
حملة المقاطعة الحكومة إلى إلغاء تراخيصها 
النهائي  الوضع  عن  اإلعالن  ويتم  الحالية، 

.turkkiboikottiin.net للحملة على موقع

إعالنات

من  طبيعي  غير  بشكل  الدم  ضغط  انخفاض 
الدوخة  تسبب  أن  يمكن  التي  الخطيرة  األمور 
أن  الحاالت  بعض  في  ويمكن  واإلغماء، 
انخفاض  أسباب  وتختلف  للحياة،  مهدداً  يكون 
طبية  اضطرابات  إلى  الجفاف  من  الدم  ضغط 
ما هي  معرفة  المهم  ومن  أو جراحية خطيرة، 

أسباب انخفاض ضغط الدم حتى يمكن عالجه.
هو  الطبيعي  للشخص  المثالي  الضغط  ومقياس 
دون  الدم  وانخفاض ضغط  أقل من 120\80، 
للقلق وال يحتاج  أي أعراض ال يشكل مصدراً 
وجود  على  عالمة  يكون  قد  ولكنه  العالج  إلى 
حيث  السن،  كبار  في  خاصة  كامنة،  مشكلة 
القلب  إلى  الدم  تدفق  كفاية  عدم  في  يتسبب  قد 

والدماغ واألعضاء الحيوية األخرى.
أسباب انخفاض ضغط الدم:

الدم،  ضغط  النخفاض  واضح  سبب  يوجد  ال 
ولكنه قد يكون مرتبطاً بما يلى:

1- الحمل: مشاكل هرمونية مثل: قصور الغدة 
في  السكر  نسبة  انخفاض  أو  السكرى  الدرقية، 

الدم.
2- بعض األدوية التي ال تستلزم وصفة طبية.

3- بعض األدوية التي تستلزم وصفة طبية مثل: 
ارتفاع ضغط الدم، االكتئاب، مرض باركنسون.

4- مرض فشل القلب.
5- عدم انتظام ضربات القلب.

6- توسع أو تمدد األوعية الدموية.
7- ضربة شمس.
8- مرض الكبد.

أسباب انخفاض ضغط الدم بشكل مفاجئ:
األشياء  من  مفاجئ  بشكل  الدم  انخفاض ضغط 

التي تهدد الحياة وأسبابها كالتالي:
1- حدوث نزيف دموي قد يسبب هبوط مفاجئ 

في الضغط.
2- انخفاض درجة حرارة الجسم أو ارتفاعها. 
3- مرض عضلة القلب الذى يسبب فشل القلب.

4- مرض تسمم الدم.
5- الجفاف الشديد من القيء أو اإلسهال والحمى.

6- رد فعل لتناول بعض األدوية.
عدم  يسبب  الذى  الحساسية  صدمة  مرض   -7

انتظام ضربات القلب.

أسباب انخفاض ضغط الدم الوضعي:
انخفاض  هو  الوضعي:  الدم  ضغط  انخفاض 
ضغط الدم عند الوقوف فجأة، ويمكن أن يحدث 
الجفاف،  مثل:  أسباب  لمجموعة  شخص  ألى 
يتأثر  أن  يمكن  كما  اإلرهاق،  الغذاء،  نقص 
بالتكوين الوراثي والشيخوخة واألدوية والعوامل 

الغذائية والنفسية والعدوى والحساسية.

يحدث ضغط الدم الوضعي في األشخاص الذين 
يتناولون أدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، 
ويمكن أيضاً أن يكون ذي صلة بالحمل، تصلب 
السن  كبار  وكذلك  السكرى،  مرض  الشرايين، 
الذين يتأثرون بشكل خاص، خاصة أولئك الذين 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو خلل وظيفي في 

الجهاز العصبي.

انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام هو سبب 
الوجبات  تناول  بعد  ويحدث  للدوخة،  شائع 
الدسمة التي تحتوى على الكربوهيدرات ويعتقد 
المعدة  أوعية  في  الدم  تجمع  هو  ذلك  سبب  أن 

واألمعاء.
أسباب شائعة النخفاض ضغط الدم الوضعي:

1- الجفاف
2- اضطرابات الجهاز العصبي المركزي.

العصبي  االعتالل  مثل:  األعصاب  مشاكل   -3
الال إرادي.

4- اضطرابات القلب واألوعية الدموية.
5- ادمان الكحول.

6- أمراض التغذية.
تسبب أعراض انخفاض ضغط الدم مثل الدوخة 
والضعف واإلغماء، السقوط على األرض الذى 

يعرضك إلصابة خطيرة بالرأس.
يسبب انخفاض ضغط الدم الشديد حرمان الجسم 
بوظائفه  للقيام  األكسجين  من  كافية  كمية  من 
القلب  عضلة  ضعف  إلى  يؤدى  مما  الطبيعية، 

وتلف الدماغ.

وجيه عشيرة الشرابين: »البّد من 
تكثيف الجهود إلعادة الُمهّجرين 

قسراً إلى منازلهم«

اإلدارة الذاتية الديمقراطية.
المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة.

هيئة اإلدارة المحلية.
إعالن استدراج عروض أسعار.

تعلن هيئة اإلدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة عن حاجتها ألجراء طلب أسعار بطريقة الظرف 
المختوم لتوريد كمية من شتالت األشجار الحراجية والمثمرة لصالح مشتل بارين الكائن في مدينة 

القامشلي بدوار الزيتونية.
أخر موعد لتقديم العروض قبل نهاية الدوام الرسمي ليوم األربعاء تاريخ 2020/2/5 وذلك في ديوان 

هيئة البلديات والبيئة. 
موعد فض العروض في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 2020/2/6.

التأمينات األولية /700000/ سبعمائة الف ليرة سورية فقط ال غير.
مدة ارتباط العارض بعرضه /10/ أيام.

مدة تنفيذ المشروع 20 يوماً .
مدة إنجاز موضوع اإلعالن /15/ يوماً اعتباراً من تاريخ 2020/1/22.

تراعى الشروط األساسية كالعمر والنوع واالرتفاع حسب الوارد في الجدول المرفق باإلعالن
يجب خلو األشجار من األمراض أو التلف. 

يتحمل المورد كامل التلف أثناء عملية الشحن. 
تسليم األشجار ) الغرسات( تسلم في أرض مشتل بارين الكائن في مدينة القامشلي بدوار الزيتونية. 

غرامة التأخير 0.01% عن كل يوم تأخير غير مبرر. 
سعر اإلضبارة /5000/ ل.س.

تقدم العروض مرفقة بجميع الوثائق الثبوتية الالزمة الى الديوان ويمكن مراجعة الدائرة الفنية لالطالع 
على دفتر الشروط وشراء اإلضبارة خالل أوقات الدوام الرسمي. 

قامشلو 2020/1/21م.

مذكرة إخطار
رقم األساس /396/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: الياس بن عبدو كسواني.  
المطلوب تبليغه: إبراهيم العابو بن أحمد. 

الموضوع: إخالء لعلة التأجير.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2020/3/25م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /1478/ لعام 2020م.

طالب التبليغ:  أماني عبد السالم جميل.   
المطلوب تبليغه: كمال محمد الخطيب. 

الموضوع: تفريق.  
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الثالثاء 2020/1/28م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهة الشيخ. 
المطلوب تبليغه: خالصة خميس الشيخ.

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الخميس 2020/2/13م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهة الشيخ.    
المطلوب تبليغه: زهرة خميس الشيخ. 

الموضوع: تصفية تركة. 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الخميس 2020/2/13م. 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس \189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهة الشيخ. 
المطلوب تبليغه: نجود خميس الشيخ. 

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الخميس 2020/2/13م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة إخطار
رقم األساس /213/ لعام 2020م,

طالب التبليغ: عائشة الحسين بنت ابراهيم.    
المطلوب تبليغه: عيسى الحسين بن ابراهيم. 

الموضوع: تثبيت زواج.   
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2020/1/29م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار   
رقم األساس /160/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: يازي جمعة الخالوي.     
المطلوب تبليغه: إبراهيم عوض بن شريف.     

الموضوع: تفريق لعلة والغياب. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الثالثاء     2020/2/4م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /276/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: عبد الخالق أحمد كسحو.  
المطلوب تبليغه: أحمد جالل حسين حاج محمد. 

الموضوع: تثبيت بيع سيارة. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين 2020/2/3م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /229/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: عبد الخالق المحمد بن صالح.    
المطلوب تبليغه: فارس الفارس بن تركي.   

الموضوع: حجز احتياطي مستعجل.  
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الخميس  2020/2/6م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى
رقم األساس /2028/ لعام 2019.

طالب التبليغ: محمد الحسين بن حمد.  
المطلوب تبليغه: أحمد صالح الحمود البطران.

الموضوع: بدفع مبلغ. 
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 2020/1/29م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
إلى المكتب اإلعالمي في الرقة

مذكرة إخطار 
رقم األساس /203/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: علي صالح مسلم.   
المطلوب تبليغه: هاني نبيل جابان.    

الموضوع: تثبيت بيع سيارة. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األحد   2020/2/2م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /1022/ لعام 2020م.
طالب التبليغ: فاطمة السلطان.    
المطلوب تبليغه: نايف أحمد الدغيشم.

الموضوع: تثبيت زواج وتفريق.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين2020/2/24م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى 
رقم األساس /275/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: ماجد الحاج محمد العيسى.  
المطلوب تبليغه: حسن حسين حسين.   

الموضوع: تثبيت بيع سيارة. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين  2020/2/3م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /149/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: طلعت المصري بنت يحيى.   
المطلوب تبليغه: عبد الرحيم المشهد بن سطم.  

الموضوع: طلب مبلغ. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين 2020/2/3م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة دعوى 
رقم األساس /66/ لعام 2019.

طالب التبليغ: جمال الدين المطر. 
المطلوب تبليغه: أحمد الخلف. 

الموضوع: إخالء مأجور.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين 2020/2/17م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى  
رقم األساس /513/ لعام 2020.

طالب التبليغ: جيهان الحسين بنت أحمد.    
المطلوب تبليغه: عالء الدين الحمدان.  

الموضوع: طالق  ونفقة
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين 2020/2/10م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

مذكرة دعوى  
رقم األساس /287/ لعام 2020م.

طالب التبليغ:  حميدة الصطوف بنت علي.    
المطلوب تبليغه: محمود عبد القادر بكو.    

الموضوع: تثبيت زواج والحاق نسب. 
الحضور أمام ديوان العدالة في منبج الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء    2020/2/12م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في منبج

مذكرة إخطار 
رقم األساس /710/ لعام 2020.

طالب التبليغ: ريمة العليان الشيخ.   
المطلوب تبليغه: محمد جمعة الدريس. 

الموضوع: تفريق.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األثنين 2020/3/30م.
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

تبليغ إخطار التنفيذ 
رقم األساس /205/ لعام 2019.

طالب التبليغ: سروان أحمد محمد علي.   
المطلوب تبليغه: ريزان محمد بوزي.

الموضوع: دفع مبلغ 1800دوالر أمريكي ومبلغ 
100000 مئة ألف ل.س باإلضافة الي الرسوم 

والمصاريف.
 ديوان العدالة االجتماعية في كوباني

مذكرة إخطار 
رقم األساس /189/ لعام 2020م.

طالب التبليغ: أمينة الشيخ ومنتهة الشيخ. 
المطلوب تبليغه: إبراهيم خميس الشيخ. 

الموضوع: تصفية تركة.
الحضور أمام ديوان العدالة في الرقة الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس 2020/2/13م

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

مظلوم عبدي: »أجرينا محادثات مع تركيا سابقًا.. 
ومستعدون للقيام بذلك مّرة أخرى.. نحن نريد السالم«

مركز األخبار ـ أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن دولة االحتالل التركي انتهكت جميع االتفاقات الموقعة بخصوص شمال وشرق 
سوريا، حيث تقوم بتغيير ديمغرافية المنطقة وتنتهك الحقوق الدينية والعرقية لشعوبها، وأشار إلى أنه لم تعد لدولة االحتالل التركي حجة لمهاجمة 
مناطق شمال وشرق سوريا؛ ألن قسد انسحبت من المناطق الحدودية. وحث على دور روسيا في التوصل إلى اتفاقات مع النظام السوري، وأبدى عبدي 
استعداده للتفاوض مع تركيا إن كانت جادة في ذلك.. كما ودعا واشنطن إلى بذل المزيد من الجهود للمساعدة في ضمان حل سياسي عادل للنزاع في 

سوريا، وللمساعدة في ضمان منح السوريين بمن فيهم الكرد حقوقهم الكاملة في سوريا ديمقراطية جديدة؛ ضمن دستور سوري جديد.

أجرى موقع »المونيتور« األمريكي لقاء مع قائد 
الديمقراطية مظلوم عبدي، تحدث  قوات سوريا 
فيه عن عدة ملفات شائكة، وال سيما الوضع في 
سوريا، ودور كل من واشنطن وموسكو في حّل 
األزمة السورية، وقضية عملية السالم بين الكرد 

وتركيا. 
النتائج  إلى  حديثه  مستهل  في  عبدي،  وتطّرق 
من  سوريا  وشرق  لشمال  تركيا  لغزو  الكارثية 
بتنظيم  المرتبطة  المرتزقة  تركيا  جلب  خالل 
الكرد  النازحين  ومعاناة  المنطقة،  إلى  القاعدة 
إلى  عبدي  ولفت  سواء.  حد  على  والعرب 
حجة  أي  لها  تعد  لم  المحتلة  التركية  الدولة  أن 
وكذلك  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  لمهاجمة 
مؤكداً:  وقال  التركية،  الذرائع  جميع  سقطت 
وتوجد  الحدودية،  المناطق  من  بالفعل  »خرجنا 
اآلن قوات النظام السوري المنتشرة على طول 

الحدود السورية التركية«.
الذي  الكبير  الدعم  عن  عبدي  مظلوم  وتحدث 
العالم،  أنحاء  جميع  من  الكردي  الشعب  يتلقاه 
تعاطفاً  العالم  وسياسيو  شعوب  »أبدت  قائالً: 
التركي  الغزو  أثناء  شعبنا  مع  النظير  منقطع 

لشمال وشرق سوريا«.
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  ووصف 

فيما  سيما  وال  »اإليجابي«،  بـ  الروسي  الدور 
يتعلق بحل مشاكل شمال وشرق سوريا، وقال: 
ونحن  سوريا،  في  كبير  بنفوذ  روسيا  »تتمتع 
حل،  إلى  التوصل  على  حريصة  أنها  نعرف 
على  مساعدتنا  في  كبير  بشكل  تسهم  وسوف 

التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري«.
موسكو  محاوالت  جميع  أن  على  عبدي  وأكد 
التركي  والنظام  السوري  النظام  بين  للتقرب 
تدعم  األخيرة  ألن  »وذلك  بالفشل:  ستبوء 
السورية ضد  المعارضة  تُسمى  التي  الجماعات 
المسلمين،  اإلخوان  جماعة  وأهمها  النظام، 
المسلمين  اإلخوان  جماعة  مع  تركيا  وعالقات 
تقتصر  وال  بطبيعتها،  استراتيجية  عالقات  هي 
عالقاتها  بسهولة  تركيا  تخسر  لن  سوريا.  على 
معهم، وال يمكن لها أن تصنع السالم مع النظام 

السوري«.
وتحدث مظلوم عبدي عن انتهاك تركيا لالتفاقيات 
الموقعة بخصوص شمال وشرق سوريا، حيث 
تقوم أنقرة بتغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة، 
للشعوب  والدينية  العرقية  حقوق  تنتهك  وكذلك 
التي تعيش هناك، وحّمل مسؤولية أعمال تركيا 

في كوباني على كل من واشنطن وموسكو.
أعادت  األمريكية  القوات  أن  عبدي  ونّوه 

أن  موضحاً  السوري،  الشمال  في  قواتها  نشر 
ضد  الحرب  على  سلبي  وبشكٍل  أثّر  االنسحاب 
داعش، وأدت العملية إلى إعادة مرتزقة داعش 
تنظيم صفوفها، »وال يمكن حل هذه المشكلة في 

شهور، بل سوف تستغرق سنوات«.
القوات  عودة  حول  يدور  الغموض  يزال  وال 
المناطق  وبخاصة  المنطقة  إلى  األمريكية 
النفطية، وقال عبدي في هذا اإلطار: »في الواقع 
ال يوجد حتى اآلن أي وضوح بشأن ما إذا كانت 
القوات األمريكية ستستمر هنا أو إلى متى، األمر 

متروك لترامب«.
ودعا عبدي واشنطن إلى بذل المزيد من الجهود 
للمساعدة في ضمان حل سياسي عادل للنزاع في 
أبناء  جميع  منح  في ضمان  وللمساعدة  سوريا، 
الكاملة  الكرد حقوقهم  فيهم  بما  السوري  الشعب 
دستور  ضمن  جديدة،  ديمقراطية  سوريا  في 

سوري جديد.
مع  الحوار  استئناف  فرص  إلى  عبدي  وتطرق 
مباشرة  محادثات  إجراء  إمكانية  وحول  أنقرة، 
مع تركيا، أو التعاون كما جرى عن نقل رفات 
سليمان شاه من موقعها بالقرب من كوباني إلى 
موقعها الحالي بالقرب من الحدود التركية، قال: 
»لماذا ال نعلم أن تركيا تريد إعادة رفات سليمان 

شاه إلى كوباني، وإعادة بناء قبره هناك، شريطة 
أنها  نيتنا على  تقدير حسن  أال تخطئ تركيا في 
على  تركيا  لمساعدة  سعداء  سنكون  الضعف، 
والقيام  التركية،  المسلحة  القوات  مع  التنسيق 
بمثل هذه العملية بروح السالم، وعلى أساس أن 
روح السالم هذه ستكون متبادلة، هناك إشارات 
النية سنكون مستعدين  الثقة وحسن  لبناء  أخرى 

للنظر فيها«.
وشّدد عبدي على أن القضية الكردية في تركيا 
أيضاً  هم  العراق  في  فالكرد  متشابكة،  وسوريا 
فصلهم  يمكننا  »وال  المعادلة:  هذه  من  جزء 
نحو  خطوة  اتخذت  فكلما  البعض،  بعضهم  عن 
آثارها اإليجابية؛ ستكون  السالم في تركيا، فإن 
أي  فإن  وبالمثل،  آفا.  روج  في  هنا  محسوسة 
سوريا  في  الكرد  تجاه  تركيا  من  إيجابية  إشارة 
لها تأثير إيجابي على الكرد في تركيا، وبالمثل 
فإن التحركات العدائية التي اتخذتها تركيا؛ يكون 

لها تأثير سلبي على جانبي الحدود«.
ولفت القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية إلى أن 
الواليات المتحدة حريصة على مساعدة الوساطة 
وبين  الديمقراطية  سوريا  قوات  بين  السالم  في 
ترامب  الرئيس  وعد  »حيث  وأضاف:  تركيا، 
»سأتحدث  قال:  هاتفية،  مكالمة  أول  في  بذلك 

في  المشكلة  نصلح  أن  وعلينا  أردوغان  مع 
سوريا«. قلت: »حسناً، من فضلك«، نحن نريد 
إنهاء خالفاتنا مع تركيا، وإذا فعلنا ذلك، فإن هذا 
سيخفف بالتأكيد وضع الكرد في تركيا، ويساعد 
في تغيير الرأي العام التركي لصالح السالم. في 
رسالتي له، أكدت على ضرورة أن تعالج تركيا 
وعد  لقد  أيضاً،  حدودها  داخل  الكردية  المشكلة 
بالقيام بكل ما يلزم لمساعدتنا«. مضيفاً: »أكرر، 
مع  مشاكلنا  إلصالح  جهدنا  قصارى  بذلنا  لقد 
الديمقراطية،  سوريا  قوات  بصفتنا  تركيا، 
وبصفتنا وحدات حماية الشعب أجرينا محادثات 
مباشرة مع تركيا في الماضي ونحن على استعداد 

للقيام بذلك مرة أخرى، نحن نريد السالم«.
تركيا  أن  يعني  ال  »هذا  قائالً:  عبدي  وأشار 
سوريا،  في  الكردية  القضية  حل  عن  مسؤولة 
في  الكردية  القضية  حل  عن  مسؤولون  أننا  أو 
في  طرفاً  لسنا  أننا  وتكراراً  مراراً  قلنا  تركيا، 
الكردية هنا هي  المشكلة  تركيا،  داخل  الصراع 
في  المساعدة  ويمكننا  الداخلية،  سوريا  مشكلة 
في  المشاركة حالياً  البلدان  حلها بمساعدة جميع 
سوريا  بما في ذلك تركيا. لكن؛ في النهاية يجب 
التفاوض على ذلك مع الحكومة في دمشق؛ فكلنا 

سوريون وأنا واثق من أننا نستطيع ذلك«.

»مراسلون بال حدود« تفضح قمعية إيران تجاه الصحفيين«

نشطاء يطلقون حملة لمقاطعة المنتجات التركية في فنلندا
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محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

 زواج المتعة
 فساد مقنع
بحق المرأة

قبل أيام قرأت بعض املقاالت التي تناولت 
املتعة،  زواج  يسمى  ما  مواضيعها  في 
وبأنها  عنها  حتدثوا  التي  الظاهرة  هذه 
في  األخيرة  اآلونة  في  بكثرة  انتشرت 
العراق بحق املرأة، األمر الذي ربط الكثير 
الداخلي  للشأن  ومراقبني  احملللني  من 
العراقي هذه احلادثة بالتدخالت اخلارجية 
اإليراني  التدخل  وخاصًة  البالد  في 

الواضح له في السنوات األخيرة. 

انتشار  فأن  اإلعالمية  التقارير  وبحسب 
األمور  من  بات  الظواهر  هذه  مثل 
نتيجة  العراقي،  اجملتمع  في  الطبيعية 
عن  والناجت  البالد  في  السائد  الفساد 
الفراغ السياسي احلاصل. فظاهرة زواج 
األخيرة  الفترة  انتشرت في  التي  املتعة 
التي  العراقية  املرأة  معاناة  من  زاد 
أصبحت أداة بيد الرجال ال حوة وال قوة 
لها، في العديد من األماكن واملؤسسات 

والدوائر احلكومية الرسمية. 

حياة  على  سلباً  تؤثر  الظاهرة  هذه 
األمر  مختصني،  حسب  العراقية  املرأة 
الذي يؤدي بالنساء إلى القلق واالنتحار 
والقتل واحلرق وخلق عواقب في طريقها 
في  االجتماعية  حياتهم  على  والتأثير 

اجملتمع. 

مصاحلة  وال  خير  ال  الذي  الزواج  هذا 
وتشجع  تنشر  أنها  سوى  للمرأة  فيه 
على الفساد وحتطم نفسية املرأة على 
حساب تلبية رغبات الرجل. كما أن املرأة 
في مثل هذا الزواج ال تستطيع احلصول 
على حقوقها الطبيعية في احلياة وكل 
شيء يناسبها في احلياة الزوجية تبقى 
غير  ال  اجلنسية  الشهوات  لتلبية  أداة 

متى طلب الرجل. 

يخالف  الذي  الزواج  هذا  مثل  إن  كما 
في  والثقافية  االجتماعية  األعراف 
اإلسالمية،  الشريعة  وحتى  اجملتمع 
األصلية  األمومة  ثقافة  على  يقضي 
اجملتمع  في  موجودة  كانت  طاملا  التي 
اإلنساني والقضاء على مفهوم األسرة 
أن  واألطفال. حيث  واألب  واألم  والعائلة 
حقوقهم  من  الكل  جترد  الظاهرة  هذه 
إلى  تتحول  بذلك  واملرأة  الطبيعية. 
الرجل  وآلة لتلبية رغبات  سلعة متعة 
الذي ال تعرفه حتى في معظم األوقات. 
مستقبل  مؤقتة  حياة  مؤقتة،  عالقة 

مجهول يقف وراء ظاهرة زواج املتعة. 

املرأة في زواج املتعة ال تستطيع احلصول 
اجملتمع،  العادية في  الزوجة  على حقوق 
وصم  احلاالت  من  البعض  في  ويتم 
لسن  بأنهن  املتعة  زواج  في  النساء 
من  العديد  حتت  يعملن  بغايا  من  أكثر 

املسميات التي ال رقابة عليها. 

الظواهر  هذه  متل  وجه  في  وللوقوف 
على  وكيانها  املرأة  تستهدف  التي 
يجب  العراقية  النسائية  املنظمات 
للحد من مثل  تكثيف اجلهود احلقيقة 
هذه الظواهر التي حترم املرأة من أبسط 
أسيرة  وجتعلها  احلياة  في  حقوقها 
على  مجبورة  ليست  وتقاليد  لعادات 

القيام بها أو تطبقيها. 

من  املرأة  إنقاذ  وحتى  وحترير  خالص 
وبكثرة  تفاقمت  التي  الظاهرة  هذه 
إلى  باملرأة  تؤدي  رمبا  خاصًة،  العراق  في 
حياتها.  تناسب  ال  أساليب  مراجعة 
لذلك على جميع النساء املشاركة في 
النشاطات التوعوية التي ترفع من شأن 
املرأة في اجملتمع. وابتعادها عن مثل هذه 
املمارسات البعيدة عن األخالق واألعراف 
املرأة  حياة  من  تهدد  والتي  اجملتمعية. 
لشتى  ممنهج  بشكل  تتعرض  التي 

املضايقات في اجملتمع. 

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

إيمان الغريب: »عفرين ستبقى سورّية كابوس رياضي؟!
وسُنحرِّرها من الغزاة«

المرأة الشابة بمنبج تسعى لتحقيق التغيير الديمقراطي
 في المجتمع..

روناهي / قامشلو ـ في رحلة نوم عميقة آتاني كابوسًا 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  رأيت نفسي داخل مكاتب  مرعبًا، 
الجزيرة، وإذ النقاشات كلها تصب في كيفية تطوير الرياضة، 
األندية في ضيافة المكاتب، الجميع جالس ويناقش، تارًة 
الرياضة  الجميع تطوير  يتفقون، وهدف  يختلفون وتارة 

في اإلقليم!!!.

روناهي/ الطبقة- أكدت عضوة لجنة المرأة في التحالف الوطني الديمقراطي السوري فرع الطبقة إيمان الغريب بأنه 
بمرور عامين على بدء هجمات االحتالل التركي ومرتزقته على عفرين سعى المحتل التركي إلى تغيير الهوية الثقافية 

والسكانية لعفرين، وطالبت الجميع للمشاركة في إعادتها إلى الوطن األم سوريا.

روناهي/ منبج- أكدت اإلدارية في مجلس المرأة الشابة بمنبج بدور العلي إلى أن المرأة الشابة حققت خالل العام 
المنصرم الكثير من اإلنجازات على مستوى أعمال المجلس، السيما أن هذه المرحلة مرت بأطوار عديدة التزمت المرأة 

خاللها بمسار المقاومة والنضال.

تقرير/ جوان محمد

في  تداخل  ال  بحيث  ومنظمة  رائعة  روزنامة 
الجمعة،  يوم  في  جميعها  وليست  البطوالت؟، 
وللصاالت  للمراكز  القتالية  لأللعاب  البطوالت 
والنوادي الخاصة باللعبة فقط، وكرة القدم أصبح 

بمرور الذكرى السنوية الثانية على بدء العدوان 
من  العشرين  في  عفرين  منطقة  على  التركي 
كانون الثاني عام 2018م، يؤكد المحتل التركي 
على سياسته الهمجية باستهداف جميع الشعوب 

السورية التواقة للعيش بحرية.
عانى  السورية  لعفرين  التركي  االحتالل  خالل 
السكان من ويالت االحتالل والتهجير والمجازر 
ومرتزقته  المحتل  قبل  من  التعسفي  واالعتقال 
من الجيش الوطني السوري وداعش والنصرة، 
مهجرين  اآلن  هم  المنطقة  أهالي  من  والكثير 
قسراً من أراضيهم ينتظرون تحرير بيوتهم من 
المرتزقة واالحتالل الذي يحاول أن يمحو هوية 

تركية  والية  وجعلها  والثقافية  السكانية  عفرين 
وارتكبوا فيها الكثير من األفعال اإلجرامية التي 

أصبحت واضحة للعيان.

عامان من االنتهاكات واملجازر

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا 
لقاًء مع عضوة لجنة المرأة في التحالف الوطني 
الديمقراطي السوري فرع الطبقة إيمان الغريب، 
ارتكبوا  ومرتزقته  االحتالل  أن  أكدت  والتي 
العديد من المجازر واألفعال الوحشية على مدى 

عامين، وهدفوا إلى تغيير هوية عفرين الثقافية 
والسكانية قائلةً: »مرت الذكرى السنوي الثانية 
عفرين  منطقة  على  التركي  العدوان  بدء  على 
عانى  سنتين  وخالل  المرتزقة،  مع  بالتعاون 
أهالي المنطقة الكثير من المجازر والتهجير منها 
األصليين  السكان  وتهجير  الديمغرافي  التغيير 
وتوطين  اآلالف  عددهم  تجاوز  الذين  قسراً، 
والغوطة  إدلب  من  المرتزقة  عوائل  عنهم  بدل 
التركي  االحتالل  دولة  حاولت  وكما  وحمص، 
طمس هوية عفرين الثقافية والسكانية من خالل 
فرض سياسية التتريك والتهجير على حٍد سواء 
والقتل  االعتقال  إلى  باإلضافة  المنطقة،  في 
متتاليين من  التي حدثت خالل عامين  والسرقة 

سيطرة المرتزقة المدعومين من تركيا«.

مخطط العثامنية االحتاليل

وأشارت إيمان أن تلك األفعال الوحشية هي جزء 
من المخطط العثماني الحتالل المنطقة، وأردفت 
بالقول: »تعتبر هذه الجرائم والمجازر واألفعال 
الوحشية هي جزء من مخطط العثمانية، والذي 
يهدف إلى احتالل المزيد من األراضي السورية 
الشمال  من  أخرى  مناطق  في  حصل  كما 
ورأس  سبي،  كري  أبيض/  تل  من  السوري 
االستعمارية  األطماع  ألن  كانيه  سري  العين/ 
الدولة  العثمانية تسعى إلعادة إمجاد  العقلية  في 

العثمانية البائدة«.

عىل الجميع املشاركة

 يف تحرير عفرين

التواقة  السورية  الشعوب  جميع  إيمان  طالبت   
للحرية بالسعي من أجل تحرير عفرين وإعادتها 
إلى الوطن األم سوريا، وقالت: »رغم ما حصل 
خالل العامين المنصرمين لم نَر من أي طرف 
أهدافه  تحقيق  من  المحتل  تمنع  إجراءات  أي 
االستعمارية، ومن ارتكاب المجازر واالنتهاكات 
بحق  الحرب  جرائم  مستوى  إلى  ترقى  التي 
أهالي المناطق المحتلة، وبهذه الذكرى كتحالف 
وطني ديمقراطي سوري؛ نطالب الجميع للسعي 
سوريا  األم  الوطن  إلى  عفرين  إعادة  أجل  من 

وخروج المحتل منها بأسرع وقت«.

استذكار شهداء مقاومة العرص

في  المرأة  لجنة  عضوة  مع  اللقاء  نهاية  وفي 
فرع التحالف الوطني الديمقراطي السوري في 
شهداء  استذكار  حول  الغريب،  إيمان  الطبقة 
مقاومة العصر الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل 
بالقول:  اختتمت  التركي،  لالحتالل  التصدي 
»نستذكر شهيدات وشهداء مقاومة العصر الذين 
لالحتالل  التصدي  سبيل  في  بأرواحهم  ضحوا 
التركي ومخططاته االستعمارية التي يحاول من 
خاللها احتالل األراضي السورية وسلخها عن 

الوطن األم«.

تأسيس  منذ  المجتمع  طليعة  الشابة  المرأة  تمثل 
اإلدارة المدنية الديمقراطية بمدينة منبج وريفها، 
وكانت من أوائل المؤسسات المشاركة في دحر 
المجتمع،  كاهل  على  الجاثم  اإلرهاب  رجس 
وتحريره من أعتى قوة إرهابية شهدتها القرون 
الفاعلة  مشاركتها  خالل  من  وتمكنت  الحديثة. 
عبر  المجتمع  في  الديمقراطي  التغيير  لتحقيق 
ولمزيد  والفعاليات،  النشاطات  من  مجموعة 
روناهي«،  صحيفتنا«  التقت  التفاصيل،  من 
باإلدارية في مجلس المرأة الشابة؛ بدور العلي.

املرأة الشابة طليعة املقاومة والنضال

أنجزتها  التي  الفعاليات  أبرز  وحول  بدايةً، 
بالمجلس؛  بمنبج، حدثتنا اإلدارية  الشابة  المرأة 
عاماً  المنصرم  العام  »كان  قائلةً:  العلي  بدور 
التهديدات  لعمق  نظراً  والثبات  المقاومة  شعاره 
الذي  واالجتماعي  السياسي  بالواقع  ألّمت  التي 
وأهمها؛  سوريا،  وشرقي  شمال  بمناطق  مر 
المناطق  هذه  على  المتواصل  التركي  العدوان 
واحتالل  االستعمارية  أجندته  فرض  ومحاولته 
مزيد من األراضي السورية تحت ذرائع واهية. 
نتائجها تشريد اآلالف من هذه  وكان أحد أبرز 
الشابة  المرأة  وعدواناً. وانطلقت  المناطق ظلماً 
إيماناً منها بضرورة الوقوف ومساندة المهجرين 
المسيرات  من  بالعديد  المرأة  فشاركت  قسراً، 
االحتالل  بجرائم  المنددة  التضامنية  والوقفات 
التركي وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف 

هذه المجازر البشعة بحق أهلنا في هذه المناطق. 
ونُِظمت هذه المظاهرات والمسيرات في مناطق 
الرسالة  إيصال  بغية  منبج  مدينة  من  مختلفة 
المجتمع.  من  معينة  نسبة  أكبر  إلى  اإلنسانية 
وحظيت المسيرات بنسبة كبيرة من المشاركات 
مع  تضامنهم  إثر  والريف  المدينة  أهالي  من 
إخوانهم في سائر مناطق شمال وشرقي سوريا 

عموماً«. 
بالقول: »كانت هنالك مشاركات  بدور أضافت 
الجانب  في  وإنما  اإلطار،  هذا  في  أخرى 
القاصرات  زواج  يخص  ما  السيما  االجتماعي 
شاركت  فقد  المرأة،  ضد  العنف  ومناهضة 
من  بعدد  وريفها  منبج  بمدينة  الشابة  المرأة 
المسيرات والمظاهرات وقوفاً إلى جانب حرية 
مجتمع  في  الكريم  بالعيش  وكرامتها  المرأة 
عن  ودفاعاً  االجتماعية،  األمراض  من  خاٍل 
مساواة  بفرصة  تحظى  بأن  المشروعة  حقوقها 
بكل شيء.  األكبر  بالنصيب  الرجل  يحوزه  بما 
ورفضاً لنظرة االزدراء والدونية التي ينظر بها 
للمرأة وانتقاصاً من قدرها وطاقاتها الفياضة«. 

مفردات فنية ورياضية، تُثري المشهد اإلبداعي 
للمرأة الشابة

بدور  بمنبج؛  الشابة  المرأة  مجلس  في  اإلدارية 
من  تمكنت  الشابة  المرأة  بأن  أشارت  العلي، 
االنتقال الديمقراطي بذهنية المرأة وتابعت قائلةً: 
المنصرم  العام  خالل  الشابة  المرأة  »عملت 
بالدرجة  نفسها  تدريب  على  متواصل  بشكل 
التدريبية  الدورات  إقامة عدد من  األولى، عبر 

أكانت  سواًء  بالمرأة  الخاصة  باألكاديميات 
بعيد  حد  إلى  ساهمت  فقد  مغلقة،  أم  مفتوحة 
أنها  باعتبارها  فكرياً  وتثقيفها  المرأة  توعية  في 
ستكون الركيزة األساسية في خلق مجتمع سليم 
تنطلق  أن  للمرأة  يمكن  هذا،  ومن  ومتوازن. 
غمار  لخوض  وشجاعةً  تمرساً  أكثر  بشخصية 
الحياة عاملة ومقاتلة ألنها أدركت أنها لن تقضي 
على هذا الضعف سوى بتطوير وتغيير ذهنيتها 
الفكرية. وعلى هذا النحو، أقامت المرأة الشابة 
بمدينة منبج وريفها عدداً من الندوات التوعوية 
المخاطر  لشرح  القاصرات  بزواج  الخاصة 
هناك  كان  بالطبع  الشنيع.  الفعل  لهذا  الحقيقية 
تعاون وتنسيق مع بعض الجهات النسوية لبلورة 
صيغة وشعار لبدء بحملة ضد هذا الداء الخطير. 
ملموسة  إيجابية  نتائج  الندوات  هذه  حققت  وقد 
واالنضمام  جديدة  مواكب  بدخول  تُجّسد  وجيدة 
لهذه األنشطة التي توزعت في الريف والمدينة«.
في حديثها عن الفعاليات القادمة، أضافت بدور 
بأنهن يسعين في الفترة القادمة إلى إقامة العديد 
أكثر  الشابة  المرأة  لتمكين  الهادفة  األنشطة  من 
الجغرافي  االمتداد  على  عملهن  نطاق  وتوسيع 
للمدينة، بهدف توعية المرأة أكثر بذاتها وقدراتها 

أيضاً.
وأردفت قائلةً: »سنزيد من قراءة الكتب الفكرية 
الخاصة بتطوير المرأة بشكل جماعي على كافة 
كبيرة  آفاق  بزوغ  شأنه  من  وهذا  العضوات، 
وآلية  شأنها  تمس  التي  القضايا  بكافة  للنظر 
من  سنكثف  أننا  كما  لذلك.  مناسبة  حلول  إيجاد 

المظاهرات؛ الرافضة لالعتداءات والممارسات 
الالإنسانية بحق شعوب شمال وشرقي سوريا، 
المنظمات  إلى  القضية  تدويل  ذلك  من  والهدف 
الحقوقية بغية تعريفهم بجرائم االحتالل التركي. 
خاصة  للمسرح  فرقة  بتأسيس  سنقوم  أننا  كما 
تكريس  العام  هذا  في  واألهم  الشابة.  بالمرأة 
ال  الذي  والرياضي  البدني  الجانب  على  الفكر 
تقل أهميته على مستوى تطوير الجانب الفكري، 
للمرأة  رياضية  فرق  تأسيس  المقترح  من  إذ 

الشابة ال سيما في لعبتي كرة الطائرة والسلة«.
الشابة  المرأة  مجلس  في  اإلدارية  واختتمت 
الشابة  المرأة  مجلس  بأن  العلي  بدور  بمنبج؛ 
على  السنوية  خطته  ضمن  يساهم  منبج  في 
االنتقال بالمرأة على مستوى واعي من التمكين 
عبر تطبيق سياسة االنفتاح على ثقافات أخرى 
والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب، وأكدت 
بأنه ال مجال النتصارها اجتماعياً سوى باتباع 
النساء في  الديمقراطية، ومشاركة  مبادئ األمة 

جميع المحافل السياسية واالجتماعية.

ترخيصها عبر قوانين وأنظمة جديدة، وال فرق 
بين ناٍد عن اآلخر إال باالحترام واألخالق. 

الجوائز  واختيار  مميز  دوري  الطائرة  الكرة 
الفردية كان بعيداً عن التحيز والترضية، والبطل 
كما  وليس  بالذهب،  مرصع  كأس  نال  للدوري 
أن  المرء من  يستحي  المنصرمة كأس  األعوام 
يحمله، وللتنويه عضو من اللجنة الفنية ال توجد 

على طاولته علبة دخان حمراء طويلة!

وبطوالت  المالعب،  أرضية  تغيير  السلة  كرة 
كرة  فقط،  واحدة  بطولة  العام  في  وليس  مكثفة 
المصالح  عن  بعيدة  مستقلة  لجنة  الطاولة 
الشخصية، والشطرنج تأمين كافة اللوازم، وأما 
العام  كما  وليس  حرج،  وال  حّدث  الرقع  عدد 
من  الرقع  »نشحذ«  حيث  قليالً  كان  الماضي 
الجيران أيضاً، للتنويه أحد أعضاء اللجنة الفنية 
لم ينم طوال فترة البطولة المفتوحة بقامشلو لمدة 

يومين!
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار عاد كما كان 
في  الربيع  كجمال  جميالً  مخضراً  السابق  في 
بميزانية  للتنويه  جداً  وبميزانية محدودةً  وطني، 

محدودة جداً!
السقف  وضع  تم  الرياضية  قامشلو  صالة 
وأنقاض  النواحي،  كل  من  الصالة  وتجهزت 
ومخلفات السقف السابق تم منحها كهدية لمتحف 
كما  وليس  زحل،  كوكب  في  المتواجد  األناقة 
الحرامية  سوق  في  بيعت  بأنها  البعض  روجها 

المعروف بدمشق.
يخشون  ال  أصبحوا  القدم  كرة  لعبة  في  الحكام 
من  لكل  عفو  أي  شمل  بعدم  قرار  بعد  شيئاً، 

يتطاول عليهم.
أصبح لكل ناٍد راعي ولم يعد هناك علميات بيع 
وشراء لالعبين في السوق السوداء بعقد حقيقي 

وبعقد مزيف )براني( آخر.
بمديح  يعلق بصفحة  إداري، العب، ال  مدرب، 
وفي أخرى يسب نفس الشخص، رحل النفاق إلى 

غير رجعة مبروك انتصرنا!!!.
دوري  مباريات  في  كبير  جماهيري  حضور 
نهاية  بعد  لإلقليم  منتخب  وتشكيل  السيدات 
كان  فقد  للنهائي  التتويج  مراسيم  أما  الدوري، 
مميزاً، بحيث غاب التصوير الشخصي وغابت 

الحضور  وكان  أفعال،  بدون  الرنانة  الشعارات 
فعلياً ومرافقاً لكافة المباريات، وشكرت العبات 
عن  واالبتعاد  المعنوي،  الدعم  هذا  األندية 

التصوير كما العادة. 
أتوقع  والرسالة  حقيقياً  كابوساً  كان  ذكر  ما  كل 

وصلت.
وإلى  فترة  بعد  آخر  كابوساً  نشهد  »قد  للتنويه 

وقتها نبقى نتمسك بشعار الرياضة تفرقنا«.

األلعاب الفردية تجمع 17 دولة 
في الدورة العربية للسيدات

روناهي / قامشلو ـ قضاة المالعب هم حكام لعبة كرة القدم في إقليم الجزيرة، 
رغم كل المعاناة لكنهم مستمرين بالتحكيم، وهناك نقص كبير في التعاون معهم 
لدينا  الحكام  بأن  جميعًا  ندرك  بل  عنهم،  الدفاع  ليست  القضية  اإلدارات،  قبل  من 
يلزمهم الكثير، ولكن هل اإلداريين والمدربين والالعبين وصلوا لتلك الثقافة الرياضية 
المطلوبة؟ وخاصًة في كرة القدم، بحيث يتركون كل شيء ويحاربون الحكام فقط! 

وبالطبع القضية ليست للتعميم ولكن معظم األندية هي كذلك.

تقرير/ جوان روناهي

كان  أن  فبعد  لدينا  الحكام  عدد  تناقص 
انخفض  العدد  الثالثين حكماً، اآلن  يتجاوز 
ألقل من العشرين فمن السبب؟؟ دائماً الكثير 
من األندية تُحّمل الحكام مسؤولية خسارتها 
للمباراة، وال تنتقد العبها المهاجم الذي يبقى 
الفرص  من  العديد  له  وتسنح  دقيقة  تسعين 
أمام المرمى وال يسجل وال ينتقدون مدافعي 
على  المسؤولية  كل  يضعون  فقط  فرقهم، 

الحكام؟؟؟!!.
الحكام ليس لديهم أي ثأر مع أي ناٍد ويُحّكمون 
كبير  والضغط  وخبرتهم،  معرفتهم  بقدر 
هم  من  المباراة  وقت  طوال  بحيث  عليهم 
خارج الملعب ال تهدأ األفواه من دكة البدالء 
الصياح  واستمرار  والمدرب  واإلداريين 
قراراتهم، هذا  قبلهم على  واالعتراض من 
غير من هم داخل الملعب فقد وصل األمر 
على  األشبال  فئة  من  العبين  العتراض 
الذي  الجيل  هذا  عليهم،  والتطاول  الحكام 
كان يبغي عليه تعلم االحترام واألخالق قبل 

تعلمه كيفية ممارسة لعبة كرة القدم.
للنجاح  للوصول  واجب  الجميع  تعاون 

والتميّز
لسنا بصدد الدفاع عن الحكام ألنهم يرتكبون 
بعض األخطاء وهذه حقيقة واضحة، ولكن 

الحكام بتعاون الجميع سيتجهون نحو األفضل

تحضيرات أولمبياد طوكيو 
تدخل المنعطف األخير

في  لدينا  الحكام  من  متعمد  خطأ  نشهد  لم 
الدوريات، وال يجوز بأي شكل من األشكال 
التجاوز عليهم وضربهم، على العكس تماماً 
يجب على الجميع مد يد العون لهم للخروج 
للنجاح  والوصول  وجميلة  مثالية  بمباراة 
وتطوير الواقع الرياضي نحو األفضل، فال 
تنسى هو غير متفرغ للتحكيم فقط، والغالبية 
للملعب،  العمل  من  يأتون  أو  موظفون 
وحتى  واإلهانة،  والشتم  السب  ويتحملون 

منهم من تعرض للضرب.
لدورات  إخضاعهم  يتم  أن  يجب  الحكام 

صقل من قبل مختصين وهم بدورهم قادرين 
التحكيمية  خبرتهم  وزيادة  ذاتهم  لتطوير 
األوضاع  بأن  وندرك  البدنية،  ولياقتهم 
الظروف  لهم وللجميع وخاصةً  هي صعبة 
عام،  بشكٍل  البالد  بها  تمر  التي  المادية 
وعلى االتحاد الرياضي أخذ هذا األمر بعين 
الرياضي  االتحاد  باإلضافة على  االعتبار، 
في  الحكم  على  يتطاولون  من  شمل  عدم 
العام  شهدنا  وخاصةً  العام،  العفو  قرارات 
الماضي 2019، إصدار العفو لثالث مرات 

في إقليم الجزيرة.
الحكام بشر ومعرضون الرتكاب األخطاء 
والمدرب  الملعب  في  الالعب  مثل  مثلهم 
يُتطلب  ولذلك  الفنية،  النقطة  على  الواقف 
النظر  التعاون لهم وعدم  يد  الجميع مد  من 
الحكام  العكس فبدون  بأنهم أعداء على  لهم 
فنالحظ  حقيقية،  مباراة  قيام  ممكن  غير 
على  انقسموا  حال  في  األندية  تمارين  في 
فريقين وكان زميل لهم حكم أو حتى إداري 
أو حتى مدربهم يعترضون على قرارتهم، 
وهنا يتوضح بأن الحكم غير قادر إلرضاء 
الجميع، والحظنا الفريق عندما يربح يمدح 
الحكام وفي حال خسر يهاجمونهم، وأغلب 
فهل سنتعاون معهم  لدينا هي كذلك  األندية 
الذي  من  أفضل  كروي  موسم  ونشهد 

مضى؟؟؟.

طوكيو  أولمبياد  منظمي  تحضيرات  تدخل 
2020، المنعطف األخير، مع بدء العد التنازلي 
قبل 6 أشهر بالتمام والكمال، من موعد انطالق 
أربعة  كل  يقام  الذي  الكبير  الرياضي  الحدث 

أعوام.
ومع بلوغ هذه المرحلة، تجاوز المنظمون الكثير 
من العثرات والمتاعب بعكس نظرائهم في ريو 
لكن  أعوام،  أربعة  قبل  البرازيلية  جانيرو  دي 
يتبقى رغم ذلك القليل من التحديات ومنها حرارة 

الجو المرتفعة في العاصمة اليابانية.
»كل  الدورة  باسم  المتحدث  تاكايا  ماسا  وقال 
شيء على ما يرام حالياً، نحن سعداء ومتحمسون 

للغاية«.
خاللها  صادفنا  طويلة  رحلة  »كانت  وتابع 
الجوانب  معظم  في  لكن  وهناك،  هنا  عثرات 
الجوانب  بعض  وفي  تحقيقه  نريد  كنا  ما  حققنا 
أفضل مما كنا نريده«. في المقابل، قوبلت دورة 
فيما  النطاق،  بانتقادات واسعة  ريو دي جانيرو 
يتصل باستخدام األموال العامة بعد إنفاق مبالغ 

بعد  أحد  منها  يستفد  لم  منشآت  بناء  في  كبيرة 
الدورة تقريباً.

المنافسات  مع  موعداً  على  عربية  دولة   17  
ألعاب  دورة  من  الخامسة  النسخة  في  الفردية، 
مؤسسة  تنظمها  التي  للسيدات،  العربية  األندية 
 2 من  الفترة  خالل  المرأة،  لرياضة  الشارقة 

وحتى 12 شباط المقبل.
الفردية،  األلعاب  جميع  في  اإلمارات  وتشارك 
أيضاً،  األلعاب  كل  ضمن  السعودية  وترافقها 
البحرين  العبات  وتخوض  الرماية.  باستثناء 

غمار جميع المنافسات، ما عدا الفروسية.
والفروسية،  الطاولة،  كرة  في  األردن  ويشارك 
والكاراتيه، بينما تحضر العبات الكويت، ضمن 
والكاراتيه،  والرماية،  الطاولة،  كرة  منافسات 

وألعاب القوى.
الرماية  في  عمان  سلطنة  ممثالت  وتشارك 

وألعاب القوى، وسوريا على بساط الكاراتيه.
العبات  والكاراتيه،  المبارزة  صاالت  وتستقبل 
أماكنهن  فلسطين  العبات  حجزت  بينما  مصر، 
وتخوض  القوى،  وألعاب  الكاراتيه  بساط  على 

العبات المغرب غمار منافسات كرة الطاولة.
والكاراتيه  القوى  ألعاب  ضمن  ليبيا  وتشارك 
وكرة الطاولة، وتنافس العبات الجزائر في كرة 
الطاولة، والرماية، والكاراتيه، والقوس والسهم.

وفي الوقت ذاته، تسعى العبات السودان لحصد 
ألقاب الفروسية والقوس والسهم.

وتنافس  والسهم،  القوس  في  العراق  ويشارك 
جزر القمر في ألعاب القوى، ولبنان على ميادين 
ميادين  على  العبات  قطر  وتمثل  الفروسية، 

الرماية والمبارزة.
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محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

 عفرين وجع
 النزوح وفرحة

العودة

ها هو العام الثاني والذكرى املؤملة حلدث 
الذكرى  هي  ها  املقاييس،  بكلِّ  موجع 
الثانية على رحيل الطيور عن أعشاشها 
بالعودة  األمل  نحو  متوجهة  وعيونها 
يا عفرين  وأغصانه، عامان  للزيتون  تائقة 
يا  عامان  وطن،  حكاية  حتكني  والزلت 
عفرين واآلالف يغنون لِك واملاليني تشتاق 
ِن، عامان غطى فيهما السواد  والقلوب حتحَ
اخلضراء  اجلبال  واكتست  شيء  كل 
ذات  كانت  التي  اجلبال  تلك  حزنها  أثواب 
صخورها  رسمت  للذكريات.  مرتع  يوم 
وترانيم  احملبة  وروايات  األطفال  أقاصيص 
ذكريات  صخورها  على  رسمت  العشق، 
الصداقة وأسماء العشاق وتاريخ حضارة 

وكتبت حكاية وطن.

عن  الكرام  الُقرّاء  أيها  سنحكي  اليوم 
يكن  لم  وطن  عن  والسالم،  احملبة  وطن 
يوماً إال مثاالً للتعايش تسمع بني صخور 
الصدى  تردد  األطفال  ضحكات  جباله 

وتغنيه بالبل. 

ورجاالً  كالبدور  نسوة  فترى  مينة  تنظر 
األحالم؛  كجبل  شامخني  وكهوالً 
في  الزيتون  أشجار  حول  يجتمعون 
الصوفي  الرقص  ليبدأ  قطافها  موسم 
نيران  اجلبال  رؤوس  على  ولُتشعل  حولها 
نوروز فترى السماء تعانق اجلبال منتشية 

بأغاني املاضي واحلاضر. 

أن  يصح  ال  ولدي  يا  مرة  جدة  لي  قالت 
وال  مباركة  بال وضوء فهي  للزيتون  تنظر 
ووجوهنا  أيدينا  نغسل  حتى  نقطفها 
كبرت  التي  هي  املباركة  الشجرة  فهي 
معنا وكبرنا معها وستبقى طول العمر 

كبيرة كقلب عفرين األخضر. 

كم كنت أمتنى يا ولدي أن أدفن فيها فتراب 
عفرين دافئ وحضنها كحضن أمي الذي 
يشعرني باألمان كلما أحسست باخلوف 

يا ولدي كل سوريا حنونة ولكني نبُت من 
أعود  أن  وأريد  خلقت  منه  عفرين،  تراب 
زيت  لينبت  بزيتونها  دمي  فيختلط  له 
لو  واألضرحة  املراقد  كقدسية  مقدساً 
نظرت يا ولدي لتلك اجلموع وهم يجتمعون 
حول أشجار الزيتون ليحتضنوها، فتراهم 
طفلها  على  أم  كحنان  عليها  يحنون 

تغني لها عن احلرية واحملبة.

بل  تضرب  ال  الزيتون  أشجار  ولدي  يا 
الزيتون كما يقطف اجلنني  يقطف منها 

من رحم األم فهي روح وحياة.

حتى  اإللهي،  اجلمال  لوحة  عفرين  كانت 
الغربان  دخلها  الذي  األسود  اليوم  جاء 
وغادرتها البالبل وصمتت اجلبال، لم يعد 
الرصاص  وأزيز  املدافع  صوت  سوى  فيها 
جراحه  تضمد  مقاتل  أنني  من  وبعض 
تلك  يتركوا  ال  أن  على  تعاهدوا  مقاتلة 

األرض املقدسة.

التتار  جاءها من كل حدٍب وصوب ضباع 
وأحفاد املغول، فرقوا األحبة واستضعفوا 
جذورهم  اقتالع  محاولني  فيها  بقي  من 
كأشجار  جذورهم  أن  نسوا  ولكنهم 
األرض كشرايني  أعماق  في  ممتدة  الزيتون 

وأوردة تنبض صموداً ومقاومة. 

قطعوا أشجار الزيتون واستوطن األغراب، 
في  الالإنسانية  قصص  أبشع  فرضوا 
وخلف  األشجار  بني  ولكن  اإلنسان  وطن 
ليالي  في  العجائز  ومع حكايات  األحجار 
اخمليمات ينبت أمل لينير سماء الوحشة. 

فاإلصرار على العودة لن ميوت ... والنصر 
عفرين  وسترجع  إرادة،  واملقاومة   ... قرار 
وكل  وبلبلة  لراجو  وتعود  الزيتون  وينبت 
تروي  وأغاني  الفرح  زغاريد  وناحية  قرية 

وجع النزوح وفرحة العودة. 

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

من  عامان  والخراب،  الدمار  على  عامان 
عامان  والهوية،  االنتماء  على  الوحشي  القتل 
طورانيي  أيدي  على  العفرينية  التغريبة  على 
الذكرى األليمة الحتالل عفرين  العصر، تمر 
األمواج  متالطم  وسط  في  نعيش  ونحن 
والتقلبات السياسية والعسكرية التي تتغير تبعاً 
بشكٍل  تتمحور  التي  واالصطفافات  للتحالفات 

أساسي حول المصالح أوالً وأخيراً.
قوى  كل  وعليها  اجتمعت حولها  التي  عفرين 
الغدر والتآمر قاومت بشيبها وشبابها ) 58 ( 
على  قادرة  بأكملها  دوٍل  جيوش  تكن  لم  يوماً 
عدوان  أمام  معدودة  أيام  من  ألكثر  الصمود 
في  شعبنا  لكن  والغرب،  الشرق  فيه  شارك 
البطولة  آيات  أسمى  أبدى  العصر،  مقاومة 
في  شبابها  بخير  ومازال  وضحى  والفداء، 
ض  معركة ال تكافؤ فيها بالعدد والعتاد . فَتعرُّ
عفرين لغاراٍت من ) 72 ( طائرة دفعة واحدة 
العالمية  الحرب  في  حتى  مثيل  لها  يحدث  لم 
الثانية، وهذا بحد ذاته يُبين حجم المؤامرة التي 
 1999  ( عام  العصر  لمؤامرة  استمرار  هي 
حجم  وكذلك  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  على   )

المقاومة.
جمعت دولة االحتالل كافة مرتزقة سوريا ممن 
سلموا مناطقهم وباعوها وعلى طبٍق من ذهب 
في مسعى إلى بثِّ فتنة عرقية وطائفية، لتمهد 
العثماني  اإلخواني  مشروعها  لتنفيذ  األرضية 
بأراضيها،  سوريا  من  مناطق  إلحاق  في 
عمليات االستيطان والتغيير الديموغرافي التي 
بدأتها تركيا منذ اليوم األول الحتاللها لعفرين، 
ال يخفى على أحد حيث تم تدمير كل شيء يُمتُّ 
األشكال،  بأبشع  الكردية  عفرين  لهوية  بِصلة 
الكثير  واختفاء  األثرية  والمعالم  اآلثار  تدمير 
الكردية  والعالمات  اإلشارات  إزالة  منها، 
والساحات،  والشوارع  القرى  أسماء  فيها  بما 
وفرض مناهج اللغة التركية، فضالً عن تحويل 
الستخباراتها  ومقرات  دوائر  إلى  المدارس 

األممي  الممثل  تصريح  فحوى  صدق  إن 
التسريبات  أكد  الذي  سالمة  غّسان  ليبيا  في 
الصحافية لوكالة رويترز، عن إرسال تركيا 
2000 مرتزق من سوريا إلى ليبيا لالنضمام 
القوات  ودعم  الرئاسي  المجلس  معسكر  إلى 
الليبي  الجيش  قوات  ضد  حربها  في  التركية 
بقيادة خليفة حفتر، فاألمر جد خطير على دول 
الجوار الليبي وخاصة تونس والجزائر، وهو 
دولي إليجاد  أو  إقليمي  أي جهد  أخطر على 

تسوية حقيقية قابلة للحياة في البالد.
التركية  والغطرسة  التعالي  من  حالة  توجد 
لضعف  العربية  الجغرافيات  مع  التعامل  في 
الرد العربي على أعمالها، انطالقاً من العراق 
فإباحة  بليبيا،  انتهاًء  وليس  بسوريا  ومروراً 
التدخل العسكري التركي تحت عنوان حماية 
الشرعية المعترف بها أممياً، ال يستقيم شكالً 
منطقة  في  تركيا  سياسات  مع  ومضموناً 
المشرق العربي. فأنقرة التي تحّرك أسطولها 
في  أممياً”  بها  المعترف  “الشرعية  لحماية 
ليبيا على حد زعمها، هي ذاتها التي تدخلت 
والمجموعات  والعتاد  بالسالح  سوريا  في 
موجودة  سياسية  شرعية  الستباحة  المرتزقة 
في دمشق ومعترف بها من المنتظم األممي، 
مطلبية  ومصداقية  بصحة  اعترفنا  وإن 

المنتفضين ضدها.
نصرة  لصالح  حساسة  باتت  التي  وأنقرة 
تحافظ على  التي  ذاتها  األممية هي  الشرعيّة 
شمال  بعشيقة  محافظة  في  عسكري  حضور 
الشرعية  السلطة  قبل  من  مرفوض  العراق، 

األزمة  حل  في  مساعيها  لتحقيق  مبادرة  وفي 
سوريا  مجلس  ممثلو  يواصل  السورية، 
الديمقراطي جوالتهم الدبلوماسية إلى العديد من 
الشرق األوسط وأوروبا،  العواصم والمدن في 
عواصم  في  مؤخراً  رحالها  حطت  حيث 
العربية  الساحة  عربية هامة، وذات وزن على 
اللقاءات  من  العديد  أُجريت  حيث  والعالمية، 
األردن،  اإلمارات،  »السعودية،  من  كل  في 
فإن  والتقارير؛  للتصريحات  ووفقاً  ومصر«، 
هناك مساعي جدية من قبل السعودية والقاهرة 

مقاومة العصر طريق النصر

عن الحدائق الخلفية والبيادق األمامية

رياض درار: »سنشارك في المسارات السياسية 
المقبلة لحلِّ األزمة السورّية«

الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار: »إنَّ هناك تغيراً في شكل  قال 
المعارضة السورية وفق توافق سوري دولي، أما المعارضة المرتبطة بالدولة التركية، 
اإلدارة  إلى أنهم في  تركيا ستبقى بعيدة عن مستقبل سوريا«، وأشار  وتحمي مصالح 
إلى خطوات  الوصول  أجل  من  يدخروا جهداً  لم  الديمقراطية  سوريا  ومجلس  الذاتية 
األزمة  لحل  مسار  إلى  يفضي  حقيقي،  مشروع  إلى  والوصول  السوريين  لتوحيد  جادة 
السورية، واالنتقال إلى مرحلة سياسية جديدة تحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية 

والديمقراطية.

بالتزامن مع إطالق أيدي مرتزقتها، لتنهب من 
خيرات عفرين وتعرض أهلها للخطف والقتل 
واالبتزاز، كما وثّقتها عدة منظمات حقوقية بما 

فيها األمم المتحدة.
لقد غدت عفرين بؤرة اإلرهاب ليس في سوريا 
فيها كافة  المنطقة والعالم، وتجمع  فقط بل في 
المرتزقة اإلرهابيين ومن مختلف بلدان العالم، 
العالمي  واالستقرار  األمن  على  تهديداً  لتشكل 
مقاومته  مواصلة  في  شعبنا  قرار  إن  أجمع، 
ضمن المرحلة الثانية لمقاومة العصر، مستمرة 
بكل زخمها وقوتها، وهي تعتبر الركيزة األولى 
براثن  من  عفرين  لتحرير  الجهود  توحيد  في 
متشبث  فشعبنا  ومرتزقته،  التركي  االحتالل 
والنفيس  الغالي  لدفع  استعداد  وعلى  بأرضه، 
آبائه  موطن  إلى  والعودة  تحريرها،  سبيل  في 

وأجداده.

عملية  في  التركي  االحتالل  دولة  أثبتت  لقد 
الشعب  ضد  أنها  لعفرين،  واحتاللها  غزوها 
كردي  هو  ما  كل  وضد  عام،  بشكٍل  السوري 
كانيه/  لمدينتي سري  بشكٍل خاص، واحتاللها 
في  أبيض،  تل   / سبي  وكري  العين،  رأس 
السياق،  هذا  في  يأتي  سوريا  وشرق  شمال 
والتي تصدت لها مقاومة الكرامة تلك المقاومة 
الكرد،  بفوبيا  مصابة  وتركيا  البطولية، 
وتعارض أي حق أو مشروع كردي، وفي أي 
احتاللها  في  جّسدتها  الحقيقة  هذه  كان،  جزء 

لعفرين وسري كانيه وكري سبي.
الوسائل  بكافة  وسندافع  نستسلم  ولن  ال  لكننا 
للمرأة  كان  ولقد  وشعبنا،  أرضنا  عن  المتاحة 
في  العصر  مقاومة  في  بارز  دور  الكردية 
وأفيستا  كوباني  بارين  شهادة  ودشنتها  عفرين 
ومرتزقته،  االحتالل  أرعبتا  اللتان  خابور، 

بجسدهما  فمثلوا  أنفسهم  في  الرعب  خلق  ما 
الطاهر، لقد تركت المرأة بمقاومتها ومشاركتها 
يوماً   )  58  ( مسيرة  على  بصماتها  الفعالة 
الجمعية،  ذاكرتنا  في  وحفرت  المقاومة،  من 
واتحدت مع مقاومة آرين ميركان في كوباني، 
وال شك أنها الضمانة األولى لتحرير عفرين، 
التركي  االحتالل  من  المحتلة  المدن  وكل 
ومرتزقته. والمرأة العفرينية انعكست مقاومتها 
وشهادة  إيجاباً،  السورية  المناطق  كل  على 
هفرين خلف في مقاومة الكرامة إثبات،  وبكل 
اليوم  منذ  إعالنها  من  وتحدي  وجرأة  إصرار 
األول لموقفها من االحتالل، ومرة أخرى نؤكد 
أننا مستمرون بكافة األشكال في تصعيد نضالنا 
حتى تحرير آخر شبر من تراب عفرين وكافة 
األراضي السورية المحتلة، وعودة المهجرين 
قسراً إلى ديارهم مكللين بأكاليل الغار والنصر. 

زينب قنبر

أمين بن مسعود 

تقرير / مصطفى الخليل  

الوحدة الكردية؛ 
بين عامل الزمن 

والتجاذبات

هامة  وتطورات  حتوالت  املنطقة  تشهد 
وتعتبر سوريا مركزاً مهماً لها، حيث كل 
األطراف  كل  تناول  في  والقضايا  األمور 
بحيث بات اليوم هناك صعوبة بالغة في 
معاجلة قضية أو أمر ما مبعزل عن القضايا 
الوقت  في  التداخل  هذا  األخرى،  واألمور 
كذلك  فإنه  نوعياً؛  حالً  يستوجب  الذي 
دليل كبير على إن املعاجلات الكالسيكية 
لم تعد ممكنة. لذا؛ ال بد من حلول جديدة، 
طبعاً القضية الكردية دائماً حاضرة وهي 
للحل  جوهراً  متثل  ومضمونها  بشكلها 
حتديد  في  العوامل  أهم  أحد  وكذلك 

شكله. 

يتيح  تقبله  أو  الواقع  هذا  مع  التعاطي 
الدالالت  حيث  جديدة،  آفاق  لوالدة  اجملال 
تكمن في إن االعتماد أو التوسل على من 
مضت  عقود  مدار  على  حل  أي  ينتج  لم 
توجه غير صحيح؛ إال إذا كان هذا الطرف 
مستهلكاً  ال  للحلول  منتجاً  اليوم  هو 
هذا  وفي  بها؛  ومتاجراً  الشعوب  لقضايا 
حتكم  موضع  الكردية  القضية  اجلانب 
من خالل بوابات ضيقة لهذه الفئات عبر 
حينما  دورها  عن  انحرفت  معينة  أحزاب 
النظام  انسحاب  ومع  املنطقة  كانت 
عليها  التأسيس  ميكن  كان  خامة  أرضية 
)يوجد اآلن 27 حزب الزموا األحداث وال زالوا 
الوحدة  أن  حيث  حالياً(،  بدورهم  يقومون 
كون  وضرورة؛  حاجة  الكردية  الوطنية 
حاالت االحتاد التي تتم اليوم جميعها بدون 
وجود عوامل مشتركة وإمنا توجد مصالح 
الكردية  الوحدة  مقومات  لذا؛  مشتركة. 
هي أقوى من األمور اجلامعة اليوم حتى بني 

األعداء. 

جهود  وتقدم  تعمل  والتي  الذاتية  اإلدارة 
الدميقراطية  سوريا  قوات  وكذلك  حثيثة 
حقيقة  الوحدة  هذه  حتقيق  سبيل  في 
باملقابل  ولكن؛  وواضحة.  جادة  توجهاتها 
بطرق  اجلهود  هذه  مع  يتعامل  من  هناك 
القضايا  عن  ورفعة  استغالل  فيها 
التي  باألحزاب  األمر  وصل  حتى  الوطنية 
املوجودة  واإلدارة  االتفاق  خارج  اآلن  هي 
أصالً  التي  التركية  الدولة  مع  باللقاء 
بهذا  تعاملت معهم  ملا  املبادرة؛  لوال هذه 
سحب  و  العرقلة  تريد  فتركيا  الشكل، 
ضئيلة  كانت  وإن  املوجودة  االجنذاب  حالة 
في  الوضوح  طبعاً  املذكورة،  األحزاب  لدى 
املبادرة والتعاطي بجدية مع وحدة الصف 
الكردي بجدية باتت معدومة لدى األحزاب 
املطلوبة منها مواقف جديدة وفعالة في 

هذه القضية. 

األحزاب  هذه  من  أحد  يستطيع  ال  عملياً 
التمثيل  بصفة  وجودها  تتدعي  التي 
واملفاوضات  واملنصات  اللجان  في  الكردي 
الذي يحقق فعالً  إلى احلد  التأثير  الدولية 
بوجودهم  هم  للكرد؛  وحل  كردية  حاجة 
بضعف  يتواجدون  الداخل  عن  املعزول 
األمور  فرض  وبالتالي  بالنوع  ال  وبشكل 
عليهم سهل وباملقابل التجارة بالقضية 
املعيقني  قبل  من  سهل  كذلك  الكردية 
يتحدثون  حللها؛ كونهم في كل مناسبة 
عن وجود ممثلني عن الكرد بينهم؛ ذلك أن 
تكون  أن  في  اليوم  تكمن  امللّحة  احلاجة 
جداً.  هام  الوقت  وموضوع  جدية  املواقف 
احلديث  مت  التي  واألمور  التطورات  وسط 
املدى  على  أمر  أي  تقييم  ميكن  ال  عنها؛ 
نحو  واالجنذاب  العام؛  بالشكل  إال  البعيد 
جهات هي أصالً سبب للمشاكل وفاقدة 
في  كبيراً  ضرراً  يلحق  العملية  للحلول 
منه.  االستفادة  الواجب  الوقت  عامل 
منها  بّد  وال  مهمة  الكرد  وحدة  لذا؛ 
معينة؛  ألسباب  عنها  العدول  اآلن  وحتى 
خللق  مؤهلة  ليست  ذاتها  األسباب  حيث 
هذا  املقنعان؛  غير  والتخلف  العدول  هذا 
العدول التاريخ سيكتبه حتت بند التقصير 
وهذا  الشكل  بهذا  دوامه  حال  الوطني 

النمط.

فواصل

آلدار خليل

من أجل إعادة هيكلة المعارضة السورية.

ما تسمى املعارضة متتهن االرتزاق

عبر  »مسد«  ومساعي  الزيارات  تلك  وحول 
وما  القاهرة،  المصرية  العاصمة  في  اجتماعها 
والجسم  تحالفات،  من  نوع  هكذا  عن  ينتج  قد 
السياسي المنتظر، وتأثيره على األزمة السورية 
وشرق  شمال  مناطق  وباألخص  المستقبل،  في 
المشترك  الرئيس  هاوار  لوكالة  تحدث  سوريا 
قائالً:  الديمقراطية رياض درار  لمجلس سوريا 
للخارج  والمرتهنة  المرتبطة  المعارضة  »إن 
ُكشفت مآربها لكافة األطراف. العديد من الدول 
العربية واألوروبية التي كانت في مرحلة ما تدعم 
ارتزاقها  مدى  اكتشفت  اآلن  المعارضة،  هذه 
بمصالح  وارتباطها  وارتهانها  )المعارضة( 
دول إقليمية، وعدم جديتها في البحث عن حلول 

بدأت  الدول  وتلك  السورية،  لألزمة  جذرية 
بإعادة حساباتها وتعمل على سحب دعمها لتلك 

األطراف بشكل تدريجي سياسياً وعسكرياً«.

ستتم إعادة هيكلة 

املعارضة السوريّة

من  مساعي  »هناك  بقوله:  درار  وأوضح 
وأن  السورية،  المعارضة  هيكلية  إعادة  أجل 
التوافقات  مستوى  على  ستبنى  التغيرات  هذه 
دعمها،  على  العمل  وسيتم  سوريا،  في  الدولية 
لحماية  ستبقى  بتركيا  المرتبطة  والمعارضة 
الجانب  مع  فسنعمل  نحن؛  أما  تركيا،  مصالح 
عن  بعيداً  السورية  لألزمة  حل  إليجاد  اآلخر 

تركيا وعن أطماعها وأجنداتها«.

سوريا  لمجلس  المشترك  الرئيس  واختتم 
»إن  بالقول:  حديثه  درار  رياض  الديمقراطية 
»مسد« ستشارك في أي مسار سياسي مقبل لحل 
مساعي  إلى  منه  إشارة  في  السورية«،  األزمة 
»وقد  وأضاف:  القاهرة،  مؤتمر  تفعيل مشروع 
إلى  ندعو  أخرى  ومرة  المؤتمر،  هذا  معاً  نبني 
فعالية،  بكل  فيه  وسنشارك   ،3 القاهرة  مؤتمر 
مؤتمرات  في  سنشارك  نتائجه  على  واستناداً 
الحقة، ونكون جزءاً منها، وهذا ما سيمّكن من 
رسم مسار سياسي جديد لمواجهة االستحقاقات 
القادمة، والحصول على أشكال الدعم كافة؛ من 
النظام السوري  أجل أي تفاوض قد يحصل مع 

في المراحل القادمة«.

جالل  شّق  قبل  من  عليه  ومتحفظ  بغداد  في 
أيضاً  وأنقرة  باشور كردستان،  الطالباني من 
تحت  الليبية  األراضي  بأن وحدة  تتبجح  التي 
لحظة  تتردد  لم  تهمها،  المتحدة  األمم  شرعية 
أمر  سلطة  وخلق  قبرص  شمال  احتالل  في 
واقع في شمالها، ونصب علم تركي معكوس 
رفض  رغم  بها،  واالعتراف  أرضها  على 
الدويلة  بهذه  اإلقرار  األممية  المنظومة  كل 

المصطنعة والهجينة والغير شرعية.
الشرعية  عن  دفاع  واجهتها  في  القضية 
التركي،  المنطق  وفق  طرابلس،  في  األمميّة 
كدولة  لتركيا  تمكين  الحقيقية  وجهتها  وفي 
قومية إقليمية كبرى في المنطقة وإعادة رسم 
جغرافيات الطاقة في المتوسط وضمان توسع 
جديد ضمن إستراتيجية التواجد في البحيرات 
مباشر  توّسع  قضية  وهي  اإلستراتيجية، 
الشرعيّة  تستبيح  إقليمية،  لدولة قومية  وعلني 
مرة  الشرعية  انتهاك  لنفسها  وتبيح  مرة، 
أخرى، وتستثمر في بيادقها الناعمة والخشنة. 
الداعمين  لفيف  فهي  الناعمة،  البيادق  أّما 
الوطن  في  السياسي  اإلسالم  أنصار  من  لها 
أردوغان  للخليفة  يُشرعون  والذين  العربي، 

ما  الشرعيات،  وضرب  السيادات  استهداف 
يرفضه أردوغان على شعبه وبالده، فهو الذي 
تركيا  داخل  في  الكرد  حديد  من  بيد  يضرب 
وخارجها، ويُندد بأي تدخل أجنبي ُمباشر، أو 

غير مباشر، في شؤون تركيا الداخلية.
بخالفة  المتوهمين  جحافل  أيضاً،  وهُم 
أردوغان للعالم اإلسالمي، ولم يستوعبوا بعد 
الخالفة  مقوالت  توظف  األطلسية،  تركيا  أّن 
وعناوين اإلمبراطورية، ال إلحياء العثمنة، بل 
لها  إنشاء حدائق خلفيّة  التتريك، عبر  لتمكين 
في أكثر من عاصمة ودولة عربية، بالتوازي 
مع البيادق الناعمة توجد البيادق الخشنة، وهي 
يستقدمه  الذي  المرتزقة  المجموعات  جيش 
آخر  إلى  استراتيجي  هدف  من  أردوغان 
عقلية  المرتزقة،  على  االعتماد  سياسة  تُخفي 
استعالئية وعنصرية مقيتة، تدور حول فكرة 
الوظيفية القتالية الرخيصة للُمرتزق في مقابل 
تأخر المقاتل التركي إلى الصفوف التالية، ذلك 
أن قيمة دمه االعتبارية والرمزية واالنتخابية 
أعلى  واإلقليمية  المحلية  التوازنات  في مشهد 

من دماء كافة المرتزقة.
وتخفي سياسة االعتماد على تلك المجموعات 

المرتزقة  على  تركيّاً  تعويال  المأجورة، 
آخر  إلى  ميدان  من  تنتقل  التي  المتحركة 
أنقرة  أن  يُثبت  ما  التركيّة،  األهداف  وفق 
تجاوزت بأشواط فكرة االرتزاق المحلي نحو 
فإصدار  التوّسع.  ميادين  في  المرتزقة  إحالل 
من  لالنتقال  المرتزقة،  لهؤالء  العليا  األوامر 
سنوات  منذ  الدائر  القتال  حيث  وحلب  إدلب 
والقوات  والروسي  السوري  النظام  مع جيش 
وضرب  الكرديّة  المناطق  إلى  اإليرانية، 
القائمة  المكاسرة  حيث  فيها،  واألمان  األمن 
والسطوة  االستقالل  في  الكردية  اإلرادة  بين 
مشروع  أو  كردي  وجود  أي  لرفض  التركية 
حيث  طرابلس  إلى  ومنها  هناك،  ديمقراطي 
الحرب المشتعلة بين شرعية ناقصة لم تتحّول 
واقع  أمر  سلطة  وبين  واقع،  أمر  سلطة  إلى 
على  دليل  هو  والنفوذ،  الصالحيات  واسعة 
أّن تركيا اجترحت صنفاً جديداً من المرتزقة 

باإلمكان تسميتهم بالجيش المرتزق.
ولئن كانت االستراتيجية اإليرانية في التوّسع 
قائمة على التمكين الطائفي ومن ثم الميليشيوي 
إلى  تعمد  التركية  السياسة  فإن  العسكري، 
الخلفية  الحدائق  إنشاء  مسارات  بين  الموازاة 
وبين  اإلقليمية،  المحاور  لعبة  في  المتجسدة 
الرسمي  شقّه  في  العسكري  الوجود  استقدام 
وحدها  ليست  تركيا  أّن  بالتأكيد  والموازي، 
في جغرافيا الوطن العربي، من تُوظف شعار 
االستراتيجية،  المصالح  لتأمين  الشرعيات، 
من  وحدها  ليست  تركيا  أن  أيضاً  وبالتأكيد 
وقوداً  لحمهم  من  وتصنع  المرتزقة  تُمّول 
لحروب الطاقة والمواقع والمنافذ، ولكّن األكيد 
أن تركيا هي الوحيدة التي تصنع جيوشاً رديفة 
متنقلة من جبهة إلى جبهة، ومن عاصمة إلى 
العدالة  وإمارة  أردوغان  أمر  وفق  أخرى، 

والتنمية.

تقرير/ آالن محمد

أفين محمد: »بوحدة الصف سُنفِشل جميع المخططات
 التي تستهدف وجودنا«

منذ أن تم تقسيم كردستان الكبرى إلى أربعة أجزاء 
بموجب اتفاقية لوزان عام 1923، والشعب الكردي 
تأتي،  التي  اللحظة  فيها  يترقب  انتظار  حالة  يعيش 
ويعود اللقاء بين جميع أبنائها الذين ذاقوا أشَد أنواع 
التهجير والظلم من قبل القوى الظالمية التي تحاول 
وتهديد  أهلها  واحتاللها وتشريد  المنطقة،  في  العبث 
جاهداً  يعمل  التركي  االحتالل  أن  سيما  فيها،  الحياة 
الوسائل  وبشتى  الكردي،  الصف  وحدة  لتشتيت 

المتاحة لديه.

في ظّل الظروف التي تشهدها مناطق شمال وشرق 
السياسية  األحزاب  على  األكبر  الحمل  يقع  سوريا؛ 
خاص،  بشكٍل  الكردية  واألحزاب  عام،  بشكل 
الحساسة،  المرحلة  قيادة هذه  يقع على عاتقهم  حيث 
دولة  تحيكها  التي  المؤامرات  وجه  في  والصمود 
به  تقوم  وما  الراهن،  الوقت  في  التركي  االحتالل 
من ممارساٍت وضيعة من خالل زجِّ المرتزقة الذين 
الذي  الحر،  الديمقراطي  المشروع  سّخرتهم لضرب 
وهو  اإلرهابي  والتنمية  العدالة  حزب  عرش  هّز 
وفلسفة  فكر  يتبنى  الذي  الديمقراطية  األمة  مشروع 

القائد عبد هللا أوجالن.

وحدة الصف أقوى من كل

 أسلحة العامل

الصّف  لتوحيد  جاهدةً  تسعى  التي  األحزاب  ومن 
الوطني السوري والكردي وتوحيد خطابه واالنتهاء 
من حالة الشتات واالنضواء تحت مظلة الكلمة الواحدة 
لدعم مقاومة الكرامة، ومشروع األمة الديمقراطية، 
المعاناة  من رحم  ولد  الذي  المستقبل،  حزب سوريا 
للشعب السوري، الحزب الذي عقد مؤتمره التأسيسي 
األول بتاريخ 2018/3/27. وفي هذا الصدد؛ التقت 
صحيفتنا برئيسة مكتب تنظيم المرأة في حزب سوريا 

عن  حدثتنا  التي  محمد  أفين  الجزيرة  فرع  المستقبل 
الكلمة  توحيد  تحاك ضّد  التي  والمؤامرات  الظروف 
سوريا  حزب  في  »نحن  بالقول:  الكردي؛  والصف 
وهذا  اليوم،  الصف  وحدة  تعنيه  ما  ندرك  المستقبل؛ 
أي  ذلك؛  من  ألكثر  نسعى  بل  فحسب،  مطلبنا  ليس 
سوريا؛  في  الوطنية  األحزاب  لجميع  الصف  وحدة 
ألن ذلك يصب في خدمة شعوبنا، ويُفرحنا جداً وحدة 
المنطقة،  في  والسريانيّة  والعربية  الكردية  األحزاب 
لكي يكون توحيد الكلمة والصوت أقوى في وجه كّل 
التركي  االحتالل  الطامعين في أرضنا وعلى رأسهم 
الذي ما يزال يهدد أمن المنطقة، وبخاصة بعدما احتل 
)تل  العين(، وكري سبي  كانيه )رأس  كل من سري 

أبيض(. 
يكون  أن  يجب  الحوار  أّن  إلى  محمد  أفين  وأشارت 
األحزاب  كافة  تضم  مستديرة  طاولة  على  مفتوحاً 
المنشود  الكردية منها، حتى بلوغ الهدف  وخصوصاً 
واالتفاق على الوقوف في صٍف موحد ضد مخططات 
ملحةً  حاجةً  باتت  الوحدة  ألّن  االستعمارية؛  الدول 

وضروريةً لكافة األطراف.

هدفنا سوريا التعددية

 الدميقراطية الالمركزية

وحول الدعوة إلى الحوار السوري - السوري ودعمه؛ 
قالت أفين: »نتمنى أن يكون هذا العام مفصلياً في عمر 
مع  حلول  إلى  التوصل  وضرورة  السورية  األزمة 
بواقعية،  الذي يجب أن يرى األمور  السوري  النظام 
ترتكب  التي  المجازر  من  والحّد  االنتهاكات  ووقف 
وقف  من  بّد  وال  وأطفال،  نساٍء  من  األبرياء  بحق 
جميعاً  وعلينا  السوري.  الدم  نزيف  وإنهاء  الحرب 
الذهاب للحوار الّجاد الذي يؤدي إلى مخرجات حقيقيٍة 
إلنهاء األزمة السورية، والخروج من المستنقع الذي 

قّد يجر المنطقة إلى حافة الهاوية«.
سوريا  حزب  في  المرأة  مكتب  رئيسة  واختتمت 
بالقول:  حديثها  محمد  أفين  الجزيرة  فرع  المستقبل 
الّصف  لتوحيد  السورية  األطراف  جميع  »ندعو 
سيكون  الذي  التركي  الفاشي  العدوان  ومواجهة 
مقدمةً للحل في سوريا. من هنا نستطيع أن نرى بأن 
التضحيات التي قدمها شهدائنا األبطال أمثال الشهيدة 
سترسم  التي  هي  الشهداء  من  وغيرها  خلف  هفرين 

بالفعل خارطة طريق لسوريا حرة ديمقراطية تعددية 
بأمان  والعيش  السورية  الشعوب  لجميع  مركزية  ال 
القيام  السوري  النظام  وعلى  وتشاركية.  واستقرار 
الوقوف ضد  في  مسؤوليات  من  عاتقه  على  يقع  بما 
في طرد  يساهم  وأن  االحتاللية،  التركية  المخططات 
حياٍة  بناء  في  سيساهم  الذي  األمر  التركي؛  المعتدي 
جديدة وتجذر المشروع الديمقراطي في المنطقة وفي 

األنحاء السورية كافة«.
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محررة الصفحة - هايستان أحمد

 المرأة في عيِن
اإلعالم

القدرة  وله  احلياة،  في  كبير  دور  لإلعالم 
الكثير  على  الضوء  تسليط  على 
واالجتماعية  احلياتية  القضايا  من 
العام  والرأي  األذهان،  وتنبيه  واإلنسانية، 
إليها؛ من أجل القيام بالواجب املطلوب 
وإيجاد  القرار،  واتخاذ  القضايا،  تلك  جتاه 

احلل املناسب للحد منها.

في  كبير  حدٍّ  إلى  اإلعالم  جنح  ولقد 
اجملاالت،  تلك  في  إيجابي  بدور  القيام 
من  جزءاً  يعتبر  الذي  مجتمعنا  وفي 
اجملتمع العاملي، هناك مسارب ومحطات 
إعالمية  وتقنيات  ووسائل  إعالمية، 
آفا(،  )روج  منطقتنا  في  ظهرت  جديدة 
أم  مقروءة  أم  مسموعة  أكانت  سواء 
التواصل  وسائل  إلى  إضافة  مرئية، 
االجتماعي، وتناولت العديد من القضايا، 
ولعبت دوراً كبيراً في حلها، ومعاجلتها؛ 
معّينة،  ملواضيع  برامج  فخصصت 
لم  وإن  عليها،  الضوء  خاصة، وسلطت 
اآلن،  حتى  املطلوب  بالشكل  ذلك  يتم 
ألنها حتتاج إلى تخصص عميق، خاصة 
كقضية  مهمة  ومواضيع  قضايا  في 
الفاعل،  الطرف  تشكل  فاملرأة  املرأة، 
دور كبير  ملا لها من  والقوي في اجملتمع؛ 
فيه، وجميعنا يشاهد أن وسائل اإلعالم 
متنوعة،  بصور  املرأة  تظهر  أن  تنَس  لم 
لكن هل كانت تلك الصور تبرز مكانتها، 

ودورها األساسي في اجملتمع؟

وسائل  في  املرأة  حضور  نرى  ما  غالباً 
قيمتها  يناسب  ال  بشكل  اإلعالم 
في  جوهرها  بحقيقة  يليق  وال  وقدرها، 
شأنها،  من  ينتقص  بل  األحيان،  بعض 
فتظهرها جملرد الدعاية من خالل التركيز 
فقط  كجسد  اخلارجي  مظهرها  على 
)صورتها اجلميلة(، مستغلة إمكاناتها 
الشكلية، ألجل لفت انتباه اآلخر، بعيداً 
أو  وحقوقها،  بقضاياها،  االهتمام  عن 
فسح اجملال أمامها، لتتمكن من إيصال 
العالم،  إلى  اإلعالم  وسائل  عبر  صوتها 
غاية  يبني  ما  وهذا  متاماً،  العكس  على 
يهتم  حيث  للمرأة،  اإلعالم  ونظرة 
لوحة  فيراها  بها،  سطحياً  اهتماماً 
ُحسن  على  التركيز  خالل  من  جميلة، 
لفكرها،  فعلياً  االلتفات  دون  مظهرها، 
املرأة في  أن  الرغم من  أو عقلها، فعلى 
بعض البلدان قد حصلت على حقها في 
متميزة  بأدوار  وقامت  والتربية،  التعليم 
في اجملتمع، وكذلك استطاعت أن تلعب 
اإلعالم  أن  إال  السياسة،  في  مهما  دوراً 
بالشكل  إجنازاتها  بإبراز  يقم  لم  احمللي 
فبعض  بالضبط،  ذلك  خالف  املطلوب، 
واألفالم  الدرامية  واملسلسالت  البرامج 
قد ساهمت، وأكدت على ترسيخها في 
األذهان إلى أدوارها التقليدية كـ )زوجة، 
األسرية  القيود  ظل  في  البيت(،  ربة 
املفروضة عليها، واستسالمها لواقعها 

املرير.

املرأة  لتشجيع  إذاً  ملحة  بحاجة  نحن 
اجملتمع،  تطوير  في  املساهمة  على 
كل  عن  بعيداً  حقوقها،  كافة  وممارسة 
بني  واملعنوي  املادي  التمييز  مظاهر 
دوراً  اإلعالم  لوسائل  أن  ومبا  اجلنسني، 
والتوجيه،  والتوعية  التأثير  في  كبيراً 
البحث  طريق  في  أولى  كخطوة  يقترح 
عن احلل، أن تكون هناك برامج إعالمية 
للمرأة،  وتشجيعية  هادفة،  مخصصة، 
وبإمكاناتها،  بها،  يتعلق  شيء  ولكل 
للرد على املفاهيم اخلاطئة؛ فيما يتعلق 
جميع  وحول  واملعتقدات،  باملواقف 
والبحث  ومناقشتها،  املرأة،  قضايا 
على  والتأكيد  لها،  اجلذرية  احللول  عن 
حقوقها  كافة  ومنحها  حتريرها،  ضرورة 
وفّعال،  مهم  دور  من  لها  ملا  املسلوبة، 
تطوير  في  املساهمة  على  ولقدرتها 
اجملاالت  من  الكثير  في  عديدة  جوانب 
ذلك  إلى  باإلضافة  وتساهم  احلياة،  في 
التنمية  التقدم في عملية  على حتقيق 
البشرية، والتخلص من كل ما يؤدي إلى 

التقليل من شأنها ودورها.   

نبض الياسمين

هيفا حيدر حسن

وريفها؛  منبج  بمدينة  التركمانية  الجمعية  أقامت 
بعنوان  محاضرة  الثقافية  فعالياتها  وضمن 
صالة  في  وذلك  وجذور«،  أصول  »التركمان 
وحضر  منبج،  بمدينة  والفن  الثقافة  مركز 
والمؤسسات  اللجان  من  العديد  المحاضرة 
والمثقفين  المدني واألحزاب  المجتمع  ومنظمات 
المدينة. وسبق وأن قدمت  والعشرات من أهالي 
الجمعية التركمانية في الصيف الفائت محاضرة، 
حملت ذات العنوان، وألقاها أيضاً الكاتب القاص؛ 

جمعة حيدر.  

التعريف بأصل الرتكامن

استهل  المحاضرة،  من  األول  المحور  في 
المحاضر محاضرته بحديثه عن أصل التركمان 
قائالً: »التركمان، هم الشعب الذين يتحدثون اللغة 
التركمانية، وهي لغة للفرع الجنوبي من اللغات 
التركية، ويعيش معظمهم في تركمانستان، وفي 
وهناك  الوسطى.  آسيا  من  لها  مجاورة  أجزاء 
قبائل  هم  فالترك  والتركمان،  األتراك  بين  فرق 
ويُقسمون  آسيا،  مناطق  في  تقيم  آسيوية،  أورو 
إلى نحو عشرين قبيلة مختلفة من أهمها وأشهرها 
»األرغوز«، وهم الذين فتحوا األناضول وأسسوا 
من  جميعاً  تركية  فأتراك  الحالية.  تركية  الدولة 

األوغوز.
عام  القبيلة  هذه  أفراد  بين  اإلسالم  انتشر  لما   
915م أسلم جميعهم، وأطلق العرب عليهم »ترك 
ثم  الترك،  من  غيرهم  عن  لتمييزهم  إيمان« 
أصبحت الكلمة تلفظ »تركمان« أي؛ التركماني. 
مستقلة  لهجة  أو  لغة  فهي  التركمانية،  اللغة  أما 
واألدبية،  اللغوية  البنى  حيث  من  بذاتها  قائمة 
وهي أقرب إلى اللغة األذربيجانية منها إلى اللغة 

التركية الحديثة«. 

ذكر الرتكامن يف أمهات الكتب

المحاضر أضاف: »هاجر التركمان على دفعات 
من موطنهم األم آسيا الوسطى، وبشكل تدريجي 
االستقرار  قبل  حياتهم  فكانت  الجنوب،  نحو 
عن  عبارة  حالياً،  األوسط  الشرق  منطقة  في 
عن  يختلفون  ولكنهم  وتدريجي،  مستمر  ترحال 
من خالل  دوالً  وأسسوا  الترحال،  بطريقة  البدو 
والكرخانات  الخوارزمية  الدولة  مثل  ترحالهم 
والعثمانيين،  السالجقة  إلى  وصوالً  وغيرها 
والمرعى  الكأل  عن  بحثاً  يرتحلون  البدو  بينما 
أينما  رحالهم  ويحطون  عشوائية،  وجهات  في 
ولم  بالماء،  وتمدهم  وتغذيهم  واحة  على  عثروا 
للقبائل  نزوح  أول  وورد  تخصهم.  دولة  يشكلوا 
دمشق  في  ونزولهم  الشام،  بالد  إلى  التركمانية 
للبالذري،  البلدان«  »معجم  كتاب  في  وأطرافها 
سنة  ذلك  وكان  المراق«،  »بنو  لهم  يقال  وكان 

تجنيد املرتزقة فكر عثامين

على  جديد  ليس  المرتزقة  تجنيد  وموضوع 
فعل  كما  عثماني  وفكر  عقلية  هي  بل  تركيا 
الجيش االنكشاري  العثمانيين من خالل تشكيل 
من  محتلة  كانت  التي  البلدان  في  المرتزقة  من 
قبلهم لتحقيق مصالح العثمانية وفرض هيمنتهم 
وطغيانهم، واليوم حزب العدالة والتنمية يستخدم 
نفس األسلوب في تجنيد المرتزقة من أجل المال 
لتحقيق مصالح دولة االحتالل التركي في بسط 
نفوذها على العديد من الدول مثل سوريا وليبيا.

لتحقيق  المرتزقة  تجندان  وتركيا  إيران 
مصالحهما

وهذا األمر متّبع أيضاً في منطقة الشرق األوسط  
محور  واستغالل  تركيا  قبل  من  فقط   ليس 
اإلخوان بل إيران أيضاً تبني الفصائل المرتزقة 
وتجذبهم على أساس طائفي على أساس المذهب 
البلدان  في  مصالحها  تحقيق  أجل  من  الشيعي 
الكثير  وهناك  إليها  نفوذها  مد  في  ترغب  التي 
المرتزقة  استخدام  على  تدل  التي  األمثال  من 
المرتزقة  والفصائل  لبنان  في  هللا  حزب  منها 
في غزة  اإلخوانية  العراق وحماس  في  إليران 

مرتزقة تركيا في ليبيا.. وأوروبا ستدفع الثمن التركمان.... أصول وجذور

هيومن رايتس ووتش: المرتزقة الموالين لتركيا يرتكبون جرائم حرب

التركمانية بمدينة منبج  الجمعية  روناهي/ منبج: نظمت 
»التركمان  عنوان  حملت  التي  الثانية  المحاضرة  وريفها؛ 
والفن  الثقافة  مركز  صالة  في  وذلك  وجذور«،  أصول 
الكاتب  المحاضرة  وألقى  التربوي،  المجمع  جانب  الكائنة 

القاص؛ جمعة حيدر.

تعمل تركيا على زج المرتزقة في حروبها التي تخوضها لتحقيق مصالحها ومد نفوذها 
في كثير من المناطق، وظهر ذلك جليًا في سوريا من خالل إنشاء فصائل مرتزقة تتبع 
تلك  أمام  والظهور  السورية،  األزمة  في  القضايا  من  العديد  استغالل  خالل  من  لها 
الفصائل المرتزقة كداعم لثورة الشعب السوري ضد النظام باستخدام شيوخ الدين أو 
الرموز االجتماعية والهدف تشكيل جيش من المرتزقة يقاتل من أجل المال ولتحقيق 

مصالح التركي في سوريا. 105هـ  722 م. وكانوا يرابطون على الثغور في 
حلب وحماة وإعزاز والالذقية ودمشق، وذكرهم 
أيضاً الرحالة »ابن بطوطة« في كتابه المعروف 
»رحلة ابن بطوطة«، ويشير إلى سكنهم في جبال 

الالذقية«.
 

الرتكامن والهوية السوريّة

في سوريا،  »التركمان  قائالً:  المحاضر  وأردف 
ينقسمون إلى قسمين؛ أولهما؛ تركمان المدن أي 
السوريون  عليهم  ويطلق  المدن،  يقطنون  الذي 
لقب الترك أو األتراك، وهم في واقع الحال أسر 
تركمانية. وثانيهما؛ األسر التركمانية التي تعيش 
السوريون  عليهم  ويطلق  والقرى،  األرياف  في 
التركمان  هم  سورية:  وتركمان  التركمان.  صفة 
باسم  العثمانية  السجالت  ضمن  الموجودون 
تركمان، ويعرفون في حلب والرقة بـ »تركمان 
الذين يسكنون  الشام، فهم  جوالب«، أما تركمان 

دمشق، أما تركمان الالذقية، فيقال لهم »تركمان 
باير بوجاك« نسبة لجبال التركمان في الالذقية. 
-رسم   1922 عام  لوزان  معاهدة  أعقاب  وفي 
من  كبير  قسم  بقي  التركية-  السورية  الحدود 
السورية.  الجنسية  في سوريا، ومنحوا  التركمان 
توجد  ال  فإنه  السكاني،  للتعداد  بالنسبة  أما 
إحصائية رسمية حسب التصنيف العرقي للسكان 

في سورية«.

توزع الرتكامن يف حلب وحمص 

الكاتب  أشار  المحاضرة،  من  الثاني  المحور  في 
جمعة حيدر إلى مناطق وتوزع السكاني للتركمان 
»يتوزع  قائالً:  سوريا  في  عائالتهم  وأشهر 
التركمان في مدينة حلب؛ ومناطق منها في الباب 
عدد  وتقدر  وإعزاز،  والراعي  ومنبج وجرابلس 
ويتوزعون  كما  تركمانية،  قرية   140 بـ  القرى 
والحيدرية  باشا  وبستان  الهلك  بحي  المدينة  في 
العائالت  أشهر  ومن  وغيرها.  واألشرفية 
المدرس، ومنهم  منهم: »عائلة  نذكر  التركمانية، 
أيضاً،  ومنهم  المدرس«،  الشهير«فاتح  الفنان 
المهندس  الدكتور  منها  نذكر  قوجة،  عائلة، 
األستاذ بجامعة حلب »بدر الدين قوجة«؛ ومنها 

أيضاً؛ عائلة »البابي«، نذكر منها؛ البالي الغزي، 
ومنهم: كامل البالي الغزي، صاحب كتاب »نهر 
الذهب في تاريخ حلب، ويقع في ثالثة أجزاء«. 
وفي مدينة حمص، التي تعد من أكثر المدن كثافة 
للتركمان، فتقدر نسبتهم بنحو 65٪، ويقدر عدد 
القرى بنحو 55 قرية تركمانية. وأشهر أحياءها 
فتح  منذ  نشأ  حي  وهو  التركمان«،  باب  »حي 
السلطان سليم األول لبالد الشام، إذ جلب معه عدداً 
من األسر التركمانية وسكنوا في هذا الحي، ومن 
الحسيني«،  »أسرة  التركمانية  العائالت  أشهر 
أفندي  »حسين  الشيخ  إلى  األسرة  هذه  وتنتسب 
وُمحفظاً  ومعلماً  مسجد  إمام  وكان  التركماني«، 
الطبيب »فاروق الحسيني«  للقرآن، وبرز فيهم؛ 
أسرة  أيضاً؛  ومنهم  الحسيني«،  و«عناد 

»عمر  العالم  جدهم  إلى  وينتسبون  »الوفائي«، 
بن يوسف البقراصي التركماني«، وهو صاحب 
المؤرخ  الشيخ  منهم  وعرف  البقراصي،  جامع 
وكذلك  الوفائي«.  ونديم  الوفائي،  الهادي  »عبد 
من أشهر العائالت »آل األتاسي«، وتنتسب هذه 
العائلة إلى الشيخ الصوفي »علي األتاسي« الذي 
القرن  في  مدينة حمص  إلى  العثمانيين  مع  دخل 
سليمان  السلطان  حكم  إبان  في  الهجري  العاشر 
الشهير  الوطني  فيهم »الزعيم  القانوني، واشتهر 
األتاسي«  لؤي  و«الفريق  األتاسي«  »هاشم 
أيضاً؛  ومنها  األتاسي«.  الدين  نور  و«الدكتور 
»آل الصوفي« واشتهر منها »الشاعر الحمصي 
الكبير عبد الباسط الحمصي«، ومنها أيضاً »آل 
للدولة  المأجورة  الجنود  من  فئة  وهم  الداالتي«، 
أول  في  الداالتي  جامع  باني  وجدهم  العثمانية، 
عائلة  أيضاً؛  ومنها  بحمص،  الحميدية  سوق 
الشهير  الشيخ الصوفي  »التنقلي«، واشتهر منها 
»أحمد الطظقلي« الذي كان أستاذاً لكثير وألعظم 

علماء حمص ومفتيها«.

توزع الرتكامن يف دمشق

يتوزع  حماة،  مدينة  »في  أضاف:  المحاضر 
مدينتي  وفي  تركمانية.  قرية   20 بـ  التركمان 
»آل  العائالت  أشهر  ومن  والسلمية،  مصياف 
قونية،  من  قدمت  تركمانية  أسرة  وهي  العظم« 
النعمان  معرة  في  المطاف  آخر  في  واستقروا 
مناصب  استالمهم  بحكم  ولبنان،  ودمشق  وحماة 
الشيشكلي/  آل  أيضاً،  ومنهم  رفيعة.  عثمانية 
منها  برز  تركمانية،  عائلة  وهي  الجيجكلي، 
وتعود  واآلغاوات،  العسكريين  القادة  من  الكثير 
وبرز  العثماني،  العهد  أوائل  إلى  ظهورها  فترة 
العقيد  السوري األسبق  الرئيس  من هذه األسرة؛ 
السراج«،  »آل  أيضاً  الشيشكلي«. ومنها  »أديب 
وهي أسرة تركية األصول وذات جذور عسكرية، 
فالسراج وظيفة عسكرية، تعني الجندي المرافق 
الموسيقار  منها؛  واشتهر  الضباط،  ألحد 
السراج«. ومنها عائلة  الفنان »نجيب  والمطرب 
»األظن«، وتعني الطويل، واشتهر منها »محمد 

آغا األظن«، الذي ُعيّن متولياً على أوقاف جامع 
السلطان في حي الدباغة بحماة عام 1871م«.

وأردف المحاضر قائالً: »في مدينة دمشق؛ هناك 
خمس قرى تركمانية، وفي المدينة ذاتها، تتوزع 
مجموعات من التركمان في المناطق التي يسكنها 
والحجر  وبرزة  القدم  كحي  الجوالن؛  نازحو 
األسود والسيدة زينب، ومن أشهر العائالت »آل 
قدمت  الجاه  عظيمة  دينية  أسرة  وهي  العمادي« 
من مدينة بخارى في تركستان ونزلوا دمشق منذ 
أوائل العهد العثماني، ومنهم أيضاً »آل المرادي« 
وأصلهم من مدينة سمرقند، وينتسبون إلى جدهم 
زعماء  وهم  1658م،  عام  في  المرادي«  »آل 
العظم«  »آل  أيضاً  ومنهم  النقشبندية.  الطريقة 
أصلهم من قونية، وجدهم »إسماعيل باشا العظم«، 
اشتهر  دمشق  وفي  أيضاً،  حماة  في  فرع  ولها 
منهم »أسعد باشا العظم« صاحب الخان والقصر 
العظمة«  »آل  أيضاً  ومنهم  البديعيين.  األثريين 
قدم  الذي  التركماني«  بك  »حسن  األعلى  جدهم 
للقوات  زعيماً  وغدا  بدمشق  وسكن  قونية  من 
اليرلية، وقدمت هذه العائلة العديد من الشخصيات 
الشهيد  الحربية  منها وزير  مختلفة،  في مجاالت 
»والناقد  مكة  بلدية  وعضو  العظمة«  »يوسف 
»والموسيقار  العظمة  ياسر  الكوميدي«  الفنان 
»كنان العظمة« وغيرهم. ومنهم أيضاً »آل مردم 
بك« وهي أسرة تركمانية عريقة ترجع أصولها 
فاتح  باشا«  مصطفى  ال  »ال  التركي  القائد  إلى 
عام  دمشق  على  والياً  ُعيّن  ثم  قبرص،  جزيرة 
مصطفى  ال  »ال  جامع  صاحب  وهو  1563م، 
أبرز  ومن  بدمشق،  المشهور  األثري  باشا« 
معالمهم بدمشق »خان مردم بك«، ومنها الشاعر 
»خليل مردم بك« مؤلف النشيد الوطني السوري. 
ومنهم أيضاً »آل القباني« أو ما تعرف« آق بيق« 
وهي أسرة الشاعر الكبير »نزار قباني«. وتنحدر 
هذه األسرة من »أكرم بك آقبيق«، وكان مستشاراً 
أجداد  أبرز  ومن  القانوني«،  »سليمان  للسلطان 
هذه األسرة »شادي بك آقبيق« الذي لقب في عهده 
قباناً، ولقبت هذه األسرة  بالقباني ألنه كان يملك 
الطبيب  أيضاً  منها  واشتهر  بالقباني،  بعد  فيما 
طبيبك«  مجلة«  صاحب  القباني«  »صبري 
المشهورة. ومنهم أيضاً »آل القوتلي« أسرة ثرية 
جاءت من بغداد ونزلت دمشق منذ حوالي ثالثة 
قرون، وتعني كلمة« القوتلي »بالتركية« القفة«، 
وهو نوع من القوارب المطلية بالقار في العراق. 
ومنها  شهيرة  أسرة  البزم«  »آل  أيضاً  ومنهم 
شاعر الشام »محمد بن محمود بن سليم البزم«، 
»عبد  والفنان  قلعي«  »نهاد  الفنان  منها  واشتهر 
أسرة  حقي«  »آل  أيضاً  ومنهم  فتحي«.  اللطيف 
من أصل تركي قريب العهد، والمؤرخ »إحسان 
حقي« ومنهم األديب والدبلوماسي الشهير »بديع 

حقي« والمخرج »هيثم حقي«.

توزع الرتكامن يف الخارطة السوريّة

واختتم المحاضر محاضرته قائالً: »يتوزع عدد 
قرية   20 بنحو  الرقة؛  مدينة  في  التركمان  من 
تركمانية، أكبرها؛ حمام التركمان، وعلي باجلية 
مثل؛  المدينة  في  أحياء  وهناك  الدادت،  وقرية 
دكاكين البلدية والسباهية، وشارع أبو الهيس. كما 
يتوزعون في مدينة طرطوس؛ بنحو خمس قرى 
تركمانية. وكذلك في مدينة القنيطرة المحتلة، حيث 
يتواجد فيها 20 قرية وكانوا يتوزعون على قرى 
الجوالن في عام 1967م. وكذلك في مدينة إدلب؛ 
خمس  وفي  الشغور،  جسر  في  يتواجدون  حيث 
مدينة  في  وكذلك  المدينة.  أحياء  وبعض  قرى، 
الالذقية؛ حيث يتواجد التركمان في رأس البسيط 
تركمانية،  قرية   70 وهناك  الباير،  ومرتفعات 
وهناك حارتين للتركمان في مدينة الالذقية، هما 

علي الجمال والرمل الشمالي والبدروسية«.

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ مصطفى خليل

على  للضغط  واستخدامها  اليمن  في  والحوثيين 
حالة  في  المنطقة  وإبقاء  والسعودية  إسرائيل 
تحقيق  في  إليران  تسمح  والفوضى  التوتر  من 
المرتزقة  موضوع  في  إيران  وأيضاً  مصالحها 
في سوريا والكل يعرف الكم الهائل من المرتزقة 
في سوريا للقتال إلى جانب نظام األسد والحفاظ 
من  ولكن  السورية،  األرض  على  هيمنته  على 
لتحقيق  المنطقة  شعوب  هي  بالواقع  الثمن  يدفع 

مصالح تلك الدولتين.

صمت أورويب عىل إرسال املرتزقة  

السوريين  المرتزقة  موضوع  إلى  وبالعودة 

بالتزامن  ليبيا  في  للقتال  تركيا  أرسلتهم  الذين 
األوروبية  الدول  وصمت  العالمي  الصمت  مع 
وبشكل  التركي  االحتالل  دولة  ترسل  وأمريكا، 
شبه يومي وسافِر لكل المواثيق والقوانين الدولية 
المرتزقة  الدول  سيادة  احترام  على  تنص  التي 
السوريين للقتال إلى جانب حكومة )السراج( التي 
وقطريّاً  تركيّا  المدعوم  اإلخواني  الفكر  تعتنق 
في طرابلس لقتال الجيش الوطني بقيادة المشير 
يدور  حيث  مريب،  حقاً  صمتاً  وقع  على  حفتر 
الوضع  إبقاء  يريدون  الجميع  بأن  ذلك  يؤشر  و 
دون  من  هو  كما  ليبيا  في  والعسكري  السياسي 
تغيير على خارطة السيطرة في تلك الدولة التي 
تقع على أعتاب أوروبا كما هو الحال في اليمن 
الحوثيين  وال  نهائياً،  ينتصر  الشرعية  جيش  ال 

ينهزمون هناك!

أوروبا مل تدرك خطر

 املرتزقة السوريني

آالف  ثالثة  من  أكثر  ليبيا  إلى  وصل  أن  وبعد 
التي صدرت عن  التقارير  المرتزقة حسب  من 
عن  وحديثه  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد 
هجر العشرات من مرتزقة السوريين الذين نقلتهم 
تركيا إلى ليبيا عن طريق البحر إلى إيطاليا التي 
الشرعية  الهجرة غير  مناطيد  تستطيع ضبط  لم 
البحر أرواح  التهم  الفائتة والتي  السنوات  خالل 
الكثير منهم، ولكن الحقيقة التي لم تدركها أوروبا 

وال أمريكا إلى اآلن من نقل المرتزقة السوريين 
الذين في األغلب كانوا ينتمون إلى داعش أو إلى 
جبهة النصرة قبل االنتساب إلى الجيش الوطني 
وبقية الفصائل المدعومة والمشكلة من قبل تركيا 
تلحق  التي سوف  والعسكرية  األمنية  التداعيات 
بأوروبا ومنها إلى أمريكا وبقية دول العالم التي 
يطمح داعش وغيرها من تلك الفصائل الوصول 
السكوت على  أوروبا جّراء  وبالخصوص  إليها 
إلى  السوريين  المرتزقة  بإرسال  التركي  القرار 

ليبيا.

انتقال داعش من ليبيا إىل أوروبا

 فهل الصمت األوروبي سيطول فترة من الزمان 
بعدها  ومن  أهدافها  تحقيق  من  لتركيا  وتسمح 
في  المرتزقة  هؤالء  من  التخلص  على  تعمل 
مناطيد الهجرة غير الشرعية في عرض البحر 
المتوسط باتجاه أوروبا؟ أما أن الصمت سيسمح 
لتركيا  من إرسال عناصر من داعش والقاعدة 
وبوكو حرام  المتواجدة في نيجيريا الجارة لليبيا 
التي تعيش حالة من الفوضى وانتشار المرتزقة، 
وال يستبعد أن خالل الفترة القادمة أن يتم إرسال 
إلى  للقتال  موالية إليران  مليشيات شيعية  أيضاً 
على  هناك  ومليشياته  السراج  حكومة  جانب 
ضوء الدعم اإليراني الخفي لإلخوان المسلمين، 
وخصوصاً أن هذه المليشيات أصبحت محاصرة 
سوريا،  داخل  القتال  جبهات  في  متآكلة  وشبه 
السورية،  )إدلب(  في  عسكرية  هزائم  وتشهد 
للقتال في  ومن ثم فإن راتب ألفي دوالر شهرياً 

ليبيا يشكل إغراًء ال يقاوم.

املرتزقة خطر ُمحدق بأوروبا

حين تصبح ليبيا الدولة صاحبة المساحة الشاسعة 
السواحل  القريبة من  إفريقيا  من شمال  جغرافياً 
المرتزقة  الفصائل  بهذه  مزروعة  األوروبية 
والعرقية،  والطائفية  الدينية  التوجهات  المتعددة 
إلى  أكيد  بشكل  سيمتد  وتأثيرها  خطرها  فإن 

الحدود الجغرافية األوروبية عبر البحر المتوسط 
قادماً من ليبيا، وخصوصاً أنها تنظيمات عقائدية 
ذات توجه راديكالي، ستعمل على نقل عملياتها 
أمنها  لضرب  أوروبا  إلى  والوحشية  العسكرية 
موجات  أوروبا  ذاكرة  إلى  لتعيد  واستقرارها، 
المدنية  التحتية  البنى  تستهدف  التي  التفجيرات 
من محطات القطارات والمترو لتوقع أكبر عدد 
القتل  عمليات  التفجير، وأيضاً  القتلى خالل  من 
اإلجرامية التي طالت العديد من المدن األوروبية 
والتي يطلق داعش على تلك العمليات تسمية » 
منها  بسيطة  وسائل  باستخدام  المنفردة«  الذئاب 
لكن  السابق،  في  حدث  كما  بالسكاكين  الطعن 
األمنية  الحالة  هذه  أوروبا  ستعيش  المرة   هذه 
على يد مرتزقة صناعة تركيا في ليبيا، وقد سبق 
واإلخوان  والقاعدة  داعش  تركيا  استخدمت  أن 
المسلمين والمرتزقة اآلخرين في عملية الضغط 
توسيع  أوروبا  على  والعسكرية  السياسية 

أطماعها في سوريا.

يجب إيقاف املخططات 

الرتكية يف ليبيا

صمت العالم وأوروبا وأمريكا عن تصدير تركيا 
السراج  جانب  إلى  للقتال  السوريين  المرتزقة 
في طرابلس سيجعلهم يدفعون الثمن باهظاً جداً 
وأمريكا  أوروبا  تجوب  لن  حينها  المستقبل  في 
)ذئاب منفردة( بل ستعيش على أراضيها قطعان 
األمن  على  تقضي  المرتزقة  الفصائل  تلك  من 
أمنية  عمليات  خالل  أوروبا  في  واالستقرار 

تستهدف مصالحها في كافة أنحاء العالم.
الخطر  حقيقة  تعي  أن  أوروبا  على  يجب  لذا 
أمنها  على  المتطرف  التوجه  ذي  التركي 
وإرساء  المرتزقة  إرسال  في  خططها  وخاصة 
واستخدام  المتوسط  شواطئ  على  نفوذها  دعائم 
خالل  من  الدولية  التجارة  على  للقرصنة  ذلك 
القائم  الليبي  المرتزقة والسيطرة على االقتصاد 

على استخراج النفط.

أحدث  في  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  اتهمت 
الجماعات  الماضي،  الخميس  لها  صدر  تقرير 
المدعومة من تركيا تحت اسم  السورية المسلحة 
“الجيش الوطني السوري”، أو “الجيش السوري 
السكان  بحق  حرب  جرائم  بارتكاب  الحر” 
أبيض  تل  ومناطق  عفرين  منطقة  في  المحليين، 

وسرى كانيه.
وكشفت المنظمة في التقرير عن تدهور األوضاع 
والتي  بعفرين،  المحيطة  المناطق  في  األمنية 
من  المدعومة  المسلحة  الفصائل  عليها  تسيطر 
للجنة  وفقاً  حرب  جرائم  ارتكبت  وأنها  تركيا، 
رهائن  واحتجزت  المدنيين  واستهدفت  التحقيق، 
تعسفية،  اعتقاالت  السيارات، ومارست  وفخخت 
وابتزاز، وتعذيب، وفرضت قواعد صارمة على 

لباس النساء والفتيات.
وقالت المنظمة في تقرير سابق لها في 9 تشرين 
األول، بعد إعالن الواليات المتحدة سحب قواتها 
من سوريا: »اجتاحت تركيا شمال شرق سوريا، 

المدعومة من  الحكومية  وحشدت األطراف غير 
دعماً  السوري،  الوطني  الجيش  فيها  بما  تركيا، 

للهجوم الذي أُطلق عليه “نبع السالم”.

أظهرت  التقارير  إن   « المنظمة:  وأضافت 
مجموعة  تركيا  من  المدعومة  الفصائل  ارتكاب 
ضد  محاكمة  دون  القتل  منها  االنتهاكات،  من 

الكرد،  والمسعفين  السياسيين  والنشطاء  المقاتلين 
ونهب الممتلكات ومصادرتها، كما وثّقت تقارير 
من  عديداً  والدولية  المحلية  المراقبة  مجموعات 
الهجمات العشوائية التي شنتها تركيا على المدنيين 

واألعيان المدنية في شمال شرق سوريا«.
المخيمات  ظروف  تدهور  عن  التقرير  وتحدث 
التي تأوي أفراد يشتبه في عالقاتهم مع التنظيم أو 
أسرهم، وذلك بسبب الغزو التركي لشمال شرق 
الخاضعة  المناطق  مساحة  قلّص  الذي  سوريا 
لسيطرة اإلدارة التي يقودها الكرد، في وقت كتابة 
هذا التقرير كانت اإلدارة الذاتية في شمال شرق 
سوريا ما تزال مسيطرة على معظم المشتبه بهم 
وأفراد أسر تنظيم داعش البالغ عددهم نحو 110 
آالف. من بينهم 62 ألف سوري وعراقي، وأكثر 
األجانب غير  واألطفال  النساء  من  ألف  من 11 
إلى  بانتمائهم  يشتبه  بمن  المرتبطين  العراقيين 
الهول  مخيم  في  محتجزين  كانوا  والذين  داعش، 
قاتلة.  وأحياناً  مروعة  ظروف  في  الصحراوي 

على  المفروضة  والقيود  الموارد  قلة  ساهمت 
وصول المساعدات اإلنسانية في تدهور ظروف 

المخيمات«.
باحتجاز  التركي  االحتالل  قيام  التقرير  انتقد  كما 
التوقيع  بعد  قسراً  وإعادتهم  السوريين  من  العديد 
المطاف  لينتهي  الطوعية”.  “العودة  نماذج  على 
الخاضعة  والمناطق  إدلب  في  منهم  بالكثير 
لسيطرة حركة تحرير الشام، حيث اعتقلتهم تلك 
المجموعة أو وجدوا أنفسهم تحت رحمة الهجوم 

العسكري السوري – الروسي.
تسميه “منطقة  ما  في  تركيا  أن خطة  اعتبر  كما 
عازلة” في شمال شرق سوريا، ونواياها في نقل 
ما ال يقل عن مليون سوري هم حالياً في تركيا. 
من  عدداً  وسيشمل  المدنيين،  حماية  تضمن  لن 

المخاوف الحقوقية.

وكالة أنباء الفرات
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محررة الصفحة - بيريفان حميمحررة الصفحة - ميديا غانم

 قامشلو ما
 بين الثقافة
 والتطور

وخزة قلم

حسن باران

 المكافحة المتكاملة
للحشائش

لإلنتاج  اخملتلفة  اآلفات  تسببها  التي  األضرار  ما هي 
الزراعي؟ أضرار احلشائش، تقليل احملصول الناجت، تقليل 
جودة احملصول، حتديد نوع احملصول املزروع في منطقة 
معينة، تفرز جذور احلشائش مواد كيماوية ضارة جداً 
تعتبر  اإلنسان،  صحة  على  ضار  تأثير  لها  باحملصول، 
املرضية  واملسببات  والنيماتودا  للحشرات  عوائل 

للنبات ومشاكل للري.

الزراعية،  الطرق  املنع،  احلشائش:  مكافحة  طرق 
الطرق امليكانيكية أو الطبيعية، الطرق البيولوجية، 

الطرق الكيماوية، املكافحة املتكاملة.

طريقة املنع كطريقة ملكافحة احلشائش: متنع دخول 
احلشيشة، وتؤدي إلى زراعة خالية من بذور احلشائش، 
واستخدام قوانني احلجر الزراعي ملنع دخول احلشائش 
حقول  من  احليوانات  وتغذية  األرض،  إلى  اخلطيرة 
نظيفة، واالحتياط الكافي أثناء انتقال احليوانات بني 
الزراعة  أجهزة  نظافة  من  والتأكد  اخملتلفة،  املراعي 
استقرار  ومنع  احلشائش،  بذور  من  وخلوها  واحلصاد 
الطرق  احلشيشة.  انتشار  ومنع  احلشيشة،  وبقاء 
يلي:  ما  على  االعتماد  احلشائش:  ملكافحة  الزراعية 
درجة  في  والتحكم  التربة  خصوبة  زيادة  في  اخلبرة 
حموضة التربة soil pH ، اتباع املسافات املناسبة 
املساحة،   وحدة  في  النباتات  وكثافة  اخلطوط  بني 
للزراعة،  املناسبة  األصناف  اختيار  الزراعة،  ميعاد 
احلديثة  الري  طرق  اتباع  زراعية،  دورة  استخدام 
في  التحكم  باحلشائش،  اإلصابة  لتقليل  واملناسبة 
)برسيم  اخلضراء  للمراعي  الرعي  أو  احلش  مواعيد 
احلشائش:  ملكافحة  امليكانيكية  الطرق  حجازي(. 
التقليع باليد،  العزيق، احلش، التحكم في مياه الري، 
استخدام  الكثيف،  النمو  ذات  احملاصيل  استخدام 
احلرق،  التغطية،  التعقيم،  في  الشمسية  الطاقة 
البيولوجية  املكافحة  احلرث.  آالت  واستخدام 
في  الطبيعية  األعداء  استخدام  للحشائش: 
مكافحة أنواع معينة من احلشائش، احلشرات األكثر 
األسماك  للنبات،  املمرضة  الفطريات  استخداماً، 
التي تتغذى على األعشاب، واحليوانات واالوز وغيرها، 
النجاح الذي حدث باستخدام املكافحة احليوية عادة 
ما يكون قاصراً على نوع واحد من احلشائش، يُستثنى 
عادة  احلشائش،  تتغذى على  التي  الكائنات  ذلك  من 
ما يستخدم ملكافحة احلشائش املعمرة؛ لكي حتصل 
ثالث  ذلك  يستغرق  سوف  ملموسة،  نتائج  على 
سنوات على األقل. املكافحة الكيماوية للحشائش: 
متخصص  آفات  مبيد  هو  احلشائش  مبيد  يعتبر 
احلشائش  ملبيدات  االختيارية  احلشائش،  ملكافحة 
استخدام  مميزات  الرئيسية.  العوامل  من  تعتبر 
مبيدات احلشائش: تعطى محصول أعلى مما في حالة 
والوقت  العمالة  يختصر  فقط،  العزيق  استخدام 
األنظمة  الالزم ملكافحة احلشائش، يعمل على جناح 
تقلل  متاماً،  متنعها  أو  العزيق  مرات  من  تقلل  التي 
معقولة.  بطريقة  اقتصادية  اليدوي،  للعزيق  احلاجة 
الزراعة  قبل  احلشائش:  مبيدات  تطبيق  توقيت 
يطبق املبيد على التربة سواًء كانت خالية أو عليها 
مخلفات نباتية ولكن قبل زراعة احملصول. قبل الزراعة 
 Preplant Incorporated التربة  في  يخلط 
into soil أي يطبق مبيد احلشائش على التربة ثم 
يخلط في التربة بعد التطبيق مباشرة. قبل االنبثاق 
بعد  التربة  على  املبيد  يطبق   Preemergence
الزراعة ولكن قبل ظهور احملصول فوق سطح التربة. 
بعد  املبيد  يطبق   Postemergence االنبثاق  بعد 
حاالت  )توجد  التربة  سطح  فوق  احملصول  ظهور 
متعددة حسب حالة منو النبات(. طرق تطبيق مبيدات 
في  يخلط  الزراعة،  قبل  تطبق  مبيدات  احلشائش: 
التربة )PPI(  مبيدات متطايرة، مبيدات تطبق بعد 
الزراعة وقبل الري )PRE(، مبيدات تطبق بعد االنبثاق 
)POST(  للمحصول واحلشيشة. تقسيم مبيدات 
جهازية  مبيدات  التأثير:  لطريقة  تبعاً  احلشائش 
استخدام  مميزات  باملالمسة،  مبيدات  متخصصة، 
خالئط املبيدات، كفاءة عالية في القضاء على مدى 
أوسع من احلشائش، تقليل الكمية املستخدمة من 
باملبيدات،  البيئة  تلوث  تقليل  اخلليط،  في  مبيد  كل 
احلشائش.  ملبيدات  املقاومة  ظاهرة  حدوث  تقليل 
أهمية املكافحة الكيماوية للحشائش في محاصيل 
احلبوب: القمح والشعير من احملاصيل كثيفة النمو، 
من  وجيزة  فترة  بعد  اليدوية  النقاوة  إجراء  ميكن  فال 
الزراعة. تعتمد محاصيل احلبوب على تكوين اخللفات 
للحصول على محصول وفير وذلك بعد فترة وجيزة 
من اإلنبات ووجود احلشائش في وقت مبكر يقلل من 
تكوين اخللفات. الذرة تزرع في خطوط وميكن العزيق 
بينها ولكن ال ميكن ذلك بني النباتات، والعزيق ال مينع 
احلشائش    تفرزها  التي  السامة  اإلفرازات  وجود  من 
عوائل  تعتبر  واحلشائش   allelopathic effect
)الزمير  ألمراض فطرية خطيرة جداً حملاصيل احلبوب 
املكافحة  ولتطبيق  والصدأ(.  البياض  ألمراض  عائل 
الزراعية  اإلرشاديات  دور  تفعيل  يجب  املتكاملة 
وتوعيتهم عن طريق  للمزارعني  تدريبية  دورات  وفتح 

بروشورات تعليمية وعملية.

من عبِق األرض

رضوان أمحد

مجهوداً  يقدمون  الذين  من  النظافة  عمال  إنَّ   
كبيراً في العمل ويقومون بعمل شاق ال يتناسب 
مع النظرة االجتماعية غير الجيدة التي يطلقها 
البعض تجاههم، رغم الجهد الجبار الذي يقوم 
من  المواطنين  حماية  في  النظافة  عمال  به 

األمراض وإظهار الوجه الجميل للمدينة.
حظيَّ عامل النظافة بكل الحب واالحترام، ففي 
الُمشّرف،  لعمله  تمثال  له  الدول نُصب  بعض 
في  أعمارهم  يفنون  الذين  المقاتلين  أحد  كونه 
فقط  اآلخرون  يرميها  التي  األوساخ  التقاط 
إال  للمدينة،  الجميل  الوجه  إظهار  أجل  من 
المعاملة  قسوة  من  يعانون  مجتمعنا  في  أنهم 
ونظرة االستصغار، ناهيك عن اإلهانة وسلب 
الحقوق، والتعدي على كرامتهم من قِبل بعض 
المواطنين، ألنهم اختاروا ألنفسهم هذه المهنة 
الشريفة، فهم أيضاً بشٌر مثلنا ينزعجون كثيراً 
وعلى  دونية،  نظرة  لهم  ينظرون  الذين  من 
اختالف أعمارهم فترى ذا شيبة بيضاء ينظف 
في  وشاب  يدوية،  بمكنسة  الشارع  أطراف 
ربيع عمره يحمل أكياس النفايات على ظهره، 
األولى  الصباح  ساعات  من  يعملون  حيث 
وحتى ساعات متأخرة من الظهيرة، ويعملون 
المدينة  إلظهار  أيضاً  ليلية  مناوبات  خالل 
واجباتهم  أهم  ومن  الصباح،  في  حلة  بأبهى 
في  وإفراغها  الكبيرة  القمامة  حاويات  تفريغ 
عمٌل  الشك  وهو  لذلك،  المخصصة  السيارة 
والطاقة  الصبر  من  كثير  إلى  يحتاج  شاق 
وعليهم أن يتحملوا الروائح الكريهة، وال سيما 
أمراض مثل  يحمله من  الشتاء وما  في فصل 
نزالت البرد واإلنفلونزا، ناهيك عن المخاطر 
بذكر  سنقوم  التي  المهنة،  ضمن  الموجودة 

البعض منها خالل تقريرنا هذا.
لقاًء  روناهي  لصحيفتنا  كان  السياق  هذا  وفي 
حيث  قامشلو،  مدينة  في  النظافة  عمال  مع 
فهم من  ُمحيّاهم،  كانت مرسومة على  البسمة 
خيرة الناس، تناسوا تعبهم بوجودنا، وشاركوا 
الجميع  يلتزم  أن  وعسى  لعل  معنا  معاناتهم 
والمواطن  الوطن  لحماية  الموجودة  بالقوانين 
حضارة  وإنشاء  بهم  الُمحدقة  األخطار  من 
نظيفة شكليّاً وجميلة معمارياً، فهم بذلك الوقت 

بشر ويعانون من مشاكل تعيق عملهم.

مطالب العامل عىل
 طاولة املعنيني!!

يسكن  النفايات محمد حسين  نقل  سائق سيارة 
بنات  أربعة  من  المكونة  عائلته  وأفراد  هو 
على  يجاوب  إيجار،  بيت  في  وزوجته  وولد، 

عمال النظافة معوقات جّمة تواجههم 
ووعود بحلول قريبة

والجهات  يطالبون  النظافة  قامشلو-عمال  روناهي/ 
المعنية ُتفِصح عن دعمها لهم، وما خططوه من أجل 
الحفاظ على صحة العمال وتحقيق مطالبهم في القريب 
األوساخ  من  خاليًا  نظيفًا  بلداً  سنشهد  فهل  العاجل، 

واألمراض؟؟!!!

االتصاالت  لمديرية  المشترك  الرئيس  أكد  ـ  منبج  روناهي/ 
بمدينة منبج وريفها محمد صليبي المحل أنهم يعملون 
على ضبط سوق اإلنترنت الفضائي بشكل يتماشى على خلق 
اإلنترنت،  محل  وصاحب  المواطنين  بين  مريحة  اتصال  بيئة 
مما يتيح استقراراً في هذا الجانب الحيوي الذي يدخل في 

تفاصيل الحياة العامة على مستوى األفراد والجماعات.

في  الوقاية  بقسم  اإلداري  أوضح  ـ  لكي  كركي  روناهي/ 
المهندس  لكي  بكركي  الحيوانية  والثروة  الزراعة  مكتب 
الريف  الكائنة في  الزراعية  األراضي  الزراعي جوان عبدو أن 
الحبوب  )جعل  دودة  فيها  انتشرت  لكي  لكركي  الجنوبي 

الشتوية(.

سؤال قمت بطرحه أال وهو لماذا اخترت هذه 
المهنة؟ حيث أجاد بالقول: »أخترت هذه المهنة 
وإظهارها  مدينتي،  نظافة  على  أحافظ  لكي 
أقدمها  وخدمة  عمٌل  أعتبرها  حلة،  بأبهى 
تمر  التي  القاسية  الظروف  أنَّ  حيث  لمدينتي، 
على سوريا جعلتنا ندرك إن شيء واحد أفضل 

من ال شيء«.
حسين  أكد  بهم  تَعصف  التي  الصعوبات  ومن 
التي تالزمنا في  بالقول: »من أهم الصعوبات 
للنفايات هي سوء  نقل  عملنا كسائقي سيارات 
الطرقات الواصلة ما بين مركز المدينة ومكب 
النفايات، وتزداد وعورتها خالل فصل الشتاء، 
إلى  تؤدي  التي  األعطال  وكثرة  اآلليات  وقلة 

تأخر القيام بالعمل«.
وفيما يخص المحافظة على النظافة الشخصية 
من  الواقية  المالبس  في  نقص  وبوجود 
حول  حسين  أشار  بهم،  المحدقة  األمراض 
إلى  بالقول: »نعود  الحفاظ على سالمته  كيفية 
فيما  واالستحمام  بتغيير مالبسنا،  ونقوم  بيوتنا 
يتعلق  وفيما  البسيطة،  اإلمكانيات  بهذه  بعد 
واقية،  بدالت  باستالم  قمنا  الشتوية  بالمالبس 
ولكنها كانت في حالة يُرثى لها، مدتها يومان 
فقط وتتمزق لرداءة جودتها وخامتها، والجدير 
ذكره إن البدلة الواقية تكون ذات قياس واحد«.
وطالب سائق سيارة نقل النفايات محمد حسين 
وهي  أال  مطالبهم  بتدارك  المعنية  الجهات 
مكب  إلى  الوصول  ألن  الطرقات  إصالح 
وأكثر،  العمل  مدة  يعادل  وإفراغه  النفايات 
بالتأكيد  فهذا  والقفازات  المالبس  يخص  وفيما 
أن يودع في كل سيارة  مطلب جميعهم متمنياً 
أحد  إصابة  حال  في  األولية  لإلسعافات  عدة 

العاملين.

سوء معاملة الناس لهم!

أكياس  حمل  في  عامٌل  العلي  عبد  عدنان 
النفايات وهو في ريعان شبابه، حيث يبلغ من 
العمر 25سنة، متزوج وله أربعة صبيان وابنة 

واحدة، اختار هذه المهنة ليسد بها حاجات عائلته 
وسط الغالء المعيشي، فأشار إلى أن عدم التزام 
ورميها  القمامة  رمي  بساعات  األهالي  بعض 
عدم  في  يساهم  المخصصة،  األماكن  غير  في 
المواد  بخالف  أكمل وجه،  على  العمل  تحقيق 
الضارة الموجودة ضمن أكياس النفايات، وتابع 
بالقول: »وهذا بالتأكيد يعرضنا لمخاطر جمة، 
مثل مخلفات الزجاج المكسور واإلبر، وغيرها 
من المواد الضارة األخرى، ولكن ذلك بالتأكيد 

ال يعني أن نتقاعس عن العمل«.
بالقول:  الشتاء  فصل  في  معاناتهم  على  وأكد 
بسبب  الشتاء  فصل  في  البرودة  من  »نعاني 
الجو من  يحمله  السيارة وما  بقائنا في مؤخرة 
عن  تؤخرنا  التي  المطر  وزخات  بارد  هواء 
يجعلنا  الحالل  لقمة  إلى  سعينا  ولكن  عملنا، 

نتجاوز كل ذلك«.
إلى  العلي  عبد  عدنان  لفت  حديثه  ختام  وفي 
وكأنهم  معهم  التعامل  في  المواطنين  أسلوب 
احترامهم  إمرتهم، وعدم  عمال يخدمون تحت 
لعامل النظافة الذي يقوم بواجبه على أكمل وجه 
وفي نفس الوقت لهم حقوق يجب الحفاظ عليها.

ماذا عن حامية العامل صحّياً؟!!

التقينا مع العامل أيمن العلي  وفي السياق ذاته 
فقد كان ذو شيبة بيضاء ينظف أطراف الشارع 
بمكنسة يدوية ويجوب الحارات لِلملمة القمامة 
مؤكداً  الشوارع،  وأزقة  أطراف  المرمية على 
ساقي،  في  ُخلقي  تشوه  من  »أعاني  بالقول: 
وهذا  الماضية  السنة  في  لكسر  وتعرضت 
تأمين  أجل  من  آخر  بدوام  العمل  من  يمنعني 
الجهات  وأطالب  الصغار،  ألطفالي  العيش 
لمواد  معرضين  ألننا  القفازات  بتأمين  المعنية 
بخالف  األكزيما،  تُسبب  وضارة  خطيرة 
نتيجة  الجلد  تُصيب  التي  والخدوش  الجروح 
المدينة،  شوارع  في  الملقية  النفايات  حمل 
أما  حضارية،  غير  بصورة  المدينة  وإظهار 
يتعدى  ما  التزام  وعدم  بالمواطنين  يتعلق  فيما 
بعد  تماماً  العكس  وعلى  منهم،  بالمئة  الواحد 
مرمية  األوساخ  لنجد  نعود  العمل  من  انتهائنا 
من جديد، وفيما يتعلق باللباس كانت ذو قياس 

واحد وصغير جداً«.

»منرُّ مبعاناة ال يعلم بها سوى 
ذوي الدخل املحدود«

بأنهم  العلي  نوه  المازوت  بمادة  يتعلق  وفيما 
للتدفئة،  المازوت  مادة  يستلموا  لم  اآلن  إلى 
وأكد بالقول: »قمنا بمراجعة الكومين من أجل 
استالم مادة المازوت للتدفئة، ليجيبوا بأن عمال 
البلدية عائدون لمؤسستهم وعلينا أن نستلمها من 
البلدية، وكذلك األمر مع البلدية، ال أحد يصغي 

ذوي  سوى  بها  يعلم  ال  بمعاناة  نمر  نحن  لنا، 
ففي  جداً،  قليلة  أجور  وسط  المحدود،  الدخل 
الوقت الراهن ووسط ارتفاع األسعار والغالء 

المعيشي ال يسد حاجاتنا ولو بنسبة ٪20«.
حاجتهم  حديثه عن  العلي  أيمن  العامل  واختتم 
للوقاية من األمراض، وألجل  الكزاز  إبر  إلى 
الحفاظ على النظافة العامة طالب بتأمين مالبس 
خاصة،  وأحذية  وقفازات  عالية  جودة  ذات 
كل  مع  ُمرفقة  تكون  األولية  لإلسعافات  وعدة 

سيارات نقل القمامة.

»العمل عىل تأمني كافة 
متطلبات العامل«

المشترك  الرئيس  مع  التقينا  السياق  ذات  وفي 
قامشلو  بمدينة  الغربية  البلدية  في  للمرأب 
محمود بكر حيث أردف من جانبه عن األسئلة 
بالقول:  وأكد  التقرير،  بداية  في  تناولناها  التي 
يومية،  بمناوبات  الغربي  القطاع  في  »نقوم 
بساعات  المواطنين  بعض  تقيّد  عدم  ولكن 
يسبب  الدوام،  بعد  إخراجها  أو  القمامة  إخراج 
المدينة ليست ملكاً  لنا حالة من اإلزعاج، ألن 
قمة  في  تجعلنا  بيننا  فيما  والمساعدة  فقط،  لنا 

الحضارة«.
واإلصابات  العمال  بمداواة  يتعلق  وفيما 
التعاقد مع  أكد بكر على  العمل  أثناء  المتفاوتة 
الذين  العمال  مداوة  أجل  من  فرمان،  مشفى 
قيامهم  أثناء  مختلفة  إلصابات  يتعرضون 
الطبية  الفحوصات  كافة  وإجراء  بواجبهم 
بكافة  والتكفل  سالمتهم،  على  واالطمئنان 
مصاريف المشفى، حيث اشتكى عمال النظافة، 
لها  يتعرضون  التي  المتكررة  إصاباتهم  من 
أثناء جمعهم للقمامة، حيث يتعرضون لجروح، 
بعضها تكون خطيرة، ناجمة عن الزجاج الذي 
يتم رميه في القمامات المنزلية من دون وضعه 
فإنهم طالبوا من  وبالتالي  الكارتون،  في علب 
رمي  أثناء  والحذر  الحيطة  بأخذ  المواطنين 
القمامة وعدم رمي الزجاج في أكياس القمامة 
حياتهم  تهدد  أصبحت  التي  للمخاطر  نظراً 

ولتجنب وقوع مثل هذه الحوادث.
وفي إشارة له إلى القفازات واألحذية، أكد بكر 
قطعة(،   50( القفازات  من  دفعة  استالم  على 
وتوزعيها على العمال فقط ممن يحملون أكياس 
دفعات  باستالم  الطلب سارياً  القمامة، ومازال 
أخرى، وفيما يتعلق بالمالبس أو البدالت الواقية 
كانت على نوعين األول رقيق للصيف وعلى 
حد قوله: »يعود السبب إلى ضعف اإلمكانيات 
الموجودة«، والنوع اآلخر ثقيل وشديد الحرارة 

حسب ما أفادنا به بكر.
»تُعتبر  قائالً:  الكزاز  إبر  حول  بكر  وأردف 
الكزاز  إبرة  وتعمل  جداً،  هامة  الكزاز  إبرة 
السامة  المواد  الجسم من  بطبيعتها على حماية 
من  طلبنا  وقد  الكزاز،  بكتيريا  تفرزها  التي 
في  للعمال  اإلبر  هذه  بتوفير  الصحة  مركز 

القريب العاجل«.
البلدية  في  للمرأب  المشترك  الرئيس  واختتم 
الغربية بمدينة قامشلو محمود بكر حديثه قائالً: 
المواطنين،  وبين  بيننا  فيما  ننسق  أن  »أتمنى 
من  البعض  بعضنا  مساعدة  على  والتعاون 
أجل إعطاء صورة حضارية جميلة، وااللتزام 
الرقي  إلى  نسعى  ألننا  المسنة،  بالقوانين 
إلى  وسنسعى  اهتمامنا  محل  عمالنا  بمدينتنا، 

تأمين كافة مطالبهم خالل وقٍت قريب«.
ما بين مطالب عمال النظافة ومسؤولية الجهات 
يكون  أن  يجب  أيضاً  الشعب  بأن  نجد  المعنية 

متعاوناً لينعم بلدنا بنظافة وحضارة تليق به. 

تقرير/ يارا محمد

تقرير/ آزاد كردي

تقرير/ معاوية محمد

تقرير/ غاندي إسكندر 

شركة التطوير الزراعي في الرقة وخططها للعام الجاري

ر ظهور دودة )جعْل الحبوب الشتوية( في االتصاالت بمنبج.. والدة جديدة ومستقبل ُمبشِّ
ريف كركي لكي الجنوبي

روناهي/ الرقة ـ رغم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها شركة التطوير الزراعي في الرقة؛ إال أنها مستمرة بعملها 
في دعم القطاع الزراعي واحتياجاته كافة.

الرقة  لمجلس  التابعة  االقتصادية  اللجنة  تتولى 
المدني مسؤولية شركة التطوير الزراعي التي 
تأسست للعمل على سد احتياجات الفالحين من 
الحنطة والشعير وكل ما يلزم أمور الزراعة من 

بذور وتنظيم أسعار المحاصيل الزراعية. 
القمح  محاصيل  استالم  الشركة؛  هذه  مهام  من 
تزويد  إلى  باإلضافة  الفالحين،  من  والشعير 
أجل  من  الحنطة  بمادة  والمطاحن  األفران 
الطحين، كما تعتبر مسؤولة عن تحديد األسعار 
كافة؛ للحد من اإلتجار بها في السوق السوداء، 
كما توزع الحبوب والبذور في بداية كل موسم 

إلى جانب أكياس الخيش في نهاية الموسم.

ما هي خطط الرشكة للعام الجاري؟

خططها  عن  الزراعي  التطوير  شركة  كشفت 
األعمال  هذه  أبرز  من  وكان  الجديد  للعام 

تعرضت  قد  والهاتف  البريد  مديرية  وكانت 
المبنى  أصبح  حتى  والسرقة  والتخريب  للتدمير 
السرقة  أعمال  من  يسلم  ولم  األنقاض  من  ركام 
والمعدات.  واألثاث  البناء  محتويات  لكافة 
االتصاالت  مديرية  أعمال  عن  المزيد  ولمعرفة 
وخططها المستقبلية، التقت صحيفتنا »روناهي« 
بمدينة  االتصاالت  لمديرية  المشترك  بالرئيس 
وأعددنا  المحل،  صليبي  محمد  وريفها؛  منبج 

التقرير التالي:

خطوات رائدة لضبط أداء السوق التقني

ومهامها  االتصاالت  مديرية  حول  بداية، 
قائالً:  المحل؛  صليبي  محمد  حدثنا  اإلدارية، 
»تأسست مديرية االتصاالت بمدينة منبج وريفها 
في غضون الشهر العاشر من العام الفائت. لذا؛ 
فهي تعتبر حديثة الميالد، وبناء على ذلك، عقدت 
مديرية االتصاالت عدة اجتماعات في مدينة عين 
عيسى للوصول إلى تفاهمات إدارية مع مديرية 
وباقي  سوريا  وشرق  شمال  في  االتصاالت 
بصدد  سوريا؛  وشرق  شمال  أقاليم  مديريات 
المديرية  عمل  آللية  العريضة  الخطوط  وضع 

المستحدثة.
وتمخضت هذه االجتماعات إلى نتائج ملموسة، 
طريق  عن  واإلنترنت  االتصاالت  توفير  وهي 
خلق بيئة مناسبة بين المواطنين وصاحب محل 
مديرية  مهام  إن  القول،  النافل  ومن  اإلنترنت. 
التراخيص  منح  على  أوالً،  ترتكز  االتصاالت، 
لشركات موفري خدمات االتصاالت واإلنترنت 
الفضائي، ومن ثم ثانياً، ترخيص المحال التجارية 
تحديد  وثالثاً،  الشبكات.  لهذ  الموزعين  كونهم 
سيما  وال  اإلنترنت،  باقات  يخص  فيما  األسعار 
التقلبات العديدة التي تشوب سعر الليرة السورية 
فضالً  األمريكي  الدوالر  مقابل  في  واستنزافها 
األسعار  غالء  لمقدار  الملحوظ  االرتفاع  عن 
يؤثر  والذي  عموماً  االتصاالت  لسوق  العالمية 

بالطبع على أسعار الباقات محلياً«.

بها  يستبشر  التي  الخير  بشائر  من  »بالرغم 
معظم المزارعين في كركي لكي بموسم زراعي 
جعل  دودة  ظهور  أن  إال  السنة  لهذه  استثنائي 
الحبوب الشتوية في بعض الحقول شكلت تخوفاً 
رئيس  بدأ  الكلمات  بهذه  المزارعين«؛  لبعض 
الوقاية في مكتب الزراعة، والثروة الحيوانية في 

كركي لكي حديثه مع صحيفتنا.
وأثناء  الوقاية،  مكتب  في  »إننا  عبدو:  وأضاف 
قيامنا بجولة استكشافية بعد الهطوالت المطرية 
األخيرة تبين لنا أن محصول القمح قد تأثر بشكل 
الجنوبي  الريف  الحشرة، وال سيما  واضح بهذه 
بقوله: »إن هذه الحشرة  في كركي لكي«، الفتاً 
النجيلية،  واألعشاب  والشعير،  القمح،  تصيب 
وهي حشرة بنية مائلة إلى الخضرة يبلغ طولها 
مقوسة  بيضاء  اليرقة  بينما  مم،   14 ـ   8 من 

تستغرق دورة حياتها ثالث سنوات«.
بعد  الربيع  أواخر  الحشرات تظهر في  أن  ونوه 
التربة  في  البيض  األنثى  تضع  حيث  التزاوج، 
ويبقى  سم،   60 ـ   40 بين  يتراوح  عمق  على 
الشتاء،  بداية  حتى  السكون  مرحلة  في  البيض 
يفقس  نسبياً  التربة عالية  وعندما تصبح رطوبة 
األعلى  نحو  فتصعد  اليرقات،  وتخرج  البيض، 

خطط مستقبلية رائدة بانتظار موافاة الزمن

والمحل أضاف: »في واقع األمر، هناك قرابة الـ 
600 - 700 محل تجاري موزعة على الريف 
التجارية  التراخيص  بمنح  والمدينة، ونقوم حالياً 
المهنة رسمياً؛ بهدف كسر  لهم، تخولهم مزاولة 
أسعار  على   البعض  يفرضه  قد  الذي  االحتكار 
اقتراح  فهناك  المستقبلية،  الخطط  أما  الباقات. 
حيث  اإلنترنت،  بوكالء  خاصة  نقابة  تشكيل 
سيكون من مهام النقابة، توحيد األسعار ومناقشة 
قضايا األعضاء جميعاً والتي تؤثر على تضافر 
األسعار  مناقشة  وكذلك  مناسب،  بشكل  عملهم 
المواطن،  قدرة  مع  يتماشى  وبما  المستجدة، 

وانتفاع صاحب محل اإلنترنت«. 
االتصاالت  لمديرية  المشترك  الرئيس  واختتم 
المحل حديثه  منبج وريفها محمد صليبي  بمدينة 
لخدمة  المتوفرة  اإلمكانات  بكل  »نعمل  قائالً: 
محل  ألصحاب  اإلجراءات  وتسهيل  المواطنين 
اإلنترنت أيضاً، حيث نقوم بهذا العمل كوننا حلقة 
وصل بين الطرفين، ومن الضروري معرفة أن 
الهدف من عملنا بمديرية االتصاالت، هو التنظيم 
بالدرجة األولى، وليس مادياً. هذا يعني بأننا نقوم 
القدر حماية  المواطن بذات  بقدر اإلمكان حماية 
فيما  والتنسيق  أيضاً  اإلنترنت  محل  صاحب 
دراسة  على  القادمة  الفترة  في  ونسعى  بينهما. 
إعادة تفعيل مبنى البريد والهاتف األرضي الذي 
الفترة  في  والسرقة  والتخريب  للدمار  تعرض 
الماضية، والذي إن تم ذلك، سيحقق قفزة نوعية 
وريفها  منبج  بمدينة  االتصاالت  صعيد  على 

عموماً«.

على جذور  فتتغذى  الجذور،  منطقة  تصل  حتى 
في  الرطبة  التربة  إلى  وتنزل  تعود،  ثم  النباتات 
السطحية  الطبقات  تجف  عندما  الربيع  أواخر 
حتى  خريفي  صيفي  سكون  في  وتدخل  للتربة، 

الشتاء التالي.
وأشار عبدو إلى أن الحشرة الكاملة تتغذى على 
أما  قليلة  أضراراً  محدثة  الغضة  السنابل  حبوب 
اليرقة، فتهاجم جذور النباتات، وتتغذى عليها مما 
وتشتد  وموتها،  وذبولها،  اصفرارها  إلى  يؤدي 
والتي  نسبياً،  المنخفضة  المناطق  في  اإلصابة 
كركي  ريف  ويعتبر  األمطار،  مياه  فيها  تتجمع 
نسبياً،  المنخفضة  المناطق  من  الجنوبي  لكي 

ولذلك هي األكثر ضرراً من غيرها.
طرق المكافحة والوقاية

وذكر عبدو أنه على المزارعين ولتجنب اإلصابة 
بهذه الحشرة قبل كل شيء أن يتبع دورة زراعية 
مناسبة، ويتحاشى تكرار زراعة المحصول نفسه 
الحراسة  عليه  يجب  كما  المصابة  األرض  في 
البيوض،  على  القضاء  أجل  من  للتربة  العميقة 
النباتات  رش  يمكن  كما  المشتية،  واليرقات 
المناطق  في  الكاملة  الحشرات  ظهور  عند 
)ترايكلوروفون  كيمياوي  بمبيد  اإلصابة  شديدة 

أوكارباريل(.
الزراعة  مكتب  في  الوقاية  قسم  اإلداري  ووّجهَ 
والثروة الحيوانية بكركي لكي المهندس الزراعي 
كافة  إلى  نداء  صحيفتنا  عبر  عبدو  جوان 
كركي  في  الوقاية  قسم  إلى  بالتوجه  المزارعين 
لكي في حال ظهور الحشرة في أراضيهم وأخذ 

التعليمات المطلوبة للوقاية.

سوريا  وشرق  شمال  في  المجتمع 
لديهم أكثر من طبع، ومتأثرين بأكثر 
من ثقافة، وإذا أخذنا طبيعة المجتمع 
المتنوعة والمتعددة، بعين االعتبار 
يعني إذا حكينا عن قامشلو كمثال، 
والعربي،  المسيحي،  فيها  بتالقي 
جراً،  وهلم  والكردي،  والديري، 
الشعوب  بتالقي  عام  بشكل  لكن 
عنها  نقول  خلينا  أو  طباع،  عندها 
التأثر  ثقافة  الطاغية،  وهي  ثقافة، 
مو  الشي  وهاد  اإلسالمي،  بالدين 
ذلك، بس  تقييم  بموقع  ولسنا  غلط، 
فينا نقول شغلة، إذا كنت محافظ أو 
تتأثر  المفروض  مو  مثالً،  متدين 
مع  تعاملك  يعني  ما،  نوعاً  بالدين 
الناس، بعالقاتك، بتجارتك، بشغلك 
الزم كل هذه األمور تعكس صورة 
أنا  وال  وإيمانك،....  لدينك  حسنة 
عدد  كم  هنا  والسؤال  غلطان؟ 
بقامشلو  عايشين  يلي  األشخاص 
كمان  الدين؟  تعاليم  مطبقين  مثالً 
إنساني  بعمل  واحد  كم  سؤال  
والهدف من عملو هو أن يعلم الناس 
وليس  ذلك؟  على  ويشكروه  بعمله 
يعني  ورائه،  من  النبيل  الهدف 
مثالً  أكتر،  مو  وشكليات  مظاهر 
لعندو  بيفوت  لما  جارنا..  السمان 
 !!... ببيعو شكل  قامشلو  من  واحد 
لهجة  من  غريب  حدا  يفوت  ولما 
تانية، ببيعو بسعر وشكل تاني دون 
النظر إلى مبادئ الدين يلي أساسها 
على  االستغالل،  وعدم  األخالق 
سيرة الغريب  لما واحد من عفرين 
ليلو... ببساطة  ...يا ويلو ويا سواد 
أهالي عفرين ميسوري  أن  يقولون 
ولديهم  مصاري..  ومعهم  الحال 
أموال ال تأكلها النيران ...؟؟؟  بس 
الشغلة  هون،  مو  الشغلة  بقول  أنا 
متل  مو  بقامشلو  يلي  التاجر  أنو 
والفرق  كمثال..  الحلبي  التاجر 
الحلبي  ألنو  جداً...  واضح  بينهم 
بيفكر أنو يكسب زبون دائم لمحله، 
عنه،  نتحدث  الذي  صاحبنا  أما 
البيع  وبعملية  فقط،  بلحظته  يفكر 
من  يكسب  أن  شيء  وأهم  هذه، 
من  قدر  أكتر  الزبون  أو  المستهلك 
الربح، هالعادة إلى أي حد متطابقة 
المجتمع  بالمنطقة..؟  التجار  على 
منه،  الكبيرة  والنسبة  هنا  المتواجد 
دول  في  التجارة  بثقافة  يتأثروا  لم 
الجوار أبداً، ولم يتأثروا حتى بثقافة 

الداخل.
ما  والمطبخ  الطبخ  بفنون  حتى  لك 
بتالقي هالذوق الرفيع والتنوع عند 
فأفخم  للكل،  احترامي  مع  البعض 
عزيمة يقدمها لك هو الحميس.. أي 
وقد  المرقة...  مع  المطبوخ  اللحم 
يبتعد أكثر إلى الكبسة، وهذه األخيرة 
وطرق  جديدة  بنكهات  يطبخها 
مبتكرة غير المتعارف عليها، طيب 
لماذا هذا االنغالق البشع؟ ولماذا لم 
يأخذ من ثقافات وعادات غيره من 
المحافظات الداخلية على أقل تقدير، 
قد يقول قائل هذه هي عادات وثقافة 
مجتمع  ولكل  الجزراوي،  المجتمع 
أخي  معك حق  خصوصيته، طيب 
السائل.. لكن أليس من المعقول أن 

يكون قابال للتطور مثالً...؟؟
من  يحسن  أن  المنطقي  من  أليس 
بالمجتمع  السلبيات  من  الكثير 
التطور  وبالتقاليد،  وبالعادات 
مجتمع  ألي  مرافقة  أساسية  سمة 
ضروري  الثقافات  بين  والتزاوج 

جداً إلعادة إحياء عجلة الحياة.

القمح,  موسم  الستقبال  استعداداً  مراكز؛  افتتاح 
إنشاء صيدلية زراعية, وإصالح  إلى  باإلضافة 
صوامع شنينة وصوامع كبش, وافتتاح صيدلية 

زراعية مركزية.
الرئيس  مع  »روناهي«  لصحيفتنا  لقاء  وفي 
الرقة  في  الزراعي  التطوير  لشركة  المشترك 
أحمد العلي حدثنا عن أبرز الخطط الموضوعة 
مراكز  زيادة  على  »نعمل  قائالً:   2020 لعام 
خمسة  مراكز  ثالثة  بدل  لتصبح  القمح  استالم 
باستثناء مراكز استالم القمح المجول )المعبأ في 
شنية  في  صومعتين  واصالح  وصيانة  أكياس( 

وكبش وإنشاء الصيدلية المركزية«.

ما دور الصيدلية الزراعية

 يف دعم الزراعة؟!

الزراعي  القطاع  في  هاماً  دوراً  الصيدلية  تأخذ 
المعقمة  والبذور  األدوية  كافة  تحوي  كونها 
بأسعار  للفالحين  والمبيدات  العضوية  واألسمدة 
مناسبة وصالحية جديدة, واالبتعاد عن استغالل 

للمواد  تجنباً  وأيضاً  الزراعية,  للمواد  التجار 
الفاسدة.

تجهيز  على  اآلن  »نعمل  قائالً:  العلي  وأضاف 
الصيدلية التي تدعم الزراعة بشكل كبير, وتؤّمن 
ما يحتاجه المزارعون من أدوية ومبيدات بكافة 

أنواعها وبأسعار مخفّضة وجودة عالية«.

وأيضاً تطّرق أحمد العلي إلى كميات البذار التي 
تم توزيعها وقال: »تم توزيع مقدار الـ 114 طن، 
و155 كغ بذار القمح لألراضي التي تعرضت 
للحرق وبشكل مجاني, كما تم توزيع 326 طن 

و80 كغ من قمح إكثار البذار«.

ونّوه الرئيس المشترك لشركة التطوير الزراعي 
اللقاء: »أبواب  العلي في نهاية  الرقة أحمد  في 
بيع السماد مفتوحة. ولكن؛ أصبحت عن طريق 

الجمعيات لتخفيف العبء على الفالحين«.
مدن  في  مركزية  افتُتحت صيدليات  أن  وسبق 
اإلدارة  من  بدعم  سوريا  وشرق  بشمال  عدة 
التي تعتبر  لتوفير مستلزمات الزراعة  الذاتية؛ 

العمل الرئيسي ألهالي المنطقة.

احمد العلي

محمد صليبي المحل

أيمن العلي عدنان العلي محمد حسين محمود بكر


