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بعدسة جوان محمد

حملة لتطعيم أهالي منبج من
 جائحة كوفيد 19

تحديات جّمة تواجه 
الطلبة بالشهباء في 

العام الدراسي الجديد..

الُمشرف على  الطبيب  آزاد كردي - دعا  منبج/ 
مصابي كورونا في مركز الحجر الصحي وقسم 
الحمادة  عيسى  بمنبج  الفرات  بمشفى  العناية 
لقاح  تلقي  إلى ضرورة اإلسراع في  المواطنين 
لدى  إلى أن اللقاح بات متوفراً  كورونا، مشيراً 
لجنة الصحة حيث سيُعطى لمختلف األعمار وهو 

آمن وبالمجان.
لقاح  حملة  منبج  في  الصحة  لجنة  أطلقت 
هم  لمن   19 كوفيد  مرض  ضد  )سينوفارم( 
أيام  عشرة  لمدة  تستمر  أن  على  سنة،   18 فوق 
وتنتهي بتاريخ 9/16 /2021وقد تُمدد الفترة في 
حال عدم وجود إقبال، وبعد االنتهاء من الحملة 
في  وذلك  واألربعاء  االثنين  يومي  سيخصص 
دوار  من  بالقرب  الكائن  الشرقي  المستوصف 
العالج  لتلقي  المطلوبة  اإلجراءات  أما  الجزيرة، 
من  استمارة  ثم  الصحة،  لجنة  من  تصريح  فهي 
المستوصف الشرقي ألخذ البيانات الرسمية حيث 
يعطى بطاقة لتلقي الجرعة األولى وبعد 21 يوماً 
يتلقى الجرعة الثانية. أكد نقالً عن أحد اإلداريين 
في المستوصف الشرقي بأن لقاح سينو فارم، يعد 
العمل  وجرى  وطبيعي  أمناً  اللقاحات  أكثر  من 
وجود  دون  به  الطبية  الكوادر  كافة  تطعيم  على 
جرعة  المواطن  ويعطى  جانبية.  أعراض  أي 
اليسرى  اليد  أعلى  في  الحقن  طريق  عن  أولى 
أما الجرعة الثانية ستكون بعد 21- 28 يوماً من 
الجرعة األولى، كما وأشار المصدر إلى أن لجنة 
وهو  الشرعية،  حجر  مركز  أعدت  قد  الصحة 
والمخبريين  األطباء  من  مختص  بكادر  مجهز 
مدار  على  الحاالت  كافة  الستقبال  والممرضين 
24 ساعة، أما الحاالت الحرجة فتنقل بسيارات 
الخاصة  المركزة  العناية  مركز  إلى  اإلسعاف 
بمسحات  القيام  إلى  باإلضافة  كوفيد،  بمرض 
للحاالت المشتبه بها، وأيضاً عن طريق تخصيص 
أرقام ساخنة للطوارئ ألخذ المسحات في القرى.
كورونا  مصابي  على  المشرف  الطبيب  ويقول 
لقاء  في  الحمادة  عيسى  وريفها  منبج  مدينة  في 
مع صحيفتنا »روناهي«، في معرض تعليقه على 
كوفيد  حملة  »أطلقت  كورونا:  من  اللقاح  حملة 
الحملة عن  هذه  يميز  وما  أيام،  لمدة عشرة   19
في  كانت  بينما  الشعب  لكل  تكفي  أنها  سابقاتها 
العاملين  أو  الطبي  الكادر  في  محصورة  السابق 
مرضى  على  المشرفين  أو  الطبي  الحقل  في 

كورونا أو المختلطين معهم«.
ويضيف الحمادة بأن الحملة التي بدأت تلقح جميع 

المواطنين مهما كانت أعمارهم أو أجناسهم ألهل 
مدينة منبج وأريافها مجاناً بالمستوصف الشرقي 
للتمديد  وقابلة  أيام  عشرة  لمدة  مستمرة  وهي 

بحسب قبول المواطنين من عدمه«.
أو  كورونا  من  الثالثة  الموجة  أن  إلى  ويشير 
العالم، ال مناص من  الموجة الرابعة في مناطق 
تلقي اللقاح بغض النظر عن نوع اللقاح. أما لقاح 
وأثبتت  دراسات،  عدة  عليه  أُقيمت  فارم  سينو 
ومجاني  وآمن  جيد  أنه  نتائج  خالل  من  فاعليته 
واعين  منبج  أهالي  أن  الحمادة  ويعتبر  أيضاً. 
تكن  لم  البدايات  أن  رغم   19 كوفيد  لمخاطر 

مرضية إال أنها اآلن فاألمر مختلف، حيث باتوا 
أعراضه من خالل  من  خلّوهم  من  للتأكد  يأتون 
مسحة نقوم بها، وبات المواطن قادراً على حجر 

نفسه في البيت وتنفيذ التعليمات بكل دقة وحذر.
واختتم الطبيب المشرف على مرضى كورونا في 
مدينة منبج وريفها عيسى الحمادة حديثه بالقول: 
ومستنفر  جاهز  منبج  مدينة  في  الطبي  »الكادر 
ومضاعفات  تحوالت  ألي  االستعداد  أهبة  على 
إلى  منبج  أهالي  داعياً  كورونا«،  جائحة  خالل 
ضرورة تلقي اللقاح كوفيد لمختلف األعمار كونه 

آمن ومجاني.

مقاطعة  على  المفروض  الحصار  يُلقي 
حيث  التعليمي  القطاع  على  بظالله  الشهباء 
باشتداد  والمعلمين  الطلبة  أمام  تحدياته  تزداد 

الحصار المستمر منذ أكثر من ثالثة أعوام.
تتعدد آثار الحصار المفروض على المقاطعة 
من قبل حكومة دمشق التي تفرضه منذ أكثر 
أهالي  تهجير  مع  تزامناً  أعوام  ثالثة  من 

مقاطعة عفرين قسراً إليها.
من  كبير  بشكٍل  المتضررة  الفئات  بين  ومن 
هذا الحصار هم الطلبة والكادر التدريسي لما 

يظهر من صعوبات في العملية التعليمية.
العام  هذا  في  والتعليم  التربية  هيئة  وتواجه 
من   12 ففي  الحصار،  نتيجة  عديدة  تحديات 
أبوابها  تفتح 68 مدرسة  الجاري  أيلول  شهر 
كافة  في  طالب/ـة   16000 حوالي  أمام 

مراحلها.
بشدة  دمشق  لحكومة  التابعة  الحواجز  وتدقق 
من  باتاً  منعاً  وتمنعهم  للمارين،  تفتيشها  في 
إلى  مدرسي  كتاٍب  أّي  حمل  أو  اصطحاب 

داخل مقاطعة الشهباء.
وفي هذا السياق تحدثت لوكالة هاوار عضوة 
منسقية هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين 
التي  الصعوبات  إلى  وأشارت  كالو،  هناء 
الحصص،  في  الطلبة  مع  المدّرس/ـة  تواجه 
وقالت: »يفتقر الطلبة إلى التطوير الذاتي لعدم 
وجود كتب بين أيديهم ليحّضروا دروسهم بعد 

تلقيهم للدرس من قبل مدّرسيهم«.
مشكلة  تواجهه  َمن  فقط  الطالب/ـة  وليس 
افتقار الكتب ضمن المدارس، بل إن المدّرس/
الكتب  وجود  عدم  مشكلة  أيضاً  تواجههم  ـة 
بين أيديهم، وما يصاحبه من مشكلة اإلسهاب 
والتوسع في شرح الدرس ليستوعب الطلبة ما 

يتم شرحه، بحسب هناء كالو.

مضاعفاً  وقتاً  يستغرق  »وهذا  وتضيف: 
الطلبة،  عند  الكتب  توفرت  إن  يحتاجه  لما 
المعطى  المنهاج  اختصار  إما  النتيجة  فتكون 
المقرر  من  األقسام  بعض  كتجاوز  للطالب 
الدراسي للعام أو الشرح ضمن الوقت المحدد 
للحصص وعدم استيعاب الطلبة للدرس بشكٍل 
كامل، وفي كلتا الحالتين يكون الطلبة ضحية 

السياسات القذرة الُمطبقة على المنطقة«.
لمادة  االفتقاد  يعد  األهمية  من  جانب  وعلى 
المازوت مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه 
من جٍو بارد تصل درجة الحرارة فيه إلى ما 
التي  التحديات  أبرز  من  واحد  الصفر،  دون 

تواجه القطاع التعليمي هذا العام.
وفي هذا المسعى حاولت هيئة التربية والتعليم 
السبل  بكافة  المازوت  مادة  للطلبة  تؤّمن  أن 
ولكن هذا لم يكِف، فما تم تأمينه لن يكفي إال 
طلبة  مما يضع مصير  بقليل،  أكثر  أو  لشهر 

المرحلة االبتدائية في دائرة الخطر.
»افتقارنا  الخصوص  هذا  في  هناء  وتضيف 
لمادة المازوت هو العائق األبرز الذي يواجه 
ونحن  الحصار  تفرض  فالحكومة  الهيئة، 
أجسادهم  الصغار  الطلبة  يتضرر،  من  هنا 
البرد  مع  التأقلم  تستطيع  وال  البرد  تحتمل  ال 

القارس الذي يصيب المنطقة«.
مقاطعة  في  والتعليم  التربية  هيئة  وكانت 
عفرين، تقدم في األعوام المنصرمة القرطاسية 
المادية  األحوال  نتيجة سوء  للطلبة  المدرسية 
اشتداد  مع  ولكن  المهجرين،  األهالي  ألغلب 
الحصار المستمر سيصعب على الهيئة تأمين 

المستلزمات الدراسية.
التدريسي  الكادر  من  معلم/ـة   850 ويستعد 
الستقبال الطلبة في العام الجديد مواجهين معاً 

كافة التحديات المذكورة آنفاً.

نساء منبج: ثمرة إنجازاتنا انتصار ودحر لالحتالل الرتكي

برييفان خالد: رغم الصعوبات اإلدارة الذاتية مستمرة 
يف تحسين الواقع الخديم بالمنطقة

سيدات برخدان ينفردن بصدارة 
يدات بإقليم الفرات دوري السَّ

الشاعر خضر شاكر: أكتب نفيس 
وبمزاجي الخاص

استنكرت النِّساء جرائم االحتالل التركي بهجماته المتكررة على مناطق 
شمال وشرق سوريا ومنبج خصيصاً بجميع أنواع األسلحة في خرق 

واضح للقوانين الدولية، وأشرن إلى أن مشروع األمة الديمقراطية التي 
تضم في بوتقة واحدة عرباً وكرداً وآشوراً وتركمان وشركس هو الخالص 

الحقيقي لمعاناة السوريين...«3

أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي 
باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا »بيريفان 

خالد« على أن اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا استطاعت خالل السنوات الماضية 

تحسين الواقع الخدمي واالقتصادي والصحي 
في المنطقة بشكٍل عام، بالرغم من الصعوبات 
التي واجهت اإلدارة من خالل هجمات االحتالل 
التركي والحصار االقتصادي، والحرب المائية 

التي تتّبعها دولة االحتالل التركي...«6

مع إقامة مباريات الجولة األولى والثانية والثالثة اشتعلت المنافسة، فما زالت 
سيدات نادي برخدان ُمنفردات بالصدارة في دوري السَّيدات بكرة القدم لألندية 

في إقليم الفرات، والذي يُقام على أرضية ملعب صداقة »كوباني والنرويج 
10»...»)1(

عراء المعروفين بغزارة   من أحد الشُّ
كتاباتهم الرصيّنة والملتزمة التي 

تطرح قضايا مجتمعية يومية شائكة، 
كالنزوح والغربة والتعذيب والحب 
والوصف والجمال، وال يفوته أن 

يخصَّ المرأة بالكثير من شعره 
الجميل بمعانيه شكاًل ومضموناً؛ إنه 

الشاعر خضر شاكر...«8

عوائل الشهداء: لن نسمح لرتكيا 
المحتلة ضرب مكتسبات شعوبنا

تحققت  التي  المكتسبات  بأنها ستدافع عن  منبج  في  الشهداء  بين مجلس عوائل 
بفضل تضحيات أبنائهم الشهداء، ولن تسمح لدولة االحتالل التركي بتعريض تلك 

المكتسبات للخطر وإفشال المشروع الديمقراطي...«2

عبدي: تضافر الجهود ودعم االقتصاد 
ضمان إلرساء استقرار مستدام

أكد القائد العام لقوات 
سوريا الديمقراطية 

مظلوم عبدي بأن قوات 
سوريا الديمقراطية تتحلى 

بالصبر االستراتيجي، ولم 
تصّعد على الحدود مع 

تركيا رغم خرقها المستمر 
عة، وأشار 

ّ
للهدن الموق

إلى أنهم ماضون في 
الحوار بي�ن األطراف 

الكردية على الرغم 
من المعوقات اليت 

تعترض نجاح الحوار، 
وبّي�ن بأن تحسين الوضع 

االقتصادي في شمال 
وشرق سوريا أمر هام 

يجب الوقوف عنده، ألنه 
مرتبط  بمكافحة اإلرهاب 

ومرتزقة داعش...«4
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إعالنات عوائل الشهداء: لن نسمح لتركيا المحتلة ضرب 
مكتسبات شعوبنا

اعتقاالت واسعة ألعضاء حزب 
المضطهدين االشتراكي

الكشف عن آثار خطيرة لكورونا على 
عضو هام بالجسم

االعتناء بصحة األمعاء يقي من النوبات القلبية

أنابيب غاز »السيل الشمالي 2« 
جاهزة للعمل

عملية نوعّية تهزُّ عرش المحتلين ومرتزقتهم

السلطات الحالّية في ليبيا ُتساهم في بقاء تركيا

مركز األخبار ـ بين مجلس عوائل الشهداء 
في منبج بأنها ستدافع عن المكتسبات التي 
الشهداء،  أبنائهم  تضحيات  بفضل  تحققت 
ولن تسمح لدولة االحتالل التركي بتعريض 
المشروع  وإفشال  للخطر  المكتسبات  تلك 

الديمقراطي.

كثف االحتالل التركي ومرتزقته في اآلونة 
بالسكان على  للقرى اآلهلة  األخيرة قصفهم 
التركي  االحتالل  مع  التماس  خطوط  طول 
إلى  أدى  مما  سوريا،  شمال  في  ومرتزقته 
سقوط شهداء من المدنيين وإلحاق األضرار 

بممتلكاتهم ونزوحهم منها أثناء القصف.

العبث بأمن املنطقة هدف 
املحتل الرتيك

الرئيس  تحدث  الموضوع  هذا  وحول 
منبج  في  الشهداء  عوائل  لمجلس  المشترك 
وريفها ربيع عز الدين وقال: دولة االحتالل 
التركية صعّدت من الهجمات والجرائم التي 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  ترتكبها 
ما  منبج  قرى  على  هجماتها  وباألخص 
المناطق  في  وبخاصٍة  نزوح  بحركة  تسبب 

الحدودية. 
وأشار عز الدين: بعد تحرير مدينة منبج من 
المنطقة  في  ساد  الداعشي  اإلرهاب  رجس 

دولة  أن  إال  واالستقرار،  األمن  من  نوع 
االحتالل التركي تريد ضرب هذا االستقرار، 
وتحاول جاهدةً العبث بأمن المنطقة، في ظل 
صمت دولي رهيب على هذه المجازر التي 

يقوم بها االحتالل التركي.
دماء  قدمنا  نحن  بالقول:  عزالدين  وأضاف 
أبنائنا وأخواتنا لتحرير مدينة منبج من رجس 
داعش ولن نسمح ألي احتالل أن يسلب منا 
منبج  مدينة  في  ومكتسباتنا  شهدائنا  إرث 

ومناطق شمال وشرق سوريا.
عوائل  لمجلس  المشترك  الرئيس  واختتم 
الدين  عز  ربيع  وريفها  منبج  في  الشهداء 
العالمية  القوى  جميع  نناشد  بالقول:  حديثه 
ومنظمات حقوق اإلنسان للوقوف بوجه هذه 
األعمال ومراقبة جرائم الدولة التركية بحق 
مدينة  في  األهالي  جميع  وندعو  المدنيين، 
هذا  ضد  للتالحم  الشعوب  جميع  من  منبج 

االحتالل والوقوف في وجهه.

أما العيش ِبعزة أو املوت بكرامة

أما والد الشهيد المعتصم باهلل محمود العيدو، 
أدان واستنكر الهجمات الهمجية التركية على 
مدينة  مناطق شمال وشرق سوريا وخاصةً 
حد  لوضع  الدولي  المجتمع  وناشد  منبج، 

للجرائم التركية. 

للدفاع  مستعدون  نحن  العيدو:  وأضاف 
ليست  شهدائنا  دماء  وعرضنا،  أرضنا  عن 
هذه  عنها،  ندافع  وسوف  لدينا  رخيصة 
واالستقرار  األمن  زعزعة  هدفها  الهجمات 
وزرع الخوف لدى الشعب وهي من أساليب 

الحرب الخاصة.
نحن  بالقول:  حديثه  العيدو  محمود  واختتم 
أصحاب هذه األرض وسنحميها مهما كلف 
األمر، فإما أن نعيش بعزة أو نموت بكرامة.
الشمالي  منبج  ريف  قرى  وتشهد  هذا 
من  تنطلق  يومية  قصف  عمليات  والغربي 
القواعد التركية في المناطق السورية المحتلة 
باستخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية 
تقوم  إلى محاوالت تسلل  والدبابات، إضافة 
لكن مجلس منبج  المرتزقة  المجموعات  بها 
المشروع  الدفاع  العسكري يستخدم حقه في 
عن النفس ويرد على مصادر إطالق النيران 

ويحبط جميع محاوالت التسلل.

التركية  المدن  العديد من  ـ في  مركز األخبار 
التركية  والمخابرات  األمن  سلطات  قامت 
المضطهدين  حزب  ضد  اعتقاالت  بحملة 
اعتقال  تم  إثرها  وعلى   ، )ESP(  االشتراكي
من  جاء  القرار  الحزب،  أعضاء  من  العديد 

مكتب المدعي العام الجمهوري في أنقرة.

ففي األيام القليلة الماضية داهمت قوات األمن 
في  الحزب  مقرات  التركية  واالستخبارات 
الكثير  واعتقلت  وأنطاليا  وإسطنبول  أنقرة 
القيادة  هيئة  عضوة  بينهم  ومن  أعضائه،  من 
االشتراكية  الشبيبة  جمعيات  التحاد  المركزية 
  )SGDF(  شكران يارن تونجر والعاملة في 
الديمقراطي  الشعوب  لحزب  العام  المركز 

  )HDP(  أجه شيمشك.

فإن  الجمهوري؛  العام  المدعي  وحسب مكتب 
يُعرف  ولم  شخصاً،   23 باعتقال  قرار  هناك 

حتى اآلن كم شخصاً تم اعتقاله.

كشفت دراسة طبية حديثة، أن اإلصابة بفيروس 
في عضو  تلف  عنه  ينجم  قد  المستجد،  كورونا 

مهم بجسم اإلنسان.
مجلة  في  نتائجها  نشرت  التي  الدراسة  ووفق 
فإن  الكلى،  ألمراض  األميركية  الجمعية 
جّراء  المستشفى  يدخلون  الذين  األشخاص 
إصابتهم بكوفيد-19، وحتى أولئك الذين يعانون 
خطر  يواجهون  قد  خطورة،  أقل  أعراض  من 

التلف الدائم في الكلى.
إلى  استندت  التي  الجديدة،  الدراسة  وحللت 
لوزارة  الصحي  النظام  في  المرضى  سجالت 
 1.7 من  بيانات  القدامى،  المحاربين  شؤون 

مليون شخص ثبتت إصابتهم بالفيروس.
ووجد الباحثون أنه بعد أشهر من اإلصابة األولية، 
كان الناجون من كوفيد-19 أكثر عرضة لخطر 
الكلى )ضعف  تلف  بأنواع مختلفة من  اإلصابة 

وظائف الكلى وحتى الفشل الكلوي المتقدم(.
حاالت  أشد  في  كانوا  الذين  األشخاص  وكان 
وحدة  رعاية  إلى  يحتاجون  الذين  أي  المرض، 

العناية المركزة، أكثر عرضة لخطر تلف الكلى 
على المدى الطويل.

الباحثين  كبير  قال  الدراسة،  نتائج  على  وتعليقاً 
كلية  في  المساعد  األستاذ  العلي،  زياد  الدكتور 
الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس: )كانت 
هناك مخاطر وإن كانت أقل بين هؤالء المرضى 
كانوا  عندما  كبيرة  مشاكل  يواجهوا  لم  الذين 
بي  )يو  وكالة  نقلت  بكورونا(، حسبما  مصابين 

آي( لألنباء.
ذلك،  يحدث  لماذا  هو  المهم  )السؤال  وأضاف: 
هل يكون بسبب التحفيز المستمر لجهاز المناعة 
من  مزيدا  األمر  يتطلب  سوف  وااللتهابات؟ 

البحث لمعرفة ذلك(.
وأشار العلي إلى أن الخبر السار هو أن ضعف 
عمل  خالل  من  بسهولة  اكتشافه  يمكن  الكلى 
تحليل للدم، مضيفاً أن هذا النوع من الفحوصات 
من  يعانون  الذين  لألشخاص  مفيدا  يكون  قد 

أعراض شديدة خاصة بفيروس كورونا.

في  القلبية  بالنوبات  اإلصابة  معدالت  ارتفعت 
السنوات األخيرة وذلك بسبب نمط الحياة غير 
األمراض  مخاطر  تجاهل  وبسبب  الصحي  
األخرى، حيث يؤدي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع 
الكوليسترول إلى زيادة خطر اإلصابة بالنوبات 

بشكل كبير.
القلبية  بالنوبات  وفي حين تزيد معدل اإلصابة 
االعتناء  عدم  أن  إال  األمراض،  هذه  بسبب 
احتماالت  يزيد  أن  شأنه  من  األمعاء  بصحة 

اإلصابة بالنوبات القلبية.
وكشفت دراسة حديثة نقلها موقع إكسبريس بعد 
أن تم التحقيق في ميكروبيوتا األمعاء وأمراض 
صحة  تأثير  كيفية  الدموية  واألوعية  القلب 

األمعاء على هذا المرض الذي يهدد الحياة.
العقد  مدى  على  أنه،  إلى  الدراسة  وتشير 
الماضي، أصبح من الواضح أن سكان أمعائنا، 
في  حيوياً  دوراً  تلعب  األمعاء،  ميكروبيوتا 
وردود  والمناعة،  لإلنسان،  الغذائي  التمثيل 
أمراض  ذلك  في  بما  األمراض،  على  الفعل 

القلب واألوعية الدموية.
في  بارزاً  القناة الهضمية دوراً  ويلعب تجويف 
التحكم في توازن الكوليسترول في الجسم وهو 
طريق  عن  الخارجي  المدخول  عن  مسؤول 

امتصاص الكوليسترول.
وأضافت الدراسة )بصرف النظر عن التفاعل 
في  الكوليسترول  مصادر  من  للعديد  المعقد 
العوامل  من  العديد  تؤثر  أن  يمكن  الجسم، 
وتطور  الكوليسترول  توازن  على  األخرى 
ذلك ميكروبيوتا  بما في  التاجية  القلب  أمراض 

األمعاء لدينا(.
وخلصت الدراسة إلى أن المزيد من التحقيقات 
من  يتجزأ  ال  جزء  المعقدة  اآلليات  هذه  في 
التي تتوسط  آليات األمعاء  تسليط الضوء على 
فيها البكتيريا، والتي بدورها يمكن أن تؤدي إلى 
فاعلية  أكثر  التاجي  الشريان  مرض  من  وقاية 

وعالية الدقة تعتمد على الميكروبيوم.
التكاملي  الطب  طبيب  كيلمان،  رافائيل  ولفت 
والوظيفي ومؤسس مركز كيلمان الصحي إلى 
أن )هناك أدلة مهمة على أن ميكروبيوم األمعاء 
متورط في صحة اإلنسان في جميع األمراض 
الدموية،  واألوعية  القلب  وأمراض  تقريبا. 

والوفيات  االعتالل  معدالت  بارتفاع  المرتبطة 
في جميع أنحاء العالم، ليست استثناء(.

الطب  كلية  في  الباحث  باروز،  إيان  وأوضح 
والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن بدوره 
االلتهابية  الجسم  خاليا  من  المئة  في   70 أن 
المرتبطة باألمعا،  بالفعل في األنسجة  موجودة 
لذلك، فإن بكتيريا األمعاء لها تأثير على الدور 

االلتهابي لألمعاء والجسم كله.
وتحدُث النوبة القلبية عندما يتم منع إمداد القلب 
بالدم فجأة، وعادة بسبب جلطة دموية، وتشمل 
الشخص  إصابة  خطر  من  تزيد  التي  العوامل 
وارتفاع  الدم  في  الكوليسترول  نسبة  بارتفاع 
ضغط الدم. وهذا هو المكان الذي تلعب فيه القناة 
الهضمية الصحية دورها حيث يمكنها مواجهة 
عدد من الحاالت الصحية وبالتالي تقليل خطر 

اإلصابة بنوبة قلبية.
ما  يؤوي  البالغ  البشري  الهضمي  والجهاز 
ميكروبيوتا  مع  بكتيريا  تريليون   100 يقارب 

العديد من األدوار الحاسمة  التي تلعب  األمعاء 
في الحفاظ على الصحة العامة للفرد.

وكانت هناك زيادة في الوعي العام بميكروبيوم 
الدقيقة  والكائنات  البكتيريا  األمعاء، ومجموعة 
الهضمي،  الجهاز  في  تعيش  التي  األخرى 
الهضمي  الجهاز  تلعبه في صحة  الذي  والدور 

في السنوات األخيرة.
الخاطئ  التوازن  بين  صلة  األبحاث  ووجدت 

لبكتيريا األمعاء وعدد من الحاالت الصحية.
الشخص  أمعاء  في  التوازن  عدم  يؤثر  وال 
فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضاً على الحاالت 
التهاب المفاصل  الصحية األخرى بما في ذلك 

والسمنة واالكتئاب وربما صحة القلب.
وتم ربط المواد الكيميائية أو العمليات المتعلقة 
اإلصابة  مخاطر  بزيادة  األمعاء  ببكتيريا 
القلب  وأحداث  الشرايين  وتصلب  القلب  بفشل 
القلبية  واألوعية الدموية الرئيسية مثل النوبات 

أو السكتات الدماغية.

»غازبروم«  شركة  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
الروسية الجمعة االنتهاء من بناء خط أنابيب 
الغاز »السيل الشمالي 2« بالكامل، جاء ذلك 
 JSC في بيان في اجتماع عمل صباحي في
Gazprom، حيث قال رئيس مجلس اإلدارة 
خط  بناء  من  االنتهاء  تم  إنه  ميلر  أليكسي 

أنابيب الغاز )السيل الشمالي 2( بالكامل.
هذا وأعلن مشغل مشروع »التيار الشمالي 2« 
شركة »نورد ستريم 2 إيه جي«، يوم االثنين 
الماضي أن المتخصصين في بارجة فورتونا 
قاموا بلحام األنبوب األخير من السلسلة الثانية 
من خط أنابيب الغاز »التيار الشمالي 2«، وتم 
بنجاح   200858 رقم  األخير  األنبوب  لحم 

المياه  في  البلطيق  بحر  قاع  في  غمره  وسيتم 
األلمانية قريباً.

هي  التالية  الخطوة  ستكون  الشركة:  وقالت 
تنفيذ وصل لجزء من خط أنابيب الغاز الممتد 
مياه  من  الممتد  المقطع  مع  ألمانيا  ساحل  من 
الدنمارك باستخدام طريقة التراكب فوق الماء، 
قبل  الغاز  أنابيب  خط  تشغيل  سيتم  ذلك  وبعد 

نهاية العام الجاري.
في  سيساعد   »2 الشمالي  »التيار  أن  يُذكر 
الطاقة  لسوق  األجل  طويلة  االحتياجات  تلبية 
األوروبية من الغاز الطبيعي وضمان إمدادات 

موثوقة وآمنة

مركز األخبار ـ في عملية نوعية نفذها مقاتلو 
قُتِل 12 جندياً محتالً  العسكري  الباب  مجلس 
وعشرة مرتزقة وأصيب عدد آخر بجروٍح، كما 
التحصينات  كبير من  تدمير عدد  أسفرت عن 
التابعة لجيش  العسكرية واألبنية  والمدرعات 
بمنطقة  الياشلي  قرية  في  التركي  االحتالل 

الباب شمال سوريا.

هدفنا ردع هجامت املحتل الرتيك

وحول ما جرى أصدر مجلس الباب العسكري 
بياناً كتابياً إلى الرأي العام كشف فيه عن نتائج 
عملية الردع التي نفذها مقاتلوه في منطقة الباب 
آب   19 »في  البيان:  نص  في  وجاء  المحتلة، 
قوات  في  القيادي  المجلس  عضوة  استشهدت 
المرأة،  حماية  ووحدات  الديمقراطية  سوريا 
سوسن بيرهات وعيد كركي لكي ومقاتالن في 
جّراء هجوم  وذلك  العسكري،  تمر  تل  مجلس 
عالقات  مركز  على  التركي  االحتالل  لجيش 
مجلس تل تمر العسكري، في ذات اليوم وعلى 
وحدات  في  القيادي  استشهد  فرو  علي  طريق 
على  هجوم  في  روج  ريناس  الشعب  حماية 
من  ومرتزقته  االحتالل  صعّد  أيضاً  سيارته، 
وتيرة هجماتهم على مناطقنا، وتسببت الهجمات 
بفقدان عشرات المدنيين لحياتهم بما فيهم النساء 
واألطفال، وأصيب عشرات آخرين كما ألحقت 
وحقول  بمنازل  أضرار جسمية  الهجمات  تلك 

المدنيين.

قواتنا  نفذت  الوحشية  الهجمات  تلك  ولردع 
الجاري،  أيلول  من  السابع  في  ناجحة  عملية 
استهدفت قواتنا مقراً في قرية الياشلي بمنطقة 
جندياً   60 حوالي  فيه  يوجد  والذي  الباب 
ومقاراً  نقاطاً  قواتنا  استهدفت  كما  ومرتزقاً، 
الياشلي  قرية  في  الواقع  المقر  حماية  مهمتها 

وذلك بهدف ردع هجمات جيش االحتالل«.
وأضاف البيان: »بدأت العملية بتفجير وأسفرت 
والعربات  المقر  من  كبير  جزء  تدمير  عن 
المصفحة والتحصينات، كما تم توجيه ضربات 
المدرعة  واآلليات  التحصينات  إلى  مؤثرة 

واألسلحة الثقيلة في محيط المقر.
لما تمكنا من تأكيده  وأسفرت هذه العملية وفقاً 
عن قتل 12 جندي في جيش االحتالل التركي، 

منهم  ثالثة  إصابات  آخرين   11 وأصيب 
خطيرة، كما قُتِل عشرة من المرتزقة وأصيب 
مثلهم عشرة آخرين، وتم تدمير ثالثة مدرعات 
وآليتي حفر وعدد كبير من المباني والتحصينات 
رفاقنا  العسكرية،  والمعدات  الثقيلة  واألسلحة 
إلى  عادوا  بنجاح  الردع  عملية  نفذوا  الذين 

مواقعهم بسالم ولم يَُصب أحد بأذى«.
شمال  أهالي  »حماية  بالقول:  البيان  واختتم   
مهمتنا  هي  وقيمها  وشعبها  سوريا  وشرق 
األساسية، نحن ال نهاجم أية قوة أو دولة ولكننا 
التي  الهجمات  على  الرد  في  أبداً  نتردد  لن 
حقنا  وهذا  ومقاتلينا  ومنطقتنا  شعبنا  تستهدف 

المشروع«.

واألكاديمي  الباحث  أكد  ـ  األخبار  مركز 
تركيا  أن  العبيدي  جبريل  الدكتور  الليبي 
ليبيا وأصبحت  في  التدخل  مرحلة  تجاوزت 
دولة احتالل، وأشار إلى أن السلطات الليبية 
التركي  الوجود  لشرعنة  أداة  إلى  تحولت 

أشبه  الوطنية  الوحدة  رئيس حكومة  وبات 
بوالي تركي.

الباحث  العبيدي،  جبريل  الدكتور  وقال 
واألكاديمي الليبي، إن موضوع تركيا في ليبيا 
تجاوز حد التدخل، مشيًرا إلى أن أنقرة تحتل 
وتتصرف  الليبية  األراضي  من  جزءاً  فعالً 
في قواعد ليبية دون الرجوع للسلطات الليبية 
للوجود  شرعنة  أداة  مجرد  أصبحت  والتي 

التركي.
درجة  إلى  وصل  ذلك  أن  العبيدي  وأوضح 
أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية بات مجرد 
تركيا  األوامر من  يتلقى  تركي  واٍل  أو  تابع 
إليها  طلبه  مساءلة  لجلسة  حتى  يخضع  وال 
التركي  االحتالل  أصبح  وبالتالي  البرلمان، 
أهم  على  هيمن  أن  بعد  الحقيقي  المتصرف 
القواعد الجوية والبحرية في الغرب الليبي .

دولة  أصبحت  تركيا  أن  العبيدي:  وأضاف 
اتفاقية  شرعنت  أن  فبعد  ليبيا،  في  احتالل 
ليبيا  مع  وهمية  حدودية  جغرافيا  ترسيم 
المياه اإلقليمية  النفط في  أصبحت تنقب عن 
باالستهانة  تكتِف  فلم  رقيب،  دون  الليبية 
طلبت  بل  ليبيا  في  الهشة  الحكومة  برئيس 
حضور محافظ البنك المركزي الليبي ليضع 
الخزائن  في  المليارات  بعشرات  ودائع 
ليبيا  في  شركاتها  ديون  واستوفت  التركية 
الشركات  تستكمل  أن  دون  مضاعفة  بأرقام 

مشاريع اإلنشاء والبناء المتفق عليها سابقاً.
العبيدي حديثه بقوله: بوجود  واختتم جبريل 
زوراً  وتسمى  منتخبة  وغير  هشة  حكومة 
حكومة وحدة وطنية، ستكون ليبيا في خطر 
مستمر نتيجة للعبودية الطوعية التي توصف 

بها هذه الحكومة.

بالغ إخطار تنفيذي عن طريق الصحف 
تقرر لدى هيئة التنفيذ المدني بمحكمة كوباني )في مقاطعة كوباني( في

الملف التنفيذي رقم )166( لعام 2021م والمتكون بين:
طالب التنفيذ: يازي جاويش بنت بوزان 

المنفذ ضده: محمد علو رشو 
تقرر تبليغ المنفذ ضده اإلخطار التنفيذي عن طريق النشر بإحدى الصحف 

اليومية وذلك بسبب جهالة موطنه ومكان إقامته الحالية.
مضمون التبليغ هو تنفيذ القرار القضائي الدعوى أساس /8/ رقم /100/ 

والمتضمن من النتيجة:
إلزام المنفذ ضده محمد علو رشو بإعادة مبلغ وقدرة   -1

/10,000/$ عشرة آالف دوالر أمريكي لطالبة التنفيذ يازي بوزان جاويش 
وإلزامه بدفع تعويض مادي وقدره /2000/$ ألفي دوالر أمريكي للمدعية يازي 
تعويضاً مما أصابها من ضرر مادي ومعنوي – يتضمن الرسوم والمصاريف.

________________________________________

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /1581/ لعام 2021

طالب التبليغ: شحادة مواس بن عبد العزيز                       
المطلوب تبليغه: محمد قره محمد بن عبد الحي                     

الدعوى رقم أساس / 1161/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة 
بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم، وإن لم 

تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /1563/ لعام 2021

طالب التبليغ: ندى المحمد بنت أحمد                      
المطلوب تبليغه: موسى المحميد الخلف بن عبد هللا                    

الدعوى رقم أساس / 624/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 
يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم 

تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم األساس /3604/ لعام 2021 م

على السيد: مصطفى حواس الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2021/9/16م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: عليا أحمد بنت مصطفى، بطلب: تثبيت 
عقد بيع سيارة وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة                                                                 

________________________________________
مذكرة دعوى                            

تبليغ رقم /1478/ لعام 2021
على السيد: مصط إبراهيم إبراهيم  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/9/13م

للنظر بالدعوى األساس /1240/ المقامة عليك من قبل: أحمد المحمد بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2484/ لعام 2021 م

على السيد: محمود ابراهيم األحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/9/15م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: منير محمد  حامد، بطلب: 
تثبيت عقد بيع وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة             

                                                
________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1459/ لعام 2021

على السيد: محمد عليان بن أحمد    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1700/ المقامة عليك من قبل: حسن حاج محمد بن 

أحمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /1455/ لعام 2021

على السيد: محمد عزيز بن عبد السالم   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية فيِ منبج في تمام السِاعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1841/ المقامة عليك من قبل: عبد الحنان أحمد بن 

أحمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1465/ لعام 2021

على السيد: محمد عبدو بن يوسف     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1849/ المقامة عليك من قبل: كريم الدواس بن أحمد

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

________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1464/ لعام 2021

على السيد: محمد الحاج حسين بن عبد الستار     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1706/ المقامة عليك من قبل: صدام الخليل بن حسين

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

مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /3372/ لعام 2021م

على السيد: مجيد حسن المصطفى الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
2021/9/14م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: علي العبيد بن خلف 

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة                                                            
________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1457/ لعام 2021

على السيد: غسان سالم طه بن عبد السالم   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1843/ المقامة عليك من قبل: ديماني العمر بن أسود

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

________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1469/ لعام 2021

على السيد: عماد خليل بن خضر     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1855/ المقامة عليك من قبل: محمد المنال بن 

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

________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1473/ لعام 2021

على السيد: أسعد المحمد بن أحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1322/ المقامة عليك من قبل: أسامة جاسم األحمد

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

________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1472/ لعام 2021

على السيد: علي الباب بن صالح 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1298/ المقامة عليك من قبل: صطوف العلي بن 

خليف
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1470/ لعام 2021

على السيد: عدنان العلي بن علي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1328/ المقامة عليك من قبل: محمد الرمضان بن علي 

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

________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1471/ لعام 2021

على السيد: عثمان الموسى بن فرج 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1320/ المقامة عليك من قبل: علي فرج بن محمد

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

________________________________________

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /839/ لعام 2021ديوان غرفة2
طالب التبليغ: عبد الرحمن حسين العثمان 

المطلوب تبليغه: عزت أحمد بن محمد                   
الدعوى رقم اساس / 36/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم 

تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1467/ لعام 2021

على السيد: عامر المحمد الحسين الكعود     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1143/ المقامة عليك من قبل: أحمد األحمد المنصور 

بن حسين 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

 مذكرة دعوى                            
تبليغه رقم /1456/ لعام 2021

على السيد: صبحي شاويش بن عدنان    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية فيِ منبج في تمام السِاعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/9/13م
للنظر بالدعوى األساس /1698/ المقامة عليك من قبل: أحمد البكار بن عبد 

الرحمن   
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /1086/ لعام 2021ديوان غرفة2

طالب التبليغ: سلمان قاسم رمضان  
المطلوب تبليغه: عبد الرزاق قجة بن محمد                     
الدعوى رقم أساس / 269/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 

يلي: /تثبيت شراء سيارة/
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم 

تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
________________________________________

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /1531/ لعام 2021

طالب التبليغ: خالد قوجه المحمد بن محمود                      
المطلوب تبليغه: محمد جمعة بن جاسم                   

الدعوى رقم أساس / 180/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 
يلي: /تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم 
تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2155/ لعام 2021

طالب التبليغ: برهان محمد بن حسين                        
المطلوب تبليغه: جمو محمد بن مصطفى                      

الدعوى رقم أساس / 696 / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 
يلي: /تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم 
تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3601/ لعام 2021 م

على السيد: أيمن اإلسماعيل الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2021/9/16م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: باسل العبد، بطلب: تثبيت عقد بيع وإن لم 

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

________________________________________

مذكرة تبليغ بالصحف
في الدعوى رقم األساس /660/ لعام 2021 م

على السيد: إياد العبد بن أحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الكرامة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/9/16م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: كامل الحمود بن حسن، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

________________________________________

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2059/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد خلف الحسين الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2021/9/16م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: فاروق عبد العزيز حمشو، بطلب: تثبيت 
عقد بيع سيارة وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية. ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
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103 المرأةالرياضة

 جريمة قتل
 مروعة هزت

 تركيا

معدالت  األخيرة  األيام  في  ازدادت   
حوادث وجرائم قتل النِّساء واألطفال في 
والجرائم  األحداث  هذه  لتطرح  المنطقة، 
المفجعة مرة أخرى قضية العنف األُسري 
على  واألطفال  النِّساء  له  ض  تتعرَّ الذي 
والزوج  واألخ  األب  من  ذويهم  أيدي 
تشهد  التي  المناطق  في  خاصةً  والعم، 
اقتصاديةً  وأزماٍت  حروبًا  كبير  وبشكل 
للحد منها.  الحلول  وسياسيّة... وسط ُشح 
تناولت وسائل إعالم عربية وإقليمية قبل 
أيام خبر جريمة قتل مروعة هزت أنحاء 
أصٍل  من  سوري  الجٌئ  ارتكبها  تركيا، 
السوري  الالجئ  أضرم  حيث  فلسطيني، 
ربيعاً،   13 ذات  ابنته  جسد  في  النَّار 
لرفضها  وذلك  المياه،  دورة  في  وسجنها 
الزواج من صديقه.  في تفاصيل الحادثة 
الحديث  بمجرد  األبدان  لها  تقشعر  التي 
وحرق  طفلته  بضرب  األب  يقوم  عنها، 
جسدها بمادتي األسيد والتنر بمدينة أورفا 
الشنيعة  فعلته  ُكردستان، وبعد  باكور  في 
الثانية.   ابنته  مع  المنزل  من  يفرُّ  هذه، 
الالفت والمؤسف في نفس الوقت، في هذه 
سكان  روايات  وبحسب  المؤلمة  الحادثة 
وأناشيد  موسيقى  شغّل  األب  أنَّ  الحي، 
دينية صاخبة، أثناء ارتكابه الجريمة كي 
البيوت  ساكني  أّن  إال  أمره،  يفتضح  ال 
الصراخ،  سمعوا  ما  سرعان  المجاورة 
وأسعفوا  المنزل  مداهمة  على  أقدموا 
مساعي  رغم  مشفى.   أقرب  إلى  الطفلة 
السُّكان في إنقاذ الطفلة البريئة، من الموت 
الذي لحق بها على يدي والدها القاتل، إالَّ 
أنَّها فارقت الحياة بسبب إصاباتها البالغة. 
فأيُّ ذنٍب اقترفته هذه الطفلة الفتية لتكون 
في  كان  ربما  رجٍل  من  زواج  ضحية 
آمرةً  تكون  أن  أرادها  الذي  والدها  عمر 
من  بدالً  قوة،  وال  لها  حول  ال  ضعيفة 
أن تعيش حياةً كانت تستحقها.    مع كّلِ 
البشعة ذهبت طفلة  الجريمة  أسف وبهذه 
والتقاليد  العادات  ضحية  أُخرى  صغيرة 
البالية والمفاهيم الخاطئة التي ترسخت في 
ذهنية المجتمع الذي ال يستطيع تجاوزها 

أو التخلُّص منها.
 فالمرأة اليوم أداةٌ في يد الرجل يتصرف 
للمرأة  يحق  ال  أنَّه  حتى  يشاء  كيفما  بها 
العادات  أو مواجهة مثل هذه  االعتراض 
وبقوة.  عنوةً  عليها  تُفَرض  التي  والتقاليد 
وخاصة أنَّ تلك المرأة تعرف أنَّ مصيرها 
سيكون الموت ال محالة في حال مواجهتها 
وكأنَّ  عليها،  تفرض  التي  المطالب  لتلك 
في  الموقف  سيدة  هي  فيكون  كن  عبارة 
مثل هذه الفواجع التي أصبح الوقوف في 
طريقها من أصعب المهمات التي يتطلب 
والطقوس  العادات  هذه  بها.   القيام  منها 
أو  العشائرية«  بـ«الدكة  تعرف  ما  البالية 
إلى  الدية«  أو »زواج  الفصلية«  »زواج 
في  المنتشرة  العشائرية«  »النهوة  جانب 
المرأة  حياة  تهدد  باتت  العراقي  المجتمع 

ومستقبلها ومصيرها. 
المنتشرة  المبكر  الزواج  ظاهرة  كذلك 
بكثرة في تركيا وحاالت القتل واالعتداء 
الجرائم  تلك  إلى  باإلضافة  الجنسي، 
كلُّها  السوري،  الداخل  في  المنتشرة 
حاالت تهدد المرأة وحياتها. فالمرأة اليوم 
والشوارع  البيوت  أنَّ  حيث  خطر،  في 
واألماكن العامة لم تعد آمنة لها.  الحادثة 
مواقع  وشغلت  تركيا،  هّزت  المؤلمة 
غاضبٍة  بتعليقاٍت  االجتماعي  التواصل 
مستغربٍة في معظمها كيف أنَّه يمكن أصاًل 
تزويج طفلة بالكاد تبلغ 13 عاماً، مطالبةً 
إالَّ  القاتل.  بحق  العقوبات  أقصى  بإنزال 
أنَّ هذا العنف لن يتوقف ما لم يكن هناك 
موقف قوي وواضح تجاه كل ما تتعرض 

له النِّساء اليوم في هذا العالم.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

نساء منبج: ثمرة إنجازاتنا انتصار ودحر لالحتالل التركي

نساء كري سبي:« تحفيز دور المرأة يبدأ بتعّلم مهنة«

جرائم  النِّساء  استنكرت  ـ  منبج  روناهي/ 
االحتالل التركي بهجماته المتكررة على مناطق 
بجميع  خصيصاً  ومنبج  سوريا  وشرق  شمال 
للقوانين  واضح  خرق  في  األسلحة  أنواع 
األمة  مشروع  أن  إلى  وأشرن  الدولية، 
عرباً  واحدة  بوتقة  في  تضم  التي  الديمقراطية 
وكرداً وآشوراً وتركمان وشركس هو الخالص 

الحقيقي لمعاناة السوريين.

أشهر  تة  الّسِ يقارب  ما  منذ  منبج  مدينة  شهدت 
على  متواصلة  واعتداءاٍت  انتهاكاٍت  الماضية 
تسبب  مما  منبج،  وغربي  الساجور  جبهة  خط 
مناطق  إلى  السكان  نزوح  من  دائمة  بموجات 
مهب  في  وأراضيهم  بيوتهم  تاركين  أمناً  أكثر 
بصفوف  متكررة  إصابات  على  عالوة  الدمار 
الثانية  يتجاوز  ال  طفالً  آخرها  كان  المدنيين، 
للمستشفيات  إثرها  على  نُقل  عمره،  من  عشر 
لتلقي العالج، في مظهر يرقى إلى جرائم حرب 
وحشية وسط تجاهل المجتمع الدولي. وفي هذا 
الصدد، أجرت صحيفتنا »روناهي« استطالعاً 
للرأي مع عدد من نساء منبج حول االنتهاكات 
هذه  إزاء  موقفهن  وما  المستمرة،  التركية 

االنتهاكات.

مواجهة املرأة بكل األصعدة

حديثها  في  األحمد  هبة  المواطنة  وأوضحت 
التركي  »االحتالل  التركية:  االنتهاكات  عن 
يشن هجمات احتاللية ضدَّ مناطق قوات سوريا 
الديمقراطية لالستيالء على أجزاء واسعة منها، 
وسط خوفه من تمدد مشروع األمة الديمقراطية 

وآشوراً  وكرداً  عرباً  بوتقتها  في  تضم  التي 
وتركمان وشركس، فيعمد رداً على ذلك بالهجوم 
الذي  األمر  منبج  قرى  على  العشوائي  التركي 
السوريين وسقوط عدد  تسبب بنزوح آالٍف من 

من الضحايا من نساء وأطفال وشيوخ«.
وأكدت هبة األحمد بأنَّ االحتالل التركي يخشى 
من قوة المرأة التي أثبتت نفسها في هذه الحرب 
حيث لجأ إلى استخدام أبشع الطرق لكسر إرادة 
المرأة، ألنها هي األم التي ّربت أبناءها وعلمتهم 
سنداّ  أصبحت  التي  األخت  وهي  الوطن،  حب 
عوضت  التي  االبنة  وهي  الحرب،  في  ألخيها 
أبيها وحملت السالح ألجل حماية أهلها ووطنها 
الرجل  بجانب  التي أصبحت  المرأة هي  أنَّ  أي 

في خط الجبهات، بل وباتت قيادية.
أنَّ نساء شمال شرق  وشددت هبة األحمد على 
سوريا تعلمت معاني المقاومة ألنَّ مقاومة المرأة 
هو شرف وفخر لها أن تتعلم كل أنواع المقاومة 
ألجل الوقوف ضد االحتالل، وأن تتصدى لكل 
أنواع الظلم واالضطهاد الذي تتعرض له ألنَّهم 
يحاولون استغالل ضعفها لفرض أجندتهم عليها.
بالقول:  حديثها  األحمد  هبة  المواطنة  واختتمت 
أكثر،  نفسها  تنظم  أن  المرأة  على  »ينبغي 
وتتمسك بإرادتها وإصرارها على المقاومة كيٍد 

واحدة دون أي تفرقة وتجزئة«.

صعود للقمة

حديثها  في  بكرو«  »رابعة  المواطنة  بدورها، 
عن الوقوف بوجه االنتهاكات تقول: »إنَّ نساء 
عدة  عبر  أنفسهن  ونظمن  ذاتهن  دَن  وحَّ منبج 
مراكز وهي مجلس المرأة ودار المرأة واقتصاد 

المرأة ووقف المرأة الحّرة وآخرها مكتب تجمع 
نساء زنوبيا، لمواجهة التحديات والمخاطر التي 

تواجه المرأة في كّلِ األصعدة«.
منبج  مدينة  »تحرير  بكرو:  رابعة  وأضافت 
كانت  حقوقاً  المرأة  منح  داعش  مرتزقة  من 
المتسلطة،  الذكورية  الذهنية  قِبل  من  مسلوبة 
دخلت  الكبيرة  والتحديات  المعوقات  تلك  ورغم 
التعليمية  أبوابه  كّلِ  من  العمل  سوق  المرأة 
والسياسية واالقتصادية واإلدارية وأثبتت كفاءة 
عالية وقدرة كبيرة وأصبحت في مراكز إدارية 

وسياسية متقدمة كوزيرة ونائبة وقاضية«.
بين  الجهود  تكاتف  بكرو  رابعة  وطالبت 
المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 
والمواثيق  بالمعاهدات  لاللتزام  نفسها  والمرأة 

الجنسين،  بين  التميز  أنواع  كافة  إللغاء  الدولية 
في  كقيادية  وجودها  المرأة  »أثبتت  وأكملت: 
فكرية  دورات  وتنظم  والجبهات  الصفوف 
مهاراتها  لتقوية  فكرية  دورات  وعسكرية 
النساء  من  العديد  شهر  كل  وتخّرج  العسكرية 
قادتها  ثورة  ستنتصر  تأكيد  وبكل  المقاتالت 
رابعة  المواطنة  أكَّدت  الختام،  وفي  امرأة«. 
حجر  المرأة  »وضعت  بالقول:  حديثها  بكرو 
األساس للنهوض بالعمل وااللتزام بخط النضال 
العظيمة  الثورة  هذه  نتاج  ذلك  ألنَّ  والمقاومة، 
وبفضل  والنفيس  الغالي  أجلها  من  دفعنا  الذي 
تكون  أن  عودتنا  وكما  المبذولة،  الجهود  كافة 

سباقة في كافة المجاالت«.

نساٌء  تواظب  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
مهجريها  ومخيم  سبي  كري  بمقاطعة 
باالستمرار في الخضوع للدورات التدريبية 
المهنيّة، التي ينظمها مؤتمر ستار ولجان 
سبي  كري  ومقاطعة  المخيم،  في  المرأة 
على  واالعتماد  النساء،  تمكيّن  بهدف 

أنفسهنَّ لفتح مشاريعهنَّ الخاصة.
في  المرأة  ولجان  ستار  مؤتمر  يواصل 
مقاطعة كري سبي ومخيم المهجرين )مخيم 
الدورات  بتنظيم  سبي(  كري  مهجري 
ـ  خياطة  ـ  )تطريز  المهنية  التدريبية 
ومخيم  عيسى،  عين  ناحية  في  كوافيرة(، 
الفرصة ألكبر  مهجري كري سبي إلتاحة 
شريحة من النِّساء لتعلُّم مهنة تساعدها في 
تحمل األعباء االقتصادية التي قد تواجههنَّ 

. في حياتهنَّ

حب املهنة هو الدافع لتعلُّمها

الرحمن«  عبد  »نارين  الُمهجرة  تقول 

في  تدريبية  لدورة  مؤخراً  خضعت  التي 
مخيم مهجري كري سبي: »استفدت كثيراً 
التي  الخياطة  لتعلم  التدريبية  الدورة  من 
بعد أن مارست  الشهر  يقارب  استمرت ما 
العمل بشكل مباشر، واآلن أستطيع نوعاً ما 
من  الخاص،  مشروعيَّ  في  قدماً  بالمضي 
بشكٍل  العمل  إلتقان  المنزلي  العمل  خالل 
نسائية  خياطة  كمساعدة  البدء  ثم  أكبر، 
الى  يحتاج  الموضوع  ألنَّ  األمر  بادئ  في 

متابعة، وإتقان«.
وتضيف: »ما دفعني لممارسة مهنة الخياطة 
ثم االعتماد على  هو حبي لهذه المهنة أوالً 
نفسي، وتحصيل دخل مالي يساعدني على 
من  بيوتنا  من  تهجيرنا  بعد  أُسرتي  إعالة 
للتوجه  واضطرارنا  التركي،  المحتل  قبل 
إلى مخيم مهجري كري سبي، لذلك لم يكن 
المساعدات  وانتظار  البيت  في  الجلوس 
في  العاملة  المنظمات  قبل  من  اإلنسانية 
كون  األقل  على  لي  ُمفضالً  خياراً  المخيم 

لدي إرادة، وأستطيع العمل«.

االنطالقة صعبة وأحتاج 
الدعم...

الركاد  سارة  الشابة  توجهت  جانبها  من 
تواجهها  حيث  اليدوي  التطريز  مهنة  لتعلُّم 
ة بعد أن أنهت دورتها التدريبية  صعوبات جمَّ
كري  بمقاطعة  ستار  مؤتمر  أطلقها  التي 
قالت:  حيث  بنجاح  منها  وتخرجت  سبي، 
التطريز  عملية  في  المستخدمة  »المواد 
غالية الثمن نسبياً على األقل بالنسبة، لذلك 
التطريز  قِطع  إلنتاج  مساعدة  الى  أحتاج 
لالستفادة  وتسويقه  له،  والترويج  اليدوي، 

من مردوده لمواصلة العمل«.
المادي  الدعم  إلى  »أحتاج  وأردفت: 
وافتتاح  العمل،  لمواصلة  والمعنوي 
مشروعي الخاص، وهذا حلمي الذي أنشده 
لالنتباه،  ملفتة  المنتجة  المواد  تكون  لكي 
بدأت  والتي  الزبائن،  تجذب  بحيث  ومتقنة 
ألسعارها  الفترة  هذه  في  رواجاً  تالقي 
واستعماالتها  والمتواضعة،  البسيطة، 
لالستخدامات  او  للبيوت،  كديكورات 

المنزلية والشخصية«.

مواصلة التدريب حاجة ملحة

بينما ترى المواطنة من مقاطعة كري سبي 
سناء العلي بأنَّ األهم في موضوع الدورات 
قبل  من  المتوقع  غير  اإلقبال  هو  التدريبية 
المتدربات من النساء، وهي مبادرة لم تكن 
النِّساء  كلُّ  سابقة،  أوقات  في  اقباالً  تشهد 
الالتي شاركن في هذه الدورات المهنية كان 
لديهنَّ إصرار على تعلم مهنة معينة لتثبت 
أُسرتها في  بأنَّها تستطيع أن تساعد  لنفسها 
مواجهة الصعوبات االقتصادية التي تواجه 
أغلب األسر في هذه الفترة، لذلك كان هنالك 
اكتساب  على  والحرص  التعلُّم  في  جديَّة 

مهنة.
واختتمت سناء حديثها بالتأكيد على ضرورة 
وأن  للنساء،  التدريبية  الدورات  مواصلة 
يحقق  بما  تطوراً  أكثر  مراحل  على  تكون 
بالمواد  المتخرجات  ودعم  للنساء،  المنفعة 

الالزمة لالنطالق بمشاريعهنَّ الخاصة. 

مباريات  إقامة  مع  ـ  محمد  جوان  قامشلو/ 
اشتعلت  والثالثة  والثانية  األولى  الجولة 
برخدان  نادي  سيدات  زالت  فما  المنافسة، 
ُمنفردات بالصدارة في دوري السَّيدات بكرة 
يُقام  والذي  الفرات،  إقليم  في  لألندية  القدم 
على أرضية ملعب صداقة »كوباني والنرويج 

.»)1(
ويستريح  مباريات  ثالث  كّلِ جولة  في  وتُقام 
إياباً حققت سيدات  الثانية  الجولة  نادي، وفي 
أهداٍف  بعشرة  وفزن  كبيرة  نتيجةً  برخدان 
في  الفرات  سيدات  على  واحد  هدٍف  مقابل 
مباراةٍ كانت األفضلية فيها لسيدات برخدان، 
لهدف  بهدف  اإليجابي  التعادل  سيطر  بينما 
وروشين،  الوحدة  ناديي  سيدات  لقاء  على 
كما فازت سيدات نسرين على سيدات العمال 

بهدف دون رد.
وفي انطالق الجولة الثالثة إياباً تقابلت سيدات 
التربية وسيدات نسرين وفازت سيدات التربية 
بنتيجة كبيرة بلغت ثمان أهداف دون رد على 

أرضية ملعب صداقة كوباني والنروج )1(.

كما حققت سيدات روشين الفوز على سيدات 
الفرات بثالثية نظيفة وفازت سيدات برخدان 
وبذلك  رد  دون  بهدف  العمال  سيدات  على 

ينفردَن بالصدارة في الدوري.
ترتيب  بات  والثالثة  الثانية  الجولة  نهاية  مع 

األندية على الشكل التالي:
1ـ برخدان 24نقطة +32.
2ـ التربية 19 نقطة + 34.

3ـ الوحدة 16 نقطة + 2.
4ـ روشين 11 نقاط -4.
5ـ نسرين 5 نقاط -35.
6ـ الفرات 5 نقاط -14.

7ـ العمال 4 نقاط -6.
األول  هو  الدوري  هذا  أنَّ  ذكره  والجدير 
سبعة  فيه  ويشارك  الفرات  إقليم  في  للسيدات 
مرحلتين  على  الدوري  بطريقة  يلعبَن  نوادي 
ذهاب وإياب والنادي الحاصل على أكبر عدد 

من النقاط يحرز اللًّقب.

أحرز ليونيل ميسي، هاتريك ليقود األرجنتين 
كأس  تصفيات  في  بوليفيا  على   0-3 للفوز 

العالم.
افتتح ميسي، التسجيل بعد 14 دقيقة بتسديدة 

من خارج منطقة الجزاء.
مع  الكرة  تبادل  بعد  الثاني  الهدف  وأضاف 
الجزاء،  منطقة  داخل  مارتينيز  الوتارو 
عن  النهاية  من  دقيقتين  قبل  الثالثية  وأكمل 
مدًى قريب. وهذه هي الثالثية السابعة لميسي 

مع األرجنتين.
وتحتل األرجنتين، المركز الثاني برصيد 18 
نقطة في التصفيات، خلف البرازيل صاحبة 

الصدارة برصيد 24 نقطة.
في  نقاط  عند ست  بوليفيا  د رصيد  تجمَّ فيما 

المركز قبل األخير.
دقيقتين،  في  هدفين  بورخا  ميجل  وأحرز 
الفوز 3-1 على تشيلي في  ليمنح كولومبيا، 

بارانكيا.
في  جزاء  ركلة  من  التَّسجيل  بورخا،  افتتح 
في  الثاني  الهدف  أضاف  ثم   ،19 الدقيقة 
الفارق  مينسيس  جان  وقلَّص  التالية.  الدقيقة 
لتشيلي في الدقيقة 56، لكن لويس دياس أعاد 
تقدُّم كولومبيا بفارق هدفين قبل 16 دقيقة من 
الخامس  المركز  كولومبيا،  وتحتل  النهاية. 
اإلكوادور  مع  متساوية  نقطة،   13 برصيد 
صاحبة المركز الرابع، والتي خسرت 1-0 
المركز  في  تشيلي  وبقيت  أوروجواي.  أمام 

الثامن برصيد سبع نقاط.

علينا تخطي أخطاء العام الماضي في 
دوري األشبال القادم

سيدات برخدان ينفردن بصدارة 
يدات بإقليم الفرات دوري السَّ

األرجنتين تكرم ضيافة بوليفيا 
بهاتريك ميسي

المعلومات  بحسب  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الرياضي  االتحاد  داخل  من  بحوزتنا  التي 
الجديد  الكروي  الموسم  أنَّ  الجزيرة  بإقليم 
دوري  بإقامة  سينطلق  »2021ـ2022، 
األشبال، هذا الدوري الذي ما زال يعيش ُمعضلة 
التزوير في  أال وهي قضية  يتجاوزها  لم  هامة 
والفوز  األلقاب  أجل كسب  عبين من  الالَّ أعمار 

بالمباريات.
القدم  لكرة  موسمه  الرياضي  االتحاد  ويبدأ 
وهذين  والناشئين  األشبال  دوري  بانطالق 
الدوريين من أهم الدوريات والتي يجب أن تكون 
القاعدة التي تعتمد عليها بإنشاء جيل كروي يتعلَّم 
اللَّعب الصحيح، واألخالق الرياضية، ولكن أيَّة 
أخالق في ظّلِ بعض المدربين الذين يركضون 
لُها  وأوَّ شرعية  غير  وبطرق  األلقاب؟  وراء 
الحصول  سهولة  في  وخاصةً  األعمار،  تزوير 
لحكومة  التابعة  الدوائر  من  مزورة  وثائق  على 
صعيد  وعلى  الليرات،  من  حفنة  مقابل  دمشق 
األمور  دمشق  لحكومة  التابع  الّسوري  الدوري 

على نفس الشاكلة التزوير أوالً!.
االتحاد  قبل  من  تُفرض  التي  العقوبات  ورغم 
الرياضي بإقليم الجزيرة بحق األندية التي تثبت 
اآلفة  هذه  زالت  ما  ولكن  التزوير  قضية  عليها 

موجودة وأطلَّت برأسها في الموسم السابق.
دوري األشبال في الموسم السابق شارك فيه 21 
مناطقية وفق  تجمعات  ثالثة  إلى  وقُسموا  نادياً، 

الشكل التالي:
تجمع قامشلو:

ـ  قنديل  ـ  دجلة  ـ  الطريق  األولى:  المجموعة  ـ 
واشو كاني.

ـ المجموعة الثانية: برخدانـ  األسايشـ  الجزيرة 

ـ شبيبة الحسكة.
 تجمع عامودا:

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

ـ المجموعة الثانية: االتحاد ـ جوانن بازـ خبات 
ـ األخوة والسالم.

 تجمع رميالن:
ـ  جودي  ـ  الصناديد  كوجرـ  تل  شبيبة  ـ  ديرك 

فدنك.
الدور األول من مرحلٍة واحدة، واعتمدت  لعب 

مواليد 2005 وما فوق.
بمباراةٍ  البطولة  انتهت   2021/1/15 وبتاريخ 
وفاز  وسردم  برخدان  ناديي  بين  جمعت  نهائية 

فيها برخدان بهدٍف دون رد.
مراسم التتويج:

ـ المركز األول: نادي برخدان
ـ المركز الثاني: نادي سردم

ـ أفضل نادي مثالي: جوانن عامودا
ـ أفضل متابع ومشجع: عالء الحميد

– هداف الدوري: مهند المشعان من نادي جودي
– أفضل حارس: هيثم الحمد من نادي سردم

– أفضل العب: أحمد ياسر من نادي برخدان
النوادي بشكٍل جيد  العام ظهرت بعُض  في هذا 
منها:  التجريبية  الودية  المباريات  بإقامة  وبدأت 
ولكن  أخرى،  ونوادي  والسالم  واألخوة  قنديل 
لُها عدم تزوير  األهم االنتباه للكثير من النقاط وأوَّ
قِبل  من  والشَّتم  السَّب  وعدم  الالعبين،  وثائق 
وحتى  عبين  لالَّ الخط  على  الواقفين  المدربين 
يجب  األطفال  هؤالء  ألنَّ  المزاح،  من  كنوعٍ 
هو  مبدئها  والتي  الحقيقية  الرياضة  يتعلموا  أن 

األخالق.
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عموديأفقي

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1ـ اعالمي كردي راحل ـ ملكي. 2ـ نذلل الخضول هلل ـ تائهة.3- 
جزاء أو عقاب ـ ماركة ساعات يدوية- مادة قاتلة.4- نحطته 

حاالً- تكاثرأو ازدياد- صرا.5- شاعر كردي راحل- عيون.6- 
من االمراض )م(- من االسلحة القديمة.7- شروط – الوم وبر 

مبعثرة.8- أشعر)م(- سطوة االستعمار)م(.9- اشعر- دق وكسر 
الجوز- بحر-تأتي بعد.10- مدينة قبرصية- سحاب )م(.11- قالع 

)م(-دق )م(-اعوام.12- ممثل سوري راحل- أهلك وخسر.13- 
شاعر عراقي مخضرم- من االمراض.

1ـ بديع الزمان ـ شم.
2ـ ان ـ صبر ـ ا ـ ا ـ حيا)م(.
3ـ بوم ـ هو)م( ـ محبس)م(.

4ـ كغر ـ فلمنج.
5ـ ابدل)م( ـ نمرود.

6ـ كومنولث)م( ـ اح)م(.
7ـ نم ـ غرهامبيل.

8ـ طل)م( ـ مرشاء.
9ـ بانيو ـ ف ف.

10ـ دروب ـ العجيلي.
11ـ بكت ـ طابور ـ ود.

12ـ كرب ـ خم ـ حوامل.
13ـ سمكو الشكاكي.

1ـ باب المندب ـ سكب)م(.
2ـ دنو ـ ادكرم.

3ـ مكبث ـ نرتبك.
4ـ غاليليو.

5ـ اصورـ اخطبوط)م(.
6ـ هبل)م( ـ منغ ـ امل.

7ـ زر ـ مرم ـ اب .
8ـ تل ـ وهر ـ كحول.

9ـ ا ا ـ منكاش ـ عروا.
10ـ سنة ـ مالج ـ كا)م(.

11ـ ابجر ـ بء ـ مي.
12ـ شيح ـ وحي ـ فلول.

13ـ محمود الحفيد.

1 – نهز-  مستكشف ورحالة برتغالي)م(.2- من جبال 
كردستان)م(- سلم.3- أغنية لياس خضر-حديث الليل.4- خوف – 

نبات له زيت يستعمل طبياً- اركب البحر.5- حرف موسيقي-أسفين- 
ركنه)م(.6- شاعرسوري- عالمة للتعرف به)م(- حرف ناصب 

)م(.7- مدينة مصرية- عاصمة اوربية-8- مادة في القمح- قنع- بيت 
االرنب )م(.9- عاصمة ثنزاينا سابقاً-متشابهان.10-متشابهان-

خيال-مصب.11- اديب فرنسي راحل.12- اسفل الجبل-صاحب 
شركة مايكروسوفت.13-مخرج سينمائي كردي حصل على عدة 

جوائز عالمية ذو أخالق وشرف.



12 أيلول  2021 األحد

العدد 1012

12 أيلول  2021 األحد روناهيروناهي

العدد 1012 محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

9 اآلراءالسياسة 4

 الفن والثقافة؛
 بوصفهم ِعماد

الثورة

الهامة  األسس  من  مجاالته  بمختلف  الفن 
بجوهره  يعكس  الديمقراطية،  للثورة 
وروحه كل التفاصيل التي ينبغي أن تكون 
غير  من  ذاتها،  بحد  ثورة  حيثياتها  في 
الصحيح أن يرى الفنان بأن دوره مقتصر 
ما  إلى  ينظر  فقط؛  الثورة  مواكبة  على 
األشكال  بشكٍل من  التعبير  يحدث ويحاول 
الفنية عنه؛ هذا ليس صحيحاً. إنما ال بد أن 
يكون الفن من األعمدة الرئيسة في الثورة 

ولكن كيف؟ وبأي شكل؟
الشعوب  قبل  ومن  الفن  نجعل  أن  يمكن 
بشكٍل  منطقتنا  في  تعيش  التي  جميعها 
توضيحها  ينبغي  التي  الحقيقة  إلى  يوحي 
ال  أجلها.  من  النضال  وكذلك  جهة،  من 
كبيرة  مهامه  بأن  الفنان  يدرك  أن  من  بد 
وحتى  والعسكري  السياسي  مهام  تضاهي 
منها  وأكثر  منها  أكبر  األماكن  بعض  في 
مسؤولية في الثورة الديمقراطية وذلك من 
خالل عدة جوانب منها ما هو متعلق مثالً 
بكيفية تطوير الثورة الديمقراطية وعكسها 
جوهرها  عن  يعبّر  الذي  الصحيح  بالشكل 
الشهداء،  ميراث  حماية  خالل  من  وذلك 
عكس دور المرأة وتضحياتها، التعبير عن 
حقيقة التضحيات التي يقدمها شعبنا، فضح 
ممارسات المحتل ومخططاته ضدنا، شكل 
ويتمسكوا  أهلنا  بها  يتشبث  التي  اإلرادة 
بالعودة من مناطقهم التي تم تهجيرهم منها 
كريم،  بشكل  ولكن  الممارسات  كل  رغم 
نمط إلغاء هويتنا، سبل الوقوف ضد العدو 
وإفشال مخططاته، هذه من المهام األساسية 
التي تقع على عاتق الفنانين وكل من يعمل 

في ساحة الثقافة والفن.
 المهام كبيرة وعلى كل الفنانين في مجال 
الفن بمختلف مجاالته أن يعبّروا عن حقيقة 
ال،  وتبجيلها  مدحها  باب  من  ليس  ثورتهم 
إنما يكون هؤالء الفنانين الثورة بحد ذاتها. 
نصرها،  على  ويصّرون  عنها  يدافعون 
بأن  إدراك  هناك  يكون  أن  دون  يناضلون 
مهمة النضال والدفاع تكون فقط لمن هم في 
خنادق المعارك أو للساسة أو بأن النضال 
والبعض  البعض  بها  يقوم  وظيفية  مهام 

اآلخر يتصرفون حسب النتائج.  
مهما تكن هوية االنتماء السياسي والقومي 
والثقافي لكن ال بد من أن يؤدي الفنان دوره 
كفنان  به  المتعلق  الهام  وواجبه  الثوري، 
المجتمع  ثورة  مساندة  واجب  عليه  الذي 
والفنان هو الجزء المهم من المجتمع الذي 
أنظاره  ولفت  توجيهه  مسؤولية  يتحمل 
مصلحته  تخدم  التي  األمور  من  للكثير 
ومستقبله، مثالً ال يوجد فنان ينتمي لمجتمع 
وإنما  حزبية  قضية  ليست  قضية  لديه 
هذا  ويذهب  ووجود  وتاريخ  هوية  قضية 
له  يمكن  نعم  آخر،  لمجتمع  ويغني  الفنان 
أن يتعاطف مع القضايا األخرى لكن عليه 
القيام بواجبه تجاه مجتمعه بالدرجة األولى 
المجتمع  يتبناها  التي  الثورة  تجاه  أيضاً، 
الذي ينتمي له. اليوم لدينا قضية هي قضية 
هذه  لمجتمعنا  وديمقراطية  إرادة حرة  بناء 
القضية ليس الفنان الكردي فقط معني بها. 
العربي،  السرياني،   - اآلشوري  الكردي، 
تمثل  كفئة  بها  معنيون  والجميع  األرمني 
وروحه  وثقافته  وفكره  المجتمع  مشاعر 

أيضاً.
الموجودة  والصعوبات  الظروف  كل  رغم 
إال أن ثورة روج آفا - شمال وشرق سوريا 
والثقافة  الفن  ثورة  في  نضاالً  األكثر  هي 
للمزيد  ماّسة  حاجة  هناك  أسف  بكل  ولكن 
الثورة  مشروع  ألن  والنضال؛  التقدم  من 
تغيير  باستحداث  معني  شعبنا  يقوده  الذي 
بنيوي في منظومة الفكر والذهنية الرائجة 
بالهوية  معنية  ثورة  يقود  المنطقة،  في 
معنية  البقاء،  وسبل  والتاريخ  والوجود 
بالتطور في مجال الديمقراطية التي قياسها 
ال يمكن أن يكون نسبياً وإنما تشاركياً. لذا؛ 
كل من يعيش في منطقتنا بمختلف شعوبها 
وتحقيق  الثورة  هذه  لتطوير  العمل  عليهم 
لهذا  هامة  ساحة  والثقافة  والفن  أهدافها 

اإلنجاز الثوري التاريخي.

فواصل

آلدار خليل

 الشعب بين
 مطرقة قيصر

 وسندات أصحاب
العقارات

هل ماتت الشهامة أم أن الطمع األعمى 
نفوس  في  استوطن  قد  الفتاك  والجشع 
البعض بل األغلب من تجار العقارات 
ليصل  والبيوت  المنازل  وأصحاب 
في  المستأجرين  يرموا  بأن  بهم  الحد 
يستطيعون  يعودوا  لم  ألنهم  الشوارع؛ 
بال  المتزايد  بالدوالر  اآلجار  دفع 
رقابة وال رقيب بل بحجة علمهم إياها 
ضعاف النفوس ممن امتهنوا المحاماة، 
ولكنهم لم يكونوا مدافعين عن الحق بل 

عن جيوبهم وعمن يدفع أكثر.
أو  الضعفاء  عن  يدافعون  يعودوا  لم   
المظلومين، بل عن األغنياء ومن يمتلك 
فالدوالر أعمى  المال ولو كان مجرماً 
ضمائرهم  وأمات  وأبصارهم  قلوبهم 
وال أجمع أو أعمم بل سأقولها بالعامية 
يتحسسها(،  ريشة  راسو  على  )اللي 
الموضوع  هذا  فقط،  المقصود  وهو 
ولكن  كثيراً  وناقشناه  عنه  كتبنا  الذي 
دون جدوى، مما أدى إلى تفاقم معاناة 
المواطن وازدياد األعباء عليه ليضيق 
صدره، بل لتضيق عليه األرض، أقرأ 
استغاثة  نداءات  المواقع  من  كثير  في 
عن  بحثاً  الدنيا  بهم  ضاقت  أُناس  من 
مأوى ألتفاجأ بأن صاحب المنزل يريد 
اآلجار بمائة دوالر أو أقل بقليل فقط، 
بل وصل الجشع واالبتعاد عن اإلنسانية 

بالبعض إلى الطلب بأكثر من ذلك.
الطامعين  للجشعين  أتوجه  وهنا   
هذه  من  الخامس  الطابور  أصحاب 
الفئات وأعود وأكرر ال أعمم أبداً فرغم 
هناك  يزال  ال  إنه  إال  الجشعين  كثرة 
ألصحاب  وأقول  قلة،  ولكنهم  خيرين 
العقارية والمحامين  المنازل والمكاتب 
امتألت  هل  أخالقهم؛  باعوا  الذين 

جيوبكم ونفوسكم المريضة؟
وجلدتكم  شعبكم  أبناء  هؤالء  أليس 
الهجرة  إلى  اللعينة  الحرب  دفعتهم 
بيوت عزهم وجاههم؟  لترك  والنزوح 
عزيز  ارحموا  مضى  فيما  يقال  ألم 
قوم ذل! ولم يقل انهبوا ماله، ألم يقال 
ماتت  فكيف  تموت  ال  المروءة  بأن 

مروءتكم! 
سيبيع  هكذا  وطنه  بأبناء  يتاجر  من 
الوطن والمشروع بحفنة من الدوالرات 
أو عميل  وهم أخطر من أي جاسوس 
فهؤالء يعملون في السر، ولكن أولئك 
مالي  أنه  بحجة  بجشعهم  يجاهرون 
كنت  أين  ولكن  حر،  وأنا  الخاص 
وكان مالك الخاص أيام داعش! عندما 
وضعتم الناس مجاناً خوفاً منها ال كرماً 
غير  ألموالكم  ُحراساً  الناس  وليكون 

آبهين بأرواحهم؟
بأن  يقال  بأن  المقارنة  أقبل  ال  لذلك   
الداخل  عن  تختلف  عندنا  الرواتب 
السوري فهذا عذر أقبح من ذنب، وهو 
دليل واضح لعملية تشليح وتنفير الناس 
على  اللوم  إلقاء  عبر  مشروعنا  من 
اإلدارة، فالشعب يطالب بوضع حد لهذه 
المهزلة يمكن مثالً أن نفرض ضريبة 
على كل من يأجر بالدوالر بشكل رادع 
ويصدر  اآلجارات  تُحدد  أن  ويمكن 
الراتب  يكون  فكيف  ملزماً؛  قانوناً 
ويجب  دوالر؟!  واآلجار  بالسوري 
المكاتب  لعمل  ضابط  قانون  وضع 
األمنية  اإلجراءات  وتكثيف  العقارية 
المتالعبين  محاسبة  وكذلك  عليها، 
كلهم  هؤالء  وإحالة  بل  شديداً  حساباً 
لمحكمة الشعب بتهمة العمالة الواضحة 
التي ال تحتاج لدليل أو برهان فهم سبب 
أسباب  مجموعة  ضمن  من  أساسي 
من  المنطقة  إفراغ  وبالتالي  للهجرة 
قوتها وتأجيج الوضع الشعبي وتأزيمه.
الموضوع  هذا  طرح  أُعيد  أن  أردت 
نغلق  ولعلنا  صاغية،  آذاناً  يلقى  لعله 
ليحكوا  شعبنا  أبناء  ونعين  الملف  هذا 
يستسلموا  لم  وهم  ما  يوماً  لبعضهم 

حكاية وطن.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

فوبيا حزب العمال الكردستاني ُتالحق
 أردوغان في كلِّ مكان

عبدي: تضافر الجهود ودعم االقتصاد ضمان
 إلرساء استقرار مستدام

الدغيم: على الديمقراطي الكردستاني الكف عن 
سياساته الُمعادية للُكرد

نوري سعيد

حيث  تركيا،  قوة  من  واثقاً  أردوغان  كان  إذا 
صّرح )ال يجوز ألي طرف اختبار قوة تركيا( 
الكردستاني  العمال  حزب  فوبيا  بشأن  فماذا 
يصف  حيث  تركيا،  خارج  حتى  تالحقه  التي 
كل من له عالقة مع الحزب بأنه جناح له، فها 
هو يصف حزب االتحاد الديمقراطي بأنه جناح 
ويصفه  سوريا  في  الكردستاني  العمال  حزب 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  أن  مع  باإلرهاب، 
جديدة  لبناء سوريا  كغيره  يعمل  حزب سوري 
ال مركزية تعددية، ولكن مشكلة تركيا إنها تقف 
ضد أي تقارب كردي - كردي وتحاول ضرب 
تجربة  على  والقضاء  ببعض  بعضهم  الكرد 
وشرق  شمال  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 

سوريا مع إنها تضم كافة شعوب المنطقة.
 وهنا نقول إذا كان حزب االتحاد الديمقراطي 
باألمة  المتمثل  أوجالن  القائد  فكر  يتبنّى 
كان  وإذا  المنطقة،  لمشاكل  كحل  الديمقراطية 
هناك تعاطف قومي وتشاور بين حزب االتحاد 
فهل  الشقيق  الكردستاني  والعمال  الديمقراطي 
سوريا؟  في  الحزب  لهذا  جناح  إنه  ذلك  معنى 
الماركسية  يتبنى  السوري  الشيوعي  فالحزب 

الحزب  مع  ووطيدة  علنية  عالقاته  وكانت 
الشيوعي السوفيتي فهل كان الحزب يعد حزباً 

روسياً؟!
 من هنا نقول إذا كان أردوغان يحاول تصدير 
مشاكله الداخلية إلى خارج حدوده وينفذ أجنداته 
العدوانية ليس بالضرورة أن يكون ذلك بالدجل 
لتدخالته تلك،  والنفاق واستخدام اآلخرين سبباً 
أما الشيء الذي يزعج أردوغان حقيقة ووصفه 
للكرد بأنهم ناكرو الجميل هو إن الكرد يرفضون 
والطائفية،  المذهبية  الحروب  إلى  االنجرار 
السني  للمذهب  زعيماً  نفسه  يعتبر  وأردوغان 
التي  إيران  تفعل  كما  سنّة  الكرد  أغلب  وطبعاً 
الطرفين  وكال  للشيعة  زعيمة  نفسها  تعتبر 
يحاوالن جر المنطقة إلى حرب مذهبية بإيعاز 
ال  اسرائيل  ألن  معها؛  وتواطئ  إسرائيل  من 
تفلح في شيء سوى العزف على وتر الطائفية 

وأردوغان  اآلن  حتى  قرون  منذ  والمذهبية 
يدرك تماماً بأن حزب االتحاد الديمقراطي ليس 
إرهابياً وال حتى حزب العمال الكردستاني، بل 
يناضل الحزبان كغيرهم من األحزاب الكردية 
الشقيقة ومع بقية شعوب المنطقة المظلومة مثلنا 
التي  المشروعة  حقوقهم  على  الجميع  لحصول 

ُحرموا منها منذ عقود.
ودعاة  أحد  على  نعتِد  لم  الكرد  نحن  وطبعاً   
نزال  وال  وشاركنا  المشترك  والعيش  للتآخي 
نشارك كافة األنظمة التي نعيش في ظلها كغيرنا 
الحروب التي خاضتها تلك األنظمة ودافعنا عن 
لم  أراضيها بكل بسالة، ضد أعدائها ومع ذلك 
بنا كما يفعل أردوغان،  تبَق تهمة إال وألصقها 
فكل العالم يُدرك بأن تركيا وإيران هما الدولتان 
الراعيتان لإلرهاب وتعمالن على زعزعة أمن 

واستقرار المنطقة وليس الكرد.

تليق  العسكرية بداعش ال  الهزيمة   ومن ألحق 
به كلمة إرهابي )وباغوز نموذجاً( أما الذي فتح 
حدوده لعبور اإلرهابيين إلى سوريا وغيرها هو 
اإلرهابي وينطبق عليه المثل الشعبي »ضربني 
أن  أردوغان  وعلى  واشتكى«،  سبقني  وبكى 
يدرك بأن مصيراً أسود ينتظر تركيا إذا استمرت 
على نهجها العدواني التوسعي، وال يمكن لتركيا 
أن تنعم بالسالم إال من خالل االنفتاح على الكرد 
األجزاء  بقية  في  معاداتهم  وعدم  الداخل  في 
السالم أوجالن  األخرى، وإطالق سراح رجل 
خاضتها  التي  المصيرية  الحروب  كافة  ألن 
تركيا وانتصرت فيها كانت بسبب وقوف الكرد 
العنتريات ولّى ولم يعد  إلى جانبهم، وإن زمن 
الكذب والنفاق ينفعان في عصر اإلنترنت الذي 

ال يمكن فيه حجب الشمس بالغربال.

إعداد/ رفيق ابراهيم

أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم 
تتحلى  الديمقراطية  سوريا  قوات  بأن  عبدي 
بالصبر االستراتيجي، ولم تصعّد على الحدود مع 
تركيا رغم خرقها المستمر للهدن الموقّعة، وأشار 
إلى أنهم ماضون في الحواربين األطراف الكردية 
نجاح  تعترض  التي  المعوقات  من  الرغم  على 
الحوار، وبيّن بأن تحسين الوضع االقتصادي في 
شمال وشرق سوريا أمر هام يجب الوقوف عنده، 

ألنه مرتبط  بمكافحة اإلرهاب ومرتزقة داعش.
 المحتل التركي ال يدخر أي جهد ويتحيّن جميع 
الفرص الحتالل أراضي ومدن جديدة في شمال 
وشرق سوريا، لذلك ومن أجل ضرب االستقرار 
فهي  الشهداء  بدماء  تحققت  التي  والمكتسبات 
من  بدايةً  عدة  مناطق  على  بالهجمات  مستمرة 
منبج ومروراً بالشهباء وصوالً إلى تل تمر وعين 
عيسى وغيرها من المناطق، ما يساهم بشكٍل أو 

بآخر في المساهمة بعودة داعش من جديد. 

أي تصعيد يف املنطقة يصب لصالح 
داعش

الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  حديث 
ندوة  في  استضافته  خالل  جاء  عبدي  مظلوم 
األميركي  “نيوالينز”  معهد  أقامها  افتراضية 
وحول  واشنطن،  في  االستراتيجية  للدراسات 
أي  إن  فقال:  تحدث  األخير  التركي  التصعيد 
تصعيد أو اختراق من طرفنا للحدود مع تركيا لم 
قواته على  تسع سنوات من سيطرة  يحدث طيلة 
جهة  أي  تقم  لم  إذ  سوريا،  وشرق  شمال  منطقة 
هجوم  بأي  الديمقراطية  سوريا  بقوات  مرتبطة 

معادي لألراضي التركية.
بالصبر  سنتحلى  نحن  بقوله:  عبدي  وتابع 
تركيا  قيام  رغم  التصعيد  وعدم  االستراتيجي 
مايك  رعاها  التي  الهدنة  وخاصة  الهدن  بخرق 
بنس نائب الرئيس األميركي السابق عام 2019، 
النهاية  في  سيصب  المنطقة  في  تصعيد  أي  ألن 
نشاط  من  يزيد  الذي  “داعش”  تنظيم  في صالح 

خالياه النائمة اليوم في شرق سوريا وعلى الحدود 
العراقية السورية.

هناك  بأن  علم  على  نحن  فقال:  عبدي  وكشف 
الرئيس  إدارة  جهود وتحّركات خاصة قامت بها 
األميركي جو بايدن للضغط على الجانب التركي 
على  األخيرة  التركية  والهجمات  التصعيد  لوقف 

المنطقة.
مطلع  وحتى  الماضي  آب  من  الثاني عشر  ومنذ 
من  التركي  االحتالل  الجاري صعد جيش  أيلول 
أسفر  ما  الحسكة؛  شمال  وبلدات  لقرى  استهدافه 
المدنيين  السكان  من  العشرات  وجرح  مقتل  عن 
ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، ومن ثم تكرر 
القصف بعدها على أرياف الحسكة ومنبج وعين 
القرى  بعض  من  جزئي  بنزوح  وتسبب  عيسى 

وهذه الهجمات ال تزال مستمرة على المنطقة.

االنتصار العسكري يستحق تدعيمه 
باستقرار سيايس

تعاونّا  األمريكية  والقوات  نحن  عبدي:  وأوضح 
عالقاتنا  زالت  وال  اإلرهاب  على  القضاء  في 
القوات األمريكية لن  أن  نعلم أيضاً  جيدة، ولكننا 
تبقى لألبد في سوريا، وعزمنا على قتال التطّرف 
واإلرهاب لن يتأثر بالوجود أو الغياب األميركي، 
مع  شراكتنا  قبل  داعش  بقتال  بدأنا  أننا  خاصةً 
الواليات المتحدة، ولكن االنتصار العسكري الذي 
سياسي  باستقرار  تدعيمه  يتم  أن  يستحق  حققناه 
المساعدة  المتحدة  الواليات  في  أصدقائنا  بإمكان 

على إرسائه.
خرسان  ـ  داعش  تفجير  بالقول:  عبدي  وأشار 
أميركياً  جندياً   13 بحياة  أودى  الذي  كابل  في 
من  كل  آمال  أحيا  األفغان،  المدنيين  وعشرات 
إلى  للعودة  سوريا  في  و”القاعدة”  “داعش” 
جديد،  من  صفوفهم  وتنظيم  اإلرهابية  الهجمات 
الجماعات المتطرفة من القاعدة وداعش استفادت 
معنوياً من انسحاب أمريكا من أفغانستان والشعور 
احتفاالت  إدلب كان هناك  ففي  بانتصار طالبان، 
انتصار  يعتبر  الذي  القاعدة  تنظيم  بها  قام  أليام 
في  وخالياه  داعش  بدأ  كما  له،  انتصاراً  طالبان 

مناطق من شمال وشرق سوريا بإرسال تهديدات 
ورسائل للسكان المحليين تتحدث عن أنهم عائدون 

واالنسحاب األميركي من سوريا بات وشيكاً.
الوضع  أن  تؤكد  الحقائق  أن  عبدي  واعتبر 
مختلف في حالتي سوريا وأفغانستان، رغم القلق 
في  أفغانستان  من  االنسحاب  خلقه  الذي  الكبير 
األميركي  التواجد  فشكل  سوريا،  وشرق  شمال 
وأثره أيضاً مختلف باإلضافة إلى أن المسؤولين 
بالبقاء  االستمرار  نيتهم  يؤكدون  األميركيين 
في  كامل  أمني  استقرار  إرساء  حتى  سوريا  في 

المنطقة.

التصعيد يف باشور أمر 
خطري بالنسبة لنا

وبشأن الخالفات بين األطراف الكردية ومحادثات 
الوحدة الكردية تحدث عبدي بقوله: الخالفات بين 
الكرد سبب آخر يؤثر على زعزعة االستقرار في 
المنطقة، لذا ال بد من استمرار التحاور بين القوى 
الكردية للتوصل للوحدة الوطنية، ومن ثم التحاور 
إذ  السورية،  الوطنية  القوى  ومختلف  الكرد  بين 
استمرار  الحوار رغم  في هذا  الكرد شوطاً  قطع 
األزمات في شمال العراق والتي تؤثر سلباً على 

كل المناطق الكردية.
وعبّر عبدي عن أمله في أن يتم وقف التصعيد في 

شمال العراق ألنه شرط أساسي لنجاح الحوار بين 
الفترة،  أمر ملح في هذه  الكردية وهو  األطراف 
جدية  مخاوف  هناك  عاماً   20 منذ  مرة  »وألول 
قد  كنا  باشور،  في  الكرد  بين  صدام  حدوث  من 
نجحنا طيلة العقدين الماضيين في تجنّبها ومنعها 
على  واشنطن  عبدي  وحث  بآخر«،  أو  بشكل 
المشاركة في دعم الحوار بين األطراف الكردية 

وسبل التقارب وإنهاء الخالفات.
التحديات  معالجة  أهمية  على  عبدي  وشدّد 
سوريا  وشرق  شمال  منطقة  في  االقتصادية 
كشرط أساسي لضمان االستقرار ودحر التطرف 
طرد  تم  التي  المنطقة  المنطقة،  من  واإلرهاب 
بما  تماماً،  مدمرة  باتت  منها  “داعش”  مرتزقة 
في ذلك بُناها التحتية التي تعاني من انهيار شامل 
في  واألمني  المعيشي  الوضع  على  سلباً  ينعكس 

المنطقة.
الديمقراطية  سوريا  لقوات  العام  القائد  واختتم 
تحاول  “داعش”  قائالً:  حديثه  عبدي  مظلوم 
في  المتردية  االقتصادية  األوضاع  من  االستفادة 
نشاطاته للتجنيد وجذب الشباب للقتال إلى جانبه، 
هناك 12 ألف معتقل من عائالت داعش والمقاتلين 
مع  متعاطفين  معظمهم  المنطقة  في  السابقين 
داعش، لذلك ال بد من تضافر الجهود واالرتقاء 
اقتصاد  وتدعيم  التأهيل  إعادة  أجل  من  بالعمل 

المنطقة لضمان إرساء استقرار مستدام.

في حزب  اإلداري  أشار  ـ  الدخيل  الشدادي/ حسام 
إلى  الدغيم  مهيدي  بالشدادي  الديمقراطي  االتحاد 
على  يعمل  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  أن 
قوانينهم  وتطبيق  التركي  المحتل  لمصلحة  العلن 
الكرد،  دماء  إراقة  خالل  من  والدموية  اإلجرامية 
يؤكد  التركية  الهجمات  على  الصمت  أن  وأوضح 
مع  وتواطؤه  الكردستاني  الديمقراطي  شراكة 

الفاشية التركية. 
شنت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني هجوماً 
على مجموعة من الكريال في منطقة خليفان ما أسفر 
عن استشهاد سبعة من مقاتلي الكريال وفق ما نشره 
الرابع  يوم  الشعبي  الدفاع  لقوات  المركز اإلعالمي 
من أيلول الجاري، وفي الحين ذاته تتعرض مناطق 
من باشور كردستان لهجمات تركية برية وجوية منذ 

23 من نيسان المنصرم، وهي تجابه مقاومة بطولية 
كل  وتُفِشل  )الكريال(  الشعبي  الدفاع  قوات  قبل  من 

الهجمات التي استهدفت تلك المناطق. 

استهداف الكريال خطأ فادح

حزب  في  اإلداري  لصحيفتنا  تحدث  السياق  وفي 
فقال:  الدغيم  مهيدي  بالشدادي  الديمقراطي  االتحاد 
الديمقراطي  الحزب  بها  قام  التي  األخيرة  العملية 
الحرية  لمشروع  مباشر  استهداف  الكردستاني 
هذه  ومثل  المشروع،  الدفاع  مناطق  في  والمقاومة 
الدولة  مصلحة  في  مباشر  بشكٍل  تصب  العمليات 
التركية المعادية للكرد ولمشروع األمة الديمقراطية 

ولجميع شعوب المنطقة. 
الحزب  بين  المباشر  التقارب  أن  الدغيم  وأوضح 
التركية  الفاشية  ودولة  الكردستاني  الديمقراطي 
األمة  مشروع  لضرب  مباشر  بشكل  يهدف 
الزكية  الشهداء  دماء  على  بني  الذي  الديمقراطية 
سواء إن كان في باشور أو في شمال وشرق سوريا، 
تركيا اليوم تحاول زعزعة الصف الكردي وضرب 
استقرار المنطقة من خالل هذه الممارسات وإحداث 
االقتتال بين األطراف الكردية في باشور وبخاصٍة 

في شنكال. 

وحدة الكُرد تُساهم يف الحل

وتابع الدغيم: نالحظ اليوم مدى التوافق في التوقيت 
على  التركي  االحتالل  دولة  بين  ما  الهجمات  لشن 
وهجمات  جهة  من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع 
أخرى،  جهة  من  كردستان  باشور  في  المشروع 
وجميع هذه األمور تصب في مصلحة الدولة التركية 
وإفشاله  الكردي  الكردي  الحوار  أبواب  لسد  وذلك 

جملةً وتفصيالً.
جنوبي  مناطق  في  كعرب  ونحن  الدغيم:  وأشار 
بين  والتقارب  الحوار  استمرارية  أن  نرى  الحسكة 
شعوب  لكافة  نجاح  هو  نجح  إذا  الكردية  األطراف 

المنطقة ويساهم في الحل السوري بشكٍل عام، حيث 
أنه إذا توحد الكرد سينعكس ذلك بشكل إيجابي على 

شعوب المنطقة األخرى المتعايشة على األرض.
الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  اإلداري  واختتم 
المجتمع  بمناشدة  حديثه  الدغيم  مهيدي  بالشدادي 
اإلجرامية  الممارسات  هذه  لمثل  لوضع حد  الدولي 
المعادية لإلنسانية، وأكد أن المجازر التي ترتكب في 
باشور كردستان أو شمال وشرق سوريا مرفوضة 
الديمقراطي  أطالب  هنا  »ومن  وأضاف:  بالمطلق، 
والتي  العدائية  سياساته  عن  بالتراجع  الكردستاني 
قد تؤدي بدورها إلى إشعال الفتن واالقتتال الداخلي 

والرابح الوحيد بكل تأكيد هو المحتل التركي«.

الخيانة في كردستان ورم خبيث
 ال بد من بتره

فوزي سليامن

للكلمة  الحرفي  وبالمعنى  ُمقدمات  أيّة  بدون 
ويخون  ويدين  يستهجن  الكردي  الشارع 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ممارسات 
بعد  وخصوصاً  البارزاني،  عائلة  بزعامة 
ثوار  بدماء  يداها مرة أخرى  تورطها وتلطخ 
الحرية وذلك من خالل استشهاد مجموعة من 
كمين  في  الكردستاني  العمال  حزب  مقاتلي 
غادر، ورغم كل النداءات الشعبية والمجتمعية 
وحتى الشخصية لالبتعاد عن االقتتال الكردي 
وراء  االنجرار  وعدم  وتحريمه  الكردي   –
الفاشية  الدولة  وخاصةً  األعداء  سياسات 
الحزب  تقود  التي  الشخصيات  أن  إال  التركيّة 
الديمقراطي من عائلة البارزاني ظلت ماضية 
في نهجها القديم المتجدد من خالل اصطفافها 
رمز  إلى  فعلياً  لتتحول  األعداء،  خندق  في 
آمال  تحقيق  طريق  في  عثرة  وحجر  للخيانة 
تاريخ  فثمة  الكردستاني،  الشعب  وطموحات 
تدور  أصبحت  التي  العائلة  هذه  حقيقة  يُعّري 
ليست  فالمسألة  أصولها،  في  الشكوك  حولها 
فقط مسألة حزب العمال الكردستاني والتذرع 

بتواجده في باشور كردستان أنها كذبة كبرى.
 وإال فما تفسير إلقاء القبض على ممثل اإلدارة 
الحصار  فرض  تفسير  وما  آفا،  لروج  الذاتية 
على روج آفا، وبماذا يمكننا تعليل اغتيال ممثل 
الحزب الديمقراطي الكردستاني – إيران – في 
إلى  فعلياً  تحولت  التي  هولير  اإلقليم  عاصمة 
مركز عمليات إدارة الحرب الخاصة التركية، 
مرتزق   800 توجه  وصف  يمكننا  وبماذا 
كردستان  باشور  إلى  سوريا  من  إرهابي 
وما  الكردستاني...؟!  العمال  حزب  لمحاربة 
العائلة  لمقاتلي  المخزي  االنسحاب  تفسير 
البارزانية من شنكال لتترك أهالينا بين مخالب 

وأنياب إرهاب داعش؟!
 لن نذهب إلى أبعد من ذلك إلى مهاباد وإلى 
في  والثورية  الوطنية  الشخصيات  اغتيال 
األربعة من كردستان، حيث ربطت  األجزاء 
عدائها  إن  بل  ال  األعداء  بمصير  مصيرها 
التقليديين،  األعداء  من  بكثير  أخطر  هو 
تدور  المعتدين  حال  لسان  هو  حالها  فلسان 
أمورها  لتترك زمام  بإمرتهم  تأتمر  فلكهم  في 
تماماً بأيديهم، أنه الورم الخبيث الذي ابتلت به 
شعوب كردستان وال رجاء من بقائه إال ببتره.

آخر  دون  لطرف  منحاز  بأنني  اُتّهم  قد   
التي  والفجاجة  الفظاظة  من  فيه  وخطابي 
المرحلة  هذه  وخالل  ولكن  بلة،  الطين  تزيد 
قضيتنا وأضحت  إليها  التي وصلت  الحساسة 
في  آمالنا  تحقيق  من  أدنى  أو  قوسين  قاب 
الحرية والديمقراطية، واستماتة األعداء وعلى 
رأسهم الدولة التركيّة في نسف كل شيء يتعلق 
بالكرد، فإن االصطفاف معه هو وبكل تجريد 

خيانة ومن الواجب القضاء عليه، وأقولها لوجه 
هللا وبرسم الشعب، إذا ما أردنا تحقيق أهدافنا 
الخيانة  القضاء على  علينا قبل أي شيء آخر 
وعلى كل من يتالعب بمصير الشعوب، حينها 
فقط سيكون العدو مهزوماً وجغرافياً كردستان 

وإرادة مقاتلي الحرية كفيلة بذلك.
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

العشق والوطن 
والمقدس في 

نصوص فريدون 
سامان ـ1ـ

من  نقياً  العالم  يقدم  منه  عر  والّشِ األدب، 
العشق  يكون  حينما  نقرأه  فكيف  الرذيلة، 
يتناول  كتاب  إزاء  ونحن  وكيف  مرماه، 
الُكردستاني فريدون سامان  الشَّاعر  تجربة 
الذي يقدم لنا وجعاً بأبعاد نفسية، وتاريخية 
في مستوى بنيته الجوهرية، وعلى مستواها 
 - األساسية  بلغتها  )المكتوبة  ل  األوَّ الكتابي 
الفرصة  لنا  تتح  لم  وإن  األم(  الشاعر  لغة 
ال  فإننا  الحالية،  بالترجمات  لمقارنتها 
نستطيع التحدث إزاء عملية نقدية حول نقد 
أدب الترجمة الذي هو اتجاه آخر، ومدخل 
وجهة  من  النصوص  لقراءة  مختلف  نقدي 
الثانية )وهنا اللغة العربية(..  للُّغة  الترجمة 
وجود  ظّلِ  في  المنحى،  هذا  سنتجاوز 
دراسات أدبية غنية وثريَّة من حيث تناولها 
لمحاوالت  وصوالً  وعتبته،  النص  لبنية 
وبنائياً،  صورياً  وتشريحه  للنص  تفكيك 
شعرية  نصوص  مع  نقدياً  تعاملت  التي 
ذات  األسطورية.  التاريخية  لها محموالتها 
الجدار  مخترقة  األنثروبولوجي،  العمق 
شفافية  من  مقترباً  التاريخ  لعلم  التأسيسي 
حر  الّسِ بذلك  يشعُّ  الذي  عري  الّشِ الجدار 
على  بواباته  ويفتح  تارة،  البهيج  المدهش 
ظّلِ  في  كردية  عذاباٍت  من  مظلمة  عوالم 
عكست  تصويرية  لغة  عبر  فاشيّة  همجيٍة 
وجمال  التاريخ،  وعمق  الطبيعة،  جمال 
والضفائر  والعشق  الوله،  وحاالت  المرأة 
تكاد  المدهشة،  الحبيبة  وعيون  المرسلة، 
تكون ممزوجة بعطر أزاهير برية مفتوحة 
على المدى، حيث الجبال الزرقاء في األُفق 
األلم  بصدى  ترتد  قصيدة  كبنيان  ترتفع 

والوجع.
الجالدين الصحراويين، وحشرجات الموت 
بالشغف  نابضة  لحيواٍت  واألنفاس األخيرة 
واالستمرارية، فالشعب الكردي هو محور 
أساس لشاعرية الصور، فاألساطير تتحول 
مقاومة  إزاء  القامة  ضئيلة  حكايات  إلى 
شعٍب له القامة السامية في مفاصل التاريخ 
بات  الذي  الموت  ذاك  وكل  اإلنساني، 
المجازر  تلك  قتلة،  مارسه مجرمون  عقاباً 
في  وهناك  آلماله،  تأبه  لم  التي  والمذابح 
الطفولة،  من  قوافل  تُساق  بعيدة  صحارى 
عانى  العتبات  مضرج  شعباً  النساء..  ومن 
السَّطَو والسَّواطير وكعاب البواريد، األنفال 
والغنائم في احتفالية الحفل الساهر الطويل.. 
احتفالية الصيد والدم واإلرهاب األول ضدَّ 

الطبيعة وضدَّ الحياة.
دالة،  بعناوين  الموسومة  سامان  نصوص 
والتي أعلنت عن عشق يمتلئ به، بشاعرية 
العتمة  والموت،  الحياة  ثنائيات  اعتمدت 
استطاعت  وقد  والجمال،  القبح  والنور، 
التحليلية،  والدراسات  النقدية  القراءات 
ال  دالالت  النصوص  تمنح  أن  التفكيكية 
مرئية غفت بين السُّطور، وأغفلها القارئ، 
وربما عن الشَّاعر ذاته، قدرة الغوص لعمق 
النصوص بدءاً من عتباته إلى تسامي المعنى 
للنص  اللغوي  الهيكلي  بالمبنى  مروراً 
عري، الروح التَّأملية النقدية تسامت مع  الّشِ
عر فكشفت عن أسرار التركيبة  بهاء لغة الّشِ
حرية  الّسِ تيمتها  وأعلنت  نصياً،  عرية  الّشِ
من  والتَّأمل  الخيال  بين  ما  زاوجت  التي 
من  التاريخية  والمعرفة  والواقع  جهة 
التجربة  تناولت  قد  فالدراسات  ثانية.  جهة 
ذخيرة  اعتمدت  مسؤولة  بروح  الشعرية 
البوح  تداعيات  في  وخبرتهم  الدارسين 
وثقافتهم،  ومدلوالتها  الحرف  وهسهسهة 
فهي  الحدثي،  والزمان  بالمكان  ومعرفتهم 
ليست دراسة لكاتب أو باحث وحيد، وإنَّما 
هي بحوث و دراسات وقراءات لعدة أقالم 
أدبية نقدية تناولت كلٌّ منها جانباً أو جوانب 
معينة من النُّصوص، وهذا سيمّكن القارئ 
النصوص  تفاصيل  أدق  على  االطالع  من 
حللت  فالدراسات  ومراميها،  ومعانيها 
وشرحت وغاصت وبشغف الوصول لعمق 
وسلَّطت  محورية،  أسئلة  بطرحها  التجربة 
النصوص،  ومفاصل  مفارق  على  الضوء 
برؤى ثاقبة، وواعية لصوت النص الشعري 
الحداثوي الملتزم بقضايا اإلنسان، وقضايا 

الجمال والعشق....

ِقراءات أدبية

آراس بيراني

حرُب الشعب الثورّية... ـ1ـ
دجوار أحمد آغا

الى  الطبيعّي  المجتمعِ  من  اإلنساِن  تحّوِل  قبل 
مع  جيّدةٍ  عالقٍة  على  كان  البشرّي،  المجتمعِ 
الطبيعِة، يحترُم قوانينها ومتأقلماً معها، ويحافُظ 
على كّلِ ما هو حي فيها. لكن؛ فيما بعد، وخاصةً 
بعد وصوله إلى مرحلِة »اإلنساِن العاقِل«، بدأ 
األخِذ  بالتحايِل على الطبيعِة وبدأ عمليّاً مرحلةَ 
دون مقابٍل ما أدّى إلى انحساٍر كبيٍر في العالقِة 
بين الطرفين وحدوِث دماٍر هائٍل في الطبيعِة.  

مع ظهوِر نظاِم الدولِة وبروِز السلطِة، وعاشِت 
العدالِة  وانعداِم  التردّي  من  حالةً  المجتمعاُت 
والمساواةِ ونشوِء جملٍة من القضايا، والمشاكل 
التي أفرزتها السلطةُ بهرميّتها الدولتيِّة، خاصةً 
مع تحّوِل نموذجِ الدولِة الى الدولِة القوميِّة التي 
السيطرة  خالل  من  االحتكاِر  بعملياِت  قامت 
وسلِب  ونهِب  )االستعمار(  والخارجيّة  الداخليّة 
إلى  وبالوصوِل  واألمِم،  الشعوِب  خيراِت 
عصِر الحداثِة الرأسماليِّة وتطوِر أشكاِل العنِف 
تمهيداً  المجتمعاِت  بحّقِ  الممارِس  واالضطهاِد 
الكامِل  والخضوعِ  الخنوعِ  حالِة  إلى  لوصولها 
لتحقيِق رغباِت وطموحاِت وأهداِف فئٍة محددةٍ 
التي  الحاكمِة  الطبقِة  مسّمى  تحت  الشعِب  من 
المجتمعِ  بقية  بينما  الفاحِش  الثراِء  إلى  وصلت 
تعيُش في فقٍر مدقعٍ. إضافةً إلى ذلك، الحمالُت 
الشرسةُ التي شنّتها الدوُل القوميّةُ بحّقِ الشعوِب 
قابلٍة  وغير  تُطاُق  ال  الحياةَ  جعلِت  بحيث 
والشعوِب  المجتمعاِت  وضَع  ما  لالستمراِر 
الثورةُ  وهو  أال  عنه  بديَل  ال  وحيٍد  خياٍر  أمام 
المتسلطة بكل أشكالها  الدول  واالنتفاضة بوجه 
في كل بقاع األرض وأصبحت الحرب الثوريّة 
لمقاومة  واألنسب  األمثل  الصيغة  هي  الشعبيّة 
الشعوب في مواجهة هذه الوحشية المفرطة التي 

تُمارس بحقها.

تعريف الحرب الشعبّية الثوريّة

على  الثوريّة  الشعبيّة  الحرب  نُعّرف  أن  يُمكننا 
أنّها »حرب طويلة األمد تعتمد في أساسها على 
والتي  الشعبيّة  المسلحة  للقوات  الشعبّي  الدعم 
تعمل وفق نظرية ثوريّة«، باإلضافة إلى اندماج 
الواسعة  الشعبيّة  المقاومة المسلحة مع الشرائح 
لها )عمال، فالحيين، مثقفين ثوريين،  المساندة 
شبيبة، نساء( واستقطاب عناصر جديدة لقواتها.  
ال بد من أن تستند الحرُب الشعبيّة الثوريّة إلى 
نظرية  دون  ثوريّة  حركة  »ال  ثوريّة،  نظرية 
ثوريّة« لينين. كما أن االستراتيجية المتبعة في 
هجوميّة  ليست  فهي  دفاعيّة،  هي  الحرب  هذه 
وال تعتدي على أحد، جوهرها يكمن في الدفاع 
عن المجتمع والشعب ضد كل أشكال االحتالل 
واالستعباد والظلم والطغيان واالستبداد وحمالت 
الحرب  بأن  القول  نستطيع  والصهر.  اإلبادة 
نكون  »أن  حرب  عن  عبارة  الثوريّة  الشعبيّة 
أو ال نكون« أي حرب الوجود، حرب الشرف 
التحرر  أجل  من  الشعوب  حرب  والكرامة، 
وتحقيق  واالضطهاد  والظلم  العبوديّة  نير  من 
االستقالل الحقيقّي وبناء نظام ديمقراطّي يتمتع 

بالحرية والعدالة االجتماعيّة. 

الفرُق بني الثورِة واالنقالِب

ال  الثوريِّة  الشعبيِّة  الحرِب  عن  الحديِث  لدى 
كونها  الثورة  مفهوِم  وتوضيحِ  من شرحِ  لنا  بد 
الشعبيِّة.  الحرِب  هذه  مع  وثيٍق  بشكٍل  ترتبط 
اجتماعيّةٌ  »ظاهرةٌ  بأنّها  الثورةِ  تعريُف  يمكننا 
تقوُم بها فئةٌ أو جماعةٌ من الشعِب بهدِف تغييِر 
الواقعِ الموجوِد والمعاش بشكل جذرّي«، تعمُل 
مستبٍد  نظاٍم  من  التغييِر  طموحاِت  تحقيِق  على 
إلى نظاٍم اجتماعّي سياسّي عادٍل يؤّمُن الحقوَق 
عن  يُعبر  كما  المجتمع،  أبناء  لكافِة  والحريةَ 
الموجودةِ  السلطِة  أو  الدولِة  من  اإلدارةِ  انتقاِل 
إلى المؤسساِت التي يديرها الشعُب بنفسه والتي 

تمثُل رغباته وطموحاته.
الثوراُت عبر التاريخِ لعبت دوراً مهماً ومباشراً 
في إسقاِط العديِد من األنظمِة السياسيِّة المستبدةِ 
وكذلك  العالم  في  دساتيرها  تغييِر  إلى  ودفعتها 
المطلقة  الملكيّة  األنظمة  من  الحكِم  شكِل  تغييِر 
 1789 الفرنسيّة  )الثورة  برلمانيٍّة،  أنظمٍة  إلى 
عام  روسيا  في  االشتراكيّة  والثورة   1799  /

1917( نموذجاً.
واالنقالِب؛  الثورةِ  بين  فرٌق  هناك  بالتأكيد 
النظاِم  تغييَر  تعني  جوهرها  في  »فالثورةُ 
في  السائِد  واالقتصادّي  واالجتماعّي  السياسّي 
بلد ما، وإحالل نظام أكثر تطوراً وتقدماً لصالحِ 
المجتمعِ بشكٍل عام وليس لطبقٍة واحدةٍ أو تبديِل 

سلطة بأخرى«. 
بينما االنقالب »يأتي من خالل تغييِر الحكومِة 
القائمِة في الدولِة وذلك لمجرِد االستئثاِر بالسلطة 
النظام  بنيِة  في  جذرّي  تغييٍر  أّي  إحداِث  دون 

لمصلحِة مجموعٍة  التغيير  هذا  يكون  ما  وغالباً 
صغيرةٍ أو فئٍة معينة«. غالباً ما تكوُن االنقالباُت 
الخارجِ  من  بدعٍم  العسكريّةُ  الضرباُت  أو 
التي  العالميّة  الرأسماليّة  القوى  من  وبالتحديد 
ُمقدراِت  على  السيطرة  الوسائِل  بشتّى  تحاول 
الثورةُ  أما  بها.  والتحّكِم  والمجتمعاِت  الشعوِب 
بحدِّ ذاتها فهي عبارة عن عمليِة توعيٍة وتنظيِم 
تغييٍر  إحداِث  نحو  وتوجيهها  الشعِب  ُمقدراِت 
جذرّي في خدمِة الشعِب نفسه، وليس في خدمِة 
السلطِة بحيث يعودُ المجتمُع إلى طبيعته األصليِة 
الدولِة  ومؤسساِت  السلطِة  ظّلِ  في  فقدها  التي 

االستبداديّة. 

الثورة الفكرية )الذهنّية(

هللا  عبد  الكبير  والمفكر  القائد  يقول  عندما 
أوجالن: »إنَّ أصعَب شيٍء في الدنيا هو تغييُر 
ذهنيّة اإلنسان« فهو يُدرك الحجم الكبير للتشويِه 

الحاصِل لعقِل اإلنساِن على مّرِ التاريخِ، وكيف 
تمَّ قصُف العقِل البشرّي وتراكمت األفكار البالية 
العقِل  من  جعلت  حتى  البعِض  بعضها  فوق 

متحجراً غير قابل للتفكير. 
الدولة  وربيبتها  العالميّة  الهيمنة  قوى  اتبعت 
ذهنيّة  لتغييِر  األساليِب  وأبشَع  أشنَع  القومويّة 
أفعال  من  جعلت  لدرجة  اإلنسان،  وسلوك 
يبدوان  والنفاق  الكذب  المجتمع  ألخالق  منافية 
وأضحت  اليومية،  الحياة  في  المسلمات  من 
تُذكر  التي  األمثلة  والفساد من  الرشوة  عبارات 
وكأنها أصبحت من البديهيات، وذلك تماشياً مع 
األساليب  سائر  استخدمت  أنها  كما  مصلحتها. 

ما-  حد  -إلى  ذلك  في  نجحت  وقد  ذلك  لتحقيق 
خارج  بقائه  أن  يعتقد  اإلنسان  جعلت  بحيث 

األطر التي ترسمها له يعني نهاية حياته.  
تعني  الفكريّة  الثورةَ  بأنَّ  القوُل  يمكننا  هنا  من 
الذهنيِّة  التبعيِة  من  اإلنساِن  وفكَر  عقِل  تحريَر 
للدولِة، أي أنّها تجعُل من اإلنساِن فرداً يعي ذاته 

ويُزيُل عن نفسه ذلك االعتقادَ الخاطئ بصيرورةِ 
تبعيته وخضوعه للدولِة والسلطِة. الثورة الذهنيّة 
هي عودةُ االنسجاِم بين عقِل اإلنساِن واألخالِق 
الطبيعيِّة، هذا االنسجاُم الضرورّي والمهم جداً 
من أجل إعادةِ بناِء العقِل المجتمعّي ومؤسساِت 
على  مستعصيةً  ُعقداً  أصبحت  التي  المجتمعِ 

. الحّلِ
أن  مجتمعيٍّة  ثورةٍ  أيِّة  على  المستحيِل  من  لذا   
على  وقادرةً  راسخةً  وتكوَن  بالحياةِ  تستمرَّ 
ذهنيّةً.  ثورةً  تعش  لم  ما  نفسها  عن  الدفاعِ 
أمامنا(.  ماثلة  زالت  ما  السوفيتيّةُ  )التجربةُ 
الثورةُ المجتمعيّةُ هي ثورةٌ جذريّةٌ شاملةٌ، ثورةُ 
المعنى، ثورةُ اللغة، ثورةُ المرأةِ، ثورةُ الشباِب، 
إعادةِ  حيث  من  نفسه  لخدمِة  المجتمُع  بها  يقوُم 
إحياِء قيمه وثقافته المجتمعيِّة والتي تستندُ على 
مبادِئ الحريِّة والعدالِة االجتماعيِّة والديمقراطيِّة 
بعيدةً كلَّ البُعِد عن القوالِب واألصناِم، تتخذُ من 
حريِّة المرأةِ أساساً لها في الوصوِل إلى مجتمعٍ 
ديمقراطّي بيئّي حّرٍ تسودُه العدالةُ االجتماعيّة. 

أهمّيُة الحرِب الشعبّيِة الثوريِّة

قامت  التي  والعسكريّة  السياسيّة  الحركات 
من  مختلفٍة  مراحَل  في  وبرزت  الشعوب  بها 
حروٍب  عن  عبارة  أساسها  في  كانت  التاريخ 
شعبيٍّة ثوريٍّة في مواجهة الطغاة ومنطقة الشرق 
األوسط تزخر باألمثلة على هذه التجارب التي 
وأنظمة  السلطة  مواجهِة  في  الشعوب  خاضتها 
الخوارج  حركة  وما  والمستبدة،  القمعيّة  الحكم 
التي رأت أنَّ اإلسالَم  للخوارج(  )الوجه اآلخر 
سلطةً  وأصبح  الديمقراطيّة  كينونته  عن  خرج 

الزنوج  وثورة  القرامطة  حركة  بعدها  ومن 
وإخوان الصفا إال تجارٌب خاضتها الشعوب في 
مواجهة نظام الدولة والحكم االستبدادّي، ومن ثم 
تكمن أهمية هذه الحركات السياسيّة والعسكريّة 
في فضحها للنظم القائمة على الظلم واالضطهاد 

وصوالً إلى الطغيان. 
الثوريِّة  الشعبيِّة  الثوراِت  نحو  التوجه  كان  لذا 
هو الحلُّ األنسُب واألمثُل لتطلعاِت الشعوِب في 
فيها  تسودُ  ديمقراطيٍّة  مجتمعاٍت  إلى  الوصوِل 
أهم  واألخالق  والمساواة  العدالة  سياسية  حياة 

ركائزها.

الدفاع املرشوع وأسسه

لتستمر  أسٍس  ثالثة  إلى  الحيّةُ  الكائناُت  تحتاج 
في الحياة وهي: التغذية والتكاثر والحماية. إذاً، 
البشريِّة  بقاء  في  ورئيسّي  أساسّي  مبدأ  الحماية 
جوهره  في  يعتمد  المبدأ  وهذا  واستمراريتها. 
ومن  الحيّة  فالكائنات  المشروع،  الدفاع  على 

ضمنها اإلنسان بطبيعته.   
دفاٌع  هو  الذاتيّة  الحماية  أو  المشروع  والدفاع 
مجتمع  أو  كان  فرٍد  لكّلِ  مقدس  أخالقّي  واجٌب 
ومن خالله يحافظ على وجوده، فكلُّ شخٍص أو 
مجتمعٍ أو أمٍة لديها من الثقافِة والقيِم واألخالِق 
والتاريخ  واالنتماِء  واألرِض  اللغِة  جانِب  إلى 
الدفاَع  إّن  وجودها،  تُثبُت  خالله  من  الذي 
وحقٌّ  مقدٌّس  واجٌب  هو  كلها  األشياء  هذه  عن 
مشروٌع، ومن دون هذا الحق فإنَّ حياتها ستكوُن 
الطامعين  الغزاة  مواجهِة  في  جدّي  تهديٍد  في 
الشعوب  ثروات  ينهبون  الذين  والمحتلين 
إبادة  إلى  وصوالً  واليابس  األخضر  ويحرقون 
الهوية الثقافيّة وإنكار حقيقة وجود هذه الشعوب. 
خِط  ظهوِر  كيفيةَ  أوجالن  والقائدُ  المفكُر  يبيّن 
شعب(  عن  )الدفاع  كتابه  في  المشروعِ  الدفاعِ 
الشعُب  كان  إذا  ما،  مجتمعٍ  في   ..« بالقول: 
لالحتالِل  الهادفِة  الخارجيِة  للهجماِت  يتعّرض 
تلك  في  الحاكمِة  واإلدارةِ  عليها،  والتسلِّط 
البالِد بقيت صامتةً مقابَل كافة متطلباِت الشعِب 
إذا  ذلك  من  وأكثر  وانتفاضاتهم،  الديمقراطيّة 
كانت تحاوُل قمَع هذه المظاهراِت بهجماٍت حادّةٍ، 
في  النقاِش  موضوَع  يكون  الُمسلَّح  الدفاَع  فإنَّ 
الحرُب واجٌب إجباريٌّ  الحاالت، هذه  مثل هذه 
وأخالقّي، فبإمكاِن المجتمعِ إظهاُر قوته المسلّحِة 
المشروعِة حينها، ألنّها على الحّقِ من أجِل حياةٍ 
والعنِف واإلنكاِر.  الظلِم والقمعِ  بعيدةٍ عن  حّرةٍ 
أما المجتمعاُت التي لم تتجرأ على حمايِة نفسها 
والمخاطِر،  الهجماِت  من  النوعِ  هذا  مثل  ضدَّ 
العبوديِّة،  في  وغارقةً  مجتمعاٍت ضعيفةً  تكوُن 

وهذا هو الضياع الطبيعّي في جوهره«.
الشعِب  حرِب  أهميةُ  جلي  بشكٍل  لنا  تتوضُح 
المجتمعِ  منظومةُ  شرحتها  والتي  الثوريِّة 
الدفاعِ  لمفهوِم  طرحها  خالل  من  الكردستانّي 
أجزاِء  سائِر  في  الكردّي  للشعِب  المشروعِ 
الوطِن المقّسِم ضدَّ اإلبادةِ الممنهجِة التي ترتكبها 
بحيث  لكردستان  والمحتلةُ  الحاكمةُ  األنظمةُ 
متينٍة أال وهي:  في ثالثِة ركائز وأسٍس  تتجسدُ 
نظريٍة  إلى  يستندُ  الذي  الفكرّي  النظرّي  الدفاُع 
الشعِب  بين  والمتمكن  الجيِد  والتنظيِم  ثوريٍّة 

والدفاعِ السياسّي الديمقراطّي عن الشعِب.   

الشاعر خضر شاكر: أكتب نفسي 
وبمزاجي الخاص

قوى العقل المتصارعة

عراء   قامشلو/ عبد الرحمن محمد ـ من أحد الشُّ
المعروفين بغزارة كتاباتهم الرصيّنة والملتزمة 
شائكة،  يومية  مجتمعية  قضايا  تطرح  التي 
والوصف  والحب  والتعذيب  والغربة  كالنزوح 
بالكثير  المرأة  يخصَّ  أن  يفوته  وال  والجمال، 
من شعره الجميل بمعانيه شكاًل ومضموناً؛ إنه 

الشاعر خضر شاكر.
ُعرفت الجزيرة منذ سالف العصور بأنَّها إحدى 
الحضارات  تعاقب  شهدت  التي  المناطق  أهم 
من  هامة  جوانب  واحتضنت  الثقافي  والتنوع 
تاريخ وحضارة المنطقة، ولها حكايات شيّقة مع 
أسماٌء في عالم األدب  لمعت  الفن واألدب وكم 
والفن والتراث الكردي كان منبتها الجزيرة، كما 
من  والفانين  والشُّعراء  الُكتاب  من  العديد  تألَّق 

أبنائها عالمياً ومن بينهم الشاعر خضر شاكر.
خضر شاكر ابن مدينة الدرباسية وأبصر النور 
فيها عام 1960 في عائلٍة وطنية كادحة معروفة 
بحبها العميق للثقافة والفن واألدب، يقول الشاعر 
خضر عن مرحلة طفولته ونشاته: »ترعرعت 
في مدينة الدرباسية وقضيُت فيها أجمل ذكرياتي 
حيث كان منزلنا يقع غرب المدينة وسط كروم 
الثانوية  المرحلة  حتى  وذلك  اللوز  وبساتين 
المعهد  لدراسة  مدينة حلب  إلى  انتقلت  ثمَّ  ومن 
مؤسسة  في  موظفاً  وُعينت  الهندسي،  المتوسط 

الخطوط الحديدية وال زلت فيها حتى اآلن«.
كتابة  »بدأت  البدايات:  عن  شاكر  ويضيف   
كانت  حيث  اإلعدادية  المرحلة  منذ  عر  الّشِ
مع  تواصلي  ودام  وخواطر  شعرية  محاوالت 
الكتابة والقراءة حتى اآلن، كانت الكتب تُغريني 
عر  الّشِ دواوين  كانت  حينها  شبابي،  بداية  ومنذُ 
لكبار الشُّعراء العرب والكرد والروس والغرب 
كان زمن المكتبات المنزلية فمن ُكتب األساطير 
كنزار  الشُّعراء  وكبار  الروسي  األدب  الى 
بركات وجبران  قباني ومحمود درويش وسليم 
والمنفلوطي وجكر خوين وإحسان عبد القدوس 
تأثيره  كتاب  لكّلِ  كان  حيث  الكثير،  وغيرهم 

ودوره في توسيع مداركي المعرفية واألدبية«.

عري أكتب بهاجيس ومزاجي الشِّ

بالمطالعة وقراءة  اهتمامي  بدأ  الثمانينات  »منذ 
شعرت  حيُث  ورواية  شعٍر  من  األدبية  الكتب 
بدافعٍ يشدني للكتابة عن مكنونات روحي فبدأُت 
عرية األّولى والقت اهتماماً  أكتب نصوصي الّشِ

من قِبل األصدقاء وتوالت السنوات وزاد غوصي 
قراءاتي  رغم  الّشعرية،  والكتابة  عر  الّشِ بعالم 
الكتابة  وطرائق  عرية  الّشِ للتجارب  الكثيرة 
عر المتعددة إالَّ إنني لم أستطع إالَّ أن  وتقنيات الّشِ
تُجسدني  التي  أكتب نفسي وأسلوبي وهواجسي 
عري الخاص ولعلَّ هذه الميزة هي  ومزاجي الّشِ
من طبعت أسلوبي الشعري الخاص بي وأجدها 
القصور  بعض  تعاني  كانت  وإن  إيجابية  ميزة 
التقني، ولعلَّ ما أقوله شجاعة وليس انتقاصاً من 
قيمة كتاباتي« هكذا يصف شاكر بدايات كتابته 

للشعر ولغته وأُسلوبه الّشعري الخاص.

الشعر إفصاح عن مكنونات 
النفس وثورة

عر وما يمكن أن يعكسه  ويضيف شاكر عن الّشِ
ابن  الشاعر  أنَّ  الفرد والمجتمع: »ال شكَّ  على 
بالدي  بها  ت  مرَّ التي  فالسنوات  بيئته وظروفه 
كونه  عر  والّشِ الحياة  على  الكئيبة  ظاللها  ألقت 
الفعل  ردةُ  كانت  التأثّر،  سريعة  حساسة  لغةٌ 
النُّصوص والحاالت ورغم ذلك  الكثير من  في 
كحالة  التفاؤل  من  كبيٍر  بقدٍر  شحنها  أُحاول 
مناجاة،  وحالة  نجاة  قارُب  فالكتابة  تحدي، 
وطريٌق لإلفصاح عن أوجاعنا ورسالةٌ مفتوحة 
من  بالنفس  الثقة  إعادة  ومحاولة  شعبنا  ألبناء 
جديد ألنَّه بالكتابة والُكتّاب ترقى األمم وتزدهر 
وهو مالذ العقول حين يعصف الجهل، فالشك إنَّ 
ثورة المعلوماتية وثورة االتصاالت واالنترنت 
وتقليص  التواصل  في  جوهرياً  دوراً  لعبت 
المسافات وإتاحِة الفرص الجيّدة لتالقح الخبرات 
تطورت  مهما  إنَّه  علماً  الكتابة،  ومنها  الثقافية 
األساليب الرقمية في النشر يبقى للكتاب الورقي 
لحقبة  كإرث  تاريخية  قيمة  الورقية  والّصحافة 
الفكري والثقافي والعلمي، ال  النتاج  طويلة من 

شعوَر يُعادل مالمسة صفحة من كتاب«.

أجمل مفردات حيايت: رسي كانيه، 
عر املرأة، الشِّ

ه  وردِّ حديثه  في  شاكر  خضر  الشَّاعر  يُضيف 
سري  »المرأة،  من  كل  تعنيه  ما  سؤال  على 
ومعناها  حياته  في  ومكانتها  عر«  الّشِ كانيه، 
التي  الفراشة  تلك  هي  كانيه  »سري  ويقول: 

وثغر  الندى  قطرات  أجنحتُها  لتُغازل  خلقت 
من  صباح  كلَّ  الحياة  رحيق  لترشف  الينابيع، 
ثغر بتالت الصفصاف، غجرية تراقص الفجر 
قيثارة مزجت موسيقاها  أنغام  كل شروق على 
تنهيدة  اليوم  باتت  لألسف  الكبريت،  بعطر 
مكسورة ومرآة مشظاه في أرواحنا بعد أن دخلها 
الغزاة ودنَّسوا قداسة تُرابها، ستعود إن شاء هللا 
برحلة  السنونو  وسيفرح  قريباً  وُعشاقها  ألهلها 

العودة، وُسيزهر ربيعها من جديد«.
ذلك  التكوين  ومنذ  المرأة  »المرأة:  ويضيف: 
والعاشقة  والُمِحبة  حدود  بال  المعطاء  المخلوق 
والحياة،  الجمال  ُخلق  وجدت  حيث  حدود،  بال 
لم تنل المرأة مكانتها المستحقة لألسف، فأغلب 
مجتمعاتنا ذكورية الرأي عندما يكون الحديث عن 
حقوق المرأة، المرأة ضمن قراءاتي هي إكسير 
الحياة وسبب الوجود بكل أشكال البقاء فهي أرقُّ 
كائٍن في الوجود وشريان الحياة التي بها تستمرُّ 
الشعر  عر:  الّشِ وساحر«.  جميل  بشكٍل  الحياة 
ذلك العالم المليء بالسحر والذي يرسم األشياء 
توجد  حيث  القصيدة  تُزهر  قزح،  قوس  بألوان 
وُمتنَفس  ة  والمسرَّ األمل  من  لبساتين  وتتحول 
نعيشه من ضائِقاٍت ال  ما  في ظّلِ  الهبوب  نقي 
عر  الّشِ تنتهي وال تحصى حيث أرهقت كاهلنا، 
طقوس  أمارس  ككائن  بوجودي  إحساسي  هو 
البقاء وعالمي الذي ال أتنفس بدونه، فالشعر هو 

نافذة الروح على العالم المحيط بي«.

أربعون طعنة يف خارصة الياسمني

ويختتم الشَّاعر خضر شاكر حديثة بالتطرق إلى 
وهي  مؤخراً  نشرت  التي  عرية  الّشِ مجموعته 
عرية  باكورة أعماله المنشورة: »مجموعتي الّشِ
لي وأعظم سعادة أحسها،  البكر هي أكبر فرحٍ 
وشجعوني  معي  وقفوا  األصدقاء  من  الكثير 
الجزيرة  إقليم  في  المثقفين  واتحاد  ودعموني، 
المجموعة  طباعة  رعت  ثقافية  كمؤسسة 
وشاركت به في معرض الشهيد هركول للكتاب 
الكبير  الكاتب  بقلم  المقدمة  وجاءت  مؤخراً، 
األستاذ  به  قام  اللغوي  والتدقيق  عبدال،  جوان 
ابراهيم شاكر، بينما حمل الغالف توقيع الشاعر 
والفنان التشكيلي علي مراد، وعنوان المجموعة 
أخي  بفقد  أليمة  لذكرى  موجعة  حروف  صدى 
فترة  قبل  دنيانا  عن  رحل  الذي  شاكر  سعود 

وجيزة«.  

عر صدى محبة اإلنسانية الشِّ

ويرسل الشَّاعر خضر عبد القادر شاكر رسالة 
لكّلِ  عر  الّشِ وعبير  المودة  عطر  عبرها  ينثر 
روح  عر  »الّشِ عر:  الّشِ وُعشاق  األدب  محبي 
صداها  ورجع  النفوس  عطِر  وعبُق  اإلنسانية 
الحالم حيناً والثائر الصارخ حيناً آخر،  محبتي 
بحٍس  والعاملين  الِحرف  عشاق  لكّلِ  الغامرة 
إنساني قبل كل شيء ألنَّ اإلنسانية أعظم وأنبل 
ما يجمعنا عن أخلصنا إلنسانيتنا ورسالتنا لنكون 

تلك األيادي البيضاء الساعية للخير والسَّالم«.

عبد الله بوخمسني

على  قدراته  تحدُّ  حدودٌ  البشري  للعقل  ليس 
االستيعاب واإلدراك والفهم بما في ذلك قدراته 
على اكتناز المعلومات بدقٍة لكّلِ أفرع المعرفة 

اإلنسانية والقيمية.
عقل اإلنسان لديه اإلمكانات على الفرز والتحليل 
إلى  العقل  داخل  مكنوزة  معلومة  لكل  والتفكيك 
المجزأة، ولذلك؛  جزئيات ربما تكون كالذرات 
والتكيف  التفاعل  على  قدرةً  يُنتج  العقل  فإن 
الكم  مع  تصالحه  حالة  في  واالجتماعي  البيئي 

والمشاهدات  والمعارف  العلوم  من  الهائل 
عدم  حالة  في  ا  أمَّ العقل....  داخل  وغيرها 
التصالح فإنَّ كثيراً من هذه المكنوزات المعرفية 
هذا  داخل  تتصارع  قد  وتفكيكها  تحليلها  بعد 
العقل بسبب تضادها وعدم انسجامها مع بعضها 
العقل  هذا  من  جعل  الذي  وتنافرها  وتضاربها 
انتصارات  فيها  يكون  متصارعين  بين  حلبةً 
وهزائم بسبب الوعي أو الالوعي العقليين، هذا 
لكن  هادئاً،  يكون  وقد  عنيفاً  يكون  قد  الصراع 
في كل الحاالت يسبب إرباكا للتفكير ونمطه قد 
يؤثر على سلوك الفرد وعلى قدراته في اختيار 
األصلح الذي يراه العقل، شرط أن ال تكون قوةً 
مؤثرة على التحسين أو التشويه وتُحرف العقل 
الفرز  عمليات  بعد  وتقبيحه  تحسينه  حقيقة  عن 
وبعد انتهاء الصراع إذ ال بد للعقل من أن يحسم 

هذا الصراع تحسيناً أو تقبيحاً.... 
إنَّ األمثلة على ما تقدم كثيرة وكٌل منا يواجه هذا 
الصراع الداخلي وليس أوضح لنا مما نسمعه أو 
نقرؤه أو نشاهده عبر وسائل التواصل المتعددة.. 
سواًء كانت هذه األحداث اجتماعية أو سياسية أو 
اقتصادية أو حتى عقائدية دينية.. إنَّ الكم الهائل 
عقل  يختزنها  التي  والمعارف  المعلومات  من 
تسبب  أنَّها  شكَّ  ال  داخله  وتصارعها  اإلنسان 
الالوعي  إلى  بجنوح  العقل  يصيب  قد  ازدحاماً 
اإلدراك  عدم  على  القدرة  بعدم  يُصاب  وقد 

الواعي للمصالح الواعية. وقد يكون عكس ذلك 
للُحسن  إدراك متعقل  حيث ذلك يكون في حالة 
إنَّ العقل لديه القدرات الواعية واإلدراك الواعي 

الذي يرشده إلى اتخاذ القرارات السليمة.
اجتماعيين  علماء  ومن  المسؤولين  من  بعٌض 
ونفسيين وغيرهم في عالمنا اإلسالمي وبالذات 
تمكنهم  التي  القدرة  لديهم  تكن  لم  منه  العربي 
الحقيقيين وربما ال يكون  الُحسن والقبح  إدراك 
الستجالب  الفرز  على  القدرة  عقولهم  لدى 
للفرد والمجتمع  والبيئة لسبب  العامة  المصالح 
أو آلخر قد تكون تفضيل مصلحة خاصة على 
إنكار  على  القدرة  عقولهم  لدى  ولد  مما  عامة 
المدرك الحقيقي الواعي، وهذا ما تركنا كشعوب 

بنا  في تصارع فكري وعقائدي واجتماعي بلغ 
بجميع  بالتخلف  بسببه  ُوِصمنا  الذي  التقاتل  حد 
أشكاله المادية والمعنوية والفكرية الثَّقافية وذلك 
ما جعل من عقولنا مهزومة ومن أنفسنا مأزومة.
إنَّ حقيقة وضعنا جعلنا نشعر بالحرمان والفقر 
هزم  إحباطاً  لنا  سبب  مما  والمادي  المعرفي 
أال  بيئاتنا وذلك بسبب رئيس....  ر  دواخلنا ودمَّ
وهو القهر الذي نعيشه منذ أجيال خلت وسلفت.

التي  المجاالت  كل  في  والنكسات  الهزائم  إنَّ 
تجعل  لن  مجتمعاتنا  تصيب  زالت  وما  أصابت 
هذا المجتمع قادراً على التفكير الواعي إالَّ بقدر 

ما يُراد له. 
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»الذهب األبيض«... خفض تركيا لمياه الفرات قلل
 اإلنتاج وزاد المعاناة

تحديات اقتصادية كبرى تواجه
 االتحاد األوروبي عام 2021

بيريفان خالد: رغم الصعوبات اإلدارة الذاتية 
مستمرة في تحسين الواقع الخدمي بالمنطقة

مدارس قامشلو نحو التقّدم والنجاح، والتحضيرات للعام الدراسي الجديد مستمرة

وشرق  شمال  مناطق  في  القطن  محصول  يعد 
محصول  بعد  الزراعية  المحاصيل  أهم  سوريا 
أُطلق  يلقاها عالمياً  التي  لألهمية  القمح، ونظراً 
عليه لقب الذهب األبيض، إال أن كميات اإلنتاج 
الفرات وتشهد  في منطقة حوض  تشهد تراجعاً 

تحسناً في إقليم الجزيرة.
في  القطن  زراعة  نسبة  تنخفض  عام  بعد  عام 
من  تعتبر  التي  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
للمزارعين  والهامة  االستراتيجية  المحاصيل 
ويؤمن فرص عمل لآلالف من األهالي بمجاالته 
نسبة  أن  إال  التجارية،  الزراعية،  الصناعية، 
زراعته تراجعت بشكٍل كبير في منطقة حوض 
االقتصاد  هيئة  إحصائيات  وتشير  الفرات. 
العام  لهذا  القطن  زراعة  نسبة  أن  والزراعة 
رت  قُدِّ بينما  ألف هكتار  الـ30  يقارب  بما  تُقدر 
في العام الماضي بـ 37 ألف هكتار، ففي إقليم 
كبيرة  نسبة  وتلف  جاٍف،  موسم  وبعد  الجزيرة 
من محصولي القمح والشعير، توجه المزارعون 
وتحديد  القطن  لزراعة  أخرى  مرة  العام،  هذا 
مساحات واسعة له، ففي مقاطعة قامشلو وصلت 
من  أكثر  المسجلة  الزراعية  األراضي  مساحة 

80 ألف دونم

سبب تراجع زراعة القطن 

نقص  على  كبير  بشكٍل  أثّرت  كثيرة  أسباب 
مساحة زراعة القطن في مناطق شمال وشرق 
االحتالل  دولة  خفض  هو  األهم  أن  إال  سوريا 
من  والقطن  الفرات  نهر  مياه  منسوب  التركي 
تحتاج ألكثر من 12ريّة على  التي  المحاصيل 

األقل لضمان نجاح المحصول.
عدد من المزارعين أكدوا أن انخفاض منسوب 
مياه نهر الفرات كان سبباً رئيساً لعزوف الكثير 
منهم عن زراعة القطن هذا العام، باإلضافة إلى 

غالء أسعار األسمدة.
الرقة، وفي  الحسن من ريف  إبراهيم  المزارع 
قليلة  الفرات  قال: »مياه  هاوار  لوكالة  تصريح 
لدينا في ريف  الزراعة  نسبة  وأثرت على  جداً 
الحقول  »بعض  وأضاف:  الشرقي«،  الرقة 
ولم  »تيبست«  القطن  بمحصول  المزروعة 

تصلها مياه بسبب نقص المياه«.
تتخطى  ال  العام  هذا  اإلنتاج  »كمية  وتابع 
واألسمدة  المنطقة  في  الواحد  للدونم  الـ200كغ 
بدون  والقطن  شرائها،  نستطيع  وال  جداً  غالية 

األسمدة لن ينجح ولن يُنتج بالشكل المطلوب«.
موجات  أن  العيسى  علي  المزارع  أكد  وبدوره 
الدودة  من  فتكاً  أكثر  كانت  العام  لهذا  الحر 
آمال  على  الحر  موجات  قضت  حيث  الشوكية 
من   %80 من  أكثر  القطن  وفقد  المزارعين 

جودته في بداية الموسم.

إنتاج الدونم 200كغ والسعر 
املحدد قليل

االقتصاد  هيئة  قبل  من  المحدد  السعر  وعن 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والزراعة 
هذا  اإلنتاج  مع  »مقارنةً  العيسى:  قال  سوريا، 
العام السعر قليل وال يسد كافة المصاريف التي 
الواحد ال  بالدونم  المزارع ألن 200كغ  تكبدها 
هذا  المزارعون  تكبدها  التي  المصاريف  تسد 

العام«.
وكانت هيئة االقتصاد والزراعة قد حددت خالل 
س،  بـ1950ل  القطن  شراء  سعر  لها  تعميم 
خالل  الهيئة  وأكدت  الدرجات،  لنظام  يخضع 
تعميم لها أنها ستعمل على شراء كافة المحصول 
في  سوريا.  وشرق  شمال  في  المزارعين  من 
حين قامت بتوزيع أكثر من 20 طن من البذور 

المحسنة على مزارعي شمال وشرق سوريا في 
للكيلو  ل.س  مدعوم1200  بسعر  الموسم  بداية 

الواحد.
الرئيس المشترك لهيئة االقتصاد والزراعة في 
سلمان  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
مناطق شمال  في  »لدينا  أشار:  بدروه  بارودو، 
كثيرة  استراتيجية  محاصيل  سوريا  وشرق 
كالقمح والذرة والشعير والقطن وغيرها ويأتي 
القطن في الدرجة الثانية من األهمية بعد القمح«.
وأكد بارودو »نحن في هيئة االقتصاد والزراعية 
في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سنعمل 

المزارعين  من  القطن  محصول  شراء  على 
الذي  السعر  ووفق  كامل  بشكٍل  الحالي  للموسم 

تم تحديده«.

أربعة مراكز الستالم القطن 

قد  والزراعة  االقتصاد  هيئة  أن  بارودو  وبيّن 
تعاقدت مع أكثر من 35 محلج في مدينة الرقة 

كونه يوجد فيها أكثر نسبة لزراعة القطن«.
مراكز  أن  حديثه  خالل  بارودو  سلمان  وأكد 

االستعداد  أهبة  على  القطن  محصول  استالم 
الفني  »الكادر  وأضاف  المحصول،  الستالم 
المحصول جاهز في  الذي سيعمل على استالم 

كافة المناطق«.
قد  لشمال وشرق سوريا  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
القطن  محصول  الستالم  مراكز  أربعة  جهزت 
وهي مركزين في الرقة »مركز شنينة، ومركز 
في  ومركز  الزور،  دير  في  ومركز  كبش، 

الحسكة«.
وأوضح بارودو »سنعمل على دعم معمل الزيت 
في إقليم الجزيرة ببذور القطن الستخراج الزيت 
مخلّفات  من  أيضاً  »سنستفيد  وأضاف  منها، 
مادة  مثل  الحيوانات  علف  إلنتاج  القطن  بذور 

الكسبة العلفية«.

التأثري عىل إنتاج املحاصيل

بالقول »مستمرون بدعم  بارودو حديثه  واختتم 
الزراعة في مناطق شمال وشرق سوريا إال أن 
المنطقة  على  المفروض  االقتصادي  الحصار 
االحتالل  دولة  تتبعها  التي  المائية  والحرب 
التركي على المنطقة أثرا بشكٍل كبير على إنتاج 

كافة المحاصيل الزراعية«.
لهذا  القطن  إنتاج  نسبة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
شمال  مناطق  مستوى  على  األدنى  هي  العام 
السؤال  ويبقى  عام،  بشكٍل  سوريا  وشرق 
مزارعي  كافة  بال  في  يدور  والذي  المطروح 
دولة  ستستمر  متى  إلى  سوريا  وشرق  شمال 
الفرات  مياه  منسوب  بخفض  التركي  االحتالل 
وإلى متى ستبقى حكومتا العراق وسوريا تلعبان 
دور المتفرج حيال الكوارث الناجمة عن خفض 

المياه.

اقتصادية  تحديات  األوروبي  االتحاد  تنتظر 
خطط  تطبيق  أهمها  القادمة،  الفترة  كبيرة 
اإلنعاش وتقليص معدالت البطالة ووضع أسس 
جديدة للعالقة مع الواليات المتحدة في ظل إدارة 

الرئيس المنتخب جو بايدن.
 Le( »لوموند«  صحيفة  نشرته  تقرير  في 
Monde( الفرنسية، ترى الكاتبة ماري شاريل 
أن االتحاد األوروبي حقق بعض المكاسب نهاية 
كورونا  فيروس  أزمة  استمرار  رغم   2020

وتداعيات مفاوضات خروج بريطانيا.
ومن أهم تلك المكاسب -وفقاً للكاتبة- اتفاق قادة 
 2020 األول  كانون   10 في  األعضاء  الدول 
 750 بـ  تكلفتها  تُقدر  التي  التحفيز  خطة  على 
أيار  مايو/  منذ  للنقاش  وُطرحت  يورو،  مليار 
من العام الجاري، وقد نجحت المفاوضات بشأن 
بودابست  اعتراضات  على  التغلب  بعد  الخطة 

ووارسو.
على  األعضاء  وافق  االتفاقية،  هذه  بموجب 
خفض صافي انبعاثات الغازات التي تؤدي إلى 
 %55 بنسبة  االتحاد  بدول  الحراري  االحتباس 
بنهاية 2030. كما كشفت المفوضية األوروبية 
من  مجموعة  عن   2020 األول  15كانون  في 
التدابير التي تهدف إلى الحد من هيمنة الشركات 

الرقمية العمالقة.
- تنفيذ خطط اإلنعاش:

أول التحديات هذا العام -كما تقول الكاتبة- تحقيق 
اقتصادي ملموس، وعدم  وانتعاش  نوعية  قفزة 

ضرورة  بل  الحالية،  الخطة  بإقرار  االكتفاء 
اتخاذ إجراءات سريعة للبدء في تنفيذها.

المشاريع  دفع  في  االتحاد  مهمة  وتتمثل 
االستثمارية التي من شأنها أن تنعش اقتصادات 
الصناعات  نحو  بالتحول  االلتزام  مع  المنطقة، 
الصديقة للبيئة. وقد يستغرق تنفيذ هذه السياسات 
وقتاً طويالً، ويمكن أن يصبح في بعض األحيان 
يتم  أو  مفاجئة،  سياسية  مساومات  موضوع 
التخلي عنها، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود 
لضمان تنفيذ اإلصالحات الهيكلية، وفقاً للكاتبة. 
ويتعين على الدول األوروبية تمديد المساعدات 
الطارئة للحد من حاالت اإلفالس، والعمل على 
ارتفاعاً  شهدت  التي  البطالة  معدالت  تقليص 
االجتماعية.  الفوضى  وتجنب  الماضية،  الفترة 
بأشكال  االنتعاش  يتبلور  أن  الكاتبة  وترجح 
خسائر  تتكبد  لم  -التي  الشمال  فدول  مختلفة، 
من  أسرع  ستتعافى  وصناعياً-  مالياً  جسيمة 
بسبب ركود  المعرضة لإلفالس  الجنوب  بلدان 
المالية  قدرتها  من  يحد  مما  السياحي،  القطاع 

على المناورة.
باإلضافة إلى ذلك، ستخضع الوحدة األوروبية 
حول  المباحثات  استئناف  عند  لالختبار 
األوروبي  المجلس  يخشى  كما  الميزانية، 
للعالقات الخارجية نفاد صبر النمسا والدانمارك 
وفنلندا وهولندا والسويد على الدول التي تطلب 

دعًما طويل األمد.
- تقليص معدالت البطالة:

أما التحدي الثاني الذي يواجه االتحاد األوروبي 
مست  التي  البطالة  معدالت  تقليص  في  فيتمثل 
أن  الكاتبة  وترى  األولى.  بالدرجة  الشباب  فئة 
خضم  في  العمل  سوق  إلى  الدخول  صعوبات 
حالة الركود الحالية تنذر بعواقب طويلة المدى، 
إذ إن جزءاً كبيراً من القوى العاملة سيبقى دون 
إلى  كثيرون  وسيضطر  طويلة،  لفترة  وظيفة 
تلبي طموحاتهم وال تضمن  القبول بوظائف ال 

لهم الحد األدنى من االستقرار المالي.

»أليانز«  لشركة  حديثة  دراسة  أظهرت  وقد 
بدول  الشباب  دخل  متوسط  أن   )Allianz(
االتحاد لن يعود إلى مستوى ما قبل األزمة حتى 
فجوة  تعميق  ذلك  على  وسيترتب  عام 2024. 
تفاوت الدخل بين األجيال وتدني مستويات النمو 

االقتصادي خالل السنوات القادمة.
- التغلب على االنقسامات:

طبيعة  ذو  الثالث  التحدي  أن  الكاتبة  تُضيف 

جيوسياسية واقتصادية في اآلن ذاته، إذ ينبغي 
المتحدة  الواليات  مع  العالقة  صياغة  إعادة 
المتعددة  األطراف  سياسة  إنعاش  على  والعمل 

في منظومة العالقات الدولية.
بايدن  انتصار  أن  األوروبي  االتحاد  ويرى 
فرصة  يُشكل  األميركية  الرئاسية  باالنتخابات 
المحيط  جانبي  على  العالقات  صياغة  إلعادة 
التكنولوجي،  التعاون  تعزيز  عبر  األطلسي، 
ضد  الديمقراطية  القيم  عن  المشترك  والدفاع 

العمالق الصيني، وفق تعبير الكاتبة.
لكن لوك فان ميدالر المسؤول السابق باالتحاد 
مع  االصطفاف  خطورة  من  يُحذّر  األوروبي 
للصين،  معاد  حلف  لتشكيل  المتحدة  الواليات 
ويرى أن هذا يعني وقوع االتحاد في فخ كبير. 
وترى الكاتبة أن القارة العجوز ستكون الخاسر 
مع  عالقتها  في  الوراء  إلى  عادت  إذا  األكبر 
اقتصادياً  انفتحت  أن  بعد  المتحدة،  الواليات 
وتحررت من الهيمنة األميركية، وحسب رأيها، 
فإن الوقوف في وجه الصين والواليات المتحدة 
التغلب على  الـ27 األعضاء  الدول  يتطلب من 
االنقسامات ورص الصفوف والحديث بصوٍت 

واحد.
السياسة  مسؤول  بوريل،  جوزيب  ويلّخص 
الخارجية واألمن باالتحاد األوروبي، ما يواجهه 
لم  »إذا  قائالً  اقتصادية  تحديات  من  األعضاء 

نعمل معاً اليوم، فسنصبح بال قيمة غداً«.
 وكاالت 

سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  تأسست 
لتحرير  معًا  حاربت  التي  الشعوب  بتكاتف 
وبعد  بالعالم،  اإلرهابيين  أعتى  من  أراضيها 
تحرير مدينة الرقة التي أعلنها داعش كعاصمة 
األول  تشرين  في  وذلك  المزعومة،  لخالفته 
مدنية  إدارات  سبع  هناك  كان   ،2017 عام 
وذاتية في شمال وشرق سوريا هي »الجزيرة، 
الطبقة،  الرقة،  وريفها،  منبج  الفرات،  عفرين، 
مجلس  أقرَّ  األساس  هذا  وعلى  الزور«؛  دير 
سوريا الديمقراطية في مؤتمره الثالث الذي ُعِقد 
هيكل  تشكيل  بضرورة   ،2018 تموز   16 في 
إداري ينظم الخدمات فيما بين المناطق المحررة 
واإلدارات الذاتية الديمقراطية في مناطق شمال 

وشرق سوريا.
وُشكلت اللجنة التحضيرية لتشكيل اإلدارة الذاتية 
أيلول 2018،  بتاريخ 6  لشمال وشرق سوريا 
مختلف  من  عضًوا   70 ضم  اجتماع  خالل 
مقر  في  سوريا  وشرق  شمال  في  اإلدارات 
مجلس سوريا الديمقراطية بناحية عين عيسى، 
الذاتية  اإلدارة  لتأسيس  الثالثة  السنة  هي  وهذه 
في شمال وشرق سوريا، وفي هذا الصدد التقت 
التنفيذي  للمجلس  المشتركة  بالرئيسة  صحيفتنا 
لإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا »بيريفان 
خالد« التي قالت: »بمناسبة مرور ثالث سنوات 
على تأسيس اإلدارة الذاتية نبارك لشعب شمال 
وشرق سوريا عموماً ولعوائل الشهداء بالدرجة 
ولقوى  الديمقراطية  سوريا  ولقوات  األولى، 

التي ساهمت في  القوى  الداخلي ولجميع  األمن 
تحرير هذه األراضي وما بذلوه وضحوا بأغلى 
ودحر  الوطن  هذا  حرية  سبيل  في  يملكون  ما 
الذي  داعش  مقدمتهم  والمرتزقة وفي  اإلرهاب 
وجلب  وتدمير  قتل  من  وطننا  في  فساداً  عاث 

الويالت لبالدنا«.

إعادة الحياة للمناطق املنكوبة

الذاتية  اإلدارة  تأسيس  بيريفان: »منذ  وأضافت 
إعادة  أولوياتها  كانت  شمال وشرق سوريا  في 
كافة  وتقديم  المدمرة،  المناطق  الى  الحياة 
وشرق  شمال  ألهالي  والمساعدات  الخدمات 
بعد  الخدمية  المؤسسات  جميع  وتفعيل  سوريا، 

تعطيلها بهمجية من قبل داعش«.
القليلة  األعوام  تلك  »خالل  بيريفان:  وأردفت 
وشرق  شمال  في  الذاتية  لإلدارة  كان  الماضية 
سوريا عدة مشاريع وأعمال أنجزتها على جميع 
واالقتصادية  والسياسية  العسكرية  األصعدة 
والخدمية والصحية والتربوية ضمن اإلمكانات 

الموجودة لشعوب شمال وشرق سوريا«.
التي  المتاحة  اإلمكانات  قلة  »رغم  وتابعت: 
ومتطلبات  عام  بشكٍل  المنطقة  حاجات  تُلبي  لم 
الذاتية  اإلدارة  قدمت  األولى؛  بالدرجة  الشعب 
كافة اإلمكانات المتواجدة بين يديها للمساهمة في 

على  وعِملت  بالدنا  وعمران  وتطوير  نهوض 
ترسيخ عملية الحوكمة لتطوير عمل المؤسسات 
في اإلدارات الذاتية والمدنية من خالل إصدار 
والمصادقة  الداخلية  واألنظمة  القوانين  بعض 

على الموازنة لعام /2021/«.

العمل مستمر

مستمر  حالياً  العمل  أن  إلى  وأشارت  كما 
عام  في  التنفيذ  قيد  وقوانين  مشاريع  عدة  على 
في  الشعب  وطموحات  آمال  لتحقيق   /2022/

بعض  هناك  ولكن  سوريا،  وشرق  شمال 
التحديات والصعوبات أمام تقدم هذه المشاريع 
تحديات  منها  اإلعمار  وإعادة  واإلنجازات 
مرت  صحية  وأزمات  واقتصادية  عسكرية 
على العالم أجمع وتعمل اإلدارة الذاتية بكافة 

طاقتها للنهوض والرقي بالمنطقة.
وأوضحت بيريفان أنه من الخطوات المهمة 
العملية  سير  في  الذاتية  اإلدارة  بذلتها  التي 
وشرق  شمال  في  والدبلوماسية  السياسية 
اإلدارة  بين  المستمرة  والعالقات  سوريا، 
خالل  من  العالمية  الدول  وجميع  الذاتية 
زيارات الوفود الرسمية لمناطق شمال وشرق 

في  السياسية  األزمة  لحل  للوصول  سوريا 
سوريا بشكٍل عام وفي شمال وشرق سوريا 

بشكٍل خاص.    

الحل السيايس الهدف األسايس

المرأة  دور  إلى  خالد  بيريفان  وتطرقت 
إيجابي  حضور  للمرأة  »كان  الريادي: 
وفعّال في كافة النواحي سواء إن كان إداريًّا 
المعوقات  بعض  وواجهت  تنظيميًّا،  أو 
خالل  أمامها  ظهرت  التي  والصعوبات 
خالل  المشتركة  الرئاسات  في  مشاركتها 
وشرق  شمال  بمناطق  الماضية  السنوات 
تفعيل  في  هاماً  دوراً  المرأة  ولعبت  سوريا، 
اإلدارة  ضمن  نفسها  ونظمت  اإلدارة،  هذه 

الذاتية منذ بداية اإلعالن عنها«.
بالقول: »من  بيريفان خالد حديثها  واختتمت 
في  األولى  بالدرجة  ومطالبنا  أهدافنا  أهم 
اإلدارة الذاتية هو الوصول إلى الحل السياسي 
لألزمة السوريا بالحوار السوري ــ السوري، 
وإن مشروع اإلدارة الذاتية والالمركزية هو 
السورية، وكذلك وجود  الحل األمثل لألزمة 
الديمقراطية  سوريا  قوات  العسكرية؛  قواتنا 
التي تعمل بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي 

لتحرير مناطقنا من داعش«. 

التغيرات  من  بمجموعة  الحالي  العصر  يتميز 
والتطورات المتالحقة في مجاالت مختلفة، ولم 
يكن مجال التعليم بعيداً عنها، ولهذا اتجهت دول 
الذاتية  اإلدارة  مدارس  فيها  بما  المختلفة  العالم 
مجال  في  واإلصالحات  االستعدادات  لعمل 
التغيرات، وأصبح  تلك  لمسايرة  التعليم وإدارته 
والتعليمي  اإلداري  اإلصالح  آليات  تبنّي  لزاماً 
في جميع المستويات، ومن بين هذه اآلليات التي 
شهدها العالم في نهاية األلفية الثانية وبداية الثالثة 
التوجه نحو الالمركزية في إدارة التعليم، وصنع 
رسم  في  المجتمعية  المشاركة  ودعم  القرارات 
المجتمع  التعليمية على مستوى  السياسة  وإدارة 
مجتمع  أي  في  التعليم  إدارة  ترتبط  إذ  المحلي، 
بالنظام السياسي واالقتصادي ونظام اإلدارة في 
بتكييف نظامها  الدول  تقوم  المجتمع، ولهذا  هذا 
فإنها  لذلك  وأهدافها،  لمصالحها  تبعاً  التعليمي 
تتخير نمط اإلدارة الذي يتفق مع فلسفتها وتتخير 
نمط المؤسسات التعليمية الذي يتفق مع توجهها 
لعدة  السياسي ليس من أجل هدف محدد، وإنما 
أهداف وأهمها رفع مستوى التربية والتعليم في 
الذي  المعاش  الواقع  مع  يتناسب  بما  المنطقة 

ينهض بالمجتمع ألرقى مستوياته.

إحصائيات هيئة الرتبية

شمال وشرق سوريا  مناطق  في  الذاتية  اإلدارة 
تسعى منذ عام 2014 وحتى اليوم لرفع مستوى 
المناهج وزيادة  التعليم، من خالل توسيع  قطاع 
تدرس  التي  والكوادر  والمدارس  المراكز  عدد 
مدينة  في  المدارس  وعدد  التعليم،  مراحل  كافة 
صباحي  بدوامين  تنقسم  127مدرسة  قامشلو 
ومسائي، وعدد المعلمين المثبتين التابعيين لهيئة 

التربية في المدينة 2175، أما عن عدد الطالب 
في المرحلة االبتدائية 10818طالب وطالبة، أما 
والمرحلة  طالب/ة،   4333 اإلعدادية  المرحلة 
العام  إحصائية  وهذه  طالب/ة،   1293 الثانوية 
الطالب  عدد  ويزداد   ،2021/2020 الدراسي 

بين الفصلين الدراسي األول والثاني.

تأثري الفريوس عىل الواقع 
التعليمي

لكل واقع في كل بلد تأثير الظروف فيه، ومناطق 
بظروف  نصيبه  لها  كان  سوريا  وشرق  شمال 
الذي  كورونا  فايروس  بسبب  الصحي  الواقع 
الرابعة  الموجة  يتجدد ضمن موجات وتعد هذه 
الواقع  على  الفايروس  هذا  تأثيرات  وحول  له، 
هذا  وحول  المدارس  سيرورة  وعلى  التعليمي 
المشترك  الرئيس  لقاء مع  الشأن كان لصحيفتنا 
إلدارة المدارس في قامشلو »ريزان حمو« والذي 
أوضح لنا: »العام الدراسي الماضي تأثرنا بشهر 
واحد تعطلت فيه المدارس على عكس العام الذي 
قبله، والطالب الذين يتأثرون ويخافون من هذا 
الفيروس هم طالب المرحلة الثانوية، والتزمت 
بدأت  شهرين  منذ  المدارس  بتعقيم  التربية  هيئة 
بها،  المحيطة  والمرافق  المدارس  تعقيم  حملة 
والكوادر  المعلمين  على  التشديد  إلى  باإلضافة 
والتباعد  السالمة  بقواعد  االلتزام  في  التدريسية 
االجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام المعقمات 
الصحية  اإلجازات  وإعطاء  مستمر،  بشكٍل 

للحاالت التي يُشتبه بإصابتها بالفيروس«.

دورات تأهيلية

مهنية  يتطلب  والتعليم  التدريس  عملية  سير 

المعلومة  إيصال  طريقة  في  ومهارة  وحرفية 
مراحل  بكافة  معهم  التعامل  وكيفية  للطالب 
أو  االبتدائية  المرحلة  كانت  سواء  التدريس 
اإلعدادية أو الثانوية، فجميعها تتطلب مختصين 
ومتدربين وخصوصاً إن المنهاج ينقسم إلى لغتين 
االختصاص  مواد  ناهيك عن  والكردية  العربية 
تحدث  وهنا  وغيرها،  والرياضيات  كالفيزياء 
التربية  »هيئة  إن:  إلى  مشيراً  حمو«  »ريزان 
بالنهوض  تسعى  الذاتية  اإلدارة  في  والتعليم 
المعلمين  تنظيم  خالل  من  التعليمي  بالواقع 
مدارك  وتوسيع  وتدريبهم  لديها  والمعلمات 
مستوياتهم،  خالف  على  الطالب  مع  تعاملهم 
عن طريق دورات صيفية تدريبية للكوادر التي 
تتولى مهمة تدريس الطلبة، الدورة الصيفية هذا 
العام كانت ضمن أربعة مراكز في مدينة قامشلو 
لمعلمي  خاصة  كانت  معلم/ة،   953 لها  وتقدم 
أُعفي  من  منهم  االبتدائية  المرحلة  في  الصف 
بسبب أوضاعهم الصحية، أما معلمي المرحلتين 
التخصصية  دوراتهم  فتلقوا  والثانوية  اإلعدادية 
في أكاديمية الشهيد »علي جيلو« للشعبين العربي 
في الحسكة والكردي بقامشلو، وهذه األكاديمية 

تعطي شهادة اختصاص«.

ترميم املدارس

أبنائهم  بإرسالهم  المتزايد  إلقبال األهالي  ونظراً 
قامت  الذاتية،  اإلدارة  مدارس  في  التعليم  لتلقي 
وإعادة  المدارس  بعض  بترميم  التربية  هيئة 
التحتية  البنية  من  وترتيبها  وتأهيلها  هيكليتها 
تم  تشرين  ومدرسة  خليل،  ألماظة  كمدرسة 
ترميمهما بشكٍل كامل، واآلن يتم ترميم مدرستي 

حطين وأحمد مريود.
ال يمكننا القول بأن العملية التعليمية في مناطق 

أهداف  باتساق وفق  تسير  شمال وشرق سوريا 
ألسباب  عائد  وذلك  عموماً،  التعليمي  العمل 
والقرى  المدن  باقي  شأن  شأنها  موضوعية 
الصراع  ونتائج  بمستويات  ومرتبطة  السورية، 
في  العملية  هذه  والرتباط  جهة،  من  المتعددة 
المشروع  تخدم  سياسية  بأجندات  المناطق  هذه 
السياسي وأيديولوجياته دون تدعيم العملية تقنياً 
جهة  من  واضحة  تنفيذ  وآليات  وبرؤية  وفنياً 
ثانية، ونظراً لخصوصية هذه المناطق التي تضم 
شعوب كثيرة، بات التنوع ضروري ليشمل كافة 
القانوني  االعتراف  ضرورة  ظل  في  الشعوب 
الصعوبات  ناهيك عن  الذاتية،  باإلدارة  العالمي 
الوظيفة  ببيئة  المرتبطة  واللوجستية  اإلدارية 
مركباً،  وإنسانياً  أمنياً  التي تشهد واقعاً  التعليمية 
الذي  التركي  قبل االحتالل  الهجمات من  بسبب 

يؤثر على سير العملية التعليمية التربوية.

توضيحات هيئة الرتبية

رحلة  »بدأت  حمو:  صّرَح  الخصوص  وبهذا 
بصعوبات  الصفر  منذ   2012 عام  منذ  التعليم 
مناهج  وطبع  إنشاء  إلى  وصلنا  واآلن  جمة، 
ومن  البكلوريا،  وحتى  التحضيري  الصف  من 
التربية  هيئة  لها  وصلت  التي  اإلنجازات  أهم 
الذاتية بشمال وشرق  التي تتبع لإلدارة  والتعليم 
الشهادتين  امتحان  العام 2021 هو  بهذا  سوريا 
اإلعدادية والثانوية باللغة األم والقت إقباالً كبيراً 

ونتائج ُمرضية من قبل األهالي«.
وتسعى اإلدارة الذاتية جاهدةً لتحقيق هدف ثنائي 
هو زيادة أداء العاملين، وتحقيق رضاهم الوظيفي 
حيث يعتبر األداء الجيد وسيلة التقدم االقتصادي 
واالجتماعي الذي يرتقي به المجتمع، أما الرضا 
الوظيفي فيمثل دافعًا أساسياً للفرد لبذل المزيد من 

الجهد من أجل تحقيق أهداف المؤسسة التربوية، 
والهدف الثاني هو تمكين أكبر عدد من الطالب 

ومساعدتهم بنيل حقهم بالتعليم.

نتائج تعليم الشهادتني

إلدارة  المشترك  الرئيس  مع  لقائنا  ختام  وفي 
قال  حمو«  »ريزان  قامشلو  في  المدارس 
تعليم  على  بالبداية  اإلقبال  »كان  موضحاً: 
الشهادتين قليل، ولكن النجاح الذي القته الدورة 
بفتح  بعدها  قمنا  فعندما  صداه،  له  كان  األولى 
دورات تقوية لطالب الحادي عشر الذين يتأهلون 
عدد  كان  المقبل،  الدراسي  بالعام  للبكلوريا 
يدل  هذا  كبير،  واإلقبال  أكثر  مضاعفاً  الطالب 
التعليمية في شمال  على إنجاح العملية التربوية 
وشرق سوريا، وهنا يتبين أن مؤسسات اإلدارة 
لها دورها  التربية والتعليم  فيها هيئة  بما  الذاتية 
تقديم  عملية  ونجاح  المجتمع،  في  والفعال  الهام 
االمتحانات للشهادتين اإلعدادية والثانوية للمرة 
األولى باللغة األم في هذا الوقت الذي تنطلق فيه 
الذاتية  باإلدارة  لالعتراف  العالمية  الهاشتاغات 
الذي وصلت  الراقي  الواقع  على  إيجاباً  ينعكس 

إليه اإلدارة الذاتية«.

الرقة/ المهند عبد اهلل ـ أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي باإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا »بيريفان خالد« على أن اإلدارة الذاتية لشمال 
وشرق سوريا استطاعت خالل السنوات الماضية تحسين الواقع الخدمي واالقتصادي والصحي في المنطقة بشكٍل عام، بالرغم من الصعوبات التي 

واجهت اإلدارة من خالل هجمات االحتالل التركي والحصار االقتصادي، والحرب المائية التي تّتبعها دولة االحتالل التركي.

قامشلو/ رؤى النايف ـ تخطي هيئة التربية والتعليم في قامشلو خطوات ُمتقدمة لرفع المستوى التعليمي والوظيفي ضمن خطط عملها للعام 
الدراسي الجديد، ونجاح الشهادتين اإلعدادية والثانوية ُيعد بمثابة بناء جيش تعليمي متكامل.


