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االحتالل التركي يستهدف 
المرأة بشرعنة تعدد الزوجات..   

نساء جل آغا: تركيا 
واإلرهاب وجهان لعملة 

واحدة

كاوا درويش: أدعو إىل 
الخروج عن تنميط الهايكو 

وتقّييده

هون حفرنا وهون طمرنا.. 
االتحاد »العريب« السوري 
لكرة القدم فالج ال تعالج

هيفيدار خالد

لنعد للقراءة والمطالعة...«3
واقع خدمي سيء في قرى جنوب 

الحسكة ومناشدات 
إلنقاذ المنطقة..«7

حرب الشعب الثورية...  حرب الشعب الكردي

التركيّة  الهجمات  أن  آغا  جل  نساء  بينت 
المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا 
الدولة، وأكدن  دليل واضح على فاشية هذه 
أن الوقوف في وجه هذه الهجمات هو واجب 
شرعي لكل مواطن شريف وتصعيد النضال 

هو الحل الوحيد لردع اإلرهاب...«4

كاوا درويش شاعر متميّز يسعى إلى أن تكون 
له بصمته الخاصة في بحور األدب، يسعى 
من خالل تماهيه بين حروف قصيدة الهايكو 
أن يرسم مالمح الواقع المعاش عبر غوصه 

وتجواله بين ثنايا النفس البشرية...«8

لن تصلَّح أوضاع لعبة كرة القدم في سوريا، 
»العربي«  االتحاد  عليها  يُشِرف  والتي 
دمشق،  لحكومة  التابع  القدم  لكرة  السوري 
طالما الواسطات والمحسوبيات طاغية على 
حزب  قبل  من  تكون  والتعيينات  القضية 
البعث، حيث ُكِلفت لجنة مؤقتة لتسيير أمور 
كرة القدم بعد استقالة رئيس االتحاد السابق 

حاتم الغايب...«10

قتل امرأة حامل بعفرين ُجرم آخر ُتزيدُه تركيا عىل 
تاريخها الدموي

المحتلة  التركية  الدولة  تزيده  آخر  المحتلة جرم  امرأة حامل وجنينها في عفرين  قتل   
ستار  مؤتمر  قبل  من  والرفض  االستنكار  لتالقي  جرائمها  سلسلة  على  ومرتزقتها 

والمطالبة بوضع حد لهكذا تعسف وجرائم بحق المرأة...«2

أدانت نساء منبج 
وريفها افتت�اح 

جمعية لتعّدد 
الزوجات في 

المناطق الخاضعة 
لسيطرة دولة 

االحتالل التركي 
ومرتزقتها، 

مشيرات إلى 
أن ذلك يكّرس 

قمع المرأة 
وتشويه مكانتها 

االجتماعية 
وبالتالي السعي 

لنشر الذهني�ة 
الذكورية في 

المجتمع...«3

الشهيد تقي الدين حسن.. نضال حىت 
اللحظات األخرية من حياته

 الشعار األبرز لثورة شمال وشرق سوريا »الشهداء هم قادتنا المعنويين«. 
تحت هذا الشعار استطاعت شعوبها أن تحقق هذه المكتسبات التي تتجّسد 
اليوم من خالل اإلدارة الذاتية الديمقراطية، فأبناء هذه الشعوب ومن خالل 
تضحياتهم استطاعوا أن يكونوا قادة حقيقيين لألجيال القادمة، بحيث تبقى 

هذه األجيال سائرة على ُخطاهم للحفاظ على ما حققه آبائهم...«6

5«

مهرجان الشهيدة ستيرفان أضاءت
  روح المرأة الشابة..

»سنُضيئ  شعار  تحت   - غانم  ميديا  قامشلو/ 
انطلق  الشابة«؛  المرأة  بألوان  الثقافية  الثورة 
بفعالياته  الثالث  ستيرفان  الشهيدة  مهرجان 

المتنوعة بمدينة قامشلو.

والرياضي  الفني  الثقافي،  المهرجان  أقام 
قبل  من  الثالث  ستيرفان«  الشهيدة  »مهرجان 
في  آنفاً  فعالياته  السورية  الشابة  المرأة  حركة 
بسبب  توقف  ولكن  وكوباني  والشهباء  الطبقة 
في  فعالياته  استأنف   10  /21 وفي  لذا  الحظر 
ليوم  واستمر  كجو  هيثم  الشهيد  بملعب  قامشلو 
واحد بانضمام شابات من مناطق شمال وشرق 

سوريا.
الناحية  من  الريادي  الشابة  المرأة  دور  ألهمية 
الثقافية والرياضية والفنية ولقدرتها على استالم 
على  وألن  الحياة  نواحي  كل  في  القيادة  دور 
الشبيبة االنخراط أكثر وأكثر في مجال الفن فهم 
المجتمع  في  الديناميكي  الدور  لعب  يمكنهم  من 

وحمايته من االندثار.

املرأة بإرادتها تُحقق أهدافها

هذا وتخلل المهرجان فقرات مسرحية وموسيقية 
كالتايكواندو  رياضية  وفقرات  ودبكة  وغناء 
أن  منها  الهدف  كان  والقدم،  الطائرة  وكرة 

بريادة  سوريا  وشرق  شمال  في  الثورة  تتألق 
والتركيز  المستويات  جميع  على  الشابة  المرأة 
على الجانب الثقافي لالرتباط بالثقافة واألرض 
والسعي  الشابة  للفئة  بالنسبة  خاص  وبشكٍل 

لتطويرهم.
مدينة  من  عمر  زينب  مع  التقينا  الصدد  وبهذا 
المرأة  مهرجان  »نبارك  قالت:  حيث  قامشلو 
هذا  بأن  وأؤكد  الشابات،  جميع  على  الثالث 
الشابة  المرأة  بريادة  تألق  الذي  المهرجان 
سيجدد من الروح الثورية للمرأة الشابة للتمسك 
المرأة  لدى  التنظيم  هذا  فكل  وأرضها،  بثقافتها 
بجهدها  بل  عبث،  عن  يأِت  لم  السورية  الشابة 
ونضالها على جميع المستويات، واليوم نريد أن 
نشدد على الناحية الثقافية لتتمسك جميع الشابات 

بثقافتهن وإيالء أهمية كبيرة لهذه الناحية«.
كشابة  المهرجان  بهذا  اشتركت  »لقد  وتابعت: 
كرسم  اللوحات  على  الرسم  خالل  من  سوريّة 

والمناضلين  أوجالن  هللا  عبد  القائد  شخصية 
المرأة  تخص  ومواضيع  األبرار  وشهدائنا 
ويقع  شابة  ألنني  االنضمام  قررت  لقد  الشابة، 
وطني  أجل  من  ألنجزه  الكثير  عاتقي  على 

وشعبي وأرضي وكل امرأة«.
المشتركات  إحدى  مع  التقينا  ذاته  السياق  وفي 
للسيدات  التايكواندو  فريق  قائدة  المهرجان  في 
»دليار حسين« من الحسكة حيث أوضحت عن 
سبب مشاركتهن في المهرجان قائلةً: »انضممت 
وفرق التايكواندو للسيدات من الحسكة وقامشلو 
وديرك لمهرجان الشهيدة ستيرفان الثالث بمدينة 
للتأكيد على إرادة المرأة الشابة التي ال  قامشلو 

شيء يستطيع قهرها«.
وفي الختام أكدت دليار: »المرأة الشابة إذا كانت 
ذات إرادة وروح نضالية قوية ال شيء يستطيع 
هزيمتها وستحقق كل أهدافها، وهذا ما حاولنا أن 

نحققه من خالل رياضتنا«.

زينب عمر زينب عمر

استذكرت   - محمد  الرحمن  عبد  قامشلو/ 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الثقافية  الفعاليات 
والعالم  كردستان  وأرجاء  سوريا  وشرق 
الشاعر الكردي الخالد »جكر خوين« في ذكرى 

رحيله السابعة والثالثين.

وتوافد إلى ضريح الشاعر الخالد في منزله بالحي 
وفود  الصباح  منذ ساعات  قامشلو،  في  الغربي 
إقليم الجزيرة  الثقافية في  عديدة من المؤسسات 
اإلعالم  وسائل  من  والعشرات  وخارجها، 
واالعتبارية،  والسياسية  الثقافية  والشخصيات 
ووضعت أكاليل الورود على ضريحه، وألقيت 
عن  كلمات  وعدة  الرائعة،  قصائده  من  العديد 
شخصية الشاعر جكر خوين ودوره البارز في 
السياسية  وشخصيته  الكردي  والشعر  األدب 
الوعي  نشر  في  ودوره  المتفّردة  واالجتماعية 
للتقاليد  ومحاربته  التقدمي  والفكري  القومي 

البالية وتحرر المرأة والتعليم.
 والشاعر جكر خوين واسمه الحقيقي »شيخموس 
وتتلمذ   1903 عام  هساري  في  وِلد  حسن« 
نابغة في  الدين وكان  العديد من علماء  يد  على 

العلوم والفكر، ومن ثم اتجه إلى الحياة السياسية 
واألدب وبخاصٍة الشعر الكردي، وكان من رّواد 
العديد  وترك  السياسية  والحياة  الكردي  الشعر 
من دواوين الشعر التي خلّدته، ورحل إلى مثواه 
في   1984 عام  األول  تشرين   22 في  األخير 
مملكة السويد ووري الثرى في منزله بقامشلو، 

بعد مراِسم تشييع جماهيرية. 

التاريخ،  عبق  ينتشر  حيث  القديمة،  دمشق  في 
معمارية  تحفاً  تعد  بيوتاً  خلفها  األبواب  تخفي 
أصيلة تميز بها البيت الدمشقي عن سائر البيوت، 
فبات رمزاً معمارياً يُحتذى به. بشكل عادي من 
تمتع  روعتها  لكّن  البيوت،  تلك  تشمخ  الخارج 

الناظر عندما يدخلها.
عن  قباني  نزار  وعاشقها،  دمشق  شاعر  يقول 
أن  معنى  ما  تعرفون  »هل  الدمشقية:  البيوت 
كان  بيتنا  عطر؟  قارورة  في  اإلنسان  يسكن 
والنباتات  والرياحين  فاألزهار  القارورة«؛  تلك 
معطراً  جوه  تجعل  فيه  تُزرع  التي  العطرية 
ما  كل  يوفر  البيت  هذا  وألن  فواحة،  بروائح 
تحتاجه النفس، يقول قباني: »هذا البيت استحوذ 
إلى  الخروج  وأفقدني شهية  كل مشاعري  على 

الزقاق«. 
وتراثها  المعمارية  معالمها  على  محافظة 
الماضي  ربطت  التي  المتنوعة  وزخارفها 
بالحاضر والتراث بالحداثة، بيوت دمشقية قديمة 
تتميز باإلبداع والفن المعماري المتقن الذي يعود 
إلى القرن السابع عشر تحولت إلى فنادق خمس 
تحول  الذي  البيوت  أقدم  مملوكة  بيت  نجوم. 
دهليز ضيق  عبر  تدخله  بباب  تراثي  فندق  إلى 
تودع عبره الحاضر لتستقبل التاريخ، حين تطل 
عليك الباحة الكبيرة الواسعة والفسحة السماوية 
والياسمين  والليمون  النارنج  وشجرتا  الواسعة 
بأثاث  المفروش  والليوان  والبحيرة  الدمشقي 
تفصيل  كل  ليخبرك  البروكار،  بأقمشة  مغطى 
في المكان بأنك في رحلة في الزمن الغابر تعود 

إلى أكثر من 300 عام.
لصحيفة  البيت  مالك  مزنر«  »أنطون  وقال 
أربع  غرف  ثمانية  من  يتألف  فندقه  إن  العرب 
اسم  له  منها  كل  أجنحة  وأربعة  مزدوجة،  منها 

لشخصية تاريخية ومختلف عن اآلخر من حيث 
الديكور والمساحة والفرش.

الحفاظ عىل املعامل القدمية

بيت الوالي نموذج آخر من الفنادق التراثية في 
حيث  مساحة،  أكبرها  من  يعد  القديمة،  دمشق 
على  مفتوحة  عربية  بيوت  ثالثة  من  يتألف 
الثامن عشر،  القرن  إلى  تاريخه  يعود  بعضها، 
على  الحفاظ  مع  تراثي  كفندق  تأهيله  تم  وقد 
على  والزخارف  والليوان  التقاطيع  من  معالمه 
والبحرة،  القديمة  الرومانية  واألعمدة  األبواب 
بيت  فندق  صاحب  ميرزا  إدوار  أكده  ما  وهذا 

الوالي.
وأشار ميرزا إلى أنه تم تعديل المداخل إلظهار 
جماليتها كنقوش ومعالم قديمة وتم الحفاظ على 
والشبابيك  القديمة  الخشبية  واألبواب  الغرف 
حضارة  المكان  ليجمع  الشرقية  والتفاصيل 
العام  هذا  أن  مؤكداً  الحاضر،  وحداثة  الماضي 
َشِهد إقباالً سياحياً جيداً من المغتربين واألجانب 
الذين يرغبون في النزول بهذه الفنادق التراثية.

األوساط الثقافية تستذكر الشاعر 
الكردي الخالد جكر خوين في ذكرى رحيله

بيوت دمشق فنادق خمس 
نجوم.. رحلة إلى الزمن الجميل
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211  المنوعاتاألخبار
إعالنات
مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /2299 / لعام 2021 م
على السيد: إبراهيم قريص    الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2021/10/28م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أنس فاروق زعين، بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

........................................................
مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /3596/ لعام 2021 م
على السيد: أحمد ابراهيم جاسم الحمود   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2021/10/29م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: أسعد أحمد الحبيب    

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

........................................................
مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /3035/ لعام 2021 م
على السيد: أحمد الحماوي الجرادي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2021/10/28م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: أحمد األحمد الهادي بطلب: تثبيت عقد بيع 
سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
...........................................................

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم األساس /3586/ لعام 2021 م
على السيد: بشار الخلف بن جبير الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
2021/10/26م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: خليل الخلف بن جبير   بطلب: تثبت عقد  
بيع سيارة ونقل ملكية 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
...........................................................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2610/ لعام 2021 م

على السيد: جاسم محمد بن عبد الرحمن الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 
في 2021/10/28م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: أحمد محمد بن عمر    بطلب: تثبت 

عقد  بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

 ...........................................................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /3225 / لعام 2021 م
على السيد: حسام حزوري بن رأفت الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 
في 2021/10/28م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عبد هللا العبد هللا بن علي، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

.........................................................

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم األساس /3732 / لعام 2021 م
على السيد: حسن أحمد الخضر    الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
2021/10/26م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: ياسر المال حمود، بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم األساس /4279 / لعام 2021 م
على السيد: حسن أحمد عبد هللا الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع 
في 2021/10/27م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عبد اللطيف بن قدري، بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

...........................................................
 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/570 
طالب التنفيذ: حسين علي األحمد   

المنفذ عليه: عيسى حسن السالم 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 691 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

...........................................................
 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/665 
طالب التنفيذ: حسين عواد الشحادة

المنفذ عليه: علي علي حاج حميدي  
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 695 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 

وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
...........................................................

 مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 241 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: حميدي الرشاد 

والجهة المدعى عليها: عبد الفتاح الرشاد                     
بدعوى: تبلغ صحف   تاريخ الجلسة 

2021/10/25م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

...........................................................
 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/568 
طالب التنفيذ: حميدي حسن المحمد 
المنفذ عليه: أحمد محمد المحميد 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 694 لعام 2021 

الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 
خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

...........................................................

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/571 

طالب التنفيذ: اسماعيل مطر مطر   
المنفذ عليه: خلف أحمد المفضي 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 648 لعام 2021 

الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 
خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

...........................................................

مذكرة تبليغ دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3907/ لعام 2021 م
على السيد: دالل المصري بن محمد   الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع 
في 2021/10/26م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: أحمد العلو بن جربوع بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3946/ لعام 2021 م

على السيد: دللي جاسم الدللي الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء   الواقع في 
2021/10/26م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: عبد المجيد جاسم ألرزاق بطلب: تثبيت عقد 
بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
 ...........................................................

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم األساس /3699/ لعام 2021 م
على السيد: ذيب الحمود بن أحمد الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/10/27م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: إدريس  العبد بن حسن، بطلب: تثبيت عقد 
بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
...........................................................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /3369/ لعام 2021 م

على السيد: رقية أسود العبيد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس   الواقع في 
2021/10/28م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: وليد شيخ محمود، بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

...........................................................
مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /4288/ لعام 2021 م
على السيد: شمعون العمر بن أحمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/10/27م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد العلي بن عيسى، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

...........................................................
 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/566 
طالب التنفيذ: صالح المصطفى الفارس 
المنفذ عليه: عبدو زكي سقاطي    

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 688 لعام 2021 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

...........................................................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /3167/ لعام 2021 م
على السيد: صبري خليل   الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء   الواقع في 
2021/10/26م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: صالح األحمد بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

...................................................
مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /3922/ لعام 2021 م
على السيد: طه ابراهيم األحمد الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء  الواقع في 
2021/10/26م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: ابتسام الحسين الجبارة     بطلب: تثبت عقد  
زواج ونسب أطفال 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/576 

طالب التنفيذ: عبد الحميد عبد العبيد  
المنفذ عليه: خليل عبد الرحمن قرة أحمد     

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 307 لعام2021 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال  سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية. 
...........................................................

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/572 

طالب التنفيذ: عبد الرحمن المحمد العبيد   
المنفذ عليه: محمد منال عيسى بن أحمد  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 646 لعام 2021 

الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 
خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

...........................................................
مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /3664/ لعام 2021 م
على السيد: عبد هللا األحمد   الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم  الثالثاء  الواقع في 
2021/10/26م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: إبراهيم العبور   بطلب: تثبت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
...........................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/563 

طالب التنفيذ: فواز عزيز العجان  
المنفذ عليه: علي حامد الهشمر    

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 571 لعام 2021 

الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 
خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

...........................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/563 

طالب التنفيذ: فواز عزيز العجان  
المنفذ عليه: علي حامد الهمشر 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 571 لعام 2021 

الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 
خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

 ...........................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/564 

طالب التنفيذ: محمد إبراهيم الهاجر  
المنفذ عليه: محمد حميد القهار 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 699 لعام 2021 

الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 
خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة 
وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات القانونية.

...........................................................
مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /3322/ لعام 2021 م
على السيد: محمد الجعار الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 

في 2021/10/28م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: حمادة السويح بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3794/ لعام 2021 م

على السيد: محمد العبد هللا بن خير  الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األحد   الواقع في 2021/10/24م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: عبد القادر بن إبراهيم 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
 ...........................................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3919/ لعام 2021 م

على السيد: محمد حاج بن جنيد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الثالثاء   الواقع في 2021/10/26م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: عبد المجيد جاسم الرزاق 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

 ...........................................................
مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /4219/ لعام 2021 م
على السيد: محمد زكي جمعة الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الخميس الواقع في 2021/10/28م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: رجب العلي بن عبد هللا، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

...........................................................
مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /3696/ لعام 2021 م
على السيد: مصطفى بشير الكردي   الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/10/26م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: حسن إبراهيم السعود، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
...........................................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3803/ لعام 2021 م

على السيد: مهدي الحسين بن جاسم الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/10/24م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: حسن األحمد بن شعبان بطلب: 

تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

...........................................................
مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /3745 / لعام 2021 م
على السيد: موسى شحاذة الموسى   الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/10/26م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: خليل المحمد الفرج بن حامد 

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

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

...........................................................
مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /3737/ لعام 2021 م
على السيد: نبيل المختار

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /3222 / لعام 2021 م

على السيد: ياسر عواد العلي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الخميس الواقع في 2021/10/28م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: حسن عبد الحمود، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

...............................................................
                                                                

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/578 

طالب التنفيذ: عمار أحمد العيسى  
المنفذ عليه: خميس شواخ الحسن 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 531 لعام2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
.......................................................................

قتل امرأة حامل بعفرين ُجرم آخر ُتزيدُه تركيا على تاريخها الدموي

القبض على شبكة فساد وتزوير 
في شمال وشرق سوريا

FATF تدرج تركيا على قوائم 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب

برلماني إيطالي ُيقدم ملفًا للبرلمان عن استخدام 
تركيا لألسلحة الكيماوية ضد الُكرد

تنفيذ حكم اإلعدام بحق 24 شخًصا في سوريا

وجنينها  حامل  امرأة  قتل  ـ  األخبار  مركز 
الدولة  المحتلة جرم آخر تزيده  في عفرين 
سلسلة  على  ومرتزقتها  المحتلة  التركية 
جرائمها لتالقي االستنكار والرفض من قبل 
لهكذا  حد  بوضع  والمطالبة  ستار  مؤتمر 

تعسف وجرائم بحق المرأة.

لسياسة تركيا ومرتزقتها المعادية  استمراراً 
وشرق  بشمال  المحتلة  المناطق  في  للمرأة 
نعمت  تدعى  حامل  امرأة  تعرضت  سوريا 
بهجت شيخو )32 عاماً( للقتل تحت التعذيب 
التركية  باالستخبارات  الخاص  السجن  في 

في مدينة عفرين المحتلة.
مؤتمر  باسم  الناطقة  محمد  رمزية  وشجبت 
ستار في روج آفا الممارسات الوحشية التي 
يتعرض لها األهالي منذ احتالل كري سبي 
وسري كانيه وخاصةً النساء موضحة بعض 

األساليب كاالختطاف واالغتصاب والقتل.

األشخاص  بحق  الممارس  والعنف  التعذيب 
في السجون التركية ومرتزقتها في المناطق 
خروجهم  بعد  حتى  عليهم  تأثير  له  المحتلة 
النفسية  حالتهم  تتأزم  حيث  السجن  من 
ليصيبوا بأمراض بشكٍل يومي هذا ما أكدته 
األخيرة  الجريمة  إلى  بذلك  مشيرةً  رمزية 
بعد تعرضها  امرأة حامل  التي تخص مقتل 
الجريمة  »هذه  المحتلة  عفرين  في  للتعذيب 
هي ذروة وحشية الدولة التركية المحتلة فأن 
أشد أنواع الوحشية هو قتل امرأة حامل في 
إلى  الفتاً  التعذيب«.  تحت  السادس  شهرها 

زيف ما تدعيه تركيا »تنادي الدولة التركية 
باسم اإلسالم ولكنها من ناحية أخرى تطبق 

هذه الوحشية على الشعب«.
إبادة  إلى  تسعى  المحتلة  التركية  الدولة 
شعوب شمال وشرق سوريا قبل والدتهم هذا 
بطن  في  الطفل  بقتل  قيامهم  لدى  ما حصل 
أمه وعن هذا الجرم ذكرت رمزية »ال يجوز 
قتل طفل موجود في بطن أمه ولم يولد بعد 
ولكن هذا الطفل قُتل مع أمه، وقالت » هذا 
أشد أنواع العنف وهو يمارس على مجتمعنا 

في عفرين المحتلة«.
العدوان  رد  في  األساسي  الدور  وللمقاومة 
تركيا  بها  تقوم  التي  الوحشية  والممارسات 
في المناطق المحتلة هذا ما أشادت به رمزية 
»مهما  هاوار  أنباء  لوكالة  حديثها  خالل 
حقيقة  لمجتمعنا  فإن  بحقنا  العنف  مارسوا 
الثورة  وهذه  لثورته،  مدرٌك  فهو  جوهرية. 

ستخلّص المجتمع من االحتالل«.

في  ستار  مؤتمر  باسم  الناطقة  واختتمت 
»نندد  قائلةً  حديثها  محمد  رمزية  آفا  روج 
العنف ونناشد منظمات حقوق اإلنسان  بهذا 
إلنهاء  بجدية  للتحرك  الدولية  والمنظمات 

يجب  مجتمعنا.  على  الممارس  العنف  هذا 
أن يفتحوا أعينهم على هذه األحداث ويوقفوا 
احتالل الدولة التركية. لم نعد نقبل ممارسات 

الدولة التركية المحتلة«.

الداخلي  األمن  قوى  اعتقلت  ـ  األخبار  مركز 
من  مكونة  شبكة  سوريا  وشرق  لشمال 
والرشوة  بالسرقة  متورطين  أشخاص  سبعة 

والتزوير.

في  والسرقات  الفساد  مكافحة  حملة  تتواصل 
ألقت  اإلطار  هذا  وفي  سوريا،  وشرق  شمال 
قوى األمن الداخلي في الشمال والشرق القبض 
كانوا  أشخاص  سبعة  من  مؤلفة  شبكة  على 
أخالقية،  وغير  قانونية  غير  بأعمال  يقومون 
والتحقيق  عليهم  القبض  إلقاء  بعد  تبين  حيث 
معهم أن رئيس هذه الشبكة هو )م م إ( وأعضاؤه 
هم كل من )د إ س( )خ ه ه( و )م أ ه( و)ز ر 
م( و)أ م أ( و)ف م ك( وتضمنت أعمال هذه 
الشبكة على السرقة والرشوة وتزوير الوثائق، 
الشبكة أضرار مادية كبيرة  ألحقت هذه  حيث 
من  الديمقراطية  سوريا  قوات  مؤسسات  في 

خالل أعمالهم في الفساد والتزوير، باإلضافة 
بنشاط  ألحقوه  الذي  المعنوي  الضرر  إلى 
أعضاء مؤسسات QSD وتسببهم بطرد الناس 

من هذه المؤسسات.
على  يومين  قبل  عرضوا  األشخاص  هؤالء 
حيث  عليهم،  حكمها  أصدرت  التي  المحكمة 
حكم على )م م إ( الحكم بـ 8 أعوام، وعلى )د 
إ س( 4 سنوات، وعلى )خ ه ه( بـ 4 سنوات، 
و )م أ ه( سنتان، و)ز ر م( بثالثة أعوام، و)أ م 

أ( 4 أعوام، و)ف م ك( بعام واحد.

مركز األخبار ـ أدرجت هيئة مراقبة التمويل 
العالمي )فاتف( تركيا ومالي واألردن في 

القوائم الرمادية، على خلفية »إخفاقها في 
التصدي لغسل األموال وتمويل اإلرهاب«.

وشددت الهيئة على أنه يجب على تركيا أن 
تالحق تمويل التنظيمات اإلرهابية وبينها 

»داعش« والقاعدة.
وقد تؤدي إضافة تركيا إلى هذه القائمة لزيادة 

تراجع االستثمارات األجنبية بعد خروج 
المستثمرين في السنوات القليلة الماضية 

والبيع السريع 
لليرة في األسابيع 

األخيرة.
وقال ماركوس بليير 

رئيس الهيئة التي 
شكلتها مجموعة 

السبع لحماية النظام 
المالي العالمي، إن 
المجموعة وجدت 

أنه »ال تزال هناك 
»مشكالت إشراف 

خطيرة على 

القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا«.
وأضاف: »على تركيا أن تثبت تصديها 

بفاعليه لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت 
تعقبها عمليات التمويل اإلرهابية بالمالحقة 

القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق 
بمنظمات صنفتها األمم المتحدة على أنها 

إرهابية مثل »داعش« والقاعدة«.
ومن جانب آخر قالت وزارة الخارجية 
التركية إن »إدراج بالدنا على الالئحة 

الرمادية قرار غير عادل«.

اإليطالي  البرلماني  قّدم  ـ  األخبار  مركز 
يشير  البرلمان  إلى  ملفاً  باالزاتو  إيراسمو 
فيه إلى استخدام تركيا أسلحة كيماوية ضد 
التركي  االحتالل  أن  أكد  الكريال،  مقاتلي 
لالتفاقيات  منهجي  انتهاك  عن  مسؤول 

الدولية.

لوزارة  وجهها  كلمة  في  بالزاتو  وأكد 
إن  وقال  الدولي  التعاون  ووزير  الخارجية 

الدولة التركية تنتهك االتفاقيات الدولية.
ولفت البرلماني االنتباه إلى جرائم حرب مثل 
وإحراق  والتعذيب،  التسعينيات،  في  القتل 
القرى، واحتالل عفرين وكري سبي، وأشار 
إلى أن أسلحة كيماوية مثل الفوسفور األبيض 

تم استخدامها في روج آفا.
على  االحتالل  هجمات  أن  بالزاتو  وذكر 
نيسان   23 منذ  مستمرة  كردستان  باشور 
في  تستخدم  الكيماوية  األسلحة  وأن   2021

متينا وزاب وآفاشين.
مسؤولة  التركية  الحكومة  أن  بالزاتو  وشدد 
عن االنتهاكات الممنهجة لالتفاقيات الدولية.

هذا ومنذ 23 من أبريل/ نيسان تستمر الدولة 

التركية المحتلة بمهاجمة مناطق متينا وزاب 
المشروع، حيث  الدفاع  وآفاشين في مناطق 
األسلحة  المحتلة  التركية  الدولة  استخدمت 
الكيماوية ضد مقاتلي الكريال إلخفاء هزائمها 
مقاتلي  مقاومة  أمام  التقدم  من  تمكنها  وعدم 

الحرية.
وأكد عضو في القيادة المركزية لقوات الدفاع 
الشعبي )HPG( مراد قره يالن في لقاء مع 

نقلته  باإلنكليزية،  الناطقة  نيوز  ميديا  وكالة 
وكالة فرات لألنباء باألدلة واإلثباتات استخدام 
الكيماوية،  لألسلحة  التركي  االحتالل  جيش 
من  التحقق  إلى  الدولية  المنظمات  داعياً 
المواقع التي قُصفت بهذه األسلحة في مناطق 

الدفاع المشروع بباشور كردستان. 

التابعة  العدالة  وزارة  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
 24 بحق  اإلعدام  حكم  تنفيذ  دمشق  لحكومة 
إرهابية” عبر  “أعمال  بتنفيذ  اتهمتهم  شخًصا 

إشعال الحرائق.

باألشغال  آخرين   11 معاقبة  عن  أعلنت  كما 
الشاقة المؤبدة الرتكابهم أعماالً إرهابية نجم عنها 
واألراضي  والخاصة  العامة  المنشآت  تخريب 
النار  إضرام  طريق  عن  واإلحراج  الزراعية 
يوم  الوزارة  نشرته  بيان  وفق  الحارقة  بالمواد 

الخميس 21 من تشرين األول.
 1/7 المادة  ألحكام  وفقًا  العقوبة  هذه  وجاءت 
من قانون مكافحة اإلرهاب، وكذلك الحكم على 
أربعة أشخاص باألشغال الشاقة المؤقتة للتدخل 

باألعمال اإلرهابية.
قانون  ألحكام  استنادًا  األحكام  هذه  وجاءت 
المحاكمات  أصول  وقانون  العام  العقوبات 
الجزائية وقانون مكافحة اإلرهاب رقم 19 لعام 

2012، بحسب بيان الوزارة.
وذكرت الوزارة أن حكم اإلعدام نُفّذ بـ24 شخًصا 

الوفاة  إلى  أدت  إرهابية”  “أعمااًل  الرتكابهم 
والممتلكات  للدولة  التحتية  بالبنى  واإلضرار 

العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة.
ونُفذ حكم اإلعدام بعد تصديق الحكم من محكمة 
النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب 

تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم.
وتضمن الحكم أيًضا حبس خمسة أحداث )أطفال 

تحت 18 عاًما( لمدة تتراوح بين عشر سنوات 
و12 سنة الرتكابهم هذه األعمال التي أدت إلى 

وفاة وتخريب الممتلكات العامة.
بارتفاع  العربية  الدول  قائمة  سوريا  تصدرت 
عربيًا  األولى  المرتبة  لتحتل  الجريمة  معدل 
بحسب  وذلك   ،2021 للعام  عالميًا،  والتاسعة 
 ”Numbeo Crime Index“ موقع 

المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم.
بارتفاع  الثانية  المرتبة  دمشق  مدينة  واحتلت 
مدينة  بعد  اآلسيوية  الدول  في  الجريمة  معدل 

كابول في أفغانستان.
استند تقرير “Numbeo” في تصنيفه الرتفاع 
معدل الجريمة إلى عدة مؤشرات، وهي مستوى 
الجريمة  للمواطنين ومستوى  االجتماعي  األمن 
والسرقة، باإلضافة إلى النزاع المسلح والجريمة 

والتهديدات اإلرهابية.
وبحسب الموقع تعد سوريا من الدول التي يسجل 
سجلت  إذ  عاليًا،  مستوى  الجريمة  مؤشر  فيها 
حين  في  نقطة،   100 أصل  من  نقطة   67.41

انخفض مؤشر األمان إلى %32.59.
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103 المرأةالرياضة

هون حفرنا وهون طمرنا.. االتحاد »العربي« السوري لكرة القدم فالج ال تعالج

السوري  »العربي«  االتحاد  رئيس  مؤخراً  وقدّم 
من  استقالته  الغايب  حاتم  »العميد«  القدم  لكرة 
التالي:  صحفي  بيان  عبر  وقال  االتحاد،  رئاسة 
وطموح  لطموحنا  الملبية  غير  للنتائج  »نظراً 
القدم  لكرة  والعاشقة  الُمِحبة  السورية  الجماهير 
الضيقة  المصالح  وأصحاب  الجدل  عن  وبعيداً 
العربي  االتحاد  رئاسة  من  باستقالتي  تقدمت 

السوري لكرة القدم«.
بعد  االستقالة  االتحاد  أعضاء  كامل  أيضاً  وقدّم 
الفضائح المتتالية من خسارة المنتخب السوري في 
ثالث مباريات من أصل أربعة ضمن التصفيات 
لتسبب  باإلضافة   ،2022 العالم  لكأس  المؤهلة 
عن  عثمان  وآياز  عثمان  محمد  النجمين  بغياب 
مباراة كوريا الجنوبية وخسارة المنتخب األولمبي 
بخمسة أهداف مقابل هدفين من المنتخب األردني 

في بطولة غرب آسيا التي أُقيمت بالسعودية.

اجتامعات ُخلبّية

وُعِقد في دمشق مؤتمر استثنائي لالتحاد السوري 
لكرة القدم، ووافق المجتمعون على قبول استقالة 
لجنة  وتشكيل  السوري  االتحاد  وأعضاء  رئيس 
مؤقتة إلدارته، وكانت األسماء للجنة على الشكل 
أحمد  واألعضاء:  رئيساً،  توفيق سرحان  التالي: 
قوطرش، وياسر لبابيدي، وعبد الحميد الخطيب، 

ونبيل السباعي.
إلى 6   3 من  تتراوح  لمدة  سيدوم  التكليف  وهذا 

أشهر.
وعلى الفور ضجت وسائل التواصل االجتماعي 
من  يحصل  لما  الرافضة  والردود  بالتعليقات 
من  تعاني  التي  السورية  الكرة  بمصير  استهتار 
مجرد  حصل  ما  وأن  المنتخبات،  إلى  األندية 

وال  تفرض  واألسماء  أقل  وال  أكثر  ال  مسرحية 
تعين بحسب الكفاءة.

في  مستشري  الفساد  بأن  معروف  هو  وكما 
التي  واألندية  دمشق  لحكومة  التابعة  الرياضة 
إال  إداراتها  وضع  يتم  فال  مظلتها  تحت  تعمل 
الحاكم  االشتراكي  العربي  البعث  حزب  بموافقة 
للبالد في مناطق معينة حالياً، ألن بعد قيام الثورة 
السورية وثورة روج آفا فهناك مناطق محتلة من 
قبل الدولة التركية ومرتزقة المعارضة، ومناطق 
تدار من قبل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
أما على صعيد المنتخبات فباتت األمور واضحة 
من خالل وضع العبين غير مؤهلين للعب فالفساد 
والمحسوبيات دمرت أحالم السوريين منذ عقود 

بالتأهل ولو لمرة واحدة لكأس العالم.
الغايب  حاتم  برئاسة  السوري  االتحاد  وتقدم 
سوريا  منتخب  خسارة  عقب  جماعية  باستقالة 
أمام نظيره اللبناني في عمان 2×3 ضمن الجولة 
الرابعة لمنافسات المجموعة اآلسيوية األولى من 

الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال 2022.
السادس  المركز  السوري  المنتخب  ويحتل 
واحدة،  نقطة  برصيد  المجموعة  في  واألخير 
نقاط  وثمان  المتصدرة،  إليران  نقاط   10 مقابل 
لكوريا الجنوبية، وخمس نقاط للبنان، وثالث لكل 

من اإلمارات والعراق.
القدم  كرة  للعبة  خبراء  بجلب  المطالب  وكانت 
السوري محمد  للمنتخب  السابقين  النجمين  أمثال 
أشخاص  بجلب  وليس  العوض،  وعمار  العفش 
السورية وخاصةً  الكرة  في  لهم  تاريخ حقيقي  ال 
وضع المهندس توفيق سرحان المتهم بالكثير من 
عمله  في  وفساده  بتقاعسه  تعلقت  التي  القضايا 
ضمن االتحاد العربي السوري لكرة القدم سابقاً، 
على  ديون  يوجد  بأنه  صّرح  الفور  على  والذي 

إلى  تصل  القدم  لكرة  السوري  العربي  االتحاد 
180 مليون ل.س.

تعليقات ساخرة

ـ ب 6 شهور ما بخلو ليرة.
ـ أكيد ضمنا التأهل لكأس العالم.

ـ في ذمة هللا كرة القدم.
يغير هللا قوماً  لن  العوض.  العوض وعليه  ـ منه 

حتى يموتوا جميعاً.
ـ نازل من أولها شحادة وهللا شكلوا خبرة بالفساد.

180 ديون وعلى دورك رح يصيروا 280 لكن 
ليش جاي.

وهالحكي  المنتخبات  تزبط  جاي  أنك  تقلي  ما  ـ 
المعسول.

تسيير  مهام  توليه  عند  صرح  السرحان  وكان 
أمور لعبة كرة القدم:

- هناك ديون على اتحاد كرة القدم لمجموعة من 
المؤسسات والفنادق تبلغ 180 مليون ل.س.

- الموجود في حساب االتحاد السوري لكرة القدم 
من العملة الصعبة ال يكفي لسفر منتخب واحد.

- لن نقبل أن تبقى المنتخبات الوطنية بدون مال، 
وأن يؤثر على مشوارها في منافساتها المقبلة.

- قبلت أن أكون في اللجنة المؤقتة كي ال يحق لي 
الترشح لالنتخابات المقبلة.

السابق  االتحاد  من  المستقيلين  لألعضاء  يحق   -
ترشيح أنفسهم لالنتخابات المقبلة.

- سيرتفع عدد ممثلو المحافظات في االتحاد إلى 
ستة أعضاء بدالً من أربعة.

روناهي/ قامشلو ـ لن تصلَّح أوضاع لعبة كرة القدم في سوريا، والتي ُيشرِف عليها االتحاد »العربي« السوري لكرة القدم التابع لحكومة دمشق، طالما 
الواسطات والمحسوبيات طاغية على القضية والتعيينات تكون من قبل حزب البعث، حيث ُكلِفت لجنة مؤقتة لتسيير أمور كرة القدم بعد استقالة رئيس 

االتحاد السابق حاتم الغايب.
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عموديأفقي

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1ـ رسام اسباني راحل. 2ـ جماعة من الناس)م( ـ نيشان يعلق على 
صدر ـ اسم علم مذكر)م(.3ـ ممثل مصري. 4ـ ثناها ـ عاصمة 

اوربية. 5ـ أنادي ـ اسم علم مذكر ـ جاهل)م(.6ـ يعلى )م( ـ صوت 
القط )م(.7ـ عبرا ـ في لونه السواد والبياض. 8ـ مدينة ايطالية ـ 
جمع ند)م(.9ـ تالمذة السيد المسيح عليه السالم)م( ـ مرض.10ـ 

أهانة ـ رجل شجاع.11ـ ضع ـ حرف تحقيق ـ قبر. 12ـ مدينة 
فرنسية  ـ دولة اسيوية)م(.13ـ اسم حقيقي لشاعر كردي جكر 

خوين.

1ـ مسالة الشخصية.
2ـ حراا ـ درـ جرير)م(.
3ـ ما ـ حنش ـ خيم ـ كم.

4ـ ود ـ امجاد)م( ـ هاوي.
5ـ دقاـ لرنلق ـ ل ل ل .

6ـ شاتم)م(ـ قل)م(.
7ـ واشوكاني ـ باكو.

8ـ دالل ـ خان صور.

9ـ ردمها)م(ـ وارسو.
10ـ رجهاـ رومان.

11ـ رن )م(ـ غرب ـ رفح.
12ـ باخ ـ مجاهد ـ فوم.

13ـ طه حسين)م(ـ حس.

1ـ محمود اوندر.
2ـ سرادق ـ جنان.

3ـ ا ا ـ الشداه ـ خي.
4ـ دحال)م( ـ ولهان.

5ـ مأكوالن)م( ـ رمح.
6ـ شجرة الدر ـ هج)م(.

7ـ لد ـ منان ـ طاهور)م(.
8ـ شرم الشيخ ـ هرم)م(.

9ـ اوبد.
10ـ صرخه ـ لبنان.

11ـ ي ي ـ القاصرـ رمس.
12ـ هركول ـ كوسوفو.

13ـ جميل هورو ـ حفط.

1ـ ملك آشوري ـ معبد الدبانة الزردشتية. 2ـ في المدرسة ـ فيلسوف 
افريقي ـ متشابهان. 3ـ فقيهة و شاعر كردي ـ إعتزاز وتكبر. 4ـ 

من اسماء الشمس ـ قرع ـ تمثال. 5ـ عالج  ـ من االنبياء . 6ـ نقرب 
الى هللا ـ منطقة في حلب ـ ركن .7ـ كتب)م( ـ اسقي ـ شارع )م(. 8ـ 

انظفأ لهيب النار)م(.ـ نهر في كردستان ـ مدينة العربية. 9ـ العب 
كرة قدم عالمي ـ سجل.10ـ رتبه عسكرية ـ قلة حياته. 11ـ من 

مشروبات الغازية)م( ـ مصلح النباء.12ـ جسر مشهور في بغداد)م(
ـ من طيور.13ـ آلهة الشمس عند الفراعنة ـ مسلسل سوري كوميد 

من تاليف محمد ماغوط.

بينما إليكم أبرز ما جاء في تصريح فراس معال 
لحكومة  التابع  السوري  العام  االتحاد  رئيس 

دمشق:
االتحاد  إلى  ُرفعت  القدم  كرة  اتحاد  استقاالت   -

الدولي للعبة حسب األنظمة والقوانين.
- اتحاد كرة القدم حصل خالل سنة ونصف على 

االستقاللية الفنية واإلدارية والتنظيمية.
- لن يُسمح ألي شخص ُمدان من االتحاد المستقيل 

بالترشح لالنتخابات القادمة.
وليست  داخلية  ديون  ل.س  مليون   180  -
لتسديد  العام جاهز  الرياضي  خارجية، واالتحاد 

الديون عن اتحاد الكرة.
بعد  الداخلي  النظام  بنود  بعض  تعديل  سيتم   -
عرضها على الجمعية العمومية التحاد كرة القدم 

والتصديق عليها من االتحاد الدولي.
- لم يرفع اتحاد كرة القدم خالل الفترة الماضية 
سوى أوراق العب واحد هو عبد الرحمن ويس 

وتم إنجازها خالل 24 ساعة.
- مشكلة خليل إلياس في اسم جده أو والده غير 
في  حلها  يجب  ثبوتية  أوراق  وهي  السوريين 

األرجنتين.
المسؤولية  قدر  على  يكن  لم  السابق  االتحاد   -

بتطبيق االستقاللية والمرونة التي حصل عليها.
- سيتم حل مشكلة أوراق الالعب أوليفر كاسكاو 

مع المنتخب األولمبي.
- بعد استقالة اتحاد كرة القدم تقدّم مدرب المنتخب 
لثالثة  ثبوتية  أوراق  بطلب الستصدار  األولمبي 

العبين وتم إنجازها خالل ست ساعات.
بالجمعية العمومية التحاد الكرة،  - لست متفائالً 
ويقبضوا  ليبصموا  جاؤوا  األعضاء  أغلب  ألن 

إذن السفر فقط.
للمنتخبات  المشاركات  الكثير من  األيام تحمل   -

الوطنية ومستعدون لتقديم كافة أنواع الدعم.
- نتمنى االستفادة من خبراتنا الكروية في الخارج 
مثل عمار عوض، محمد عفش، وعماد خانكان 

وغيرهم من األسماء الكبيرة.

مرسحية هزلية

لما  التصريحات جاءت ردود مستنكرة  بعد هذه 
وخبرات  شخصيات  من  السورية  للكرة  يحصل 
رياضية ومنهم المدرب عماد خانكان الذي نشر 
»إلى  »فيسبوك«:  بموقع  الشخصية  في صفحته 
الجمهور  بمشاعر  االستخفاف  وصل  الحد  هذا 
االستخفاف  وصل  الحد  هذا  إلى  السوري، 
بعقول الرياضيين في سوريا، ما شاهدته األمس 
القدم  كرة  التحاد  االستثنائي  المؤتمر  خالل  من 
للنهوض  كثيرة  عقود  بحاجة  إننا  متيقن  يجعلني 

بكرتنا«.
الفشل وهذه  القهر وهذا  وأضاف: »بعد كل هذا 
المخالفة لألنظمة والقوانين وهدر األموال العامة 
واألولمبي  الرجال  لمنتخبي  المتدني  والمستوى 
يتحفنا رئيس اللجنة السيد توفيق سرحان بالبشائر، 
المحافظة على األجهزة الفنية واإلدارية والطبية 

للمنتخبات حتى نحافظ على االستقرار«.
تراجع  وحيدة،  بنقطة  الترتيب  »متذيلون  وتابع: 
في التصنيف العالمي 4 مراكز، وجود أشخاص 
اللعبة، خسارة مذلة  لم تمارس  التدريبي  بالكادر 
المباريات  معظم  في  متدني  ومستوى  لألولمبي 
إدارية  ومشاكل  معينة  لمصالح  العبين  وانتقاء 
توفيق  األخ  ليتحفنا  كثيراً،  اإلعالم  عنها  تحدث 
المكتسبات  هذه  على  المحافظة  بضرورة 

العظيمة«.

وأكمل خانكان مهاجماً رئيس اللجنة: »مخالفات 
إدارية وهدر لألموال العامة، وخسارة جهود أهم 
تنظيمية  ومخالفات  كوريا  مباراة  في  الالعبين 
مروراً  الفريق  إداري  من  بدءاً  عنها  مسؤول 
واألخ  الفريق،  بمدير  وانتهاًء  العام  باإلداري 
توفيق يدعو الرقابة والتفتيش للتحقيق معهم بعد 
أن اكتشف مخالفات كبيرة على حد زعمه، لكنه 

يدعو للمحافظة عليهم من أجل االستقرار«.
واالستخفاف  االستهزاء  قمة  »فعال  وواصل: 
قبل  قرارات  اتخاذ  السوري،  الجمهور  بعقول 
األجهزة  على  المحافظة  وهي  اللجنة  اجتماع 
الالعبين  عدد  تقليص  والطبية،  واإلدارية  الفنية 
االجتماع  الخارجية،  البطوالت  إلى  المسافرين 
االتصال  األول،  للفريق  الفني  بالكادر  اليوم 
السابقة وإعادتهم  االتحادات  العاملين في  ببعض 
اجتماع  من  الفائدة  ما  التساؤل  وهنا  العمل،  إلى 
اللجنة يوم الخميس غير المصادقة على قرارات 

األخ توفيق سرحان«.
للشارع  سروراً  األشد  »الخبر  خانكان:  وختم 
لالتحاد  بالسماح  توفيق  األخ  لنا  زفّه  الرياضي 
السابق بالترشح، وهذا حق مشروع لهم على حد 

زعمه«.
من جانبه، وصف الحكم الدولي السوري حمدي 
في  القدم  كرة  كواليس  في  يجري  ما  القادري، 

بالده بالمسرحية.
على  الشخصية  صفحته  عبر  القادري  وقال 
ما  كل  أن  تماماً  أعرف  “بداية  “فيسبوك”: 
يجري حالياً في كواليس كرة القدم هو عبارة عن 

مسرحية مكتملة الفصول”.
والمخرجين  الممثلين  “نفس  وأضاف: 
التصفيق  ونفس  الجمهور  ونفس  والكومبارس 
األشكال  نفس  وصول  كسابقه،  العرض  ونهاية 
بسيط  اختالف  مع  الفيحاء  قبة  تحت  إلى 
بالمسميات وتبدأ المرحلة بنفس العبارات الرنانة 
النقد  فريق عمل واحد، شركاء مع اإلعالم، مع 

البناء، سنجتمع مع الفيفا واآلسيوي”.
أو  اإلقالة  ستتكرر  سنتين  أو  سنة  “بعد  وتابع: 
جميع  بتوقيع  وممهورة  مكتوبة  ألنها  االستقالة 
ومع  باالنتخابات،  ينجحوا  أن  قبل  األعضاء 
ذلك علينا أن نحافظ على بصيص األمل وخيط 

التفاؤل البسيط”.
ولم يمِض 48 ساعة على تشكيل اللجنة المؤقتة 
لكرة  السوري  العربي  االتحاد  أعمال  لتسيير 
القدم حتى قدم ياسر لبابيدي استقالته منها بشكٍل 

رسمي.
وبرر لبابيدي استقالته بأن األجواء غير مناسبة، 
إضافة لعدم وجود وقت إضافي للسفر بين مدينته 
اجتماعات  هناك  ستكون  حيث  ودمشق  حلب 

مكثفة خالل األيام المقبلة.
كعضو  لعمله  حالياً  متفرغ  أنه  لبابيدي  وأوضح 
وإدارة  الحلبي،  االتحاد  نادي  في  إدارة  مجلس 

كرته، وعيّن بدالً عنه رضوان األبرش.
بينما تراجع المنتخب السوري أربعة مراكز في 
المركز 85  عند  وليستقر  الدولي  التصنيف  سلم 
السوري  المنتخب  وقع  اآلسيوي  الصعيد  وعلى 
المركز  في  عربياً  وأّما   ،»12« المركز  في 
كوريا  من  الخسارة  بعد  ذلك  ويأتي  العاشر 

الجنوبية ولبنان. 
تقرر  حيث  كبيرة  معارضة  القت  خطوة  وفي 
إلى  الممتاز  السوري  الدوري  مباريات  تأجيل 
بطولة  في  السورية  المنتخب  مشاركة  نهاية 
في  ستقام  والتي  قطر  في   2021 العرب  كأس 
شكل  األمر  وهذا  المقبل،  األول  كانون  شهر 
األعباء المالية والفنية على األندية، ويؤكد تخبط 
بضرورة  الفرق  نادت  لطالما  التي  الروزنامة 

قدسيتها والحفاظ على المواعيد.

 لِنعد للقراءة
والمطالعة

القراءة  كانت  األوقات  من  وقٍت  في 
املفّضلة  األشياء  من  واملطالعة 
حرص  والّتي  أغلبها،  اجملتمعات  عند 
بعد  جيالً  وتوارثها  اإلنسان  عليها 
أو  منزالً  تدخل  كنت  إن  فما  جيل، 
األقارب  ألحد  بيًتا  أو  عمٍل  مكاَن  تزور 
مكتبة  أمامك  جتد  األصدقاء حتى  أو 
مجموعة  رفوفها  على  حاملة 
من  والروايات  الكتب  من  ضخمة 
فكثيرًا  واألديان.    الثقافات  مختلف 
مجتمعنا،  في  أفراداً  شاهدنا  ما 
والكتابة  القراءة  على  مدمنني  كانوا 
من  يتجزّأ  ال  جزٌء  وكأنّها  واملطالعة، 
من  يخّصصون  أنّهم  ترى  حياتهم. 
اليوم  في  ساعة  األقل  على  وقتهم 
أروقة  بني  والتصّفح  للمطالعة 
الصحف اليومية، بهدف البحث عّما 
واملستجّدات  األخبار  من  جديد  هو 
يشهدها  التي  العلمية  والتطورات 
فائقٍة  يوميٍّ وبسرعٍة  العالم بشكٍل 
ال مثيل لها. لم تكن القراءة يوماً من 
األيّام أمراً عادياً أو عمالً ثانويًّا بالنسبة 
املثّقفة في مجتمعنا، حيث  للنخبة 
بعض  في  الشاهد  دور  لعبت  أنها 
تاريخ  في  وخاصة  التاريخ  مفاصل 
فكانت  األوسط.  »الشرق  منطقتنا 
األمور  بعض  ومع  األوقات  بعض  في 
أقوى  إحدى  األخرى،  التثقيفية 
للفرد،  التعبيرية  والوسائل  األدوات 
فكثيرون ممن كانوا منهمكني بالقراءة 
من  الكثير  في  استطاعوا  والبحث، 
في  كبيراً  فارقاً  يصنعوا  أن  األوقات 
فهي  أيضاً.  اآلخرين  وحياة  حياتهم 
املعني الوثيق للمرء في تطوير ثقافته 
طاقة  إلى  وحتويله  آفاقه.  وتوسيع 
يستطيع من خاللها البحث عن كّل 
ما هو جديد في العالم.  مع األسف 
الشديد، فاليوم تراجع حّب القراءة بني 
األفراد، وحّتى أنّنا نستطيع القول: إنّه 
تلتقي بشخص  أن  من الصعب جّداً، 
والروايات  الكتب  آخر  يتحّدث لك عن 
عن  التحدث  أردت  وإذا  قرأها،  التي 
مؤّخراً،وتشاء  قرأتها  رواية  أو  كتاب 
حولك،  ممّن  األصدقاء  مع  مشاركتها 
رّبا ال ترى أحدا يستمع لك، أو أن حتى 
جوهر  أو  مضمون  ملعرفة  فضول  له 
لتكون  الرواية،  تلك  أو  الكتاب  هذا 
والتثقيف  املطالعة  عن  النقاشات 
الشباب  فئة  بني  خاص  وبشكل 
أمام  اليوم  نحن  ما.    نوعا  معدومة 
اجملتمع،  يعيشها  حقيقية  ثقة  أزمة 
هذا ليس كّل شيء، يعني نحن أمام 
يعلمون  ال  الذين  اجلهالء  من  جيل 
تاريخ  أو  تاريخهم  عن  شيٍء  أدنى 
جيل  فيها،  يعيشون  التي  املنطقة 
إيديولوجّية،  دون  تفكير  أو  فكر  دون 
الواقع  مواجهة  سيستطيع  كيف 
إذ  مصيره؟  وما  اليوم؟  يعيشه  الذي 
املنتشرة  الظاهرة  هذه  استمرّت  ما 
اإلجابة  مجتمعاتنا،  في  وبكثرة 
لهذا  ميكن  ال  القادمة.   األيام  برسم 
دام على  أن يبني مستقبله ما  اجليل 
أو  قراءة  أو  دون مطالعة،  حالته هذه، 
التخّبط  الكثير من  تفكير، سيواجه 
أسير  ليكون  حياته،  في  واملغالطات 
شاء  أنّى  يقوده  مجهول  مستقبل 
الكاتب  بقوله  وكيفما شاء.  وصدق 
عندما  دوغالس  فريدريك  األمريكي 
قال: »بجرد أن تتعّلم القراءة ستكون 
حرّاً لألبد«، ومالك بن نبّي: عندما قال: 
»األّمة التي ال تقرأ، متوت قبل أوانها«. 
الفيلسوف  ُسِئَل  عندما  يوم  وذات 
على  حتكم  كيف  أرسطو،  اليوناني 
إنسان ما ؟، فأجاب: »أسأله كم كتاباً 
هي  فالقراءة  إذاً  يقرأ؟.  وماذا  قرأ؟  قد 
وفي  لإلنسان،  الكون  في  ما  أسمى 
االبتعاد عنها إضرارٌ للمجتمع وللفرد 

معاً.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

االحتالل التركي يستهدف المرأة بشرعنة 
تعدد الزوجات..  

مشروع جيان.. يحقق االكتفاء الذاتي ويوّفر فرص 
العمل للنساء المهّجرات بالمنطقة

وريفها  منبج  نساء  أدانت  ـ  منبج  روناهي/ 
المناطق  في  الزوجات  لتعّدد  جمعية  افتتاح 
التركي  االحتالل  دولة  لسيطرة  الخاضعة 
قمع  يكّرس  ذلك  أن  إلى  مشيرات  ومرتزقتها، 
وبالتالي  االجتماعية  مكانتها  وتشويه  المرأة 

السعي لنشر الذهنية الذكورية في المجتمع.

تداول ناشطون عبر وسائل التواصل االجتماعي 
خبراً عن افتتاح جمعية تعدّد الزوجات في مدينة 

الفصائل  مرتزقة  لسيطرة  الخاضعة  »أعزاز« 
المسلحة المدعومة تركياً بريف حلب، مع صور 
الكثير  الجمعية  افتتاح  والقى  الجمعية.  لمقّر 
من  واستهجان  استنكار  وردود  السخرية  من 

المتابعين رّواد مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت اإلدارية في دار المرأة »أصالة اآلغا«: 
إن افتتاح مثل هذه الجمعية يعكس الدور السلبي 
للمجلس المحلي في مدينة »أعزاز« الذي أعطى 
يجعلها  مما  الجمعية،  هذه  إلقامة  الترخيص 

وإنّما  المرأة  وأد  مهّمة  في  قانونياً  مشرعنة 
بطرق ملتفة.

ذهنية ذكوريّة رجعية

هذه  افتتاح  أسباب  أهّم  من  أّن  أصالة،  وعدّت 
ظّل  في  المرأة  تقدّم  لمناهضة  محاولة  الجمعية 
وكيل  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 

الذاتية  اإلدارة  صوب  الذكورية  االتهامات 
أصحاب  من  ذكوريّة  امتيازات  على  للحصول 

الشأن. 
نساء  تجّمع  مكتب  عبر  منبج  نساء  وكانت 
زنوبيا، استنكرن تأسيس مثل هذه الجمعية لتعدّد 
وأن  حلب.  بريف  »أعزاز«  بمدينة  الزوجات 
ومتخلّفة  ذهنية رجعية  من خلف  يأتي  تأّسيسها 
التي تظلم المرأة، وتريد استعبادها. ودعا البيان 
المحتلّة  والمناطق  »أعزاز«  مدينة  في  النساء 
يد  في  أداة  تكون  أن  نفسها  على  تقبل  أالّ  كافّة 
السلطوية  ألهدافهم  واعية  وتكون  المرتزقة، 
مشيرات إلى أن نساء منبج مستمّرات بمسيرتهن 
في  نساء  تحرير  والنضال حتى  الحرية  مسيرة 

سوريا كافّة.
إيمان  المرأة  دار  باسم  الناطقة  قالت  بدورها، 
الزوجات،  لتعدّد  الجمعية  تأسيس  »إن  حمشو: 
والفصائل  التركي  االحتالل  من  بدعم  يأتي 
المدعومة من قبلها، وهو ما نرفضه في منبج أو 

أعزاز أو في أّي منطقة في العالم«.
وبيَّنت إيمان أن افتتاح الجمعية أمر خطير على 
يهمش  ألنّه  إطالقاً  تقبّله  عدم  وينبغي  المرأة، 
سيّما  وال  اجتماعياً،  مكانتها  من  ويقلّل  المرأة 
المحلي  المجلس  من  موافقة  من خالل  جاء  أنه 
ترخيص  على  وحصولها  »أعزاز«  مدينة  في 

رسمي.
كأنه  الشكل  بهذا  الجمعية  افتتاح  ووصفت 
قوانين  ظّل  في  المرأة  يستعبد  للعبوديّة،  مكتب 
جائرة، تحّط من شأن المرأة وتبخس حقوقها في 

المستويات كلّها.
الجدير ذكره أن المرأة بعد ثورة 19 تموز، التي 
تعدّ ثورة المرأة بامتياز، قد حقّقت المرأة مكانة 
متميّزة في المجاالت كلّها السياسية والعسكرية 
في  اإلداري  الجانب  وباألخص  والقضائية، 
المرأة  تبّوأ  وصل  حيث  سوريا،  وشرق  شمال 
لمناصب العمل إلى 80% من مختلف المجاالت. 

»جيان«  مشروع  يوفّر   - علي  هيلين  ديرك/ 
في  والشتويّة  الصيفيّة  الخضروات  لزراعة 
ريف ديرك بشمال وشرق سوريا، فرص عمل 
المنطقة،  في  المهّجرات  النساء  من  للعديد 
الزراعية في  المشاريع  ويساهم مع غيره من 

تحقيق االكتفاء الذاتي ألهالي المنطقة.

وكان المشروع الزراعي الذي يقع في كّلٍ من 
مدينة  بريف  كندال(  وكر  مرزي  )مال  قرية 
عام  من  أيلول  شهر  في  عمله  باشر  قد  ديرك، 
2020، من قبل لجنة اقتصاد المرأة في ديرك. 
وتأتي أهّميته لما يحقّقه من اكتفاء ذاتي للمنطقة 

من الخضار بأشكالها كافّة، وتوفير فرص عمل 
إلى  المنطقة،  في  مهّجرة  امرأة   40 من  ألكثر 

جانب العشرات من الشبّان مّمن لهم ارتباطات 
أسعار  بخفض  يساهم  كما  العمل،  بطبيعة 

الخضار في المنطقة.
لزراعة  هكتاراً،   43 المشروع  مساحة  وتبلغ 
أنواع الخضروات الصيفية والشتوية كافة، من 
والخس،  والبازالء  والفول  والبندورة  الباذنجان 

إضافة إلى زراعة البصل والثوم والبطاطا.

توفري فرص عمل

تل  بلدة  سكان  من  وهي  أحمد«  وقالت »شيخة 
حميس بريف قامشلو، تعمل في جني المحاصيل 
الثامنة  الساعة  في  يبدأ  عملها  إّن  الزراعية: 
صباحاً، وينتهي في تمام الرابعة عصراً، يتخلّله 
السكن  على  يحصلن  أنهّن  إذ  الغداء،  استراحة 

وكافة االحتياجات من قبل إدارة المشروع.
وأضافت: إن عملها في مشروع »جيان«، يؤمن 
لها راتبا جيدا لتأمين احتياجات عائلتها المؤلّفة 

من سبعة أشخاص.
مهّجرة  وهي  حسن،  روزا  عبّرت  جانبها،  من 
مدينة  في  تعيش  حميس،  تل  بلدة  من  أيضاً 
إلى  وأشارت  العمل،  في  ارتياحها  عن  ديرك، 
أن المشروع يوفّر فرص عمل للنساء والفتيات، 
الّلواتي قد ال تساعدهّن الظروف على ممارسة 

مهن أخرى.
مشروع  ينتج  العمل،  فرص  لتوفير  وباإلضافة 
»جيان« عشرات األطنان من الخضروات كافة 

كّل شهر.
على  المشرفة  وهي  محمد«  »وضحة  وقالت 
المشروع،  توسيع  إلى  »نطمح  المشروع: 
الخضروات  من  جديدة  أصناف  وزراعة 
في  يساهم  محلّّي،  منتج  وتوفير  واألشجار، 
الذاتي  االكتفاء  ويحقق  السوق،  أسعار  خفض 
فرص عمل خاصة  توفير  جانب  إلى  للمنطقة، 

للنساء والفتيات خاصة المهّجرات منهّن«.

شيخة أحمد وضحة محمد روزا حسن
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حفيفة أحمد هدى علي

سوريا... مأساٌة جيوسياسّية

كيف أصبحت تركيا 
حليفًا ال ُيوثق به؟

نساء جل آغا: تركيا واإلرهاب وجهان لعملة واحدة

فوزية عبدي: هدف االحتالل التركي إفشال مشروع األمة الديمقراطية

بهرم: ما يقوم به الديمقراطي الكردستاني خيانة بحق الشعب الكردي

أمري طاهري )كاتب(

السوري  الوضع  لحلحلة  يائسة  محاولة  في 
من  قديماً  شبحاً  المتحدة  األمم  أيقظت  المعقد 
سباته؛ ليتصدّر بعض العناوين الرئيسية، حيث 
سوريا  إلى  الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث  قام 
ِغير بيدرسن، بإيقاظ ما تسمى »لجنة الدستور« 

من سباتها الذي استمّر عامين.
تقليص الدور الذي يمكن أن تلعبه األمم المتحدة 
المأزق  من  سوريا  إخراج  على  المساعدة  في 
الحالي المميت إلى مجرد إيماءات، أمر مؤسف 
دستورية،  مشكلة  مجرد  ليست  اليوم  فسوريا 
المأساة السورية أودت بحياة نحو نصف مليون 
شخص، وجعلت نحو نصف السكان الجئين أو 
نازحين لم يكن سببها دستوراً معيباً، ولن تنتهي 

بدستور كان يحلم به بيدرسن ومساعدوه.
روسيا تدير قسماً واحداً جزئيّاً من خالل شركات 
واجهةً  بوصفه  النظام  بقايا  مع  الخاصة  األمن 
محليّة، وتسيطر تركيا وحلفاؤها المحلّيون من 
جماعة اإلخوان المسلمين على شريحة أخرى، 
»الناتو«  وحلف  المتحدة  الواليات  وتسيطر 
سوريا  قوات  تدعم  وهي  ثالثة  شريحة  على 
األجنبية  وفيالقها  إيران  وتسيطر  الديمقراطية، 
والسورية  والعراقية  والباكستانية  األفغانية 
الخامس  الجزء  رابع،  قسم  على  واللبنانية 

واألخير تسيطر عليه فلول »داعش«.
ُوضعت األجزاء الخمسة في مختبرات لتجارب 
داخل  األحيان  بعض  في  متعارضة  مختلفة 
التنظيم السياسي، وفي القطاع الذي تسيطر عليه 
لالستبداد  صدًى  يجد  المرء  يزال  ال  روسيا، 
كان  الذي  العسكري  األمن  على  القائم  العربّي 
مدعوماً من قبل االتحاد السوفياتي المنحّل خالل 

الحرب الباردة.
وجودها  على  الحفاظ  تستطيع  دامت  وما 
العسكري-ال سيّما القواعد على البحر األبيض 
بالهندسة  مهتّمة  ليست  روسيا  فإّن  المتوسط- 

الرئيس فالديمير  إّن  السياسية في سوريا، كما 
بأن  لسوريا  السماح  عدم  على  مصّمم  بوتين 
إلى أجزاء من  تصبح قاعدة لتصدير اإلرهاب 
المسلمون  فيها  يشكل  التي  الروسي  االتحاد 

أغلبية.
في سوريا  اآلخرين  الالعبين  بأّن  مقتنع  بوتين 
من  طردهم  أو  باالنسحاب  ملزمون  جميعهم، 
الغارات  من  وبمساعدة  آجالً،  أم  عاجالً  اللعبة 
المواقع  على  المتكررة  اإلسرائيلية  الجوية 
قشر  من  »طريقاً  بالفعل  يمّهد  فهو  اإليرانية، 
الموز« إليران التي بدأت تقليص وجودها في 

مواقع عدّة.

قد يكون بوتين مخطئاً في االعتقاد بأن الواليات 
المتحدة تستعد لالنسحاب من سوريا، كان من 
عهد  في  الخطوة  هذه  مثل  تحدث  أن  المرجح 
دونالد ترمب أو تحدث حال لم يتعّرض الرئيس 

جو بايدن لصدمة من إخفاقه الذريع في كابل.
إلى  يسيئون  ومجموعته  بيدرسن  كان  بينما 
لسوريا  جديداً  دستوراً  أردوغان  ناقش  بوتين، 
بقّمة  آخرها  كانت  المناسبات،  من  عدد  في 
ُعقدت في »سوتشي«؛ حيث يريد بوتين دستوراً 

علمانياً لسوريا من دون ذكر لدين الدولة فيه.
ذُكرت  إذا  أنه  على  أردوغان  يصر  ذلك  ومع 

د النسخة الحنفيّة من  ديانة الدولة؛ فيجب أن تحدِّ
اإلسالم السنّي، ومع ذلك، فقد يعني هذا استعداء 
سوريا،  في  )العلويين(  النصيرية  األقليات 
والدروز،  عشرية،  واالثني  واإلسماعيلية، 

ناهيك عن الطوائف المسيحية.
كما يختلف الزعيمان أيضاً حول مسألة ذكر لغة 
الدولة الرسمية في الدستور الجديد، فمن خالل 
تصوير نفسه على أنه حامي األقلية التركية في 
سوريا، أي أقّل من واحد في المائة من السكان، 
يريد أردوغان االعتراف باللغة التركية واحدةً 
لكنه  العربية،  جانب  إلى  الرسمية  اللغات  من 
التي  للكرد،  الكردية  اللغة  منح  بشدة  يعارض 

يتحدّث بها نحو العشرة بالمائة من السوريين.
الدستور  حول  خاصة  تأّمالت  إيران  قدمت 
محسن  هللا  آية  ويقترح  المزعوم،  السوري 
الترويج  عن  المسؤول  )الرجل  أراكي، 
سوريا(،  في  اإليراني  الشيعي  للمذهب 
المذهب  تشمل  جديدة  »فاطمية«  هوية  إنشاء 
العلوية  المعتقدات  جانب  إلى  اإليراني  الشيعي 
واإلسماعيلية والدرزية، ومع ذلك فإّن المخطط 
يواجه عقبة في شكل السُّلطات الشيعية التقليدية 

في قم والنجف.
أيُّ  المتحدة  للواليات  أن  يبدو  ال  جانبها  من 
رؤية بعيدة المدى لما تفعله في سوريا، فقد عبّر 
من  االنسحاب  في  رغبته  عن  ترمب  الرئيس 
الداخل  من  الضغط  تحت  تراجع  لكنه  سوريا، 
الوقت  في  األقل  على  بايدن  وتبعه  األمريكي، 
الحالي، ومع ذلك فإن ما ينقصنا حتى اآلن هو 
التوّصل  إلحياء  واضحة  أميركية  استراتيجية 
التي  الوحيدة  النتيجة  للحلول في سوريا، وهي 
وتساعد  اإلقليمي،  السالم  في  تسهم  أن  يمكن 
المتحدة  للواليات  المدى  طويلة  المصالح 
فلن  األميركية؛  القيادة  دون  ومن  ولحلفائها، 
تتمّكن القوى األوروبية من لعب الدور الحاسم 
الذي يمكنها لعبه، ويجب أن تدعيه للمساعدة في 

إنهاء المأساة السورية.
بتجاهل الجانب الجيوسياسي للمشكلة السورية، 
تشكيل  في  السوري  الشعب  مشاركة  وعدم 
من  شخصيات  على  واالعتماد  بلدهم،  مستقبل 
في  المعارضة  الشخصيات  من  وحفنة  النظام 
المتحدة خّطا  فقد ترتكب األمم  السوري،  الحّل 
على  بسوريا  االعتراف  جرى  إذا  مزدوجاً، 
فإّن  للحكم(،  )أي منطقة غير خاضعة  حقيقتها 
دور األمم المتحدة يجب أن يساعد على استعادة 
السيادة للشعب السوري الذي يجب أن تكون له 
الكلمة األخيرة في الكيفية التي يرغب أن يُحَكم 
بها ومن قِبَل َمن، وهو ما ال يمكن أن يكون عن 
فندقي  جناح  في  الدبلوماسية  اإليماءات  طريق 

بسويسرا.

محمد الدخاخني )كاتب(

بوتين،  فالديمير  الّروسّي،  الّرئيس  التقى 
أردوغان،  طيّب  رجب  التّركّي،  والّرئيس 
مؤّخراً في سوتشي لمناقشة العمليّات العسكريّة 
في شمال غرب سوريا. بينما كان أردوغان على 
سوريا،  يتعلّق  فيما  روسيا،  مع  نقيٍض  طرفي 
العسكرّي  التّعاون  وصف  فقد  المحادثات،  قبل 
التّركّي مع روسيا بأنّه »ذو أهميّة قصوى«، في 

إشارةٍ إلى ما تعرفه الواليات المتّحدة بالفعل.
على  الّسير  من  أعوام  بعد   2019 عام  في   
روسيا  مع  الّطيّبة  العالقات  بين  الفاصل  الخّط 
موت  ناقوس  دقّت  قد  تركيا  أن  بدا  والغرب، 
مصداقيّتها في حلف شمال األطلسّي، وابتاعت 
أنظمة الدّفاع روسيّة الّصنع »إس-400«، مّما 
الهجوم  مقاتالت  برنامج  من  طردها  إلى  أدّى 
األبيض  البيت  أصدر  »إف-35«،  المشترك 
تركيا؛  شراء  أّن  فيه:  زعم  القرار،  بشأن  بياناً 
»إف-35«  الـ  مع  المستمّرة  المشاركة  جعل 
أمراً مستحيالً ألّن الـ »إف-35« »ال يمكن أن 
استخباريّة  معلومات  جمع  منّصة  مع  تتعايش 

روسيّة«. 
جيم  الّسيناتور  مثل  مسؤولون  كان  ذلك  ومع 
أكثر  أيداهو(  والية  من  جمهورّي  )وهو  ريش 
صراحة بشأن تداعيات الّشراء بقوله: »هذا ليس 
بالخالف البسيط مع هذا البلد« وأضاف: »قاموا 
حلف  في  اآلخرين  حلفائهم  واحتقار  باحتقارنا 

شمال األطلسّي«.

فرضت الواليات المتّحدة عقوبات على تركيا، 
القرار،  عن  التّراجع  على  أردوغان  وحثّت 
عن  نتراجع  أن  يمكن  ال  قال:  وأردوغان 
بمكان  األهميّة  من  اتخذناها،  الّتي  الخطوات 
أن نستمّر في تعزيز العالقات التّركيّة الروسيّة 
ويجب على  تركيا مسارها  اختارت  يوم«.  كّل 
لذلك،  وفقاً  سلوكها  تعديل  المتّحدة  الواليات 
حلف  في  تحالفاتها  مع  التّعامل  عن  والتّوقّف 
ال  عندما  مقدَّساً،  أمراً  ها  بعدِّ األطلسّي؛  شمال 

تنظر تركيا بوضوح إلى العالقة بشكٍل مماثل.
في  التّفكير  إعادة  المتّحدة  الواليات  على  يجب 
مسؤوليّتها عن الدّفاع األوروبّي الدّائم، والتّوقّف 
تركيا؛  مثل  لحلفاء  طبق  على  كعكة  تقديم  عن 
من  بالّرغم  عليها،  الحصول  من  يتمّكنوا  حتّى 
امتالك تركيا ثاني أكبر قّوة عسكريّة دائمة في 
نحو  ببطٍء  تتّجه  فإنّها  األطلسّي،  شمال  حلف 
نقطة، تُصبح فيها عبئاً محتمالً، بدالً من كونها 

مصدر قّوة.
 في حين ال نستبعد نقاط التّوتر في سوريا وليبيا، 
المحتمل،  للّصراع  األكثر وضوحاً  النّقطة  فإّن 
هي التزام تركيا الدّائم بالدّفاع عن أذربيجان ضدّ 
أرمينيا، من خالل تدريب الّضباط األذربيجانيّين 
اندلع  إذا  العسكريّة،  بالمعدّات  وتزويدهم 
أذربيجان  بين  فسيكون  أخرى،  مّرة  الّصراع 
من  المدعومة  وأرمينيا  تركيا  من  المدعومة 
تركيا،  تكون  أن  احتمال  يعِرض  مّما  روسيا، 
الروسّي،  الجيش  مع  أخرى، على خالف  مّرة 
وتطلب مساعدة حلف شمال األطلسّي أو عونه.

قامت  أنفسهم،  األطلسّي  حلفاء شمال  بين  حتّى 

أصبح  حيث  الّصراع،  نيران  بتأجيج  تركيا 
األبيض  البحر  في  عدوانيّة  أكثر  أردوغان 
المتوّسط، في عام 2020 تجاهلت تركيا حظر 
توريد األسلحة الّذي فرضته األمم المتّحدة حول 
ليبيا، وردّت بعدوانيّة، عندما واجهتها الدّوريّات 
الفرنسيّة، وكادت التّوتّرات اليونانيّة التّركيّة في 
بحر إيجة، أن تنفجر وتؤدّي إلى حرٍب في العام 
نفسه، بعد أن كادت تتصادم الفرقاطات اليونانيّة 
أجبر  مّما  التّنقيب،  نزاعات  بسبب  والتّركيّة 
الواليات المتّحدة على التّدّخل والّضغط من أجل 
ومع  مفاوضات،  في  والدّخول  التّصعيد  خفض 
ذلك من بين هذه األعمال العدائيّة، تُِرَكت تركيا 
شمال  حلف  في  حلفائها  قِبل  من  نسبيّاً  سالمة 

األطلسّي.

التّوترات  نيران  تأجيج  في  تركيا  استمرار  مع 
المتّحدة  الواليات  على  يجب  فإنّه  المستمّرة؛ 
أردوغان  حروب  تخوض  لن  أنّها  توّضح  أن 
شمال  بحلف  الخاّص  الدّفاع  التزام  بموجب 
خارج  الخالفات  هذه  اندلعت  إذا  األطلسّي، 
التّنازالت  استمرار  أردوغان،  سيطرة 
لكونهم  المتّحدة  الواليات  لشركاء  والمساعدات 
مجّرد حلفاء، هو الّسبب في أّن حلفاء أمريكا من 
التّساهل،  هذا  واستغلّوا  أساؤوا  قد  تركيا  أمثال 

وابتعدوا عن المصالح األمريكيّة.
ال يُقصد من التّحالفات أن تُعاَمل على أنّها روابط 
على  للتّعّرف  التّحالفات  تُشكَّل  مقدّسة،  عهد 
المصالح الموازية وااللتزام بخدمة هذه المصالح 

ل حلف شمال األطلسّي  بشكٍل مشترك، وقد ُشّكِ
لدعم الدّول األوروبيّة الّتي أرادت مواجهة نفوذ 
االتّحاد  ضدّ  موّحد  دفاع  وتوفير  موسكو  وقّوة 
الحلفاء  هؤالء  كان  إذا  اآلن،  المنحّل  الّسوفيتّي 
دون  اآلن  بوتين  يغازلون  األطلسّي  شمال  في 
أّي حّس اعتذارّي، فيجب على الواليات المتّحدة 
تعديل مدى التزامها تجاه أولئك الّذين تتعارض 
على  يجب  األمريكيّة،  المصالح  مع  مصالحهم 
مسؤوليّتها  في  التّفكير  إعادة  المتّحدة  الواليات 
الدّائم والتّوقّف عن تقديم  الدّفاع األوروبّي  عن 
كعكة على طبق لحلفاء مثل تركيا؛ حتّى يتمّكنوا 

من الحصول عليها، وأكلها أيضاً.

مَن القتل واالختطاف إلى التفجيرات ومن ثم إلى 
فمن  المحرمة دولياً  الكيماوية  استخدام األسلحة 
منا ال يتذكر صرخات الطفل محمد حميد الذي 
التركي،  الفوسفور  لتجارب  حقالً  جسده  أصبح 
بالهجرة القسرية ولم يسلم األحياء على  مروراً 
وجه األرض وال حتى األموات في قبورهم من 
إجرام دولة تدّعي المثالية، هذا باختصار جرائم 
تركيا في كل هجمة عسكرية على مناطق شمال 
ترفضها  شرعية  غير  هجمات  سوريا،  وشرق 
اإلنسانية وتتقبلها الدول الكبرى التي اتخذت من 

الصمت منحًى لها.

املحتل الرتيك ينرش القتل 
والدمار أينام حل

حول ذلك تحدثت لصحيفتنا المواطنة هدى علي 
المنظمات  من أهالي جل آغا فقالت: على كافة 
في  الوقوف  السالم  شعار  ترفع  التي  اإلنسانية 
وجه تركيا التي ترغب في إعادة انتشار السلطنة 
العثمانية في المنطقة، تركيا تقوم بجرائم أقل ما 

تحت  تتستر  أنها  واألبشع  بشعة  أنها  يُقال عنها 
غطاء اإلنسانية لتبرر هذه الجرائم.

التي شهدت  المناطق  كما وأكدت هدى: إن كل 
تفوح  وساحة  دمار  إلى  تحولت  التركي  وجود 
سبي  وكري  كانيه  سري  الموت«  رائحة  منها 
وعفرين هي اليوم مناطق بال روح فهل حقاً هذا 
هو السالم التي ترغب تركيا في نشره؟ وهل حقاً 

ال يرى أحد هذه الجرائم؟ 
نعم  بالقول:  حديثها  علي  هدى  واختتمت 
المشاركون في هذه الجرائم ال يُبِصرون سوى 
ما يريدون رؤيته، ولكن نحن نرى أن االنتصار 
وقت  مسألة  هو  المحتلة  المناطق  وتحرير  قادم 

ال أكثر.

أردوغان في  التركي رجب طيب  الرئيس  جدد 
ضد  عدوان  بشن  تهديداته  األول  تشرين   11
وزير  وأعاد  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 

التهديدات ذاتها  خارجيته مولود جاويش أوغلو 
إذ تسعى  أردوغان،  يومين من تصريحات  بعد 
تركيا من خالل تهديداتها ومحاولتها االحتاللية 
غض  سوريا،  وشرق  شمال  في  أخرى  مرةً 
واالقتصادي  السياسي  الصراع  عن  األنظار 

الذي تشهده تركيا في الداخل. 

سنواجه تركيا املحتلة مبقاومة مل 
تشهدها من قبل

المشتركة  الرئيسة  تحدثت  السياق  هذا  في 
للمجلس التشريعي في إقليم الفرات فوزية عبدي 

تركيا  وهجمات  تهديدات  إن  فقالت:  لصحيفتنا 
ليست بجديدة، وإنما تسعى تركيا منذ بدء األزمة 
السورية النيل من إرادة شعوب المنطقة وضرب 

االستقرار واألمان فيها. 
وأشارت فوزية بقولها: إن تهديدات تركيا لم تأِت 
تخريبية  ومساعي  أهداف  خلفها  إنما  فراغ  من 
لشعوب  رسالة  إلرسال  محاولة  في  وإرهابية، 
العيش  لهم  يسمحوا  لم  بأنهم  مفادها  المنطقة 
القضاء  فهو  اآلخر  الهدف  أما  وحرية،  بسالم 
على المشروع الديمقراطي الذي تعيشه المنطقة. 
تتحضر  التركيّة  الدولة  إن  فوزية:  وأوضحت 
ألجراء انتخابات رئاسية قادمة ويعلم أردوغان 

أن هذه االنتخابات لن تكون لصالحه، وإن الشعب 
التركي هذه المرة لن يكون بصف حزب العدالة 
تهديداتها  خالل  من  تركيا  تحاول  لذا  والتنمية، 
ملعبها  الكرة في  وإبقاء  االنتخابات،  تلك  تأجيل 
الشرق  بها  يمر  التي  الراهنة  المرحلة  هذه  في 
األوسط، إضافة إلى محاولتها إلهاء الرأي العام 
التي  السياسية واالقتصادية  األزمة  التركي عن 

يعيشها. 
وأضافت فوزية: تركيا بتهديداتها وتداخالتها في 
العثمانيين  أمجاد  إعادة  تحاول  األوسط  الشرق 
من جديد في المنطقة، شعوب المنطقة لن تسمح 
فتلك  السهولة،  بهذه  مناطقهم  باحتالل  لتركيا 

هذه  على  تحققت  التي  والمكتسبات  المنجزات 
لقمة  تكون  لن  أبنائها  بدماء  الُمقدسة  األرض 
سائغة، وإنما هذه المرة ستواجه شعوب المنطقة 
المحتل التركي بمقاومة لم تشهدها المنطقة سابقاً. 
واختتمت فوزية حديثها قائلةً: تركيا تعلم جيداً إن 
المشروع الديمقراطي الحر الذي تعيشه شعوب 
لقضايا  الحل  مفتاح  هو  سوريا  وشرق  شمال 
الشرق األوسط العالقة، لذا تحاول جاهدة إبعادنا 
وتشويه  والدبلوماسية  السياسية  الساحة  عن 

صورة اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

األكاديمي  بيّن   - إسكندر  غاندي  لكي/  كركي 
يقوم  ما  إن  بهرم،  خليل  الثقافية  والشخصية 
أفعال  من  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  به 
الكردي وحركة حرية  الشعب  وممارسات ضد 
كردستان ما هو إال للحفاظ على مصالح زمرة 

حاكمة وأقلية عشائرية.

مع  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  تعاون  إن 
يُفضي  لن  األربعة  أجزائه  في  كردستان  أعداء 
واآلالم  المآسي  من  المزيد  سوى  شيء  إلى 
جانب  إلى  االصطفاف  وأن  الكردي،  للشعب 
العدوان التركي في باشور كردستان وروج آفا 
هو  الساحات  من  العديد  في  جانبه  إلى  والقتال 

خيانة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

الدميقراطي الكردستاين ال يكرتث 
بحال شعبه

الحزب  يتبعه  الذي  النهج  الصدد وحول   وبهذا 
الديمقراطي الكردستاني وتغريده خارج السرب 
تحدث  جلدته  ألبناء  ومعاداته  الكردستاني 

بهرم  خليل  الثقافية  والشخصية  األكاديمي 
لصحيفتنا وقال: إن المفهوم المسيطر على ذهنية 
والسيما  كردستان،  باشور  في  الحاكمة  الطبقة 
قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني المتحكمون 
باشور كردستان، هو  الحياة في  بكامل مفاصل 
ما  أن  المعلوم  ومن  الكالسيكية  القيادة  مفهوم 
الدبلوماسية،  في  الكالسيكية  القيادة  إليه  تسعى 
أوضاعها  إنقاذ  وراء  الجري  هي  والسياسة 
االكتراث  وعدم  والعائلية  والشخصية  اليومية 

بحال الشعب وتطلعاته.

كيفية  هو  لهم  الوحيد  الهم  بقوله:  بهرم  وتابع   
الحزب  به  يقوم  ما  وهذا  للعدو  التبعية  تطوير 
تطوير  في  والمتمثل  الكردستاني  الديمقراطي 
التبعية للفاشية التركية من خالل تطوير محاربته 
التي  العالقة  أن  الكردستانية،  التحرر  لحركة 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  بين  نشهدها 
بقيادة آل البرزاني والنظام الفاشي التركي ليس 
لها أي بعد وطني وال تخدم القضية الكردية في 
يراد  ضيقة  عالقة  هي  بل  كردستان،  باشور 
استمرارها من أجل مصالح زمرة حاكمة تعتمد 
على أقلية عشائرية وهي ليست مؤهلة ألن تدوم.

نهج الخيانة مستمر تاريخياً 
وحتى اآلن

الديمقراطي  به  يقوم  ما  كان  إذا  ما  وحول 
الكردستاني من خالل تفانيه في خدمة الطورانية 
للقضية  الخيانة  خط  ضمن  يدخل  التركية 
الكردية بشكل عام بيّن بهرم بقوله: عندما نعود 
بالتاريخ إلى الوراء قليالً ونحلل مسيرة الحزب 
لألحزاب  الخيانة  خط  أن  نجد  الديمقراطي 
ويشكل  السطح  على  يطفو  الكردستانية  والقوى 
النهج الغالب لديه، فقد تعاون الحزب الديمقراطي 

الكردستاني سابقا مع شاه إيران وكانت النتيجة 
انكسار ثورة الشعب الكردي في باشور.

تركيا  في  آذار  انقالب 12  بعد  بهرم:  وأوضح 
على  القضاء  تركيا  حاولت  1971حين  عام 
حركة الشباب الثوري، بادر الحزب الديمقراطي 
السياسية  الشخصية  اغتيال  إلى  الكردستاني 
الماللي  نظام  استالم  وبعد  آلجي«،  »سعيد 
الديمقراطي  الحزب  تعاون  إيران  في  للحكم 
الحزب  محاربة  في  فعال  بشكل  وساهم  معهم 
الديمقراطي الكردستاني في إيران، واليوم نرى 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  يعادي  كيف 

ثورة روج آفا.
وأشار بهرم فقال: منذ اليوم األول لثورة تموز 
سلبياً  موقفاً  الحزب  هذا  اتخذ  آفا  روج  في 
العون والمساعدة  تقديم  من  منها، فبدالً  وعدائياً 
لشعب روج آفا، عمل عكس ذلك وقام بمحاربة 
ويسعى  المجاالت،  جميع  في  آفا  روج  شعب 
الدولة  لمصالح  خدمةً  الثورة  إلضعاف  جاهداً 
االئتالف  جوقة  من  ومرتزقتها  التركية  الفاشية 
اإلخواني، وهكذا نرى بأن هذه القيادة الكالسيكية 
عملت وتحالفت مع األنظمة الغاصبة لكردستان 
ضد الشعب الكردستاني وتستمر في ذلك، فهي 
قاعدة  ثالثين  من  أكثر  بإقامة  اليوم  سمحت  قد 

عسكرية تركية وأكثر من موقع استخباراتي في 
التركية  الجندرمة  مع  وتنسق  كردستان  باشور 
حصل  وما  معها  السالح  وتحمل  عالياً،  تنسيقا 
مؤخراً في منطقة خليفان خير دليل على التعاون 
يسلكه  الذي  فالخط  »:إذا  التركي  المحتل  مع 
الديمقراطي الكردستاني هو دون أدنى شك خط 

الخيانة.
حيال  الكرد  بالمثقفين  المنوط  الدور  وعن 
مع  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  تعاون 
والقتال  الكردستانية  التحرر  حركة  ضد  تركيا 
يجب  بالقول:  بهرم  تحدث  جانبه  إلى  العلني 
أفكارهم  في  يجسدوا  أن  الكرد  المثقفين  على 
الكردي  الشعب  المجتمعية، ومصالح  المصلحة 
والمصالح  السياسية  الميول  عن  ويحيدوا  العليا 
على  يعملوا  وأن  والمادية  والعائلية  الشخصية 

الدفاع المستمر عن الحقيقة مهما كان الثمن.
جميع  على  قائالً:  حديثه  بهرم  خليل  واختتم   
المثقفين الذين هم منارات الشعوب ولسان حالها 
أصواتهم  يرفعوا  وأن  ضمائرهم،  يُحكموا  أن 
في جميع المنابر ويستخدموا أقالمهم ويفضحوا 
الديمقراطي  الحزب  يمارسه  الذي  الخيانة  خط 
وضد  عامةً  الكردي  الشعب  ضد  الكردستاني 

حركة حرية كردستان خاصةً. 

جل آغا / أمل محمد - بينت نساء جل آغا أن الهجمات التركّية المتكررة على مناطق شمال وشرق سوريا دليل واضح على فاشية هذه الدولة، وأكدن 
أن الوقوف في وجه هذه الهجمات هو واجب شرعي لكل مواطن شريف وتصعيد النضال هو الحل الوحيد لردع اإلرهاب.

كوباني/ سالفا أحمد ـ أوضحت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات فوزية عبدي أن التهديدات التركية لم تأِت من فراغ، إنما يقف 
خلفها أهداف ومساعي تخريبية وإرهابية، مشيرًة إلى إن تركيا تعلم بأن مشروع األمة الديمقراطية الحل الوحيد لقضايا الشرق األوسط العالقة، لذا 

تحاول بشتى الوسائل إفشال المشروع. 

تركيا خطر عىل اإلنسانية
 وحقوق اإلنسان

قائلةً:  أحمد  حفيفة  المواطنة  حدثتنا  وبدورها 
في كل مرة تخترق تركيا القوانين الدولية تقوم 
بحمام من الدماء في مناطقنا مستعينة بحلفائها 
تخلّف  وال  وتشّرد  وتخطف  تقتل  ومرتزقتها، 
واضحة  مآربها  والدخان  الدم  سوى  وراءها 

وهي توسيع رقعة سيطرتها.

و بينت حفيفة بقولها: إن تركيا تشكل خطر ليس 
فقط على مناطق شمال وشرق سوريا فحسب 
بل هي خطر على اإلنسانية، وهي تزعزع أمن 

المنطقة في محاولة منها إلبادة الكرد.
مرأى  أمام  وقالت:  حديثها  حفيفة  واختتمت 
بحق  حرب  بجرائم  تركيا  تقوم  العالم  ومسمع 
دون  جسيمة  وانتهاكات  العُّزل  المدنيين 
االكتراث ألي قانون وُعرف يدعو إلى حماية 

حقوق اإلنسان.
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

حرُب الشعِب الثورّيِة...  حرب الشعب الكردّي
دجوار أحمد آغا

لكّلٍ شعٍب في العالِم طريقته وأسلوبه في خوِض 
والطغاة،  المحتلين  مواجهِة  في  الثوريِّة  حربه 
وفي سياِق ظروٍف خاصٍة يتميّز بها كلُّ شعٍب، 
هذه  تخوضها  التي  المقاومِة  أنواعِ  جانب  إلى 
الشعوب خالل حربها الثوريّة ضدَّ القوى المحتلة 
الدكتاتوريّة.  والحكومات  المحليّة  والرجعيّة 
نموذجه  له  بل  استثناًء،  ليس  الكردّي  والشعب 
الخاص، وكذلك استثنائيّة ظروفه بسبب توزعه 
على عدة دوٍل وسياساِت القمعِ والمنعِ الممارسِة 

بحقه.  
في  الثوريّة  الكردّي  شعبنا  عن حرب  سنتحدث 
إنَّ  كردستان.  لوطننا  الغاصبين  المحتلين  وجِه 
ثورة شعبنا الكردّي األخيرة بقيادة حزب العماِل 
الكردستانّي فتحت آفاقاً جديدةً أمام نضاِل شعوِب 
الشرِق األوسط عموماً وشعبنا الكردّي على وجِه 
الكفاحِ  انطالقِة  ناحيِة  من  وتحديداً  الخصوص، 
فجٍر  إنّه »ميالدُ  نقول  أن  نستطيع  الذي  المسلّحِ 

جديٍد«.
التي  الثوريِّة  الحرِب  بتفاصيِل  الدخوِل  قبل 
حركة  طليعته  بقيادةِ  الكردّي  شعبنا  يخوضها 
عن  موجزاً  سنستعرُض  الكردستانّي،  التحرر 
جغرافية كردستان وتاريخ الكرد ثم نتحدث عن 

الحرِب الثوريِّة التي يخوضها شعبنا.

كردستان... املوقُع والحدوُد

وتُقدر  األوسط  الشرِق  قلب  في  كردستان  تقع 
من  يحدّها  كم2  ألف   550 بحدود  مساحتها 
الشرق  ومن  وجورجيا  وأرمينيا  تركيا  الشمال 
إيران ومن الغرب تركيا والبحر المتوسط ومن 
كردستان  وتمتاُز  وسوريا.  العراق  الجنوب 
بموقعها الجيوسياسّي الواقعِ على طريِق الحريِر 
تُعتبُر  عاٍم  وبشكٍل  وأوروبا.  آسيا  بين  الواصل 
أراضي كردستان مرتفعةً نسبيّاً وأعلى قمة فيها 
هي في جبل آكري )آرارات( 5165م كما أنّها 
كانت  قديماً  أنّها  نذكر  أن  يكفي  بالمياِه،  غنيةٌ 
تُسمى بـ«ميزوبوتاميا« أي بالد ما بين النهرين 
)دجلة والفرات(، باإلضافة إلى غناها بالثرواِت 
والكروم  النفط  مثل  الباطنيّة  سواء  الطبيعيّة 
الخارجيّة  أو  الحجرّي  والفحم  الطبيعّي  والغاز 
كالقمح والقطن والزيتون وغيرها من الزارعاِت 

الغذائيِّة االستراتيجيِّة.

املدن والسكان واألديان

في  مدينة  أكبر  »كرمانشاه«  مدينة  تُعتبر   
كردستان وتقع في الجزء الشرقّي والمحتل من 
جانب إيران، تليها آمد »ديار بكر« والتي تُعتبر 
بالجزء  منها  القلب  في  وتقع  كردستان  عاصمة 
الشمالّي المحتل من جانب تركيا، باإلضافة إلى 
هولير »أربيل« عاصمة إقليم كردستان – العراق 
الملحق  الجزء  آفا  روج  مدن  كبرى  وقامشلو 
بسوريا، وهناك مدن )مهاباد – سنة »سننداج« 
– أورمية – وان – أرزروم – ماردين – عفرين 
 – كوباني   – السليمانيّة   – كركوك   – بتليس   -
والمئاُت  ... وغيرها(   - كانيه  الحسكة – سري 
من المدِن والبلدات. ويبلغ عددُ سكاِن كردستان 

كردّي  مليون   45 منهم  نسمة  مليون   50 نحو 
والبقية عرب – أرمن – آشور – سريان – ترك 
– فرس – شركس – شيشان – تركمان – الز... 

وغيرهم.
السماويّة  األدياِن  من  العديدُ  توجد في كردستان 
من  والغالبيّة  األخرى.  والمذاهب  والطوائف 
ـ  اإلسالمّي  الدين  يعتنقون  كردستان  سكاِن 
المذهب السنّي، ويأتي المذهب العلوّي بالمرتبة 
وكوركوم  ديرسم  مناطق  في  ويتركز  الثانية 
»مرعش« ومالطي وهناك اإليزيديّة والمسيحيّة 
الزردشتيّة  إلى  باإلضافة  الموسوية  جانب  إلى 
الدين األساس واألصل للكرد. كما  تُعتبُر  والتي 
يعتنق قسُم من السكان »اليارسانيّة« و«الشبكيّة« 

و«البهائيّة«. 

تاريخ الكرد وكردستان قدمياً

من  بالكثيِر  وكردستان  الكرد  تاريخ  يحفل 
في  والعريقِة  الكبيرة  الحضاريّة  اإلنجازات 
جمعاء  للبشريّة  ملكاً  أصبحت  والتي  التاريخِ 
الضوِء  وألقِت  للشعوب  الحريِة  طريَق  وأنارت 
اكتشاف  مع  خاصة  القديم  اإلنسان  تطوِر  على 
حضارة »كري نافوكي« التي تعود إلى 11 ألف 
سنة خلت. وبالعودة إلى تاريخ الكرد وكردستان.
الشأِن  في  والباحثين  المؤرخين  من  الكثير 
الذكر  منهم على سبيل  األجانب ونذكر  الكردّي 
والزاريف  ونيكتين  مينورسكي  الحصر  وليس 
برونسن  فان  ومارتن  ديشنر  وغنثر  وادموندز 
شرفخان  ومنهم  الكرد  المؤرخين  جانب  إلى 
مظهر  كمال  ود.  زكي  أمين  ومحمد  البدليسّي 
أحمد ود. جبار قادر وغيرهم، يذكرون أن الُكرد 
وهم  والميديين  والهوريين  الميتانيين  أحفادُ  هم 
لم  التاريخ  فجِر  منذ  المنطقِة  في  أصيٌل  شعٌب 
يُهاجر ويستوطن المنطقِة مثل غيره من الشعوب 
)الترك – العرب( نموذجاً. ويُذكر أّن الكرد قادوا 
اإلمبراطوريِّة  ظلِم  ضد  الشعوب  كونفدرالية 
اآلشوريّة واستطاعِت الشعوب في نهايِة المطاِف 
إلى عاصمتهم  بالدخوِل  الظلِم  القضاَء على هذا 
إخسار  كي  بقيادة  م  ق.   612 سنة  نينوى 

)كيخسرو(. 

الكُرُد وكردستان يف
 العرص الحديث

المآسي  بكثرة  للكرد  الحديث  العصُر  يتميّز 
تاريخ  هو  العصر  هذا  بداية  نعتبر  أن  ويمكننا 
معركة  إثر  على  األولى  للمرة  كردستان  تقسيم 
قصر  اتفاقية  وبموجب   1514 سنة  تشالديران 
بين  الحدودَ  رسمت  التي   1639 سنة  شيرين 
إيران وتركيا، ومن ثم تقسيمها للمرة الثانية إلى 
سنة  بيكو  سايكس  اتفاقية  بموجب  أجزاء  أربعة 

.1916
والتقسيم،  لالحتالل  يستكين  ولم  شعبنا  يهدأ  لم 
قامت ثورات وانتفاضات كثيرة وفي سائر مناطق 
الوطن المقسم والمجزأ رافضة هذا التقسيم الجائر 
واالحتالل البغيض. نذكر منها على سبيل الذكر 
ال الحصر )ثورات بابان – ثورة مير محمد باشا 
 – االزيزي  بك  بدرخان  ثورة   – الراوندوزي 
ثورة الشيخ عبيد هللا النهري شمزينان – ثورات 

ديرسم وآكري – ثورة سمكو آغا شكاكي – ثورة 
بقيادة  كردستان  جمهورية   – بيران  سعيد  شيخ 

قاضي محمد – ثورات مصطفى البرزاني(. 

حرب الشعب الكردّي الثوريّة

الثوريّة  الكردّي  الشعب  بأنَّ حرب  القول  يُمكن 
التحرر  حركة  انطالقة  مع  بالفعل  بدأت  قد 
العمال  حزب  تأسيس  خالل  من  الكردستانية 
الكردستانّي PKK في 27 تشرين الثاني 1978 
كردّي  سياسّي  تنظيٍم  أول  بحق  يُعتبر  والذي 
من  والترك  الكرد  الطلبة  من  مجموعة  تؤسسه 
على  وكفاحه  نضاله  في  يستند  كادحة  أصوٍل 
الفكر الماركسي اللينيني الذي كان سائداً في تلك 
هذا  على  وتوعيته  الشعب  تنظيم  ومتبنياً  الفترة 
الفكر وبقيادة الطبقة العاملة والكادحة بشكٍل عام 
األيديولوجية  هذه  الثوريّين.  المثقفين  وطليعتها 
الفكرية التي تبناها الحزب كانت مهمة جداً في 
تلك المرحلة التي تصاعدت فيها ثورات التحرر 
العالم  شعوب  من  العديد  واستطاعت  الوطني 
االنتصار في هذه الثورات وبدعم من المعسكر 

االشتراكي القائم وقتها.
الثورّي  الفكِر  تحّوِل  تاريخِ  لقراءةِ  بالعودةِ 
اشتراكيٍّة  إلى  اللينيني(  )الماركسّي  االشتراكّي 
الشعوِب  إلرادةِ  قمعٍ  ونظاِم حكٍم وسلطِة  مشيّدةٍ 
نذكُر على سبيِل المثال انتفاضةَ المجر )هنغاريا( 
سنة 1956- أحداث براغ )تشيكوسلوفاكيا( عام 
إضافةً   ،1979 أفغانستان  في  التدخل   -1968
لدعِم أنظمٍة أخرى تدّعي االشتراكيّةَ وتقمُع إرادة 
وسوريا  العراق  في  البعث  نظام  مثل  شعوبها 
للبحِث  الحزب  دفع  ما  وغيرها،  أثيوبيا  ونظام 
الكردّي  الشعِب  سيكولوجيِّة  في  أعمق  بشكٍل 
والخروج بما يالئم خصائصه، فأعاد تنظيَم نفسه 
وعقد الكثير من اللقاءات واالجتماعات مع معظِم 
أفضت  أن  إلى  واالشتراكيّة  الديمقراطيّة  القوى 
الحاكمة  القوى  لمواجهِة  موحدة  جبهٍة  لتشكيِل 
الدموّي   1980 أيلول   12 انقالب  بعد  خاصةً 

باسِم »جبهة المقاومِة الموّحدة ضد الفاشية«. 

رضورة الحامية الذاتية 
يف كردستان

قبل تأسيس حركة التحرر الكردستانية وفي 18 
الكبار  مؤسسيها  أحد  استهداف  تم   1977 أيار 
الشهيد حقي قرار أثناء قيامه بمهامه الثوريّة في 
ديلوك »عينتاب«. وأظهر هذا االستهداف للحركِة 
أهميّةَ وجود حمايٍة ذاتيٍّة خاصةً مع ازدياد أعداد 
التركّي،  النظام  المتعاونين مع  العمالء والخونة 
ورفاقه إلعالِن  أوجالن  بالقائد  دفع  الذي  األمر 
طليعيٍّة  كقوةٍ  الكردستانّي  العمال  حزب  تأسيِس 
تحمي الوجودَ الكرديَّ وتدافُع عنه. وقام أعضاُء 
الحزِب فيما بعد باستهداِف ومعاقبِة من ارتكبوا 
الجريمةَ بحّقِ الرفيق الشهيد حقي قرار ما أعطى 

ثقةً كبيرةً لكوادِر الحركِة والشعِب.  
الجماعاِت  مواجهِة  إلى  بعدها  الحركةُ  توجهِت 
التركّي  الفاشي  للنظاِم  الموالية  اإلرهابيِّة 
وأعضاِء حزِب الحركِة القوميّة MHP وحزِب 
للشهيد خليل  استهدافهم  بعد  التركّي، خاصةً  هللا 
جاغون في حلوان. أثّرِت المقاومةُ والنضاُل في 

كّلٍ من حلوان وسويرك ضد المرتزقة عصابات 
-الذي  بوجاق«  »جالل  وعائلة  »السليمانيون« 
كانت  ما  الناس  على  وتجاوزاته  جرائمه  فاقت 
بحيث  نفسها،  التركيّة  الدولِة  أجهزةُ  به  تقوًم 
مشاكَل  تحلُّ  رفاقها  خالل  ومن  الحركةُ  بدأِت 
الناِس، ولم يتوجهوا للدولِة التي بقيت محصورةً 
بلدياُت باطمان وسري  في مبانيها، كما تحولت 
كانيه )جيالن بنار( إلى بلدياِت الشعِب ما أكسب 
الحركةَ زخماً ودعماً جماهيريّاً وشعبيّاً كبيرين. 
عليها،  ويعتمد  بالحركِة  يثُق  الشعُب  وأصبح 
األمر الذي دفع بالسلطِة الرتكاِب المجازر بحّقِ 

الشعِب، مذبحة كوركوم »مرعش« نموذجاً.
الوطنّي  واالنبعاِث  التحرِر  حركِة  أمام  يعد  لم 
خياٌر سوى تبنّي العنِف الثورّي أسلوباً للنضاِل. 
بالعنِف  الذاِت  عن  الدفاعِ  سوى  سبيل  يبَق  ولم 
لحمايِة الوجوِد في مواجهِة العنِف الذي يمارسه 
التحرِر  حركاُت  كانت  كما  المهيمن،  النظاُم 
تحقُق  العالمّي  النطاِق  على  المتنامية  الوطنيّة 
العامُل  كان  وهو  الشعبيّة،  بالحروِب  النصَر 
المسلّحِ  الكفاحِ  أسلوِب  نحو  للتوّجِه  المشّجُع 

الثورّي.

تطوُر الفكِر الثورّي للشعِب

االعتماد  درجة  إلى  الكردّي  شعبنا  إيصاُل  كان 
على نفسه في الكفاح من أجل الوجود والحرية، 
الباهرةِ التي حققتها حركةُ الحرية.  أبرَز النتائجِ 
اإلطالِق  على  والهيِّن  السهِل  باألمِر  يكن  ولم 
درجِة  تطوِر  ومع  النتيجة،  هذه  إلى  الوصوُل 
الوعي لدى الشعِب والتعّرِف على الذاِت الكرديِّة 
النظاِم  جرائُم  ازدادت  والمفقودةِ،  المحّطمِة 
اإلبادةِ  لنظاِم  تطويره  التركّي من خالل  الفاشي 
الجماعيّة بتشكيِل حماة القرى الخونة المأجورين 
اإلبادة  وهذه  شعبهم،  ضدَّ  النظاِم  لدى  العاملين 
من  هم  والمقتوُل  فالقاتُل  النظام،  يُريدها  التي 

الكرِد.  
بالمقابِل زرعِت الحركةُ الشجاعةَ وقوةَ اإلرادةِ، 
أجهزةُ  الذي نشرته  الخوَف والرعَب  واستبدلِت 
على  واإلصراِر  والكفاحِ  بالمقاومِة  الدولِة 
رأساً  األمور  الثوريّةُ  الحركةُ  وقلبِت  التحرِر. 
والثقِة  المقاومِة  خط  ثقافةَ  ونشرت  عقب،  على 
بالنفِس واإليماِن بالقدرةِ ليس فقط على المقاومِة 
من  النصر  سوى  شيَء  وال  النصِر،  تحقيَق  بل 
و«إما  حياة«  »المقاومةُ  مثل:  شعاراٍت  خالِل 

النصُر أو النصُر«.
 

إبراُز دوِر املرأِة الكرديِّة

كانِت المرأةُ بشكٍل عاٍم مهّمشٍة وقليلةَ المشاركِة 
هناك  يكن  ولم  شعبنا،  وانتفاضاِت  ثوراِت  في 
وعي بأهميِّة مشاركتها في الِحراِك الجماهيرّي، 
ولم تكِن المرأةُ تستطيُع مغادرةَ منزلها دون إذِن 
زوجها أو والدها. لكن مع بروِز حركِة التحرر 
أوجالن،  القائِد  فكر  خالل  ومن  الكردستانية، 
الذي دفع باتجاه تحرِر المرأة من خالِل مشاركتها 
السياسيّة  الحركِة  وفعالياِت  نشاطاِت  في  الفعّالة 
النهُج  ومّكن  سواء.  حٍدّ  على  والعسكريّة  منها 
المتّبُع في إكساِب المرأة خصوصيتها، وإعطائها 
قيمتها ومنحها قوةَ اإلرادة، من الوصوِل إلى الثقِة 
بالنفِس واإليماِن بالقدرةِ على المشاركِة والنضاِل 
الكردستانّي،  العماِل  حزِب  صفوِف  ضمن 
من  بالكفاحِ  المرأةِ  مشاركةَ  زيادةَ  أّن  خاصةً 
الحاكمة في كردستان  السلطِة  الحريِّة ضدَّ  أجِل 
عّززت هذا الكفاح وجذبت انتباه الجميع. كما أنَّ 
هذه المشاركة المتزايدةَ للمرأةِ أدّت إلى تغييراٍت 
إلى  ذلك  المجتمعِ، وأدّى  بنيِة وعقليِّة  كبيرةٍ في 
وحزب  أوجالن  القائد  تجاه  المرأةِ  التزاِم  زيادةِ 

.PKK العمال الكردستانّي

خصائُص حرِب الشعِب
 الكردّي الثوريِّة

بدأِت التجربةُ الثوريّة لشعبنا الكردّي في باكور 
العماِل  حزِب  انطالقِة  خالِل  من  كردستان 
الكردستانّي في مناخٍ مليٍء بصوِر الديكتاتوريِّة 
واإلبادةِ  الصهِر  ومحاوالِت  التركيِّة  والشوفينيِّة 
إحياِء  إعادةَ  فإنَّ  لذا  الكردّي.  للشعِب  الثقافيّة 
األجواِء  تلك  في  الكرديِّة  القوميِّة  الروحِ  وبعِث 
المشحونِة بالحقِد والكراهيِّة كانت أشبهَ ما يكوُن 
المهمةُ  وكانِت  حيّاً.  القبِر  من  الميِت  بإخراجِ 
الرئيسيّةُ تتمثُل بحمِل الرجِل المريِض ونقله إلى 
عافيته،  واسترداِد  حياته  لتأميِن  أخرى  أوساٍط 
من  بالخروجِ  القائِد عبد هللا أوجالن  قراُر  فكان 
الرها  من  شهر  بعد  وأعلن  الشماليّة،  كردستان 
األوسِط،  الشرِق  ساحِة  إلى  بالتوّجِه  »أورفا« 
الثوريِّة  القوى  من  العديدُ  توّجهِت  وبالمقابِل 
أوروبا  ولكن  أوروبا،  باتجاِه  األخرى  السياسيِّة 
كانت قد تخلّت منذ زمٍن بعيٍد عن كونها مركزاً 
الحاضِن  دوِر  لتأديِة  متحّولةً  الثورّي،  للنشاِط 
والداعِم للحداثِة التركيِّة المتمثلِة بالنظاِم الحاكِم.  
تميّزت حرُب الشعِب الثوريِّة التي قادتها حركةُ 
بين  ما  بالعالقِة  تتعلُق  فلسفيٍّة  بقضيٍة  الحريِة 
على  الكردّي  شعبنا  كان  إذ  والحريِّة،  الوجوِد 
المستقلِة،  وهويته  انتمائه  وفقدان  االندثار  وشِك 
بحيث أصبح غريباً في وطنه متخلّياً عن حريته. 
شعبنا  حرب  بها  تتميّز  التي  األخرى  والميزةُ 
التاريخّي االجتماعّي  الثوريِّة، كانت أنَّ الوجودَ 
والهويةَ الذاتيّةَ تشهدُ إبادةً، وبالتالي من المستحيِل 
نيُل الحريِة من خالِل كفاحٍ سياسّي واقتصادّي إذ 
ال بدَّ من خوِض حرٍب ضروٍس إلثباِت الوجوِد 
كردستان خالل  حرية  حركة  به  قامت  ما  وهو 
الثالثين سنةً األولى من كفاحها كما صّرح بذلك 

القائد عبد هللا أوجالن.  

أهمّيُة الحرِب الثوريّة يف
 واقعنا الحارِض

الثوريِّة  الكردّي  الشعِب  حرِب  أهميّةُ  تكمُن 
والتعتيِم  الفقِر  من  عانى  شعٍب  حرَب  بكونها 
المزدوجِ  واالضطهاِد  والظلِم  والقهِر  والتخلِف 
من الدولِة القومويِّة التركيِّة، وكذلك من اإلقطاعِ 
والرجعيِّة الكرديِّة المتخلفِة والتي تدوُر في فلِك 
الدولِة، وبات هذا الشعُب على حافِة الزواِل نتيجةً 
لحمالِت الصهِر واإلبادةِ التي تعّرَض لها، لكنه 
الثقِة  استطاَع أن يتحّوَل من شعٍب ضعيٍف فاقِد 
الوجوِد  لتحقيق  يسعى  مقاتٍل  شعٍب  إلى  بنفسه 
دولِة  وحشيِّة  فرغم  والديمقراطيّة،   والحريِة 
االحتالِل التركّي واستخدامها لتكنولوجيا حربيٍّة 
حلِف  في  الثاني  يُعتبُر  جيشاً  وامتالكها  حديثٍة، 
وتتلقّى  األمريكيّة  المتحدة  الواليات  بعد  الناتو 
دعماً استخباراتيّاً ولوجستيّاً بال حدوٍد من جانب 
لم يمنع  أنَّ ذلك كله  الحلِف وإسرائيل، إال  دوِل 
شعبنا من الدفاعِ عن نفسه واالستمراِر في حربه 
الثوريِّة المنطلقِة منذ قفزة 15 آب التاريخيّة في 

عام 1984 وحتى يومنا هذا.
يكوَن  أن  »يجُب  أوجالن:  هللا  عبد  القائدُ  يقوُل 
إذ  والتضحيات،  القرابين  لتقديِم  مستعداً  الشعُب 
هناك احتماٌل أن يلجأ العدو للوحشيِّة مما تسبب 
في قتِل اآلالف في يوٍم واحٍد ولكن على الحركاِت 
الصاعِ  وردُّ  المقاومِة  قدرةِ  امتالُك  الثوريِّة 
صاعين، ويكوُن النصُر هو النتيجةُ الحتميّةُ لهذه 

الّحرِب الشعبيّة«. 

كاوا درويش : أدعو إلى الخروج عن تنميط الهايكو وتقّييده

عـريـــب القرطبـّي المؤّرخ الطبيب والشاعـر الّلبيب

شاعر  درويش  كاوا  ـ  إسكندر  غاندي  حاوره/ 
متميّز يسعى إلى أن تكون له بصمته الخاصة 
بين  تماهيه  األدب، يسعى من خالل  في بحور 
حروف قصيدة الهايكو أن يرسم مالمح الواقع 
المعاش عبر غوصه وتجواله بين ثنايا النفس 

البشرية.

المثخن  فؤاده  في  مشتعلة  الشعر  جمرة  تبقى 
بتفاصيل الراحة والتأّمل واأللم والحزن وأوقات 
الشعر  جذوة  تبقى  أن  كلّه  هّمه  و  السرور، 
تلك  الصطياد  دوما؛  فطناً  يبقى  وأن  متّقده، 
الفكرة البارقة؛ ليخلّدها بكلمات تختصر عوالمه 
وأال  باستمرار،  المتبدّلة  وحاالته  المتنّوعة 
نتعرف  وكي  أبداً،   اللحظة  تلك  اقتناص  يفوته 
عن قرب على صاحب الكلمة المعبّرة ونستدّل 
صحيفتنا  أجرت  واألدبية  الفنية  مسيرته  على 

»روناهي« معه هذا الحوار.   

ـ حدثنا عن بداياتك يف طرق 
أبواب األدب، وعن تجربتك 
يف النمط الشعري القادم من 

اليابان« الهايكو«

روناهي  لجريدة  الشكر  بجزيل  أتوجه  بداية 
عشقي  بدأ  حقيقة  استضافتي،  على  الموقّرة 
للمطالعة، وللغة العربية منذ سنوات دراستي في 
المرحلة االبتدائية، ولعشقي للغة العربية، كنت 
من المتفّوقين فيها، وكنت دائما أكتب الخواطر 
للمطالعة  الكبير  نهمي  عن  ناهيك  الضاد،  بلغة 
أو  مجلّة  أو  كتاب  أي  وجود  أستغّل  ووكنت 
أسامة  كمجلّة  فيها  ما  البيت؛ ألقرأ  في  صحيفة 
الخاصة باألطفال والحقا مجلة العربي العريقة، 
وفي العاشرة من عمري أنهيت قراءة أول كتاب 
أهدتني إياه أختي الكبرى، وأتذّكر أن أول رواية 
لطفي  لمصطفى  العبرات«   « كانت  قرأتها 
المنفلوطي« وحينها كنت في الرابعة عشرة من 
عمري، ولألسف بسبب تنقّلنا المستمّر؛ ضاعت 
الخواطر والمحاوالت األدبية المتنوعة كلّها التي 
كورونا  جائحة  اجتاحت  وعندما  قلمي،  خّطها 
العالم، ووجدنا أنفسنا في الحجر المنزلي كتبت 
مهب  في   « بعنوان  القصيرة  قصصي  أولى 
الجائحة« وقد القت استحسان العديد من الكتّاب 
من  الحقبة  تلك  وفي  قامشلو،  في  والشعراء 
الحجر المنزلي، لفت انتباهي  »قصيدة الهايكو« 
الّتي يسّميها البعض بالقصيدة الصامتة، وبدأت 
منذ عامين أغوص وأبحر بين موسيقا حروفها.  

ـ ما األساس الذي تعتمد عليه 
قصيدة الهايكو؟

الهايكو أو الهائيكو باللّغة اليابانية هي أحد ألوان 
الشعر الياباني »قصيدة قصيرة جداً« تتألّف من 
ثالثة أسطر فقط قائمة على اللغة الحسية القادرة 
أو  مشهد  أو  شعور  عن  المكثّف  التعبير  على 
صورة جمالية من جهة وعلى البساطة من جهة 
وضوح  بكّل  الممتنع  السهل  من  فهي  أخرى، 
وتطّور  الشعري  النمط  هذا  نشأ  واختصار، 
اليابانيين  الشعراء  أيدي  على  أساسي  بشكل 
في  »ماتسوباشو«  الياباني  الشاعر  وخاصة 

منتصف القرن السادس عشر ميالدي.
 يتّميز الهايكو بسالسة اللغة وبساطتها وابتعادها 
عنها  واالستعاضة  الجزلة،  األلفاظ  عن 
على  تعتمد  إنّها  كما  العذبة،  الرقيقة  بالمفردات 
التكثيف واالختزال اللفظي البعيد عن المحسنات 
على  يستند  الهايكو،  بناء  أن  ورغم  البديعية، 
على  ويعتمد  بينهما،  والربط  والحدث  الوصف 
لوحة  لرسم  كافيا  ليس  كلّه  ذلك  فإّن  المشهدية، 
هايكو مفعمة الجمال، بل يجب على الهايكوست 
الكافية  القدرة  يمنحه  معرفّي  إلمام  ذا  يكون  أن 
لتصنع  كلّها؛  بأحاسيسها  الصورة  نقل  على 
مفارقة مبهرة تدهش القارئ المتذوق لهكذا فّن. 
فالهايكو إن أردنا وصفه بكلمة واحدة، يمكن أن 

نصفه بـ  »الروح«.

ـ اعتاد قارئ الشعر العريب عىل 
النصوص التي يكرث فيها املجاز 

الرصيح والخيال املحلّق، هل ترى 
أن قصيدة الهايكو قادرة عىل 

إرواء نهم القارئ؟

في البداية علينا االعتراف أّن كّل جديد مرفوض 
في بادئ األمر، ويستلزم وقتا وزمنا حتّى يثبت 
نفسه بين أقرانه، ودعني استشهد بقصيدة النثر، 

ظهوره،  بداية  في  مرفوضا  النثر  كان  فمثلما 
والقى الكثير من المعّوقات، بحجج كثيرة منها 
الخروج عن لغة الشعر الكالسيكية، وهدم جدار 
الزمنية، فمن  الحقبة  األوزان والقوافي في تلك 
الطبيعي أن يالقي الهايكو العوائق نفسها، ولذلك 
نجد أنصار المدارس التقليدية ورافضي الحداثة 
لم  بالنثر،  أمس  قبلنا  فإذا  بالمرصاد،  له  واقفين 
يعكس  الذي  النمط  هذا  بالهايكو  اليوم  النقبل 
مختلف  لعالم  ورؤيته  الحقيقي  الشاعر  إحساس 
جديد  لواقع  معايشته  ويعبّرعن  قبل،  ذي  عن 
جعلته  واجتماعية؛  سياسية  وأحداث  متسارع 
فالهايكو  واالختزال،  والواقعية  للبساطة  ينزع 
بموسيقاه  القارئ  وجدان  يهّز  الذي  الجميل 
ويجعلك  العميقة،  ومعانيه  وروحه  الداخلية 
هو  ذهنك،  في  ليخلد  به  وتحّس  معه  تتفاعل 
قصيدة بكّل معنى الكلمة ال بل هو قيمة جمالية 
مضافة للشعر، واألدب العربّي، وأنا على يقين 
ظمأ  وإرواء  نفسها  فرض  على  قادرة  بأنها 

القارئ. 

ـ هل يتمسك كاوا درويش 
بالهايكو التقليدي أم الحديث، 

وملاذا؟

القديم  الهايكو  إلى  تعلّقي وانحيازي  بالرغم من 
التقليدي، ولكنّني أميل أكثر إلى الهايكو الجديد، 
إلى  أدعو  أنا  الحر«،  »بالهايكو  يسّمى  ما  أو 
إلى  أدعو  وتقيّيده،  الهايكو  تنميط  عن  الخروج 
االنزياح عن نسقها الكالسيكي نحو فضاء أكثر 
حرية للهايكوست؛ ليعبّر عما يدور في خلجات 
للهايكو بما يحمله  الخلقي  نفسه ورؤيته للمشهد 
التركيز  فقط  وليس  عميقة  جمالية  دالالت  من 
يسطح  الذي  األمامي  المشهد  على  اللحظي 
قصيدة الهايكو أحيانا كثيرة مع محاولة التركيز 
على المشهدين معا في الوقت نفسه »الطبيعة وما 
فأنا خرجت ألكثر  فردية،  وراءها«، وكتجربة 
من مّرة عن سياق الهايكو التقليدي إلى الهايكو 
الحر في أكثر من مناسبة، كحادثة حريق سينما 
عامودا مثالً، التي كتبت عنها مجموعة قصائد 
وجمعتها في نّص واحد مع مراعاة الفواصل بين 
كّل قصيدة وأخرى، وهذا بحد ذاته خروج عن 

المدرسة الكالسيكية للهايكو.

ـ إىل جانب الهايكو، تكتب 
القصص القصرية جداً، هل ميكن 

الجمع بني االثنني؟

القصة  بين  رابط  ثّمة  هناك  ليس  الحقيقة  في 
فّن  كليهما  أّن  سوى  والهايكو  جداً  القصيرة 

في  اشتراكهما  إلى  باإلضافة  األدب،  فنون  من 
ال  أنا شخصياً  النفس،  الشديد وقصر  االختزال 
أميل إلى المزج بين الهايكو والقصة القصيرة، 
ولكنّي كتبت عددا من نصوص »الهايبون« التي 

تبدأ بالنثر وتنتهي بالهايكو.

ـ برأيك هل أثرت الحرب يف 
سوريا عىل شعراء الهايكو؟

بل  الطبيعي،  فمن  بيئته،  ابن  الشاعر  يقال  كما 
السورّي  الشاعر  يتأثّر  أن  جدّا،  الطبيعي  من 
بأحاسيسه ووجدانياته بأهوال الحرب السورية، 
التي لم تترك كائناً حيّاً إاّل ونالت منه، فإذا كان 
أكثرهما  فما  والمشهد،  الصورة  الهايكو  قوام 
طيلة سنوات الحرب الطويلة، تلك الصور التي 
ترقرقت  دماء  لون  األحمر،  باللون  اصطبغت 
الوعي  فاستخدم  الحرب،  من  كامل  عقد  عبر 
الشاعر مصطلحات غريبة عن الهايكو من قبيل 
ألغام... قنابل... رصاص ...حواجز... مقاتلين، 
اجتاح  نّظمتها عندما  وإليكم مجموعة نصوص 

المحتّل التركّي »سري كانيه«:
واشو كاني

يفصلك عني وتين القلب
آهات نازح

...................
أجنحة متكّسرة

عيون تحكي قصصا
عذابات مهّجر

.......................
خلف الحواجز 

ترمقك عين مقاتل
قسماً سنعود.

....................

ـ كاوا درويش كردّي يكتب 
قصيدة الهايكو العربّية، هل 

سرنى هايكو كردّي بقلم كاوا 
درويش مستقبال؟

بلغتي  وضعفي  بتقصيري  أعترف  الحقيقة  في 
شعبي،  أبناء  من  العديد  مثل  مثلي  الكردية 
الذين عانوا ما عانوه عبر  أبناء جيلي  وخاصة 
عقود طويلة من حكم البعث الّذي لم يترك وسيلة 
إاّل وحارب بها لغتنا الكردية، ولكني أعدّ نفسي 
الهايكو  قصيدة  أكتب  أن  آخر  شخص  أّي  قبل 
وغيرها من فنون األدب بلغتي األّم في يوم ما. 

ـ متى سرتى مجموعتك الشعرية 
مكانها يف دور القراءة؟

بطباعة  مهووسا  لست  وصدق  صراحة  بكل 
هّما  ذلك  من  أجعل  ولم  األولى،  مجموعتي 
ومضمونه  الكتاب  لغة  هو  يهّمني  ما  يؤّرقني، 
وليس عدد صفحاته، وال أخفي عليكم في الوقت 
نفسه رغبتي ولهفتي في أن أرى باكورة أعمالي 
الكتب،  ومعارض  القراءة  دور  في  النور  ترى 
هل  بعد،  لدي  اتّضحت  قد  الرؤية  تكن  لم  وإن 
أم  الهايكو  لقصائد  شعرية  مجموعة  ستكون 

مجموعة قصصية حقيقة ال أعلم.

ـ قبل أن نختم الحوار معك 
ببعض قصائدك، إن كانت لكم 
كلمة توّدون توجيهها ما هي؟. 

لجريدة  التّقدم واالزدهار  الموفقيّة ودوام  أتمنى 
بأحّر  القّراء  للسادة  وأتقدّم  الغراء،  »روناهّي« 
أهدي  وختاما  القلب  ثنايا  من  النابعة  التحيات 
تنال  أن  آمالً  القصائد  من  مجموعة  القّراء 

إعجابهم:
هايكو المرأة:

..........
زهرة الناردين

شالل حنان
أخت جميلة
.............

جوريّة ذابلة
ال تعرف الراحة

عذابات امرأة
..............

ساهرة الليالي 
جبل أشم

بنت األصول
................
إكسير الحياة

أيقونة الوفاء العظيمة 
زوجة صالحة
..................
ينابيع العطاء 

جميعها تنبض 
إاّل أّمي

) ليلى الدردوري(
كاتبة وناقدة مغربية

عريب بن سعد القرطبي وأحد مشاهير التصنيف 
التاريخي في قرطبة، على حدّ ما أورده  صاحب 
أحداث  من  جزءا  أن  ومع  والتكملة(،  )الذيل 
حياته ظل مغموراً، فإن المأثور منها تولية عبد 
شونة(  )كورة  على  عامال  له  الناصر  الرحمن 
سنة )331هـ( ثم استكتبه الحكم المستنّصر بن 
الحاجب  األثيرة عند  ناهيك عن مكانته  ناصر، 
عند  رفيع  ومقام  المصحفي(،  جعفر  )أبي 
)المنصور بن عامر(، فقد كان )عريب( مؤّرخا 
واسع المعرفة بالتاريخ، جامعا لألخبار ومصنّفا 
اشتهر له كتاب )صلة تاريخ الطبري( وكان بدأه 

سنة )291هـ( وهي السنة  التي وقف )الطبري( 
عندها في تاريخه، وتابعها )عريب( في السرد 
)الذيل  كتاب  ففي  إلى سنة )320هـ(  التاريخي 
الذي  تاريخه  )عريب(  لـ  أن  ورد  والتكملة( 
الطبري(،  جعفر  )أبي  تاريخ  من  اختصره 
وهو  واألندلس،  إفريقية  أخبار  إليه  وأضاف 
من  )المختصر  كتاب  أن  ويبدو  ممتع،  كتاب 
تاريخ  )صلة  كتاب  غير  الطبري(  تاريخ 
الطبري( الذي طبعه )دي خويه( وألحقه أيضا 
بالجزء الثاني عشر من )تاريخ الرسل والملوك( 
بارع وذو حظ  أديب  إّن )عريب(  ثم  للطبري، 
ذا  ماهرا،  طبيبا  كان  كما  والنّحو،  الّلغة  ّمن 
عناية بكتب األطبّاء القدماء والمحدّثين، على أن 
شهرته في التاريخ خاصة، فقد أشار إليه في هذا 
في  العنسي(،  بن سعيد  بن موسى  )علي  الباب 
مديحه في أبي عبد هللا بن الحسين كما جاء في 
الشاعر: »وإن سرد  قول  للمقّرّي  الطب(  )نفح 

التاريخ قلت عريب«
الشاعرية  من  قسط  على  )عريب(  أن  على   
)جعفر  الحاجب  مجلس  في  كتبه  ما  قبيلها  من 
فأجلسه  مكتّظاّ،  المجلس  وكان  المصحفّي(، 
)المصحفّي( في مكان قريب، ولكن بينهما كان 
رجل آخر، فكتب إليه:                                                    

»حال بيني وبين وجهك في المجلس                   
شخص على القلوب ثقيــــــل

ما توّهمت قبلها أن شخصــــــــــــا       
بين قلبـــي وناظـــري سيحـــــــول«

كتاب  األطفال  طّب  في  الكتب  من  ولـ)عريب( 
والمولودين(،  الحبالى  وتدبير  الجنين  )خلق 
ويُعرف بكتاب )خلق اإلنسان وتدبير األطفال(، 
وهو  )األنواء(  وكتاب  األدوية(  )عيون  وكتاب 
)في  وكتاب  ومعتمد،  ومستعمل  مفيد  كتاب 
وكتاب  األبدان(،  ومصالح  األزمان  تفصيل 
نشره  الفرنسية  إلى  مترجم  قرطبة(  )تقويم 
)دوزي( وفي الطبعة الثانية من نشر )شارل بال( 
تمّر  النجوم  ذكر  مجموعة من  في  كتاب  وهو 
بها الشمس في أثناء السنة، والُمدد الّتي تقضيها 
اإلثني عشر،  البروج  برج من  كّل  في  الشمس 
واختالف مطلع الشمس على األفق الشرقي بين 
ظّل  وقصر  الشمس،  واستواء  وفصل،  فصل 
في  النهار  طول  وتزايد  ارتفعت،  كلّما  األشياء 
طول  وتزايد  الخريف،  في  قصره  مع  الصيف 
الليل في الشتاء )مع قصر في النهار(، والتوّسط 
وميقات  والخريف(،  الربيع  )في  واالعتدال 
الفلك  أيّامه على مذهب علماء  كّل فصل وعدد 

طبيعة  وصلة  خاصة،  اليونانيين  من  القدماء 
البشر )بالقوة أو بالمرض( بحسب فصول السنة، 
والغرس  السنوي  والنبات  والحبوب  والزرع 
للفصول  تبعا  األدوية  واستعمال   ، لألشجار 
كالفصد، وتحضير األدوية من النباتات الفصليّة 
علم  في  أيضا  والكتاب  والمربيات،  واألشربة 
األنواء  في  العرب  ومذاهب  الرياح  تصارف 
البادية  واألمطار بسبب رحلة البدو وتنقّلهم في 
)عريب  وفاة  أن  ويرجح  والعشب.  الماء  وراء 
 / )370هـ  سنة  نحو  كانت  القرطبي(  سعد  بن 

980م( بقرطبة. 
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الحسكة : مديرية الثروة الحيوانية توزع العلف واللقاحات البيطرية

واقع خدمي سيء في قرى جنوب 
الحسكة ومناشدات إلنقاذ المنطقة

االنتهاء من تعبيد طريق 
هجين الباغوز

الشهيد تقي الدين حسن.. نضال حتى اللحظات األخيرة من حياته

مركز غسيل الِكلى... مشروع جديد ُيخّفف أعباء المرضى

عاّمة  سوريا  مّرت   - محمد  آالن  الحسكة/ 
ومناطق شمال وشرق سوريا خاصة بظروف 
وعانى  شحيح،  أمطار  وموسم  جافّة  مناخية 
مربو الثروة الحيوانية من قلّة نباتات الرعي، 
في  شديد  نقص  إلى  القاحلة  الظروف  وأّدت 
النباتات الرعوية، واعتماد المربين على شراء 

األعالف بأسعاٍر مرتفعة. 

لتنمية  الداعم  الرافد  الحيوانية  الثروة  تشّكل 
تعزيز  في  مباشرةً  وتساهم  الزراعي،  القطاع 
األمن الغذائي، وتخفّف من وطأة الفقر والوضع 
لالزمة  وتداركا  الحالي  المتردّي  االقتصادّي 
المتفاقمة جراء شّح المراعي وتداعيات الموسم 
في  الحيوانية  الثروة  مديرية  شّرعت  الجاف، 
من  الثانية  الدفعة  بتوزيع  الحسكة،  مقاطعة 
المسّجلين  المواشي،  مربي  على  األعالف 
الثروة  لمديرية  التابعة  الجمعيات  في  أصوالً 
الحيوانية في المقاطعة، انطالقاً من مسؤولياتها 
للزراعة  العامة  المديرية  شهدت  وقد  تجاههم، 
الحسكة، تجمهر  الحيوانية في مقاطعة  والثروة 
العديد من المربين من شتّى المناطق والنواحي 
في المناطق، للبدء باستالم الكميات المخصصة 
التي تخّول صاحبها الحصول  للبطاقة  لهم وفقاً 
اللقاحات  لتوزيع  باإلضافة  المادة،  هذه  على 

البيطرية الخاصة بالوباء الحيواني )نيوكاسل(

ظروف صعبة متّر عىل مريب 
املوايش

تعدّدت المشاكل التي تتكالب على مربي الثروة 
نتيجةً  المواشي،  مربو  وبخاصة  الحيوانية 
ألسباب عدّة منها، شّح األمطار وسيطرة الجفاف 
على معظم المناطق الرعوية وقلّة العلف وحكرهُ 
تقريباً بالسوق السوداء الّتي تبيعه للمربين بثالثة 
الحيوانية،  الثروة  مديرية  عن  سعرِه  أضعاف 
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع التقت صحيفتنا 
الثروة  لمديرية  المشترك  بالرئيس  »روناهي« 
’’ كاوا شيخو’’  الحسكة  الحيوانية في مقاطعة 
العلفية على مربي  المادة  يتّم توزيع  قال:  حيث 
وبحسب  لدينا،  المتوفّرة  للكميات  وفقاً  الماشية 
الجداول المنّظمة من قبل اللجان التابعة للمديرية 
في أنحاء المقاطعة، والمسجلّين أصوالً في قوائم 
تّم  وقد  الحيوانية،  الثروة  مديرية  لدى  المربين 
ماشية،  رأس  لكل  كيلوغرام  عشرة  تخصيص 
قُِسَمت بحسب الكمية المتوفّرة لدينا، تماشياً مع 
مّرت  التي  الصعبة  والظروف  الملّحة  الحاجة 
الكمية  هذِه  تكون  كافّة. وربّما ال  المربين  على 
ما  بالتوزيع بحسب  ملزمون  نحن  ولكن  كافية، 

يتوفر من مادة علفية ضمن المستودعات«. 

توزيع األدوية البيطرية ملكافحة 
األمراض.

بتوزيع  يقومون  حالياً  بأنّهم  شيخو:  أضاف 
لمكافحة  الضرورية  واألدوية  المضادات 
في  والمساهمة  المواشي،  تصيب  التي  اآلفات 
استمرارية  لضمان  للمربين  صحية  بيئة  تأمين 
بتوجيه  قمنا  حيث  والصحية،  السليمة  التربية 
اإلرشادية  الوحدات  في  والبيطريين  الفنيين 
واللجان الزراعية للبدء في الحمالت التحصينية 
المستوطنة  والمعدية  السارية  األمراض  ضدّ 
هذِه  في  األهّم  والتحصين  المناطق،  بعض  في 
مرض  ضد  التحصين  على  يترّكز  المرحلة 
الفيروسية  األمراض  من  يعدّ  الذي  )نيوكاسل( 
الوبائية سريعة االنتشار، مّما قد يسبّب خسائر 
في  الفيروس  هذا  ويتّميز  المربّين،  عند  فادحة 
حالة إصابة القطيع، إلى نفوقِه بنسبة مئة بالمئة، 
الداجنة، وتبقى  الطيور  القدرة على إصابة  وله 

الفئة المصابة على قيد الحياة لمدة ثالثة أشهر.

األعراض وفرتة الحضانة

أّما فترة الحضانة: فهي من يومين إلى ثمانية   
الطيور  تصيب  التي  واألعراض  يوماً،  عشر 
ضيق  أوالً،  اآلتي:  النحو  على  تكون  الداجنة 
بصعوبة  التنفس  ومحاولة  الرقبة  ومدّ  التنفس 

مصحوبة بأصوات غريبة.
بمادة  ممزوج  األخضر  باللون  إسهال  ثانياً: 

جيرية.
ثالثاً: تحّول العرف إلى اللون األحمر مع توّرم 

يظهر واضحاً.

رابعاً: شلل باألطراف وارتعاش.
في  الحيوانية  الثروة  لمديرية  المشترك  الرئيس 
مقاطعة الحسكة ’’ كاوا شيخو’’ أّكد في حديثه: 
إن على المربّين اتباع التعليمات بحرص وعناية 
وهي: تحصين الطيور باللقاح المناسب وتجنّب 
البيئية التي تساعد على نقل العدوى،  الظروف 
التعقيم  ومحاولة  العالية،  والحرارة  كالبرودة 
ودفنها  المصابة،  الطيور  وإعدام  دوري  بشكٍل 

وعدم رميها في العراء.
 والجدير ذكره: إن هذا المرض من األمراض 
والحيوان،  اإلنسان  تصيب  التي  المشتركة 
الفيروس  هذا  مع  بحذر  التعامل  يجب  وبالتالي 

واتباع التعليمات السليمة كافة للوقاية منه.

الشدادي/ حسام دخيل - تفتقر العديد من قرى 
بريف الحسكة الجنوبي إلى خدمات أساسية تعّد 
من مقومات الحياة منذ بداية األزمة السورية، 
والذي زاد األمر تعقيداً، سوء الضائقة المالية 
المنطقة  بها  تمّر  التي  االقتصادية  واألزمة 
والجفاف  الزراعي  االنتاج  تراجع  إلى  إضافة 

خالل المواسم السابقة. 

شّح في الماء وعدم توفر الكهرباء والمحروقات 
وأبو  كالدشيشة  القرى  من  الكثير  واقع  هو  هذا 
جنوبي  العراقية  الحدود  من  القريبة  حامضة 
مدينة الحسكة، على الرغم من تقديم األهالي عدة 
واقع  تحسين  بهدف  المحلية  للمجالس  شكاوى 
الطلبات  تلقى هذه  أن  الخدمي، من دون  قراهم 

أي استجابة، كما يقولون.
خويبيرة  قرية  من  الخلف  شاهين  المواطن 
قال لصحيفتنا: »نعيش حياة  الشاير  لتّل  التابعة 
قرانا  شيء،  كّل  في  أنفسنا  على  نعتمد  بدائية، 
الخدمات، ال ماء وال كهرباء وال  تفتقر ألبسط 
فنحن  اتصاالت،  شبكة  وال  طرقات  وال  خبز 
غير  وكأننا  الخارجي  العالم  معزولين عن  شبه 

موجودين على الخريطة«.
الذي  الطحين  لشراء  »نلجأ  الخلف:  وأضاف 

الخبز  تأمين  أجل  من  قياسية  ألسعار  وصل 
ألبنائنا، وهناك الكثير من العوائل ال تملك قوت 
بمبلغ  الحنطة  كيس  شراء  تستطيع  وال  اليوم، 
150 ألف ليرة سورية، وال شراء كيس طحين 

ال يكفي العائلة لمدّة أسبوع بمبلغ 100 ألف«.
وقال المواطن حامد العبد: إّن قريتهم تعاني من 
المتر  سعر  يصل  حيث  الشرب،  مياه  في  شّح 
المكعب الواحد من المياه إلى أكثر من 12000 

ليرة سوريه إن توفّر.

تل  ببلدية  الخاصة  العبد: »الصهاريج  ويضيف 
الشاير ال تصل إالّ كّل ثالثة أشهر مرة واحدة، 
ويضطّر األهالي في بعض األحيان لشرب مياه 

اآلبار الُمرة«.
مع دخول فصل  يزيد األمر سوءاً  ويتابع: »ما 
الشتاء هو سوء وضع الطرقات، حيث يصعب 
القرى  من   %90 دخول  المياه  صهاريج  على 
و)أبو  والدشيشة  الشاير  تل  في  المتواجدة 

حامضة(«.
فيما قال بشار الحميد: »منذ تحرير الدشيشة في 
عام 2018 حتّى هذه اللحظة لم تدخل أّي منّظمة 
المنطقة بشكٍل عام بحجة أن المنطقة ليست آمنة، 
المقدمة للجهات  المناشدات  على الرغم من كل 

المعنية«.
ومتطلباتنا  كلّها  شكاوينا  »رفعنا  وأردف 
للمسؤولين  نقلوها  بدورهم  والذين  للكومينات، 
في اإلدارة الذاتية في الشدادي ومقاطعة الحسكة، 

ولكن دون أي جدوى تذكر لتاريخه«.
المسؤولين  حديثه  نهاية  في  الحميد  وطالب 
والقائمين في اإلدارة الذاتية ومنظمات المجتمع 
المدني، بضرورة التّدّخل إلنقاذ المنطقة، وللحدّ 
من الحلول البديلة الفردية التي ال تحمد عقباها، 

وال تصلح الواقع العام المتردّي.

من  بدعم  الزور،  دير  في  البلديات  لجنة  أنهت 
هيئة البلديات في اإلدارة الذاتية، أعمال مشروع 
تعبيد الطريق الواصل بين هجين والباغوز في 
كم،   42 نحو  طوله  يبلغ  الذي  الشرقي،  الريف 
مطلع شهر  منذ  له  األساس  ُوضع حجر  والذي 

آب الماضي.
في  الباغوز  بلدة  بين  الواصل  الطريق  ويعدّ 
وهجين،  الشرقي  الزور  دير  ريف  أقصى 
القرى  عشرات  يربط  الذي  الرئيس  الشريان 
الذي يربط  الطريق  أنه  إلى  باإلضافة  ببعضها، 

دير الزور بالطريق الرئيس إلى الرقة.
مدينة  بين  العام  الطريق  تعبيد  مشروع  وعن 
هجين وبلدة الباغوز، والذي بدأ من تلّة الجعابي، 
بلدة  مدخل  حتّى  الغربي  هجين  بلدة  مدخل 
لبلدية هجين  المشترك  الرئيس  الباغوز، صرح 
»هتيمي اللوحة«  لوكالة هاوار: »مشروع تعبيد 
األهالي  لمطالب  استجابة  جاء  العام  الطريق 
صعوبات  واجهوا  الذين  المركبات  وأصحاب 
بسبب  والبلدات؛  القرى  بين  التنقل  في  عديدة 
أثناء  كبير  بشكل  تدّمر  الذي  الطريق  وعورة 
وتدمير  الحفر  وافتعال  داعش،  مرتزقة  احتالل 
الجزيرة  عاصفة  حملة  تقدّم  لمنع  العبّارات؛ 

لتحرير دير الزور«.
وعن تفاصيل المشروع وتكلفته أوضح اإلداري 
الزور  دير  مجلس  في  الخدمات  مكتب  في 
المدني، خليل الهنداوي: إنّه »يمتد الطريق على 

مسافة 42 كم، وعرض 7 أمتار، وبتكلفة تصل 
إلى 700 ألف دوالر أمريكي«.

المشروع  في  العمل  »إّن  الهنداوي:  وأضاف 
بدأ من حي حوامة غرب مدينة هجين، مروراً 
الحسن  أبو  وبلدة  هجين  في   20 الـ  بطريق 

والشعفة والبو بدران«.
الضوء على  الهنداوي  الصعوبات، سلط   وعن 
كثرة الحفر والخنادق الموجودة، منذ فترة سيطرة 
مرتزقة داعش على المنطقة، كانت عائقاً كبيراً 

أمام الورش الفنية وتأخير إنجاز المشروع.
كما نّوه الهنداوي إلى »ضرورة توسيع عرض 
الطرق  من  كونه  أجزائه  بعض  في  الطريق 
اإلسفلت  إّن  إلىإ  باإلضافة  المهمة،  التجارية 
اعتبار  على  لسنوات،  تمتدّ  التي  بالجودة  ليس 
إلى  أن الطريق عليه حركة سير كثيفة ويحتاج 

نوعية إسفلت بمواصفات عالية.
البلديات  لهيئة  المستقبلية  المشاريع  وعن 
اإلداري  تطّرق  الزور،  دير  في  والخدمات 
إنّهم  إلى  الهنداوي،  خليل  الخدمات،  مكتب  في 
سيعملون على: » استكمال تزفيت طريق السوق 
الصرف  صيانة  بعد  هجين  مدينة  في  الرئيس 
ووضع  فيه،  مطرية  فوهات  ووضع  الصحي، 
كامل  في  والفرعية  الزراعية  الطرق  في  بقايا 
مشروع  إكمال  إلى  باإلضافة  الشرقي،  الخّط 

اإلنارة في مناطق أبو الخاطر وأبو الحسن«.

لثورة  األبرز  الشعار   - الدرباسية   روناهي/ 
قادتنا  هم  »الشهداء  سوريا  وشرق  شمال 
استطاعت  الشعار  هذا  تحت  المعنويين«. 
شعوبها أن تحقق هذه المكتسبات التي تتجّسد 
الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة  خالل  من  اليوم 
تضحياتهم  خالل  ومن  الشعوب  هذه  فأبناء 
لألجيال  حقيقيين  قادة  يكونوا  أن  استطاعوا 
على  سائرة  األجيال  هذه  تبقى  بحيث  القادمة، 

ُخطاهم للحفاظ على ما حققه آبائهم.

رد جزء من الجميل

ال شك بأن ما قدمه هؤالء الشهداء لشعبهم أسمى 
بالرغم  ولكن  بثمن،  يُقدر  أن  من  بكثير  وأثمن 
وفاًء  نستذكرهم  أن  علينا  واجٌب  يبقى  ذلك  من 
لتضحياتهم. لذلك ال بد من تسليط الضوء على 
ضمائر  في  حيّة  ذكراهم  لتبقى  الشهداء  هؤالء 

شعوب شمال وشرق سوريا.
نفسه  قدم  شهيد  عن  التقرير  هذا  في  نتحدث 
»تقي  الشهيد  لوطنه،  قُرباناً  الشهداء  كباقي 
إبراهيم  كوران  الحركي  االسم  حسن«،  الدين 
الشهيد  ينحدر   .1975 كانيه  سري  مواليد  من 
لباكور  أصولها  تعود  فالحة  عائلة  من  كوران 
كردستان، انتقل والده إلى سري كانيه من بطش 
في  حياته  ويكمل  فيها  ليستقر  التركية،  الدولة 

روج آفا كردستان.
يحدثنا محمود حسن، عم الشهيد كوران: »نحن 
من عائلة فالحية، عملنا في أراضي المالكين، 

انتقلنا بين مدن باكور كردستان بحثاً عن العمل، 
ومن ثم استقر كاّلً منا في مكان, فبعضنا بقي في 
أن  أال  الحسكة.  في  استقر  والبعض  الدرباسية 
وتابع عمله  كانيه,  في سري  الشهيد مكث  والد 
ويتابعوا  أوالده  به  ليلحق  أراضيها.  في  كفالح 

العمل ذاته متعاونين مع والدهم«.

حياة الشهيد كوران

الشهيد  »التحق  بالقول:  حديثه  الشهيد  عم  يتابع 
الكردية,  السياسية  بالحركة  شبابه  بداية  منذ 
حيث كانت له مواقف وطنية وقومية عديدة. كما 
عام  في  سوريا  وشرق  شمال  بثورة  التحق  أنه 
2012 إيماناً منه بضرورة الوقوف إلى جانب 
حرية  نيل  في  أهدافها  تحقق  لكي  الثورة  هذه 
التحاقه  خالل  سوريا،  وشرق  شمال  شعوب 
وبلدات  مدن  بين  الشهيد  تنقل  الثورة،  بركب 
عدة, أهمها سري كانيه وتل تمر وكري سبي/ 
في  هذه  التنقل  عملية  خالل  شارك  أبيض.  تل 
وجه  في  الوقوف  أبرزها  المعارك,  من  العديد 
النصرة عند هجومهم  بجبهة  يُسمى  ما  مرتزقة 
كما   .2012 عام  أواخر  في  كانيه  سري  على 
كان له دور كبير في تخريج عدد من الدورات 
بصمات  له  كانت  لتوها,  الملتحقة  العسكرية 

واضحة في ثورة شمال وشرق سوريا«.

كيَف استشهد؟

الشهيد كوران تفاصيل استشهاده  لنا عم  يروي 
أبيض  تل  سبي/  كري  في  »يوجد  فيقول: 
تأديته  وأثناء  التركمان,  حمام  اسمهما  قريتان 
القريتين  هاتين  من  واحدة  إلى  ذهب  لواجبه 
كون  ليالً  سياراتهم  تخفيف حركة  منهم  ليطلب 
وتقوم  كردستان.  باكور  حدود  على  تقع  القرية 
السيارات  أنوار  بتعقب  التركي  االحتالل  دولة 
إلى  انتقل  هناك  مهمته  إنهاء  وبعد  واستهدافها. 
الطلب  ذات  ليطلب  األخرى  التركمان  حمام 
من أهلها. إال أن بعض الخاليا النائمة لمرتزقة 
داعش علموا بقدومه إلى هناك فنصبوا له كميناً. 
وكون مهمتهم هو ورفاقه هناك لم تكن عسكرية 
في  وقوعهم  وبعد  الخفيف.  بالسالح  ذهبوا  فقد 
الكمين طلب من الرفاق أن ينسحبوا وهو سيقوم 
بالتغطية النارية عليهم ليذهبوا ويأتوا بالمؤازرة، 
الكمين حتى  يقاوم في  وعند مغادرة رفاقه ظل 
نفذت ذخيرته، فألقوا القبض عليه حياً، وبعد أن 
الرأس  في  واحدة  طلقة  عليه  أطلقوا  استجوبوه 
أنهم  كما  الشهادة.  مستوى  إلى  بعدها  ليرتقي 

في  المعارك  دارت  أن  إلى  عنا,  جثمانه  أخفوا 
على  الحصول  الرفاق  واستطاع  المنطقة  تلك 
عام  من  السابع  الشهر  في  ذلك  وكان  جثمانه, 

».2015

عائلة الشهيد بعد استشهاده

زوجة  حسن,  نسرين  لنا  تحدثت  جانبها  من 
ال  أطفال  وثالثة  أنا  »تركنا  كوران:  الشهيد 
فبقينا  كانوا صغاراً,  أوالدي  قوة,  لنا وال  حول 
مؤسسة  قبل  من  المقدمة  المعونات  على  نعيش 

الدولة  احتلت  أن  حتى  وذلك  الشهداء.  عوائل 
التركية المحتلة مدينتنا سري كانيه, فُهجرنا إلى 
الدرباسية واستقرينا فيها, أوالدي كبروا وباتوا 
يرثى  يزال  حالتنا ال  أن  إال  ما,  نوعاً  يعيلونني 

لها«.
خسرنا  أن  »بعد  بالقول:  حديثها  نسرين  تتابع 
في  هذا  وكل  وبيتنا،  مدينتنا  خسرنا  شهيدنا 
كنا  نفسه  التاريخ  أعاد  لو  وحتى  الثورة,  سبيل 
نؤمن  ألننا  ذاته,  الطريق  وزوجي  أنا  سنسلك 
بأن الثورات ال تنجح إال بتضحيات أبنائها لذلك 
فنحن لسنا نادمين, بل نفتخر بشهيدنا ونعتز به«.

قامشلو/ دعاء يوسف ـ منذ اإلعالن عن اإلدارة 
وشرق  شمال  في  الصحة  هيئة  وتعمل  الذاتية 
سوريا على توفير جميع الخدمات الطبية، من 
ومن ضمنها  وعيادات  ومشافي  مراكز  افتتاح 
كان مركز لغسيل الكلى في الثالثين من الشهر 
الفائت في منطقة عاليا ليُقدم الرعاية الصحية 

لألهالي بالمجان. 

المرض  ومنه  إنسان  كل  تصيب  حالة  المرض 
المريض  يالزم  الذي  الدائم  والمرض  المؤقت 
هذه  ومن  حياته،  ينهي  وقد  طويلة،  لفترات 
األمراض »مرض الفشل الكلوي« الذي انتشر 
هيئة  مما جعل  شمال وشرق سوريا  في  بكثرة 
الصحة بإقليم الجزيرة تتعاون مع هيئة الصحة 
لغسيل  مركز  الفتتاح  سوريا  شرق  شمال  في 

الكلى. 
يعمل المركز الذي ضم عدة أقسام منها »مخبر 
أجهزة  خمس  فيها  وضع  غرفة  ـ  صيدلية  ـ 
جهاز  فيها  أخرى  غرفة  ـ  المرضى  الستقبال 

ومرضى  اإلسعاف  لحاالت  ُخصص  واحد 
وقد  بالمجان،  األهالي  خدمة  على  كورونا« 
د بكادٍر طبي مختص يتألف من 25 شخص  زِوّ
وهم: »طبيب اختصاصي رئيس قسم وطبيبين 

مقيمين طب عام، وصيادلة وممرضين ومخابرة 
ومخدرين«.

وخالل زيارتنا للمركز كان لنا لقاًء مع اإلداري 
الذي  عباس«  »رافع  الكلى  غسيل  مركز  في 
»يبدأ  بقوله:  المركز  دوام  ساعات  عن  حدثنا 
الثامنة  الساعة  من  المرضى  باستقبال  المركز 
صباحاً حتى العاشرة ليالً، وإن لزم األمر نستمر 
بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الـ 

24 ساعة من أجل الحاالت اإلسعافية«.
يأتون  الذين  المرضى  عدد  العباس  لنا  وبيَّن 
المركز 25  »يزور  المركز:  في  الكلى  لغسيل 
مريض لتلقي العالج وهذا العدد بازدياد فالمركز 

افتُتِح منذ مدة قريبة جداً«.

»الفحوصات الدورية مهمة«

وحدثنا الدكتور ياسر أحمد أخصائي في أمراض 
اإلصابة  أسباب  بعض  عن  الداخلية  الكلى 

بالفشل الكلوي فقال: »يوجد الكثير من األسباب 
األكثر  ولكن  مزمن  كلوي  لقصور  تؤدي  التي 
عرضة لإلصابة به هم مرضى السكر والضغط 
المراض  يكون  األحيان  بعض  وفي  الشرياني، 

وراثي كـ الكلية عالية الكيسات«. 
مريض  كل  ليس  أنه  إلى  أحمد  الدكتور  وأشار 
الكلوي،  الفشل  بمرض  لإلصابة  ُمعرض  سكر 
فهناك أسباب تسبب قصور في عمل الكلية ومنها 
عن  واالبتعاد  السكر  ضبط  وعدم  »اإلهمال 
بتعليمات  المريض  تقيد  وعدم  الغذائية،  الحمية 
طبيب السكري«، وتمنى الدكتور ياسر األحمد 
القيام  والضغط  السكري  مرضى  جميع  من 

بفحوصات دورية كل سنة. 
عمل  أن  على  أحمد  ياسر  الدكتور  لنا  وأكد 
الطبية  العناية  تقديم  على  يقتصر  ال  المركز 
توعية  إلى  أيضاً  يتطرق  أنما  فقط،  للمريض 
مرات  ثالث  الكلى  غسيل  بضرورة  المريض 
أسبوعياً وأن تكون مدة الجلسة ألربع ساعات. 

ونوه الدكتور ياسر أحمد أيضاً إلى وجود خطط 
للمستقبل لزيادة وعي المريض بوضعه الصحي 
عن  بروشورات  تصميم  على  »نعمل  بقوله: 
المريض،  يتبعها  أن  التي يجب  الغذائية  الحمية 

به  يقوم  ما  جانب  إلى  للتوعية  وثائقي  وفلم 
الكادر الطبي من تقديم النصائح والعناية الطبية 

للمريض أثناء جلسة الغسيل«. 

مرىض كورونا الذين يعانون 
الفشل الكلوي

بين  كورونا  جائحة  انتشار  ازدياد  ظل  وفي 
كورونا  مريض  وجود  يصادف  قد  المواطنين 
غسيل  لجلسات  ويحتاج  كلوي  فشل  من  يعاني 
الكلى، فما اإلجراءات التي اتخذها المركز لهذه 

الحاالت؟
عن  أحمد  الدكتور  أطلعنا  الموضوع  هذا  وفي 
حالة مرضى كورونا الذين زاروا المركز فقال: 
»منذ افتتاح المركز استقبلنا ثالث حاالت مصابة 
بالكوفيد-19، فيوضع المريض من هذا النوع في 
غرفة اإلسعافات مع االلتزام بإجراءات الوقاية 
من تعقيم ولباس العزل والكمامات وغيرها، مع 
تخصيص ممرض للغرفة حتى انتهاء المريض 

من الغسيل«.

قدر  تجنبوا  أنهم  إلى  أحمد  الدكتور  وأشار 
انتهاء  حتى  كورونا  مرضى  استقبال  اإلمكان 
فترة المرض أي »15 يوم«، إال من كانت حالته 
حرجة وقد تؤدي بحياته فتقام له جلسة الغسيل 

كاملة.
حديثة  »األجهزة  العباس:  أضاف  جانبه؛  ومن 
وتُعقم ذاتياً بعد كل جلسة سواء لمريض كورونا 
أو المريض العادي، وتدوم عملية التعقيم نصف 
انتهاء  حتى  عمله  الجهاز  يعاود  فال  ساعة 

التعقيم«.
رافع  الكلى  غسيل  مركز  في  اإلداري  واختتم 
جميع  بخدمة  »نحن  قائالً:  حديثه  عباس 
وأبواب  به،  يحتاجوننا  وقت  أي  في  المواطنين 

ونتمنى من  مفتوحة الستقبالهم،  المركز ستبقى 
على  لهم  الرعاية  لتقديم  مساعدتنا  المواطنين 

أكمل وجه«.

»فرق كبري يف الرعاية واألجهزة«

يكون غسيل الكلى بالنسبة للمريض بمثابة إعادة 
الحياة إليه، فهو أجراء طبي عالجي يجري في 
والسوائل  الجسم  فضالت  من  للتخلص  العادة 
على  قدرتها  الكلية  تفقد  عندما  الدم  في  الزائدة 

أداء وظائفها بشكٍل صحيح.
 وخالل جولتنا بالمركز التقينا بالمريض عبد هللا 
الرزاق يوسف في جلسته الرابعة لغسيل الكلى 
فأخبرنا: »قبل افتتاح المركز كنت أغسل الكلى 
في المشفى الوطني، وفي بعض األحيان أشتري 
األدوية ولكن لم تكن أجهزته تحت الخدمة دائماً، 
وقد  زرته  الكلى  غسيل  بمركز  سماعي  وعند 
الحظت اختالفاً وفرقاً شاسعاً من حيث الرعاية 
في  مرتين  المركز  أزور  إذ  أيضاً  واألجهزة، 
هذا  ويعد  والخميس،  االثنين  يومي  األسبوع 
الحياة  ويُعيد  المواطنين  يخدم  إنجاز  المركز 

لهم«.
وأضاف شفكر العباس مريض من سكان قامشلو 
ثالث  »لدي  بقوله:  سنه   48 العمر  من  يبلغ 
متوفرة  األدوية  وجميع  هنا،  أسبوعياً  جلسات 
واألجهزة حديثة مما يساعد على تنقية الدم أكثر 
ضغط  يوجد  الذي  الوطني  المشفى  أجهزة  من 
على أجهزته لذا في بعض األحيان هناك جلسات 

ال تكتمل«.
الكلى  غسيل  مركز  افتتاح  أن  بالذكر  والجدير 
المشاريع  سلسلة  من  مشروع  هو  قامشلو  في 
التي تعمل عليها هيئة الصحة في شمال وشرق 

سوريا لتقديم يد العون للمواطنين. 

الدكتور ياسر أحمد

شفكر العباس

رافع العباس

عبد الرزاق يوسف

كاوا شيخو


