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محمد تل كرم: شمال وشرق سوريا الرقم الصعب في أّي حّل سورّي
قال اإلداري في حزب االتحاد الديمقراطي بالدرباسية محمد تل كرم: »بات شمال وشرق سوريا رقماً صعباً لحل المعادلة السورية، وال يمكن الحل دون مشاركة ممثلي شعوبها في الحلول السورية«، وأكد أن نهج الخيانة، الذي يتبعه مسؤولو 

الحزب الديمقراطي الكردستاني، ينم عن المصلحة الحزبية الضيقة، وعدم تسليم جثامين الشهداء لذويهم دليل قاطع على الخيانة...«6

في تركيا مقتل 27 
طفاًل، وتعّرض 160 طفاًل 

الستغالل جنسّي

في تقرير كشفه حزب الشعب 
الجمهوري المعارض في تركيا، أنه 

وخالل العشرة أشهر الماضية من هذا 
العام، قتل 27 طفال وتعرض 160 

طفال آخرين الستغالل جنسي 
في تركيا.5

الطفولة في شمال 
وشرق سوريا واقع 

مرسوم بعنف االحتالل 
تمحيها ريشة المقاومة

 في اليوم العالمي للطفل يتأرجح كف 
ميزان حياة أطفال شمال وشرق سوريا 
بين حضن يحتضنهم ويسعى إلى تحقيق 
مطالبهم واسترداد حقوقهم وبين مخالب 
محتل يحاول بشتى الوسائل اغتصاب 

حقوقهم قسراً...«3

بإنجازاتهن الرياضّية 
يتصديَن للعنف 
الممارس عليهن

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على 
العنف ضد المرأة، والذي يصادف الـ 
25 من شهر تشرين الثاني من كل 

عام، نسرد كيف برهنت الالعبات في 
الرياضات المختلفة بإقليم الجزيرة عبر 
إنجازاتهن عن تصديهن لكل محاوالت 
العنف اللفظي الذي كان يُمارس عليهن 

ِطوال مسيرتهن الرياضية...«12

»جودي« أقدم فرقة فنية في ديرك ُتحاكي النضال الكردستاني
»جودي«  فرقة  تُعد   - علي  ديرك/هيلين 
المميزة  الفرق  أكثر  إحدى  الموسيقية 
عاماً،   35 من  ألكثر  عملت  التي  الفنية 
الموسيقية  اآلالت  ألحان  وقع  على 
الكردية، وحناجرها تصدح بأغاني تُحاكي 

النضال الوطني الكردي.

لمركز  التابعة  جودي«  »فرقة  تأُسست 
دجلة للثقافة والفن في ديرك، عام 1986 
التاريخية،  آب   15 قفزة  من  عامين  بعد 
سياسات  على  الحرب  بداية  كانت  والتي 
اإلبادة الثقافية والنفسية التي فرضتها دولة 

االحتالل التركي على الشعب الكردي.
انتهجتها  التي  التهميش  سياسة  ورغم 
األنظمة المهيمنة على كردستان، ال سيما 
على الجانب الفني والثقافي، إال أن الشعب 
السياسات  تلك  قاوم وناضل ضد  الكردي 

للحفاظ على تراثه وإرثه الثقافي.
وهكذا شقت فرقة »جودي« أيضاً طريقها، 
في  مرة  ألول  والعزف  بالغناء  والبدء 
كوجرات  منطقة  في   1987 عام  نوروز 
وسياسة  الصعبة  الظروف  رغم  بديرك، 

الصهر الثقافي التي واجهتها.
وعن تأسيس فرقة »جودي« يقول اإلداري 
خالد  الكردي،  الفنان  »جودي«  فرقة  في 
وثورة  نضال  لتعكس  أُنشئت  إنها  ديركي 
الثقافة  على  الحفاظ  كما  الكردي،  الشعب 
الكردية من االندثار، إذ تفرعت إلى قرى 
ليزيد عدد أعضاءها من  ونواحي ديرك، 
عمرية  فئات  ومن  المئات  إلى  العشرات 
العزف  بين  أقسامها  تعددت  كما  مختلفة، 

والغناء والمسرح والرقص.
ساهمت  الفرقة  »هذه  ديركي:  وأضاف 
الموسيقى  وإحياء  إثراء  في  إنشائها  منذ 
من  األصيلة  الفلكلورية  فيها  بما  الكردية 
خالل األعمال التي تقدمها، وهي خليط من 
منطقة  في  والكوجري  الكردي  الموروث 
الحديثة  األعمال  لبعض  باإلضافة  ديرك، 

والحراك  آفا  روج  ثورة  تحاكي  التي 
الشعبي الكردستاني«.

أنتجت الفرقة خالل مسيرتها الفنية الكثير 
من األعمال كان أهمها أغنية »آفا مزن« 
والتي أصدرتها الفرقة بعد العملية التركية 
التي استهدفت كل من الشهيد »محي الدين، 
الدفاع  أحمد، زنار وسوزدار« من قوات 

الشعبي، في نهر دجلة بمنطقة ديرك.

تاريخ من النضال

ونضال  تاريخ  »للفرقة  ديركي:  يضيف 
وواقع  الظلم  على  التمرد  في  عريق 
الشعب  منه  عانى  الذي  المهيمنة  األنظمة 
الكردي، إذ غنت الفرقة للشهداء، للحرية 
 35 من  أكثر  انضم  كما  ولكردستان، 
صفوف  إلى  جودي  فرقة  من  عضواً 
روج  وثورة  الكردستانية  التحرر  حركة 
آفا، وارتقوا شهداء في سبيل حرية شعبهم 

وأرضهم«.
الفنون  إحياء  على  جودي  فرقة  وعملت 
المادي،  غير  الثقافي  والتراث  الشعبية 
العديد  يعكس  لكي  خاصة؛  أهمية  وتوليه 
الثقافية  والجوانب  الحياة  مظاهر  من 

عن  وليعبّر  الكردي  للمجتمع  والفكرية 
حياة الكردي وعاداته وتقاليده في األفراح 

واألتراح.
الفنون  تطوير  إلى  الفرقة  وتسعى 
المحلي  المستوى  على  وإبرازها  الشعبية 
في  المشاركة  خالل  من  واإلقليمي، 
الندوات  وإقامة  والمهرجانات،  الحفالت 
والتراث  الفنون  مجال  في  والمحاضرات 
بتنظيم  الفرقة  وتقوم  الشعبي،  الثقافي 
الموسيقية  اآلالت  على  تدريبية  دورات 

والرقصات الشعبية الفلكلورية.
لصحيفتنا:  حديث  في  ديركي  ويضيف 
»لعبت فرقة جودي خالل سنوات الثورة 
في روج آفا؛ دوراً بارزاً في إحياء الروح 
االجتماعية والوطنية لدى فئات المجتمع، 
ُعرفت الفرقة بأغانيها الثورية والفلكلورية 
الكردي،  الشعب  أوساط  بين  الكردية 
لتبدأ  الفنية  الفرق  من  عدداً  وأسست  كما 
الفنية آخذة على عاتقها التعريف  برحلتها 
بالثورة وأبرز محطاتها من خالل الفن وال 

سيما الغناء«.

األغاين رسائل وطنّية
 

ثورة روج  الفرقة خالل  ويتابع: »أنتجت 
ومن  الوطنية،  األغاني  من  العشرات  آفا 
األغنية  الفترة  هذه  خالل  أنتجوه  ما  أهم 
 Şad be gelê« المشهورة  الوطنية 
kurd şad be« والتي غنوها لثورة روج 
لثورة  وطني  كنشيد  األغنية  وتُعرف  آفا، 
وشرق  شمال  شعوب  ومقاومة  آفا  روج 

سوريا«.
والموسيقا  الغناء  من  الفرقة  اتخذت 
أساساً  الفنون؛  من  وغيرها  والمسرح 
وشاركت  المجتمع،  على  التأثير  في  لها 
في  تقام  التي  المناسبات  من  المئات  في 
للترويج  الخاصة  تلك  سيما  ال  المنطقة، 
لالنتصارات العسكرية للمقاتلين الكرد في 
وصفوف  الشعب  حماية  وحدات  صفوف 

قوات الكريال على المحتل التركي.
خالل  قدمت  »الفرقة  ديركي:  وقال 
الكردية  األغاني  من  باقة  مسيرتها، 
بالوحدة  نادت  التي  والملتزمة،  الوطنية 
صفاً  والوقوف  االنقسام  وإنهاء  الوطنية 
الكردي  للشعب  يحاك  ما  أمام  متراصاً 
ولقضيته من مؤامرات وتهديدات تستهدف 

أرضه وشعبه«.
على  األخيرة  اآلونة  في  الفرقة  وتعمل 
البدء  المتوقع  ومن  جديدة  أعمال  إنتاج 
باإلضافة  المقبلة،  الفترة  خالل  بعرضها 
فعالية  تنظيم  على  الفرقة  تعمل  ذلك  إلى 
جميع  خاللها  من  تدعو  ثقافية  وأمسية 
وساهموا  شاركوا  الذين  الفرقة  أعضاء 
في تطويرها منذ عام الثمانيات إلى يومنا 
الراهن، لتكريمهم  وتقديم دروع تذكارية 

لهم.
جودي  فرقة  تعكسها  التي  الصورة  وعن 
»الشعب  ديركي:  أكد  ودولياً،  محلياً 
الكردي موهوب ويملك اإلرادة والصمود 
رغم ظروفه القاسية، ونحن نوصل صوتنا 
للعالم من خالل العزف والغناء واألعمال 

الفنية«.

استالم وتسليم

والتهديدات  األخيرة  اإلعالمية  احلرب  موجة  ظهور  مع 
لغة  مجدداً  عادت  الذاتية،  اإلدارة  ضد  التركية 
فرقاء  مختلف  من  املضادة  والتصريحات  التصريحات 
األزمة السوريّة، ببعديها الداخلي واخلارجي، ومرتكزاتها 
احمللية واإلقليمية، وترافق ذلك مع موجة من التعسف 
معطيات  على  بناًء  واألفكار  الرؤى  وبناء  التحليل  في 
وغالبها  اإلعالم  وسائل  على  إال  موجودة  غير  أغلبها 
تعمل  التي  تلك  اخلاصة،  النفسية  احلرب  دائرة  نتاج 
على حتقيق النصر وإحلاق الهزمية باإلدارة الذاتية دون أن 

تشن حرباً حقيقية.

شرح  أو  احلرب،  تلك  أبعاد  صدد  في  لسنا  نحن  هنا 
الفوهات  إذا نطقت  نتائجها فيما  أو تصور  سياقاتها، 
السياق،  ذاك  في  احلبر  من  الكثير  أريق  أنه  ذلك  ال،  أو 
وقيل ما يجب قوله من مختلف اجلهات املعنية، وكان 
موقف اإلدارة الذاتية، مبختلف مؤسساتها واضحاً جلياً 
لكل ذي بصر وبصيرة، إمنا ما نريد لفت النظر إليه هو 
تكرار لغة خطاب مترافقة مع كل حاالت التهديد التي 
الناس  اخلوف على  الذاتية، ظاهرها  اإلدارة  لها  تتعرض 
من ويالت احلرب، وباطنها بث روح الهزمية واالستسالم 
قبل أن تقع احلرب أساساً، هذه اللغة مفادها(تسليم 
الهدف  وكأن  األتراك(  من  إلنقاذها  للنظام  املنطقة 
األوحد لنا أو لشعوبنا ومكوناتنا هو أن نتفادى الذئب 

فنلتجئ للضبع. 

لن أدخل في تفاصيل هذا اخلطاب وجذوره، فقد يكون 
هو  قوله  أريد  ما  لكن  القادمات،  في  تتمة  للحديث 
إجراء مقارنة بسيطة ملقاربات هذا النظام الذي يدعونا 

البعض )لالستسالم( له تفادياً لغزو تركي.

هذا النظام وفي مختلف مراحل األزمة، وعبر كل أبواقه 
انفصالية،  بكونها  الذاتية  اإلدارة  اتهم  وشخوصه، 
معادية، مشروع إمبريالي، مرتزقة وهلم جراً من التهم 
حقيقية  آفاقاً  تفتح  أن  تفكير  وجملرد  يوماً  تفكر  ولم 
من  بشعوبها  اإلدارة  أن  من  الرغم  على  معها  للحوار 
حاربوا  وغيرهم  وتركمان  وسريان/آشوريني  وعرب  كرد 
الناس  وترك  مواجهتها  من  النظام  هرب  التي  داعش 
ملصيرهم، حافظوا وطوروا البنية التحتية التي دمرها 
املهيبة  الفتنة  على  الطريق  ببراميله، قطعوا  النظام 
التي ما زال النظام يستثمر فيها إلى اآلن، وأكدوا في 
كل مناسبة أنهم جزء ال يتجزأ من سوريا بينما النظام 
واجلمركة  اإلتاوات  ويفرض  حدودها  على  فيالقه  ينشر 
على كل ما يدخل إلى هذه املناطق من مواد ويتعامل 

مع كل املنافذ على أنها بوابات عبور حلدود دولية.

للحوار  منكباً  يلهث  النظام،  وذات  اآلخر،  املقلب  على 
من أطر املعارضة املسلحة مع أنه هذه املعارضة بكل 
)أسوة  داعش  ضد  واحدة  طلقة  تطلق  لم  فيها،  ما 
سوريا  في  القاعدة  تنظيم  وجود  وشرعنوا  بالنظام( 
واعتبرته محرراً حملافظة سورية كاملة، وتعاملوا بالليرة 
بالتدخل  وطالبوا  الوطنية  العملة  رافضني  التركية 
على  الناس  قتلوا  أنهم  كما  نهاراً،  جهاراً  األجنبي 

خلفية انتماءاتهم املذهبية.

الذاتية،  اإلدارة  جتاهل  على  النظام  يصرُّ  هذا  كل  مع 
يرضخ  بينما  تقويضها،  على  والعمل  تهديدها،  بل  ال 
املرتزقة، وقد يتساءل  املعارضة املسلحة  لهذه  مذلوالً 
التعبير  ببساطة  إنها  املفارقة،  هذه  سر  عن  أحدهم 
الهوياتي عن جوهر ما يحمله هذا النظام من مشروع 
ومشروعية وطنية وزاوية تطابقه مع معارضته بالذات 
معارضته  مثل  النظام،  فهذا  الوطنية،  القضية  في 
واملصطلحات  باأللفاظ  التالعب  خالل  ومن  يريد  متاماً، 
طبعاً  احلكومة،  ومفهوم  الوطن  مفهوم  بني  التوحيد 
الناس  يَُعد  ولم  بعيد  زمن  منذ  الدولة  ألغى  أن  بعد 

يسألونه )أين الدولة؟(.

قد  وما  السابقة،  املرحلة  عن  قوله  نريد  ما  مختصر 
شمال  أن  هو  قادمة،  مشابهة  مراحل  عن  نقوله 
وشرق سوريا حترر بإرادة ودماء أبناء هذه الشعوب، وهو 
تهدده،  أخرى  جهة  أن  جملرد  جهة  أي  إلى  يسلم  لن 
احللول  عن  والبحث  احلوار  على  منفتحة  اإلدارة  هذه 
في  يكون  لن  قطعاً  لكن  السوريني،  لكل  السياسية 
قاموسها التسليم، مثلما لم يكن في قاموسها يوماً 

)االستالم(.

آخر الكالم

مصطفى بالي

»السالح ليس الحل الناجع 
للتخلص من العنف الممارس 

ضد المرأة، ولكنه الحل 
األمثل حين يهاجمك العدو 
بكل عتاده الثقيل، ويستبح 

أرضك«، هذا ما أكدته 
المقاتالت في »وحدات 

حماية المرأة، وقوات الحماية 
المجتمعية وقوى األمن 

 
ً
الداخلي »األسايش«؛ إيمانا
منهن بأن التغيير الحقيقي 

يب�دأ من المرأة...«2

نساء شمال وشرق سوريا حّطمن 
قيود العنف بالنضال واإلرادة الحرة
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قامشلو/ ميديا غانم - »السالح ليس الحل الناجع للتخلص من العنف الممارس ضد المرأة، ولكنه الحل األمثل حين يهاجمك العدو بكل عتاده 
الثقيل، ويستبح أرضك«، هذا ما أكدته المقاتالت في »وحدات حماية المرأة، وقوات الحماية المجتمعية وقوى األمن الداخلي »األسايش«؛ إيمانًا 

منهن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من المرأة.

نساء شمال وشرق سوريا حطمن قيود العنف 

بالنضال واإلرادة الحرة

لم تقتصر مهام المرأة في شمال وشرق سوريا 
ومجتمعية  عسكرية،  قوات  تأسيس  على 
ومواجهة  السالح  لحمل  بالمرأة؛  خاصة 
هدفها  كان  بل  فقط،  بحقها  العسكري  العنف 
الديمقراطي  المجتمع  حول  يتمحور  األساسي 
اإليكولوجي وحرية المرأة، فناضلت بكل قوتها 
ضد نظام التجييش التسلطي الذكوري ونظامه 
والنظام  القومي،  التعصب  وضد  الجنسوي، 

األبوي في مجتمعات الشرق األوسط.
نظمت المرأة في شمال وشرق سوريا حياتها؛ 
لمواجهة العنف إلى قوات عسكرية، كوحدات 
حماية المرأة وقوات مجتمعية كأسايش المرأة، 
الحماية  كقوات  المجتمعية،  الحماية  وقوات 
التنظيمات  عن  ناهيك  المرأة،   – الجوهرية 
الريادي  دورها  منها  فلكل  األخرى،  النسائية 
في حماية النساء من العنف الممارس بحقهن، 

حسب ما يتطلب منهّن.
حماية  وحدات  عن  الحديث  يمكننا  بدايةً 
المرأة، مع بداية األزمة السورية، ومع انتشار 
التنظيمات اإلرهابية المتشددة في سوريا كالنار 
خاص،  بشكل  النساء  اُستُهِدفت  الهشيم،  في 
والتهجير،  واالغتصاب  القتل  من  وعانت 
التركي  للمحتل  التابعون  المرتزقة  وحاول 
كسر إرادة الشعوب، ففي المناطق التي يسيطر 
عليها المرتزقة، باتت النساء بال حول وال قوة، 
لكن موقف النساء بشمال وشرق سوريا، كان 
مختلفاً، حيث نظمَن أنفسهنَّ وسارعنَّ للتدرب 
على السالح، معلنات عن أول تنظيم نسائي في 
23 شباط 2013 في ناحية جندريسه بعفرين 
باسم »كتيبة الشهيدة روكن« وكانت هذه نواة 
الرابع  ست في  أُّسِ التي  المرأة،  وحدات حماية 

من نيسان من العام ذاته.    

تأسيس وحدات حامية املرأة.. 
الردُّ املناسب عىل العنف

المرأة؛  حماية  وحدات  تأسيس  أهمية  وحول 
المقاتلة،  أكدت  المرأة،  بحق  العنف  لمواجهة 
شرفان«  »أمارا  المرأة  حماية  وحدات  ضمن 
» »YPJقوة عسكرية خاصة  قوات  أن  على 
وشمال  آفا  روج  ثورة  ست ضمن  أُّسِ بالمرأة، 
وشرق سوريا، لتحتذي بها نساء العالم كلهّن، 
نساء  فعلى  فقط،  األوسط  الشرق  نساء  وليس 
العالم، في كل بقعة من هذه األرض، أن يشكلَن 
قواتهّن الخاصة؛ ألن حمل السالح والدفاع عن 

النفس، ال يقتصر على الرجل فقط.
وتابعت: »كنا مقتنعات أنه من الضروري أن 
المحتوم،  قدرها  ليس  قوتها، ألنه  المرأة  تُنظم 
لذا  والعنف،  الظلم  وطأة  تحت  ترزح   أن 
أسسنا قوتنا الخاصة، ونظمنا أنفسنا تحت اسم 
من  وانطالقاً  إيماناً  المرأة«،  حماية  »وحدات 
وزادت  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  وفلسفة  فكر 
إرادتنا أكثر للدفاع عن حقنا في عيش حياة حرة 
كريمة، وهدفنا لم يكن أن نقاتل عسكرياً فقط، 

ونحمل السالح، إنما أساس قتالنا ونضالنا كان 
ضد الذهنية الذكورية، والسلطة المستبدة، فبتنا 
الحر قوة فدائية تدافع عن أرضها  القائد  بفكر 
ووجودها ضد الذهنية البالية، التي تسعى لوأد 
المرأة؛  حماية  وحدات  ست  فأُّسِ المرأة،  كيان 
لهذه  ماسة  بحاجة  كانت  آفا،  روج  ثورة  ألن 

القوة؛ كي تسطع بنورها على العالم جميعه«.
عبر  قوتها  المرأة  تعرف  »لم  أمارا:  زادت 
مثل  وفيلسوف  مفكر  بظهور  ولكن  التاريخ، 
تاريخها  على  أكثر  عّرفها  أوجالن،  القائد 
وقوتها، فكان فكر القائد نواة أساسية لوحدات 
هذا  على  مستمرات  ونحن  المرأة،  حماية 
نواجهها  التي  الصعوبات،  كل  رغم  األساس 
وأساسها الذهنية الذكورية والبالية لدى اإلنسان 
المتين،  الدرع  نكون  أن  في  ونجحنا  نفسه، 
فثورتنا مستمرة نتيجة ثالثة مقومات أساسية: 
إلى األخالق، والسياسة،  تستند  أال وهي حياة 

واتخاذ حرية المرأة أساس لها«.

»قّوة وإرادة املرأة ال تُقهر«

لم  المرأة،  أمار على أن وحدات حماية  أكدت 
للدفاع  السالح  حمل  تخش  ولم  يوماً،  تستسلم 
عن حقها معللةً ذلك: »ألن القلب والعقل حين 

يتفقا لدى المرأة، ال تستطيع أية قوة في العالم 
حّراً،  فكرها  كان  إذا  وخصوصاً  تهزمها،  أن 

وذات إرادة قوية«.
كلها  بالسبل  العدو  هاجمنا  »لقد  وأردفت: 
الحرب  أو  السالح  خالل  من  كافة  وبوسائله 
الخاصة، ألن ذهنيته لم تقبل البتة وجود كيان 
زاد  هجماتهم  وبازدياد  الحرة،  للمرأة  خاص 
أشعلت  بأنها  المقتنعة،  المرأة  ألن  نضالنا؛ 
وشرق  شمال  ومقاومة  آفا  روج  ثورة  نيران 
تستسلم  وال  تهزم  ال  حر  قائد  بفكر  سوريا، 

للعنف«.
مشددةً القول: »الصعوبة الكبرى التي يمكن أن 
تواجهها أية امرأة، هي قبولها العنف، وتسلط 
أال  المرأة  على  لذا  عليها،  الذكورية  الذهنية 
تقبل هذه اإلبادة بحقها، فالحياة التي ال تستطيع 
المرأة أن تكون فيها حرة، ولها حقوقها ال تعدّ 

حياة«.

القائد قضّيتنا وسنبقى عىل نهجه

المرأة  ست وحدات حماية  أمارا: »أُّسِ ونوهت 
العرب  نساء  وانضمام  الكرد،  نساء  بانتفاضة 
والتركمان، ومن شعوب شمال وشرق سوريا 
كلها، فلفتن أنظار العالم أجمع، ببسالتهن ضمن 
ثورة روج آفا، فكانت الخطوة األولى لسوريا 
الحرة، والتي بدأت من شمال وشرق سوريا، 
فحين نقارن النساء في مناطقنا قبل وبعد الثورة 
نالحظ أن نساء شمال وشرق سوريا، تعرضن 
كما نساء العالم منذ أكثر من خمسة آالف سنة 
أنها  لوحظ  الثورة  مع  ولكن  الممنهج،  للعنف 
الحرية،  نحو  سريعة  نوعية  بقفزات  قامت 
واستفاقت وزاد وعيها فخلقت كيانها ووجودها 
الخاص من العدم، وأضحت الرد المناسب في 

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة«.
واختتمت المقاتلة ضمن وحدات حماية المرأة 
أمارا شرفان حديثها قائلةً: »رسالتنا كوحدات 
أننا  أوجالن، هي  عبد هللا  للقائد  المرأة  حماية 
ووجوده  حريتنا  هي  القائد  حرية  أن  نؤكد: 
وجودنا، وكلما زادت الحرب على فلسفة القائد 
وشخصه، زاد نضالنا للدفاع عنه، وزاد تمسكنا 
للحرية،  فهو قضيتنا وطريقنا  الحرة،  بقضيته 
المقاومة  في  وسنستمر  أبداً،  نستسلم  ولن 

العالمي  اليوم  وفي  جسدياً،  قائدنا  نحرر  حتى 
لمناهضة العنف ضد المرأة، أود أن أقول لكل 
نساء العالم: »بأن كل امرأة على هذه األرض، 
عليها أن تؤسس قوتها الخاصة، فكل امرأة تجد 
نفسها ضمن ثورة المرأة، ليس من الممكن أن 
استغاللها  يتم  أو  بحقها،  واإلبادة  العنف  تقبل 
من قبل الرأسمالية والذهنية الذكورية، وبشكل 
يتوجب  اللواتي  آفا،  روج  ثورة  نساء  خاص 
التي  النار،  عليه أن يصبحن حلقة من حلقات 
تحمي ثورتها، وتستمر في نضالها حتى تحقيق 

الحياة الحرة«.

أسايش املرأة.. خطوطها الساخنة

أسايش المرأة، أول قوى أمنية خاصة بالمرأة، 
ست بتاريخ 10-11-2013 بمناطق شمال  أُّسِ
وشرق سوريا، وذلك لحماية المرأة والمجتمع 
من النواحي جميعها، وتأمين األمن واالستقرار 
المرأة  حرية  من  تتخذ  حيث  المنطقة،  في 
وحمايتها، مبدأً أساسياً لها حسب قوانين خاصة 

بها. 
في  المجتمعية  الحماية  وحدات  أهمية  وحيال 
مواجهة العنف ضد المرأة، أوضحت اإلدارية 
سوريا  وشرق  بشمال  المرأة  أسايش  في 
حاالت  لمقارنة  »بالنسبة  رسول«:  »ميهان 
للعنف ضد المرأة في العام الماضي والجاري، 
تردهم،  التي  القضايا  يزداد حسب  العنف  فإن 
بشكل  مرتبط  الحاالت  هذه  »زيادة  وأكدت: 
حتمي بالذهنية الذكورية، التي تتحكم بالمجتمع 

منذ سنوات وبقوة ونضال المرأة«. 
وشرق  شمال  نساء  »تلجأ  ميهان:  وأضافت 
بشكل  بنا  وتثق  المرأة،  أسايش  إلى  سوريا 
العنف  من  امرأة  أية  حماية  هدفنا  ألن  كبير؛ 
ضحية  ألي  والوصول  كلها،  المتاحة  بالسبل 

عنف من خالل أقرب نقطة لنا وعبر الخطوط 
الساخنة«.

»سنظلُّ الدرع الحامي للمرأة«

ميهان أوضحت: أنهن يقدمن دورات توعوية 
أيضاً وبيَّنت: »حمايتنا للنساء من هذه الناحية 
ليست كافية، ألننا ال نستطيع أن نوقف العنف 
بهذه الطريقة فقط، لذا كان ال بدّ أن نلعب دورنا 
للنساء  توعوية  دورات  خالل  من  التوعوي 
والرجال معاً؛ بغية الوصول لمجتمع سوي ال 

عنف فيه«.
المجتمعية  الحماية  لوحدات  ترد  كثيرة  قضايا 
النساء،  بحق  الممارس  العنف  حيال  المرأة   –
الذهنية  همجية  تظهر  والتي  وحشية،  واألكثر 
ميهان:  بحسب  النساء  على  وحقده  الذكورية، 
»قضية رجل قتل زوجته دعساً بالسيارة، فهذه 
الذهنية  آثار  الوحشية تدل على مدى  الجريمة 
أيضاً  وهناك  المرأة،  على  المتشددة  الذكورية 
قضايا يحاول المجرم تحريفها لخداع العدالة، 
كأن يقتل امرأة، ومن ثم يقول: أنها انتحرت، 
قضايا  هكذا  وظهرت  األمر  في  نحقق  ولكننا 
حالة  وليست  متعمدة،  قتل  جريمة  أنها  تبين 
العدالة  لتحقيق  السبل  بكل  نسعى  لذا  انتحار، 

للمرأة«.
آخر  نوع  من  عنف  لقضية  تطرقت  ميهان 
قضية  أنفسنا  في  يحز  ما  أكثر  »من  وقالت: 
مستمرة،  زالت  ال  التي  القاصرات  تزويج 
بحماية  نّصت  التي  القوانين،  كل  من  بالرغم 
المرأة، إال أننا لم نستطيع أن نضع حداً نهائياً 
لتزويج  العوائل  تدفع  البالية  الذهنية  ألن  لها، 
حياتها،  بتدمير  فيتسبب  قاصرات  بناتهن 

وتتعرض تلك القاصر لشتى أنواع العنف«.
وبالنسبة للمعوقات التي تواجههن ذكرت: »من 
مناهضة  في  تواجهنا  التي  المعوقات  أصعب 
العنف ضد المرأة هي انتحار المرأة، فبعد قتل 
المرأة لنفسها مهما فعلنا تكون قد فارقت الحياة، 
وهذا األمر نقف أمامه عاجزات لذا نتمنى من 
وال  الحياة  في  حقها  عن  تدافع  أن  امرأة  كل 
تستسلم بهذه الطريقة، ألن المرأة معروفة بقوة 

إرادتها رغم كل المعوقات التي تواجهها«.
بشمال  المرأة  أسايش  في  اإلدارية  واختتمت 
وشرق سوريا ميهان رسول حديثها: »نعاهد كل 
امرأة تتعرض للعنف بأننا سنقف معها ونحميها 
ونحصل حقوقها، وتستطيع أن تصل إلينا عبر 
 »0933164729« التالي:  الساخن  الخط 

لنستطيع مساعدتها وتكون بأمان«.

نواة الحامية.. قوات الحامية 
املجتمعية - املرأة

على  المرأة   – المجتمع  حماية  قوات  تعمل 

الفكرية،  الناحية  من  المجتمع  حماية  اتخاذ 
الناس  تثقيف  خاص  وبشكل  األساسي  هدفها 
تطوع  حيث  وتمكينها،  المرأة  حقوق  حول 
وباب   ،2015 عام  تأسيسها  منذ  المئات  فيها 
 70 إلى   18 يبلغ  من  لكل  مفتوح  االنضمام 

عاماً.
وفي سياق متصل حدثتنا إدارية وحدات الحماية 
المجتمعية HPG سميرة محمد وقالت: »على 
والحي،  العائلة  نفسها ضمن  تحمي  أن  المرأة 
ومن ثم المجتمع ككل، فالحرب مستمرة علينا 
من  سواًء  سنوات،  منذ  االتجاهات  كافة  من 
فهي  والخاصة  النفسية  أو  العسكرية  الناحية 
بشكل  المرأة  وتستهدف  بعضها  تكمل  سلسلة 
ذاتها  وتعرف  واعية  تكن  لم  وإذا  خاص، 
العنف  هذا  كل  وجه  في  تقف  أن  تستطيع  لن 
من  تبدأ  األولى  فالخطوة  لذا  بحقها،  الممنهج 

وعيها«.
ونوهت سميرة: »نحن قوات الحماية الجوهرية 
نستمدّ تنظيمنا من فكر القائد أوجالن الذي يقول 
»لن يكون المجتمع حراًّ، إذا لم تكن المرأة حرة 
فيه« لذا نعمل كل ما بوسعنا كي نحرر المرأة 

من خالل التوعية أوالً«.
»نناشد  قائلة:  النساء  جميع  سميرة  وناشدت 
وشرق  شمال  في  الشعوب  جميع  من  المرأة 
المجتمعية،  الحماية  لقوات  تنضم  بأن  سوريا، 
فهي ضماننا لنستطيع حماية أنفسنا من العنف 

أوالً، وثانياً حماية أسرتها ومجتمعها ككل«.
العنف  مناهضة  في  عملهن  آلية  وحيال 
عنف  قضية  وردتنا  »إذا  سميرة:  أوضحت 
تخشى الضحية أن تأتي إلينا، نحن نحاول أن 
نصل إليها بكل السبل لحمايتها، وذلك بالتنسيق 
باأللم  تشعرنا  مع مؤتمر ستار، وهكذا قضايا 
يخشين  النساء  من  الكثير  هناك  تزال  ال  ألنه 
أن يتحدثن أو يشتكين رغم تعرضهن للعنف، 
وهنا علينا أن نركز على دور وأهمية التوعية 
ويرفعن  خوفهن،  من  ليتحررن  النساء،  لدى 

أصواتهن في وجه العنف بحقهن«.
وفي الختام أكدت سميرة محمد: »على المرأة 
أن تدرك أنها مستهدفة بشكل خاص من خالل 
شمال  كنساء  وعلينا  أنواعها،  بكل  الحرب 
الشعوب أن نوحد  وشرق سوريا، ومن جميع 
صفوفنا وننظم قواتنا وأن ننضم جميعاً لقوات 
في  متيناً  درعاً  لنصبح  المجتمعية،  الحماية 
وجه العنف بحق كل امرأة لنعيش حرائر على 

أرضنا«.
ويذكر بأن الجمعية العامة لألمم المتحدة حددت 
اليوم   1999 عام  في  الثاني  تشرين   25 يوم 
على  المرأة  ضد  العنف  على  للقضاء  الدولي 
لألخوات   1960 عام  الوحشي  االغتيال  إثر 
من  سياسيات  ناشطات  وهن  الثالثة،  ميرابال 
جمهورية الدومينيكان، وذلك بناء على أوامر 
من الحاكم الدومينيكي رافاييل ترخيو )1930-

.)1961

مذكرة دعوى
بالغ رقم /2058/ لعام 2021

على السيد: أحمد الشعبان بن محمد ديب 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2665/ المقامة عليك من 

قِبل: شهاب الحسن بن قبص
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..................................................................

مذكرة دعوى
بالغ رقم /2050/ لعام 2021
على السيد: أحمد جاسم السلوم 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

األربعاء2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2382/ المقامة عليك من 

قبل: محمد بسام صالح بن محمد سعيد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..................................................................

...................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /3642/ لعام 2021م
على السيد: أحمد حسين األحمد الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/11/24م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
آيات حسن الخلف، بطلب: تفريق        

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

.........................
مذكرة دعوى 

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في 
كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1587م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: جاسم حسن بن حمد    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك عبيد 

موسى بن حسن، بطلب/بجرم تفريق 
هو يوم األربعاء الواقع 2021/12/1م الساعة /10/ 

فعليك أن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /

هيئة العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /2061/ لعام 2021

على السيد: جمال اإلبراهيم بن علي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2675/ المقامة عليك من قبل 

أحمد المواس بن محمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
...................................................................

..........................
مذكرة دعوى

بالغ رقم /2064/ لعام 2021
على السيد: حسن الجمعة السطيف بن محمد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2633/ المقامة عليك من 

قبل: غانم محمد بن ناصر
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..................................................................

......................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /56/ لعام 2021 م
على السيد: حسن الهالل بنت جمعة الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
ماجد شعبان الخضر، بطلب: إخالء مأجور

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

........................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /2275/ لعام 2021 م
على السيد: حسن محمد أبو سمرة الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
أحمد الخليف بن أديب، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة         

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

بالغ رقم /2045/ لعام 2021
على السيد: حميد رمو ويسي    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2366/ المقامة عليك من 

قبل: عبد الحميد المحمد بن عبد اللطيف
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..................................................................

......................
سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية 

في الرقة 
رقم أساس /1433/

رقم القرار /2729/   
طالب التبليغ: خليل الحاج بن خلف

المطلوب تبليغه: خالد الحميد بن محمد                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى 

عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع/ كيا/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم 761343 واعتبار عقد 

البيع المؤرخ بتاريخ 2018/8/25 جزء ال يتجزأ من 
القرار.

2-إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون 
القرار بعد انبرامه. 

3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
..................................................................

.......................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 643 

طالب التنفيذ: إسماعيل علي الناصر 
المنفذ عليه: خليل علي الناصر  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 856 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.
..................................................................

...................
إعالن بالبيع بالمزاد العلني بالجريدة الرسمية

تقرر لدينا بالملف التنفيذي رقم )41( لعام 2021م 
البيع بالمزاد العلني

1-دراجة نارية عدد1رقم )1( نوع هونداي بسعر 
100دوالر أمريكي

2-محرك نوع بيركس قياس 320لون أصفر مستعمل
3-دينمو )مولدة( نوع توتركبيال قياس400KVAوهو 
مستعمل بسعر لكالهما 10000عشرة آالف دوالر 

أمريكي وفقاً ألهل الخبرة.
مكان المزاد العلني هو:

مكان المحرك والمولدة طريق جرابلس المكانيكي بشير 
صوفي

مكان الدراجة النارية كوباني جانب الحديقة العامة.
زمان المزاد العلني هو:

الساعة العاشرة صباحاً الموافق )بعد النشر في الجريدة 
بعشرين يوماً( فعلى من يرغب بالمشاركة بالمزاد دفع 
سلفة عشر قيمة األموال المنقولة لدى هيئة التنفيذ ومبلغ 
العشر )وقدره )10%من قيمة األشياء المذكورة أعاله(

لدى صندوق مالية المحكمة وعلى كل من يرغب 
بالمشاركة مراجعة هيئة التنفيذ أصوالً.

هيئة التنفيذ في محكمة كوباني
...................................................................

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

في الدعوى رقم األساس /56/ لعام 2021 م
على السيد: رويدة الهالل بنت جمعة الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
ماجد شعبان الخضر، بطلب: إخالء مأجور

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

بالغ رقم /2067/ لعام 2021
على السيد: سعيد المحمد الحاج عبود بن عبود 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

األربعاء2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2406/ المقامة عليك من 

قبل: أحمد السلو بن سليمان
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
............................................
...........................................

                                                                  .
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /416/ لعام 2021 م
على السيد: سناء عبد الباسط الشوكان الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
عطا أحمد حجيلة، بطلب: استرداد حيازة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

بالغ رقم /2043/ لعام 2021
على السيد: شايش محمد الكردي   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2641/ المقامة عليك من 

قبل: محمود الشرجي بن عبد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
.................................................................

...............
مذكرة دعوى

بالغ رقم /2048/ لعام 2021
على السيد: شيخ داده حاجي أحمد بن حمدو

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م

للنظر بالدعوى األساس /3276/ المقامة عليك من 
قبل: فائق البرهو بن عبدو

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /2056/ لعام 2021

على السيد: شيخو علي أمين الشيخو 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2394/ المقامة عليك من 

قبل: ياسر النيفي بن مصطفى
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
.................................................................

...............
                مذكرة: دعوى

في الدعوى رقم أساس 2901 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: صالحة الخلف بنت ناجي 

والجهة المدعى عليها1-نشأت الخلف بن ناجي 
2-شعبان الخلف بن ناجي                     

بدعوى: تصفية تركة تاريخ الجلسة 2021/11/30م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

                                                   
مذكرة دعوى

بالغ رقم /2053/ لعام 2021
على السيد: صبحي اإلسماعيل بن جاسم 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2659/ المقامة عليك من 

قبل: علي حمدو بن شيخ أحمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
.................................................................

..................
مذكرة دعوى

بالغ رقم /2052/ لعام 2021
على السيد: صبحي الحمود بن فياض 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2390/ المقامة عليك من 

قبل: أيمن الصالح بن صالح
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..................................................................

..................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 657 

طالب التنفيذ: عبد الجاسم الجمعة 
المنفذ عليه: أمام جاسم األحمد عيشو اإلبراهيم  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 872 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 /416/ لعام 2021 م

على السيد: عبد الجليل عبد الباسط الشوكان الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع 

في 2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد:عطا أحمد حجيلة، بطلب: استرداد حيازة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

....................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 664 

طالب التنفيذ: عبد القادر محمد عيد العبدو 
المنفذ عليه: عبد الحميد الحسين  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1001 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                            

بالغ رقم /520/ لعام 2021
على السيد: عدنان الحمد بن عبد السالم 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /895/ المقامة عليك من قبل: 

حسين الكريم بن علي
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..................................................................

...................
  مذكرة: دعوى

في الدعوى رقم أساس 2828 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: عزيزة عبد هللا المحمود 

والجهة المدعى عليها: نهاد فايز العلي
بدعوى: تفريق لعلة الغياب   تاريخ الجلسة 

2021/12/20م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

.....................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 669 

طالب التنفيذ: علي المحمد بن أحمد 
المنفذ عليه: عبد القادر منصور عبد القادر  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 774 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

بالغ رقم /2062/ لعام 2021
على السيد: علي جمال الدين الجادر 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2400/ المقامة عليك من 

قبل: بشار خالد بن عبد هللا
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..................................................................

...................
مذكرة دعوى

بالغ رقم /2065/ لعام 2021
على السيد: علي جمعة بن حلمي 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

األربعاء2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2677/ المقامة عليك من 

قبل: خالد العقيل بن محمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..................................................................

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /2055/ لعام 2021

على السيد: عيسى يوسف بن مراد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2392/ المقامة عليك من 

قبل: عبد القادر العلي بن محمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
.................................................................

.................
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 670 

طالب التنفيذ: فيصل إبراهيم السمير 
المنفذ عليه: عيسى أحمد الحسين وحسن أحمد محمد 

وحداد محمود حبش  
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 797 لعام2021 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 /56/ لعام 2021 م

على السيد: كفاء الهالل بنت جمعة الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
ماجد شعبان الخضر، بطلب: إخالء مأجور

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

في الدعوى رقم األساس /56/ لعام 2021 م
على السيدة: كوثر الهالل بنت جمعة الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
ماجد شعبان الخضر، بطلب: إخالء مأجور

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

في الدعوى رقم األساس /416/ لعام 2021 م
على السيدة: مجدولين عبد الباسط الشوكان الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

عطا أحمد حجيلة، بطلب: استرداد حيازة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة إخطار
بالغ رقم /2046/ لعام 2021

على السيد: محمد الدرويش بن أحمد فوزي    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

األربعاء2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /1275/ المقامة عليك من 

قبل: محمد حمو رش بن حمو
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
...................................................................

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /416/ لعام 2021 م

على السيد: محمد عبد الباسط الشوكان الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

عطا أحمد حجيلة، بطلب: استرداد حيازة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /2047/ لعام 2021

على السيد: محمد مالك العويس    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2647/ المقامة عليك من 

قبل: نادر محمود بن إسماعيل
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
...................................................................

........................
مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /1716/ لعام 2021 م
على السيد: محمد الجاري بن موسى الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد 
مريم محمد بنت أحمد، بطلب: عود المأجور        

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

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

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

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 االثنين الواقع في 
2021/11/29م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
حسن األحمد بن شعبان 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 /416/ لعام 2021 م

على السيد: هند زوجة عبد الباسط الشوكان الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

عطا أحمد حجيلة، بطلب: استرداد حيازة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

في الدعوى رقم األساس /416/ لعام 2021 م
على السيد: هيثم عبد الباسط الشوكان الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
عطا أحمد حجيلة، بطلب: استرداد حيازة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

بالغ رقم /2041/ لعام 2021
على السيد: ياسر العبد بن عبد الرحمن  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

األربعاء2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2639/ المقامة عليك من 

قبل: عثمان الحامدبن زكريا
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..................................................................

...................
مذكرة دعوى

بالغ رقم /2051/ لعام 2021
على السيد: يوسف المناور بن ملوح 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2649/ المقامة عليك من 

قبل: عبد الكريم بن إبراهيم
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
..................................................................

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

بالغ رقم /2044/ لعام 2021
على السيد: يوسف قطران بن حسين    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/11/24م
للنظر بالدعوى األساس /2364/ المقامة عليك من 

قبل: عبد هللا العبد هللا بن موسى
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
           

ميهان رسولسميرة محمدأمارا شرفان
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اختاروا إجهاد أنفسهم وأجسادهم 
لتأمين احتياجات عائالتهم..

انطالق ملتقى المرأة باألمن 
السيبراني في السعودية

فيروس شبيه بـ “كورونا” 
ُيقِلق السوريين!

“ضياء” 35 عاماً عامل من الفئة الرابعة 
من أهالي “السويداء”، يوزع أسبوعه بين 
شركات  بثالث  المحاسبي  وعمله  الوظيفة 
للحصول على دخل ال يتجاوز 270 ألف 
عبارة  يُحصله  الذي  المبلغ  شهرياً،  ليرة 
عن راتبه 71 ألفاً يستلم منه 40 ألف بعد 
في  عمله  من  ألف   75 وراتب  القروض، 
فندق  من  ألف  و70  آخر  من  و50  متجر 
لعمل يومين متتالين ما بين الخامسة وحتى 

السابعة مساًء.
يقول “ضياء” في حديثه مع سناك سوري: 
فندق  حساب  إلنجاز  إلزامياً  جدوالً  »اتبع 
منها  لكل  ُخِصص  تجاريين  ومخزنين 
ساعتين  يوم  كل  في  األسبوع،  من  يومين 
يمكن  مبلغ  على  عائلتي  تحصل  مساًء، 
أن يُكمل 300 ألف ليرة مع إضافة راتب 
زوجتي، أي علماً أن ساعة العمل اإلضافية 
بعد دوام 8 ساعات بالوظيفة ال تكفي لشراء 

علبة حليب«.

شابان يُطلقان مرشوعهام 
التجاري.. بسطة يف بلدي

يوضح الشاب أنه يخصص راتب 50 ألف 
األول  عامه  يُكمل  لم  الذي  ابنه  لحفاظات 
بقي  وما  والحليب  للسجائر  وآخر  بعد، 

للطعام ليشعر أنه يعمل بلقمته وفق رأيه.
 “ابتسام” 45 عاماً ممرضة شارفت على 
التقاعد، تضيف لعملها يومياً حوالي ثالث 
ساعات تعمل بها كممرضة منزلية خاصة، 
وتحصل منها على أجر ال يزيد عن 300 

ألف ليرة شهرياً، هي تُعلق سيروم وتعطي 
وإذا اضطرت  كاملة  تقدم رعاية  أو  اإلبر 
األجر  يرتفع  قد  المريض،  لدى  للمبيت 

قليالً.
 “ابتسام” العاملة في مشفى حكومي تخرج 
تعود  ال  وقد  صباحاً،  السابعة  منزلها  من 
قبل السابعة مساًء تقول لـ”سناك سوري”: 
عليها  أحصل  قد  ليرة  ألف  مائة  »ثالث 
العمل  أيام  تقسم على  الحاالت،  أحسن  في 
بحوالي  أعمل  أنني  أي  والعشرين،  الستة 
11 ألف ليرة تخيلوا معي ماذا يشتري هذا 
للحصول  الممكنة  الفرصة  لكنها  المبلغ، 
ابني  احتياجات  وتلبية  الطعام  بعض  على 

بالحدود الدنيا«.
يوم  تعب  بعد  بالخيبة  »أشعر  وتضيف: 
ما  أجمع  مريضة،  إلى  مريض  من  كامل 
حوائج  لشراء  بالسوق  ألمر  عليه  حصلت 
المنزل، باألمس اشتريت كمية بسيطة من 
كيلو  بوزن نصف  وعلبة طحينة  الخضار 
و3 كيلو سكر، أحصي ما بقي معي وأجد 
أربعة آالف قد ال تكفي حاجة النقل ليومين 

قادمين«.
الفئة  ويخبرنا “أشرف” 38 عاماً موظف 
الخامسة، أنه يعمل عدة أعمال منها تحميل 

عمل  وأي  والطينة  البناء  ومواد  اإلسمنت 
يتوفر له، يتقاضى عليه أجرا ليُعيل أسرته، 
الشاب يعمل حارساً يمضي 24 ساعة في 
مناوبة الحراسة، ويرافق في عطلته ورشة 
تزيد  ال  حيث  اإلسمنت  وتنزيل  لتحميل 
أي  ليرة،   2000 عن  الواحد  الطن  أجور 
يومياً  وتحميل 10طن  لتنزيل  أنه مضطر 
للحصول على 20 ألف ليرة ال تكفي لعلبة 
حليب وكيلو لبنة هي حاجة أسرته ليومين 

أو ثالثة.
أنجز  باألمس  أيضاً،  بالطينة  يعمل  الشاب 
15 متر بناء خارجي، فعلى السقالة أجرة 
المتر 4000 أي أنه حصل على 60 ألف 
أنفق منها 30 ألف  ليرة بعد عمل يومين، 

ليرة لشراء الخضار وكيس الحليب.
“أشرف” يشعر بالراحة عندما يجد ورشة 
ولو  أجراً  يعني  العمل  وجود  ألن  مناسبة 
يخبرنا  أيضاً  لكنه  ثغرة،  يسد  ألنه  بسيطاً 
أنه في حاالت كثيرة يصرف أجور الورشة 
الورشة  مبلغ  بالتالي  منها،  االنتهاء  قبل 
لتغطية  مضطر  ألنه  بيده  يجتمع  ال  كامالً 
مصاريف المنزل أول بأول ونادراً ما يبقى 

قرشاً إضافياً في يده.
ومثل “أشرف”، و” ابتسام” و” ضياء”، 
الكثير من السوريين، الذين اختاروا إجهاد 
مصدر  عن  والبحث  وأجسادهم،  أنفسهم 
ظل  في  عائالتهم  احتياجات  يؤمن  رزق 
فإن  وغالباً  المزرية،  المعيشية  األوضاع 
والعائلة،  األطفال  حساب  على  يتم  هذا 
من  حتى  كامل  اكتفاء  إلى  يؤدي  أن  دون 

األساسيات.
وكاالت

في  السيبراني  لألمن  الوطنية  الهيئة  أعلنت 
األمن  في  المرأة  ملتقى  تنظيم  عن  السعودية، 
السيبراني، يوَمي الثالثاء واألربعاء، الموافق لـ 
عدٍد  بحضور  بالرياض،  2022م  آذار   2  -  1
من المختصين واألكاديميين والباحثين في مجال 

األمن السيبراني.
الهيئة  مبادرات  إطار  الملتقى ضمن  هذا  ويأتي 
لتمكين المرأة في مجال األمن السيبراني، ودعم 
المرأة وتشجيعها على االنضمام إلى هذا المجال، 
باإلضافة إلى تنمية المهارات، وتبادل الخبرات، 

والتمكين الوظيفي والقيادي في هذا المجال.

تعزيز مشاركة املرأة

كما يهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة المرأة في 
المتاحة  بالفرص  والتعريف  السيبراني،  األمن 
للعمل في مجاالت  للتأهيل  التعليم والتدريب  في 
األمن السيبراني. وكذلك تمكين التطوير المهني 
هذا  في  المهنية  الكفاءة  لزيادة  للمرأة  والقيادي 
المرأة  إنجازات  على  الضوء  وتسليط  المجال، 

السعودية في هذا الملف.
موضوعات  عدة  مناقشة  الملتقى  يتضمن  كذلك 
تشمل الوضع الراهن لتمثيل المرأة في مجاالت 
المبذولة  الجهود  واستعراض  السيبراني،  األمن 
التعليم  برامج  ضمن  الوطنية  القدرات  لبناء 

والتدريب وسبل تعزيز تلك الجهود.
مناقشة  الملتقى  موضوعات  تشمل  ذلك،  إلى 
في  للمرأة  القيادي  والتمكين  التوظيف،  ممكنات 
مجاالت األمن السيبراني، كتوفير التدريب المهني 
المختص، والتدريب على رأس العمل الكتساب 
واستعراض  الخبرات،  وتبادل  المهارات، 
نجاحات المرأة السعودية، ومناقشة سبل تمكينها، 

وريادتها في مجاالت األمن السيبراني.
تحقيق  إطار  ضمن  يأتي  الملتقى  أن  إلى  يشار 
في  السيبراني  لألمن  الوطنية  الهيئة  مستهدفات 
المختصة،  السيبرانية  الوطنية  الكوادر  بناء 
تحقيقاً  المجال  هذا  في  المرأة  مشاركة  وتعزيز 
المقومات  أحد  بوصفه  المملكة  رؤية  ألهداف 
سعودي  سيبراني  فضاء  إلى  للوصول  الرئيسة 

آمن وموثوق يمّكن النمو واالزدهار.
وكاالت

أعراض شبيهة بفيروس “كورونا”، سعال شديد 
وقد  عام،  ووهن  الحرارة  درجات  في  وارتفاع 
تصل إلى ضيق التنفس، تنتشر بحدة بين األطفال 
حيث  السورية،  الحكومة  مناطق  في  السوريين 
تكتظ المشافي الحكومة بأعداد المراجعين يومياً، 
العاصمة  في  األطفال  من  المرضى  ومعظم 

السورية دمشق.
قسم  في  لممرض  )اسم مستعار  إبراهيم”  “أبو   
العاصمة  في  الحكومية  المشافي  بأحد  اإلسعاف 
تزايد حاالت  لـ ”الحل نت” حول  قال  دمشق(، 
اإلصابة بين األطفال للفيروس الشبيه بـ”كورونا” 
الذين  األطفال  من  كبيرة  أعداد  يومياً  »نسجل 
يعانون من ارتفاع حرارة وسعال شديد والحظنا 

أنها زادت خالل األسبوعين الحاليين«.
يسعفون  األهالي  »معظم  الممرض،  وأضاف 
والشكوى  النفس،  ضيق  من  خوفاً  ليالً  أطفالهم 

الطبية غالباً سعال شديد لدرجة االختناق«.
أيمن خسرف،  السوري،  والمخبري  الصيدالني 
قال  الرقمية،  للصحة  “داويني”  موقع  ومؤسس 
لـ “الحل نت”، أن هذا الفيروس كان شائعاً جداً 
قبل سنتين، ويصاب به األطفال والبالغين سنوياً، 

ويُعرف بسوريا بـ “الكريب”.
الطريقة،  بهذه  المرض  انتشار  خسرف  وأرجع 
نتيجة اإلغالق العام الذي حدث مع بداية انتشار 
كورونا، وعدم اكتساب األطفال مناعة ضد هذه 
.”RSV“ الفيروسات، ومنها الفيروس التنفسي

الوقاية  بأن تخفيف إجراءات  وأضاف خسرف، 
وعودة اختالط الناس مع بعضهم وعودة األطفال 
إلى المدارس، هو الذي أدى إلى عودة أعراض 
الفيروس وتناقلها بين الناس، وتأثر األطفال بها 

بشكٍل كبير، والسيما الُخدّج.
ونصح خسرف أهالي األطفال بعدم الذهاب إلى 
إياهم  موصياً  حرجة،  حاالت  في  إال  المشفى 

التعقيم الدائم، وإبعاد أطفالهم عن التماس المباشر 
مع مرضى “الكريب”.

ما هو الفريوس وما هي أعراضه؟

الفيروس المخلوي التنفسي “RSV” هو فيروس 
والرئتين،  العلوي  التنفس  الجهاز  عدوى  يُسبب 
بلوغ  قبل  األطفال  معظم  ويُصيب  جداً  وشائع 
األطفال  لدى  يظهر  بينما  العمر،  من  السنتين 
وال  فقط  خفيفة  برد”  “نزلة  كـ  والبالغين  الكبار 

توجد حاجة لعالج خاص بهذا المرض.
ومن أعراضه الشائعة لدى البالغين، احتقان في 
بحرارة  بسيط  وارتفاع  جاف،  وسعال  األنف 
الرأس،  في  وآالم  الحنجرة  في  وألم  الجسم، 

باإلضافة إلى الشعور بالضعف والتململ.
التنفس  أجل  من  كبير  جهد  األطفال  يبذل  بينما 
التنفس  من  ويعانون  بالمرض،  اإلصابة  خالل 
السريع والسعال، وبالنسبة للرضع، يعانون من 

صعوبة في الرضاعة.
يؤدي  حالياً،  والمنتشرة  الشديدة  الحاالت  وفي 
التهاب  أو  بالتهاب رئوي  التسبب  إلى  الفيروس 
القصيبات الهوائية، وأعراضها، حرارة مرتفعة، 
التنفس،  خالل  صفير  وأصوات  شديد  وسعال 
إلى  إضافة  الزفير،  هواء  إخراج  عند  وخاصةً 
يجد  وقد  التنفس،  في  وصعوبة  بسرعة  التنفس 
يعاني  وقد  االستلقاء،  في  صعوبة  المريض 
المريض في حالة ضيق التنفس من ازرقاق في 

الجلد.
التي  المناعة  ضعف  من  طبية  تقارير  وحذرت 
وبالتالي  التنفسي،  المخلوي  فيروس  بها  يتسبب 
بالنسبة  “كورونا”  بـ  اإلصابة  احتمالية  ترتفع 

لألطفال والبالغين وزيادة شدة المرض.
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أفقي

فنان سوري راحل - آلهة الشمس عند الفراعنة )م(. 2- مدينة 
فلسطينية - وبخ. 3- من االمراض - دولة اسيوية. 4- اسم علم 

مذكر )م( - لمس )م(. 5- مدينة جزائرية - منطقة في دمشق 
)م(. 6- وجه باللغة الكردية - العب كرة قدم عالمي )م( - آلة 

موسيقية. 7- جغرافي عربي. 8- نفخ - سرير الطفل )م( - 
حصان اسود. 9- اسم علم مؤنث - معركة بين الجيش الفرنسي 

والشعب الكردي في الجزيرة - متشابهان. 10- دل )م( - 
عضو في الجسم. 11- اشعل )م( - من انتقل اليه الملك بعد 

وفاة صاحبها )م(. 12- مصباح - في الوجه - محطة فضائية. 
13- كاتب ثوري فرنسي.

عمودي

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي
1- محمود تيمور - ما

2- حسك - رومل - دل
3- موم - مي - الفاميا

4- ونلهزتاي )مبعثرة ( - سراط
5- اي - جعبر

6- دانوب - كزوان 
7- رر - يريبيس - اول
8- وشاح - جرير )م(

9- يسأم )م( - رم
10- جأش )م( - نتن

11- مارد - جورجيا 
12- فحيح - ليماسول

13- ناظم الغزالي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1- اسم مدينة الرقة بزمان االسكندر الكبير. 2- مدينة تونسية 
- حرف ناصب )م(. 3- حمل ثقيل - مدينة ايرانية - من 
مشتقات اللبن. 4- نجدها في كلمة داوود - سفن حربية. 

5- قائد معركة عين جالوت - فاكهة صيفية )م( - متشابهان. 
6- فؤاد - ألتفت )م( - من العطور. 7- زعيم المافيا - دولة 

اسيوية. 8- حروف متشابهة - فنان كردي راحل. 9- 
موسيقار نمساوي )م( - تعال باللغة الكردية - حاجز )م(.
10- من الطيور. 11- مدينة كردستانية - من االطراف 

- غزال. 12- حرف جر - روى - من جبال كردستان. 13- 
احد الخلفاء العباسيين.

1- محمود درويش - حن
2- حسون - ارش - أميا

3- مكمالن - الجاحظ
4- حيوية - مفر )م(

5- زمرد )م( - بر - مهد
6- تويتر - اري

7- يم - كبيسة - غل )م(
8- مالي جزيري - جيز

9- عوسج - روما
10- اسبا - رال

11- مررنا - يسجن )م(
12- مديا - ويترلو )م(

13- االطالل - منال
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أُعِلن  الذي  للطفل  العالمي  اليوم  أهمية  تكمن 
عنه عام 1954 ليُحتفل به كل عام بتاريخ 20 
تشرين الثاني في أنه يوم جديد كتاريخ لتعزيز 
بينهم  العالم وإذكاء الوعي  الترابط بين أطفال 
بشأن  تحصل  التي  النقاشات  جميع  وترجمة 

األطفال على أرض الواقع لبناء جيل أفضل.
أنحاء  جميع  في  األطفال  يعيشه  الذي  الواقع 
ففي  والحرية،  العنف  بين  مزيج  هو  العالم 
المشهد  من  مختلفة  نماذج  هناك  الواحد  البلد 
الطفولي؛ فهناك من يحتاج إلى مدافع يدافع عن 
قضيته وهناك من يحتاج إلى مساندته ودعمه 

لتحقيق المزيد من التقدم.

قتل واغتصاب واعتقاالت بفعل 
املحتل

هكذا  تتواجد  أيضاً  سوريا  وشرق  شمال  في 
اإلدارة  عززته  الذي  االستقرار  فبعد  مشاهد 
المجتمعي كغيره من  بالشأن  الذاتية واالهتمام 
بإقامة  منه  حصة  للطفل  كان  والذي  الشؤون 
إلى  التركي  المحتل  سعى  به  خاصة  مشاريع 
ذاته  المجتمع  نحو  تخريبه  بوصلة  توجيه 

واغتصابهم  وقتلهم  وتشريدهم  أبنائه  بتهجير 
العين دون أن يتواجد سامع ألنين  أمام مرأى 
مستقرة  حياة  ألنفسهم  رسموا  قد  كانوا  أطفال 
مقارنةً مع الحياة التي كان يعيشها األطفال في 
باقي المناطق السورية بعد اندالع الحرب فيها.
وكما وثّقه مركز توثيق االنتهاكات في شمال 
سوريا، فإنه قتل 198 طفالً، وإصابة 30 آخر 
مدينة  على  والهجوم  التركي  التوغل  بدء  منذ 
عفرين في 20 كانون الثاني 2018م، بما فيها 
احتالل سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض في 
تشرين  نوفمبر/   20 حتى  أكتوبر 2019م   9

الثاني من العام الجاري 2021م.
وأيضاً أحصى المركز مقتل 96 طفالً دون سن 
الـ 16 من قبل الجندرمة التركية على الحدود 
برفقة عائالتهم ويرغبون في  كانوا  السورية، 
الدائرة  المعارك  من  فارين  تركيا  إلى  اللجوء 
في بالدهم منذ أكثر من ثماني سنوات، إضافة 
قُتلوا  امرأة، من أصل 511 الجئاً  لمقتل 67 
الحدود  باتجاه  الفارين  من   2011 آذار  منذ 

التركية.
إلى جانب مقتل 19 طفالً أثناء الهجوم التركي 
بينها  على مدينة عفرين وإصابة 35 بجروح 
طفالً   25 لمقتل  إضافة  أطراف،  بتر  حاالت 
سبي/  كري  مناطق  على  التركي  القصف  في 
تل أبيض وسري كانيه وإصابة 42 بجروح، 
وقتل طفل واحد في القصف التركي على بلدة 
بريف حلب وأصيب 15 بجروح،  تل رفعت 
التي  التفجيرات  في  أطفال  لمقتل  إضافة 
تستهدف المناطق التي احتلتها تركيا في شمال 
وشرق سوريا، بينهم أطفال قُتلوا نتيجة االقتتال 

بين الفصائل نفسها.
كما كشف المركز قيام جيش االحتالل التركي، 
والفصائل السوريّة الموالية باعتقال 187 طفالً 
شخصاً   7971 أصل  من  عاماً،   18 الـ  دون 
في المعتقالت منذ آذار 2018، ومازال مصير 
تركيا  إعالن  ومنذ  أنه  كما  مجهوالً،  نصفهم 
الهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا في 9 
لتركيا  الموالية  الفصائل  قامت  األول،  تشرين 

باعتقال 23 طفالً.
على  حالة   32 توثيق  أيضاً  التقرير  وتضمن 
الفصائل  سجون  في  أطفال،  لتعذيب  األقل 
وكري  وعفرين  إعزاز  في  لتركيا  الموالية 
سبي، حيث وثّق بأشرطة مصّورة ربط لطفل 
في مدينة إعزاز من قدميه وتدلى رأسه لألسفل 
أُناس  حوله  فيما  مراراً،  بالسياط  ضربه  وتم 

يعطون تعليمات للشخص الذي يعذب الطفل.
الزواج  من  فتاة   43 إجبار  المركز  وثّق  كما 
من مسلحي الفصائل في منطقة عفرين، تحت 
زواج  حاالت  وخمس  ذويهم،  وابتزاز  تهديد 
من  كل  في  وأربع  جرابلس  مدينة  في  قسري 
مدينة إعزاز والباب، منهن ثالث دون سن الـ 

.18
كما وثّق تعّرض 22 امرأة لالغتصاب منهن 3 
دون سن 18، من قبل قادة وعناصر الفصائل 
 7 توثيق  تم  الحادثة،  عن  أبلغَن  فقط  ثالث 
حاالت قتل تحت ذريعة “جريمة شرف” بينهم 
لتركيا/  الموالية  الميليشيات  قادة  قِبل  من   4

فصيل العمشات، فرقة الحمزة.

  
آمال أطفال ُمهّجرين يف يومهم 

العاملي

بعد  بيوتهم  من  عوائلهم  مع  ُهّجروا  أطفال 
المخيمات  في  فوجدوا  موطنهم  تركيا  احتالل 
التي أنشأتها اإلدارة الذاتية كحضن تحتضن كل 
أتى  يأويه، وهنا  له بيت  يعد  لم  ُمهجر ونازح 
أن  دوماً  تدّعي  التي  اإلنسانية  المنظمات  دور 
مهمتها ووظيفتها وهدفها األساسي هو اإلنسانية 
في  البت  دورها  تلعب  لم  التي  المنظمات  تلك 
لألطفال  وخاصةً  للمهّجرين  المطلوب  تقديم 
فبقوا في المخيمات يقاومون برد الشتاء وحر 
الصيف وكلهم أمل وثقة في استرجاع موطنهم 

الذين نشروا  وتحرريه من المحتل والمرتزقة 
والتغيير  واالستيطان  العنف  أشكال  فيه جميع 
مهجري كري سبي  مخيم  أطفال  الديمغرافي. 
منه  تهجيرهم  بعد  ديارهم  إلى  بالعودة  يأملون 
التركي ومرتزقته على  المحتل  قِبل  من  قسراً 
شهر  من  التاسع  في  شنته  الذي  العدوان  إثر 
أفضى  والذي  األول من عام 2019،  تشرين 

إلى احتالل مدينتهم وقراهم.
االحتالل  مشهد  يصور  الحمود  محمد  الطفل 
الذي حرمه من حقوقه فيقول: »عندما احتلت 
تركيا ومرتزقتها مدينتنا منذ عامين كان عمري 
13 عاماَ كنت أدرس في مدرسة مدينتي )كري 
الطبيعية  حياتي  وأمارس  أبيض(،  تل  سبي/ 

كلعب  أحببتها  لطالما  التي  هواياتي  وكافة 
الحي،  في  أصدقائي  مع  واللعب  القدم،  كرة 
إال أن االحتالل نسف كل هذه الحياة التي كنا 
نعيشها آمنين، ليجعل المحتل حياتنا ومستقبلنا 

غامضاً«.
يوجهها  رسالة  آمال  الحمود  محمد  للطفل 
لعلهم  األممية  والمنظمات  الدولي  للمجتمع 
يستجيبوا له »بمناسبة اليوم العالمي للطفل يجب 
على المجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية 
بالتدخل  الطفل  بحقوق  تعنى  التي  واألممية 
والضغط على الدولة التركية المحتلة للخروج 
من أراضينا لتأمين عودة آمنة لنا إلى ديارنا، 

ونمارس حياتنا كأطفال بشكٍل طبيعي«.

سهم املقاومة سيخرق غطرسة 
املحتل

المقاومة  في  يرى  ذاته  المخيم  من  آخر  طفل 
والنضال الحل األمثل لمواجهة المحتل الطفل 
بسام الحمد يؤكد بأن إرادة المقاومة والنضال 
لديهم قوية، ومعنوياتهم عالية، ولن تنال منهم 
أبشع  يمارس  اآلن  فهو  المحتل،  ممارسات 
الجرائم بحق من تبقّى من أطفال ونساء وأهالي 
آخرين في المناطق التي يحتلها، وينتهك كافة 
في  أي طفل  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  الحقوق 
العالم، حيث أن أغلب األطفال في تلك المناطق 

محرومين من حق التعليم.

الثقة  ومنها  مدرسته  في  الكثير  تعلم  الحمد 
بإرادتهم التي لن تلين أبداً أمام غطرسة العدو 
والنصر سيتحقق ال محال »لدي أمل كبير في 
العودة إلى بلدتي المحتلة )السلوك(، ألنني ولدت 
في تلك المنطقة، ولن يكون لي مستقبل سوى 
هناك بجوار أرضي ومدرستي، لقد تعلمت من 
الدروس التي تلقيتها في المدرسة بأن المحتل 

مصيره الزوال، وإن طال الزمان«.
ديارهم  إلى  بالعودة  المهجرين  األطفال  آمال 
على  كتبت  فيه  المستقبلي  مشروعهم  وإكمال 
في  للطفل  العالمي  اليوم  في  مطالبهم  الئحة 
هذه السنة لعل أعين تراها وآذان تسمعها ويد 

تدعمها.

املسؤولية تجاه األطفال

من  كغيرها  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
واألزمة  الحرب  من  عانت  السورية  المناطق 
التي  اإلدارة  أن  إال  مستمرة  زالت  ال  التي 
تديرها لم تصمت حيال ما يحصل في المجتمع 
كل  قبل  مجتمعية  نسوية  ثورة  ثورتها  فكانت 
عن  وإبعادهم  بالطفولة  االهتمام  ولعل  شيء 
التي  المشاريع  من  ومعاناتهم  الحرب  أجواء 

أولت بها االهتمام.
وألن للحرب تأثير على األطفال فقد كان لهم 
العسكري  المجال  إلى  االنضمام  نحو  ميل 
الدفاع عن  علهم يدعموا قواتهم العسكرية في 
أراضهم وتحرير ما تم احتالله، إال أن اإلدارة 
الذاتية لم تقبل ذلك ووجدت في عودة األطفال 
األفضل  الحل  هو  مدارسهم  أحضان  إلى 
واألنسب فكان تأسيس مكاتب لحماية األطفال 
الشأن،  هذا  في  دور  المسلحة  النزعات  في 
ففي أغلب مناطق شمال وشرق سوريا ومنها 
بهذا  خاص  مكتب  ومنبج  والحسكة  قامشلو 

الشأن.
وبخصوص دور تلك المكاتب في إعادة األطفال 
إلى مقاعد الدراسة لممارسهم حقهم في التعليم 
أفادنا الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل في 
النزاعات المسلحة في مدينة منبج عمر سعيد 
مشيراً حال األطفال في فترة الحرب السورية 
»هذه الحرب أثرت على مناطق شمال وشرق 
تأثيرها  لكل شعوبها ومكوناتها، وكان  سوريا 
كبيراً على األطفال باعتبارهم الحلقة األضعف 

في المجتمع”.
وتابع: »نحن كمكاتب لحماية الطفل في شمال 
وشرق سوريا، حاولنا تقديم كل ما نملك لهم بدءاً 
من استقبال شكاوى األهالي بخصوص تجنيد 
ومعالجة  الديمقراطية  سوريا  بقوات  أطفالهم 
عدد ال بأس به من الشكاوى، واستطعنا رسم 
واألطفال  العوائل  من  لكثير  واألمل  البسمة 
استبعادهم  أو  أطفالهم  استرجاع  خالل  من 
سوريا  قوات  مكونات  كل  من  تسرحيهم  أو 

الديمقراطية«.
الطفل  مكاتب حماية  أصدر  وأضاف: »كذلك 
في شمال وشرق سوريا تعميم رقم /2/ الخاص 
األعمال  التعميم  بيّن  حيث  األطفال  بعمالة 
الخطيرة والخطيرة جداً التي ال يمكن لألطفال 
بنياتهم  على  خطراً  يشكل  مما  بها  العمل 
وجسومهم، في المقابل أوضح األعمال المفيدة 
الحصول  بعد  بها  العمل  الممكن  من  التي  لهم 
المجال من مكتب  على ترخيص لمزاولة هذا 
من  العديد  الطفل  حماية  مكتب  وحدد  الطفل، 
الشروط المشددة للعمل من ذلك؛ إذا كان الطفل 
أقل من عشر سنوات يمنع عمله منعاً باتاً وأن 
الرسمي  الدوام  أوقات  خارج  عمله  يكون 

للمدرسة«.

يد واحدة ال تُصفِّق

بإحصاء  القيام  من  الهدف  بأن  أيضاً  وكشف 
عدد األطفال العاملين إحصاًء دقيقاً هو من أجل 
والقضاء  منها  والحد  األطفال  عمالة  معالجة 
واستغالل  ابتزاز  من  والحد  مستقبالً  عليها 
أصحاب أرباب العمل وجعلهم عمالة رخيصة. 
مبيناً بأن الغاية من القانون أن يكون هناك سنداً 
قانونياً يحمي الطفولة واألطفال في هذا المجال 

بشكٍل عام.
في  المشترك  الرئيس  يرى  حديثه  ختام  وفي 
مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة بمنبج 
عمر سعيد بأنه يجب أن يكون هناك تعاون بين 
جميع المراكز المعنية بالشأن الطفولي لتحقيق 
مكتسبات أفضل لعالم الطفولة: »نحن كمكاتب 
المجهود  بكل  القيام  نستطيع  لن  الطفل  حماية 
لوحدنا فحسب لذلك ينبغي أن نتكاتف كمجتمع 
بأكمله؛ كإدارات ومؤسسات ولجان ومنظمات 
ومنظمات  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  محلية 
مجتمع مدني؛ لنتمكن من رسم السعادة والبسمة 
مستقبل  هم  باعتبارهم  أطفالنا  وجوه  على 

شعوب شمال وشرق سوريا«.

الطفولة يف حضن اإلدارة

في مناطق شمال وشرق سوريا هناك الكثير من 
الهيئات التي تُعنى بشأن األطفال كهيئة التربية 
الروضات  من  الكثير  أنشأت  التي  والتعليم 
واألمهات  األطفال  لدعم  كخطوة  والحضانات 
العاملة معاً إلى جانب ذلك هناك هيئة مسؤولة 
باألطفال  تُعنى  االجتماعية  الشؤون  عن 
وبالمجتمع ككل باسم هيئة الشؤون االجتماعية 
كدعم  أنجزوها  مشاريع  لهم  كان  فقد  والعمل 
لألطفال وفي اليوم العالمي للطفل يمكن تسليط 
الضوء عليها، باإلضافة إلى الخطة المستقبلية 
والبسمة  السعادة  سيضفون  خاللها  من  التي 

على وجوه جميع األطفال.
المنجزة  الهيئة عن األعمال  وكانت قد كشفت 
خالل عام 2021 على موقعها الرسمي والتي 
كان قد تركزت العمل على المخيمات بتوسعة 
عدد من المخيمات كالمحمودلي وكري سبي/ 
تل أبيض، وواشو كاني، باإلضافة إلى افتتاح 
دار لرعاية أطفال الشهداء ودار لرعاية ذوي 
االحتياجات الخاصة في إقليم الجزيرة، ناهيك 
اإلدارات  في  لجانها  لمشاريع  دعمها  عن 
كمركز  الخاصة  االحتياجات  ذوي  كمشاريع 
ومركز  منبج،  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
بشير  الشهيد  ومركز  الحسكة  في  رنكين 
إقليم  في  نودم  ومركز  الرقة،  في  الهويدي 
كان  حيث  كوباني،  في  تيريج  وجميع  الجزية 
الدعم مادياً إلى جانب تأمين جميع المستلزمات 

لها.
فأنها   2022 لعام  الهيئة  مخطط  عن  أما 
في  تُنجز  لم  التي  المشاريع  استكمال  تتضمن 
عام 2021 فهناك أعمال أخرى يجب أن تنجز 
قاطنوها  مازال  التوسعة  فبعد  المخيمات  في 
أن  كما  صحية.  ومراكز  مدارس  إلى  بحاجة 
الشهداء  أطفال  رعاية  مركز  افتتاح  مشروع 
ممن ال معيل لهم من عمر يوم واحد حتى 15 
والمدارس  واإلقامة  الغذاء  لهم  ليضمن  ربيعاً 
جانب  إلى  الترفيهية  واألنشطة  والروضات 

الرعاية الصحية.
وتبقى النقاشات التي تحصل بشأن األطفال من 
أجل تتويجها في اليوم العالمي للطفولة برنامج 
الواقع فصرخات  أرض  على  يُطبق  أن  يجب 
لدى  ودموعهم  الحرب  في  المعنفين  األطفال 
تهجيريهم قسراً وراية المقاومة التي يحملونها 
السترجاع ديارهم، وبسمة األمل على وجههم 
إيجاد  على  والعمل  رؤيتها  يجب  مالمح  كلها 

حل لمطالبهم.

محمد الحمودعمر سعيدبسام الحمد

كروب روناهي ـ في اليوم العالمي للطفل يتأرجح كف ميزان حياة أطفال شمال وشرق سوريا بين حضن يحتضنهم 
ويسعى إلى تحقيق مطالبهم واسترداد حقوقهم وبين مخالب محتل يحاول بشتى الوسائل اغتصاب حقوقهم قسراً.

الطفولة في شمال وشرق سوريا واقع مرسوم بعنف االحتالل تمحيها ريشة المقاومة

 لنزرع

شجرة

للجمال  مهماً  مصدراً  الشجرة  تُعدُّ 
تُعد  ال  فوائدها  واالنتعاش،  والبهجة 
وال حتصى ولها أهمية ودور كبيرين في 
حياتنا وفي مستقبلنا وبيئتنا ولكننا لم 
ندرك ولم نستوعب بعد تلك األهمية 
والرونق  اجلمال  إعطائها  جانب  فإلى 
نفوسنا  في  للبهجة  وبعثها  ملدننا 
وللهواء العليل في صدورنا وتشجيعها 
لنا على اجللوس في الطبيعة والتمتع 
بأوقات  ولالستمتاع  اخلالبة  مبناظرها 
أشجارها  وظل  أحضانها  في  جميلة 
ضغط  من  النفسية  والراحة  الوارفة 
احلياة والعمل إلى جانب هذا كله فهي 
التي تقاوم تلوث الهواء وتساعدنا على 
للغازات  امتصاصها  خالل  من  احلياة 
السامة وطرحها لألوكسجني حيث أن 
 4535 يقارب  ما  تزيل  شجرة  مئة  كل 
الكربون  أوكسيد  ثاني  غاز  من  كغ 
من  كبيرة  وكمية  حياتها  فترة  خالل 
بالنسبة  السامة  األخرى  امللوثات 
جلسم اإلنسان كما أنها تقوم بتنظيم 
خالل  من  اجلوي  الغالف  في  احلرارة 
استقرار  في  تساهم  أي  النتح  عملية 
املدن  في  الضجيج  من  وحتد  املناخ 
التربة  ومتنع  للرياح  كمصدات  وتعمل 
والطعام  املسكن  وتوفر  االجنراف  من 
واحلشرات  الطيور  جملتمعات عديدة من 
البلوط  شجرة  توفر  فمثالً  والفطريات 
مختلف  نوع   500 من  ألكثر  موطناً 
من األحياء. هذا باإلضافة إلى فوائدها 
اخلشبية  الصناعات  في  االقتصادية 
والدوائية وهي مصدر للوقود والتدفئة 
التي  الغذائية  القيمة  إلى  باإلضافة 
التي  واملفيدة  اللذيذة  ثمارها  حتملها 
كل  من  وبالرغم  بالفيتامينات.  متدنا 
هذه الفوائد بل واألكثر من ذلك والتي 
ذكرتها  أني  وأعلم  جميعاً.  نعلمها 
االبتدائية  املرحلة  في  معلمة  وكأنني 
قمت  لكنني  لتالميذها  درساً  تلقن 
ضعفاً  وجدت  ألني  الفوائد  تلك  بذكر 
كبيراً من كافة شرائح اجملتمع باالهتمام 
إليها  ينظرون  بل  وزراعتها  باألشجار 
يدركوا  ولم  الكماليات  من  وكأنها 
قرانا  ففي  وجودها  من  وجودنا  أن  بعد 
التي من الطبيعي أن يتخيل أي إنسان 
منظر قرية وهي محاطة باألشجار من 
كل اجلهات وفي ساحة كل بيت أشجار 
أي  اخلضار  أنواع  من  والكثير  الفاكهة 
أهل  يعتمد  أن  والطبيعي  املتوقع  من 
يزرعونها  التي  اخلضار  على  القرية 
املدينة  من  يشتروها  أن  ال  بأيديهم 
للكثير  زيارتنا  عند  أننا  املفاجأة  لكن 
قريًة  نرى  بل  أشجاراً،  ال جند  القرى  من 
قاحلة  بُنية  قرى  األخضر،  اللون  بدون 
وجدنا  وإن  النفس  في  الكآبة  تبعث 
فشجرة واحدة أو اثنتان. وجند الكثيرين 
منهم يصنعون مظلًة لسياراتهم من 
علب  أو  الكرتون  علب  من  مجموعة 
لتتحول  ببعضها  يلصقها  السمن 
إلى مظلٍة بشعة يؤذي منظرها القرية 
ويستفاد  شجرة  يزرع  أن  بدل  كلها، 
أننا لم نتعلم ثقافة  من ظلها. املهم 
األحداث  بداية  في  حتى  بل  الزراعة 
عندما ُفقدت مادة املازوت أسرع الكثير 
فلم  عليها  باالعتداء  شعبنا  أبناء  من 
مكاٍن  في  واحدٍة  شجرٍة  على  يبقوا 
سابقاً غابًة كاملة ولم يفكروا أّن هذه 
على  تساعدهم  بقطعها  قاموا  التي 
الهواء  ذلك  تعطيهم  التي  احلياة. هي 
الذي يستنشقونه فماذا لو انقطع عنا 
باليوم  نفكر  دائماً  نحن  الهواء.  ذلك 
بالغد ألنفسنا  نفكر  وال  نعيشه  الذي 
نُبِق  فلم  القادمة  ولألجيال  وألوالدنا 
على ظٍل نحتمي به من حرارة الشمس 
وال متنزٍه للترويح عن النفس لذلك كان 
عليها  ونحافظ  نزرعها  أن  واجبنا  من 
ونعاقب من يقطعها ونشجع من يقوم 
بزراعتها وإكثارها واالعتناء بها والقيام 
توعية  وحمالت  التشجير  بحمالت 
ألهميتها في حياتنا وليتمتع بها أوالدنا 

وينعموا بخيراتها.     

بصراحـــة

كوثر مارديين
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مركز األخبار ـ أكد حزب االتحاد الديمقراطي أن تصريحات رئيس الوزراء في باشور كردستان، مسرور البرزاني، تعادي مصالح الشعب الكردي، وُتشرعن 
االحتالل التركي وتخدم مصالحه، ولفت إلى أن شعب شمال وشرق سوريا ممتن لحزب العمال الكردستاني بوقوفه إلى جانب الشعب الكردي وجميع 

شعوب شمال وشرق سوريا.

حزب االتحاد الديمقراطي: موقف مسرور البرزاني ُيعادي 
المصالح العليا للشعب الكردي

قصف المحتل التركي يحرق 
عدداً من خيم الُمهّجرين

تجارة المخدرات في دمشق
 ظاهرة علنّية

حزب  مجلس  أصدره  بيان  خالل  ذلك  جاء 
إلى  الماضي  االثنين  يوم  الديمقراطي  االتحاد 
رئيس  تصريحات  على  رداً  العام،  الرأي 
وتعاونه  البرزاني  مسرور  باشور،  حكومة 
الوقت  »في  فيه:  جاء  التركي،  االحتالل  مع 
الذي تحاول اإلدارة الذاتية الديمقراطية لشمال 
وشرق سوريا التصدي لالعتداءات التي تشنها 
الفاشية التركية بترسانتها العسكرية المتطورة 
استخباراتها  وبأجهزة  الناتو،  من  المتوارثة 
وجيشها ومرتزقتها من بقايا داعش والفصائل 
الضغوط  جانب  إلى  وحشيتها،  بكل  الجهادية 
اعتماداً  تمارسها،  التي  والدبلوماسية  السياسية 
على ابتزاز كل من يتقّرب من اإلدارة الذاتية 
الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وبالتزامن 
مسرور  ينبري  والمزاعم  الضغوط  هذه  مع 

كردستان  باشوري  حكومة  رئيس  البرزاني 
ما  أردوغان،  حكومة  عليه  تمليه  ما  ليردد 
صّرح به مسرور البرزاني نعتبره موقفاً منافياً 
لالحتالل  وشرعنة  الكردي  الشعب  لمصالح 

التركي وخدمة له«.

العامل الكردستاين يُناضل من أجل 
حرية ووجود الشعب الكردي

وشرق  شمال  في  الشعوب  إن  البيان:  وأكد 
الذي  الكردستاني  العمال  سوريا ممتنة لحزب 
من  شهيد  آالف  األربعة  يقارب  بما  ضحى 
مقاتليه في سبيل تحرير مناطق اإلدارة الذاتية 

فهو  خلفه،  يقف  ومن  داعش  من  الديمقراطية 
الوجود  أجل  من  يناضل  كردستاني  حزب 
مقابل،  ودون  كان  أينما  وكرامته  الكردي 
حكومة  تعاون  يكون  أن  األجدر  من  وكان 
إقليم كردستان أيضاً معنا بنفس المستوى بدالً 
عن هذه التصريحات التي تصب في مصلحة 

عدونا األوحد.
ينظروا  أن  به وهو  ما ننصحهم  البيان:  وتابع 
في مصير كل متعاون مع االستعمار العثماني 
والدولة التركية الحديثة في مواجهة انتفاضات 
الدروس  وليأخذوا  الكردي،  الشعب  وثورات 
ومآسي  وأجدادهم  آبائهم  مآسي  من  والِعبر 
الشعب الكردي بسبب ممارسات ومكائد الفاشية 
يقرأ التركية القديمة والحديثة، وأن يبتعدوا عنها قبل  بات  الكردي  الشعب  ألن  األوان؛  فوات 

منذ  مستعمريه  ممارسات  في  ويتمعن  تاريخه 
قرون، وصوالً إلى يومنا الراهن، ومصممون 

على أاّل يعيد التاريخ نفسه.

المشترك  الرئيس  أكد  ـ  األخبار  مركز 
لمجلس مخيمي العودة والشهباء ومهجرو 
لمخيمات  تركيا  استهداف  أن  عفرين 
المقاومة  عن  إلبعادهم  تهدف  المهجرين 
وتكرار تهجيرهم، وحّملوا المجتمع الدولي 
بحق  التركية  الجرائم  استمرار  مسؤولية 

المهجرين.
قصف جيش االحتالل ومرتزقته المتمركزين 
في المناطق المحتلة في عفرين وإعزاز، منذ 
الساعات األولى من يوم الجمعة الفائت عدة 
ومقاطعة  وشيراوا  شرا  ناحيتي  في  قرى 
الشهباء ومنها مخيم العودة الذي يأوي مئات 

العوائل من مهجري عفرين.
قرى  على  التركي  االحتالل  وتركز قصف 
ـ  شوارغة  قلعة  ـ  شوارغة  ـ  »مرعناز 
وقرى  شرا،  ناحية  في  مالكية«  ـ  كشتعار 
»صوغانكه ـ أقيبة وحرشها ـ بينه ـ الزيارة 
وقرى  شيراوا،  ناحية  في  العودة«  مخيم  ـ 

دير جمال ومركز ناحية تل رفعت بمقاطعة 
الشهباء.

المنطقة  فإن  المنطقة  أهالي  وبحسب 
وحتى  األولى  الساعات  منذ  تعرضت 
المتأخرة  الماضي  االثنين  ليل  ساعات 
وألحقت  قذيفة صاروخية،  من 200  ألكثر 
أضراراً بممتلكات المدنيين، إضافة لتمزيق 
في  عفرين  مهجري  خيم  من  عدد  وحرق 

مخيم العودة.

السياسية  األزمات  ـ في ظل  األخبار  مركز 
تضرب  التي  واالجتماعية  واالقتصادية 
في  المندلعة  الحرب  خلفية  على  سوريا 
المخدرة،  المواد  بيع  مسألةُ  باتت  البالد، 
العاصمة  شوارع  في  علنية  شبه  ظاهرة 
الخاضعة  األخرى  المناطق  وباقي  دمشق 
وحلفائها،  الحكومية  القوات  لسيطرة 
بحسب تقرير حديث نشره المرصد السوري 

لحقوق اإلنسان.
وبحسب التقرير فإّن ظاهرة بيع ” الكبتاغون 
متصاعداً  منحًى  تأخذ  بدأت  والحشيش” 
باالنتشار على بسطات وأكشاك بيع الدخان 
والقهوة الموجودة على الطرقات في دمشق، 
السكان  حياة  تؤرق  ظاهرة  منها  جعل  ما 

بسبب تداعياتها السلبية على أبنائهم.
وأوضح المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
إلى  المخدرة  المواد  توريد  عمليات  بأّن 
دمشق،  العاصمة  في  والباعة  المروجين 
يتبعون  أشخاص  قبل  من  غالبها  في  تكون 
لما يُعرف بالدفاع الوطني، وأشخاص على 
السورية،  الحكومة  قوات  بضباط  صلة 
تلك  تبيع  التي  األكشاك  غالبية  أّن  وخاصةً 

على  محسوبين  ألشخاص  تكون  المواد 
حكومة دمشق.

من  تقريره  في  السوري  المرصد  وحذّر 
المخدرة،  المواد  لتفشي  الخطيرة  التداعيات 
الدولي إليجاد حلول جذرية  المجتمع  داعياً 
التي  الكوارث  سلسلة  من  السوريين  تقي 

تلحق بهم على مدار عقد من الزمن.
الخاضعة  السوريّة  المناطق  وتشهد  هذا 
كبيراً  أمنياً  انفالتاً  الحكومة،  لسيطرة 
وانتشاراً للسالح غير الُمرّخص، وسط تفٍش 
األخالقي،  واالنحالل  للفساد  مسبوق  غير 

بحسب ما تؤكد تقارير منظمات حقوقية.

سونيا إبراهيم: على الديمقراطي 
الكردستاني فك ارتباطه بالمحتل التركي

رصد ميزانية قيمتها 300 ألف دوالر 
أمريكي إلنجاز مشاريع في الشدادي

مجلس  عضوة  طالبت  ـ  األخبار  مركز 
الحزب اليساري الكردي في سوريا في إقليم 
الفرات، سونيا إبراهيم، الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، بالتراجع عن أخطائه التاريخية 
بدولة  ارتباطه  وفك  مساره  وتصحيح 

االحتالل التركي.
لهجمات  عدة  كردستانية  مناطق  تتعرض 
الهجمات  وتتركز  التركي،  االحتالل  جيش 
الدفاع  مناطق  على  خاص  بشكٍل  العنيفة 
المشروع في باشور كردستان، التي تتعرض 
لهجمات عنيفة من قبل جيش االحتالل التركي 
والمتنوعة،  الثقيلة  بأسلحتها  واستخباراته 
الهجمات  لتلك  الكريال  قوات  وتتصدى 
حتى  القوية،  وإرادتهم  الخفيفة  بأسلحتهم 
االنسحاب  على  االحتالل  إجبار  من  تمكنت 

من عدة مناطق تقدم إليها.

املسعى إبادة الشعب الكردي
مجلس  عضوة  تحدثت  السياق  هذا  وفي 

بإقليم  سوريا  في  الكردي  اليساري  الحزب 
الفرات، سونيا إبراهيم لوكالة هاوار فقالت: 
الدولة التركية ال تكف عن شن الهجمات على 
المناطق الكردية بهدف إبادة الشعب الكردي 
استخدام  كثُر  األخيرة  اآلونة  وفي  كان  أينما 
تركيا لألسلحة الكيميائية ضد الكرد، األسلحة 
الكيميائية محظورة دولياً وقانونياً لكن تركيا 
ترتكب الجرائم في ظل الصمت الدولي، وهو 
ما يوضح تأييدهم للهجمات والجرائم التركية 

ضد الكرد«.
وعن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وتعاونه مع دولة االحتالل التركي استنكرت 
االحتالل  قوات  مع  الحزب  تعاون  سونيا 
على  بقولها:  كردستان  باشور  في  التركي 
مع  التعاون  عن  الكف  الديمقراطي  الحزب 
الكرد  إخوته  جانب  إلى  والوقوف  االحتالل 
لخدمة  يتطلب  ما  وفق  والعمل  ومساندتهم 

القضية الكردية بدالً من اتباع نهج الخيانة.

ودعت سونيا الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الشعب  مصالح  يخدم  ما  وفق  التحرك  إلى 
الحزبية  مصالحه  وفق  العمل  ال  الكردي 
النضال  نهج  على  والسير  والشخصية 

وتصحيح أخطائه التاريخية.
على  قائلةً:  حديثها  إبراهيم  سونيا  واختتمت 
كافة األحزاب السياسية دعم مقاومة الكريال 
مكان،  كل  في  الكردي  الشعب  جانب  إلى 
وتوحيد الصفوف الكردية لمواجهة االحتالل 
الكرد  ينال  حتى  العدوانية  وهجماته  التركي 
أجلها  من  ناضلوا  التي  المشروعة  حقوقهم 

عبر التاريخ.

مركز األخبار ـ أكد مسؤول القسم الفني في 
بالل  أمين  الحسكة  جنوب  الشدادي  بلدية 
دوالر  ألف  بـ300  تُقدر  ميزانية  عن رصد 
العام  تنفيذها  أميركي إلنجاز مشاريع سيتم 
المشاريع  إنجاز  على  العمل  وسيتم  القادم، 
مع بلديات “عبدان، ومركدة، وتل الشاير”. 
برس:  نورث  لوكالة  حديثه  في  بالل  وأشار 
إنه من المشاريع الُمدرجة على قائمة التنفيذ، 
الصرف  بمشروع  المتأثرة  الطرق  تعبيد 
طريق  لتعبيد  إضافة  العام،  لهذه  الصحي 
الكانية عند المدخل الغربي للمدينة، كما سيتم 
في  الصحي  للصرف  “مشروع  على  العمل 
مناطق متفرقة في األحياء بطول ثالثة كيلو 
بطول  الرئيسية  القساطل  وتبديل  مترات، 
1200م، وفرش عدة طرقات في قرى بمادة 

البقايا بطول سبعة كيلو مترات.  

 20 الشدادي  مدينة  غربي  عبدان  بلدة  وتقع 
تل  وبلدة  جنوباً،  كم  مركدة 40  وناحية  كم، 

الشاير 40 كم جنوب شرق المدينة.
في  طرق  عدة  فرش  على  العمل  سيتم  كما 
بلدة عبدان بطول ثمانية كيلو مترات، وإعادة 
للصرف  ومشروع  الـ47،  دوار  تأهيل 
الصحي بطول2700 متر في ناحية مركدة، 
وادي  على  الفدغمي  قرية  في  جسر  وإنشاء 
أبو حامضة، وحددت مشاريع بلدة تل الشاير، 
بترقيع الحفريات المنتشرة على طول طريق 
تل الشاير ـ الشدادي بمادة المجبول الزفتي، 
المشاريع  إلنجاز  رصدها  تم  التي  الميزانية 

المذكورة كافية إلنجاز هذه األعمال.
وفي منتصف هذا الشهر قالت نائب الرئاسة 
المشتركة للمجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتيّة 
بإن  أوسي،  أمينة  سوريا  وشرق  لشمال 

القادم 80 مليون  للعام  الموازنة االستثمارية 
والمدنيّة  الذاتيّة  لإلدارات  منها  دوالر%70 

و30% لإلدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا
وسيتم التركيز على بعض الطرقات الرئيسية 
الرابطة بين مناطق شمال وشرق سوريا التي 
الطرقات  جانب  إلى  وتعبيد  لتوسعة  تحتاج 
الفرعية في المدن واألرياف، بحسب  أمينة 

أوسي.

ما هو الربو..؟

ماذا يحدث في جسمك عند تناول القهوة يومًيا؟

ُمزمن  مرض  أنّه  على  الّربو  تعريف  يمكن 
يُصيب الممّرات الهوائية التي تنقل الهواء من 
الممرات  هذه  بالتهاب  ويتمثل  وإليها،  الرئتين 
ما  وهذا  بتضيّقها،  يتسبّب  بشكٍل  وانتفاخها 
جهة  ومن  أصعب،  فيها  الهواء  عبور  يجعل 
أخرى يتسبب االلتهاب بتهيّج الممرات وجعلها 

شديدة الحساسية عند التعّرض ألّي ُمهيّج. 
في  يؤثر  قد  الربو  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
األشخاص من مختلف الفئات العمرية، إال أنّه 
غالباً ما يبدأ في مرحلة الطفولة، وفي الحقيقة 
الواليات  في  بالربو  المصابين  عدد  يُقدّر 
األمريكية بما يٌقارب 25 مليوناً، سبعة ماليين 

منهم من األطفال. 
وفي بعض األحيان تكون نوبة الربو بسيطة، 
فال تظهر األعراض إال بشكٍل خفيف، وسرعان 
ما تزول بإعطاء بعض األدوية المناسبة، ومن 
تكون  التي  النوبات  بعض  هناك  أخرى  جهة 
فيها األعراض شديدة للغاية، وهذا ال ينفي أّن 
الربو مرض مزمن كما ذكرنا ولم يتوصل العلم 
إلى عالج للتخلص منه حتى اآلن، والخيارات 
على  للسيطرة  إال  هي  ما  المتوفرة  العالجية 
بعض  الستخدام  الحاجة  وتقليل  األعراض، 
األدوية بشكٍل مستمر، والمحافظة على صحة 
وسالمة الرئتين، والمساعدة على قيام الشخص 
والنوم  لألنشطة  ممارسة  من  اليومّي  بروتينه 
حدوث  لمنع  وكذلك  الليل،  أثناء  جيد  بشكٍل 
المساعدة  تتطلب  قد  التي  الخطيرة  النوبات 

الطبية الفورية.

أعراض اإلصابة بالربو

بالربو  اإلصابة  أعراض  تتفاوت  الحقيقة  في   
من مريض إلى آخر، وباإلضافة إلى ذلك فإّن 
غير  بشكٍل  الربو  نوبات  من  يُعاني  من  منهم 
ممارسة  عند  منها  يُعاني  من  ومنهم  متكرر، 
التعّرض  عند  أو  كالرياضة  األنشطة  بعض 

لبعض الُمهيّجات، ومنهم من يُعاني منها أغلب 
نوبات  أعراض  أهم  إجمال  ويمكن  األوقات، 

الربو فيما يأتي:
أو  الشعور بضيق  التنفس وصعوبته.  ـ ضيق 

ألم في الصدر.
ـ اضطرابات النوم بسبب مشاكل التنفس. 

في  وخاصةً  الزفير،  أثناء  الصفير  صوت  ـ 
األطفال. 

تعّرض  عند  تزداد سوءاً  السعال  نوبات من  ـ 
الجهاز  تُصيب  التي  للفيروسات  المصاب 

التنفسّي مثل اإلنفلونزا ونزالت البرد. 
ـ محفزات نوبات الربو على الرغم من اختالف 
العوامل أو الظروف التي تتسبّب بتحفيز ظهور 
نوبة الربو، إال أّن هناك بعض العوامل العامة 

التي يمكن إجمالها فيما يأتي:
ـ المواد المحمولة في الجّو، مثل عّث الغبار، 

واللقاح، والعفن وغيرها. 
مثل  التنفسي  الجهاز  تصيب  التي  العدوى  ـ 

نزالت البرد. 
ـ األنشطة البدنية مثل التمارين الرياضية. 

ـ الهواء البارد. 
ـ ملّوثات الهواء مثل الدخان والغبار. 

اآليبوبروفين،  مثل  األدوية  أنواع  بعض  ـ 
والنابروكسين، وحاصرات مستقبالت بيتا. 

من  بمراحل  المرور  أو  للتوتر  التعّرض  ـ 
المشاعر الفائضة أو القوية. 

ـ مادة الَسلفيت أو المواد الحافظة التي تُضاف 
مثل  والمشروبات،  األطعمة  أصناف  لبعض 
النبيذ،  الفواكه المجففة، والخمر أو  الجمبري، 

والبطاطا المعالجة. 
والذي  المريئّي،  المعدّي  االرتجاع  مرض  ـ 

يتمثّل بارتجاع حمض المعدة إلى الحلق. 

مضاعفات اإلصابة بالربو

حدوث  بمنع  بالعالج  االلتزام  وظيفة  تكمن   
المضاعفات التي قد تؤثر بشكٍل جلّي في حياة 
المضاعفات  حدوث  لمنع  وكذلك  المصاب، 
يجدر بالمصاب عدم تجاهل األعراض الشديدة 
ومن  الفورية،  الطبية  الرعاية  تتطلب  التي 

المضاعفات المحتمل حدوثها ما يأتي: 
ـ الشعور بالتعب واإلرهاق طول الوقت. 

ـ تراجع األداء في المدرسة أو العمل أو التغيّب 
عنها. 

ـ الشعور بالتوتر، أو القلق، أو االكتئاب. 
المعروف  الرئة  ذات  التهاب  من  المعاناة  ـ 

بااللتهاب الرئوّي.
ـ تأخر في نمو وبلوغ األطفال. 

عالج الربو

الربو بشكٍل رئيسّي على  ما يقوم عالج  غالباً 
لكّلِ  أّن  بالذكر  ويجدر  البخاخات،  استعمال 
معينة،  استخدام  طريقة  البخاخات  من  نوعٍ 
للحصول  سليم  بشكٍل  وتطبيقها  تعلّمها  يجب 
الفائدة المرجّوة، ويمكن تقسيم الخيارات  على 
العالجية الممكنة في حال المعاناة من الربو إلى 

ما يأتي:
وهي  النوبات:  حدوث  تمنع  التي  البخاخات  ـ 
منع  إلى  وتهدف  البخاخات،  أنواع  أشهر 
حدوث األعراض وظهورها، وتقوم على مبدأ 
السيطرة على التهاب الممرات الهوائية، ومنها 
التي  الُمصنّعة  الستيرويدات  على  يحتوي  ما 
تُشبه الستيرويدات الطبيعية المنتجة في الجسم، 
على  السيطرة  على  الستيرويدات  هذه  وتعمل 
االلتهاب ومنع حدوث األعراض، ومن الجدير 
عن  عادةً  تُعطى  البخاخات  هذه  أّن  بالذكر 
طريق الفم بشكٍل منتظم مرة أو مرتين في اليوم 
الستيرويدات  جرعة  تكون  ما  وغالباً  الواحد، 
المعطاة قليلة فال تتسبّب بحدوث أيّة آثار جانبية 

جفاف  من  المصاب  معاناة  احتمالية  باستثناء 
الفم وإصابته بالقروح، وتجدر اإلشارة إلى أّن 
بغسل  حدوثه  تجنب  يمكن  الجانبّي  األثر  هذا 

الفم بعد استعمال البخاخ. 
ـ البخاخات التي تخفف أعراض النوبة: تُعطى 
أعراض  ظهور  بداية  فور  البخاخات  هذه 
المعروفة  األدوية  على  وتحتوي  الربو، 
المفعول  قصيرة  األدرينالية   2 بيتا  بناهضات 
إرخاء  على  تعمل  إذ  سالبوتامول،  دواء  مثل 
التنفس  سهولة  ُمسبّبة  الهوائية  الممرات 
أّن  بالذكر  الجدير  ومن  األعراض،  وتخفيف 
سريعٍ  بشكٍل  مفعولها  تُعطي  البخاخات  هذه 

للغاية، غالباً خالل ثواٍن معدودة. 

عالجات أخرى

الحاالت  في  العالجية  الخيارات  لهذه  ويُلجأ   
التي ال تكون فيها نوبات الربو تحت السيطرة، 
مثل  االلتهاب،  لتخفيف  أدوية  بإضافة  وتتمثل 

مونتيلوكاست، والذي يُعطى عن طريق الفم. 

نصائح عامة

المحفزات  بتجنّب  بالربو  المصابون  يُنصح   
التي تُهيّج الممرات الهوائية لديهم وتُسبّب لهم 
واألمثلة  والحيوانات  الدخان  مثل  األعراض 
األمر  يتطلب  وقد  سلفاً،  المذكورة  األخرى 
باألمراض  مختّص  إلى  المصاب  تحويل 
منها،  يعاني  التي  الحساسية  لعالج  المناعية 
لمرضى  تُقدّم  التي  األخرى  النصائح  ومن 
مثالّي،  وزن  على  المحافظة  ضرورة  الربو 
واإلقالع عن التدخين، وأخذ مطعوم اإلنفلونزا 

بشكٍل سنوّي.

الصباحية  العادات  من  القهوة  شرب  يعد 
من  كثير  عنها  يتخلى  ال  التي  اليومية 
األشخاص، حيث تتسم بمذاقها المميز، كما 
أنها تساعد في الشعور باليقظة والتنبه على 
مدار اليوم، فما تأثيرات القهوة على الجسم؟

تأثيرات القهوة على الجسم
التأثيرات على  القهوة مجموعة من  لشرب 
الجسم، وذلك في حالة االنتظام على شربها 
على  القهوة  تأثيرات  على  تعّرف  يوميًا، 

الجسم سواء إيجابية أو سلبية:

التأثريات اإليجابية للقهوة عىل 
الجسم

تشمل فوائد القهوة على الجسم ما يأتي: 
1ـ تقليل فرص اإلصابة باألمراض: تحتوي 
القهوة على مضادات األكسدة، مما يجعلها 
من المشروبات المقاومة لبعض األمراض، 
الثاني،  النوع  من  السكري  مرض  مثل: 
السرطانات.  أنواع  وبعض  الكبد،  وتليف 
وحتى تعمل مضادات األكسدة بشكٍل أفضل 
إلى  والسكر  الكريمة  إضافة  بعدم  ينصح 

القهوة.
2ـ تحسين الحالة المزاجية: يرتبط محتوى 
ويزيد  المخ،  مع  مباشًرا  ارتباًطا  الكافيين 
الشعور باليقظة والتركيز، ويعزز الذاكرة، 
والقلق،  بالتوتر  الشعور  تقليل  في  ويساعد 
في  أفضل  إنتاجية  تحقيق  يضمن  وبالتالي 
المنبهة  الكافيين  لمادة  هذا  ويرجع  العمل، 
ووظائف  المزاجية  الحالة  تُحّسن  والتي 

الدماغ.
األشخاص  إن  البدنية:  الصحة  تعزيز  3ـ 
لياقة  األكثر  هم  للقهوة  الُمحبين  الرياضيين 
في  تساعد  الكافيين  مادة  ألن  وذلك  بدنية، 

تحسين األداء البدني، وقد يزيد الكافيين من 
أطول  لفترة  الرياضة  ممارسة  على  القدرة 
دون الشعور بتعب وإرهاق، وذلك في حالة 

تناول فنجان إلى ثالثة فناجين قهوة يوميًا.
4ـ تعزيز الصحة العقلية: إن شرب القهوة 
التي تحتوي على الكافيين خالل النهار من 
وصفاء  الدماغ  تنبيه  في  يساعد  أن  شأنه 

التفكير خاصةً في الصباح.

التأثريات السلبية للقهوة عىل 
الجسم

يشمل ما يأتي: 

1ـ األرق واضطرابات النوم: في حالة تناول 
تزداد  فسوف  يوميًا  القهوة  من  كبيرة  كمية 
فرص اإلصابة باألرق وصعوبة النوم لياًل، 
ويمكن أن يؤثر على النظام اليومي الخاص 
بك، وحينما ال تحصل على قسٍط كافي من 
بالتعب والصداع  النوم مساًء فسوف تشعر 

عند االستيقاظ في الصباح.
يتناولون  الذين  ينطبق هذا على األشخاص 
في  تأثيرها  أن  حيث  المساء،  في  القهوة 
فإن  ولذلك  ساعات،  لعدة  يستمر  التنبيه 
واالكتفاء  مساًء  القهوة  تناول  عدم  األفضل 

بتناولها في فترة النهار.
الضار:  الكوليسترول  مستويات  ارتفاع  2ـ 
وفقًا لطريقة تحضير القهوة، يمكن أن يكون 
لها تأثيرات ضارة على الجسم فقد تزيد من 

مستويات الكوليسترول الضار بالدم.
تحتوي بعض أنواع القهوة على نسبة كبيرة 
تحفز مستويات  والتي  الكافيستول  مادة  من 
المادة  هذه  وتتوفر  الضار،  الكوليسترول 
بصورة أكبر في القهوة غير المصفاة، مثل: 
يتم  التي  القهوة  أنواع  أما  التركية،  القهوة 
ترشيحها فتكون أقل ضرًرا، ألنه يتم فصلها 

عن تلك المادة المسببة لرفع الكوليسترول.
تسبب  أن  يمكن  الدم:  ضغط  ارتفاع  3ـ 
ما  وعادةً  الدم،  ضغط  في  ارتفاع  القهوة 
يكون هذا االرتفاع قصير ومؤقت وال يؤثر 
على الصحة على المدى البعيد. ويكون هذا 
التأثير في حالة اإلكثار من شربها على مدار 
تنشيط  في  تساعد  القهوة  أن  حيث  اليوم، 
الغدة الكظرية، وبالتالي يزداد إنتاج هرمون 

األدرينالين الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم.

نصائح لرشب القهوة يومًيا

القهوة على  تأثيرات  أهم  التعّرف على  بعد 
النصائح  بعض  ذكر  من  اآلن  بد  ال  الجسم 
التأثيرات  على  الفرد  حصول  تساعد  التي 

اإليجابية المرتبطة بها قدر اإلمكان:
ـ شرب القهوة في فترة النهار، حيث يجب 
الساعة  قبل  القهوة  شرب  عن  التوقف 

السادسة مساًء.
قهوة  فناجين  ثالثة  من  أكثر  شرب  عدم  ـ 
الضغط  ارتفاع  في  تتسبب  ال  حتى  يوميًا، 

والكوليسترول.
غير  القهوة  ألن  المصفاة؛  القهوة  اختيار  ـ 
بالجسم،  تضر  مواد  على  تحتوي  المصفاة 
القهوة  ترشيح  ورق  استخدام  ويمكن 

لتصفيتها بنفسك للتخلص من هذه المواد.
أن  يفضل  إضافات:  بدون  القهوة  تناول  ـ 
تخلو القهوة من السكر والكريمة، حيث أن 
على  شديدًا  ضرًرا  تسبب  اإلضافات  هذه 
بالعديد  الصحة، وتزيد من فرص اإلصابة 
والسكري،  السمنة،  مثل:  األمراض  من 

وأمراض القلب.
ال  ربما  القهوة:  إلى  القرفة  إضافة  ـ 
ستشجعك  فوائدها  ولكن  مذاقها  يعجبك 
في  تساعد  القرفة  أن  حيث  تجربتها،  على 
تخفيض نسبة السكر في الدم، كما أنها غنية 

بمضادات األكسدة.
القهوة  إلى  القرنفل  إضافة  أيًضا  ويمكن 

إلعطائها نكهة مميزة، كما
لاللتهابات  مضادة  خصائص  للقرنفل  أن 

والجراثيم.
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قامشلو/ جوان محمد ـ بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف الـ 25 من شهر تشرين الثاني من كل عام، نسرد 
كيف برهنت الالعبات في الرياضات المختلفة بإقليم الجزيرة عبر إنجازاتهن عن تصديهن لكل محاوالت العنف اللفظي الذي كان ُيمارس عليهن 

ِطوال مسيرتهن الرياضية.

بإنجازاتهن الرياضّية يتصديَن للعنف الممارس عليهن

القدم  كرة  مباريات  في  وسخرية  ضحك 
من   ،2017 عام  الجزيرة  بإقليم  للسيدات 
قبل الشباب الذين كانوا يحضرون مباريات 
خبر  نشر  وبمجرد  اإلقليم،  في  الدوري 
المباراة حتى ترى التعليقات الساخرة على 
في  الملعب،  في  الالعبات  وأداء  حركات 
عنٍف لفظي واضح من قبلهم على الالعبات 
وتنمر ما زال موجوداً إلى يومنا هذا، رغم 
التي  اإلنجازات  بسبب  قليالً  تراجع  أنه 
تحققت من قبل الالعبات في إقليم الجزيرة.

هذا غير عدم تلقيهم النصائح من أهاليهم في 
المنزل وأقصد الشباب الذين كانوا يتنمرون 
على الفتيات اللواتي كنَّ يمارسن لعبة كرة 
القدم، فقد كان غياب دور المدرب واضحاً 
في هذا األمر أيضاً، فلو كان المدرب مدرباً 
يُعبّرون  الكلمة، لما كان العبيه  بكل معنى 
بهذا األسلوب بالتهجم على الفتيات اللواتي 
يلعبن كرة القدم في بطوالت إقليم الجزيرة.

ممارسة العنف ال يكمن فقط عبر الضرب 
أكثر  موجعة  الكلمة  تكون  فقد  الجسد  على 
من اللكمة والكف، ومع عدم إجازة الضرب 
للمرأة بمختلف أنواعه والفتاة ألي سبب كان 
بل يتطلب معالجة كافة المشاكل عبر الحوار 
والتفاهم، والتميز الحاصل بحق الفتاة رغم 
إلى  مستمراً  زال  ما  ولكنه  قليالً،  تراجعه 
بحق  قتل  حاالت  وجود  والدليل  هذا  يوماً 

الفتاة بحجج مختلفة إلى اآلن.

عنف لفظي

إن العنف اللفظي، الذي غالباً ما يُسمى أيضاً 
يشمل  العنف،  من  شائع  نوع  هو  اإلساءة 
بما  السلوكيات،  من  نسبياً  كبيرة  مجموعة 
في ذلك: االتهام، التقويض، التهديد اللفظي، 
األمر، التقليل من أهمية، النسيان المستمر، 
األسماء،  تسمية  اللوم،  إلقاء  السكوت، 

عالنية انتقاد.
العنف  أشكال  مع  متوافق  اللفظي  العنف 
الجسدي  العنف  ذلك  في  بما  األخرى، 
في  المثال،  سبيل  على  النفسي.  والعنف 
أشكال  كل  نجد  البلطجة،  سلوكيات  معظم 
العنف الثالثة )ويبدو أن العنف اللفظي هو 

ال  التنمر  على  للعنف  أهمية  األكثر  الشكل 
تهديد  دون  من  تسلط  لديك  يكون  أن  يمكن 

لفظي(.
عبر  استطعَن  آفا  روج  في  الفتيات  ولكن 
العنف  أشكال  لكافة  بالتصدي  إنجازاتهن 
الممارس بحقهن من قبل اآلخرين وخاصةً 
كان  والتنمر  للسخرية  وتعرضهن  اللفظي، 
مرافقاً لمسيرتهن في مختلف األلعاب، ولكن 
اإلنجازات  وتحقيقهن  بأدائهن  ذكرنا  كما 

تغلبَن على تلك العقلية بشكٍل كبير.

»روناهي«  لصحيفتنا  سابق  حديث  في 
تفيدنا نجمة الكرة في روج آفا وسوريا هلز 
حاجي ذات الـ 17 ربيعاً من ديرك بشمال 
وشرق سوريا، بأنها مثلها مثل أي فتاة لها 
الحق في ممارسة اللعبة التي تحبها، ولعل 
كافة  لتحديها  حافزاً  كان  للمستديرة  عشقها 

المصاعب في مسيرتها بعالم كرة القدم.

مكانك املطبخ

مكانها  الفتاة  في  ترى  زالت  ما  عقليات 
كانت  لو  المطبخ، وحتى  وبالتحديد  المنزل 
بعمر صغير، ولكن قد ال تدرك تلك العقول 
بأن داخل كل فتاة نبض مقاوم وقادر لتجاوز 
عقولهم المريضة، هلز كانت مصممة على 
عالم  في  مشوارها  إكمال  في  قُدماً  الُمضي 

كرة القدم رغم التنمر التي تعرضت له.

املقاومة شعاري

هناك  “كانت  الصدد:  بهذا  هلز  وتقول 
صعوبات في بداية مشواري الكروي كنت 
والسخرية  للتنمر  يومي  بشكٍل  أتعرض 
من  شكل  بأي  وال  توصف  ال  بكلمات 
األشكال من بعض ضعفاء النفوس وأعداء 
اإلنساني،  الحس  من  تجردوا  الذين  النجاح 
ووصلت لدرجة الكلمات النابية وصفارات 
مرتفع  بصوٍت  يقولون  وكانوا  االستهجان 
وأشياء  والمطبخ  البيت  مكانها  الفتاة  بأن 
أخرى، ولكنني كسرت حاجز تلك العقليات 
الفتاة  إرادة  كسر  إلى  تدعو  التي  المتخلفة 
وإنكار  شخصيتها  وسلب  المتحررة  الحرة 

ذاتها ووجودها، وأثبت لهم العكس بأن الفتاة 
الرياضة  مجال  في  للعمل  قادرة  والمرأة 
العمل  مجاالت  كافة  في  قادرة  هي  وحتى 
وحدهم  الرجال  على  مقتصرة  كانت  التي 

بحسب نظرتهم”.
مثّلت  لذلك  صاعدة  موهبة  كانت  هلز 
الدوري  في  عامودا  سيدات  باسم  آفا  روج 
المكشوفة  المالعب  على  األول  السوري 
سيدات  مع  وحققت  ـ 2020،  عام 2019 
ضمن  العبة  وكانت  الدوري  لقب  عامودا 
البدالء وتشارك في الربع الساعة األخيرة، 
أساسية  أصبحت  التالي  الموسم  في  ولكنها 
الفني واإلداري  الكادر  نالت إعجاب  بعدما 
مع   ،2021 2020ـ  موسم  معهم  وحققت 

سيدات عامودا المركز الرابع.
لعبت  التي  البطلة  هلز  أمام  مستحيل  وال 
دوري  في  وشاركت  السوري  الدوري  في 
أندية إقليم الجزيرة موسم 2020 ـ 2021 
الثالث،  المركز  بيمان  ناديها  مع  وحققت 
الكأس،  مسابقة  في  الثاني  المركز  وحققت 
الموسم  الكبير في هذا  النصيب  لهلز  وكان 
والحركة  والسرع  بالتنقل  امتازت  بحيث 
آخر  حتى  الملعب  في  والقتال  والمراوغة 
جالسون  هم  من  حديث  لتصبح  نفس، 
وبالفعل  الدوري،  في  المباريات  ويتابعون 
نجمة  فهي  عنها  يتكلموا  أن  تستحق  كانت 
المقومات  كل  وتملك  الكلمة،  معنى  بكل 
لذلك، فهي كما ذكرنا تمتلك القوة والمرونة 
والغيرة على قميص الفريق وعدم االستسالم 
في المستطيل األخضر حتى إعالن صافرة 
ما  المباراة.  لنهاية  الحكم  قبل  من  النهاية 
ولم  سهالً  يكن  لم  قصيرة  بفترة  هلز  فعلته 
ومقاومة  تعب  بل جاء من  فراغ،  يأِت من 
األهل  لنا، وساندها  كما ذكرت  التنمر  لكل 
وبدأت لعبة كرة القدم مع نادي جودي وكان 
الفضل لمدربها نسيم مصطفى وقتها بحسب 
نفس  في  »روناهي«  لصحفيتنا  ذكرت  ما 

الحوار.
المرأة فيها  التايكواندو حيث تبرز  أما لعبة 
بشكٍل أكاديمي وعالمي وبالطبع ليس بخساً 
بحق الرجال في هذه اللعبة ولكن كان هناك 
الرياضية  الشابة  للمرأة  دور ريادي وكبير 
نمور  لمدرسة  الملونة  الميداليات  بجلب 
المدرسة  هذه  ولتكن  الدولية،  التايكواندو 

الرافعة السم روج آفا في المحافل الدولية.

قاومنا حتى وصلنا للنجاح

المدربة  مع  سابقاً  أُجري  حديث  وفي 
فلك  الدولية  والالعبة  المعتمدة  والحكمة 
التايكواندو  نمور  مدرسة  العبة  إبراهيم 
كأس  على  والحاصلة  الحسكة  في  الدولية 
الدولية  النخبة  بطولة  في  األول  المركز 
المفتوحة التاسعة للتايكواندو 2018 أشادت 
بقولها: »لقد تغيرت أوضاع المرأة بعد ثورة 
في  المعوقات  بعض  ظهور  رغم  آفا  روج 
البداية لكنها ناضلت ووصلت إلى ما كانت 
تحلم به في الكثير من المجاالت العسكرية 

والسياسية وأيضاً الرياضية«.
التايكواندو  لعبة  في  المرأة  بأن  وأضافت 
حققت ما لم يتحقق من قبل، وأشارت: »إننا 
في فريق روج للسيدات وفي هذه الظروف 
ألقاب  الحصول على عدة  استطعنا  القاهرة 
وميداليات دولية واستطعنا أخذ كأس المركز 
األول للسيدات على مستوى جميع السيدات 

الدول  من  العديد  بين  من  المشاركات 
الدولية  النخبة  كأس  بطولة  في  المشاركة 
وبمشاركة  للتايكواندو،  العاشرة  المفتوحة 
المشاركات  آخر  وفي  فقط،  العبات  ثالث 
في بطولة بيروت المفتوحة المصنفة دولياً 
g1 من االتحاد العالمي للتايكواندو حصلنا 
بجهود  هذا  وكل  وبرونزيتان  فضية  على 
وطاقات شخصية ومن هذا المنطلق حصلنا 
على وعود من اإلدارة الذاتية بإقليم الجزيرة 

بتقديم الدعم الالزم وننتظر اإليفاء به«.
إن هذه اإلنجازات بحد ذاتها جواب لكل من 
ممارسة  ويحاول  المرأة  دور  من  ينتقص 
للمطبخ  هي  والقول  لفظياً،  ضدها  العنف 

والزواج وتربية األطفال فقط.

إنجازاتهن خري جواب

والقدم  السلة  كرة  للعبة  الفتاة  وبممارسة 
من  والعديد  والطاولة  والكاراتيه  والطائرة 
جواب  خير  لتكون  كافية  األخرى  األلعاب 
لكل من حاول النيل من هيبتها في الرياضة، 
وهؤالء من كانوا يسخرون من العبات كرة 
قدمن  لما  ويتعجبون  بهن،  يتفاخرون  القدم 
الجزيرة  إقليم  مستوى  على  مستويات  من 
العبات  حققت  حيث  عام،  بشكٍل  وسوريا 
إقليم الجزيرة الفوز بألقاب الدوري السوري 
عامودا  سيدات  باسم  للسيدات،  القدم  لكرة 
سيدات  وباسم  ـ   2020 ـ   2019 موسم 
الخابور موسم 2020 ـ 2021، باإلضافة 
الخابور  باسم  الناشئات  دوري  لقب  إلى 

موسم 2020 وموسم 2021.

قصة حارسة مرمى إيران

غير  اللفظي  والعنف  التنمر  كان  عالمياً 
في  الالعبات  على  سنوات  طوال  غائب 
حصلت  التي  األبرز  والقضية  الرياضة 
مؤخراً، عندما طالب االتحاد األردني لكرة 
التحقق  بضرورة  اآلسيوي  نظيره  القدم، 
إيران  منتخب  مرمى  حارسة  جنس  من 
المشاركة  بعد  كودايي”  “زهراء  للسيدات 
انتهت  التي  آسيا  كأس  تصفيات  نهائي  في 
الجزاء  بركالت  اإليراني  المنتخب  بفوز 

الترجيحية.
إيران  لمنتخب  المرمى  حارسة  تنجوا  ولم 
من التنمر عبر شبكات التواصل االجتماعي 
طوال  وإلكتروني  لفظي  لعنف  وتعرضت 
لكرة  اآلسيوي  االتحاد  إفصاح  لحين  أيام 

التي  الشكوى  من  التحقق  نتائج  عن  القدم 
القدم، حول  لكرة  بها االتحاد األردني  تقدم 
جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات. 
جنس  أن  أثبتت  التي  التحقق  نتائج  وأتت 
الالعبة اإليرانية هو أنثى، وخاطب االتحاد 
حول  النهائية  بالنتيجة  القدم  لكرة  األردني 

الشكوى الُمقدمة.
دقيق  بفحص  قام  الطبي  الطاقم  أن  وأكدت 
لكل عضوة في المنتخب اإليراني من حيث 
الهرمونات وهرمون التستوستيرون حتى ال 

يوجد أي مشاكل في هذا الصدد.
االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وأطلق 
كودايي”  “زهراء  عنوان  حمل  هاشتاغ 
التنمر  حمالت  على  رداً  المواقع،  ليتصدر 

التي طالت الالعبة.
له  تتعرض  »ما  المغردات  إحدى  وقالت 
اإلنسان  قدرة  يفوق  كودايي”  “زهراء 
امرأة  ولكل  لها  الحب  كل  االحتمال.  على 
تتعرض يومياً للتنمر والعنف واألذية تحت 

كل المسميات المجتمعية المقيتة«.
»درج«:  لموقع  الرسمي  الحساب  وعلق 
أنفسهن  ونساء  فتيات  تجد  جديدة،  »مرة 
من  ذكوري  تقليدي  لموقف  أسيرات 
الالعبة  مع  حصل  ما  هذا  مظهرهن، 
في  تلعب  التي  اإليرانية “زهراء كودايي” 
المنتخب اإليراني للنساء لكرة القدم، بعدما 

شكك االتحاد األردني بأن تكون أنثى«.
هذه الالعبة ألنها استطاعت لعب دور كبير 
في تأهل منتخبها إلى بطولة أمم آسيا لسيدات 
اإلنجاز من  للتنمر هو  القدم تعرضت  كرة 
قبل أية امرأة ال يجوز أن يمر مرور الكرام 
على العكس؛ يجب أن يكون هناك عثرات 
زالت  ما  رجعية  بذهنية  ذكوري،  وهجوم 
اإللكتروني،  المجال  عبر  العنف  تمارس 
الموجودة  والعزيمة  اإلصرار  بسبب  ولكن 
التجاوزات  الكثيرات فهن يجتزن هذه  لدى 
يأبهن  ال  ألنهن  عليهن  الممارس  والعنف 

كثيراً ويمضين قُدماً لتحقيق أهدافهن.
العامة  الجمعية  حددت  السياق،  هذا  وفي 
لألمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني في عام 
العنف  على  للقضاء  الدولي  اليوم   1999
ضد المرأة، ودعت الحكومات والمنظمات 
لتنظيم  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولية 
فعاليات ذلك اليوم المخصص للتعريف بهذه 
القضاء  نحو  الطريق  يمهد  مما  المشكلة، 
على العنف ضد النساء والفتيات في جميع 

أنحاء العالم.

مركز األخبار ـ في تقرير كشفه حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أنه وخالل 
آخرين  طفال   160 وتعرض  طفال   27 قتل  العام،  هذا  من  الماضية  أشهر  العشرة 

الستغالل جنسي في تركيا.

في تركيا مقتل 27 طفاًل، وتعّرض 160طفاًل الستغالل جنسّي

أستراليا تسبح بغّواصات نووية 
في إطار تحالف دفاعي جديد

عملية دهس ببويسكونسن األمريكية، 
والضحايا خمسة قتلى وأربعون جريحًا

استعرض  للطفل  العالمي  اليوم  بمناسبة 
الجمهوري،  الشعب  حزب  عن  البرلماني 
سيزجين تانريكولو، تقريرا تضمن االنتهاكات، 
خالل  األطفال  بحق  تركيا  في  وقعت  التي 

األشهر العشرة األولى من عام 2021.
تتراوح  طفالً   1170 أن  التقرير  وأوضح 
في  يقبعون  عاًما،  و18   12 بين  أعمارهم 
في  طفالً   426 يوجد  بينما  التركية،  السجون 

السجن كمدانين.
قتلوا  الذين  األطفال  عدد  التقرير:  وأضاف 

األولى  العشرة  األشهر  في  رجال  أيدي  على 
من عام 2021 هو 27 على األقل، فقد طفالن 
على األقل حياتهم، وأصيب طفالن في حوادث 
تعرضوا لها من قبل قوات األمن خالل العام، 
مصرعهم،  أطفال  أربعة  عن  يقل  ال  ما  لقي 
وأصيب اثنان في حوادث، تسببت فيها مركبات 

الشرطة والجيش.
التقرير: في األشهر العشرة األولى من  وتابع 
حياتهم،  األقل  على  طفالن  فقد   ،2021 عام 
بسبب األلغام األرضية أو القنابل والمتفجرات 

التي لم يطالب بها أحد، وأصيب طفل آخر.
وقال تانريكولو: األطفال هم أكبر الضحايا في 
العمل  في  واستغاللهم  األطفال  عمالة  مجال 
األطفال  تعرض  ذلك  إلى  باإلضافة  بتركيا، 
لالعتداء الجنسي بشكل غير مسبوق وخطير، 
كبير من  يستفيدون بشكل  ذلك  يفعلون  والذين 

اإلفالت من العقاب.
واختتم سيزجين تانريكولو حديثه بقوله: »هناك 
انتهاكات خطيرة للغاية لحقوق اإلنسان، خاصة 

لألطفال الالجئين في تركيا«.

جرى  الجدل  من  كثير  بعد  ـ  األخبار  مركز 
المثيرة،  »أوكوس«  اتفاقية  مياه  تحت 
باشرت أستراليا رسميا تنفيذ برنامج التزّود 

بغواصات تعمل بالدفع النووي.

بيتر  األسترالي  الدفاع  وزير  ووقّع 
بريطانيين  دبلوماسيين  مع  اتفاقية  داتون 
وأمريكيين، تسمح بتبادل »المعلومات حول 
الثالثة،  البلدان  البحري« بين  النووي  الدفع 
تعمل  بغواصات،  للتزّود  برنامج  ضمن 
بالدفع النووي في إطار تحالف دفاعي جديد 

مع بريطانيا والواليات المتحدة.
كانبيرا  في  االتفاقية  توقيع  بعد  داتون  وقال 
باألعمال  القائم  مع  الماضي،  اإلثنين 
والمفوضة  غولدمان  مايكل  األمريكي، 
فيكتوريا  أستراليا  في  العليا  البريطانية 
أستراليا  ستساعد  االتفاقية  إن  تريدل:« 
على استكمال دراسٍة مدّتها 18 شهرا بشأن 

االستحواذ على غواصات«.
ولم يتم بعد تحديد تفاصيل حصول أستراليا 
كانت  إذا  ما  خصوصا  الغواصات،  على 
أو  أمريكية  هجومية  غواصات  ستختار 

بريطانية تعمل بالدفع النووي.
إمكانية  خالل  »من  قائال:  داتون  وأوضح 
هذه  توفرها  التي  المعلومات  إلى  الوصول 
االتفاقية، والخبرة على عقود )التي يمتلكها( 
والواليات  المتحدة،  المملكة  في  شركاؤنا 
تعمل  التي  الغواصات  مجال  في  المتحدة 

بالطاقة النووية، ستكون أستراليا أيًضا قادرة 
على أن تدير هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول 

وموثوق«.
وقبيل حفل التوقيع قال الرئيس األمريكي جو 
بايدن، في مذكرة وافق فيها على االتفاقية:« 
للدول  المشترك  الدفاع  موقف  إنها ستحسن 

الثالث«.
وترافق هذا التحالف مع إلغاء أستراليا عقدا 
ضخما لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع 
أسترالي  دوالر  مليار   90 بقيمة  تقليدي، 
بين  نزاعا  سبب  ما  يورو(،  مليار   55(
الصين  غضب  أثار  كما  وكانبيرا،  باريس 
المنطقة  الستقرار  تهديد  بأنه  وصفته  التي 

»غير مسؤول للغاية«.
أن  يُفترض  »أوكوس«،  اتفاقية  وبموجب 
غواصات  ثماني  على  أستراليا  تحصل 
قادرة على  النووية  بالطاقة  تعمل  متطورة، 
تأدية مهمات بعيدة المدى، كما توفر االتفاقية 
والذكاء  اإللكترونية،  القدرات  تبادل  إمكان 
االصطناعي والقدرات الكمية وقدرات تحت 

الماء غير محددة.

األمريكية  الشرطة  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
من  أكثر  وإصابة  أشخاص،  خمسة  مقتل 
نوع  من  سيارة  صدم  جراء،  آخرين   40
»إس يو في« حشدا كان متجمعا للمشاركة 
واكيشا  في  الميالد  عيد  عروض  أحد  في 

بوالية ويسكونسن.
والحادث الذي ال تزال السلطات تحاول جمع 
معلومات عنه، وقع بُعيد الساعة )22,30( 
الماضي،  االثنين  يوم  غرينتش  بتوقيت 
لمشاهدة  واكيشا  في  متفّرجون  تجّمع  حيث 

في  سنويًا  يُقام  الميالد  لعيد  تقليدي  عرض 
ويسكونسن.

وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر 
صحفي:« إن هناك خمسة قتلى، وأكثر من 
40 جريحاً«، فيما أشار مسؤولون محليون 
إلى  نُِقلوا  طفال  و12  بالغا   11 أن  إلى 

المستشفيات.
هناك  كان  للصحفيين:  تومسون  وأوضح 
عندما  واكيشا،  في  الميالد  لعيد  عرض 
اخترقت سيارة إس يو في حمراء الحواجز 
السيارة  الرئيسي،  الشارع  إلى  متجهة 
بعضهم  األشخاص،  من  مجموعة  صدمت 
نتيجة  القتلى  بعض  وسقط  األطفال،  من 
رهن  ُوضع  شخص  وهناك  الحادثة، 
أن  مضيفا  التحقيق،  إطار  في  االحتجاز 
عناصر شرطة واكيشا عثروا على السيارة 

التي اخترقت المكان.

انقسام في الشارع السوداني فور

 اتفاق البرهان وحمدوك

اختبارات تؤّكد األضرار التي تصيب األذن جّراء كورونا

مركز األخبار ـ وقّع رئيس مجلس السيادة 
البرهان،  الفتاح  عبد  الفريق  السوداني 
الذي  حمدوك،  هللا  عبد  الوزراء  ورئيس 
كان قيد اإلقامة الجبرية، اتفاقاً سياسياً، أنهيا 
شهر،  نحو  استمرت  بينهما  قطيعة  بموجبه 
مهام  لممارسة  الوزراء  رئيس  بموجبه  عاد 
وحل  أقاله  قد  البرهان،  كان  بعدما  منصبه، 
البالد،  في  الطوارئ  حالة  وأعلن  حكومته، 
في 25 تشرين األول الماضي، وهو ما َعدّته 

القوى المدنية انقالباً على السلطة.
ويشمل االتفاق الجديد المكون من 14 نقطة، 
والعودة  مستقلة،  تكنوقراط  حكومة  تشكيل 
 2019 في  الموقعة  الدستورية  الوثيقة  إلى 
مع تعديالتها، لكنه واجه انقساماً في الشارع، 
مواكب  في  اآلالف  مئات  أمس  خرج  حيث 

والتغيير«  »الحرية  تحالف  كان  احتجاجية، 
قد دعا لها منذ أيام، وقبل تسّرب نبأ االتفاق 
المجلس  من  أحزاب  تسانده  الذي  الجديد، 

المركزي للتحالف وقوى سياسية أخرى.
ضد  العنف  األمنية  القوات  استخدمت 
األطباء  لجنة  أعلنت  فيما  المتظاهرين، 
المركزية وفاة شاب بطلق ناري في الرأس، 
االنتقالي  السيادة  مجلس  االتفاق  وأعطى 
الفترة  مهام  تنفيذ  على  اإلشراف  سلطة 
االنتقالية، من دون تدخل في العمل التنفيذي، 
والوصول  للمدنيين،  السلطة  انتقال  وضمان 
االنتقالية،  الفترة  بنهاية  منتخبة  حكومة  إلى 
كما  خالف،  موضع  مدتها  تزال  ال  التي 
تضمن االتفاق الجديد إطالق سراح المعتقلين 
شراكة  إطار  وتحديد  جميعهم،  السياسيين 

اتفاق«  تنفيذ  وإكمال  والمدنيين،  العسكريين 
سالم جوبا«.

ومصر،  السعودية،  من  كل  ورحبت 
واإلمارات، واألمم المتحدة، بتوصل المدنيين 
المرحلة  إلنقاذ  قرار  إلى  والعسكريين 
دعمهم  مؤكدين  المقبلة،  ومهامها  االنتقالية 
لكل ما من شأنه تحقيق السالم وصون األمن 

واالستقرار في السودان.

مركز األخبار ـ منذ ظهور فيروس كورونا، 
األعراض  كانت  الماضي،  العام  مطلع 
والشم،  التذوق  فقدان  والبارزة  الرئيسية 
لكن  الحلق،  والتهاب  والسعال،  والحمى، 
أيًضا  الماضيين، ظهرت  العامين  على مدار 
األظافر،  تلف  مثل  تقليدية  أقل  تأثيرات 
على  محدد  تأثير  وحتى  الشعر،  وتساقط 

أصابع القدم.

حتى بعد مرور عامين على الوباء، يواصل 
العلماء اكتشاف أشياء جديدة حول الفيروس 
دراسة  ذلك  في  بما  يسببه،  الذي  والمرض 
السمع  على   19-covid تأثير  حول  جديدة 

واألذنين.
يُبلِّغ بعض األشخاص الذين أصيبوا بكورونا 
عن أعراض مثل ضعف السمع وطنين األذن 
)صفير مزمن في األذنين(، إلى جانب ذلك، 
هناك أيضا تقارير عن أعراض أخرى متعلقة 

باألذن، مثل ضعف التوازن.
الختبار هذه التقارير وفهم ما إذا كان فيروس 
جمع  باألذن،  خاص  بشكل  ضارا  كورونا 
كورونا،  لمرضى  حاالت  عشرة  الباحثون 
السمع،  أو  األذن  في  مشاكل  من  عانوا 
أجرى  المتعافين،  اختبار  إلى  باإلضافة 

الباحثون أيضا اختبارات على الفئران. 
نماذج  إنتاج  البداية من  الباحثون في  وتمكن 
من خاليا في المختبر في ظل ظروف معملية 
تظهر اإلصابة في األذن الداخلية، في محاولة 

كوفيد  يكون  خاللها  من  التي  اآللية  لتأسيس 
-19 معديا وضارا لألذن والقناة السمعية.

أذننا  داخل  يوجد  أنه  اكتشفوا  الطريقة  بهذه 
مستقبل يسمىACE2، تم تحديده بالفعل في 
لفيروس  محتمل  كمسار  السابقة  الدراسات 
SARS-CoV-2 الذي يسبب وباء كورونا.

نموذج  في  حددوا  ذلك،  إلى  باإلضافة 
للمساعدة  معروفين  آخرين  عاملين  الخلية 
فيروس  أن  يعني  ما  الفيروس،  اختراق  في 
كورونا بشكل عام لديه ظروف مواتية تماما 

إلصابة األذن.
وهي  شوان،  خاليا  أيضا  آذاننا  داخل  يوجد 
نوع آخر من الخاليا يفضله فيروس كورونا، 
وهناك أيضا خاليا الشعر تُعرف أيًضا بأنها 
نقطة االختراق المفضلة لمسببات األمراض، 
يتم  معا،  النقاط  هذه  كل  وضع  يتم  عندما 
حقا،  ودية  بيئة  أنها  على  األذن  تصوير 

وتسمح بانتشار فيروس كورونا.
الباحثون: في دراستنا نرى أن خاليا  وكتب 
بنية  من  هي  والفئران،  البشر  لدى  األذن 
كورونا،  فيروس  باختراق  تسمح  جزيئية 

قادر  كورونا  فيروس  أن  البحث  أظهر  كما 
في  معينة  خاليا  وتلويث  اختراق،  على 
في  عدوى  أن  واستنتاجنا  الداخلية،  األذن 
السمع  لمشاكل  تكون سببا  قد  الداخلية  األذن 
كورونا  مرضى  منها  يعاني  التي  والتوازن 

والمتعافون.
عشر  فحصت  الدراسة،  أن  من  الرغم  على 
يعانون  كورونا،  مرضى  من  فقط  حاالت 
من مشاكل في األذن أو السمع، فمن الممكن 
أن نستنتج منهم األعراض المحتملة التي قد 
يعاني منها مرضى كورونا في آذانهم، لجميع 
الحاالت العشر، تم تسجيل أعراض متشابهة 
المعتدل،  السمع  ضعف  شملت  ما  حد  إلى 

وطنين األذن، والدوار.
هذه  في  الفيروس  تسبب  بكيفية  يتعلق  فيما 
األضرار، حدد الباحثون ثالثة مسارات عمل 
رئيسية: أوال، يصيب الفيروس، ويدمر خاليا 
الشعر في القوقعة السمعية، والتي تلعب دوًرا 

مهما في السمع.
ثانيا، يصيب الفيروس خاليا الشعر الدهليزي 
رصد  مهمتها  دقيقة  شعيرات  وهي  ويقتلها، 
التغيرات في الحركة )على سبيل المثال، عند 
إبطائها،  أو  السرعة  زيادة  أو  الرأس،  قلب 
في  الضرر  هذا  يتجلى  قد  ذلك(،  إلى  وما 

مشاكل التوازن. 
العصب  بخاليا  يلحق  الذي  الضرر  وثالثا، 
تتمثل  خليتان  وهما  السمعي،  أو  الدهليزي 
من  العصبية  اإلشارات  نقل  في  وظيفتهما 

األذن الداخلية إلى الدماغ.
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د ياسر أحمد د شورش موسى د محمد علي عبديد راعع عباس

اإلنجازات الطبية في شمال وشرق سوريا... لماذا 
يغض الطرف عنها!؟

دجوار أحمد آغا

بعضهم  عن  مختلفة  للحدث  الناس  »قراءة 
البعض، وهذا الموقف الطبيعي والمنطقي في 
ثقافية،  خلفية  منّا  لكل  ألنه  والتفكير؛  السلوك 
المبذول  لجهده  كحصيلة  معلومات  وبنك 
خالل سنين حياته« أكتفي بهذا القدر من كالم 
الدكتور محمد علي عبدي، المدير العام لمشفى 
القلب والعين في قامشلو، األول من نوعه في 
شمال  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مناطق 
وشرق سوريا، كمقدمة للحديث عن المنجزات 
هذه  حققتها  التي  الكبيرة،  الطبية  والمكاسب 

اإلدارة وتم إغفالها، وإخفاء العين عنها.
هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا مشكورة، 
معظم  لتلبية  إمكانياتها،  وبكافة  دوماً،  سعت 
فإلى  المنطقة،  ألهالي  الصحية  االحتياجات 
الصحية،  المراكز  من  العديد  اُفتُتحت  اآلن 
منها مشفى القلب والعين في قامشلو، وعيادات 
بفيروس  للمصابين  جيان  ومركز  الشعب، 

كورونا ومركز غسيل الكلى.
خالل عام  2018 تم تأسيس المشفى من جانب 
وشرق  شمال  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
سوريا، وبعد استكمال وصول األجهزة الطبية 
والتجهيزات األخرى الالزمة للمشفى، وتأمين 
الكادر الطبي، واإلداري للمشفى، تّم في الواحد 
والعشرين من كانون الثاني 2019 فتح أبواب 
كانت  وكم  والهام،  الكبير  الطبي  الصرح  هذا 
البدايات صعبة، فرغم الحصار المفروض من 
المرتزقة  والجماعات  النظام من جهة،  جانب 
»مرتزقة تركيا« من جهة أخرى، والصعوبات 
التي كانت تواجه اإلدارة غير أنها قررت افتتاح 
هذا المشفى؛ لخدمة المواطنين وهو ما يُعدّ في 
إنجازاً  والصعبة  القاسية  الظروف  هذه  مثل 
كبيراً يُضاف الى سجل هذه اإلدارة التي بُنيت 

بدماء أبناء وبنات شعوب هذه المنطقة. 
الحدث يمكن أن يكون سلبياً أو إيجابياً، وتختلف 
قراءة الناس من شخص إلى آخر، كما ذكرنا 
في سياق حديث د. عبدي، لكن أن يتم إهمال أو 
تهميش الحدث سواء عن قصد أو غير قصد، 
ومنافياً  أخالقي  وغير  مقبول،  غير  أمراً  يُعدّ 

للقيم والمبادئ اإلنسانية. 
يقدمه  وما  المشفى  هذا  على  نتعرف  دعونا 

للمواطنين. 
طابق  كل  طوابق،  ثالثة  من  المشفى  يتكّون 
يحتوي عدة أقسام، حسب االختصاصات، التي 
س المشفى على أساسها، باإلضافة الى قسم  أُّسِ

مخصص لطب العين.
مختصون  أطباء  تسعة  المشفى  في  ويداوم 
فيه  ويعمل  والقسطرة،  القلبية  باألمراض 
يستقبل  حيث  وخدمي،  طبّي  كادر   /150/
الـ/24/  مدى  على  اإلسعاف  حاالت  المشفى 

ساعة.
القلبية  األجهزة  بأحدث  مجهز  المشفى  هذا 
والعينية )قسطرة  قلبية، أجهزة جراحة عينية، 
وإلى  سينية(،  وأشعة  محوري،  طبقي  جهاز 
من  اآلالف  عشرات  المشفى  بزيارة  قام  اآلن 
السورية،  المناطق  مختلف  من  المواطنين 

وحتى من بعض الدول المجاورة. 
العمليات  العديد من  كما أجرى أطباء المشفى 
النوعية في مجال الجراحة القلبية، وهي على 

سبيل الذكر وليس الحصر:
كان  لمريض  التاجي  الصمام  تبديل  عملية   -
يعاني من داء صمام تاجي شديد، تكللت العملية 

بالنجاح.
لمريض،  األذينين  بين  فتحة  إغالق  عملية   -

فنجحت العملية.
- عملية إغالق قناة شريانية سالكة لطفلة، وقد 

نجحت العملية، وغادرت الطفلة المشفى. 
- إجراء عملية توسيع للجذع الرئيسي االكليلي 
في  لمريض  المنشأ  في  شبكة  بزرع  األيسر، 

الستين من عمره، وقد نجحت العملية.

الحساسة،  العمليات  من  فيض  من  هذا غيض 
التي تُجرى في هذا المشفى، كما أنه تم القيام 
بعمليات قلب مفتوح )مجازات اكليلية( بتاريخ 
حسن  سالم  الدكتور  قبل  من   2021/1/21
مركز  من  القادمين  بختيار  آرام  والدكتور 
كردستان  إقليم  في  القلب،  لجراحة  هولير 
المحلي  الطبي  بالكادر  بعد  وفيما  العراق، 
د.   ، د.حسام خلف  موسى،  )د. شورش  منهم 
شيروان عمر( الذين نجحوا بإجراء الكثير من 
هذه العمليات المعقدة، كاستئصال ورم مخاطي 
في األذين، إلى جانب عمليات القسطرة القلبية، 

التي ال تُحصى. 

يوميا  يستقبل  فهو  العين،  بقسم  يتعلق  فيما  أما 
مناطق  مختلف  من  المرضى  من  العشرات 
فيه أجهزة طبية متطورة  سوريا، حيث توجد 
إلزالة  »الفاكو«  وجهاز  »األوتو«،  )جهاز 
»أوسيتي«  العين، وجهاز  من  البيضاء  المادة 
»طبوغرافية  وجهاز  العين،  شبكية  لتصوير 
البصرية«، وجهاز  القرنية«، جهاز »الساحة 
أجهزة  إلى  باإلضافة  العين«،  عدسة  »قياس 
الليزر لوقف نزيف شبكية العين( جميعها في 
ومعالجة  العين،  ولفحص  المريض،  خدمة 
في  متخصص  طبي  كادر  وهناك  المرض، 
مجال العين وجراحتها، وهو يفحص المريض، 
وإذا لزم األمر أن يبقى المرضى في المشفى، 

فهناك أماكن مخصصة لهم، والمعالجة تكون 
مجانية، كما تم في أيلول الماضي إجراء أول 
عملية زرع قرنية، للطفل أحمد عدي السليمان، 

والتي تكللت بالنجاح.      
الهدف من إنشاء هذا المشفى هو تقديم المساعدة 
السابق  في  كانوا  حيث  المنطقة،  ألهالي 
رحلة  في  دمشق  الى  السفر  إما  مضطرين 
محفوفة بالمخاطر وطويلة، إلى جانب التكاليف 
الباهظة، التي كانت تُثقل كاهل المواطنين من 
تكاليف سفر، والبقاء في المشافي برفقة مرافق 
أو اثنين أحياناً، والتكلفة الكبيرة للعمليات التي 
كردستان  إقليم  الى  السفر  أو  هناك،  تُجرى 
العراق، وهو أيضا كان يكلفهم الكثير من المال 
والوقت واإلرهاق، المشفى اآلن خف الضغط 

القسطرة  بالتزامن مع وضع جهاز  عليه قليال 
أصبح  حيث  الرقة،  مدينة  مشفى  في  القلبية 
عملية   50 يُقارب  ما  إجراء  األطباء  بإمكان 

جراحية في اليوم الواحد. 
بخصوص التكلفة المالية، فهي ال تُقارن مع ما 
يجري في الخارج، وتُعتبر رمزية إذا ما قيست 
الذاتية  اإلدارة  توجيه  جانب  إلى  غيرها،  إلى 
من  قسرا  المهّجرين  بمعالجة  المشفى  إلدارة 
سري كانية، وتل أبيض بالمعالجة مجاناً دون 
أعضاء وحدات  معالجة  الى  باإلضافة  مقابل. 
وعوائل  واألسايش  والشعب،  المرأة  حماية 

الشهداء على نفقة إداراتهم.   

مركز لغسيل الكىل يف
 مدينة قامشلو

الكافي،  باالهتمام  يحَظ  لم  الذي  الثاني  الحدث 
كان افتتاح مركز لغسيل الكلى في قامشلو من 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  جانب 
الكثيرين  لحياة  والمهم   الكبير  االنجاز  هذا 
من المواطنين، خاصة في ظل التلوث البيئي، 
الذي يؤدي بدوره إلى مياه ملوثة، وغير نقية 
تماما؛ ما يؤدي الى وجود الرمل والحصى في 
الذين  المواطنين،  من  كبير  عدد  لدى  الكلية، 
الوطني  للمشفى  الذهاب  الى  كانوا يضطرون 
الكلى،  غسل  أجهزة  فيه  يوجد  الذي  الوحيد، 
ويسبب  النظام،  سيطرة  منطقة  في  يقع  وهو 
جانب  الى  للمواطنين  اإلشكاليات  من  الكثير 
المريض؛  الشخص  دور  في  الكبير  التأخير 
نتيجة الضغط الكبير والبيروقراطية الموجودة 

لدى سلطات المشفى .
كل  تصيب  حالة  المرض  فإن  معلوم  هو  كما 
المزمن، ومن هذه  المؤقت ومنه  إنسان، فمنه 
وألجل  الكلوي«  »الفشل  المزمنة  األمراض 
الجزيرة،  بإقليم  الصحة  هيئة  افتتحت  ذلك 
وشرق  شمال  في  الصحة  هيئة  مع  بالتعاون 
لغسيل الكلى في منطقة عاليا  سوريا، مركزاً 
أقسام  عدة  المركز  يضم  مجانا،  بقامشلو 
أجهزة  خمسة  ويضم  الكلى  لغسل  )قسم  منها 
صيدلية  الطبية،  للتحاليل  مخبر  متطورة، 
لتقديم األدوية، وغرفة يوجد بها جهاز لحاالت 
هذا  مزود  كورونا(،  ومرضى   اإلسعاف 
 25 من  يتألف  مختص  طبي  بكادر  المركز 
رئيس  اختصاصي،  )طبيب  وهم:  شخصاً 
وصيادلة  عام،  طب  مقيمان  وطبيبان  قسم، 

وممرضون ومخابرة ومخدرون(.
فيه  اإلداري  فيذكر  المركز  دوام  عن  أما 
»رافع عباس« بالقول: »يبدأ المركز باستقبال 
حتى  صباحاً  الثامنة  الساعة  من  المرضى 
بتقديم  نستمر  األمر  لزم  وإن  ليالً،  العاشرة 
الـ  مدار  على  للمواطنين  الصحية  الخدمات 
24 ساعة من أجل الحاالت اإلسعافية«. يزور 
المركز وسطياً 25 مريضاً يومياً، كما يتحدث 
أمراض  في  األخصائي  أحمد  ياسر  الدكتور 
الكلى عن أسباب هذا المرض بالقول: »توجد 
الكثير من األسباب، التي تؤدي لقصور كلوي 
هم  به  لإلصابة  عرضة  األكثر  ولكن  مزمن، 
مرضى السكر والضغط الشرياني، وفي بعض 
كـالكلية عالية  المرض وراثياً،  األحيان يكون 

الكيسات«.
تُرى، أال تستحق هذه اإلنجازات الطبية الحديث 
عنها، وإظهارها للعيان في ظل هذه الظروف 
والتي  الذاتية،  اإلدارة  تعيشها  التي  القاسية 
البروفسور  عنها  قال  كما  معجزة  بحق  تعدّ 
خالل  تشومسكي«  نعوم  الشهير«  األمريكي 
جامعة  في  الين  األون  عبر  ألقاها  محاضرة 
صرحاً  األخرى  هي  تُعدّ  التي  آفا  روج 
متقدمة  مراكز  في  وأصبحت  ناجحا،  علميا 
في  وكذلك  السورية  الجامعات  مستوى  على 

التصنيف العالمي للجامعات.
نترك لكم التعليق. 

روناهي/ الدرباسية ـ قال اإلداري في حزب االتحاد الديمقراطي بالدرباسية محمد تل كرم: »بات شمال وشرق سوريا رقمًا صعبًا لحل المعادلة 
السورية، وال يمكن الحل دون مشاركة ممثلي شعوبها في الحلول السورية«، وأكد أن نهج الخيانة، الذي يتبعه مسؤولو الحزب الديمقراطي 

الكردستاني، ينم عن المصلحة الحزبية الضيقة، وعدم تسليم جثامين الشهداء لذويهم دليل قاطع على الخيانة.

محمد تل كرم: شمال وشرق سوريا الرقم الصعب 

في أّي حّل سورّي

ميتاني: على المجتمع الدولي إخراج حزب 
العمال الكردستاني من لوائح اإلرهاب

عام،  بشكل  السورية  السياسية  الساحة  تشهد 
وشمال وشرق سوريا بشكل خاص، تطورات 
صعيد  وعلى  ومتسارعة،  هامة  سياسية 
التركية  التهديدات  فإن  سوريا،  وشرق  شمال 
واستهدافها  سوريا،  وشرق  لشمال  المستمرة 
تشكل  تزال  ال  السكنية،  والمنازل  األحياء 

واجهة األحداث السياسية. 

اإلدارة الذاتية تناضل للحفاظ 
عىل املكتسبات

السياسية  التطورات  هذه  عن  أكثر  وللحديث 
في  اإلداري  مع  صحيفتنا  التقت  الجديدة، 
محمد  بالدرباسية  الديمقراطي،  االتحاد  حزب 
األحداث  تسارع  »إن  قائال:  فتحدث  كرم،  تل 
شبه  عن  ناتج  عموما،  سوريا  في  السياسية 
توافقات دولية، بخصوص هذا الملف، واللقاء 
األخير، الذي جمع كال من الرئيسين الروسي 
وحدثت  األوضاع،  تغيرت  واألمريكي، 
تطورات جديدة، وأيضاً زيارة وزير الخارجية 
النظام  رأس  مع  ولقاؤه  سوريا،  اإلماراتي 
السوري، ما عده البعض ضوءاً أخضر دولياً، 
إلعادة انفتاح العالم العربي على هذا النظام«. 
إطار  في  يأتي  االنفتاح  هذا  كرم:  تل  وتابع 
جانب  من  جديد،  من  السوري  النظام  تعويم 

آخر، فإن الحديث األمريكي عن تغيير سلوك 
دليال  يعد  نفسه  النظام  تغيير  من  بدال  النظام، 
آخر على نوايا اإلبقاء على النظام الحالي، فإلى 
اآلن لم يتم شرح المقصود من تغيير السلوك، 
لتبقى هذه العبارة فضفاضة، ال تحمل أي معنى 

جدي من قبل األمريكان.
مجلس  وفود  بها  قامت  التي  الزيارات  وحول 
إلى  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية،  سوريا 
حديثه  كرم  تل  محمد  أوضح  الدول،  من  عدد 
لم  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  إن  بالقول: 
تكن بمنأى عن جملة هذه التطورات السياسية، 
وفود  بها  قامت  التي  الزيارات،  شكلت  فقد 
واإلدارة  الديمقراطية،  سوريا  مجلس  من  كل 
الذاتية الديمقراطية، إلى  واشنطن، وموسكو، 
وعدد من العواصم األوروبية األخرى، إضافة 

إلى  األمريكية  الخارجية  من  وفد  زيارة  إلى 
مناطق شمال وشرق سوريا، ولقائه مع قيادات 
ثقل  إلى  المعالم  واضحة  إشارة  تعدّ  المنطقة، 
في  الهام  ودوره  سوريا،  وشرق  شمال  ملف 
لقاءات  إن  حيث  عام،  بشكل  السوري  الملف 
تأتي  الذاتية،  اإلدارة  مع  الدوليين  المسؤولين 
في  اإلدارة،  هذه  نضال  من  طويل  وقت  بعد 
ثورة  حققتها  التي  المكتسبات  تثبيت  سبيل 
أبناء  من  جعلت  والتي  سوريا،  وشرق  شمال 
هذه المنطقة رقما صعبا، ال يمكن الحديث عن 
أية حلول للمعادلة السورية دون إشراكهم في 

الحلول.

نهج الدميقراطي الكردستاين 
خيانة وطنية بامتياز

الحزب  يلعبه  الذي  الدور،  وبخصوص 
تحدث  المنطقة،  في  الكردستاني  الديمقراطي 
محمد تل كرم، قائال: »إضافة إلى التطورات 
اإلشارة  من  بدّ  ال  كلها،  عنها  تحدثنا  التي 
تنتهجه  الذي  الخيانة،  نهج  مراحل  تطور  إلى 
إن  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  حكومة 
من  شكل  بأي  وال  يعبّر  ال  الحزب  هذا  نهج 
األشكال عن روح وطنية أو قومية، وعلى هذا 
مع  تعاونه  المذكور  الحزب  وثق  فقد  األساس 

دولة االحتالل التركي، ضد أبناء شعبه، وكان 
آخر عمل له مهاجمته لمناطق الدفاع المشروع 
ذلك  إلى  أضف  وآفاشين،  ومتينا،  زاب،  في 
ورفضه  الشهداء،  من  عدد  لجثامين  احتجازه 

تسليمهم لذويهم«.
الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  اإلداري 
بالدرباسية محمد تل كرم، اختتم حديثه بالقول: 
»إن هذه التطورات المتسارعة، تشي باقتراب 
توافق دولي حول المسألة السورية، لم تتضح 
معالم هذا االتفاق بعد، ولكن بغض النظر عن 

شكله، علينا كشعوب شمال وشرق سوريا، أن 
نحجز لنا مكانا فيه، وهذا يتطلب العمل بشكل 
فبغير  الكردية،  المفاوضات  إلنجاح  جدي 
رص الصف الكردي، ال يمكننا المحافظة على 
تجنب  هو  اليوم،  المطلوب  لذلك  حققناه،  ما 
الخالفات الشكلية كلها بين األطراف الكردية، 
والعمل من أجل المصلحة الكردية العليا، كما 
الذي  النهج،  عن  العدول  الضروري  من  أنه 
هذه  مع  التعامل  في  األطراف  بعض  تتبعه 
المفاوضات، والقائم على أساس تلقي األوامر 

من الخارج، دون وجود أي إرادة مستقلة«. 

الكاتب  بين   - إسكندر  غاندي  لكي/  كركي   
حزب  أن  ميتاني،  برادوست  والمؤرخ 
نحو  التحول  قضية  يمثل  الكردستاني  العمال 
إلى  وأشار  تركيا،  في  الحقيقية  الديمقراطية 
أن قرار وضعه على لوائح اإلرهاب، هو قرار 

سياسي، وليس له أي مسوغ قانوني.

الدول  بعض  عند  اإلرهاب  تهمة  تحولت 
ممارسة  أجل  من  شماعة،  إلى  الدكتاتورية 
أبشع أنواع اإلبادة البشرية، كما هو الحال في 
تركيا، فسنوات طوال يُزِهق الجيش« والميت 
واألطفال  والشباب  الشيب  أرواح  التركي« 
رؤوس  على  السكن  دور  وتهدم  الُكرد، 
المدنيين، وتفرض الدولة حالة الطوارئ على 
إرهاب  مكافحة  ذريعة  تحت  كردستان  باكور 

حزب العمال الكردستاني.    

تركيا متارس اإلرهاب املنظّم ضد 
الشعب الكُردي

على  الضوء  تسليط  أجل  ومن  الصدد،  وبهذا 
حركة  بأكبر  الملصقة  اإلرهاب  تهمة  حيثيات 
لقاًء  صحيفتنا  أجرت  كردستانية،  جماهيرية 
الذي  ميتاني،  برادوست  والمؤرخ  الكاتب  مع 
وقبلها  نشأتها  منذ  التركية  »الدولة  بقوله:  بين 
العثمانيون في حالة عدم تقبل للشعب الكردي، 
والثقافة،  الكردية،  األلوان  يعادون  فهم 
والتاريخ، والجغرافية، والعادات، وكل تفصيل 

وتاريخ  »كرد«،  كلمة  إلى  يشير  صغير 
الكردي وغيرهم،  الشعب  التركي مع  التعامل 
من الشعوب، تاريخ مضرج بالدماء، فكل من 
يصف نفسه كرديا يحاكم بطريقة بشعة؛ لذلك ال 
نتعجب إن تم وضع حركة التحرر الكردستانية 

ضمن التنظيمات اإلرهابية«.
وتابع ميتاني قوله: »حزب العمال الكردستاني 
الجانب  عن  ويفصح  الكردي،  الوجدان  يمثل 
العدائي لتركيا، ويناضل من أجل قضية عادلة، 
هي قضية الديمقراطية والتآخي بين الشعوب، 
وألجل طمس وإخفاء حقيقة النضال الذي تقوم 
به حركة التحرر الكردستانية، سعت تركيا إلى 
وضعها ضمن الئحة اإلرهاب، كذلك من أجل 
القيام بحرب إبادة ضد الشعب الكردي، وبحجة 
محاربة  شعار«  وتحت  اإلرهاب،  مكافحة 
التنظيم اإلرهابي«، أحرقت تركيا أربعة آالف 
قرية، وهدمت مدن )نصيبين وجزير وشرناخ 
وهّجرت  المدنيين،  رؤوس  على  وسور( 
عشرات اآلالف من العوائل نحو المدن التركية 
وباشور كردستان، وتستخدم األسلحة المحرمة 
السكان  وضد  الكريال«   « قوات  ضد  دوليا 

وشرق  وشمال  كردستان  باشور  في  اآلمنين 
سوريا.

القرار ضّد حركة الحرية 
الكردستانية قرار سيايس

قرار وضع حركة  بالقول: »إن  ميتاني  ولفت 
العمال  )بحزب  المتمثلة  الكردستانية  التحرر 
األولى،  بالدرجة  سياسي  قرار  الكردستاني(، 
إبادة  قرار  هو  بل  البتة،  قانونيا  قرارا  وليس 
أو  حركة،  فأي  كردستان،  استعمار  وقرار 
الحقوق  تحصيل  أجل  من  يناضل  حزب 
الشرعية ألي شعب، ويقوم بالفعاليات القانونية 
من أجل التغيير نحو الديمقراطية، هي حركة 
يجب على المجتمع الدولي، أن تشد إزرها، ال 
أن تضعها ضمن قائمة التنظيمات اإلرهابية«.

العمال  حزب  أُّسِس  لقد  ميتاني:  وبين   
التاريخ  ذاك  ومنذ  عاماً،  منذ 43  الكردستاني 
مشكلة  حل  إلى  السلمية،  الطرق  بكافة  يسعى 
وقضايا  الكردية،  والقضية  الديمقراطية، 
الجغرافية  ضمن  كافة  المظلومة  الشعوب 
التركية، وإن حمل السالح من قبل )الكريال(، 
هو فقط من أجل الدفاع المشروع عن النفس، 
الدول  وضعت  لقد  التركية،  القتل  آلة  أمام 
الكردستانية، ضمن  التحرر  حركة  األوروبية 
بحادثة  الحزب  اتُِّهم  أن  بعد  اإلرهاب،  قوائم 
بالمه  أولف  السويدي  الوزراء  رئيس  اغتيال 
بالدليل  ثبت  ولكن  الثمانينات،  منتصف  في 

القاطع، بعد عقود من التحقيق، أن أحد مدمني 
المخدرات كان وراء حادثة القتل، هذه الحادثة 
القضية  على  كبير  سلبي  تأثير  لها  كان  التي 
الكردية في  أجزاء كردستان  وأوروبا كافة«.

 وأشار ميتاني: إن الحقيقة الكامنة وراء إدراج 
حركة التحرر الكردستانية، كحركة إرهابية، ال 
عالقة لها باغتيال )أولف بالمه(، ودول االتحاد 
على  الحفاظ  أجل  ومن  وأمريكا،  األوروبي 
االستعمارية،  ومصالحها  الضيقة  مصالحها 
مع  تجاوبت  االقتصادية،  المصالح  سيما  وال 
دولة االحتالل التركي، وصنّفت حزب العمال 
الكردستاني حركة إرهابية، فألمانيا على سبيل 
الكردستاني  العمال  حزب  أخرجت  إن  المثال 
من قوائم اإلرهاب ستتأثر صادرتها العسكرية 
يقاتل  التي  الدبابات  معظم  ألن  تركيا،  مع 
الكردي  الشعب  المحتل  التركي  الجيش  بها 
على  ينطبق  المثال  وهذا  ألمانية،  دبابات  هي 
من  تستفيد  فأوروبا  األوروبية،  الدول  معظم 
التوصيف من أجل تمرير سياساتها االقتصادية 
كل  العالمية،  الرأسمالية  فقوى  تركيا،  على 

للمبادئ  وجود  وال  للبازار  قابل  عندها  شيء 
عندها«.

وطالب ميتاني: المثقفين، والساسة، واألحزاب 
الكردية، والشخصيات الثقافية، والدبلوماسية، 
الشعوب  بقضايا  المعنية  الدولية  والمنظمات 
جميعها، بوضع حد لإلرهاب التركي، وتسعى 
بآلة  المسالة  للدماء  حد  وضع  الطرق،  بكافة 
القتل التركية، كما ثّمن الخطوة الجريئة، التي 
عن  اإلرهاب  صفة  بإزالة  بلجيكا  بها  قامت 

حزب العمال الكردستاني.
»إن  قائالً:  حديثه  ميتاني  برادوست  واختتم 
في  البريطانية  األحزاب  مجموعة  مناقشة 
وقضية  الكردية،  للقضية  البريطاني  البرلمان 
إليها الشعب  الكردستاني، ينظر  العمال  حزب 
الكردي بعين االرتياح، وأشاد في الوقت نفسه 
الشخصيات  العديد من  أطلقها  التي  بالمبادرة، 
الثقافية، واألكاديمية، والدبلوماسية، والقاضية 
حزب  عن  اإلرهاب  تهمة  إزالة  على  بالعمل 

العمال الكردستاني«.               
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 ثورة
 المرأة هي
 ثورة داخل

ثورة

استيعاب  يعني  املتحررة،  املرأة  استيعاب 
لذا،  جديد،  من  واحلياة  واجملتمع  التاريخ 
سلعية  مادة  كونها  من  املرأة  فإخراج 
الرأسمالية والرجعية  فيها ضمن  مغالياً 
اإلقطاعية الدينية، هو أحد أهم الوظائف، 
في  األساسية  املهمة  جانب  إلى  هذا 
احلاكم،  الرجل  وزواج  أخالق  من  التخلص 
املهيمنة  القيم  بأحكام  املشحون 

لإلقطاعية والرأسمالية. 

حقيقة  مع  دورها،  بتأدية  ملزمة  فاملرأة 
حزبها والتحوالت إلى ثالثية األلهةـ  املالك 
امليثولوجية،  األلفاظ  ذات   « أفروديت  ـ 
إمنا  األخيرة،  تقييماتي  في  ذكرتها  والتي 
ثقافة  على  بالتمرد  فحواها،  في  تفيد 
آالف  خمس  مر  على  املهيمنة  الرجولة 
أسقطت  الثقافة،  تلك  أن  ذلك  سنة، 
املرأة في وضعية مروعة، فالزواج املتضمن 
وبدون  اخملاطر.  أفظع  أحد  هو  للملكية 
أي  تطوير  ميكننا  ال  املرأة،  حرية  حتقيق 
ذات  احلرة،  احلياة  جانب من جوانب ساحة 
املعاني السامية والقيمة، والتي تستحق 
املرأة  صراع  األمر  يتطلب  فيها،  العيش 
العظيم، الذي ال ميكن أن تتطور الوطنية 
عكس  على  ـ  والعشق  بدونه،  واملساواة 
سوسيولوجية  نظرية  يتطلب  ـ  يظن  ما 
مبمارسته العملية التامة، وال ميكن إنزاله 
فردين،  إلى مستوى عواطف بسيطة ألي 
فالعشق يستلزم البسالة اجلليلة، واحلب 
الكبير، والنجاح الفائق، َمنْ ال جناح له، ال 
عشق له، ووجه العشق متجٌه دائماً نحو 
حرب احلرية املظفرة، باإلمكان تعريف كدح 
العشق، الذي هرعت وراءه على هذا النحو.

كلنا نعرف بالطبع أن األفراد يتكونون من 
احلرب،  ساحة  في  ولكننا  اثنني،  جنسني 
لنا،  هو  ما  كل  سلبوا   « الفاحتني   « وألن 
فال توجد نساء لدينا، ميكننا القول: بأنهن 
نساء  هن  املوجودات  والنساء  »نساؤنا«. 
بخسة،  نوعية  ذوات  سلعية   « »أشياء 
هؤالء  مع  عالقة  احلرية  مناضلي  وإقامة 
أما  املوضوع،  جوهر  يناقض  أمر  النساء، 
عالقة املرأة الطامحة إلى احلرية واملناضلة 
ألجلها، مع رجال من هذا النوع، فهو أكثر 
الذات  مواصلة  هو  أصالً  املهم  تضادًا. 
عهد  منذ  املطروحة،  واآلراء  األفكار  عبر 
الوجود  مواصلة  أن  حني  في  أفالطون، 
الغرائز  على  تعتمد  فحسب،  اجلسدي 
اجلنسية الفطرية، وأنا أدرك ماهية الغرائز 
اجلنسية الفطرية، فهي الساحة الوحيدة 
اآلن  وهي  ذاته،  ملواصلة  لشعبنا  املتروكة 

باتت البالء األشد على رأسه.

أساس  على  النسب  مواصلة  هو  املهم 
وهذا  العليا،  والذهنية  املثلى،  األهداف 
بدوره مير من خالل الصراعات االجتماعية 
والفلسفية الكبرى، وخالصة القول، من ال 
بإمكانه  الثوري،  العشق  تطوير  يستطيع 
جتربة طراز املرأة املعجبة، الذي يكثر حوله 
اجلدل في تركيا، أي ميكن منح اإلذن للزواج 
منزلها،  في  معتكفة  امرأة  من  العبودي 
بشرط عدم خيانة املهام والوظائف، ودون 
السياسية  الساحتني  إلى  األمر  هذا  نقل 
ستكون  وأقول:  أكرر،  لكني  والعسكرية، 
في  الشائعة  كتلك  الزيجات  تلك 
إلى  نقلها  ميكن  وال  السائد،  النظام 
وإال،  والعسكرية،  السياسية  الساحتني 
أمام  ريعها  مصا  على  األبواب  فستفتح 
اإلقطاعية  للحياة  االستعبادية  التأثيرات 
في  حتى  جنده،  ال  ما  وهذا  والرأسمالية،  

اجليوش النظامية.

ظاهرة  هي  لدينا  املعاشة  الظاهرة 
تاريخية باألهم، وما اقترحته من مصطلح 
ألجل   « أفروديت  ـ  املالك  ـ  اإللهة  »متثيل 
بغرض  هو  إمنا  رفيقاتنا،  من  مجموعة 
الفظيعة،  االستعبادية  الثقافة  محاربة 
املرأة،  على  األوسط  الشرق  يطبقها  التي 
من  أصيالت  لنساء  ماسة  حاجة  ثمة 
التاريخ،  من  املرحلة  هذه  في  النوع  ذلك 
هذه  برْهنَّ  الرفيقات،  من  املئات  أن  مع 
بطولية  مبواقف  باستشهادهّن  احلقيقة، 
باسلة جداً، وذكراهّن تتضمن معاني جّداً 

عظيمة.

من فكر القائد

القائد عبد اهلل أوجالن

العالقات الروسّية التركّية... بين التوافق 
والخطوط الحمراء

مجّلة »مزكين«.. بحلَّتها الجديدة

نزيه أبو عفش وأناقة النسق المترف

رفيق إبراهيم

العالقات الروسية التركية، مرت بالكثير 
من المراحل في العهد القديم )عهد 

االمبراطوريات(، وجرت حروب عديدة 
بينهما، وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى الوراء، 

فهي مثقلة بالمآسي والمشاكل، واليوم يحاول 
الطرفان إقامة عالقات بينهما، وبخاصة 

التجارية منها، وفضال عن ذلك، أن روسيا 
تحاول احتضان تركيا، وإبعادها عن حلف 

الناتو.
كان للتدخل العسكري الروسي في سوريا، 

أثر كبير في تعامل الدولتين، حيث سعت 
موسكو، من خالل تركيا، اختراق حلف 

الناتو، على الرغم من الخالفات بينهما في 
العديد من الملفات، منها سوريا، وليبيا، 
وناغورنو كاراباخ واليونان، وقبرص، 

وأوكرانيا، حيث كان هناك تعاون وشراكة 
بينهما، بإمكاننا تسميتها بالخطيرة، وخاصة 
في مناطق الصراع »التعاون والعداء« في 

الحين ذاته. 

لروسيا مآخذ عىل تركيا؛ بدعمها 
لإلرهاب

تاريخ العالقات بين الدولتين في المراحل 
الماضية، وحتى القريبة لم تكن جيدة، 

وعبر التاريخ هناك الكثير من الحروب، 
التي نغّصت العالقات بينهما، ومهما حاوال 

التقرب، وإقامة عالقات متينة، فيعترض 
طريقها ماضي الدولتين، وإن تحدثنا عن 

تاريخ روسيا وتركيا، ما بعد اإلمبراطورية 
في القرنين، العشرين، والحادي والعشرين، 

سنرى أن هناك فترات باردة وفترات ساخنة.  
وبعد عام 2000 وعلى الرغم من التفاؤل، 
الذي ساد في االنفتاح بين الدولتين، غير أن 

الخبراء أجمعوا: أن التعاون لن يدوم طويالً، 
وبالفعل حدثت بين الطرفين أزمات، البعض 

منها تم حلها، وهناك قضايا عالقة، لم يتم حلها 
حتى اآلن؛ وهذا يعود لعدم وجود ثقة متبادلة 
بين الدولتين، فحادث إسقاط الطائرة الروسية 

الحربية، من طراز سوخوي - 24 إم، في 
24 تشرين الثاني 2015، وقتل طيارها، لم 

َهت  يكن حدثاً عابراً، وكانت ضربة قوية، ُوّجِ
لتبدُّل العالقات بين البلدين، وفي مختلف 

المجاالت، حيث تم تجميد العالقات، وخاصة 
التبادل التجاري الضخم. 

وفي عام 2016 وبعد تقديم أردوغان اعتذاراً 

رسميّاً، عما حدث بخصوص إسقاط الطائرة، 
فتحّسنت العالقات، ولكن تعاملوا مع بعضهم 

بحذر شديد؛ ألن الحادث قّوض أسس الثقة 
المتبادلة، وكان لذلك الحادث أثر سلبي بالغ 

على الشارع الروسي والتركي. 
تُعَدّ تركيا الداعم األول لنشاط المجموعات 
المرتزقة، وخاصة تلك المجموعات التي 

تواليها في سوريا، ومن هنا تأتي المخاوف 
الروسية، بالدرجة األولى، فهي تعتقد: أن 

هؤالء قد يصبحوا يوماً ذئاباً منفردةً، ومصدَر 
قلٍق بالنسبة لهم، إضافة إلى حادثة قتل السفير 
الروسي في أنقرة، أندريه كارلوف، في 19 

كانون األول 2016، على يد تركي متطّرف، 
كان سابقاً عنصراً في شرطة أنقرة، ذلك كله 

أّكد تلك المخاوف. 

إس 400 ولعبة القط والفأر 
بسوريا

وما أرادته روسيا، حققته بحنكتها، وذلك من 
خالل صفقة شراء تركيا، ألنظمة الصواريخ 
الروسية المضادة للطائرات، »إس 400«، 

األمر الذي أثار حفيظة شركاء تركيا في 
حلف الناتو، وكان بمثابة دق اإلسفين األخير 

في العالقات التركية - الغربية، فحاولوا 
إيقاف تلك الصفقة، ولكن تلك المحاوالت 

كلها باءت بالفشل، وفي النهاية فرضت عليها 
عقوبات، إلعادتها إلى حضن الناتو، ما 

أدى إلى ازدياد الهوة والشرخ، بينها، وبين 
الحلفاء، حيث تمسكت تركيا بالصفقة، وقالت: 

إنها ضرورية للحفاظ على أمنها، وهذا ما 
أراده الروس، وعملوا عليه. 

وفيما يتعلق بسوريا، يلعب الطرفان لعبة 
القط والفأر، فمن جهة هناك اجتماعات 
بين الطرفين، إضافة للطرف اإليراني، 

في آستانا، واالتفاق على توزيع الحصص 
والمكاسب في سوريا، ومن جهة أخرى 

يتعارض موقف الدولتين في إدلب، 
فالروس يدعمون النظام السوري، ويسمون 

المجموعات المرتزقة السورية الموالية 
لتركيا باإلرهابيين، وتهاجمهم في الكثير من 
األحيان، تحت أنظار أنقرة، التي تقف موقف 

المتفرج حيالها. 
والموقف الروسي واضح وجلّي حول 

محافظة إدلب، حيت تعمل بجدية؛ إلعادتها 
إلى سيطرة النظام السوري، أما الموقف 

التركي، فهو عكس ذلك تماماً؛ كونها تخشى 
على مصير المجموعات المرتزقة الموالية 
لها، وأيضاً تعمل على التعاون مع )جبهة 
النصرة(؛ لتستخدمها كورقة ضغط على 

روسيا والنظام، فجبهة 
النصرة »هيئة 
تحرير الشام«، 

اإلرهابية، 
تسيطر على 

معظم 
محافظة 

إدلب، 
والمناطق 

التابعة لها، 
وهناك اتفاق« 

سوتشي« بين الروس وتركيا؛ لتحييد جبهة 
النصرة، ومحاربتها، وإخراجها، ولكن فشلت 
أنقرة في الوفاء بالتزاماتها حتى هذه اللحظة، 

وفي الوقت نفسه، تقوم الدولتان بتسيير 
الدوريات العسكرية المشتركة على الطريق 

الدولي إم 4.  

الكُرد وتناقض املواقف بني 
الروس واألتراك

والمسألة األخرى، التي تعدّ من األمور 
األساسية بين الطرفين: هي التعامل مع 

الكرد، حيث تعدّ تركيا عموم الكرد السوريين 
إرهابيين، باستثناء بعض الجماعات الموالية 

لها، وهي قليلة نسبياً، وتتخذ هذه الحجة 
دائماً؛ للهجوم على مناطق المدن الكردية في 
شمال وشرق سوريا، لكن الموقف الروسي 

من الكرد في روج آفا، ال يشابه موقف تركيا 
على اإلطالق، على الرغم من الضبابية التي 

تكتنفه، فالروس هم الذين سمحوا للجيش 
التركي المحتل ومرتزقته باحتالل عفرين، 
لكن مع ذلك تدرك روسيا أن بقاء تركيا في 

األراضي السورية مؤقت. 
واألزمة في ليبيا تشغل بال الطرفين، التركي، 

والروسي؛ ألنهما على طرفي نقيض، 
فأردوغان يميل لدعم اإلخوان، ومحاربة 

الجيش الوطني الليبي، وهو بالفعل كان له 
دوراً بارزاً، بإرسال المرتزقة السوريين 

باآلالف إلى ليبيا، الذين حاربوا إلى جانب 
ميليشيات السراج، وروسيا دعمت موقف 
الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، ونادت 

غير مرة بضرورة خروج القوات األجنبية، 
والمرتزقة من ليبيا، ورأي الدولتين بالشأن 
الليبي مختلف تماماً، ولكن لضرورة تحقيق 

المصالح بين الطرفين، يحاول الطرفان اآلن 
تذليل الخالفات بينهما في ليبيا.

 وهناك أيضاً قضايا ساخنة بين 
الطرفين، تتابعها 

موسكو بكل 
جدية، حول 
اختالف 
الرؤى 

في 
الكثير 

من 

القضايا 
العالقة 
في مناطق 
ما بعد روسيا، 
وتولي روسيا االهتمام 

الكبير بها، أكثر مما هو الحال تجاه سوريا، 
والشرق األوسط بالعموم، ومن بين هذه 

القضايا الهامة، التي تشغل السياسة الروسية، 
هي رفض أنقرة، حتى اآلن، االعتراف بضم 

روسيا لجزيرة القرم، وبأنها باتت جزءاً ال 
يتجزأ من روسيا االتحادية، ومن القضايا 

التي تثير الجدل الكثير بين الروس واألتراك، 
صفقات األسلحة، ومن بينها طائرات من دون 

طيار، المباعة ألوكرانيا، أضف إلى ذلك  
القضايا التي تتعلق بإقليم ناغورنو كارباخ، 
المتنازع عليها بين األذربيجانيين واألرمن. 

سوريا وأوكرانيا والقوقاز الربكان 
الهائج

ويقول الخبير العسكري الروسي الشهير 
رسالن بوخوف في ذلك: »ال يمكن عدُّ 

الوضع الحالي في منطقة الصراع مستقراً، 
وإن لم تظهر فرص لالنتقام األرمني في 

المستقبل المنظور، فإن أذربيجان، ستسعى 
إلى السيطرة الكاملة والنهائية على كامل 

أراضي ناغورنو كاراباخ«، وهذا ما تعمل 
علية تركيا اآلن، وإن حدث ذلك، فإن الروس 

سيكون موقفهم صعباً، وليس من السهولة 
باإلمكان إعادة األمور إلى نصابها بعد ذلك، 
والروس يلعبون أدوارهم بحرفية ونجاح في 

الكثير من القضايا، وعلى الرغم من عالقاتها 
المتينة مع أرمينيا، التي ساهمت بشكل 

كبير في سيطرة أذربيجان على »ناغورنو 
كاراباخ«؛ لتحتفظ بتلك العالقات مع أرمينيا، 
وأيضاً تقربت من أذربيجان؛ لتصبح شريكاً 

لها، لكن السؤال هنا هل من الممكن استمرار 
األمور بهذا الشكل إلى ما ال نهاية، أم ال؟ 
وإلى متى ستنظر تركيا إلى روسيا، أنها 

الضامن الوحيد لالستقرار والسالم في جنوب 
القوقاز؟ وهل باإلمكان أن تصبر روسيا 

على التدخالت التركية في سوريا؟ وما مدى 
التوافق بين الروس واألتراك، حول بقاء 

النصرة من عدمها في إدلب؟  
هذه الملفات كلها، تنتظر األجوبة عمليا على 

األرض، وخاصة في الملفات الساخنة« 
كسوريا، وناغورنو كاراباخ« وأوكرانيا، 
حيث تحدّث العديد من المحللين الروس، 

وأكدوا أن الدالئل كلها، تدل على أن 
أذربيجان تستعد لخوض حرب جيدة، 
ويربطون قيامها بالعالقات التركية - 

الروسية، وفي سوريا هناك انتظار حذر، 
وترقب؛ فيما ستؤول إليه األمور، حول 

إمكانية توافق الطرفين، بحتمية تواجد جبهة 
النصرة في إدلب وما حولها، وأيضاً فيما 

يخص شمال وشرق سوريا، وتهديدات تركيا 
المستمرة، والتوافق حول الملفات األخرى، 

التي- وباعتقادي- ستبقى معلقة، ألن األتراك 
يحاولون اللعب على الكثير من الحبال، وهذه 
السياسة قد ال تنجح مع الروس في ظل دهاء 

بوتين، ومحاولته الجادة في جر تركيا لمعاداة 
حلف الناتو، الذي بات على دراية تامة، بأن 

تركيا تبتعد يوماً بعد يوم؛ لتغوص في دهاليز 
الدهاء الروسي، وهذا قد يؤكد أن طريق 

العودة منه محفوف بالمخاطر. 
ومن هنا إذا كان هناك توافٌق روسيٌّ تركيٌّ 

في مسائل عدة، هناك أيضاً الكثير من 
القضايا المعلقة والشائكة، التي قد تؤدي إلى 

االصطدام بينهما، وعند ذلك ستُفتح نار جهنم 
على أردوغان، بحيث ال يمكن العودة إلى 
الوراء، وقد تكون األثمان عند ذلك باهظة 

التكاليف، ونفيسة، فالمعارضة التركية تتحين 
تلك الفرصة، للفّظ أردوغان وحزبه، حزب 

العدالة والتنمية الحاكم، وقد يتجنب أردوغان 
الصدام في حالة واحدة، وهي الرضوخ 

للمطالب الروسية، والقبول باألمر الواقع؛ 
لتالفي أي هّزة، قد تؤدي إلى االنهيار الكامل 

للدولة التركية. 

عبد المجيد قاسم

الطفولة.. هذا العالم السحري الجميل، الزاخر 
باألحالم  والمملوء  والخياالت،  بالرؤى 
واأللوان، العالم الذي يفيض بالعفوية والوداعة، 
الطَّهارة والنقاء، بل عوالم زاهية  إلى  ويرمز 
وتهدر  والحيوية،  بالحركة  تضجُّ  مجنَّحة، 
حدود..  يحدّه  ال  الذي  واالنطالق؛  بالوثوب 
ويأسره  كيانه،  المرء  على  تملك  آسرة  عوالم 
قلوبهم  دفء  وجمال؛  دفٍء  من  فيها  ما  كّل 

اليانعة، وجمال روحهم المشرقة. 
إنهم  وبهجتها،  الخالد  الحياة  نشيدُ  واألطفال 
والجمال،  بالعذوبة،  طافحة  مالئكية  كائنات 

آيات  تتجلى  عيونهم،  نظرة  من  والرقة، 
أيديهم  وبين  قلوبهم  وفي  والصدق،  البراءة 
تتبرعم سنابل الصباح، وتزهر مواسم األمل، 
عوالم  في  سابحة  مالئكية  كائنات  واألطفال 
حدائق  أرواُحها  تسكُن  والوداعة،  البراءة 
الورود واألزهار، وتستقرُّ أعماقها  نة من  ملوَّ
المرهفة  األحاسيس  من  لها  شواطئ  ال  بحاٌر 
كلُّ  ضفافها  على  يتبرعم  الرقيقة،  والمشاعر 

شفّاٍف وجميل. 
إنهم كائنات بشرية في طور التكوين، تُستودع 
مختلفة،  وأحاسيس  متباينة،  مشاعٌر  نفوسهم 
جميلة،  فطرية  بخبرات  دين  مزوَّ ويولدون 
تتَّصف  كائنات  رقيقة..  مرهفة  وأحاسيس 
من  للمثيرات  السريعة  واالستجابة  بالبراءة، 
واإلفصاح،  التعبير  أشكال  بمتخلف  حولها؛ 
من  البشرية  النفس  به  تمتلئ  ما  بكل  وتضُج 
فرحٍ وحزٍن، وأمٍل وإحباط، وخوٍف وغضب، 
أنهم  السيكولوجية،  خصائصهم  أهم  من 
ف واالطالع، ويتوقون اكتشاف  يعشقون التعرُّ
مكنونات الحياة وأسرارها، ويتلقون ما حولهم 
كله، بفضولهم الفطري البريء، كما ينجذبون 
وهم  ويبهرهم..  مخيلتهم  ك  يحّرِ ما  كل  إلى 
تّواقون إلى ما يفرحهم ويمتعهم، والى المواقف 
اللعب  السرور والبهجة، ويُشِغلُهم  التي تجلب 

والحركة، وكّل ما هو مدهش ومفاجئ. 
وعن  الطفولة،  عالم  عن  نكتب  كنا  عندما 
في  ونبحث  ومشاغلهم،  األطفال  اهتمامات 
مجال ثقافتهم، وأدبهم، وفنونهم، إنما كنا نهدف 

االرتقاء بقدراتهم، وتنمية إحساسهم بالعالم من 
حولهم.. أياٌم أستذكرها بشغف، ومعها األحالم 
بجهود متواضعة، سعينا من خاللها تقديم أشياء 
مفيدة لهم، تمكنهم من مواجهة المستقبل، بشكل 
الثقة واالطمئنان، من تلك األحالم  من أشكال 
تلك  األم؛  الكردية  بلغتهم  لهم  تتوّجه  مجلّة، 
المتداولة في البيت والشارع فقط، أو حتى عدة 
احتياجاتهم،  ترصد  أدبية،  مجلّة  في  صفحات 
وتتناول بعضاً من متطلبات بناء شخصياتهم، 
سيأتي  بأنه  نعلم،  نكن  لم  نكتب؛  كنا  عندما 
أقالمنا  استمرت  إذا  بالخجل،  فيه  نشعر  يوم 
أكثر  إذ أصبحت مشكالتهم  الكتابة هكذا..  في 

عمقاً، واتسعت الهوة التي تفصلنا عنهم. 
 تأتي تجربة مجلة )mizgîn/ مزكين( بحلَّتها 
التي  المأساوية،  الظروف  عمق  في  الجديدة 
نعيشها كسوريين، لتُنسي طفلنا واقعه المرير، 
ولو للحظات، أن يرسم عصفوراً، أو شجرة، 
أن  من  بدالً  منه،  ُطلب  إذا  فواكه،  صحن  أو 
لتوقظنا  بندقية،  أو  مدفعاً،  أو  جندياً،  يرسم 
أصبحت  اليوم،  غاياتنا  أن  وآباء،  كمربيين 
مجرد الحفاظ على حياتهم، بدل كل ما خططناه 
لهم يوماً من األيام، لم يعد مهماً زيارة حديقة، 
أو ممارسة نشاط ثقافي، أو فني، أو رياضي، 
وكأس  الخبر،  تأمين  الشاغل  الشغل  وأصبح 
الحليب، وشمعة، يشعرون على ضوئها بقليل 
في  نبحث  أصبحنا  باختصار  الطمأنينة،  من 
مفردات إنسانيتهم.. هكذا يمضي بنا الوقت دون 
أن نشعر ببهجته، ال يسعنا إال أن نحصي األيام 

والترقُّب..  االنتظار  أصابع  على  واألسابيع 
بنا،  يتربّص  يحمله مستقبل مجهول  ما  ترقّب 

وبأطفالنا.  
مزكين(   /mizgîn( مجلة  تجربة  تأتي   
لنذّكرهم، أنهم ما زالوا أطفاالً، من حقّهم التعلّم، 
واللعب، والرعاية الصحية، ومن حقّهم الحياة، 
أن نطلعهم من خاللها على نماذج من التراث 
الكردي الغزير، الذي يحتوى على اآلالف من 
األساطير، والقصص، والحكايات، والقصائد، 
واألغاني للطفل؛ والذي يكاد يكون كالنبع الذي 
هو  كما  ينتهي،  ال  الذي  والمعين  ينضب،  ال 

تراث الشعوب الحيّة جميعها.

أحمد ديبو

الشاعر  لبالغة  االستحواذي  العصاب  كان  إذا 
أو  مستقراً  له  يجد  عفش،  أبو  نزيه  السوري، 
يفرضه عليك  الذي  اإلمالئي،  الخطأ  في  مقاماً 
شكالً  الموحد،  اإلمالء  هذا  فإن  كقارئ،  نصه 
ممارسة  ألنه  والعقالنيته،  بساطته  في  ولغةً، 
الشاعر، دون  به  يقوم  الخطاب،  لملكية  قسرية 
لقشعريرة  القارئ  عوز  يعي  أو  يدري،  أن 
المعنى، أوالً، ثم حاجته الى نظام من الكلمات، 
يحقق له المتعة التي تنساب من الدوال المشغولة 

بأناقة، ومن ثم تسريبها الى المدلول الخفي.
الجميل،  والغموض  والرقة،  األناقة،  إذاً، 
اللغة،  لتحّرر  الشروط  هي  بالبساطة،  المطعّم 
لكّن  الخطاب،  ملكية  وإزاء  المدلوالت،  إزاء 
الشعرية،  مجموعاته  أغلب  وفي  عفش(،  )أبو 
وهي كثيرة، يعتقل لغته في ثنائية » مع/ ضد« 
من  بسبب  وذلك  خطاب،  وفي  نموذج،  وفي 
عبارته الوعظيّة، والتي يقوم نسيجها على جملة 
من الصيغ اإلجبارية، والكلمات المفتاحية، ذات 
المحمول األيديولوجي. فاالستالب األيديولوجي 
مرتبط جوهرياً باستالب المعنى، وما كان على 
الشاعر فعله، وبجد، هو طرد األيديولوجية من 

المعنى: 
» جعبةٌ للزاد 

وجعبةٌ للرصاص 
 يدٌ للعطاء، ويدٌ لألخذ

ثقوٌب لألعشاش وأعشاٌش للثعابين«
)أيها الزمان الضيّق أيتها األرض الواسعة(

الكتابة  حيث  هنا  أي  الثخينة،  السياقات  بهذه 
على  لتقف  الفردية،  اللغة  ضد  جناحيها  تبسط 
حدودها وتقاتلها، وهذا بالضبط ما يجعل نسقه 
الشعري، عبارة عن تركيب جملي أيديولوجي 
على األكثر، أو هو مدونة من الجمل، يبررها 
وبكلمة  السائد.  والرأي  األيديولوجي،  المعيار 
صورة  لديه  الشعرية  العبارة  تصبح  واحدة، 

علمانية لبالغة النسق الشعري وكبريائه:
»انتبهوا جيداً

انتبهوا جيداً
إنهم يموتون 

على الهواء مباشرة«
)ما ليس شيئاً(

»األشجار تعلّم الخريف

 األطفال يعلمون المذبحة
 العصافير تعلّم الرصاص
   والخبز يعلّم المجاعة«

 )أيها الزمان الضيّق أيتها األرض الواسعة(                                          
من هذه االستشهادات، التي من الممكن أن نجد 
»الوجه  ابتداًء من  كلها،  دواوينه  في  لها  مثيالً 
األولى  الشعرية  مجموعته  يغيب«  ال  الذي 
دواوينه،«  آخر  وحتى   ،1968 عام  الصادرة 
مجموعة دالالت ممّزقة رافضة«، كأنَّ الشاعر 

قد تحّول شاهداً خاماً لما حصل هنا أوهناك.
يده  أن  نجد  ذلك،  يفعل  إذ  أنّه  الواضح،  ومن 
الشاعر هنا،  وانفعاله،  فكره  في مجاراة  بطيئةً 
هو أن يفرض على القارئ سلطة مدلول نهائي، 
الكتابة،  يغلق  فإنما  أيضاً،  ذلك  يفعل  إذ  وهو 
وكأن القارئ من غير ذاكرة، وال تكوين نفسي، 
القسري  اإلمالء  بسلطة  أقصته  هنا  فالكتابة 

المتأتية من مدلول نهائي للقول الشعري:
» أيتها المرأة

  أيتها المرأة المبجلة
  لشدة ما تشبهين علم فرنسا«

  )ما ليس شيئاً(
»ال تنم يا أبي

أو... فنم
أنت قلعتنا

أنت سور فضائلنا الباقيات
أنت علّمتنا

أن نحب الحياة ونأكل لقمتنا بشرف«
 )هكذا أتيت هكذا أمضي(

فالكتابة  »أعلن«،  الملوك  قول  يشبه  شيء  إنّه 
القارئ، وتالياً،  نفسها بطلة حقوق  صنعت من 
غير  وتراجعٍ  ضائعة،  محاكاة  إلى  تحولت 
على  وقدرته  الشعري،  القول  ألدبية  محدود 
تتيح  التي  العميقة،  والمحادثة  األناقة،  ابتكار 
للقراءة، أن تتحّرر إزاء المدلوالت وإزاء ملكية 

الخطاب الشعري.
هي  السياقات،  هذه  مثل  أّن  فيه،  شك  ال  ومما 
سياقات نشطة لكنّها بالتأكيد مستبدة، وهذا الذي 
واإلخبار،  الوصف  في  قصائده  أغلب  أوقع 
واإلشراق،  الكشف،  في  وليس  والتقرير، 
والمباغتة. هذا من جانب، أّما من الجانب اآلخر، 
السحر،  يخلو من  قد ال  األيديولوجي،  فإن هذا 
فيما لو كتب ببث هو أقرب إلى البساطة، التي 
هي صعوبة ونضارة معاً، بث ال تجد فيه خطاباً 

مسهباً، وال وعظاً، وال حتى مانوية تثقيفية. هنا 
اجتماعياً،  حيث نجد نهاية غير منتظرة، ونقداً 
الطاقة  ويحرك  الجاهزة،  القوالب  خارج  ينتج 

الخفية في القول الشعري:
»ذات يوم
ذات يأس 

ذات رصاصة
سأجمع زعماء العالم في جمجمتي

الواحد تلو اآلخر
الخائن الصغير والشجاع الكاذب

ثم:
»بم«

فينتهون جميعاً.
 )ما ليس شيئاً(

هنا، يساهم النص بانزالق خفي للمعنى، فالمعنى 
الخلف،  في  متوارياً  خفائه،  في  ضالعاً  بقي 
وفجأةً وفي نهاية القصيدة، ينكشف ليبث اللذّة، 
ألنّها  ونزيهة؛  مستقيمة  اللغوية  السياقات  وهنا 
استطاعت أن تشارك جماليّاً في حدوث المعنى.

السحر،  من  األيديولوجي  اإلمالء  يخلو  إذاً، ال 
استطاع أن ال يخلو من انحراف، ال على صعيد 
الكلمة عن معناها، وال على صعيد النسق عن 
في  أيضاً  بل  الثقافية،  أو  القواعدية  تاريخيته 
قدرته على المخاتلة، وعلى إحداث خيبة مباغتة 
للمعنى المنتظر، فالمدلول هنا في هذه القصيدة، 
ومطرودة  اإلشارات،  من  مطرود  كأنّه  بدا 

مطرودة  عملياً  أي  كلها،  للتوقعات  إمكان  معه 
فالدوال  أيضاً.  المترهلة  السردية  البيئة  معه 
نفسها،  في  تائهة  غير  جاءت  للنص،  المكونة 
القارئ،  لدى  االنتباه  تنّشط  أن  استطاعت  بل 
إلى  وإغراء  بسالسة  تستدرجه  أن  واستطاعت 
لتفتح  ثم  ومن  الخفي،  المعنى  من  مكوناتها 
الدهشة  محققاً  المعنى  وليحلق  فجأة،  سياجاتها 

والمتعة معاً. 
في  كثيرة  قصائد  على  ينطبق  الكالم  هذا 
مجموعاته الشعرية، وأخص بالذكر »هللا قريب 
من قلبي« و«هللا يبكي« و«أهل التابوت« ففي 
يتسلل  أن  الشاعر  استطاع  المجموعات،  هذ 
الجوهري  إلى  ليصل  القشور،  وراء  ما  إلى 
واألصيل في معنى الكتابة، وفي معنى اإلنسان، 
وثيقاً  ربطاً  تربطه  التي  العالقات  مجمل  وفي 
غنية  لغة  خالل  من  كله  ذلك  والناس،  بالحياة 

تنساب كأنّها ينبوع رقراق.
شعر نزيه أبو عفش، هو شعر الترف السردي 
غير  التفاصيل  ينثر  أنّه  درجة  إلى  المفرط، 
في  تكثر  التي  الدالة  غير  فالحواشي  المفيدة، 
تائهة  حواشي  تتحول  دواوينه،  من  مكان  كّل 
ومحبوسة في الوهم، وهي إذ تكون كذلك، تطرد 
إمكان  نفسها، وتطرد كل  السردية  البنية  عملياً 
لتطوير شكل للمدلول، ليتحّول مدلوالً ارتجالياً 

متعالياُ ومستلباً إلى الخطاب األيديولوجي.
األرض  أيتها  الضيّق  الزمان  )أيها  تنويه: 
الواسعة، ما ليس شيئاً، هكذا أتيت هكذا أمضي( 

دواوين للشاعر نزيه أبو عش.

 حول
 مسيرة
 مهرجان
 أوصمان
 صبري
لألدب

لم يكن صدفة إطالق اسم مثقف ومفكر، 
على  صبري«  »أوصمان  الراحل  بحجم 
شرق  وشمال  آفا،  روج  في  أدبي  مهرجان 
الثقافية  للنهضة  رائداً  كان  إذ  سوريا، 
هذا  ومن  سوريا،  في  الكردية  والسياسية 
املنطلق كان االسم احملدد للمهرجان موفقاً 
من جانب اجلهات األدبية، والثقافية املؤسسة 
رحيل  ذكرى  حتديد  جرى  وعليه  للمهرجان، 
األول  تشرين   11 في  )توفي  صبري  أوصمان 

1993م( كتاريخ النعقاد املهرجان.
في  مسابقات  أساس  على  املهرجان  أُطِلق 
الشعر،  )القصة،  املتعددة  األدبية  األجناس 
والعربية  )الكردية  الثالث  وباللغات  املقالة( 
وشرق  شمال  مستوى  على  والسريانية( 
كمكان  قامشلو،  مدينة  واختيرت  سوريا، 
للحركة  مركزاً  لكونها  املهرجان؛  النعقاد 
ص  وُخصِّ املنطقة،  في  والثقافية  األدبية 
للمهرجان عدة أيام لقراءة املشاركات الواردة، 
وهذا أحد أسباب عدم إدراج »الرواية« ضمن 
الروائي، يحتاج  فالنتاج  املهرجان،  مسابقات 
عليه،  االطالع  وحتى  لقراءات،  طويالً  وقتاً 
في  التحكيم  أو  التقييم  جلنة  جانب  من 

املهرجان.
انعقدت الدورة األولى للمهرجان ما بني 11-

محمد  مركز  في  2017م  األول  تشرين   13
قامشلو،  مبدينة  والفن،  للثقافة  شيخو 
وكان التنظيم موفقاً، واملشاركات من جانب 
من  عدد  مع  مقبولة،  والعرب  الكرد  الكتاب 
مشاركاً(،  نتاجاً   88 )بلغ  السريان  كتاب 
)القصة  في  األولى  املراتب  على  واحلاصلون 
والشعر واملقالة( كانوا مزيجاً من »األسماء 
املعروفة على الساحة األدبية، والكّتاب اجلدد، 
الذين ظهروا بحكم أعمالهم وجتاربهم في 
واإلعالمية  والثقافية،  األدبية،  املؤسسات 
وكّتاٌب شباٌب ظهروا  املنطقة،  الناشئة في 
الكردي  األدب  في قسم  دراستهم  رحم  من 
بجامعة روج آفا«، وهذا ما ميز املهرجان في 
سلبياته،  أما  »التأسيسية«،  األولى  دورته 
 « جنس  في  املشاركات  قلة  في  فتمثلت 

املقالة« باللغة الكردية.
-11 بني  ما  الثانية  الدورة  انعقدت  فيما 

املهرجان  إهداء  ومت  2018م،  األول  تشرين   13
وكان  عفرين،  في  العصر«  »مقاومة  لـ 
النتاجات  عدد  زيادة  الدورة  هذه  ميزات  من 
قلة  سلبياته  ومن  نتاجاً(،   94( املشاركة 
مرة  »املقالة«  جلنس  الكردية  املشاركات 

أخرى.
)2019م(،  للمهرجان  الثالثة  الدورة  أما 
التركي  العدوان  إثر  فعالياتها  أُلغَيت  فقد 
)تل  على منطقتي سري كانيه وكري سبي 
إلى  نتائجها  إعالن  تأجيل  وجرى  أبيض(، 
اقتصرت  التي  للمهرجان،  الرابعة  الدورة 
تشرين   11 )في  واحد  يوم  على  فعالياتها 
املتعلقة  للظروف  نظراً  2020م(؛  الثاني 
نتائج  عن  لإلعالن  كورونا؛  وباء  بانتشار 
مسابقة  في  والرابعة  الثالثة  الدورتني 
)الشعر، والقصة، والنص السردي اإلبداعي( 
باللغات العربية والكردية والسريانية وتكرمي 
الرابحني، وكانت اللجنة املنظمة للمهرجان، 
قد عدلت قليالً بنظام املهرجان، فأضافوا في 
األجناس  مسابقة  والرابعة  الثالثة  الدورتني 
جانب  إلى  أيضاً،  السريانية  باللغة  األدبية 
لقلة  ونظراً  أنه  غير  والعربية،  الكردية 
االشتغال  أزمة  عن  )ناجتة  السريان  الكّتاب 
السرياني  الوسط  في  األم  باللغة  األدبي 
األجناس  بعض  عن  النتائج  حجبت  عامة( 
األدبية باللغة السريانية، وعدل اسم جنس 
السردي«. وقد  األدبي  »النص  »املقالة« إلى 
بالدورتني  املنظمة  اللجنة  معاناة  استمرت 
الكردية في جنس  أيضاً من قلة املشاركات 

»املقالة«.
ولتالفي السلبيات الواردة في املهرجان طوال 
املنظمتان  اجلهتان  قررت  السابقة،  الدورات 
الثقافة«  وهيئة  األدب  »ديوان  للمهرجان 
املهرجان،  نظام  في  جوهري  تعديل  إجراء 
أدبية  بحيث تقتصر املسابقة على مؤلفات 
مقدمة خصيصاً للمهرجان في جنس أدبي 
مبا  عينية،  جوائز  تقدمي  مع  دورة،  بكل  معني 
السابقة، وتشجيع  العقبات  إلى جتاوز  يؤدي 

التأليف األدبي. 
للمهرجان،  اخلامسة  الدورة  صت  ُخصِّ وقد 
2021م،  الثاني  تشرين   20 في  انعقد  الذي 
حتت  »القصة«  جلنس  مرتني،  تأجيلها  بعد 
األعمال  وبلغت  الثورة«،  »قصة  عنوان 
املشاركة )11( مجموعة قصصية بالكردية 

والعربية.

الحدث الثقافي

دلشاد مراد
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قامشلو/ رشا علي - التفاوت الكبير في أسعار المواد الغذائية والمنظفات وغيرها، من السلع األساسية في مراكز 
البيع، كان وما زال يثير االستغراب واالستياء لدى أغلب سكان قامشلو، واصفين ذلك باالستغالل غير المبرر من قبل 

كبار التجار وأصحاب المحالت التجارية، كما دعوا الجهات المختصة إلى القيام بواجباتها لضبط األسعار.

شبح الغالء يالحق المواطنين؛ فما السبب؟

دمشق تستعد إلطالق أول مؤتمر
 اقتصادي عربي قريبًا

وغالء  األسعار،  ارتفاع  مشكلة  تتصدر 
سوريا  في  للمواطنين  المشاكل  قائمة  المعيشة 
سوريا  وشرق  شمال  ومناطق  عام،  بشكل 
االقتصادية  األعباء  إن  إذ  خاص،  بشكل 
تثقل  أسعار(  غالء  بطالة،  )فقر،  المباشرة 
حياة المواطن، وأن ارتفاع األسعار في اآلونة 
األخيرة، بدأ يخلق فجوة شاسعة بين دخل الفرد 
وتحقيقه للمتطلبات الحياة األساسية، ولقد باتت 
المتطلبات  في  تستنزف  األفراد  »مداخيل« 
االستهالكية، ويفاجأ المواطن أن أسعار السلع 
التجار  تقريباً، حيث يضع  يومي  بشكل  تتغير 
والبائعون األسعار اليوم، ويغيرونها في اليوم 
التالي دونما رقيب، ما يؤثر في القوة الشرائية 
لألفراد، التي تتناقص وتتأكل مداخيلهم، ويقع 
الدخل  المواطن ذي  العبء على جيب  مجمل 

المحدود.
صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  وحول 
الذين  المواطنين،  من  العديد  مع  »روناهي« 
أسعار  في  الكبير  التفاوت  من  استياءهم  أبدوا 
بين  البيع،  ومراكز  المحالت  بين  ما  السلع، 
محل وآخر وحي آخر، وكأن كل يعيش في فلك 
عما سواه، بل عن تقلبات األسعار وارتفاعها 
الحياة  في  أساسية  مواد  يطال  بات  الجنوني، 

اليومية.
التفاوت  بأن  بيّن  أوسو،  بوزان  المواطن 
البيع،  محالت  بين  السلع  أسعار  في  الكبير 
يعاني  مشكلة  أصبح  يومي  بشكل  وارتفاعها 
قائالً: »أن  المحدود  الدخل  ذي  المواطن  منها 
التفاوت في أسعار السلع الغذائية بين محالت 
البيع، أصبحت مشكلة حقيقية تواجه المواطن، 
أسعار السلع تختلف من ساعة ألخرى، سابقاً 
كنا نعلم أسعار المواد، أما األن لم نعد نعرف 
أو  المحل،  صاحب  ألن  سلعة،  أي  سعر 
أين  يومي،  بشكل  السلع  أسعار  يرفع  المركز 
الدور الرقابي من هذه األسعار؟ هل هناك آلية 
التاجر  أن  أم  وتوحيدها؟  السلع  أسعار  لتحديد 
وأصحاب المحالت أحرار في وضع أي سعر 

يريدونه؟«.

غالء وتفاوت يف األسعار

البيع  محالت  إن  إلى  أوسو  المواطن  وأشار 

تقوم باستغالل المواطن؛ لعدم معرفة المواطن 
المحالت  بعض  »تقوم  وقال:  باألسعار، 
فتقوم  باألسعار،  المشتري  جهل  باستغالل 
بزيادة سعر السلع، ونجد أن كل محل أو مركز 
كانت  إن  اآلخر،  عن  مختلف  سعر  له  بيع 
أبسط متطلبات الحياة في ارتفاع، فماذا سيفعل 
المواطن من أجل أن يعيش؟ يعمل ليالً نهاراً، 
مادة  من  قليل  جناه ألجل  ما  ويفرغ  يأتي  وثم 
السكر أو القليل من الخبز، الذي يكاد ال يصلح 
عن  بعيداً  العيش  في  الحق  لنا  أليس  لألكل، 

الحرمان والغالء الكبير؟«.
إلى  فأشارت  سليمان،  لمعة  المواطنة  أما 
الضعف الرقابي ألسعار السلع، وأكدت: بأنها 
أين  قائلةً:«  السلع  أسعار  ارتفاع  في  السبب 
الجهات الرقابية من تفاوت األسعار من محل 
آلخر؟ إنهم يقولون أن ارتفاع األسعار مرتبط 
األمريكي،  الدوالر  أمام  السورية  الليرة  بقيمة 
ال  الذي  الشيء  لكن  جيداً،  ذلك  نعلم  ونحن 
نعلمه لماذا التفاوت في أسعار السلع من محل 
الرقابية  الجهات  قيام  عدم  التأكيد  بكل  آلخر، 
المختصة بدورهم الرقابي، أدى إلى خلق حالة 

عدم توحيد وتفاوت األسعار«.
صاحب  مع  التقينا  الموضوع،  حول  وللمزيد 
سيد  العزيز  »عبد  الخضروات  محالت  أحد 
الرئيسي في  السبب  أن  عيسى« حيث وضح: 
الغذائية  المواد  أسعار  الحاصل على  االرتفاع 
وغيرها، هو تدني قيمة الليرة السورية بالنسبة 
الدوالر  »أن  وقال:  األمريكي  الدوالر  إلى 
حركة  في  والمتحكم  المسيطر  هو  األمريكي 
السلع  أسعار  ارتفاع  وسبب  والشراء،  البيع 
الليرة  أمام  الدوالر  سعر  بارتفاع  متعلقة 
اختلف  الدوالر  سعر  اختلف  كلما  السورية، 
سعر المواد، ولكن عندما تنخفض قيمة الدوالر 

ال يخفض التاجر من قيمة السلع«.

مطالبة الجهات املعنية

وأضاف سيد عيسى، أن فرض الضرائب على 
يكون  والداخل،  الخارج  من  المستوردة  السلع 
سبباً في ارتفاع األسعار أيضاً، المواطن وحده 
يعاني من هذه المشكلة، ويكون مجبراً للتوجه 

يشتكي  المتدنية،  الجودة  ذات  المواد  لشراء 
المواطنون من ارتفاع األسعار، ويؤكدون: أن 
الوضع أصبح ال يطاق، ويطلبون من الجهات 
التالعب  من  التجار  لمنع  حل؛  إيجاد  المعنية 

بأسعار المواد«.
الدور  حول  المعلومات  من  المزيد  وألجل 
التقت  وضبطها  األسعار  لتحديد  الرقابي 
حسن«  »رمضان  مع  »روناهي«  صحيفتنا 
المستهلك  حماية  لمديرية  المشترك  الرئيس 
أشار  حيث  قامشلو،  مقاطعة  في  والتموين 
المستهلك  لحماية  مكتباً  عشر  ستة  وجود  إلى 
»اإلدارة  وقال:  مديريات،  وثالث  والتموين 
هيئة  مع  مرتبطة  الجزيرة  إقليم  في  العامة 
الزراعة واالقتصاد، كما تنسق اإلدارة العامة، 
المعنية،  الجهات  مع  األسعار  تحديد  ومكتب 
كغرف الصناعة والتجارة واالتحادات، وعلى 
سعر  مثال  األسعار  تحديد  يتم  األساس  هذا 

الفروج والخضروات بشكل يومي«.

عىل املواطنني تقديم شكواهم 
عن التالعب باألسعار

من  السلع  أسعار  اختالف  أن  وأوضح حسن: 
محل آلخر مشكلة يعاني منها المواطن، وأنهم 

يحاولون جاهدين لحل هذه المشكلة قائالً: »إن 
مشكلة اختالف أسعار السلع، ووجود الفروقات 
القوانين  إصدار  يتم  بعد،  حل  له  يوضع  لم 
الشعب،  يمثل  وهو  التشريعي،  المجلس  من 
ويصدر القوانين التي تخص مصلحة الشعب، 
ونحن نعمل حسب القوانين التي تصدر منها، 
إلى   20 من  إصدار  يتم  قامشلو  مدينة  في 
المخالفات  هذه  من  وقسم  يومية،  مخالفة   30
للمحالت التي تتالعب باألسعار، ويكون هناك 
تفاوت بينها وبين محل آخر، على المواطنين 
تقديم شكوى إذا وجدوا محالً يتالعب بأسعار 
حسب  مخالفة  بإصدار  سنقوم  ونحن  السلع، 
هذه  يستطيع حل  والتموين وحده ال  القوانين، 
المشكلة، يجب على المواطنين التعاون معها«.
المشترك  الرئيس  حسن  رمضان  بين  كما 
نهاية  في  والتموين  المستهلك  حماية  لمديرية 
إيجاد  على  تعمل  الذاتية  اإلدارة  إن  حديثه: 
الحلول لغالء أسعار المواد، عبر بناء مشاريع 
من  »نعاني  قائالً:  حديثه  واختتم  اقتصادية، 
وضع اقتصادي سيء؛ بسبب الحصار وإغالق 
المعابر من جهة النظام ودولة االحتالل التركي 
العراق،  مع  كوجر  تل  معبر  إلى  باإلضافة 
من  الكثير  بافتتاح  الذاتية  اإلدارة  قامت  لذلك 
المعامل والمنشآت ألجل تحقيق االكتفاء الذاتي 

للمنطقة«.

تستعد دمشق إلطالق فعاليات المؤتمر الرابع 
لالتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية 

العربية، تحت عنوان “االستثمار في المدن 
والمناطق الصناعية العربية، ودوره في 

إحداث نقلة نوعية”، وهو أول مؤتمر تنّظمه 
االتحادات العربية في دمشق منذ سنوات.

وأفاد األمين العام لالتحاد سامر أحمد الحمو، 
أن المؤتمر سينطلق في 29 تشرين الثاني 

الحالي في مدينة دمشق، الفتاً إلى إن تنظيم 
االتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية 
بالتعاون والتنسيق مع االتحادات العربية 

للصناعات الكيميائية وتكنولوجيا المعلومات 
والمقاييس والمعايرة.

وعدّ الحمو هذا المؤتمر هو فرصة للتشاور 
وتبادل الخبرات بين أصحاب القرار 
والخبرات في قطاع المدن والمناطق 

الصناعية، مؤكداً أن المؤتمر وسيلة لطرح 
آخر التطورات في مجال التعاون االقتصادي 

بين الدول العربية.
ونقلت وكاالت أعالم عن الحمو، أنه سيتخلّل 

أعمال المؤتمر بعض 
اللقاءات الرسمية الحكومية، 
ولقاءات مع رجال األعمال، 
وغرف الصناعة والتجارة، 
وعروض لفرص االستثمار 
على األراضي السورية في 

مرحلة إعادة اإلعمار، إضافةً 
إلى الفرص المتاحة في المدن 

الصناعية السورية.
واالتحاد العربي للمدن 

والمناطق الصناعية العربية 
منظمة عربية، تعمل 

تحت مظلّة مجلس الوحدة 
س  االقتصادية العربية وأُّسِ

عام 2009، ويُعنى بشؤون 
الصناعيين، والمستثمرين، 

والتجار، والخدمات، 
والعاملين، وكل الجهات 
العاملة في نطاق المدن 

والمدن والمناطق الصناعية 
العربية.

الّلشمانيا تغزو مدينة الشدادي ومئات اإلصابات 

وصلت المراكز الصحّية

حلة جديدة للمخبر المركزي للتحاليل الطبية بمنبج

 60 بعد  على  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
شمال  في  الحسكة  مدينة  من  الجنوب  إلى  كم 
نقص  من  تعاني  منطقة  وفي  سوريا،  وشرق 
بين  المستنقعات  وانتشار  الخدمات،  في  كبير 
الشوارع واألحياء؛ نتيجة تضرر البنية التحتيّة 
للطرق بنسبة 100% فضالً عن وقوعها على 
شكل  والذي  الجاف،  الخابور  نهر  مجرى 
البيئة المناسبة لذبابة الرمل، المسببة لمرض« 
والتي  حلب،  بحبة  يعرف  ما  أو  اللشمانيا« 

فتكت أجساد أبناء المنطقة.

يف مستوصف الشدادي

صرخات  تعلو  الشدادي،  مستوصف  داخل 
طفلة في الرابعة من عمرها، وتحاول والدتها 
التقرحات،  الممرض في حقن  مساعدةَ  جاهدةً 
التي أكلت وجهها، وهذه الحالة ليست الوحيدة، 
الذين  المصابين،  عشراِت  من  عينة  وإنّما 

ينتظرون أخذ اللقاح قبل أن تتفاقم األعراض.

عشرات  واألربعاء،  األحد  يومي،  ويتجمع 
من  وجلهم  المضاد،  اللقاح  ألخذ  األشخاص؛ 

األطفال.
وتقول وضحة المخلف، لصحيفتنا »روناهي«: 
طفلي  الباكر،  الصباح  منذ  دوري  »أنتظر 
وجهه،  تمأل  حبات  خمس  من  أكثر  مصاب، 
يديه  في  تتوزع  أخرى،  حبات  إلى  إضافة 

وأسفل قدمه«.
مجرد  أنها  اعتقدت  األمر،  »بداية  وتضيف: 
أنواع  أحد  لدغة  عن  ناتجة  عادية،  حبات 
الحشرات، وستشفى بعد يومين أو ثالثة، ولكن 
بدأت  الحسبان،  في  يكن  لم  الذي  األمر  حدث 
عندها  تقرحات،  عليها  وتظهر  تكبر،  الحبات 
أدركت أنّها »حبة حلب« وسارعت إلى مركز 
الشدادي الصحّي؛ إلعطائه العالج الالزم، وأنا 
الثالثة  الجرعة  على  أحصل  أن  بانتظار  اليوم 

من العالج«.
أما هيام الماهر، تحمل طفلها ابن العام ونصف، 
من  األخيرة  الجرعة  دورها إلعطائه  وتنتظر 

اللقاح، وتقول: »الحمد هلل، أدركت اإلصابة في 
مراحلها المبكرة، منذ أن رأيُت حبوباً حمراء 
»اللشمانيا«  أنّها  عرفت  طفلي،  وجه  على 
إلى  ألخذه  سارعت  الوضع؛  لتفاقم  وتفادياً 
ولم  الالزم،  العالج  لتلقي  الصحّي؛  المركز 
بسبب  جلسات عالج طويلة،  إلى  بحاجة  يكن 

الكشف المبكر عن اإلصابة«.
سرير  على  الثالثيني  الرجل  يجلس  بينما 
ألخذ  تمهيداً  ساعدة،  عن  كاشفاً  المستوصف، 
الحقنة المضادة، وقد أكلت »اللشمانيا« مساحة 
قرصٍة،  بأّي  أشعر  لم  يقول:«  يده،  من  كبيرة 
الحظت  فترة  بعد  أصبت،  متى  أدرك  ولم 
التقرحات على يدي، لم أكن أعرف شيئاً عن« 
أو  التهاب،  مجرد  أنّها  واعتقدت  اللشمانيا«، 

حبة عادية ناتجة عن قرصة بعوضة«.
لهذا  كبيراً  انتشاراً  الشدادي  مدينة  وشهدت 
المرض، حيث سجلت المدينة في شهر تشرين 
غالبيتهم  إصابة،   600 قرابة  الحالي  الثاني 
مستوصف  على  القائمين  األطفال، حسب  من 

الشدادي.
»إنَّ  السعيد:  علي  المستوصف  إداري  وقال 
أحد أخطر عوامل انتشار اللشمانيا في المدينة، 
هو نظام الصرف الصحّي السيء، فضالً عن 
انتشار فضالت الحيوانات، إضافة إلى جفاف 
نهر الخابور، وهو ما يشّكل بيئة حاضنة للذبابة 

الناقلة للداء«.
ارتفاع  مع  الذباب،  من  الصنف  هذا  ويتكاثر 
درجات الحرارة خالل فصلي الربيع والصيف. 
زار  فقط،  الشهر  هذا  »خالل  السعيد:  ويقول 
الـ/600/  قرابة  الصحّي  الشدادي  مركز 

مصاب.
واألربعاء،  األحد  يومي  تحديد  »تم  وأضاف 
الستقبال المصابين من مدينة الشدادي وريفها، 
المستوصف،  في  مجاني  بشكل  العالج  ويقدم 
األحمر  الهالل  منظمة  علية  تشرف  الذي 

الكردّي«.
فيما طمأن األهالي: أّن اللقاح متوفر في المركز 
الصحّي، إضافة إلى المراكز الصحيّة األخرى 

في بلدة مركدة والدشيشة.

عامل املرض واإلصابة

و«اللشمانيا« مرض طفيلّي، ينتقل عن طريق 
لدغات حشرة صغيرة، صفراء اللون، تُعرُف 
العادي،  البعوض  من  أصغر  الرمل  بذبابة 
تتنقل ليالً من دون أن تصدر صوتاً، وقد تلسُع 
الشخَص دون أن يشعَر بها. ويتم عالجه عبر 
حقن الحبوِب، أو التقّرحات، التي يسببها بشكل 

دورّي لفترة زمنيّة محددة. 
يعود سبب داء »الليشمانيات الجلدّي« الختراِق 
الليشمانيات  نوع  من  الخلية  أحاديّة  طفيلياٍت 
إلى الجلد، وذلك جّراء لسعة ذبابة الرمل؛ لذلك 
تتركز الجروح غالباً في األجزاء المكشوفة في 

الجسم، مثل: الوجه واألطراف.
أحادي  طفيل  هو  للمرض،  المسبب  الطفيل 
يمكنه  األولّي،  الليشمانيات  نوع  من  الخلية 
المناعة  جهاز  خاليا  داخل  والتكاثر  العيش، 

)خاليا البلعمة(.
ومن العوامل التي تساعد على انتشار اإلصابة 

بداء الليشمانيات، الظروف الصحيّة المنزليّة، 
وعدم إدارة النفايات بشكل صحيح، أو الصرف 
الصحّي المفتوح، التي تساعد على زيادة تكاثر 

ذبابة الرمل. 
يسبب  وقد  للمناخ،  حساس  الليشمانيات  داء 
تغير المناخ، وتقلبات درجات الحرارة، انتقال 
فيه من  لم تكن مستوطنة  إلى مناطق  الطفيلّي 
درجات  في  للتغيرات  يكون  أن  ويمكن  قبل، 
تأثير  والرطوبة،  األمطار  وهطول  الحرارة، 
تغيير  طريق  عن  المرض،  نواقل  على  قوي 

توزيعها، والتأثير على بقائها على قيد الحياة.
في  أساساً  المنتشرة  األمراض  من  الداء  وهذا 
تجاوزت  التي  النزاع  سنوات  لكن  سوريا، 
العشر، فاقمت الوضع، حسب منظمة الصحة 
منذ  به،  اإلصابة  حاالت  وتضاعفت  العالميّة. 
عام 2010 حتى عام 2021 عشرات المرات 
النفايات  وانتشار  التحتيّة،  البنى  تدمر  بسبب 

ومخلفاِت الحرِب.

عفاف  المخبريّة  تقول  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
المركزّي  المخبر  في  إدارية  وهي  العيسى، 
للتحليل الطبيّة: »إّن ما يميّز هذا المخبر عن 
وأفضلها،  الحديثة  األجهزة  كافة  توفر  غيره 
وبأسعار  كامل،  نسائّي  بكادٍر  إلدارته  إضافة 

رمزيّة«.

واُفتُتِح المخبر المركزي للتحاليل الطبية، التابع 
للجنة الصحة، في 14 تشرين األول/ أكتوبر؛ 
بهدف رفع كفاءة المرأة، وزيادة إنتاجيتها في 
مختلف المجاالت، ويعد هذا المخبر أول مخبر 
طبي، يديره طاقم نسائي في مدينة منبج بشمال 
وشرق سوريا، ويسعى القائمون عليه لتطوير 
لكافة  األساسية،  المرجعية  وجعله  المشروع، 
المخابر في المدينة بحكم توفر مختلف األجهزة 

الحديثة فيه.  

كادر نسايئ مختلف

وتشير عفاف إلى أن: »افتتاح مخبر من شأنه 
أن يضفي الراحة واالطمئنان، باألخص على 
المريضات، حتى يشعرن بالراحة أكثر، ومن 
جانب آخر، الكادر النسائي في المخبر، يتميز 

باللطافة بالتعامل مع المراجعين، فأثبتت المرأة 
مدى  إظهار  على  كفاءتها  الصحة  مجال  في 
دون  عمل  أي  إدارة  على  وقدرتها  نجاحها، 

االعتماد على العنصر الذكوري«. 
وتابعت: »نستقبل منذ ساعات الصباح األولى 
واألسعار  النتائج،  لدقة  نظراً  المرضى؛ 
تشعر  حيث  معهم،  الجيد  والتعامل  المناسبة، 

النساء باالرتياح أكثر، عند التعامل مع نساء؛ 
لذلك يتوجهن للمخبر، ال سيما أن بعض النساء 
يعانين من فوبيا سحب الدم، من جانبنا نحرص 
في ظل  كافة  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ  على 
انتشار فيروس كورونا، من خالل تعقيم المخبر 
للتأكد من األجهزة ودقة  بشكل يومي، إضافة 
عملها، فنحن نتحمل مسؤولية حياة المريض«.

أنواع مختلفة من التحاليل

ويعدّ المخبر المركزي للتحاليل الطبية، ضمن 
إنجازات اإلدارة المدنية في منبج، في القطاع 
الخدمات  من  العديد  يوفر  الذي  الصحي، 

الصحية بجودة عالية وأسعار مقبولة.
خالل  المختبر  حققه  ما  »إن  عفاف:  وتذكر 
إحالة  إلى  األطباء  دعا  الفت،  نجاح  من  عام 
المخبر،  إلى  للتحليل  بحاجة  الذين  المرضى، 
يدلُّهم  أن  دون  يراجعون  البعض،  أن  حتى 
األطباء على موقعه، ويُجِري المخبر التحاليل 
والمناعية  والهرمونية  الدموية  الكيميائية 
جميعها، ومن دون شك، أن هذا األمر هو الذي 
ساهم باكتساب السمعة الجيدة من خالل التعامل 
بين  الترويج  إلى  أدى  ما  المرضى،  الجيد مع 

المرضى له، وهذا ما زاد عدد المراجعين«.
ويقع المخبر المركزي للتحاليل الطبية في ذات 
التي  المركزية،  الصيدلية  يحتوي  الذي  البناء 
تعتبر صرحاً عمالقاً، خفف الكثير عن األهالي 
الثمن،  باهظة  العالجية  تكاليف بعض األدوية 

ويرتاده في اليوم الواحد المئات من السكان.

أجهزة حديثة

وتؤكد عفاف أن: »المخبر في اآلونة األخيرة 
فيها  بما  الحديثة،  األجهزة  من  الكثير  استقدم 
متوفر  غير  وهو  الخضاب«  »رحالن  جهاز 
في مدينة مبنج، ويسمح بفصل أنواع الخضاب 
تصيب  التي  األمراض،  الكتشاف  الدموّي؛ 
وهناك  المنجلي،  الدم  وفقر  كالتالسيميا،  الدم، 

خطط الفتتاح تصوير مركزّي«.
وفي ختام حديثها، قالت اإلدارية عفاف العيسى 
إن: »هناك بعض الصعوبات أثناء العمل، من 
يجعلها  ما  للمرأة،  الدونية  المجتمع  ذلك نظرة 
ببذل  مطالبة  أنها  رغم  الداخل،  من  مهزوزة 
جهد أكبر لكسر هذه النمطية. من خالل تكثيف 
بذاتها، ورفع  المرأة  ثقة  لزيادة  المشاريع  هذه 

كفاءتها، وتغيير نظرة المجتمع لها«.
اُفتُتِح  المركزّي،  المخبر  أن  ذكره:«  الجدير 
بالذكرى  في 14 تشرين األول/ أكتوبر، تيمناً 
األولى، الستشهاد األمينة العامة لحزب سوريا 
المستقبل »هفرين خلف«، التي استشهدت في 
12 تشرين األول/أكتوبر 2019 حيث اغتالتها 

يد غدر مرتزقة االحتالل التركّي«.

 أهميّة
 الهطول
 المطرّي
األخير

املطري  الهطول  أن  من  الرغم  على 
متر،  ميلي   )10-2( بني  كان  األخير 
مبشراً  كان  أنه  غير  ذلك،  يتجاوز  ولم 
املزارعني، راجني  لنسبة ال بأس بها من 
أخرى  هطوالت  تتبعها  أن  تعالى  اهلل 
األخير وعلى  الهطول  وأعم، وهذا  أغزر 
الثاني  تشرين  شهر  في  أنه  األخص، 
الزيتون  مزارعي  لدى  كبيرة  فائدة  له 
بشكل خاص، ألن له تأثير ايجابي على 
موسم قطاف الزيتون، إذ تُغسل األوراق 
والثمار، وتُسهل عملية جني احملصول، 
كما تزيد من نسبة احلموضة في زيت 
من  وحتّد  املطلوب،  احلد  إلى  الزيتون 
معاصر  في  املياه  استخدام  تكاليف 

الزيتون..

     إن لهذه األمطار أهمية كبرى؛ ألنها 
ما  التربة،  في  الرطوبة  نسبة  تزيد من 
ولها  للزراعة،  مالئمة  أكثر  يجعلها 
أهمية أخرى حيث تساعد في القضاء 
املتعلقة  الضارة  احلشرات  على 
في  وتساعد  واملزروعات،  باألشجار 
الغبار، واجلزيئات  تنظيف اجلو من ذرات 
زيادة  في  وتساعد  الهواء،  في  العالقة 
مخزون املياه اجلوفية، والتي تعّد املصدر 
على  تساعد  وكما  لتغذيتها،  الوحيد 
السيول  مبياه  املائية  املسطحات  رفد 
ذات  املواقع  بعض  في  املتشكلة 
يؤثر  مما  الكتيمة  الصخرية  الطبيعة 
بشكل ايجابي على البيئة احمليطة في 

هذه الفترة والفترات القادمة. 

األمطار  املراعي فلهذه    أما ما يخص 
األعشاب  منو  في  كبرى  أهمية 
استمرار  في حال  الرعوية  والشجيرات 
مما  القادمة،  الفترات  في  هطولها 
املواشي  مربي  على  الضغط  يخفف 
من  التخفيف  في  تساعدهم  حيث 
أثقلت  والتي  وتأمينها،  األعالف  أعباء 
عديدة،  شهور  مدار  على  كاهلهم 
أدت  كبيرة،  مادية  خسائر  وكبدتهم 
بهم إلى بيع عدد من مواشيهم إلنقاذ 

البقية الباقية.

احلراثة  عملية  يخص  فيما  أما       
األخير  الهطول  فلهذا  )الفالحة( 
العملية، حيث  هذه  على  كبيرة  فائدة 
الطبقة  على  احلفاظ  املمكن  من 
واخلالية  الغنية  التربة  من  السطحية 
من اآلفات، وخلطها مع الطبقات التي 
حتتها مما يزيد من خصوبة التربة، وذلك 
من  يقلل  مما  رطوبتها  ارتفاع  بسبب 
املتصاعد  الغبار  مع  التربة  ذرات  تطاير 
تعّد  ولذلك  احلرث،  عملية  جراء  من 
الهطول  هذا  بعد  احلراثة  عملية 
مثالية بسبب الرطوبة اجليدة للطبقة 

السطحية من التربة.

القمح  مزارعي  يخص  فيما  أما     
األرض  بتهيئة  فننصحهم.  والشعير 
سطحية  حراثة  وحرثها  لزراعتها، 
التربة،  رطوبة  على  للمحافظة 
وخالية  طرية  تصبح  حتى  ونعومتها، 
من الكتل الترابية واحلجارة إليجاد مهد 

لعملية البذر.

بأخرى  الزخات  هذه  تتبع  أن  نتمنى    
وفي  كافية  وبكميات  غزارة،  أكثر 
إلنبات  فائدة  واألكثر  املناسبة،  األوقات 
بالفائدة  سيعود  الذي  احملاصيل  ومنو 
ألن  عام،  بشكل  والبيئة  اجملتمع  على 
كارثية  نتائج  وآثاره  اجلفاف  الستمرار 
إلى  يؤدي  ألنه  واجملتمع؛  البيئة  على 
جفاف التربة وموت النباتات وانخفاض 
املسطحات  في  املياه  مستويات 
منسوب  انخفاض  وإلى  والبحيرات 
املياه اجلوفية، ما يؤثر بشكل كبير على 

أشكال احلياة جميعها. 

زراعة وبيئة 

حممد سعيد


