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عدسة دعاء يوسف

الشاب علي ظاهر.. من دّوامة اإلعاقة 
إلى قهر المستحيل

كركي لكي/ ليكرين خاني ـ »علي ظاهر« 
الشاب األربعيني الذي شق طريقه 

للخروج عن التهميش، ليلمع في أوساط 
زمالئه، فيعمل بيديه لجلب رزقه بكل 

جهد وهمة، ويؤمن بأن األمل يحتاج إلى 
اإليمان، والجهد، والثبات، والعمل الدؤوب 

المتواصل، وهذا األمل له قيمة كبيرة 
وعظيمة عنده.

غرّد خارج الرسب املعتاد

بإرادة حديدية وعزيمة ال تلين، اجتهد 
الشاب علي ظاهر، من سكان ناحية كركي 

لكي وتحديداً من قرية سي كركا )بيت 
حانون(، واستعاد ثقته بنفسه، وشّمر عن 
ساعديه لطرق أبواب الحياة، ليعمل كبائع 

للوازم وحاجيات بسيطة، اعتمد بسطة 
يعرض عليها بضاعته المتواضعة، بدأت 

قصة مرض علي منذ والدته، وهو مصاب 
باعتالل دماغي، ويؤكد علي  ظاهر على 
أن »اإلعاقة« غيرت كل شيء من حوله، 

ودفعته إلعادة ترتيب أوراقه جميعها، 
ليقف مواجهاً الحياة وصعوباتها، التي 
أجبرته على خوض غمار الحياة رغم 

عدم قدرته على السير بشكل جيد بسبب 
»الشلل النصفي« نتيجة االعتالل الدماغي 

الوالدي. 
ويقول: »كان مقدار رأس المال، الذي 

بدأت به عملي صفراً«، ولكن كان رأس 
ماله هو همه الوحيد في إخفاء الفقر، الذي 

يهز كيان عائلته المؤلفة من أخ وأخت وأب 
عاطل عن العمل، هذا ما دفعه منذ ست 

سنوات إلى االعتماد على هللا ثم على نفسه، 
وتقديم المساعدة لعائلته، من خالل بضاعة 
بسيطة يعرضها في الشارع العام في سوق 

مدينة كركي لكي. 

كرس النظرة النمطية

وعلى الرغم من أن ذوي االحتياجات 

الخاصة لديهم 
بعض القدرات 

الجسدية الضعيفة، 
غير أنهم يتمتعون 

بقابليات أخرى 
دفينة في أعماقهم، 
والمعروف أن أول 

تحٍدّ يتخطوه ذوو 
الهمم هو الوقوف 

ضد النظرة النمطية، 
التي تكبلهم وتعيق 

تطورهم واندماجهم 
في المجتمع، ولذلك 
يجب تغيير النظرة 
النمطية وتجاوزها، 
بهذه الطريقة يفكر 
ظاهر، الذي عانى 
من نظرة المجتمع 

له، ولكنه لم يستسلم 
وظل ُمصراً على 

تخطي تلك النظرة السلبية لذوي الهمم 
ويشير ظاهر: »واجهت نظرة المجتمع 

بعد أن تأثرت نفسياً بشكٍل عميق، وكنت 
أفكر بسلبية، وأظن أنني لن أتمكن من 

االستمرار في العمل، واالندماج في 
المجتمع كالباقين ولكنني أرى نفسي اآلن 

قادراً على إكمال طريقي، واستطعت بذلك 
تخطي كل المشاكل النفسية بإرادة قوية 

ودعم من عائلتي«.

»العمل يعطي معنًى 
وهدفاً وحياة«

ويضيف علي ظاهر حول تخّطيه 
للمصاعب الكثيرة، التي واجهته خالل 

عمله: »أواجه العديد من الصعوبات، في 
تأمين البضاعة وتوفير ثمنها، ففي أغلب 

األحيان أستدين المال لتأمينها، والدخل 
ال يسد حاجاتنا، ورغم ذلك أظل متأماًل 

األفضل، وأن الصبر والمواظبة على 
العمل رغم المعوقات، والدخل القليل أفضل 

من الجلوس عاطالً عن العمل«. 
ويوضح ظاهر سبب عدم استسالمه لواقعه 

وإعاقته قائالً: »ال أستطيع الجلوس في 
المنزل بدون عمل، وأنا أرى أن إعاقتي 

ميزتني، وجعلت األنظار دوماً الفتة 
نحوي، ولكي أبرهن على قدرتي على 

االستمرار في العمل رغم الصعوبات، فال 
بدّ من العمل على تغيير نظرة المجتمع 
بإرادة صلبة، فالبعض يقشعّر من كلمة 
»معاق« متناسياً أن اإلعاقة الفعلية هي 
إعاقة العقل«، مؤكداً أنه لن يتوقف عن 
الحياة، ما دام قلبه ينبض، وعقله يعمل، 

فاألمل يعطيه الكثير، والعطاء يجعله 
يتنفس. 

ولفت علي ظاهر إلى أنه من الضروري 
العمل على تحسين ُسبُل التأهيل، والتعليم، 

نهم من  والتدريب، لذوي الهمم، بما يمّكِ
الثقة بمهاراتهم، متوجهاً بحديثه إلى 

الجهات المعنية مضيفاً: »إعداد ذوي 
الهمم بشكل أفضل؛ للعمل على مهن 

مختلفة، يفتح لهم أبواب الدمج واالستقالل 
االجتماعي، ويساعدهم على تقبل 

اختالفهم«.

عرف ظروف االحتجاز وأشكال التعذيب 
ُ
، وال ت

ً
المعلومات اليت ترد من أقبي�ة سجون االحتالل التركّي شحيحة جدا

سلطات  ترّوج  وفيما  بالنتيجة،  بالوفاة  تنتهي  واليت  كيدّية،  بتهٍم   
ٌ

ومعتقالت معتقلون  لها  يتعرض  اليت 
 شهاداِت المفرج عنهم تؤكد قسوة التعذيِب، ولم تعد معها مسألة 

ّ
االحتالل للوفاة ألسباب صحّية، إال أن

التصفية المتعمدة مجرد فرضّية، في ظلِّ تعتيم إعاليّم ومحاكم وإجراءات تحقيق صورّية...«9

مصائر مجهولة تهدد المغيبين 
قسراً تصل لإلعدام

نساء مقاطعة كري سبي: االنتفاضة ضّد المحتل
 التركي طريق حرية المرأة

على خلفية سجن 
كافاال أوروبا تتخذ 
إجراءات بحّق تركيا

مخيم الهول.. خطورة متفاقمة وسط 
صمت دولي..!..«11

يواصل المحتل التركي ومرتزقته جرائمهم بحق النساء في مناطق مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة، وعلى مرأى ومسمع 
من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واإلنسانية المعنية، فيما أكدت نساء المقاطعة أن نضال المرأة السورية سيدحر المحتل، 

ويحقق الحرية لشعوبها...«2

استخدمها  أن  يسبق  لم  خطوة  في   
في  واحدة  مرة  إال  أوروبا  مجلس 
بحق  تأديبي  إجراء  أُطلِق  تاريخه، 
اإلفراج عن  تركيا على خلفية رفضها 

المعارض عثمان كافاال...«5

وجيه عشيرة البني سبعة: اإلدارة الذاتية تجربة 

فريدة بإمكاننا تعميمها على كامل أراضي سوريا

البني سبعة علي إسماعيل إن اإلدارة  أكد أحد وجهاء عشيرة 
من  وفريدة  نادرة  تجربة  سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية 
نوعها، وأشار إلى أنها استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة، وعلى 

األصعدة كافة، أساسها التشارك وأخوة الشعوب...«4

الرئيس المشترك لمكتب حماية 

الطفل بقامشلو: نعمل جاهداً 

إلعادة القاصرين لذويهم

الشاعر دليار أوسي: أسعى 
إلغناء جعبة الشعر الكردي

سهرة كروية ممتعة في مجمع 

حليق الرياضي... سوق حطين بطاًل 

وتكريم صحيفتنا »روناهي«

أكد مرعي محمد، الرئيس المشترك لمكتب حماية 
على  أنه  بقامشلو  المسلحة  النزاعات  في  الطفل 
الرغم من امتناع تقديم شكاوى من قبل الكثير من 
يعملون جاهدين  أنهم  إال  أبنائهم  األهالي، إلعادة 
ألعادتهم، علماً أن عملية اإلرجاع تستغرق بعض 
الوقت؛ نظراً للجغرافية الكبيرة في مناطق شمال 

وشرق سوريا...«3

 نتيجة لطبيعة 
النظام السياسي 

المهيمن في 
سوريا منذ 

عقود، والقائم 
على عقلية 

اإلقصاء 
والتهميش، فان 

األدب والفن 
الشعبيين وال سيما الكرديين، كانا أقرب 

ما يكونا إلى جريمة يحاسب عليها 
القانون؛ لذلك فأن العديد من المواهب 
واإلمكانات، دفنت في مهدها قبل أن 

تأخذ حقها.؟..«10

توافد أكثر من 2000 شخص من الجماهير 
مختلف  من  الجنسين  كال  ومن  الكروية 
حليق  مجمع  إلى  الجزيرة  بإقليم  المناطق 
لحضور  قامشلو  لمقاطعة  التابع  الرياضي 
المباراة النهائية لبطولة الوفاء لشهداء روج 
آفا، والتي جمعت بين فريقي سوق حطين 

وأصدقاء شفان...«12

الوحدة مسؤولية والتزام

منذ أكثر من عام، تتدوال وسائل اإلعالم األخبار عن احلوار الكردي ـ الكردي بوصفه 
الوحدة ستنقذ  هذه  أو  احلوار،  هذا  بأن  الكردي، مسّوقاً  )لتوحيد( الشعب  حواراً 
الشعب الكردي من مخاطر اإلبادة، وكأن عدو الشعب الكردي واملتربصني به، قد 
أعطوا الضمانات جلهة ما بأنه سيكف عن إبادة الكرد فيما لو توحدت هذه األحزاب.

إن اخلوض في هذا املوضوع يتطلب وضع النقاط على الكثير من احلروف الغامضة 
أن  دون  البعض،  ويسوقها  يتبناها  التي  املفاهيم  من  الكثير  عن  االلتباس  ودفع 
ننسى بأن هذا البعض إذ يسوق ملفاهيمه ويحاول أن يلعب في املساحة الغامضة 
بها  ويخفي  االجتماعية  الشرائح  أغلب  يخادع  إمنا  القضية  هذه  من  واملظلمة 
القومية والوطنية واألخالقية، ال بل  التزام مسؤوليات  جبنه ويبرر بها هروبه من 
وصل األمر بالبعض ألن يظهر مواقفه اخليانية على أنها مجرد وجهة نظر، وعليه 
التي تصدر من الشرائح االجتماعية إلجناح احلوار  فإننا يجب أن منيز بني الدعوات 
الكردي بصفته مطلبا جماهيريا، وبني الدعوات التي تصدر )نفاقاً ورياًء( من أطراف 
بني  التمييز  يجب  وباملثل  سياسياً،  مطلبا  بصفته  احلوار  هذا  بإجناح  املعنية  هي 
مفهوم وحدة أحزاب سياسية، ومفهوم وحدة موقف سياسي ألحزاب سياسية 
مطلوب منها أن تلتزم مسؤولياتها في هذا املنعطف من تاريخ الشعب الكردي، 
وكذلك التمييز بني قوى سياسية حتاول أن تقنع العقل الباطن للشعب الكردي 
بأن وحدتها هو وحدة الشعب الكردي، وبني الشعب الكردي الذي ال ميكن اختصاره 
الشعب  وكأن  أحزاب  اسم  نفسها  على  أطلقت  العمل  عن  عاطلة  مبجموعات 
هو احلزب واحلزب هو الشعب، فال ميكن بأي حال من األحوال اختصار الشعوب في 

أحزابه )هذا إذا اعتبرناها أحزاباً حقيقية بقواعد جماهيرية(.

أمام  ومجموعات،  أفراداً  الكردي،  الشعب  كل  وعمقها،  القضية  هذه  جوهر  في 
مسؤولية أخالقية لدعم املقاومة بكل صنوفها والصبر واملصابرة على كل عوامل 
وبروح  بإخالص  والعمل  املرحلة  لتجاوز هذه  التحدي  روح  وبعث  والتشتت،  اليأس 
من التضحية ونكران الذات )فردياً وجماعياً( للوصول إلى االنعتاق، واملقياس الذي 
يحدد صوابية املوقف والعمل املتفاني في سبيل القضية هو موقف العدو بالذات 
من األطراف، سواء كانت األطراف أحزاباً أو أفراداً، ومبا أن جزءاً مهماً من املسميات 
فإن  )كذباً(؛  العقيرة  وترفع  العدو  جبهة  في  رسمي  وبشكل  منخرطة  احلزبية 

املشهد في أساسه واضح ال يترك ريباً ملرتاب.

النقطة اجلوهرية األخرى التي يجب اإلشارة إليها، هو أن هذه احلوارات لن تقلل من 
اخملاطر كما يروج لها، بل العكس متاماً، ستزيد من وحشية العدو وتثير حفيظته 
الذي ال يتوانى عن استخدام أبشع  أكثر من السابق، ذلك أن هذا العدو املسعور 
الرافض للذل والعبودية، ويصرح جهاراً  أنواع اجملازر بحق جزء من الشعب الكردي 

نهاراً بأنه ضد كل شيء كردي، فكيف سيتقبل أن يتوحد الكرد ضده بالذات.

بالعموم، التاريخ عبر ودروس، وصفحات التاريخ مليئة بسرديات الشعوب وطالئعها 
املقاومة، والتي كانت اجلزء األقل عدداً، بينما أنصار األعداء كانوا األغلبية، وبالتالي 
أو  كبرى،  كذبة  وأحزابه  أفراده  بكل  كامل  شعب  وحدة  التاريخ،  مفهوم  وحسب 
مطلب حق يراد به باطل، فالوحدة من زاوية رؤية املقاومة هو التوحد حول خندق 
الدفاع عن الشعب واالضطالع باملسوليات امللقاة على عاتق اجلميع، بينما الوحدة 
من زاوية رؤية املستزلم املستعبد هو إنهاء املقاومة واالنتقال إلى حضن ومطالب 

العدو.

باختصار:الوحدة استعداد للنضال والتضحية بكل صنوفها وميادينها، واستعداد 
لتحمل املسؤوليات وخوض اخملاطر، بينما دق األسافني في احلوارات الوحدوية، هو 
وجبنه  دونيته  عليه  يعلق  ملشجب  دائماً  يحتاج  الذي  اخلانع  املتخاذل  اجلبان  ديدن 

وتخاذله.

تردد لقوننة مكتسباته، جل ما في  دون  الكردي ماض  دونها، الشعب  أو  بالوحدة 
األمر أن التاريخ سينصف الثوار ويلعن اجلبناء.

آخر الكالم

مصطفى بالي
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مذكرة إخطار                       
بالغ رقم /1428/ لعام 2021

على السيد: يحيى حفني عبد العزيز
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /1062/ المقامة عليك من 

قبل: فواز العيسى بن رحيل
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

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

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /2122/ لعام 2021

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

2021/12/8م
للنظر بالدعوى األساس/2765/ المقامة عليك من قبل: 

فايز العلي بن موسى
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

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

مذكرة دعوى 
هيئة التنفيذ في الرقة 

تبلغ المنفذ عليه: ورثة حمود القاسم بن خلف -ثائر 
حمود القاسم – سامر حمود القاسم – أسامة حمود 
القاسم – ماهر حمود القاسم – ياسر حمود القاسم 

– ثورة حمود القاسم – وائل حمود القاسم – اعتدال 
الكعكة – ناديا العادل وذلك بالملف التنفيذي رقم 

/2021/860 وفق القرار الصادر عن هيئة التنفيذ في 
الرقة على ان يتم حضور المنفذ عليه صدور األخطار 

التنفيذي بخمسة أيام.
وإن لم تحضر سوف يتم السير بحقك بكافة االجراءات 

التنفيذية.
.................................................................

مذكرة دعوى                       
بالغ رقم /1380/ لعام 2021
على السيد: محمد طراد العقيل

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

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /1775/ المقامة عليك من 

قبل: عماد العبو بن حسين
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
 ................................................................
مذكرة دعوى                       

بالغ رقم /1411/ لعام 2021
على السيد: محمد المحمد بن جمعة

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

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /1810/ المقامة عليك من 

قبل: بسام الحسن بن إبراهيم
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

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

.سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة 

رقم القرار /339/   
طالب التبليغ: محمد الشعبان بن علي              

المطلوب تبليغه: محمد ظاهر الحمود بن مجدل 
موضوع الدعوى: فسخ عقد مصالحة ومنع تعرض   

خالصة القرار:
1- منع تعرض الجهة المدعى عليها للجهة المدعية 

في حيازتها لمساحة 510م2االرض الواقعة في العقار 
415درعية

2- رد دعوى الجهة المدعية لجهة فسخ عقد 
المصالحة.

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

4- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/728 

طالب التنفيذ: ماجد محمد الموسى
المنفذ عليه: محمود إبراهيم المصطفى 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 777 لعام 2021 الصادر عن 

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

سوف تجري بحقك االجراءات القانونية.
................................................................

. مذكرة إخطار                             
بالغ رقم /2121/ لعام 2021

على السيد: غازي المزيد بن ذيب  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/8م
للنظر بالدعوى األساس /1109/ المقامة عليك من 

قبل: ناصر الوسمي بن شوكت
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
................................................................
. مذكرة إخطار                     

بالغ رقم /2128/ لعام 2021
على السيد: عيسى الموسى بن أحمد

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

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /1660/ المقامة عليك من 

قبل: رضوان الشبلي بن عليوي
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 مذكرة دعوى                      
بالغ رقم /2125/ لعام 2021

على السيد: عيسى الحسون بن حسون
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /2771/ المقامة عليك من 

قبل: فاطمة العلي بنت محمود
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3164/ لعام 2021 م
على السيد: عدنان سليمان الفيحان الحضور إلى 

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

2021/12/9م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
خلف سليمان الفيحان، بطلب: تصفية تركة 

 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 2021/1957م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عدنان بركل شيخو    
عنوانه بالتفصيل: اعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك محمود 
األوسو، بطلب/بجرم تثبت بيع سيارة 

هو يوم االثنين الواقع 2021/12/20م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك الي النيابة /
هيئة العدالة الغرفة االولى 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
.................................................................

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

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /2119/ لعام 2021

على السيد: عبود المحمد بن درويش  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/8م
للنظر بالدعوى األساس /2757/ المقامة عليك من 

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

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

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

بالغ رقم /1247/ لعام 2021
على السيد: عبدو العبدو الصطوف بن مصطفى
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /1665/ المقامة عليك من 

قبل: حيدر الشيخ جاسم بن حسين
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

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

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

بالغ رقم /2116/ لعام 2021
على السيد: عبد المنعم جاسم الشطي  

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

2021/12/8م
للنظر بالدعوى األساس /2458/ المقامة عليك من 

قبل: يونس االحمد بن محمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

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

 مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /2120/ لعام 2021

على السيد: عبد الكريم الشحادة المحمد الصالح  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/8م
للنظر بالدعوى األساس /2460/ المقامة عليك من 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/692 

طالب التنفيذ: عبد السالم محمود السليمان  
المنفذ عليه: عبد هللا علي االحمد 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 874 لعام 2021 الصادر عن 

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

سوف تجري بحقك االجراءات القانونية.
 ...................................................................

مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /2118/ لعام 2021

على السيد: عبد الحنان الحمد بن خليف  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/8م
للنظر بالدعوى األساس /1999/ المقامة عليك من 

قبل: محمود الحمد بن خليف
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

 مذكرة إخطار                       
بالغ رقم /1421/ لعام 2021

على السيد: عبد الباسط احمد بن عبد الكريم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /1252/ المقامة عليك من 

قبل: عبد المرعي بن ياسين
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/678 

طالب التنفيذ: شهاب أحمد الطه  
المنفذ عليها: 1- محمد علي الناصر 2- محمد أمين 

حسن الشيما
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 766 لعام 2021 الصادر عن 
هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك االجراءات القانونية.
.................................................................

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة االجتماعية في 
كوباني

رقم أساس الدعوى 1659 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: رشاد محمود عباس   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك مسلم 
عباس بطلب/ جرم طلب مبلغ في يوم االحد الواقع 

2021/12/19 الساعة العاشرة فعليك أن تحضر في 
الوقت المعين واذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالُ 

عنك إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة الثانية
وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة إخطار                     
بالغ رقم /2129/ لعام 2021

على السيد: خالد حمود بن محي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /1095/ المقامة عليك من 

قبل: عبد هللا الخليل بن فياض
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/680 

طالب التنفيذ: خاتون محمود األحمد  
المنفذ عليه: محمد حسين عليوي 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 870 لعام 2021 الصادر عن 
هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك االجراءات القانونية.

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/675 

طالب التنفيذ: حمود حمد الجمعة  
المنفذ عليها: أحمد حسين حسكاوي

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1053 لعام 2021 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة 

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/676 

طالب التنفيذ: حسين العلي بن حسين  
المنفذ عليه: حسان حاج جنيد 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 916 لعام 2021 الصادر عن 

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

سوف تجري بحقك االجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                     
بالغ رقم /2126/ لعام 2021
على السيد: حسن علي الحسين

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

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /1601/ المقامة عليك من 

قبل: عبدو بيطار بن حسن
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

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

مذكرة إخطار                       
بالغ رقم /1422/ لعام 2021
على السيد: حسن خليل محمد

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

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /1672/ المقامة عليك من 

قبل: حسن السبع بن حسين وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3645/ لعام 2021 م
على السيد: حجي عمر الخاروف الحضور إلى 

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

2021/12/9م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
مهند علي الدندل، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة أخطار 
في الدعوى رقم األساس /3596/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد إبراهيم جاسم الحمود الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد الواقع في 

2021/12/26م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
أسعد أحمد الحبيب، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/674 

طالب التنفيذ: حجي أحمد الحسين  
المنفذ عليه: محمد عبد هللا العلي 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1005 لعام 2021 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة 

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

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2524/ لعام 2021ديوان العدالة الغرفة 

التانية 2 في منبج
طالب التبليغ: أمين إبراهيم عبد الرحيم                      
المطلوب تبليغه: أحمد حسين الخلق بن حسين                  

الدعوى رقم اساس /2484/ والمحسومة بالقرار 
القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

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

ستجري بحقك االجراءات القانونية.
................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/677 

طالب التنفيذ: ادريس سيدو عارف   
المنفذ عليها: أحمد زيدان المخلف

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 637 لعام 2021 الصادر عن 

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

سوف تجري بحقك االجراءات القانونية.
................................................................

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/682 

طالب التنفيذ: أحمد محمود خليف   
المنفذ عليها: 1 - حامد رجب محمد 2- أحمد اسعد 

حاج حمادة
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1145 لعام 2021 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة 

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

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

 مذكرة إخطار                          
بالغ رقم /2123/ لعام 2021
على السيد: أحمد حسن بن جاسم

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

2021/12/8م
للنظر بالدعوى األساس /1017/ المقامة عليك من 

قبل: جاسم حسن بن أحمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3886/ لعام 2021 م
على السيد: أحمد العلي حسن الصالح الحضور 

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

2021/12/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
رشا عبد الحمدان، بطلب: تثبت زواج ونسب ونفقة 

وتفرق       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

مذكرة إخطار                          
بالغ رقم /525/ لعام 2021

على السيد: أحمد العارودة بن عبد العزيز
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /109/ المقامة عليك من قبل: 

محمد حسام غادري
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار                       
بالغ رقم /2130/ لعام 2021

على السيد: أحمد الحسين بن كامل
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 

2021/12/13م
للنظر بالدعوى األساس /1027/ المقامة عليك من 

قبل: خالد االحمد العلي بن رضوان
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

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

 
مذكرة أخطار 

في الدعوى رقم األساس /3596/ لعام 2021 م
على السيد: أحمد إبراهيم جاسم الحمود الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد الواقع في 

2021/12/26م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
أسعد أحمد الحبيب، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3596/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد إبراهيم جاسم الحمود الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األحد الواقع في 

2021/12/26م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
أسعد أحمد الحبيب، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/688 

طالب التنفيذ: إبراهيم محمد حميد   
المنفذ عليها: محمود محمد خليفة

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 873 لعام 2021 الصادر عن 

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

سوف تجري بحقك االجراءات القانونية. 
...............................................................

مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /2117/ لعام 2021

على السيد: إبراهيم العيسى بن حجي  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 

2021/12/8م
للنظر بالدعوى األساس /915/ المقامة عليك من قبل: 

ناصر أحمد العبيد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

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

  
   سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية 

في الرقة 
رقم القرار /2704/   

طالب التبليغ: ياسر األحمد بن عبد هللا              
المطلوب تبليغه: رضوان سينو شمالي 

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

1- تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية 
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع 
هونداي لون فضي تحمل اللوحة رقم /492973/ 

واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2021/5/8 جزء ال 
يتجزأ من القرار.

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

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة 

رقم القرار/2268/   
طالب التبليغ: محمود حسن الحساني - الرقة              

المطلوب تبليغه: حميد خالد المحمد 
موضوع الدعوى: تثبت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1- تثبت عقد البيع بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى نوع هافي مني لون 
ابيض تحمل اللوحة /305151/ واعتبار عقد البيع 
المؤرخ بتاريخ 2015/10/15 جزء ال يتجزأ من 

القرار
2- إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون 

القرار بعد انبرامه. 
3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

روناهي/ عين عيسى ـ يواصل المحتل التركي ومرتزقته جرائمهم بحق النساء في مناطق مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة، وعلى مرأى 
ومسمع من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية واإلنسانية المعنية، فيما أكدت نساء المقاطعة أن نضال المرأة السورية سيدحر المحتل، 

ويحقق الحرية لشعوبها..

نساء مقاطعة كري سبي: االنتفاضة ضّد المحتل التركي طريق حرية المرأة

ناشطات: دولة االحتالل التركي تهدف عزل أفكار القائد أوجالن عن العالم

المطبخ الكردي إرٌث وأصالة حافظت عليهما المرأة

وجدد المحتل التركي ومرتزقته جرائمه بحق 
النساء في المناطق المحتلة كـ )عفرين ـ الباب 
احتلها  التي  والمناطق  ....الخ(،  جرابلس  ـ 
عدوان  بعد  شمال وشرق سوريا،  في  مؤخراً 
التاسع من شهر تشرين األول من عام 2019، 
حيث تعرضت المواطنة كفاء العريف، وطفلها 
المحتلة  سبي  كري  مقاطعة  في  الرضيع 
لالختطاف على يد المرتزقة، واألجهزة األمنية 

التابعة للمحتل التركي مؤخراً.
النساء  من  عددًا  التركي  المحتل  واختطف 
أوقات  في  أبيض  تل  سبي/  كري  مقاطعة  في 
)أمينة  المواطنات  تعرضت  حيث  متفرقة، 
الحبيب ـ عبير حسين العيسى ـ شهامة فيصل 
العبد هللا ـ تيماء ابراهيم األسود ـ خولة ياسين 
أوقات سابقة، وهنَّ من  في  لالختطاف  المال( 
)التابعات  التركمان  حمام  وبلدة  سلوك  ناحية 
اختطاف  تم  ومؤخراً  سبي(،  كري  لمقاطعة 
الرضيع  الخليل مع طفلها  كل من )مايا خلف 
ـ روضة عبد األحمد( وهنَّ  وعمره 40 يوماً 

ينتمينَّ لعشيرة التركمان.

استهداف املرأة املقاومة الرافضة 
للمحتل

جرائم  سبي  كري  مقاطعة  نساء  واستنكرت 
اختطاف نساء المقاطعة، حيث بيَّنت المواطنة 
التركي  المحتل  جرائم  أن  عثمان:  زهرة 
: »القدوة والنموذج  مستمرة بحق النساء ألنهنَّ
الذي يُحتذى به للعيش بحرية وكرامة، في حين 
أن الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها، ال تعرف 
والتفنن  واالختطاف،  والقتل  التصفية  سوى 

بجرائمها بحق النساء«.
 وأردفت: »ما يُرتكب بحق النساء في المناطق 
سبي  كري  مقاطعة  ومناطق  عامة،  المحتلة 
خاصة، هو استهداف للمرأة السورية، ولكسر 
إرادة المقاومة والتصدي التي تمثله، في حين 
وشرق  شمال  مناطق  في  السورية  المرأة  أن 
عن  والدفاع  التصدي  في  نجحت  قد  سوريا، 
أرضها بوجه المرتزقة، وكان للمرأة الشرف، 

أنها أعادت الحياة الى شعوبها مرة أخرى«.
إلى  رسالة  بتوجيه  حديثها  زهرة  واختتمت   

كافة  المحتلة  المناطق  في  المتواجدين  األهالي 
رفض  ووجوب  المحتل،  بوجه  باالنتفاضة 
المحتلة  المناطق  في  المتواجدة  العشائر 
تعرضن  الالتي  النساء  بحق  للممارسات 
مساس  هو  بهنَّ  المساس  ألن  لالختطاف؛ 

بالمجتمع بأسره. 

نضال املرأة السورية يكرس قيود 
املحتل

»النساء  العبد:  سناء  المواطنة  بيَّنت  بدورها 
الممارسات  ضد  واحداً  صفاً  يقفنَّ  السوريات 
التي  والمخططات  واإلجرامية،  الهمجية 
للدولة  الفاشية  العقلية  تطبيقها  على  تعمل 
وكسر  السورية،  الشعوب  وإذالل  التركية، 
العادات العشائرية األصيلة المبنية على النخوة 

والشهامة، لذلك االنتفاض بوجه المحتل واجب، 
وللقول كفى لجرائم المحتل التركي بحق النساء 
السوريات، ووجوب تحرك المنظمات األممية 
حٍد  ووضع  المحتل  ممارسات  تجاه  المعنية 

لها«.
السوريات  النساء  على  »يجب  وأضافت:    
الدولة  أمام عنجهية  واحداً  الوقوف صفاً  كافة 
التركية، وجرائمها بحق النساء السوريات على 
الدولي  المجتمع  ومطالبة  السورية،  األرض 
بإدانتها، والعمل على إخراجها من األراضي 

السورية المحتلة«.
نفتخر  »نحن  بالقول:  حديثها  سناء  وأنهت 
بالنساء السوريات كلهن، الالتي يحاربنَّ الظلم 
المحتل،  سجون  في  والقابعات  واالضطهاد، 
على  المحتل  مخططات  بسالة  بكل  ويقاومنَّ 
يرتكبها  التي  والجرائم  السورية،  األرض 
المحتلون في كل مكان، ونراهن على شعوبنا 
وعلى نضال المرأة لتحرير األرض، وتحرير 
النساء السوريات كافة من ظلم وإرهاب الدولة 

التركية المحتلة«.

روناهي/ كوباني ـ أشارت عدد من الناشطات 
إلى إن الدولة التركية بفرضها العزلة المشددة 
تخترق  أوجالن،  عبد هللا  األممي  القائد  على 
البنود اإلنسانية والدولية كلها، مؤكدات على 
إن الهدف من العزلة على القائد عزل أفكاره 

الحرة والديمقراطية عن العالم. 

بسياستها  التركي  االحتالل  دولة  تستمر 
الكردي، وقائده عبد  الشعب  الدكتاتورية بحق 
هللا أوجالن، بفرض العزلة المشددة على القائد 
عبد هللا أوجالن منذ أكثر من 22 عاماً، إذ ال 
لعزل  سعياً  به،  باللقاء  ومحاميه  لذويه  تسمح 
عن  والديمقراطية  الحرة  أوجالن  القائد  أفكار 

العالم أجمع. 

وتعليقاً على ذلك قالت الناشطة جيهان درويش: 
»الدولة التركية تسعى من خالل فرض العزلة 
المشددة على القائد أوجالن عزل أفكاره الحرة 

عن العالم«. 
المحتلة  التركية  »الدولة  إن:  إلى  مشيرة 

ومنع  أوجالن،  القائد  على  العزلة  بفرضها 
المعاير  تنتهك  به،  اللقاء  من  ومحاميه  ذويه 
والبنود اإلنسانية كلها، التي نّصت عليها األمم 
تركية  إن  يرى  الجميع  إن  ورغم  المتحدة، 
الشعب  بحق  كلها  اإلنسانية  المعايير  تخترق 

نظرهم  يغضون  أنهم  غير  وقائدها  الكردي، 
وال يحركون ساكناً«. 

داللة  مستمر  بشكل  العزلة  »تشديد  موضحة: 
مخططاتها،  تنفيذ  التركية  الدولة  عجز  على 
أوجالن،  القائد  وفلسفة  فكر  إلنهاء  الرامية 
من  وتحريرها  المنطقة  لدمقرطة  الساعية 

الذهنية المستبدة«. 

»حرية القائد حريتنا«

وأكملت: »فمثلما رأى القائد حرية المجتمعات 
حريتنا  نرى  كنساء،  ونحن  المرأة،  حرية  في 
في حرية أفكار وفلسفة قائدنا، األممي«، مشددة 
النضال، حتى  الرفع من وتيرة  على ضرورة 

تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد هللا أوجالن. 
»بيريفان  النسائية  الناشطة  شجبت  وبدورها 
أوجالن،  القائد  على  المشددة  العزلة  جمعة« 
وأشارت: »إن خوف الدولة التركية من أفكار 
التي  هي  والديمقراطية،  الحرة  أوجالن  القائد 
تعلم  كونها  القائد،  على  العزلة  لتشديد  تدعيها 
القائد  بيد  تكمن  األوسط  شرق  قضية  حل  إن 

أوجالن«. 
مضيفة: »يجب على النساء المناضالت الرفع 
من وتيرة نضالهن، والعمل على تحرير المرأة 
من قيود العبودية واالستبدادية، لتحقيق أهداف 
تحقيقها  أراد  الذي  أوجالن،  القائد  ومساعي 
بتحرير المجتمعات من خالل تحرير المرأة«.

الكردي  المطبخ  - يشمل  أمل محمد  آغا/  جل 
من  وهو  األطعمة،  من  متنوعة  طائفة 
يتميز  العصور  عبر  جداً  القديمة  المطابخ 
بالعديد  الغنية  الشهية،  ووصفاته  بأصالته 
مناطق  من  منطقة  ولكل  المكونات،  من 
بها عن  شمال وشرق سوريا، طبخة تشتهر 
سواها فهنالك بعض أنواع الطعام في المطبخ 
أو  الكوباني  المطبخ  في  وأخرى  العفريني 
الكردية  للمرأة  في مطبخ قامشلو، هذا وكان 

دورها الفعال في المحافظة على هذه الثقافة.
بطرق  غنية  مائدة  إعداد  الكردية  المرأة  تجيد 
بسيطة، باستخدام البراعة واإلتقان في اختيار 
باإلضافة  الغذائية،  والمكونات  المحتويات 
بشكل  تعتمد  التي  الكبرى،  الوالئم  إلعداد 
المطبخ  المختلفة، ويعتمد  اللحوم  رئيسي على 
الحمراء،  اللحوم  على  أساسي  بشكل  الكردي 
الكردي،  وإرث  ثقافة  من  فهو  التنور،  وخبز 
وال تخلو المائدة الكردية من العدس، فهو طبق 
مفضل عند الكرد، ويستهلكونه بكميات كبيرة، 
إضافة للبرغل الذي يُعدّ سيد األطعمة في بيت 

المونة الكردي.
وللحديث أكثر عن تنوع المطبخ الكردي حدثتنا 
»جميلة علي« من ناحية جل آغا، والتي تشتهر 

بمهارتها في مجال طهي الطعام الكردي، حين 
كنا في ضيافتها قائلة: »مما ال شكَّ فيه يمتلك 
وتعد  الغذاء،  مجال  في  إرثاً  الكردي  المطبخ 
المرأة الكردية رائدة في مجال الطهي، وورثنا 

العديد من أنواع المأكوالت من أجدادنا«.
مطبخنا  في  »نعتمد  قولها:  جميلة  وتابعت 
في مناطقنا  اللحوم الحمراء، وخصوصاً  على 
الريفية، ويعود هذا إلى تربية المواشي، فإعداد 
»المركة« أو »الحميس« من أشهر المأكوالت 
خبز  بجانب  اللحم  من  تصنع  والتي  لدينا، 
الصاج، وطعام »الروس« من األكالت الشهية، 
لتحضيرها، ومع  والوقت  للجهد  تحتاج  والتي 

ذلك هي من الوجبات المفضلة لدينا«.

الحفاظ عىل األطباق الرتاثية

على  الحاضرة  األطباق  من  والعدس  البرغل 
توفّر  إلى  ذلك  ويعود  الكردي،  الشعب  سفرة 
يعتمدون  لذا  الصحية  وفوائدها  المواد،  هذه 
عليها بشكل كبير، وتكمل جميلة: »نصنع من 
البرغل العديد من األطباق مثل البلوعي، وهي 
البندورة،  دبس  مع  البرغل  سميد  من  مؤلفة 

شوربة  بجانب  ونعد  والبقدونس،  والبصل، 
وهو  الكبيبات،  أو  كوتلك  الشمبروك،  العدس 

عجين نضع فيه البصل المقلي مع اللحم«.
هذا ويعد« الطرشك، والجزمز« من المأكوالت 
فصل  في  الطرشك  »نصنع  بامتياز:  الكردية 
لوفرة  وذلك  مختلفة،  بطرٍق  خاصةً،  الصيف 
إضافة  ويمكن  الفصل،  هذا  في  الخضروات 
هذه  في  البازيالء  وحتى  والبطاطا  الباذنجان 

الطبخة«.
من  الكثير  الكردي  الشعب  يستهلك  وكما 
مختلفة:  أطباق  منها  يُصنع  والتي  البقوليات، 
فنصنع  كثيراً،  البقوليات  على  الكرد  »يعتمد 
يضاف  مقشرة  حنطة  وهو  الميَّر،  منها 
الحمص  مع  الرز  هناك  وأيضاً  اللبن،  إليها 

والبازيالء«.
المطبخ  في  األطباق  تعدد  إلى  جميلة  أشارت 
الكردي، والذي يستغرق الحديث عن كل طبق 
الكثير من الوقت: »هناك اآلالف من األطباق، 
من  ولكن  جميعها،  عنها  الحديث  يسعنا  وال 
ونورثها  ورثناها،  األطباق  هذه  إن  المؤكد 
ثقافة  على  حفاًظا  القادمة  لألجيال  بدورنا 

الشعب الكردي في عالم الطعام والغذاء«.

أن  إلى  بالسرد  حديثها،  جميلة  واسترسلت 
أساس نجاح المطبخ الكردي هو النكهة، التي 
تُضيف مزيجاً قيماً ألصناف الطعام: »فالطعام 
يميز  ما  وإن  لذيذا،  يكون  بمهارة  يُعد  الذي 

مطابخنا عن غيرها هي النكهة اللذيذة«.
على  للحفاظ  جميلة  نوهت  حديثها  ختام  وفي 
اإلرث الكردي في مجال الطبخ من االندثار، 
المأكوالت  دخول  موجة  انتشار  بسبب  وذلك 
الوجبات  موجبة  »غزت  مناطقنا:  الغربية 

وترى  بكثرة،  مناطقنا  الغرب  لدول  السريعة 
أن  وأخشى  ويستهلكها،  عليها  يعتمد  الجميع 
هذا األمر سيؤثر بشكٍل سلبي على إرثنا، الذي 
ورثناه من األجداد في مجال الطهي والطبخ«.

تأثر  الكردي  المطبخ  أن  بالذكر  والجدير 
تجد  ما  فكثيراً  الثانية،  والحضارات  بالثقافات 
العالم،  في  عدة  مطابخ  في  له  مشابهة  أطباقّا 
نتيجة  حدث  الذي  االحتكاك،  إلى  ذلك  ويعود 

التمازج والتعارف بين الشعوب.

زهرة عثمان سناء العبد

بيريفان جمعة جيهان درويش
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الرئيس المشترك لمكتب حماية الطفل بقامشلو: 
نعمل جاهداً إلعادة القاصرين لذويهم

مطالبات باإلسراع في افتتاح مشفى الشدادي

لم ييأس جليس الدار.. بل تحّدى اإلعاقة ليرسم مالمح القّوة

بعثة أميركية لتحديد مكان »طوفان نوح«

الذكاء االصطناعي »ُيغّير قواعد اللعبة« في 
عملية التشخيص

تصّور األعمال الملونة الزاهية مشاهد من يوميات سكان 
بغداد في الماضي

الرئيس  محمد،  مرعي  أكد   - علي  رشا  قامشلو/ 
النزاعات  في  الطفل  حماية  لمكتب  المشترك 
المسلحة بقامشلو أنه على الرغم من امتناع تقديم 
شكاوى من قبل الكثير من األهالي، إلعادة أبنائهم 
إال أنهم يعملون جاهدين ألعادتهم، علماً أن عملية 
للجغرافية  نظراً  الوقت؛  بعض  تستغرق  اإلرجاع 

الكبيرة في مناطق شمال وشرق سوريا. 
على  والمحافظة  واألمان  الحماية  توفير  أجل  من 
الذاتية  اإلدارة  قيم  يتناسب مع  بما  األطفال،  حقوق 
القانونية  الصكوك  لشمال وشرق سوريا، ولتطبيق 
الدولية، المتعلقة بحقوق وحماية األطفال المتأثرين 
مجلس  قرارات  وفق  سوريا،  في  المسلح  بالنزاع 
اتفاقية بين  تم توقيع  الطفل،  األمن، واتفاقية حقوق 
بتاريخ  المتحدة  واألمم  الديمقراطية،  سوريا  قوات 
29 حزيران 2020، والتي تنص على منع تجنيد 
العام  القائد  االتفاقية  وقّع  حيث  األطفال،  واستخدام 
لـقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والممثلة 
المعنية  المتحدة،  لألمم  العام  لألمين  الخاصة 
باألطفال فرجينيا جامبا، وفي30 آب 2020 وبقرار 
من المجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية، تم تأسيس 
وبلغ  المسلحة،  النزاعات  في  الطفل  حماية  مكاتب 
عددها تسعة مكاتب في مناطق شمال وشرق سوريا.

وحول هذا الموضوع التقت صحيفتنا »روناهي » 

مع »مرعي محمد« الرئيس المشترك لمكتب حماية 
الطفل في النزاعات المسلحة بمدينة قامشلو، حيث 
أشار أن مكتب حماية الطفل، يقوم باستقبال شكاوى 
األهالي الباحثين عن أطفالهم قائالً: »في هذا العام 
تلقينا في مكتب حماية الطفل 90 شكوى من ذوي 
إعادة  تم  العسكرية،  بالقوات  الملتحقين  األطفال 
العديد من األطفال لذويهم، وتم إرجاع 19 طفالً في 

مقاطعة قامشلو إلى ذويهم«. 

آلية عمل املكتب

وحول آلية عمل مكتب حماية في النزاعات المسلحة، 
للبحث عن األطفال  الخطوة األولى  أن  بين محمد: 
من  تبدأ  العسكرية،  بالقوات  الملتحقين  القاصرين 
المسلحة: »نقوم  النزاعات  في  الطفل  مكتب حماية 
أي  الطفل  تخص  التي  المعلومات  جميع  بتدوين 
)الصورة الشخصية وصورة عن الهوية، العنوان، 
تاريخ االلتحاق(، ويتم وضعه ضمن ملف، ويرسل 
بدورها  تقوم  وهي  الرقة،  في  العامة  المكتبة  إلى 
سوريا  لقوات  العامة  العالقات  مكتب  إلى  بإرساله 
وهو  سوريا،  وشرق  شمال  في  قسد،  الديمقراطية 

الذي يقوم بدراسة وضع الطفل وإرجاعه«.

الشكاوى،  قائالً: »نحن كمكتب  وتابع محمد حديثه 
نقوم بتقديم تفاصيل الطفل كافة، ويتم العمل بالتسلسل 
حتى إيصال ملف الطفل إلى مكتب عالقات قسد في 
الطفل  مكان  تسجيل  ويتم  قامشلو،  في  أو  الحسكة، 
شمال  مناطق  جغرافية  وألن  وضعه،  ودراسة 
إرجاع  عملية  تستغرق  فقد  كبيرة،  سوريا  وشرق 

الطفل بعض الوقت«.

عزوف األهايل عن الشكوى

محمد  تحدث  ذويه  إلى  الطفل  بتسليم  يتعلق  وفيما 
رسمي  بشكل  ذويه  إلى  الطفل  تسليم  »يتم  قائالً: 
وبحضورنا، كما تُنظم وثيقة رسمية بتسليم الطفل«.
فذكر  األهل،  قبل  من  الشكوى  تقديم  مدى  عن  أما 
محمد »هناك الكثير من األطفال الملتحقين بالقوات 
يتم تقديم شكوى من قبل ذويهم، غير  العسكرية ال 
إلى مقاعد  أن قسد تلعب دورها في إعادة األطفال 
الدراسة، حتى وإن لم يشتك أهل األطفال، فمنذ فترة 
ليست ببعيدة تم إرجاع 54 طفالً لذويهم، كانوا من 

مناطق مختلفة«.
األخيرة  الفترة  في  العوائل  بعض  مطالب  وعن 
إلى  منضمون  أنهم  وادعاؤهم  أطفالهم،  إرجاع 

عوائل  أيضاً  »هناك  محمد  قال  العسكرية  القوات 
الشهر  في  أطفالهم،  للبحث عن  أية شكوى  تقدم  لم 
المنصرم تلقينا فقط أربع شكاوى عن أطفال ملتحقين 

بالقوات العسكرية«.

مكان الطفل هو مقاعد الدراسة

لمكتب  المشترك  الرئيس  أشار  حديثه  نهاية  وفي 
حماية الطفل في النزاعات المسلحة بقامشلو مرعي 
محمد، إلى وجود بعض األطفال الفاّرين من المنزل 
خوفاً من األهل »هناك الكثير من األطفال فاّرين من 
من  وهناك  العسكرية،  بالقوات  ويلتحقون  المنزل، 
التحق بكامل إرادته للدفاع عن أرضه، ال يوجد أي 
أجبار ألي طفل. إن مكان الطفل هو مقاعد الدراسة، 

وسنعمل من أجل تحقيق ذلك«.

الشدادي/ حسام دخيلـ  طالب أهالي ناحية الشدادي 
الذاتية،  اإلدارة  في  الصحة  هيئة  الحسكة،  جنوب 
اإلسراع في افتتاح مشفى الشدادي هذا العام، بعد 
أعمال  من  االنتهاء  على  كامل  عام  قرابة  مرور 
الهيئة  أن  إلى  الفتين  الترميم،  وإعادة  الصيانة، 
قّصرت بهذا الشأن كون أرواح آالف العشرات من 
األهالي الذين يفتقرون إلى أدنى مقومات الرعاية 

الطبية والصحية بخطر.
صرح طبي كبير، انتهت أعمال تطويره والنهوض 
به وإعادة تأهيله بشكل كامل، لخروجه إلى النور، 
والقضاء على مشكلة نقص المراكز الصحية وإيجاد 
أماكن للمرضى من سكان ناحية الشدادي، والقرى 
من  االنتهاء  تم  فقد  الحسكة،  جنوب  لها  المجاورة 
ثمانية  من  أكثر  قبل  الشدادي  مشفى  ترميم  أعمال 
أشهر، وعلى الرغم من االنتهاء من أعمال الترميم 

المستشفى،  الفتتاح  موعد  تحديد  يتم  لم  والصيانة، 
واستقباله للمرضى.

عوامل تأّخر افتتاحه

الصحة  هيئة  المحمد  القادر  عبد  المواطن  وناشد 
عبر صحيفتنا »روناهي« بضرورة افتتاح المشفى؛ 
الطريق  عناء  وتكبد  األهالي،  عن  العبء  لتخفيف 

حتى يصل المريض إلى مشافي مدينة الحسكة.
الذاتية،  اإلدارة  في  الصحة  هيئة  المحمد  وطالب 
هذه  حتى  المشفى  افتتاح  عدم  أسباب  بتوضيح 
اللحظة، بعد مضي العام الكامل على إعادة تأهيله، 

وتجهيزه، وتأكيد جهوزية المشفى تقنياً وفنياً.
بافتتاح  التأّخر  العكلة  جاسم  المواطن  وصف  فيما 

المشفى، أنه استهتار من قبل هيئة الصحة.
بعض  هناك  واألخرى  الفنية  بين  أنه  مبيناً 
الصحة،  هيئة  في  اإلداريين  قبل  من  التصريحات 
فال  ذلك  من  جدوى  ال  ولكن  الشأن،  هذا  تخص 
الواقع،  أرض  على  القبيل  هذا  من  شيئاً  يلتمسون 
أعناقهم،  في  أمانة  األهالي  أرواح  أن  على  مشدداً 
عليهم  لذا  لذلك،  سعت  التي  المسؤولة  الجهة  وهم 

تأدية دورهم بهذا الخصوص.
وكانت لجنة الصحة في مجلس ناحية الشدادي، قد 
العام  من  سابقة  أوقات  في  عدة  مرات  عدة  أعلنت 
الحالي قرب افتتاح المشفى، حيث كان من المقرر 
بعدها  تأجيله  وتم  الجاري،  العام  بداية  مع  افتتاحه 
اكتمال  عدم  مبررين  نفسه،  العام  من  آذار  لشهر 
مرة  تأجيله  ليتم  الترميم؛  وإعادة  الصيانة،  عملية 
أخرى لشهر أيار من العام الحالي، بعد انتهاء أعمال 

الترميم والصيانة بشكل كامل، ولكن لم يتم افتتاحه، 
بقرب  األهالي  يبشر  آخر  موعد  تحديد  حتى  وال 
االفتتاح، مما تسبب بموجة غضب واستهجان لدى 
سكان المنطقة، من اإلهمال الصحي، لسكان جنوب 

الحسكة على الرغم من المناشدات المتكررة.
مترٍد،  صحي  واقع  من  الجنوبية  المناطق  وتعاني 
في  األهالي  ويعتمد  الصحية،  المراكز  قلّة  ومن 
المركز  على  البسيطة  المرضية  الحاالت  معالجة 
الحاالت  وفي  الشدادي،  ناحية  في  الوحيد  الصحي 
اإلسعافية والحاالت الحرجة يضطر األهالي للتوجه 
إلى مشافي مدينة الحسكة، وقد فقد بعض األشخاص 
السير  حوادث  حاالت  في  وخصوصاً  حياتهم، 
وتأّخر  الطريق،  طول  نتيجة  القلبية،  واألزمات 

إيصالهم في األوقات المناسبة.

قامشلو/ دعاء يوسف - رجل من مدينة قامشلو، 
وينتظر  المجتمع،  على  عالة  يكون  أن  رفض 
ولم  الخاصة،  االحتياجات  لذوي  الحكومة،  نفحات 
يلعن الزمن والدنيا على عيشته، بل تحدى إعاقته؛ 

ليكون معيالً لنفسه ولعائلته.
يعيش،  لكي  حافز؛  إنسان  كل  لدى  يكون  أن  يجب 
كيف يمكن للمرء أن يحيا بال أمل، بل وكيف يحيا، 
وهو ينظر لنفسه كل يوم بيأس، كأنه ينتظر الموت، 
بين  الحقيقي  والفرق  حياته،  من  يتخلص  أن  أو 
األشخاص هو الطموح، فهناك من يحبس نفسه في 
إعاقته، وهناك من يعانق الحياة، ويلقي نفسه فيها، 

فيبلغ ما يريد.
واالعتماد  بالفشل،  اإلعاقة  تقترن  أن  الشائع  ومن 

على اآلخرين والعجز، ولكن اإلعاقة ال تمنع أحداً 
أن يعيش حياته بكل ما فيها من ألم وسعادة، اليأس 
األغالل  تلك  يضع  من  هو  ذلك،  يفعل  من  فقط 
التي  الحواجز  تُكسر  ال  فلَم  قدراته،  على  الحقيقية 

تعيق المرء عن عيش حياة كريمة؟.
وذوو االحتياجات الخاصة، أشخاص قادرون على 
عيش حياة طبيعية، ال العيش على الهامش، وانتظار 
لم  الذين  األشخاص،  هؤالء  بين  ومن  يعيلهم،  من 
ينتظروا على هوامش الحياة زكي محمود خليل من 
نعومة  الخلقي منذ  التشوه  مواليد 1965 عانى من 
بين  المخبَّأ  لم يستسلم بل نظر لألمل  لكنه  أظفاره، 

طيات الحزن واليأس.
 

نسيان إعاقتك بنسيانك أنت

وخالل لقائنا مع خليل، حدثنا عن طفولته ومساندة 
بل  أحد،  أني مختلف عن  يوماً  أشعر  له: »لم  أهله 
كنت كبقية األوالد، ولدت باإلعاقة في يدي وقدمي، 
في  حلمي  تحقيق  عن  األشياء  تلك  تعقني  لم  ولكن 
العمل والزواج، فوالدّي زرعا في داخلي مفهوماً، 
بتميُّز من  أنني لست مختلفاً، وأني شخص طبيعي 

هللا«.
وأضاف: أنه بالرغم من إعاقته عاش طفولته، ولم 
ابتالء من هللا  هذه اإلعاقة  الناس، وعدّ  ينعزل عن 
سبحانه وتعالى، ولعب مع أصدقائه؛ ليعيش طفولة 
»الناس  األمر  هذا  على  علق  أقرانه،  بين  طبيعية 
تنسى إعاقتك، عندما أنت تنساها، وتتعامل بسواسية 

مع غيرك«.
في  التشوه  لتعديل  عملية  وجود  إلى  خليل  وأشار 

قدميه، اقترحها طبيب جراحة على والديه، ولكنهما 
لم يتقبال الفكرة خوفاً على ولدهما الوحيد.

ذهب خليل لمدرسة شريف الرضي، وأكمل تعليمه 
البكلوريا، غير  لينال شهادة  في مدرسة عربستان، 
الدراسة  قال: »توقفت عن  كما  تعليمه  يتابع  لم  أنه 

رغم تفوقي، وأنني أستطيع الكتابة بكلتا يدي«.
ولم تتوقف حياة خليل هنا؛ ليبحث عن عمل وينخرط 
في المجتمع: »كنت مقتنعاً، لما وصلت إليه درست 
ولنفسي  للمجتمع  أثبت  أن  واستطعت  سنة،   12
أو  بشفقة،  أحد  يعاملني  ولم  طبيعي،  إنسان  أني 
محاسب  للحبوب  مرآب  في  فعملت  منه،  أقل  أني 
إنتاجيه، غير أني أعمل من المنزل، وأصدقائي في 
ألنجزها  كل شهر  البطاقات  لي  يحضرون  العمل، 

وأسلمها«.

صعوبات وتكاتف مع العائلة

التقدم  عن  اإلنسان،  تعيق  التي  الصعاب  مواجهة 
العديد  كل شخص  فيواجه  الجميع،  لدى  شائع  أمر 
لألمام،  البعض  تدفع  التي  والمحن،  المشاكل  من 

والبعض اآلخر يستسلم دون تجاوزها.
الصعاب  من  العديد  خليل  عانى  الجميع  فمثل 
لم يستسلم  التي تقف في طريقه، ولكنه  والمشاكل، 
الصعاب  هذه  زادته  وما  لألمام،  استمر  إنما  لها، 
لنا بعض  فبيّن  الحياة،  للوقوف في وجه  قوة  سوى 
الصعاب،  من  الكثير  »عانيت  المشاكل:  هذه 
اآلن  فأنا  الشارع،  في  والمشي  الخروج  وأبسطها 
جليس المنزل ال أخرج كثيراً، وكانت لدي طموحات 

وأحالم، لكنها لم تكتمل بسبب وضعي الصحي«.

بعد دخول  المصاريف على زكي خليل  ازدياد  مع 
بقالة  منزله  غرف  بأحد  افتتح  للجامعة،  أوالده 
صغيرة باسم )بقالة محمد(: »أوالدي الثالثة دخلوا 
تحصيلهم  إلكمال  مساعدتهم  أجل  ومن  الجامعة، 
العلمي، افتتحت هذه البقالة منذ ثالث سنوات؛ بسبب 
مرتبي القليل جداً؛ لتصبح مصدر رزق يعيلني في 

الضيق«.
وأكد خليل على مساعدة عائلته له في بقالته: »أجلس 
في محلي الصغير؛ لتساعدني عائلتي فيه، فأوالدي 
يقومون بجلب أغراض الدكان، وفي بعض األحيان 

تجلس زوجتي فيه«.

»اإلعاقة الحقيقية هي إعاقة الفكر«

ذوي  من  أشخاص  إلى  بكالمه  خليل  وأشار 
االحتياجات الخاصة، وشعورهم أنهم مختلفون عن 
بطرقة  اإلعاقة  ذوي  الناس  »يعامل  بقوله:  غيرهم 
المشفق كونهم أقل منهم، وبهذه الطريقة يشعر أولئك 
المعاقون باإلعاقة الحقيقية، نحن فقط من نصنع ما 
نحن عليه، إن األمر ليس صعباً أو مستحيالً، فعلى 
هؤالء األشخاص العمل على أنفسهم أكثر؛ لالرتقاء 
الناس  درجة  إلى  للوصول  الذاتيـة؛  بقدراتهم 

السويين، إن لم يجـاوزها كذلك«.
أن  على  خليل  محمود  زكي  لفت  حديثه  ختام  وفي 
وأن  والتطور،  الفكر  إعاقة  هي  الحقيقية،  اإلعاقة 
اإلحباط هو ما يعيق الوصول، واإلعاقة هي حجة 
من ال يريد أن يصل إلى هدفه: »ال تجعلوا إعاقتكم 

تمتد إلى أرواحكم، كما وصلت إلى أجسادكم«.

عبد  عامر  قار،  ذي  آثار  مفتشية  مدير  كشف 
الرزاق، عن تنقيب بعثة أميركية في ذي قار، 
الخليج  رأس  مكان  لتحديد  العراق،  جنوبي 

العربي ومنطقة “طوفان نوح”.
“المركز  نقله  تصريح  في  الرزاق  عبد  وبيّن 
جامعة  تمثل  البعثة  أن  الوطني“،  الخبري 
أنهت  البعثة  بأن  وأردف  األميركية.  بنسلفانيا 
السومريتين،  وأور  لكش  مدينتي  في  عملها 
األرض،  أعماق  من  رسوبية  عينات  »ألخذ 
لتحديد رأس الخليج العربي وأين كان وجوده 

بالعصور القديمة«.
نتائج جديدة “مهمة”

عمل  أن  إلى  قار  ذي  مفتشية  مدير  ولفت 
الطوفان  عملية  »بتحديد  أيضاً  يتمثل  البعثة 
األجهزة  بأحدث  الجغرافية  وحدوده  ووجوده 

االستقصائية والبحثية«.
»العينات  أن:  إلى  الرزاق،  عبد  أشار  كما 
في  العالمية  المختبرات  أكبر  إلى  ستصل 
الواليات المتحدة األميركية«. وأكد على وجود 

نتائج جديدة “مهمة” ستُعلن “ألول مرة” في 
إنها ستصل خالل  قائالً  القديم،  العراق  تاريخ 

األيام القليلة القادمة من أميركا.
ما  أو  نوح  النبي  سفينة  غرق  قصة  أن  يُذكر 

يُعرف بـ “طوفان نوح”، قد حدثت في منطقة 
من  العديد  وفق  العراق،  في  الرافدين  وادي 
في  الطوفان  آثار  ظهرت  إذ  المؤرخين. 
الرافدين، بحسب  أربعة مدن رئيسية في بالد 

المؤرخين، وهي مدن »أور، أريش، شورباك، 
وكيش«.

وفي سياق ال يبتعد عن االكتشافات األثرية في 
ذي قار، اكتشفت بعثة فرنسية في 25 تشرين 
“سين  الملك  قصر  المنصرم،  نوفمبر  الثاني/ 
البابلي  العصر  إلى  تاريخه  يعود  إذ  ايدنام”، 

القديم.

800 قطعة أثرية يف ذي قار

القصر  بأن  حينها  قار  ذي  آثار  نفتشية  وبينت 
يعود إلى الفترة الممتدة بين )1850 – 1844( 
تشرين  في  العراق  أعلن  كذلك  الميالد.  قبل 
قطعة   800 اكتشاف  عن  الماضي،  الثاني 
أثرية تعود لعصور قديمة في موقع “تلو”، في 
بعثة  األثرية،  القطع  واكتشفت  أيضاً.  قار  ذي 
بريطانية تعمل في موقع “تلو” األثري. وهي 
تعود لعصور تاريخية مختلفة، مثل عصر فجر 

السالالت ولكش وأور الثالثة.

مدينة غري معروفة!

وفي ذي قار ذاتها، اكتشف علماء آثار روس 
في يونيو المنصرم، مدينة أثرية غير معروفة، 
المدينة  تاريخ  ويعود  عام.   4000 عمرها 
المكتشفة إلى العصر الحديدي، »فهي موجودة 
األولى  األلفية  إلى  الثانية  األلفية  منتصف  من 
قبل الميالد«، حسب تقرير لوكالة “سبوتنيك” 

الروسية.
العديد  بوجود  يتميز  العراق  أن  إلى  يشار 
تنتشر  معظمها  القديمة،  األثرية  المدن  من 
مدينة  وأبرزها  وشماله،  وجنوبه  وسطه  في 
بغداد.  القديمة جنوب  قار، وبابل  أور في ذي 
وغيرها الكثير من المدن التي يعود تواريخها 
واآلشورية  والبابلية  السومرية  الحضارة  إلى 

واألكاديّة.

يقول أخصائي األورام محمد أسلم إن التطبيق 
الذكاء  يساهم  أن  ويمكن  للغاية  مثير  الجديد 
تشخيص  تقنيات  تطوير  في  االصطناعي 

اإلصابة بالسرطان وإنقاذ حياة المرضى. 
بريطانيا  في  كادوالدر  بيتسي  جامعة  بدأت 
في  للمساعدة  االصطناعي  الذكاء  استخدام 
تشخيص اإلصابة بسرطان البروستاتا. وللمرة 
األولى في المجال الطبي في المملكة المتحدة، 
يقوم برنامج باستخدام خوارزميات للكشف عن 
السرطان، وبالفعل نجح البرنامج في تشخيص 
المصابين من بين 105 مرضى في شمال ويلز، 
ويجري تطوير نظام مشابه لتشخيص اإلصابة 
بسرطان الثدي. وقال أخصائي األورام محمد 
أسلم لبي بي سي إن هذه التقنية سوف »تغير 

قواعد اللعبة« في مجال التشخيص.
ويقوم التطبيق الذي يُعرف بـ«منصة غالين« 
)Galen( وطورته شركة »آيبيكس« المختصة 
الطبية، بتحليل شرائح عليها عيّنات  بالتحاليل 
بإصابتهم بسرطان  يُشتبه  أُخذت من أشخاص 

البروستاتا.
يدوي  بشكل  الشرائح  فحص  إن  أسلم  وقال 
يمكن  التطبيق  باستخدام  لكن  ساعة،  يستغرق 

تشخيص السرطان خالل دقائق.
تركيزه،  مجال  هو  ليس  الزمن  أن  وأضاف 
بل نوعية العمل، حيث يعتبر تطبيق »غالين« 
ويقدم  المهام  بكل  يقوم  آخر  أخصائي  بمثابة 

النتائج جاهزة.
طبية  هيئة  وأول  فريق  أول  »نحن  وأضاف 
في  الطبي  للتشخيص  التقنية  هذه  تستخدم 

المملكة المتحدة. نحن الرواد.«
وقال أسلم إن أهمية التطبيق الذي يختصر وقت 
التشخيص تكمن في دقته، حيث يكون السرطان 
أحياناً من الصغر بحيث ال يُرى، كذلك فإن أخذ 
العيّنات قد يكون مؤلماً جداً، ويقلل التشخيص 

الدقيق من الحاجة لتكرار العملية.

كيف يعمل التطبيق؟

يستطيع الذكاء االصطناعي قراءة عدة شرائح 
ثم  دقائق،  في خالل  مرضى  عدة  من  لعيّنات 
يقوم التطبيق بتصنيف العينات باستخدام نظام 

ينبه األخصائي إلى الحاالت األكثر إلحاحاً.
وفي حال ارتفاع احتمالية اإلصابة بالسرطان 
يظهر اللون األحمر، بينما يشير اللون األصفر 
إلى الحاالت التي تتطلب تحقيقاً إضافياً، أما إذا 
جاء الضوء أخضر فهذا يعني عدم وجود خاليا 
سرطانية. ويُظهر نظام الذكاء الصناعي أيضاً 
سيصبح  كان  إذا  وما  الورم،  خطورة  درجة 

أكثر شراسة.
ويقول أسلم إن المشكلة مع عيّنات البروستاتا 
العينة  تكن  لم  فإذا  جداً،  مؤلم  استخالصها  أن 

وفي  جيداً،  تقييمها  يمكن  ال  يرام  ما  على 
تشخيص  في  الطبيب  يخطئ  إما  الحالة  هذه 
أخذ  عليه  أو  كارثية،  نتائج  ولهذا  السرطان، 

عينة جديدة.
وقال ألوين أب هو البالغ من العمر 62 عاماً 
البروستاتا  بسرطان  باإلصابة  شّخص  الذي 
عام 2018، إنه يرحب بأي شيء يساعد على 

التشخيص بسرعة.
أكثر  للغاية،  مؤلم  العينة  »أخذ  أن  وأضاف 
شيء مؤلم مررت به في حياتي، لذلك فإن أي 
العملية  لتكرار  الحاجة  تقليل  في  يساهم  شيء 
العديد  أنه قد يُحّسن حياة  هو شيء جيد. أظن 

من الرجال«.
خبراء  في  نقص  من  نعاني  »نحن  أسلم  وقال 
نخصص  أن  نستطيع  ال  األورام،  فحوص 
هذه  مع  لكن  العينات،  نفس  لفحص  شخصين 
أحدهما،  عن  االستعاضة  نستطيع  التقنية 
في  يساعد  آخر  أخصائي  بمقام  التقنية  وتقوم 

التشخيص«.
الجديد  النظام  كان  إذا  ما  سؤال  على  ورداً 
إنه  قال  التشخيص  في  الخطأ  إمكانية  سينفي 
»الموضوع  كبير. وأضاف  بشكٍل  ذلك  سيقلل 
للعينات  ننظر  السنين  لمئات  بقينا  جداً،  مثير 
السرطاني  الفحص  المجهر، مع توظيف  عبر 
الواحد  القرن  ندخل  والخوارزميات  الرقمي 
بشكٍل  التشخيص  خالل  من  فعالً  والعشرين 

أكثر موضوعية«.
يجري تشخيص أكثر من 2500 رجل سنوياً 
ويلز،  في  البروستاتا  بسرطان  باإلصابة 
اإلصابة  نتيجة  سنوياً  شخص   600 ويموت 
بهذا المرض، ويأمل أسلم أن يستخدم البرنامج 

في أنحاء البالد.
سيسمح  والدقيق  السريع  التشخيص  إن  وقال 
بوضع المرضى على طريق العالج الصحيح، 

ويحسن فرص نجاتهم.
لبرنامج  الحكومي  التمويل  أن  وأضاف 
التجارب لم يكن متاحاً في ويلز، لكن الحكومة 

هناك أتاحت بعض التمويل.
وتجرى التجارب لمعرفة ما إذا كان باإلمكان 
استخدام نفس النظام لتشخيص سرطان الثدي، 
وقد أجريت دراسات أولية صغيرة، والخطوة 
القادمة ستكون البدء بتشخيص سرطان الثدي 

في ظروف سريرية.
بسرطان  كانت  البداية  »نقطة  إن  أسلم  وقال 
البروستاتا، وأعتقد أن لدينا دليالً على المفهوم 
وأنه قابل للتطبيق بشكٍل جيد، مشروعنا القادم 

يتعلق بسرطان الثدي«.

زاخرة  جداريات  عراقيون  فنانون  يرسم 
باأللوان على جدران األزقة الضيقة في بغداد، 

إلعادة الحياة إلى أحياء تراثية لكنها مهملة.
وتصّور الرسوم الملونة الزاهية، التي يخّطها 
الحياة  من  مشاهد  الفراشة«،  »أثر  فريق 
اليومية لسكان بغداد في الماضي، إضافة إلى 
المنطقة،  هذه  في  ُولدت  مشهورة  شخصيات 
أكثر  والحي  المنطقة  من  الرسوم  تلك  لتجعل 
من  لعراقيين  بل  فحسب،  لسكانهما  ليس  جذباً 
األعمال  تلك  لمشاهدة  أيضاً،  مختلفة  مناطق 

الفنية.
ويقول أمير الجبوري، أحد سكان الحي باللهجة 
العامية: »المنطقة كانت تراثية سابقاً وبمرور 

الزمن انهملت. فهؤالء الشباب رجعوا برسمهم 
أهل  من  للشخصيات  برسمهم  للشناشيل... 
وأعادوا  الروح  أعادوا  العمالقة،  الكاظمية 
كل  أنظار  محط  المنطقة  وصارت  تراثها. 
الناس. سابقاً ما كان أحد يعرفها، هسه صارت 
مناطق  غير  من  الشباب  تجي...  الناس  أكثر 
هنا  يجون  عوائل  تتونس...  تصور  تجي 

يتونسون ويشوفون هذه الرسومات الجميلة«.
يعملون  الجماعي  العمل  فريق  أفراد  ومعظم 
ومعهم  التشييد  قطاع  في  والرسم  الطالء  في 
متطوعون يحظون بفرصة استغالل مهاراتهم 

في الرسم بطريقة أكثر ابتكاراً.
إن  سنة(   48( خليفة  علي  الفريق  قائد  ويقول 

مناطقهم  رسم  منهم  يطلبون  الناس  من  مزيداً 
أن  يسعدهم  مشروع  وهو  منازلهم،  وجدران 
التراثية  بغداد  أحياء  إلى  الحياة  يكملوه إلعادة 

المحبوبة.
البداية، قائالً: »أول رسمة كانت  ويروي عن 
تراثية  منطقة  هي  طبعاً  الكاظمية  لمنطقة 
منطقة شعبية، نفذنا عليها فكرة رسمة بغدادية 
صراحة لم ما كنّا نتوقع أن هذه الرسمة سيكون 
على  وصلت  واحد،  يوم  خالل  قوياً،  صداها 
الوقت  وفي  االجتماعي.  التواصل  مستوى 
ذاته، تواصل معنا عدة ناس من أهالي المنطقة 
لنرسم على أكبر عدد من هذه المنازل. رحبنا 

بالفكرة والقينا تشجيعاً وأحببناها كثيراً«.

»املناطق الشعبية ملتفة«

ويرى خليفة أن تلك الرسوم هي وسيلة لجذب 
»اخترنا  ويقول:  مهملة،  لمناطق  االنتباه 
التراثية  المناطق  هذه  ألن  الشعبية  المناطق 
وعندما  تتهدم،  بدأت  البيوت  مهملة،  مناطق 
بدأنا بالرسم سلط عليها اإلعالم الضوء بشكٍل 

قوي«.
الفريق:  قائد  فيقول  الرسوم،  اختيار  عن  أما 
هذه  كانت  فإذا  فحسب  المنطقة  »نختار 
المنطقة تراثية، نرسم رسومات تراثية ونرسم 
شخصيات معروفة أدبية، حتى نعكس صورة 

الزمن  الزمن،  بهذا  كانوا  الذين  الناس  وحياة 
الجميل الزمن الذي كان يعيش فيه العراقيين، 

ونمط حياتهم البسيطة«.

 كفانا
سيارات

صحيٍة  بيئٍة  في  بالحياة  نحلم  جميعنا 
من  تضرراً  األكثر  هو  واإلنسان  نظيفة، 
التلوث البيئي، وبالوقت نفسه، هو المسبب 
الرئيسي لتدهور أو ازدهار البيئة الصحية 

من خالل األعمال التي يقوم بها.
 نعلم أن مدننا صغيرة، وأغلبها يمكن عدّها 
الضيقة  بشوارعها  قرية صغيرة، وتمتاز 
ورداءتها  المنظمة  وغير  والمتعرجة، 
يجب  التي  نفسه، شوارعنا  بالوقت  بنفس 
عليك عند السير فيها النظر دائماً أمامك؛ 
تكن  لم  إذا  وجهك،  على  ستسقط  ألنك 
هذا  والمطبات،  الحفر  كثرة  من  منتبهاً 
في الصيف، أما في الشتاء فتتحول أغلبها 
إلى  وتحتاج  الوحل،  من  بحيرات  إلى 
زورق للسير فيها، أو إلى زالجات كالتي 
إلى  لتصل  الجليد؛  على  بها  يتزلجون 
لطفاً  السماء  عنا  هللا  أمسك  وقد  قصدك، 
بحالنا، وبالرغم من هذه الصعوبات كلها، 
المحروقات  نوع  رداءة  إلى  باإلضافة 
اقتناء  إلى  كله  الشعب  يبادر  المستعملة، 
السيارات، وكأنها أصبحت من ضرورات 
الحياة، فال يمكنهم الحياة بدون السيارة، بل 
يتبارون، ويتباهون بسياراتهم، من يمتلك 
وجماالً،  موديالً  واألحدث  ثمناً  األغلى 
وكأنهم هم من اخترعوها  حتى أصبحت 
أعداد السيارات في شوارعنا الميتة أكثر 

من أعداد البشر.
وقتنا  في  مهمة  السيارة  أن  وباالعتراف 
األعمال،  من  الكثير  وتقضي  الحاضر، 
لكن كل شيء زاد عن حده، انقلب ضده،  
بشكل  أثّر  للسيارات،  الكبيرة  فاألعداد 
سلبي على مدننا، أعدادها ال تتحمله هذه 
المدن الصغيرة، حتى أصبح فوق كل مدينة 
والغبار،  الدخان  من  سوداء  كبيرة  غيمةٌ 
نحس  وال  نراها،  وال  بها  نشعر  ال  ربما 
صحتنا،  على  والخطيرة  الكبيرة  بآثارها 
إلى  يؤدي  السيارات،  دخان  فاستنشاق 
أزمات قلبية، وتعرض األطفال لعوادمها، 
باألمراض  إصابتهم  خطر  من  تزيد 
آخر  وفق  السكري؛  بينها  ومن  المزمنة، 
الدراسات، اإلضافة إلى هذا كله الضجيج 
الراحة  على  المؤثر  فيه،  تتسبب  الذي 
بالصداع  الشعور  إلى  ويؤدي  النفسية، 
دائماً، باإلضافة إلى أن ازدحام السيارات 
هذا؛ منع الكثيرين من هواة رياضة المشي 
من ممارستها، حيث ال يمكنهم ممارستها 
والغبار  والدخان  الشوارع  الزدحام 
الكثيف، والرياضة بحاجٍة إلى كميٍة كبيرة 
نقصه  من  نعاني  ونحن  األوكسجين،  من 
النباتي؛ ألن مدننا تكاد  بسبب قلة الغطاء 
تكون خالية من األشجار، وحتى األشجار 
األمطار  لقلة  يبست  سابقاً  المزروعة 
واالهتمام، وفي المدن كما نعلم، وللتخفيف 
يزرعون  السيارات،  عوادم  أضرار  من 
حدائق  بإنشاء  ويقومون  بكثرة،  األشجار 
عديدة، بل في كل مدينة يكون هناك حديقة 
عامة ضخمة، يلجأ إليها أهلها طلباً للراحة 
ظالل  تحت  والجلوس  النقي،  والهواء 
هذا  من  فمحرومون  نحن  أما  األشجار، 
به  نقوم  نبيل  بعمٍل  نتباهى  فلماذا ال  كله، 
اختراع  أو  فكرةٍ  أو  خدمٍة  أو  لمجتمعنا 
لماذا  كان؟  مجاٍل  أي  وفي  عمل  أي  أو 
ووطننا؟  مجتمعنا  تطوير  في  نتسابق  ال 
بدل  هذا،  إلى  الحاجة  بأمس  اليوم  ونحن 
القائمون  ولماذا  السيارة،  باقتناء  التباهي 
على استيراد وإدخال السيارات ال يكفون 
أزمة  أعينهم  بأّم  يرون  أال  هذا؟  عن 
أال  الميتة؟  الشوارع  هذه  في  السيارات 
سماءنا؟  يلوث  كيف  القاتل  دخانها  يرون 
أال يسمعون ضجيجها؟ أال يرون الحوادث 
الكثيرة والمؤلمة كل يوم؟ لماذا ال يكفّون 
سيارات...  كفانا  السيارات؟  إدخال  عن 

كفانا تلوثاً للبيئة.

بصراحـــة

كوثر مارديين
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وجيه عشيرة البني سبعة: اإلدارة الذاتية تجربة فريدة 
بإمكاننا تعميمها على كامل أراضي سوريا

مرتزقة االحتالل التركي تسرق صوامع 

المناجير وتقطع االنترنت واالتصاالت

روناهي/ الدرباسية ـ أكد أحد وجهاء عشيرة 
البني سبعة علي إسماعيل إن اإلدارة الذاتية 
في شمال وشرق سوريا، تجربة نادرة وفريدة 
من نوعها، وأشار إلى أنها استطاعت تحقيق 
نجاحات كبيرة، وعلى األصعدة كافة، أساسها 

التشارك وأخوة الشعوب.

دور العشائر يف اإلدارة الذاتية

وللحديث أكثر عن موقف عشائر شمال وشرق 
سوريا، من اإلدارة الذاتية الديمقراطية، تحدث 
الذاتية في  تجربة اإلدارة  تُعدّ  لصحيفتنا قائالً: 
مناطق شمال وشرق سوريا، تجربة فريدة من 
نوعها، كما يُسجل لها نقطة في غاية األهمية 
وهي إن هذه اإلدارة، وبالرغم من أنها التجربة 
األولى، غير أنها استطاعت أن تحقق نجاحاٍت 

كبيرة، كما أن ما يُميز هذه اإلدارة هو ابتعادها 
كانت  التي  العنصرية،  القومية  العقلية  عن 
سائدة طوال الفترة الماضية في مناطقنا، حيث 
نشهد اليوم مشاركة العربي إلى جانب الكردي 
واإليزيدي في هذه اإلدارة، وهذا إن دل على 
في  اإلدارة  هذه  صدق  على  يدل  إنما  شيء، 
الشعار، الذي تبنته وطرحته منذ اللحظة األولى 
الديمقراطية،  األمة  شعار  وهو  تأسيسها،  من 

حيث نلحظ اليوم تطبيقا خالقا لهذا الشعار.
وتابع إسماعيل حديثه بالقول: نحن كعشائر هذه 
المنطقة استطعنا وبرغبة منا وبكامل إرادتنا، 
أن نشارك في هذه اإلدارة، ونسعى مع الساعين 
يتماشى  بشكٍل  وإدارتها  المنطقة،  لتطوير 
حيث  المرحلة،  هذه  في  الشعب  متطلبات  مع 
مؤسسات  تأسيس  في  كبير  دور  للعشائر  كان 
والتكاتف  التآخي  بروح  فيها  والعمل  اإلدارة، 

وبمسؤولية عالية.

نقدم المزيد حفاًظا على مكتسبات الثورة
في  سوريا،  وشرق  شمال  عشائر  دور  وعن 
حماية مناطقهم والوقوف في وجه المخططات 
القوات  ان  بالقول:  إسماعيل  تحدث  التركية، 
الديمقراطية،  سوريا  بقوات  متمثلة  العسكرية 
يمكن  أساسية  كقوة  نفسها  تُثبت  أن  استطاعت 
المجموعات  مواجهة  في  عليها  االعتماد 
أهبة  على  كانت  كما  كداعش،  المرتزقة 
االستعداد للوقوف في وجه المخططات التركية، 
التي تستهدف شمال وشرق سوريا، وقد لعب 
ذلك، من خالل  في  كبيرا  دورا  العشائر  أبناء 
وتقديم  الديمقراطية،  سوريا  لقوات  مساندتهم 
المئات من الشهداء والجرحى، والعشائر على 
استعداد تام لتقديم كل ما يلزم من أجل الحفاظ 

على مكتسبات ثورة روج آفا.
وأوضح إسماعيل قائالً: تجربة اإلدارة الذاتية 

الديمقراطية، انطلقت من شمال وشرق سوريا، 
وبإمكانها أن تكون البديل عن النظام المركزي 
تطرحها  التي  والالمركزية  كلها،  سوريا  في 
المركزية  عن  بديل  مشروع  الذاتية  اإلدارة 
الُمفرطة، التي ينتهجها النظام منذ عقود، والتي 
ما وصلت  إلى  سوريا  إيصال  في  سببا  كانت 
تعميم تجربة  المفيد،  فإنه من  لذلك  اليوم،  إليه 
اإلدارة الذاتية على الجغرافية السورية كاملها؛ 
لنستطيع الوصول إلى نطام ديمقراطي حقيقي 

يُلبي تطلعات الشعب السوري.
واختتم وجيه عشيرة البني سبعة علي إسماعيل 
اإلدارة  هذه  تواجه  تزال  ال  بالقول:  حديثه 
العقبات  وهذه  والعراقيل،  العقبات  من  الكثير 
عملها،  في  النواقص  بعض  إلى ظهور  تؤدي 
وهي تصدر من قبل بعض األشخاص وبشكل 
التخلص  على  جاهدين  سنعمل  ولكن  فردي، 
وضع  خالل  من  وذلك  النواقص،  هذه  من 

الشخص المناسب في المكان المناسب، إضافة 
ضبط  إلى  الهادفة  المستمرة  الحمالت  إلى 
مؤسسات  في  تحدث  التي  كلها،  التجاوزات 
اإلدارة المختلفة، ومن خالل هذا النهج نستطيع 
ُمشرق  ينتظرها مستقبٌل  اإلدارة  إن  نقول:  أن 

مالئم للتضحيات، التي قدمتها هذه اإلدارة.

االحتالل  مرتزقة  عمدت  ـ  األخبار  مركز 
اإلنترنت،  شبكة  قطع  على  التركي 
واالتصاالت عن بلدة المناجير بريف سري 
كانيه/ منذ أسبوع، وذلك بعد نشر معلومات 
مؤكدة عن سرقة صوامع البلدة من قبلهم.

بأن  السوري  المرصد  أفاده  ما  وبحسب 
سرقت  التي  هي  الشام”  ”فيلق  مرتزقة 
لتاجر  الحبوب  وباعت  البلدة،  صوامع 

أدوات  بيع  في  يعمل  السفراني”  يدعى” 
الخردة القديمة.

بين  وأخبار  معلومات  تداول  يتم  أنه  يذكر 
السرقة،  حاالت  زيادة  عن  واألخر  الحين 
العامة  واألمالك  المدنيين،  ممتلكات  ونهب 
جانب  إلى  تركيا،  تحتلها  التي  المناطق  في 

ازدياد حاالت الخطف بغاية دفع الفدية.

إحدى أمهات السالم: رفض الديمقراطي 
الكردستاني استالم رسالتنا أمر غير مقبول

المحاكم الصورية في إعزاز تحكم على فتاتين
 كرديتين باإلعدام

أمهات  إحدى  عّدت  ـ  األخبار  مركز 
الحزب  رفض  كلو،  خان  شمسي  السالم، 
رسالتهن  استالم  الكردستاني  الديمقراطي 
أمراً غير مقبول، وقالت »لم يبِد الديمقراطي 
ظروف  يراِع  ولم  موقف،  أي  الكردستاني 
لساعات  الجسر  على  ووقوفهن  األمهات 

طويلة«.
مدن  من  السالم  أمهات  من   31 وكانت 
ونواحي مقاطعة قامشلو، قد توجهن إلى معبر 
للمطالبة  باشور،  حدود  على  خابور  فيش 
بتسليم جثامين خمسة مقاتلين، ومقاتالت من 
نصبته  كمين  في  استشهدوا  اللذين  الكريال، 
في  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  قوات 

خليفان في شهر آب المنصرم.
تصعيد النضال والمقاومة

أثناء  حول ذلك تحدثت إحدى أمهات السالم 
للتوجه  خابور؛  فيش  معبر  أمام  تجمعهن 
الشهيد  والدة  كلو  خان  شمسي  باشور،  إلى 
نورالدين من مدينة قامشلو لوكالة أنباء هاوار 
تسليم  من  منعنا  خابور  فيش  معبر  فقالت: 
صالحيات  يملكون  ال  أنهم  بحجة  الرسالة؛ 

بالسماح لدخولنا إلى باشور، وتساءلت »هل 
معبر  في  إداري  أي  يوجد  ال  المعقول  من 
واستالم  معنا  الجلوس  يستطيع  خابور  فيش 
باشور  سلطات  إلى  لتسليمها  رسالتنا؟ 

كردستان«.
وعن مدى استجابة الديمقراطي الكردستاني، 
العتصام أمهات السالم على الجسر الفاصل 
خان  شمسي  تابعت  آفا،  وروج  باشور  بين 
أي  الكردستاني  الديمقراطي  يبِد  لم  بقولها: 

موقف، ولم يراعِ ظروف األمهات، ووقوفهن 
على الجسر لساعات طويلة.

قائلة:  حديها  كلو  خان  شمسي  واختتمت 
ناشدت  الكلمة،  وبهذه  يقتلنا«  »الصمت 
الشعب الكردي واألمهات؛ لتصعيد النضال، 
ضد  تُحاك  التي  »المؤامرات  وأضافت: 
األجزاء  تحاك ضد  الكريال مؤامرات  قوات 

الكردستانية األربعة«.

لسيطرة  الخاضعة  إعزاز  مدينة  ـ  األخبار  مركز 
المناطق  من  كغيرها  ومرتزقته،  التركي  االحتالل 
سيما  وال  االنتهاكات،  لكافة  تتعرض  المحتلة 
قوانين  إلى  المستندة  غير  الصورية،  المحاكم 
واالختفاء  والسجن،  االعتقاالت،  حيث  شرعية، 

القسري، ومصير مجهول، واإلعدام شنقاً.
بعد  إعزاز،  ونساء  فتيات  مصير  يهدد  ما  وهذا 
زعمهم،  حسب  إرهابية  بأعمال  بالتورط  اتهامهم 
التحقيق  قاضي  طالب  الماضية،  القليلة  األيام  وفي 
بحق  اإلعدام  عقوبة  بإصدار  إعزاز  محكمة  في 
بأعمال  القيام  بذريعة  عفرين،  من  كرديتين  فتاتين 
إرهابية، فيما قُتل رجل تحت التعذيب وأوقف الحكم 

بحق امرأة أخرى.

يعاملون المساجين بقساوة وتعذيب شديدين
الديمقراطي  الوحدة  حزب  نشره  تقرير  وحسب 
الكردي “يكيتي”، أن دولة االحتالل التركي، أبلغت 
ذوي المواطن “سليمان نوري نعمان من مواليد عام 
أب ألربعة  بعفرين، وهو  بوزيِكه  قرية   - 1971م 
الصيت،  السيء  الراعي  سجن  في  بوفاته  أوالد”، 
وقامت بحضور “النائب العام والقاضي” في مشفى 

بلدة الراعي بتسليم جثمان المغدور لذويه.
الثرى  وري  نعمان  جثمان  أن  ذاته،  للتقرير  ووفقاً 
في مقبرة قريته؛ حيث اعتقل في 2019/6/24م من 
قبل االستخبارات التركية، واستخبارات الشرطة في 
للتعذيب والمعاملة  أعزاز، وأخفي قسراً، وتعّرض 
دون  صحية،  وغير  صعبة  ولظروف  القاسية، 
زيارات أو تواصل مع ذويه سوى اتصاالت هاتفية 

قصيرة معدودة، علماً أنه سبق واحتجز في عفرين 
مدة شهر بداية صيف 2018م، وأطلق سراحه.

المغدور  إلى  التُهم  توجيه  “تم  أنه  التقرير  وأشار 
عمه  )ابنة  معه  اختطفن  نساء  وثالث  “سليمان” 
المسنة مولودة نعمان نعمان من مواليد عام 1956م 
الراعي  في سجن  توفيت  والتي  “بوزيكه”  قرية   -
والظروف  التعذيب  نتيجة  2021/5/30م،  بتاريخ 
مواليد  من  الرحمن  عبد  بنت  بالل  فيدان  القاسية، 
عام 1999م - قرية “قده/ المرتفعة” بناحية راجو، 
أمين من مواليد 1986م-  بنت حنان  وصال حنان 

عفرين.
محكمة صورية لتطبيق أحكام اإلعدام

وأضاف التقرير: ما يقارب الستة أشهر من اإلخفاء 
إعزاز،  في  العامة  النيابة  إلى  أُحيلوا  القسري، 

قاضي  طالب  حيث  2019/12/17م  بتاريخ 
التحقيق محمد وليد جبران في قراره الصادر بتاريخ 
“محكمة  أمام  األربعة  بمحاكمة  2020/2/18م 
بقصد  إرهابية  بأعمال  “القيام  بجرائم  الجنايات” 
المتفجرات  باستخدام  الناس،  بين  ذعر  حالة  خلق 
الشعور  وإضعاف  العدو  صفوف  في  والتجنيد 
-263/ المواد  ألحكام  سنداً  العمد  والقتل  الوطني، 
العقوبات  قانون  من   /533-304-285-265
السوري، والتي تشمل عقوبة اإلعدام”، وقرر منع 
وأوضح  ذاتها.”  الدعوى  في  آخر  معتقل  محاكمة 
المعتقلين  المطلع على قضية  المحامي  إن  التقرير: 
لهم  أُجريت  التي  المحاكمة،  أن  أفاد  األربعة، 
المحاكمة  صورية وتفتقد ألدنى شروط وإجراءات 
السليمة والعادلة، حيث انتزعت إفادات المعتقلين في 
التعذيب،  وتحت  الطويل  القسري  اإلخفاء  ظروف 

وهي محبوكة كمسرحية تتطابق فيها النصوص مع 
بعضها تماماً، والذي يثير االستغراب، أن محاضر 
مع  تتطابق  التحقيق”  “قاضي  أمام  االستجواب 
اإلفادات المدّونة لدى “االستخبارات” تماماً، ودون 
المعتقلون من  يتمكن  أو  المحاكمة علنية،  أن تكون 
محاٍم  بحضور  تمت  حيث  عنهم،  محامين  توكيل 

ر، وُوجهت التُهم ذاتها الجائرة إلى األربعة. مسخَّ
سبب  معرفة  من  التمكن  يتم  لم  أنه  التقرير:  وبيّن 
نتيجة  أم  شنقاً  باإلعدام  )أكان  نعمان  سليمان  وفاة 
والظروف  التعذيب  تحت  أصابته  التي  األمراض 
من  كل  تلقى  أن  من  خشيتهم  إلى  مشيراً  القاسية(، 
المغدور  ذات مصير  حنان”  بالل، وصال  “فيدان 
“سليمان”، حيث أنّهما محتجزتان قسراً في السجن 
ذاته، السيء الصيت ودون أي تواصل مع ذويهما.

التهاب الحلق الفيروسي

فوائد شرب الكمون والليمون

كيفية عالج فطريات الفم عند األطفال

بألم  الشعور  أنّه  على  الحلق  التهاب  يعرف 
وجفاف في الحلق، وفي الحقيقة يحدث التهاب 
بالعدوى،  اإلصابة  بسبب  الفيروسي  الحلق 
الجاف،  الهواء  مثل:  بيئية،  عوامل  بسبب  أو 
التهاب  تقسيم  يمكن  أنّه  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الحلق إلى ثالثة أنواع حسب المنطقة المصابة 

من الحلق، وهي:
الواقعة  المنطقة  في  يؤثر  البلعوم:  التهاب  ـ 
خلف الفم مباشرةً. التهاب اللوزتين: يؤثر هذا 
الرخوة  اللوزتين؛ وهي األنسجة  االلتهاب في 
الواقعة في مؤخرة الفم، حيث يعاني المريض 

من احمرار وانتفاخ في اللوزتين. 
في  االلتهاب  هذا  يتسبب  الحنجرة:  التهاب 
انتفاخ الحنجرة أو ما يسمى بصندوق الصوت.

أعراضه

شيوعاً  األكثر  السبب  هي  الفيروسات  تُعدّ   
يصاحب  ما  وغالباً  الحلق،  بالتهاب  لإلصابة 
نزالت  أعراض  الفيروسي،  الحلق  التهاب 
والسعال،  األنف،  سيالن  وتتضمن:  البرد، 
والعطاس،  واحمرارها،  العيون  وتدميع 
الجسم،  في  بسيط  وألم  الخفيف،  والصداع 
أسباب  هناك  إّن  القول  وينبغي  والحّمى، 

أخرى لإلصابة بالتهاب الحلق، مثل: التلوث، 
الهواء،  في  المهيجة  والمواد  والتدخين، 

ومسببات الحساسية.

عوامل خطر التهاب الحلق 
الفريويس

بالتهاب  شخص  أي  يصاب  أن  الممكن  من   
فرصة  من  تزيد  العوامل  هذه  أّن  إال  الحلق، 
اإلصابة بالتهاب الحلق الفيروسي: ـ التعّرض 
التعّرض  أو  التدخين  يؤدي  التبغ:  لدخان 
للتدخين السلبي إلى تهيج الحلق، باإلضافة إلى 
أّن التدخين يزيد من خطر اإلصابة بسرطانات 

الفم، والحلق، والحنجرة. 
من  المعاناة  إّن  الحساسية:  من  المعاناة  ـ 

المستمر  التحسس  أو  الموسمية  الحساسية 
للغبار، ووبر الحيوانات األليفة، تجعل الشخص 

أكثر عرضة لإلصابة بالتهاب الحلق. 
إّن  حيث  الكيميائية:  للمهيجات  التعّرض  ـ 
التعّرض للجسميات الناجمة عن حرق الوقود، 
إلى  يؤدي  الشائعة  المنزلية  الكيميائية  والمواد 

تهيج الحلق. 
أو  المزمن  األنفية  الجيوب  بالتهاب  ـ اإلصابة 
المتكرر: يتسبب سيالن األنف في تهيج الحلق 

وانتشار العدوى. 
المعاناة من  إّن  المناعة:  المعاناة من ضعف  ـ 
ضعف المناعة بسبب اإلصابة بفيروس العوز 
الخضوع  أو  السكري،  أو  البشري،  المناعي 
للعالج الكيميائي أو العالج بالستيرويدات، أو 
التعّرض لإلجهاد والتوتر، أو المعاناة من سوء 
أكثر عرضة لإلصابة  التغذية تجعل الشخص 

بالعدوى. 

العالج

ال  الفيروسي  الحلق  التهاب  إّن  الحقيقة  في 
يحتاج إلى عالج، إذ يستمر عادةً من 5-7 أيام، 
خالل  من  والحّمى  األلم  تخفيف  يمكن  أنّه  إال 
األسيتامينوفين  مثل:  األلم،  مسكنات  استخدام 

واآليبوبروفين، كما يمكن زيادة شرب السوائل 
لترطيب الحلق، ومنع جفافه، وتجنّب الكافيين 
الراحة،  من  كاٍف  قسٍط  وأخذ  والكحول، 
عن  واالبتعاد  والملح،  بالماء  والغرغرة 

المهيجات، مثل: التدخين ومواد التنظيف.

مراجعة الطبيب

 تجب مراجعة الطبيب إذا كان المريض يعاني 
بأي من الحاالت  من التهاب الحلق، مصحوباً 

اآلتية:
ـ استمرار التهاب الحلق ألكثر من أسبوع، أو 

كان شديداً. 
ألم  التنفس. المعاناة من  البلع أو  ـ صعوبة في 

في المفاصل. 
ـ صعوبة في فتح الفم. اإلصابة بالطفح الجلدي. 

ـ المعاناة من ألم في األذن. 
ـ ارتفاع درجة الحرارة ألكثر من 38.3 درجة 

مئوية. 
ـ ظهور دم في اللعاب أو البلغم. 

من  ألكثر  الصوت  في  بحة  من  المعاناة  ـ 
أسبوعين. 

ـ وجود كتلة في الرقبة.

يعدّ الكمون من النباتات الحوليّة التي تنمو في 
يمتلك  وقد  المتوّسط،  األبيض  البحر  منطقة 
والسرطان،  لألكسدة،  مضادة  خصائص 
مضادٌ  أنّه  كما  الدم،  سكر  من  وتخفض 
إلضفاء  األطعمة  إلى  ويُضاف  لالختالج، 
نكهٍة لها، ويستخدم كعطر في المستحضرات، 
دائمِة  األشجار  من  فهو  الليمون  أّما  وغيرها، 
الخضرةِ التي تنمو في المناطق شبه المدارية، 
ثماره  وتُعدُّ  المتوّسط،  األبيض  البحر  ومنطقة 
ويتدرج  الشكل،  وبيضاويّة  الحجم،  صغيرة 

لونها من األخضر إلى األصفر.

فوائد رشب الكمون والليمون

 ـ تقليل الوزن: حيث وجدت إحدى الدراسات 
فقدوا  الكمون،  تناولوا  الذين  األشخاص  أّن 
انخفضت  كما  وزنهم،  من  جيدة  كميات 

مستويات اإلنسولين لديهم. 
أشارت  حيث  الكولسترول:  مستويات  تقليل  ـ 
دراسة أّن تناول النساء الالتي يعانين من السمنة 
وفرط الوزن لثالثة غرامات من الكمون يوميّاً 
قد قلّل مستويات الكولسترول الكلي، والضاّر، 
ارتفاعاً  شهدنَّ  كما   ، لديهنَّ االثالثيّة  والدهون 

في مستويات الكولسترول الجيّد.
متالزمة  أعراض  تحسين  في  المساهمة  ـ 
القولون المتهيج: حيث أشارت إحدى الدراسات 
إلى أّن تناول الزيت العطري للكمون قد خفف 
من هذه األعراض لدى المرضى، كآالم المعدة، 
القولون  حركة  خفض  أنّه  كما  واالنتفاخ، 
هذه  وعّزز  باإلسهال،  المصابين  لألشخاص 

الحركة لدى المصابين باإلمساك. 
ـ تقليل التوتّر: حيث أشارت إحدى الدراسات 
إعطائها  أَن  الفئران  على  أجريت  التي 
لمستخلص الكمون قبل أدائها لنشاط مجهد قلل 
النوع  إّن هذا  لديها، حيث  التوتّر  من استجابة 
من البذور يساعد على تقليل اآلثار الناتجة عن 
التوتر بسبب تأثيرها المضاد للتأكسد، كما ُوجدّ 
أّن هذا التأثير على الفئران يفوق تأثير فيتامين 

ج على الفئران ذاتها. 
الدم:  سكر  بنقص  التحكم  في  المساهمة  ـ 
الكمون  أَن  الدراسات  إحدى  أشارت  حيث 
اإلنسولين،  الدم، وهرمون  يقلل مستوى سكر 
ومستوى اختبار الهيموغلوبين الغليكوزيالتي، 
باإلضافة إلى تحّسن أعراض مقاومة اإلنسولين 
وااللتهاب، ولكن تجدر اإلشارة إلى أّن النتائج 
حول تأثير الكمون على مستوى السكر في الدم 

كانت مختلفة. 
ـ تعزيز المناعة: فقد وجدت دراسات أَن الكمون 
المناعي ويساهم في مكافحة  الجهاز  يعزز  قد 

بعض أنواع البكتيريا، والعدوى الفطرية.

فوائد رشب الليمون

 يحتوي الليمون على نسبة مرتفعة من فيتامين 
النباتيّة  والمركبات  الغذائيّة،  واأللياف  ج، 
المفيدة، ولذلك فإنّه يمكن لتناوله أن يُقدّم العديد 

من الفوائد الصحيّة للجسم، وفيما يأتي أهّمها:
أّن  أبحاث  أشارت  فقد  القلب:  تعّزيز صحة  ـ 
على  تحتوي  التي  والفواكه  الخضار  تناول 
بأمراض  اإلصابة  خطر  تقلل  ج،  فيتامين 

القلب، والجلطات الدماغية. 
حمض  إَن  إذ  الكلى:  حصوات  من  الوقاية  ـ 
الستريك الموجود في الليمون يساعد على زيادة 
حجم البول، ودرجة حموضته، وهو ما يشّكل 
بيئة غير ُمالئمٍة لتكّون حصوات الكلى، التي 
لتناول  لتراكم الفضالت، ويمكن  تتكّون نتيجةً 
مقدار نصِف كوٍب من عصير هذه الثمار يوميّاً 
أن يمنع تشّكل الحصوات عند المرضى الذين 

سبق أن أُصيبوا بها. 

ـ تقليل خطر اإلصابة بالسرطان: حيث وجدت 
دراسات أنابيب االختبار أّن عدداً من مركبات 
ولكن  السرطانيّة،  الخاليا  قتلت  الليمون  ثمار 
تجدر اإلشارة إلى أنّه لم يكن التأثير ذاته بالنسبة 
مثل:  أخرى،  ُمرّكبات  بأّن  يُعتقد  كما  للبشر، 
الليمونين، والنارينجين قد تمتلك تأثيراً مضاداً 
لهذا المرض، إال أّن هذه الفائدة ما زالت بحاجة 
للمزيد من الدراسات. يزيد الحركة الدودية في 
األمعاء،  حركة  يعّزز  إنَه  إذ  الهضميّة:  القناة 
ويعالج اإلمساك، كما يعدّ عصير الليمون مفيداً 
إنّه  حيث  البولية،  المسالك  بعدوى  للمصابين 

يساهم في التخلّص من السموم، والبكتيريا. 
دراسة  بيّنت  إذ  الوزن:  تقليل  في  يساهم  ـ 
المركبات  تناول  أّن  القوارض  على  أجريت 

متعدّدات الفينول، التي توجد في قشر الليمون 
النظام  عن  الناتجة  الوزن  زيادة  من  قلّل  قد 
الغذائي الذي يسبب السمنة، كما عّززت أيض 
لدى  لإلنسولين  الجسم  وحساسيّة  الدهون، 
قد  الفاكهة  هذه  بأّن  يُعتقد  كما  القوارض،  هذه 
البكتين  ألياف  الوزن بسبب محتواها من  تقلّل 
التي يزيد حجمها في المعدة مّما يزيد الشعور 

بالشبع. 
ـ المساعدة على امتصاص الحديد من مصادره 
على  المصادر  هذه  تحتوي  حيث  النباتية: 
امتصاصه،  يصعُب  الذي  الهيمي  غير  الحديد 
ويمكن لفيتامين ج، وحمض الستريك أن يزيد 
يساعد  قد  فإنّه  وبالتالي  االمتصاص،  هذا  من 

على الوقاية من خطر اإلصابة بفقر الدم.

على  األطفال  عند  الفم  فطريات  عالج  يعتمد 
العدوى،  شدّة  مثل  المختلفة  العوامل  من  عدد 
للطفل  العاّمة  والصّحة  واألعراض،  والعُُمر، 

المصاب.
وفيما يأتي بعض الطرق العالجية المتبعة: 

حاالت  بعض  تحتاج  ال  واالنتظار  المراقبة  ـ 
للعالج،  الرّضع  األطفال  لدى  الفم  فطريات 
خاّصةً الخفيفة منها، وقد تزول من تلقاء نفسها 
خالل عدّة أيّام أو أسبوعين، لذلك وبحسب شدّة 
بالمراقبة  باالكتفاء  الطبيب  ينصح  قد  الحالة 

واالنتظار قبل وصف أّي من العالجات.
استخدام  سنًا  األكبر  األطفال  يحتاج  بينما  ـ 
بفطريات  إصابتهم  فور  الفطريات  مضادات 

الفم وذلك كما سيتم توضيحه في المقال.
اإلصابة  فترة  تمتدّ  قد  الفطريات  مضادات  ـ 
للعالج  الخضوع  عدم  حال  في  الفم  بفطريات 
إلى ما يصل إلى 8 أسابيع في بعض الحاالت، 
أّما في حال الخضوع للعالج فقد تتراوح مدّة 
اإلصابة بين 4-5 أيّام، وفيما يأتي بيان لبعض 
العالجات المستخدمة، ولكن يُنّوه إلى ضرورة 
حول  الطبيب  وإرشادات  بتعليمات  االلتزام 
مع  المصاب  الطفل  إلى  العالجات  هذه  تقديم 

الحرص على مناقشة الفوائد والمضار واآلثار 
الجانبيّة المتوقّعة لها:

العالج  بداية  في  وصفه  ويتّم  ميكونازول:  ـ 
قتل  طريق  عن  الميكونازول  يعمل  إذ  عادةً، 
الجراثيم الفطرية داخل فم الطفل، ويكون على 
هيئة سائل هالمي أو جل، إذ يُوضع الجل في 
إصبع  بواسطة  المصابة  المناطق  على  الفم 
إرشادات  اتّباع  على  الحرص  مع  نظيف، 
من  صغيرة  كميّات  ووضع  بعناية،  الطبيب 

الدواء للحدّ من خطر االختناق.

بديل عن  كخيار  إليه  اللجوء  ويتّم  نيستاتين:  ـ 
في  الميكونازول  فعالية  عدم  حال  في  الجل 
مناسبته  عدم  أو  المصاب،  الطفل  حالة  عالج 
غسول  شكل  على  ويكون  ما،  لسبب  للطفل 
باستخدام  تطبيقها  يتّم  فمويّة  قطرات  أو  فم 
قّطارة مرفقة يوضع الدواء خاللها فوق مكان 
اإلصابة، ويُشار إلى ضرورة متابعة استخدام 

الدواء بعد زوال العدوى ليومين متتالين.

العالجات األخرى

ـ في الحاالت الشديدة من عدوى فطريات الفم 
العالجات  بعض  وصف  يتّم  قد  األطفال  لدى 
اآلتية: إيتراكونازول، ودواء فلوكونازول، وقد 

يكونان على شكل حبوب أو شراب.
ـ كلوتريمازول، وقد يكون على شكل أقراٍص 

للمّص.

فطريات الفم املزمنة أو املتكررة

المناعّي  الجهاز  المصابون بضعف  يحتاج  قد 

بشكل  للفطريات  مضاد  دواء  تناول  إلى 
الفم،  فطريات  بعدوى  اإلصابة  لمنع  مستمر؛ 
ويُشار إلى أهمية مراجعة الطبيب في حال عدم 
الشفاء بعد أسبوع كامل من إصابة الطفل، أو 
في حال مالحظة تكرار اإلصابة خصوًصا إذا 
كان ُعُمر الطفل يزيد عن تسعة أشهر، فقد يدّل 
وفي  أخرى،  صحيّة  مشكلة  وجود  على  ذلك 

هذه الحالة قد يتّم اتّباع اآلتي:
ـ الجمع بين العالجات الموضعيّة والفمويّة. 

فترة  ضعف  يعادل  بما  العالج  مدّة  زيادة  ـ 
ظهور األعراض.

نصائح لرعاية الطفل املصاب

الرعاية  لمقدّم  النصائح  بعض  يأتي  ما  في 
الفم:  بفطريات  المصاب  للطفل  المنزل  في 
الدافئ  بالماء  دورّي  بشكٍل  الطفل  يدي  غسل 
والصابون، وكذلك األمر لمقدّم الرعاية للطفل.
وإرشادات  تعليمات  اتّباع  على  الحرص  ـ 
المضادّات  استخدام  عند  بعناية  الطبيب 
في  الطبيب  باستشارة  التردّد  وعدم  الفطريّة، 

حال اعتقاد وجود مشكلة في العالج المقدّم.
أثناء  مرة  من  أكثر  األسنان  فرشاة  تبديل  ـ 
فراشي  مشاركة  وعدم  بالعدوى،  اإلصابة 
الفم  الغير، والحرص على نظافة  األسنان مع 
الطبي  الخيط  استخدام  خالل  من  واألسنان 

وفرشاة األسنان بشكٍل دورّي.
تناول  بعد  جيدًا  الفم  غسل  أو  المضمضة  ـ 
الطعام، أو استخدام أحد األدوية مثل بّخاخات 
الفم المحتوية على الكورتيكوستيرويد، ويمكن 
الفاصل،  استخدام  حول  الطبيب  استشارة 
خطر  من  للتخفيف  البّخاخ  الستخدام  المساعد 
هذه  في  ويُستثنى  الفطريّة،  بالعدوى  اإلصابة 
والمستخدمة  للفم  الموضعيّة  األدوية  الحالة 

لعالج الفطريات.
فمه  في  الطفل  يضعها  التي  األدوات  غلي  ـ 
بعد كل  دقائق  بين 10-5  تتراوح  لمدة  بالماء 
إصابة  من  وللوقاية  لتعقيمها  وذلك  استخدام، 
ومن  الشفاء،  بعد  أخرى  مرة  بالعدوى  الطفل 
أمثلة هذه األدوات األلعاب واللهايات وحلمات 

الرضاعات.
بالماء  بالطفل  الخاصة  الشرب  أواني  غسل  ـ 

الدافئ الصابون بعد كل استخدام.
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على خلفية سجن كافاال أوروبا تتخذ إجراءات بحّق تركيا

لندن تقترح وباريس ترفض 
تسيير دوريات مشتركة

بعد وفاة »بوب دول« أمريكا 

تنّكس األعالم

 مركز األخبارـ  في خطوة لم يسبق أن استخدمها 
مجلس أوروبا إال مرة واحدة في تاريخه، أُطِلق 
خلفية رفضها  على  تركيا  بحق  تأديبي  إجراء 

اإلفراج عن المعارض عثمان كافاال.
الخارجية  حض  من  الرغم  على  ذلك،  جاء 
الماضي على عدم  الخميس  المجلس،  التركية 
القضائية  للعملية  احتراماً  اإلجراء  إطالق 
ستمثل  الخطوة  أن  من  محذّرة  الجارية، 

»تدخالً« في شؤونها الداخلية.
واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمجلس 
مراراً  أنقرة  رفضت  بعدما  الخطوة،  على 
عن   2019 عام  صدر  حكم  إلى  االمتثال 
يقضي  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  المحكمة 
المجلس،  بيان  وفق  كافاال،  عن  باإلفراج 
»تركيا  أن  البيان،  وفق  اللجنة،  واعتبرت 
ترفض االلتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان 

اإلفراج الفوري عن المتقدم عثمان كافاال«. 

حيال  القلق،  تصاعد  ظل  في  ذلك  ويأتي 
انتهاكات حقوق اإلنسان في تركيا بشكل عام، 
الفاشلة، في  المحاولة االنقالبية  بعد  خصوصاً 
الذي استهدف مراراً  2016، ضد أردوغان، 

كافاال بشكل شخصي في خطاباته.
فيها  يستخدم  التي  الثانية،  المرة  هي  وهذه 
مجلس أوروبا تلك اإلجراءات ضد أحد البلدان 
األولى  المرة  وكانت  فيه،  المنضوية  الـ47 
مشابهاً ضد  إجراء  أطلق  عندما  عام 2017، 
معارض،  سراح  إطالق  لرفضها  أذربيجان؛ 
ووضع اإلجراء عام 2010 لضمان االمتثال 
لحقوق  األوروبية  المحكمة  لقرارات  الكامل 
األعضاء،  للدول  قانوناً  الملزمة  اإلنسان، 
وتتولى اللجنة الوزارية اإلشراف على تطبيق 

قرارات المحكمة.
يحتاج  الذي  الوزارية،  اللجنة  قرار  ويضع 
مذكرة  قيد  تركيا  بثلثين،  األغلبية  موافقة  إلى 
رسمية، مفادها أن المحكمة األوروبية لحقوق 

إطالق  في  فشلها  في  النظر  ستتولى  اإلنسان، 
سراح كافاال.

عدم  كان  ما  إذا  ذلك،  بعد  المحكمة  وستقرر 
إضافياً  انتهاكاً  يمثل  قرارها  تركيا  تطبيق 
ولدى  اإلنسان،  لحقوق  األوروبية  لالتفاقية 
المقبل  الثاني  كانون   19 أقصاها  مهلة  تركيا 
مجدداً  القضية  اللجنة  ستحيل  وبعدها  للرد، 
في  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة  إلى 
القادم،  شباط  من  الثاني  في  المقبل  اجتماعها 
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية 

كافاال في إسطنبول بتاريخ 17 كانون الثاني.
تعليق  أوروبا،  لمجلس  النظام األساسي  ويتيح 
اللجنة  في  التصويت  في  عضو  دولة  حق 
عقابي  كإجراء  طردها  حتى  أو  الوزارية، 
عن  بعيدة  القضية  هذه  زالت  ما  لكن  أخير، 
الوصول إلى هذه المرحلة، علماً أن هناك آلية 

لحل منازعات من هذا القبيل.

الوزراء  رئيس  رفض  ـ  األخبار  مركز 
وجهها  رسالة  في  كاستيكس  جان  الفرنسي 
جونسون،  بوريس  البريطاني  نظيره  إلى 
مشتركة«  دوريات  »تسيير  األخير  اقتراح 
على األراضي الفرنسية من أجل منع إبحار 

المهاجرين نحو بريطانيا.
دائماً  قبلنا  الرسالة:  في  كاستيكس  وكتب 
البريطانية؛  المقترحات  ومناقشة  دراسة 
لتعزيز التعاون بحسن نية، لقد قبلنا بعضها، 

ورفضنا البعض اآلخر.
نقبل على  وأضاف كاستيكس: ال يمكننا أن 
سبيل المثال قيام شرطة، أو جنود بريطانيين 
من  ينتقص  فهذا  سواحلنا،  في  بدوريات 

سيادتنا.
االقتراح خالل  هذا  بوريس جونسون  وقدم 
محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في 25 تشرين الثاني، غداة حادث 
غرق سفينة في المانش أسفر عن مقتل 27 

شخصاً.

الفرنسية، قال  في تصريح لوكالة الصحافة 
عدم  طلب  الحكومة،  رئاسة  من  مصدر 
المهاجرين  إعادة  إن  هويته،  عن  الكشف 
ليست  فهي  بنا،  يتعلق  فيما  خياراً  ليست 
هذه  مع  للتعامل  مسؤولة  أو  جادة  طريقة 

القضية.
أكثر  أن  إلى  رسالته:  في  كاستيكس  وأشار 
والدرك،  الشرطة  عناصر  من   700 من 
يقومون بمسح ساحل أوبال )شماالً( يومياً، 
باتجاه  اإلبحار  من  متداعية  قوارب  لمنع 

إنجلترا.
وذّكر كاستيكس رئيس الوزراء البريطاني: 
مالية  بمساهمة  تتم  العمليات  هذه  بعض  أن 
التعاون  اتفاقيات  بموجب  حكومتكم،  من 

المبرمة بيننا.
ذلك،  مع  الفرنسي:  الوزراء  رئيس  وتابع 
الظاهرة  باحتواء  تسمح  الجهود  هذه  فإن 
فقط، وليس توفير حل دائم، داعياً بريطانيا 
إلى فتح سبل هجرة قانونية لمن لديهم أسباب 

مشروعة؛ للسعي في الذهاب إلى هذا البلد.

األمريكي جو  الرئيس  أمر  ـ  األخبار  مركز 
بايدن بتنكيس األعالم خارج المنشآت العامة 
السياسي  وفاة  على  حدادا  واشنطن،  في 

الجمهوري المخضرم بوب دول.
مجلس  في  عضوا  كان  الذي  دول،  وتوفي 
كانساس،  والية  عن  طويلة  لفترة  الشيوخ 
الرئيس  أمام  الرئاسية  االنتخابات  وخاض 
األسبق بيل كلينتون عام 1996، يوم األحد 

عن 98 عاما.
ووصف بايدن في إعالن صدر في واشنطن 
دول،« أنه من القالئل الذين يمكن اعتبارهم 

رجال دولة في تاريخنا، وبطل حرب«.

الساري في  إلى منتصف  وستنكس األعالم 
واألراضي  المباني  وفي  األبيض،  البيت 
والمحطات  العسكرية  والمراكز  العامة 
في  البحرية  السفن  وفي  جميعها،  البحرية 
الخارج  في  وأراضيها  المتحدة  الواليات 
الخميس  يوم  شمس  غروب  حتى  كلها، 

المقبل.
الحرب  في  شارك  الذي  دول،  بوب  وكان 
الشيوخ  مجلس  في  عضوا  الثانية،  العالمية 
الفترة  خالل  كانساس  والية  عن  األمريكي 

من عام 1969 إلى عام 1996.

ترّشح العسكريين في انتخابات 
2023 بالسودان غير ممكن

إيران تطلق تصريحات غريبة
 مثيرة للتساؤالت

الفتاح  عبد  أول  الفريق  نفى  ـ  األخبار  مركز 
البرهان؛ أكبر مسؤول عسكري في السودان، 
العسكريين  وشبه  للعسكريين،  يكون  أن 
الترشح  حق  االنتقالية  الفترة  في  المشاركين 
باالنتخابات المقبلة في يوليو )تموز( 2023.
مكتوب  تصريح  في  البرهان،  مكتب  وقال 
»مكتب  إن  الفرنسية،  الصحافة  وكالة  تلقته 
وكالة  أوردته  ما  نفى  السيادة  مجلس  رئيس 
عبد  الفريق  لسان  على  الفرنسية،  الصحافة 
الفتاح عبد الرحمن البرهان« بشأن مشاركة 
وأضاف  المقبلة،  االنتخابات  في  العسكريين 
االنتخابات  في  العسكريين  »مشاركة  أن 
المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية«.
يذكر، إن البرهان قال خالل مقابلة مع وكالة 
الدستورية(  )الوثيقة  في  الفرنسية:  الصحافة 
نّص  هناك  كان  جوبا(،  سالم  )اتفاق  قبل 
واضح، أّن كّل مشارك في الفترة االنتقاليّة، 

تليها  التي  الفترة  بالمشاركة في  لن يُسمح له 
أعطى  جوبا(  سالم  )اتفاق  لكّن  مباشرة، 
الحّق  االنتقاليّة  الفترة  في  المشاركين  بعض 

بأن يكونوا جزءاً من الحكومة المقبلة.
مجلس  رئيس  أن  البرهان:  مكتب  وأوضح 
سالم  )اتفاق  على  الموقعين  ذكر  السيادة 
جوبا(، الذي أعطى بعض األطراف استثناء 
بخصوص المشاركة في االنتخابات المقبلة، 
لكنه لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو 
مؤسسات الدولة، وهذا ما لزم التنويه بشأنه.

والبرهان؛ الذي يشغل منصب رئيس مجلس 
السيادة االنتقالي منذ إطاحة عمر البشير في 
األول  تشرين   25 في  أزاح   ،2019 نيسان 
وفرض  الحكومة،  من  المدنيين  الماضي 
حالة الطوارئ؛ ما قطع الفترة االنتقالية بعد 

انقضاء عامين على بدئها.

الصحافة  وكالة  أجرتها  التي  المقابلة  وكانت 
الفرنسية مع البرهان، واحدة من مقابالت مع 
وسائل إعالم دولية، بعد يوم واحد من وصف 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
الدولي،  األمن  مجلس  إلى  قدمه  تقرير  في 

السودان بأنه في حالة عداء مع الصحافيين.
ووقع البرهان في 21 تشرين الثاني الماضي 
الذي  الوزراء  رئيس  حمدوك؛  هللا  عبد  مع 

عزله، اتفاقاً سياسياً أعاده إلى السلطة.

عملية  الكواليس  في  تدور  ـ  األخبار  مركز 
الفاعلة  واألطراف  إيران،  بين  وجذب  شد 
النووي، حيث تؤكد طهران على  في الملف 
كطريق  العقوبات  لرفع  الداعي؛  موقفها 
الصدد  هذا  وفي  المفاوضات،  الستمرار 
باقري  اإليرانيين علي  المفاوضين  كبير  أكد 
كني، أن بالده متمسكة برفع العقوبات، فعلى 

اإلدارة األميركية اتخاذ الخطوة األولى.
نقلتها وسائل إعالم  وأضاف في تصريحات 
عن  تتراجع  لن  طهران  أن  رسمية،  محلية 
مطالبها برفع العقوبات، وإعادة تفعيل االتفاق 

النووي.
المتحدة  الواليات  أن  إلى  أنه نظرا  نوه:  كما 
هي التي انسحبت من االتفاقية عام 2018، 

فيجب عليها اتخاذ الخطوة األولى.
التي  المقترحات  أن  باقري:  أشار  ذلك  إلى 
عملية  خالل   1+4 لمجموعة  بالده  قدمتها 
“موثقة  النمساوية  العاصمة  في  التفاوض 
أساسا  تكون  أن  يمكن  وبالتالي  ومنطقية”، 

للمفاوضات”، وفق قوله.
بات  المقترحات،  تلك  تقديم  مع  قائالً:  وتابع 
كل شيء اآلن، متوقفًا على سلوك األطراف 
األوروبية  األطراف  أوفت  فإذا  األخرى، 

الجانب األميركي  بالكامل، وعاد  بالتزاماتها 
إلى هذا االتفاق، فسيتم إحياء االتفاق النووي.
وزير  مساعد  رسول موسوي،  في حين عدّ 
غريب  تصريح  في  اإليراني،  الخارجية 
أثار عدة تساؤالت، عندما قال: مشكلة الوفد 
اإلفصاح  استطاعته  عدم  فيينا  في  المفاوض 
سيكشفون  اآلخرين  ألن  يريده،  عما  حاليا 
احتمال  إلى  ربما  إشارة  في  النوايا،  حينها 

اتخاذ الغرب خطوات مضادة.
دون  النووي  االتفاق  إلى  العودة  عدّ  كما 

ضمان وعدم انسحاب الواليات المتحدة مرة 
أسوأ  اإليراني  الوضع  سيجعل  منه،  أخرى 

مما هو عليه اآلن.
خالل  قدم  كان  اإليراني  الوفد  أن  يذكر 
إلى  مقترحين  أو  مسودتين  الماضية  األيام 
أن  غير  فيينا،  في  الغربيين  المفاوضين 
أبدوا  األوروبيين  وحتى  األمريكية،  اإلدارة 
انزعاجهم من هذين المقترحين، اللذين تطّرقا 

إلى العقوبات وااللتزامات النووية.

روناهي/ قامشلو ـ توافد أكثر من 2000 شخص من الجماهير الكروية ومن كال الجنسين من مختلف المناطق بإقليم الجزيرة إلى مجمع حليق 
الرياضي التابع لمقاطعة قامشلو لحضور المباراة النهائية لبطولة الوفاء لشهداء روج آفا، والتي جمعت بين فريقي سوق حطين وأصدقاء شفان.

سهرة كروية ممتعة في مجمع حليق الرياضي... سوق حطين 
بطاًل وتكريم صحيفتنا »روناهي«

البطولة األولى من نوعها للعبة الكاراتيه في إقليم الجزيرة

سردم يتوج بكأس السوبر 
في إقليم الجزيرة

اختتام مرحلة الذهاب لدوري الكرة الطائرة 
والسلة في إقليم الجزيرة

حلقات  عقدت  الفلكلورية؛  األغاني  واقع  على 
الرياضي  حليق  مجمع  ملعب  في  الدبكة 
أجواء  وفي  الفنانين،  من  نخبة  وبحضور 
من  وليلة  ممتعة  كروية  وبسهرة  كرنفالية 
ومن  الالفت  الحضور  حيث  العمر،  ليالي 
وتعليق  للجلوس  مكان  ال  الجنسين وحتى  كال 
البعض بأبراج الحديد للملعب فقط لمشاهدة هذه 
فريقي سوق حطين  بين  جمعت  التي  المباراة 
وأصدقاء شفان وكانت تشكيلة الفريقين متخمة 

بالنجوم في إقليم الجزيرة.
أطفال  فريقي  بين  جمع  لقاء  المباراة  سبقت 
مدرسة براتي الكروية فرع تربه سبيه ومدرسة 
كبيراً من  آريان الكروية، والتي القت إعجاباً 
الجمهور واستطاع فريق مدرسة براتي تحقيق 

الفوز بهدفين دون رد.
بين  وجمعت  للسيدات  كرنفالية  مباراة  تلتها 

التحاد  التابع  كلزار  والشهيدة  بيمان  فريقي 
الكوردستاني-  الديمقراطي  والشباب  الطلبة 
بهدف  اإليجابي  بالتعادل  وانتهت  روجآفا، 

لهدف. 
صافرة  انطلقت  أخيراً؛  انتظار  طول  وبعد 
شفان  وأصدقاء  حطين  سوق  لمباراة  البداية 
ولم تحمل مجريات الشوط األول الكثير، حيث 
أوقات  طوال  الفريقين  من  حذر  هناك  كان 
الثاني األوضاع  الشوط  الشوط، ولكن في  هذ 
تغيرت وتبادل الفريقان الهجمات وإلغاء الحكم 
هدفاً لفريق سوق حطين سجله الالعب نوري 
فتاح، ولكن الحكم لم يحسب الهدف وأعلن عن 

خطأ على العب سوق حطين.
رغم محاوالت الفريقين إال أن المباراة انتقلت 
لفريق  ابتسمت  والتي  الترجيح  ركالت  إلى 
سوق حطين ولتقام بعدها مراسم التتويج وقامت 

صاحب  للبطولة  والراعي  المنظمة  اللجنة 
الفردية  الجوائز  بتوزيع  السلطان  مجوهرات 
اإلعالم  وسائل  بعض  وتكريم  والجماعية 
لجهودها  »روناهي«  صحيفتنا  ضمنها  ومن 
كأس  وسلم  الجزيرة  إقليم  رياضة  خدمة  في 
المركز الثاني لفريق أصدقاء شفان وختاماً سلم 
الكأس لفريق سوق حطين وسط فرحة العبيه 

وجمهوره القادم من مدينة قامشلو.
من  األولى  هي  البطولة  أن  بالذكر؛  الجدير 
إلى  الفرق  عدد  كمشاركة حيث وصل  نوعها 
ونصف،  شهرين  طوال  تنافسوا  فريقاً   80
حليق  مجمع  بملعب  المباريات  كافة  وأقيمت 
الرياضي، وكانت تحت مسمى »الوفاء لشهداء 

روج آفا«.

عروض  بطولة  أقيمت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
رياضية قتالية للعبة الكاراتيه للمرة األولى في 
إقليم الجزيرة، وذلك ضمن صالة الشهيدة زالل 
منذر لأللعاب للقتالية بمدينة قامشلو، وبرعاية 
والمنتسوري  للغات   A.to.z مركز  من 

وبإشراف االتحاد الرياضي في اقليم الجزيرة.
مختلف  من  العباً   30 البطولة  في  وشارك 
األعمار »ذكور« ومن أندية: سردم ـ األسايش 
ـ دجلة ـ برخدان ـ ومركز األكاديمية ومركز 

النسور.
عرض  فريق  كل  بتقديم  المنافسات  وبدأت 
جماعي قتالي وتم تقيم هذه العروض من قبل 
لجنة مستقلة، واستمرت لحوالي نصف ساعة 
هذه العروض ومع حضور جماهير جيد ومن 

كال الجنسين.
على  النتائج  كانت  فقد  اللجنة  تقيم  وبحسب 

الشكل التالي:
-المركز األول: نادي األسايش.

-المركز الثاني: نادي سردم.
- المركز الثالث: مركز النسور.

الفنية  اللجنة  ورئيس  األسايش  نادي  مدرب 
للعبة الكاراتيه في إقليم الجزيرة الكابتن أحمد 

»منذ  قائالً:  »روناهي«  لصحيفتنا  ذكر  عمر 
للموسم  استعداداً  مغلقاً  معسكراً  دخلنا  شهر 
وجهودنا  وبتعبنا  ـ 2022،  الرياضي 2021 
البطولة  هذه  لقب  تحقيق  استطعنا  المستمرة 

التي تقام للمرة األولى في إقليم الجزيرة.
تشجيعية  كخطوة  البطولة  تعتبر  وأضاف 
لهم  البطوالت  تكثيف  يتمنون  الذي  لالعبين 
باتت  اللعبة  فهذه  الكاراتيه  لعبة  صعيد  على 

أفضل من السابق بكثير.

ولعبة الكاراتيه تقام بطوالتها الرسمية منذ عام 
2015، وبرز اسم نادي األسايش في السنوات 
من  العديد  تحقيق  النادي  واستطاع  الماضية 
رغم  الجنسين،  كال  ومن  فئات  لعدة  األلقاب 
أن اللعبة مرت بمشاكل كبير بسبب الخالفات 
الشخصية بين المدربين والذين هم نفسهم كانوا 
يشرفون على التحكيم في البطوالت وما زالوا، 
المشاكل  تلك  نقصت  سنتين  منذ حوالي  ولكن 

مما أدى إلى تطور اللعبة نحو األفضل.

انطالقة  قرب  مع  ـ  قامشلو  روناهي/ 
للدرجة  القدم  لكرة  الرجال  دوري  منافسات 
وجمعت  السوبر  كأس  مباراة  أقيمت  األولى، 
رجال ناديي سردم وديرك على أرضية ملعب 
شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو، وبحضور 
في  المناطق  من  العديد  من  قدم  جيد  جماهير 

إقليم الجزيرة ومن كال الجنسين.
السورية  الكرة  من  بنجوم  المتخم  سردم 
سوياً،  سنوات  منذ  تلعب  منسجمة  وتشكيلة 
المباراة  قبل  الالعبين  شمل  لم  الذي  وديرك 
بعدة أيام، وأمضى عقود مع العبين أغلبهم من 

الفئة الشابة وكانت تلك أول مباراة لهم سوياً.
بشكٍل  المباراة  عن  الجميلة  اللمحات  غابت 
ظهرت  وسردم  الكرات،  بعض  باستثناء  عام 
مع  األول،  الشوط  في  وخاصةً  األفضلية  له 
الثاني  الشوط  في  لديرك  خطيرة  مرتدات 
في  الحارس  عن  القائم  أحدها  نابت  والتي 
لديرك  التعادل  تكون هدف  أن  ردها، ومنعت 

الدقيقة  في  سردم  استطاع  حيث 
لشباك  الوصول  من  السادسة 
الالعب  من  تسديد  عبر  ديرك 
الشوط  في  وحتى  العلي،  شعيب 
سليمان  الالعب  يحسن  لم  الثاني 
باب  أمام  فرصه  استغالل  رشو 
المرمى لديرك ولعدة مرات ولم 

يستطع زيادة األهداف لفريقه.
دون  بهدف  انتهت  المباراة 
بالمستوى  يكن  لم  واألداء  رد 
الفريقين،  لكال  طبعاً  المطلوب 
التي  الجماهير  تسعد  ولم 
ومن  المناطق  مختلف  من  وقدمت  حضرت 
كال الجنسين، وقاد التحكيم فيها للساحة محمد 
الثاني  شهداء  ملعب  اللقاء  واحتضن  ماالتي، 
عشر من آذار والذي لم تكن أرضيته مساعدة 
والملعب لم يصل بعد للمستوى المطلوب حتى 
اآلن، رغم خضوعه للصيانة لعدة مرات طوال 

السنوات الماضية.
سردم أصبح يحقق كأس السوبر لثالث مرات 
قادم  بأنه  الرجال  دوري  في  األندية  وينذر 
والذي  والكأس  الدوري  لقبي  على  للمنافسة 
حققهم للموسم السابق 2020 ـ 2021، وكان 
الكأس من نصيبه على حساب ديرك أيضاً بعد 

الفوز عليه بنفس النتيجة وعلى الملعب نفسه.
هذا ومن المفترض أن تنطلق منافسات دوري 
الرجال للدرجة األولى بكرة القدم يوم الجمعة 

القادم المصادف لـ 2021/12/10.

منافسات  اختتمت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
الطائرة  الكرة  دوري  من  الذهاب  مرحلة 
للرجال الدرجة األولى، باإلضافة إلى دوري 
كرة السلة للرجال في إقليم الجزيرة لموسم 
2021ـ 2022، وسط مشاركة ضعيفة في 
كال الدوريين. وعكس المواسم األخرى ظهر 
دوري الكرة الطائرة وكرة السلة وذلك من 
ونقص  بالمستوى  الضعف  المشاركة  جهة 
واضحاً  وظهر  المشاركة،  األندية  عدد  في 
كانت  التي  األندية  بعض  مستوى  تراجع 
تنافس سابقاً، وخاصةً في لعبة كرة الطائرة.

خمس  أقيمت  الطائرة  الكرة  لعبة  وفي 
قمة  ولكن  األفضل،  سردم  كان  جوالت 
المباريات كانت في مرحلة الذهاب هي التي 
جمعت بين رجال ناديي سردم واألسايش في 
الجولة الثالثة من الدوري والتي انتهت بفوز 
شوطين،  مقابل  أشواط  ثالثة  بواقع  سردم 
بمستواه  الصناديد  يظهر  لم  الموسم  وهذا 
بينما كان منافساً وصاحب ألقاب على صعيد 
من  العديد  عن  االستغناء  بعد  وذلك  اللعبة، 
أندية أخرى، ونادي جودي  العبيها لصالح 
على الشاكلة نفسها، بينما ديرك قدم مستوى 
كان  وإجماالً  األخيرة  الجوالت  في  طيباً 
ولكن  عام  بشكٍل  مقبوالً  مستواه  الدوري 
المشاركة  األندية  عدد  في  نقص  هناك  كان 
واضحاً،  كان  الفني  المستوى  وتراجع 
مقارنة بالمواسم السابقة، أما الصاالت التي 
ـ  سبيه  تربه  كانت:  المنافسات  احتضنت 
عاموداـ  ديركـ  رميالن، وانطلقت منافسات 
تشرين  شهر  من  السادس  بتاريخ  الدوري 
الثاني، وإليكم نتائج مرحلة الذهاب باإلضافة 
إلى ترتيب األندية مع نهاية مرحلة الذهاب:

الجولة األولى: 
االسايش 3×0 الصناديد 

ديرك 0×3 سردم

الجولة الثانية:
جودي 0×3 سردم

األسايش 3×0 ديرك
الجولة الثالثة:

سردم 3×2 األسايش
جودي 2×3 الصناديد

الجولة الرابعة:
األسايش 3×0 جودي.
الصناديد 3×1 ديرك

الجولة الخامسة:
صناديد 0×3 سردم
جودي 0×3 ديرك

ترتيب األندية:
1ـ سردم 11 نقطة.

 2ـ األسايش 10 نقاط.
3ـ الصناديد 5 نقاط.

4ـ ديرك 3 نقاط.
5ـ جودي 1 نقطة.

دوري السلة

ضعيفة  المشاركة  فتبقى  السلة  لعبة  أما 
اللعبة منذ عام 2018  تنشيط  بواقع  مقارنة 
لألندية،  دوري  أول  إقامة  موعد  كان  حيث 
يكن  لم  عام  بشكٍل  األندية  مستوى  ولكن 
المطلوب حتى األسايش صاحب  بالمستوى 
ألقاب أعوام 2018 ـ 2019، لم يظهر كما 
تخص  بطوالت  قيام  لعدم  وذلك  سابقاً  كان 

اللعبة باستمرار.
العالمة  حقق  الذي  الوحيد  كان  األسايش 
الكاملة وفاز في المباريات الثالثة له، وأثبت 

دجلة  بينما  جديد،  من  اللقب  لحمل  قادم  أنه 
يظهر  لم  األخيرة  النسخة  في  له  المنافس 
المستوى  جيد  خبات  كان  بينما  بمستواه، 
المركز  ونيل  نقاط  ست  كسب  واستطاع 
بمجموعة  شارك  الذي  قنديل  بينما  الثاني، 
مجرد  كان  فقد  العمرية  الفئات  من  أغلبها 
الذين  الالعبون  ولكن  للمشاركة  قادم  نادي 
بهم  االهتمام  وتم  استمروا  لو  النادي  مثلوا 
وأقيمت  مستقبالً،  الكثير  لفعل  قادرين  فهم 
الرياضية  عامودا  بصالة  المباريات  كافة 
تشرين  في 13  الدوري  منافسات  وانطلقت 
إلى  باإلضافة  المرحلة  نتائج  وإليكم  الثاني، 
الجولة  منافسات  ختام  مع  األندية  ترتيب 

الثالثة واألخيرة من مرحلة الذهاب:
الجولة األولى:

دجلة 75× 40 قنديل.
األسايش 62 × 24 خبات.

الجولة الثانية:
األسايش 58 × 7 قنديل.

خبات 53× 33 دجلة.
الجولة الثالثة:

األسايش 54 × 32 دجلة. 
خبات 96 × 36. قنديل  

ترتيب األندية:
1ـ األسايش برصيد 9 نقاط.

2 خبات برصيد 6 نقاط.
3ـ خبات برصيد 3 نقاط.

4 قنديل بدون نقاط.
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قامشلو/ رشا علي - أكدت عضوة حزب االتحاد الديمقراطي صباح عثمان أن الهدف من العزلة المشددة المفروضة على قائد الشعب الكردي عبد 
اهلل أوجالن هو القضاء على وجود الشعب الكردي وقضيته المشروعة، وأشارت إلى أن مشروع أخوة الشعوب الذي قدمه القائد كحّل شامل 

للمشاكل التي تعصف بمنطقة الشرق األوسط جميعها، هو طريق الخالص للشعوب المضطهدة.

صباح عثمان: بالمقاومة والنضال نكسر العزلة 

على القائد أوجالن

ألماز رومي: مقاومة الكريال أحبطت هجمات االحتالل التركي 
في باشور كردستان

بهدف كسر إرادة الشعب الكردي، تنتهج دولة 
االحتالل التركي سياسات تعسفية ال أخالقية، 
بحق قائد الشعب الكردي عبد هللا أوجالن منذ 
وتفرض   ،1999 عام  شباط   15 في  اعتقاله 
لمحاميه  تسمح  ال  إذ  مشددة،  عزلة  عليه 
به، واالطمئنان على وضعه  اللقاء  وذويه من 
بحق  الالإنسانية  األعمال  هذه  وسط  الصحي، 
بالحرية  الكردي  الشعب  مطالب  تتعالى  القائد 
للقائد، وإنهاء العزلة المفروضة عليه، والتأكيد 
على أن توجيهاته ومقترحاته، هي حلول لكثير 

من األزمات العالقة في الشرق األوسط.

الدولة الرتكية املحتلّة تستهدف 

الفكر الحّر

الشعب  قائد  على  المشددة  العزلة  وبخصوص 
لقاء  »روناهي«  لصحيفتنا  كانت،  الكردي، 
الديمقراطي،  االتحاد  حزب  عضوة  مع 
»هدف  قائلة:  تحدثت  التي  عثمان،  صباح 
العزلة على  تشديد  التركي من  االحتالل  دولة 
القائد عبد هللا أوجالن، هو إنهاء وجود الشعب 
المنادي  الديمقراطي  والمشروع  الكردي، 
المنطقة  لشعوب  والحرية،  الشعوب  بأخوة 
كافة، والرامي إلى إنهاء االحتالل واالستبداد«. 
التي  المؤامرة  »إن  إلى  صباح  وأشارت 
الحر،  الديمقراطي  الفكر  مؤّسس  استهدفت 
أوجالن،  هللا  عبد  األممي  والقائد  الفيلسوف 
الحر،  الفكر  على  القضاء  منها  الغاية  كانت 
الدولة  أن  نجد  المعني  وبهذا  انتشاره،  ومنع 
التي  جميعها،  الشعوب  استهدفت  التركية، 
من  لنضاله  القائد؛  في شخص  بالحرية  تنادي 

أجل حرية شعوب المنطقة جميعها«.
أوجالن  القائد  »بيد  قائلة:  صباح  ونّوهت 
فتقوم  جيداً،  ذلك  يعلم  والمحتّل  الحّل،  مفتاح 

على  والمؤامرة  العزلة  بتشديد  التركية  الدولة 
القائد أوجالن في جزيرة إمرالي منذ أكثر من 
عشرين عاماً، ألنها تدرك أن خالص الشعوب 

سيتحقق بفكر وفلسفته«. 

األّمة الدميقراطية بديل السلطة 
الديكتاتورية الشوفينية

قائلةً:  صباح  تحدثت  العزلة  تشديد  وحول 
»إن تشديد العزلة على القائد أوجالن، وزيادة 
وشرق  شمال  مناطق  على  االحتالل  هجمات 
تقوم  لهذا  البعض،  ببعضها  مرتبطة  سوريا، 
وشرق  شمال  مناطق  وتهدد  العزلة،  بتشديد 
من  متخّوف  ونظامها  باالحتالل،  سوريا 
نظامها  لتهديده  الديمقراطية؛  األمة  مشروع 
القوموي، لذلك يحاولون تدمير هذا المشروع، 
من  أخرى  مناطق  واحتالل  الهجمات،  بزيادة 

شمال وشرق سوريا«. 
أما عن دور المرأة، أشارت صباح في حديثها 
قائلةً: »إن للمرأة والشبيبة دورهما في إيصال 
األمان،  بّر  إلى  والديمقراطية  الحرية  ثورة 

لهذا علينا كنساء بشكل خاص، وعلى الشعوب 
حتى  والمقاومة  واإلصرار،  النضال،  كافة 
ال  أن  الشعوب،  على  فيجب  األخير،  الرمق 
تقوم  التي  الخاصة،  السياسات  وراء  ينجّروا 
بها القوى االحتاللية، المحاولة لزعزعة األمن 
واالستقرار في المنطقة، وعلينا أن نثق بشكل 

تاّم بإرادة، وقوة، وعزيمة قواتنا«.

»هناك  قائلة:  حديثها  عثمان  واختتمت صباح 
ضرورة للنضال والكفاح من أجل الوقوف في 
التكاتف،  كافة  الشعوب  فعلى  األعداء،  وجه 
واإلصرار،  بالوعي،  والتمتع  والتالحم، 
المكتسبات  على  الحفاظ  أجل  من  والنضال؛ 
الشهداء، وبالمقاومة  التي تحققت بفضل دماء 
والنضال نقضي على االحتالل، ونكسر العزلة 

على القائد أوجالن«. 

كوباني/ سالفا أحمد ـ قالت السياسيّة وعضوة 
الديمقراطي  االتحاد  حزب  في  المرأة  مجلس 
المحتل  هجمات  »إن  رومي:  ألماز   PYD
قضم  هدفها  كردستان،  باشور  على  التركي 
وزيادة  واحتاللها،  األراضي  من  المزيد 
قواعدها في باشور«، مشيرة إلى أن مقاومة 
أّدى  التركي،  االحتالل  بوجه  الكريال  ونضال 

إلى كسر شوكتهم وتراجعهم الُمهين.

 23 منذ  كردستان  باشور  مناطق  تتعّرض 
نيسان المنصرم، لهجوم همجي من قبل جيش 
الدفاع  قوات  تكبيد  وسط  التركي،  االحتالل 
الشعبي لجيش االحتالل التركي خسائر فادحة، 
دولة  تلجأ  لذا  وتراجعها،  فرارها  إلى  أدّت 
االحتالل التركي الستخدام األسلحة الكيمياوية 

المحرمة دولياً تحت أنظار العالم. 
فيما أعلنت قوات الدفاع الشعبي في بيان لها، أن 
الدولة التركية منذ هجماتها الفاشية على مناطق 
باشور كردستان استخدمت األسلحة الكيماوية 
تواطؤ  وسط  مرة،   323 الدولية  المحرمة 

حكومة باشور كردستان، والحكومة المركزية 
التركي،  المحتل  مخططات  مع  بغداد،  في 
تجاه  الدولي،  المجتمع  قبل  من  ُمخٍز  وصمت 
وقوانين  لمعايير  المنافية  التركية  الخروقات 

حقوق اإلنسان، والمؤسسات الدولية المعنية.

محاوالت املحتل الرتيك باءت 
بالفشل

السياسيّة  لصحيفتنا  تحدثت  ذلك  على  وتعليقاً 
االتحاد  حزب  في  المرأة  مجلس  وعضوة 
»إن  فقالت:  رومي  ألماز   PYD الديمقراطي 
على  التركي  االحتالل  هجمات  من  الهدف 
كردستان  باشور  في  المشروع  الدفاع  مناطق 
كسر إرادة الشعب الكردي، ونضالهم المستمر 

من أجل نيل حقوقهم المشروعة«.
محاوالت  فشل  بعد  بقولها:  ألماز  وأشارت 
شمال  في  االحتاللية  وهجماتها  كلها،  تركيا 
من  جديدة  مناطق  باحتالل  سوريا،  وشرق 
باشور  إلى  توجهت  السورية،  األراضي 
مقاومة  من  للنيل  يائسة  محاولة  في  كردستان 
الكريال، ولتغييب الشعب التركي بما يجري في 
المتدهورة،  االقتصادية  الحالة  نتيجة  الخارج، 
قياسية  مستويات  إلى  التركية  الليرة  وهبوط 

غير مسبوقة. 
الكريال  قائلة: مقاومة ونضال  ألماز  وأضافت 
جبال  في  التركي  االحتالل  جيش  وجه  في 
كردستان، لقنتهم دروساً في التضحية والفداء، 

وكبدتهم خسائر فادحة، ما أدى إلى تقهقرهم، 
وعموم  الكردي  للشعب  نصر  رسالة  وهذه 

الشعوب المضطهدة في المنطقة.

رضبات الكريال دكّت مضاجعهم

وتابعت ألماز: وبعدما استخدمت دولة االحتالل 
تحرز  فلم  دولياً،  المحرمة  األسلحة  التركي 
تحت  التراجع،  إلى  ت  اُضطُّرَّ لذلك  تقدم  أي 

بهزيمتها  كفيلة  كانت  التي  الكريال،  ضربات 
لدولة  رسالة  وإرسال  كردستان،  باشور  في 
االحتالل التركي مفادها؛ أن الكرد لن يسمحوا 
لها باحتالل وطنهم والقضاء على مكتسباتهم، 
بالرغم  الطاهرة،  شهدائهم  بدماء  تحققت  التي 
االحتاللية  والمحاوالت  االنتهاكات  تلك  من 
المناطق  من  المزيد  على  للسيطرة  كلها؛ 
نتيجة  لكن  كردستان،  باشور  في  الكردية 
المقاومة البطولية؛ لم تستطيع الوصول لهدفها. 
وفي نهاية حديثها، شجبت ألماز رومي تواطؤ 

بالحزب  المتمثلة  كردستان  باشور  حكومة 
تركيا  مخططات  مع  الكردستاني  الديمقراطي 
مقبولة،  غير  أنها  إلى  وأشارت  االحتاللية، 
وتصّب في خدمة المحتل التركي، في وقت من 
وتحقيق  الصفوف  رصُّ  الكرد  على  الواجب 
التي  المخططات،  أمام  للوقوف  الوحدة، 
هذه  وأمام  الكردي،  الشعب  وجود  تستهدف 
اللحظات التاريخية والمصيرية، اختار الحزب 
والمساندة  الوقوف  الكردستاني،  الديمقراطي 

مع أعداء الشعب ضد أبناء جلدته. 

مخيم الهول.. خطورة متفاقمة وسط صمت دولي..!
دجوار أحمد آغا

بسوريا  المعنية  التحقيق  لجنة  رئيس  حذر 
التابعة لألمم المتحدة »باولو بينيرو«، المجتمع 
الدولي، من ظن البعض بقرب نهاية الصراع 
صورة  يعطي  الحال  واقع  لكن  سوريا،  في 
أمام  ألقاها  أخرى مختلفة، جاء ذلك في كلمة 
المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  الثالثة  اللجنة 
اليوم، مشيرا إلى أن »هذا ليس الوقت المناسب، 
ليظنَّ أحد، أن سوريا آمنة، وأنه يمكن لالجئين 
في  تصاعدا  نشهد  بل  ال  ديارهم،  إلى  العودة 
نتحدث  »بينما  أنه  وأوضح  والعنف«  القتال 
اآلن، ال يزال الماليين من المدنيين مضطرين 
لمواجهة الحرب واإلرهاب والحزن، والعديد 
مدمرة،  ممتلكاتهم  وجدوا  النازحين،  من 
الجماعات  أو  الحكومة،  عليها  استولت  أو 
يتبق  الجماعات اإلرهابية - ولم  أو  المسلحة، 
ضئيلة  وآفاق  إليه،  للعودة  القليل  سوى  لهم 

لكسب معيشتهم«.
وقال رئيس لجنة األمم المتحدة لسوريا باولو 
 12 سن  تحت  هم  الالجئين  »معظم  بينيرو: 
وهناك  عراقيون،  نصفهم  يقارب  وما  سنة، 

7800 نازح من قرابة 60 دولة أخرى، كم مرة 
سيتعين علينا دعوة الدول األعضاء والسلطات 

المحلية إلعادة أطفالهم إلى بالدهم؟«. 
وأضاف: »هؤالء األطفال هم ضحايا، وإنهم 
حقيقية،  وطفولة  والتعليم  الحماية  إلى  بحاجة 
جرائم  على  األطفال  معاقبة  تبرير  يمكن  وال 

آبائهم«.
ألف   60 من  أكثر  يعيش  الهول  مخيم  وفي 
غالبيتهم  سوريا،  وشرق  شمال  في  نازح، 
التحقيق  لجنة  وسلطت  واألطفال،  النساء  من 
الذي  بالتصعيد،  اتّسم  نمٍط عام،  الضوء على 
شهدته البالد في األشهر األخيرة، ووصفته في 

تقريرها األخير أمام مجلس حقوق اإلنسان. 
المتحدة  األمم  لجنة  رئيس  بينيرو،  وتساءل 
منتظرين  نتركهم  »هل  سوريا:  بشأن 
تتصرف  األعضاء،  الدول  أن  أم  مصيرهم؟ 

اآلن استجابة لندائهم؟«.
وفي موضوع مماثل عن مخيم الهول، نشرت 
 12 بتاريخ  البريطانية  األندبندنت  صحيفة 
»بيل  للكاتبة  مقال  المنصرم  الثاني  تشرين 
»أكثر  الهول:  مخيم  »داخل  بعنوان  ترو« 
حيث  األرض«،  وجه  على  دموية  األماكن 
عن  مروعة  مشاهد  مقالها  في  الكاتبة  تتناول 
في  الهول  مخيم  داخل  وعنف  قتل  حوادث 
سبيل  على  وتذكر،  سوريا،  وشرق  شمال 
يوم  ظهر  بعد  مسلح  المخيم  »دخل  المثال، 
أقارب  من  اثنين  بالرصاص  فقتل  الجمعة، 
النهار،  وضح  في   - »سارة«  اسمها   - امرأة 
مخيم  في  المسجد  من  الجموع  عادت  فيما 
الالجئين، أما »ليلى«، حسب ما تقول الكاتبة، 
وقتلوا  الليل،  منتصف  في  المهاجمون  فجاء 
بجانبها  الخيمة  في  يرقد  كان  الذي  زوجها، 

وهي حامل«.
وتضيف الكاتبة قائلة: »إن العنف هناك وصل 

إلى مستويات غير مسبوقة، فأقارب »سارة« 
األقل،  على  شخًصا   81 بين  من  و«ليلى« 
وحسب ما قاله مسؤولو المخيم إنهم قتلوا في 
عام 2021، وترى الكاتبة أن الدوافع الدقيقة 
مسؤولي  ولكن  معروفة،  غير  القتل  لعمليات 
أن »مقاتلي  يعتقدون  السكان،  وبعض  المخيم 
عمليات  غالبية  وراء  هم  وأنصارهم  داعش 
الجماعة،  جهود  من  جزء  الهول  ألن  القتل؛ 
لشن  التخطيط  وحتى  الدخل،  وتوليد  للتجنيد 
هجمات في الخارج بعد سحق الخالفة في عام 

.»2019
الفرنسية  الصحافة  وكالة  نشرت  بينما 

الهول  مخيم  حول  تقريراً  بريس«  »فرانس 
فيه:  قالت   ،2021 الثاني  تشرين   7 بتاريخ 
»وسط فوضى وأعمال عنف، وانسداد األفق 
بلدانهم،  إلى  إعادتهم  بإمكانية  الدبلوماسي 
ينشأ جزء من الجيل المقبل من الجهاديين في 
سوريا،  وشرق  شمال  في  لالجئين  مخيمات 
يخشى محللون أن تصبح نسخة عن سجن بوكا 
العراقي، حيث نما تنظيم الدولة اإلسالمية فيه 

هناك.«
»تحت  أنه:  تقريرها  في  الوكالة  وتابعت 
عشرات  الكردية«  الذاتية  »اإلدارة  سيطرة 
اآلالف من األشخاص المحتجزين في ظروف 
يُرثى لها، داخل منشآت هشة، وغالباً ما تفتقد 
عدد  هؤالء  وبين  محكمة،  أمنية  إلجراءات 
يتربّون على كره  النساء واألطفال، ممن  من 
الغرب ويمكن أن يشكل بعضهم وفق محللين 

الجيل المقبل من مقاتلي التنظيم المتطرف«.
كينيث  الجنرال  تحدّث  الماضي،  شباط  وفي 
الجيش  في  المركزية  القيادة  قائد  ماكنزي، 
من  ألفاً   62 عن  بقلق  )سنتكوم(  األميركي 
الحسكة«،  »محافظة  في  الهول  مخيم  قاطني 
أكثر  بينما  العمر،  من  الـ18  دون  ثلثاهم 
بصراحة  وقال  عاماً،   12 دون  نصفهم  من 
التلقين«،  من  البعيد هو  المدى  »الخطر على 
وأضاف »إنه تطور مقلق قد تكون له تداعيات 
على األجيال، ولنكن واضحين، ال يوجد حل 
إلى  الدولي  المجتمع  داعياً  لذلك،  عسكري« 
إعادة رعاياه، والى دعم برامج إعادة التأهيل 

المحلية.
كلية  في  األستاذ  يقول  نفسه  الموضوع  وفي 
وايتسايد  كريغ  األميركية  البحرية  الحرب 
بشري  مخزون  »إنه  برس  فرانس  لوكالة 
آخرين،  مراقبين  غرار  وعلى  موقوت«، 
يخشى أن يكون لدى »تنظيم الدولة اإلسالمية« 

ضد  هجوم  شن  على  شاءت،  متى  القدرة، 
المخيم وإطالق سراح المحتجزين فيه«.

الناس،  هؤالء  استعادة  »يريدون  ويضيف 
أنّه  ويوضح  المالئمة«،  اللحظة  وينتظرون 
زال  ما  أنّه  تظهر  للتنظيم،  وثائق  على  اّطلع 
عملية  تمويل  أجل  من  اعتمادات  يخّصص 

تحرير المحتجزين.
بينما ذكرت مديرة برنامج سوريا في منظمة 
Save the children  »سونيا كوش« إن ما 
نراه هو ببساطة تخلي الحكومات عن األطفال، 
وأشارت  النزاع«.  ضحايا  إال  ليسوا  الذين 
ترحيل  عمليات  من  المئة  في   83 أن  إلى 
أوزبكستان،  إلى  جرت  األجانب،  المواطنين 

وكازاخستان، وكوسوفو، وروسيا.
الهول  مخيم  »إن  تقول:  األلمانية  الحكومة 
وهناك  خطيرة«  إرهاب  مدرسة  سوريا  في 

تنظيم  أعضاء  عوائل  بإعادة  مطالبات 
تسعى  كما  بلدهم،  إلى  األلمان  »داعش« 
الذين  أفرادها،  استعادة  إلى  فرنسية  عائالت 
انضموا إلى »تنظيم داعش اإلرهابي« خاصة 
مع عدم تجاوب الحكومة الفرنسية مع مطالبهم 

وبينهم نساء وأطفال«.   
مخيم  تحول  من  يحذّر  أيضاً  الدولي  التحالف 
للمتطرفين،  لـ«حاضنة«  السوري  الهول 
»واين  الدولي  التحالف  باسم  فالمتحدث 
ماراتو« كتب في تغريدة على التويتر بتاريخ 
مع  المستمر  »التعاون  إن   2021/9/7
شركائنا، والمنظمات الدولية، وقادة الحكومات 
تجاه جهود إعادة مخيمات النازحين داخليًا أمٌر 
مرة  داعش  عدم ظهور  لضمان  األهمية  بالغ 

أخرى«.
المجتمع  يتدخل  لم  »إذا  ماروتو:  وأضاف 
حاضنة  الهول  مخيم  فسيصبح  الدولي، 

للمتطرفين المساندين لداعش«.
هذه بعض النماذج مما كتبته الصحافة الغربية، 
واألمم المتحدة، والتحالف الدولي حول مخيم 
الهول وخطورة األوضاع فيه، سواء من الناحية 
اإلطالق  على  األخطر  الناحية  أو  اإلنسانية، 
وهي تكوين والدة ونشوء »داعش« من جديد، 
ولكن ال تزال معظم الدول والحكومات ترفض 

الذين  بالمخيم،  الموجودين  مواطنيها  استقبال 
انضموا إلى »داعش«، بمن فيهم أسر وأطفال 
أن  الخوف،  من  الرفض  هذا  وينبع  داعش، 
ينفذون  العائدين  »داعش«  عائالت  أفراد 
وكما  األم،  أوطانهم  داخل  إرهابية  هجمات 
ففي  فراغ،  من  المخاوف  هذه  تأتي  ال  تبيّن، 
الديمقراطية  سوريا  قوات  قامت  آذار2021، 
»قسد« بحملة أمنية في المخيم؛ لتقويض نفوذ 
اعتقلت  الحملة،  هذه  وخالل  فيه،  »داعش« 
القوات 125 شخًصا، يُشتبه بارتباطهم بشكل 
أشخاص  سبعة  بينهم  ومن  بداعش  مباشر 
وصفتهم القوات، أنهم من كبار القادة، إضافةً 
أسلحة  صادرت  فقد  االعتقال،  عمليات  إلى 
وذخائر وأجهزة كمبيوتر محمولة، وقد اكتسبت 
المتحدة  الواليات  من  بدعم  المنفذة  العملية 
»داعش«،  لـ  المناهض  التحالف  وأعضاء 
أهمية متزايدة وسط تزايد األدلة على استخدام 

داعش لمخيم »الهول«، الذي يضّم اآلالف من 
وأفراد  وأطفالهم  »داعش«  مرتزقة  زوجات 

أُسرهم، كمركز جديد لعملياته.    
بين  ما  وبالتنسيق  الذاتية،  اإلدارة  عمدت  لقد 
وشيوخ  ووجهاء  الديمقراطية،  سوريا  مجلس 
 1300 نحو  إخالء  إلى  إقليم  في  العشائر 
خالل  المخيم،  ضمن  المتواجدين  من  عائلة 
 5000 من  بأكثر  عددهم  يقدر   ،2020 عام 
غالبيتهم  داعش،  عوائل  من  وهم  شخص، 
إلى  باإلضافة  الزور،  ودير  الرقة  أبناء  من 
بينهم  من  جديدة  دفعات  إلخراج  التجهيز؛ 

عوائل من أبناء محافظة حلب.
تقديم  من  بدَّ  ال  كاٍف،  غير  لوحده  هذا  لكن 
المجتمع الدولي الدعم والمساندة لإلدارة الذاتية 
سواء  سوريا،  وشرق  شمال  في  الديمقراطية 
أوال،  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  خالل  من 
ومن ثم السعي الجاد في استالم مواطنيهم من 
المخيم، أو من خالل انشاء محكمة دولية وفق 
المرتزقة  هؤالء  لمحاكمة  العالمية  المعايير 
والحكم عليهم وفق جرائمهم المرتكبة، ونزع 
فتيل هذه القنبلة الموقوتة، التي إن انفجرت -ال 
سمح هللا- سوف تنتشر آثاراها في سائر بقاع 

العالم مجدداً، ولن يسلم منها أحد.
نترك لكم التعليق.  
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 خطى
 وقرار
كبير

عمري،  من  األولى  السنوات  في 
الالهوتية  المسائل  عند  مطوالً  توقفُت 
األنبياء،  هللا،  الوجود،  قضايا  مثل: 
أمارس  كنُت  كوني  إلى  وباإلضافة 
وكنت  كلها،  اإلسالمية  العبادة  طقوس 
إماماً أيضاً، لقد كنُت متعلقاً كثيراً بهذه 
كانت  ثم  ومن  بها،  ومهتماً  المسائل، 
الفلسفة ومن بعدها االشتراكية و بعدها 
وإلى  والتنظيمي  السياسي،  العمل  كان 
مدى  ترون  واآلن  هذا،  مستمٌر  اآلن 
توقفنا على المسائل العسكرية، أما أنتم 
تظنون  يجعلكم  لسيجارة،  فامتالككم 
العالقات  تبنون  العالم،  تملكون  أنكم 
بهذه  ينشغل  أن  لإلنسان  فهل  التافهة، 
التافهة؟ وال تقدرون  المسائل الصغيرة 
وتتحدثون  الرفاقية،  الروح  تفهموا  أن 
وجدتم  ولو  بالكالم،  فقط،  الوطنية  عن 

الفرصة المناسبة لهربتم حتماً.
تقوية  على  يقدر  ال  الذي  اإلنسان  إن 
ذاته، حتماً سيهرب؛ أما اإلنسان القوي 
سبيالً،  الهروب  لنفسه  يرضى  فال 
تعرفون  ال  فأنتم  حقاً،  فقراء  إنكم 
وزمانكم،  وقتكم،  من  تستفيدون  كيف 
وإمكانياتكم بشكٍل جيد، فأنتم كالقرويين، 
ال يمكنكم أن تقوموا إال بالفتنة والنميمة، 
الذي  المناضل،  ذلك  النعدام  وذلك 
يطرح علّي فكراً عظيماً وجديداً؛ ليخدم 
يُفيدنا  ما،  يقدم مخططاً  أو  القضية،  به 
أن  دون  وطبعاً  معين،  موضوع  في 
فأنتم  ذلك  نفسه ويخدعني، رغم  يخدع 
األشياء؛  وتطلبون  بأنفسكم  معجبون 
هو  السبب  ترى؟  يا  لذلك  السبب  فما 
القيادة،  تستوعبوا  ولم  تفهموا،  لم  أنكم 
والسياسة،  األيديولوجية  لكم  تقدم  التي 
يجب أن تكونوا مع القيادة قلباً وروحاً، 
تدركون  وأنتم  زرادشت،  كالنبي  فأنا 
باألشياء  تنشغلون  ولكنكم  جيداً،  ذلك 
الصغيرة التافهة والقذرة، إنكم تجعلون 
ال  فأنتم  حقاً،  عليكم  يتأسف  المرء 
تقدرون على تربية أنفسكم، علماً أنني قد 
كررُت ذلك آلالف المرات، ولكن لماذا 
أنتم مصرون بأن تبقوا بهذا الشكل؟ وقد 
السابق،  في  عليه  كنتم  ما  غير  تكونوا 
ولكن رغم ذلك، فكل شيء متوقع منكم، 
خاص  بشكٍل  نفسي  وبنيُت  كّونت  فأنا 
ومميز جداً، فمسألة مطالعة الكتب عندي 
قليلةٌ، وإن حصل، فذلك ألقارن ما تقوله 
الكتب بأفكاري وآرائي، وقبل ذلك أقوم 
إلى  فالنظر  الطبيعة،  من  الفلسفة  بتعلم 
الطبيعة، يعلّم كثيراً، ولكنكم ال تعرفون 
كيف تنظرون إلى الطبيعة أيضاً، فكل 
شيء في الطبيعة بحد ذاته كتاٌب كبير، 
في  كالمجانين  فأنتم  لذلك  باإلضافة 
ولهذا  والعسكرية،  السياسية  تقرباتكم 
فإن مقدرة الحل عندكم معدومة، يجب 
اآلن  الحرب،  سياسة  بأن  تعلموا  أن 
ال  من  كل  تحرق  فهي  كالسابق  ليست 
أن  عليكم  نفسه،  على  مسيطراً  يكون 
ذلك  لتربية  طريقة؛  ألنفسكم  تُوجدوا 
فيكم وأهم شيء في األمر، هو االحترام 
على  والقدرة  والصدق  واإلخالص 
التطبيق، ال أن تقوموا بذلك بشكٍل ريفي 
وساذج، فمن خالل مالحظتي أرى أنكم 
غير مستعدين للقيام بهذه األشياء، فأنتم 
ال تنفعون لشيء بل وتقفون في الوسط 
- على عكسي تماماً - فأنا ال أتأثر بأحد 
كفيلة  واحدة  فسيجارة  عكسكم،  على 
الكثير  وهناك  وتذلكم،  تخدعكم  بأن 
يوم  في  أقم  لم  الشاكلة،  هذه  على  فيكم 
من األيام بربط نفسي بشيء ما، وعلى 
العكس فأنا دائماً أسمو، وأرتفع، ولكن 
نصفكم يربطون أنفسهم بأموٍر صغيرة 
وتافهة، وال يوجد عندكم شيء تعطونه 

للمرء. 

من فكر القائد

القائد عبد اهلل أوجالن

في زمن الخداع قوُل الحقيقة عمٌل ثورّي

اإلدارة الذاتّية وإشكالّية الضامن السورّي

بكر حج عيىس  

استهل مقالتي بتوطئة مختصرة، للذين عايشوا 
حزب  فيها  ظهر  التي  المرحلة،  تلك  ظروف 
تحررية،  ثورية  كحركة  الكردستاني  العمال 
وتعالت أصواتهم في هذه المرحلة فقط لمحاربة 
مما  أكثر   PYD الديمقراطي  االتحاد  حزب 
الفقاعية  في مزاوداتهم  األعداء، هم  يحاربون 
العمال  حزب  لـ  مواٍل   PYDالـ بأن  يقولون 
الشراكة  يقبل  ال  وأنه   ،PKK الكردستاني 
في  السياسية  الحياة  على  وقضى  السياسية، 

روج آفا.
مثقوبة  ليست  وذاكرتي  آفا،  روج  ابن  كوني 
فتّوتها سأذكر لمحة عن تلك المرحلة  وبكامل 

التي عايشناها بتفاصيلها كلها.
كنعان  به  قام  الذي  العسكري،  االنقالب  بعد 
كوادر  خرج  تركيا،  في   1980 عام  إيفرين 
ومن  تركيا،  من  كلها  السياسية  األحزاب 
الكردستاني،  العمال  حزب  كوادر  ضمنهم 
وكان من بينهم المناضل األممي “كمال بير” 
الذي جاء إلى مدينة حلب، وعقد ندوة لطالب 
كانوا  الذين  الطالب،  أحد  بيت  في  الجامعة 
جميعاً منتسبين لألحزاب السياسية في سوريا، 
هم لم يعرفوا هذا الشخص “كمال بير” الذي 
كان يحمل اسماً مستعاراً، وبرفقته الصيدالني 
التي  الندوة،  ليترجم  نعسان”  “عبدي  الراحل 
يعقدها كمال بير إلى الكردية، كونه من أصٍل 

تركي ال يُجيد اللغة الكردية.
واسعة  معرفة  تمتلك  شخصية  بير  كمال  كان 
عن  ناهيك  والفلسفية،  السياسية،  العلوم  في 
بتحليالتها  المناضلة  الثورية  شخصيته 
ترك  الثورية  وبروحه  والفكرية،  السياسية، 
الطلبة، ومن ضمن هؤالء  لدى  جيداً  انطباعاً 
ابن أخي فرحان حج عيسى، الذي حدّثني عنه، 
بعد  الثاني  اليوم  “في  قائالً:  الندوة  تلك  وعن 
هذه  عن  الجامعة  في  لزمالئنا  تحدثنا  الندوة، 
وتحليالته  نقاشه  وعن  المناضلة،  الشخصية 

المتعلقة بوضع الشرق األوسط، وتقييمه للحزب 
الشيوعي السوفياتي، واألحزاب الشيوعية في 
المنطقة عموماً؛ كذلك عن األحزاب اليسارية 
والُكردية، وعن عدم التزامهم بمبادئهم وبالقيم 
التحررية  الحركة  تجاه  وتخاذلهم  الثورية، 
الكردستانية”، ويتابع فرحان حديثه: “فوجئت 
ذاك  نتحدث عن  كنا  أن  بعد  الثاني،  اليوم  في 
المناضل، وعن تحليالته وآرائه، بدعوتي من 
قبل العضو في المكتب السياسي للحزب، الذي 
كنت أنتمي إليه آنذاك، وتهديده لي بالفصل من 
“كمال  أي  الشخص،  هذا  التقيت  إذا  الحزب، 
قبل  س من  أُّسِ قد  أن حزبه  بحجة  ثانيةً؛  بير” 
لتصفية  التركية،  االستخبارات  “الميت” 
عالقات  “لنا  بقوله:  مدعياً  الكردية،  القضية 
مع األحزاب الشمالية، مثل )كوك، وكوكسي، 
جميعهم  ريزكاري…(  وآال  وبيشنك،  وددق، 
أحزاب وطنية، ولنا معهم عالقات جيدة، ونحن 
س  أُّسِ  PKK أي  الحزب  هذا  أن  اتفاق،  على 
نحن  وأيضاً  الكردية،  الحركة  على  للقضاء 
القرار  اتخذنا  سوريا،  في  الكردية  واألحزاب 
أعضاء  مع  واالحتكاك  والحوار  النقاش  بعدم 
الذي  الشخص،  هذا  دليل  وأكبر  الحزب،  هذا 
اجتمعتم به، هو تركي ال يجيد الكردية، وكيف 
إنه من  الكردية،  القضية  لتركي أن يدافع عن 

الميت التركي”.
وفي معرض حديثه يقول فرحان: “لم نكن نعلم 
مظلوم  مع  استشهاده  بعد  إال  بير(  )كمال  أنه 
سجن  في  دُورموش،  خير  ومحمد  دوغان، 
“آمد” نتيجة اإلضراب عن الطعام 64 يوماً، 

ونشر صوره مع مظلوم دوغان«.
في ذاك الوقت، أدركنا أن الشخص الذي التقينا 

به أحد أبطال مقاومة سجن آمد”.
هؤالء  تاريخ  في  نت  دُّوِ حقيقة،  هذه  بالطبع 
الحقيقيين  المدافعين  حاربوا  الذين  المزاودين، 
عن القضية الكردية، منذ اليوم األول، ومنذ أن 

وطئت أقدامهم روج آفا وسوريا.
أما على الساحة اللبنانية، فبعد وصول أعضاء 
من الحزب إليها، هرباً من تعسُّف االنقالبين، 
ف  تعرَّ أن  وبعد  الفاشي،  االنقالب  وظروف 
الفلسطينية  المنظمات  على  المناضلون  هؤالء 
لالستفادة من تجاربهم العسكرية؛ وليعودوا إلى 
الوطن، ال كما غيرهم خرجوا من الوطن ولم 

يعودوا…
بدر  صالح  المدعو  هناك  واجههم  لبنان  في 
وحاربهم  الشعب”  “اتحاد  رئيس  الدين، 
عند  حتى  الكثيرة،  وبالتلفيقات  باإلشاعات 

“إن  يقول:  كان  حيث  الفلسطينية،  األحزاب 
سجن  في  يقاومون  الذين  يمثلون  ال  هؤالء 
أعضاء  هم  بالمقاومة،  يقومون  الذي  بّل  آمد، 
حزب بيشنك، …هؤالء مرتبطون بالمخابرات 
صيت  ذاع  الوقت  ذاك  وفي  األمريكية”، 
التحررية،  الحركات  بين  آمد،  سجن  مقاومة 
وكان محل تقدير واحترام وتعاطف، ودون أن 
وقٌت  يمِض  لم  األحداث،  تلك  سرد  في  نطيل 
طويل على محاوالت التزييف والتلفيق، حتى 
ورياء  كذب  الفلسطينية  للمنظمات  انكشف 
يمثلون  الكوادر  وأن هؤالء  بدرالدين،  صالح 
وعند  التركية(،  الزنزانات  )مقاومة  المقاومة 
اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982 أبدى كوادر 
الحزب مقاومتهم البطولية في قلعة الشقيف إلى 
شهيداً  عشر  أحد  فقدَّموا  الفلسطينيين،  جانب 
هذه  عن  جميعها  الصحف  وتحدثت  آنذاك، 
تحدث  اإلسرائيلي،  اإلعالم  وحتى  المقاومة، 
عن هذه المقاومة؛ ومن بعدها قدمت المقاومة 
على  كدليل  للحزب؛  تدريبياً  مقّراً  الفلسطينية 

الصداقة المشتركة بينهما.
عن  اإلشاعات  يبثون  هؤالء،  كان  هكذا  نعم 
الثمانينات،  في  الكردستانية  التحرر  حركة 
واليوم  كلها،  بالوسائل  لكوادرها  محاربين 
كل  البعيدة  واألطراف،  الجهات  تلك  تستمر 
والثورية،  الوطنية  والمبادئ  القيم  عن  البعد 
بالسير في االتجاه ذاته، وبالرغم من أن كوادر 
العمال الكردستاني لم يختلطوا مع الشعب في 
السياسية  الحياة  يصادروا  ولم  الوقت،  ذاك 
وبتضحياتهم  فبجهودهم  هؤالء،  يدَّعي  كما 
ووعيهم  وبثقافتهم  العالية،  الثورية  وبأخالقهم 

الوطني، احتلوا مكانة رفيعة في قلوب الشعب 
الكردي، وفي قلوب الشعوب المناضلة.

صورة أخرى أود االستشهاد بها في هذه المقالة 
التركية  الفاشية  أول طلقة ضد  في  المقتضبة، 
في 15 آب عام 1984 ″قفزة 15 آب« أصدر 
16 حزبًا كرديًا بياناً، أدانوا فيه الكفاح المسلح، 
ووصفوا  الكردستاني،  العمال  أطلقه  الذي 
يقوم  إرهابية«  »بعمليات  المسلحة  المقاومة 
بها الحزب، وهم غير مسؤولين عنها كأحزاب 
االنقالب  قائد  أفرين،  كنعان  واستغل  كردية، 
الوحيدين في وصفنا  البيان، وقال: “لسنا  هذا 
كرديًا  حزبًا   16 وهذا  باإلرهابين،  لهؤالء 

يؤكدون على ما نقول”.
في  “الُمنحّطون  نيتشه  الكبير  الفيلسوف  يقول 

حاجة إلى الكذب.. إنه أحد شروط بقائهم”.
بالطبع َمن كان يعمل على تشويه سمعة مقاومة 
هم  التركية،  الفاشية  وجه  في  األبطال  هؤالء 
الحقائق،  تزييف  على  اليوم  يعملون  أنفسهم 
وارتزاق،  سمسرة،  عملية  في  الكذب  وتلفيق 
االتحاد  حزب  ضد  عصرنا  في  نظيرها  قلَّ 
التي  الشعب،  حماية  ووحدات  الديمقراطي، 
قدمت آالف الشهداء، وهؤالء هم أنفسهم اليوم، 
لعفرين،  ومرتزقتها  تركيا  احتالل  يبررون 
والقتل  والنهب  السلب  عمليات  ويشرعنون 

على الهوية.
الثُّلَّة، التي أصبحت أداة للحرب التركية   تلك 
نفسها  هي  ومكتسباته،  شعبنا  ضد  الخاصة، 
التي وصفت المناضل األممي الشهيد كمال بير 

عام 1980 بالميت التركي.

محمد بشري 

الكثير من  لقد فشلت رهانات كثيرة، عقد عليها 
المحللين حول ما ستؤول اليه المسألة السورية، 
بما في ذلك الدول التي تدخلت باألزمة، فالبعض 
كتركيا،  أشهر،  النظام خالل  راهن على سقوط 
وقطر، حاملي وداعمي المشروع اإلخواني، من 
تلك  لكن  مقاسهم،  على  معارضة  تشكيل  خالل 
الرهانات كانت خاطئة، فتحول مسار الثورة بعد 
ما يقارب الستة أشهر من اندالعها، وتحولها إلى 
مسلحة، ومن ثم تدويل األزمة بعد ذلك؛ لتدخل 
فقد  اآلن،  إلى  مستمراً  زال  ما  مظلم،  نفق  في 
كباقي  فهي  بروسيا،  يتعلق  فيما  صعبا  أصبح 
الدول تدخلت لحماية مصالحها، وهذه المصالح 
تجعلنا نرجع للتاريخ؛ لنعرف ماهية العالقة بينها 

وبين الكرد، والتي هي جزء من اإلدارة الذاتية، 
الدوام،  على  وعالقتها  مبشر،  غير  فتاريخها 
كانت ال تخدم المصلحة العامة للقضية الكردية، 
المعادية  الدوال  مصالح  تخدم  كانت  ما  بقدر 
سلطنا  فإذا  وإيران،  تركيا  وباألخص  للكرد، 
فهي  الحالية،  روسيا  به  قامت  ما  على  الضوء 
تعدّ  الجزء األكبر من االتحاد السوفياتي السابق، 
ستكتشف مدى دورها التدميري والسلبي، لمسار 
كباقي  حقوقهم  على  الحصول  نحو  الكرد  توجه 
شعوب العالم.  فقد كان هناك الماليين من الكرد 
في جمهوريات االتحاد السوفياتي، التي مورست 
عليهم سياسة الصهر، والتذويب العنصري، فقد 
إيران  مصالح  عن  للدفاع  بالوكالة  دوراً  لعبت 
يشكلون  أنهم  الحديثة،  القديمة  والحجة  وتركيا، 
وخاصة  الدول،  تلك  لمستقبل  وتهديدًا  خطًرا، 
وطرد  بتهجير  قاموا  كما  ستالين،  عهد  في 
إلى  تركيا،  لحدود  المحاذية  المناطق  من  الكرد 
سيبيريا، ضمن رحلة قتل وجرح منهم اآلالف، 
ذات  الحمراء  كردستان  لجمهورية  حدث  مثلما 
ألذربيجان  تابعة  كانت  والتي  الذاتي،  الحكم 
لينين،  عهد  في  مأساوية  نهاية  فانتهت  آنذاك، 
وأيضا جمهورية مهاباد، التي تآمرت عليها  كل 
ذلك  أثر  وعلى  السوفياتي،  واالتحاد  ايران  من 
انسحب الجيش األحمر، وترك الكرد أمام مصير 
تدم  لم  التي  الجمهورية  للقضاء على  تراجيدي، 
أكثر من 11 شهًرا، وإعدام قائدها قاضي محمد. 
وليس ببعيد، وفي حلقة أخرى من حلقات التآمر 
من  حصل  ما  لمصالحها،  وخدمة  الكرد،  على 
اتفاق مشين، الذي تم بين روسيا وتركيا، مقابل 

الروسي  الغاز  ومد  للمناطق،  وتبادل  مقايضات 
عبر تركيا الى أوروبا وضوء أخضر من العالم 
بعد  ونُهبت خيراتها  اُحتلَّت عفرين،  المتحضر، 
مقاومة دامت 58 يوًما. واتباعها بعد ذلك سياسة 
الكردية  الهوية  وطمس  الديمغرافي،  التغيير 
والذاتية  الموضوعية  الظروف  تغير  ورغم 
الذي  الذاتية،  اإلدارة  مشروع  وتبنيهم  للكرد، 
وعرب  كرد  من  المنطقة  شعوب  فيه  تشترك 
التعايش  مبدأ  على  وغيرهم،  وآشور  وسريان 
المشترك.  والمصير  المشترك  والعيش  السلمي 
على  يلعبان  النظام،  خلفهم  ومن  الروس  أن  إال 
بعضها  المنطقة  شعوب  وضرب  الطائفة،  وتر 
سبيل  في  للكرد  استمالتهم  ومحاولة  البعض، 
األساسية  فاإلشكالية  مشروعهم،  عن  التخلي 
تكمن في فوبيا لدى األنظمة المحتلة لكردستان، 
أن  أم  نفسه؟  التاريخ  سيعيد  هل  الكرد،  تجاه 
الظروف تغيرت؟ هل ستتكرر حلقات المسلسل 
التراجيدي مع الكرد؟ أم أن وضع الكرد ضمن 
يتضح من  الدولية،  الساحة  اإلدارة على  هيكلية 
الرقم  هذا  تجاوز  الصعب  من  أصبح  أنه  ذلك 
الصعب في المعادلة السورية، وخاصة في ظل 
مواكبه ومحاولة إيجاد حل للقضية الكردية، التي 
عليه،  كان  لما  مغايًرا  آخر  منحى  تأخذ  بدأت 
الكردستانية،  التحرر  حركة  ظهور  بعد  خاصة 
وطرح مشروع األمه الديمقراطية، الذي يتناسب 
في طياته حاًل  ويحتوي  الدولية،  المتغيرات  مع 
االهتمام  هذا  نرى  لذلك  عالقة.  عالمية  لقضايا 
قبل  من  وجذب  كبير،  مستوى  على  المتزايد 
ويبدأ  المنطقة،  في  يحدث  ما  لمعرفة  العالم؛ 

مستوحاة  األولى  بحروفها  الرواية  كتابة  بذلك 
البطوالت في حربها ضد اإلرهاب،  من صدى 
السورية،  األرض  على  المصالح  تداخل  وربما 
وتناغم التكنيك المستخدم من قبل االدارة الذاتية، 
استطاعت إلى حد كبير في كسب اهتمام الدول 
أنظار  محط  وجعلها  اإلدارة،  لهذه  العظمى 
الكثيرين لتلك الدول، وما االطالع على التجربة 
إال دليل على مدى الصدى والمكانة التي حققها 
تلك اإلدارة، وباعتبارها تتعامل مع الجميع على 
في  المتدخلة  الدول  أغلب  مع  متقاربة  مساحة 
الشأن السوري، ومن بينها روسيا، فهي تحاول 
أن  الواقع  المفروضة وحسب  المتغيرات  حسب 
تجد حاًل، وتكون ضامنًا حقيقيًّا، وتكون ضامنًا 
الديمقراطية، وبين  بين مجلس سوريا  للتفاوض 
لعب  تستطيع  حد  أي  إلى  لكن  السوري،  النظام 
على  يعتمد  هذا  حقيقي،  كضامن  الدور  هذا 
والقوية  المرنة،  والدبلوماسية  القومية  االدارة 
شعوب  على  ذلك  في  معتمدة  نفسه،  بالوقت 
مناطق اإلدارة الذاتية وتماسكهم واقتناعهم بأنهم 
وترتيبه  التنظيم  قوة  وعلى  واحدة،  سفينة  في 
في  الموجود  الفساد  على  والقضاء  الداخلي، 
العسكرية  القوة  وعلى  الذاتية،  اإلدارة  فواصل 
الدائم في  واستعدادها  وعسكرياً  فكرياً  وتدريبها 
مواجهة المخاطر، وخلق حالة ارتياح اقتصادي 
الهجرة،  البقاء والحد من أسباب  وتوفير أسباب 
وقد قطعت اإلدارة شوطا كبيًرا في تلك النقاط، 
لذلك أعتقد أن روسيا ستحاول أن تمسك العصا 
تغيير  تأثير  من  روسيا  تمتلكه  وما  بالمنتصف، 

الواقع السوري قادر على لعب دور أكبر وهام.

 مجلة
دستار

الكُردية  والثقافية  األدبية  الساحة  شهدت 
خالل  من  األخيرة  اآلونة  في  جديدة  دفعة 
باسم  جديدة  كُردية  أدبية  مجلة  إطالق 
»دَستار« »Destar« باللهجات اخملتلفة للغة 
)الزازية(،  الكرماجنكي  »الكرماجنية،  الكردية 
واملشروع  فصلي،  دوري  وبشكل  السورانية« 
الذي أطلقه »املعهد الكردي في آمد«، وهدفه 
إحداث تقارب وتفاعل أدبي وثقافي بني الكتاب 

الكرد في عموم كردستان والعالم.

للعمل  طاقم  آمد  في  الكردي  املعهد  أعد 
والتحرير  النشر  »هيئات  من  مكون  اجمللة  في 
والتدقيق واالستشارية وغيرها« تضم بعضها 
الكردية،  األدبية  الساحة  على  معروفني  أدباء 
أعماله  إمتام  من  العمل  طاقم  متكن  وقد 
للمجلة  األول  العدد  وإصدار  التأسيسية، 
ضم  الذي   )2021( اجلاري  العام  صيف  في 
ونُشرت  الوسط،  القطع  من  صفحة   250
والدراسات،  النقد،  في  أدبياً  نتاجاً   )67( فيها 
والشعر  والقصة،  الشفهي،  واألدب  والتراث، 

والترجمات.. الخ. 

أما العدد الثاني فصدر في خريف 2021م، وضم 
أدبياً،  نتاجاً   )56( فيها  ونُشرت  صفحة،   240
هذا  في  العمل  طاقم  في  تغييرات  جرى  وقد 
العدد، فانضمت أسماء عاملة في مؤسسات 
أدبية ولغوية في روج آفا باإلدارة العامة، وهيئات 
عن  ممثلني  لتكون  والتدقيق؛  والتحرير،  النشر 
جزء »روج آفا« رسمياً في هيئات اجمللة، لتشارك 
بذلك في األعمال املسيرة للمجلة، إضافة إلى 
مهامها بالتواصل مع الكتاب الكرد في شمال 
وشرق سوريا، واإلشراف على طباعتها محلياً 
في الوقت ذاته، مع العلم إن العددين ُطبعا في 
توزيعها  ويجري  جيدة،  وبحلة  احمللية،  املطابع 
في مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، وقد 
شارك خمسة من كتاب روج آفا بنتاجاتهم في 

العدد الثاني، بينهم اثنان مقيمان في اخلارج.

أدبية  مجالت  سوريا  وشرق  شمال  في  تصدر 
والكردية،  العربية  باللغتني  معظمها  عديدة، 
وتهتم األقسام الكردية في تلك اجملالت بنشر 
نتاجات الكتاب الكرد، سواء في روج آفا وشمال 
وشرق سوريا، أو في كردستان واملهجر، وبذلك 
والتقارب  التواصل  في  مؤثر  بدور  تلعب  فهي 

والتفاعل األدبي الكردي عامة.

ومن بني تلك اجملالت التي متكنت من استقطاب 
مجلة  آفا،  روج  وخارج  داخل  من  الكرد  األدباء 
-2019 عامي  بني  ما  لها  صدر  التي  شرموال 

الكردي  قسمها  ويضم  عدداً،   )12( 2021م 
عدد  كل  في  وسطياً،  صفحة   )100( قرابة 
واستقطبت  العربي(  القسم  مع  )مناصفة 
التي  ومجلة سيوان  الكرد،  الكتاب  من  املئات 
الذاتية  اإلدارة  في  الثقافة  هيئة  تصدرها 
مؤخراً،  تطورت  التي  سوريا،  وشرق  لشمال 
من  نتاجات  أيضاً  الكردي  قسمها  وينشر 
مجلة  أيضاً  وهناك  الكردية،  األقالم  مختلف 
قبل  من  بالكردية  تصدر  مجلة  وهي  آفا،  روج 
عام  منذ  كردستان  آفاي  روج  مثقفي  احتاد 
استقطاب  من  جانبها  من  ومتكنت  2018م، 
نفيسكار،  ومجلة  األدبية،  األقالم  من  العديد 
بالعربية  الكرد  الكتاب  احتاد  يصدرها  التي 

والكردية.

العمل  طاقم  جهود  يتكلل  أن  هنا  يهم  ما 
بإصدار  واالستمرار،  النجاح  دستار  مجلة  في 
مخطط  هو  كما  دوري  بشكٍل  اجمللة  أعداد 
له، وتطويرها قدر املستطاع، وال سيما إن من 
للهجة  قسم  إدراج  املستقبلية  خطتها  بني 
أنها ستكون  املؤكد  »الهورامية« باجمللة، ومن 
مثيالتها،  جانب  إلى  املؤثرة  األدبية  اجملالت  من 
إن  املنطقة،  في  الكردي  باألدب  تُعنى  والتي 
عملها،  في  هيئاتها  وأطقم  إدارتها  أحسنت 
ومتكنت من تقدمي نتاجات أدبية وثقافية مؤثرة 
لها  املماثلة  اجملالت  ونسقت مع  الكرد،  للقراء 
في  مرموقة  أدبية  نهضة  إحداث  سبيل  في 

مختلف مناطق تواجد الكرد.

وفي آخر حديثنا، نبارك انطالقة مجلة دستار، 
وكل التوفيق للزمالء األعزاء في طاقم اجمللة. 

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

روناهي/ الدرباسية - نتيجة لطبيعة النظام السياسي المهيمن في سوريا منذ عقود، والقائم على عقلية اإلقصاء 
والتهميش، فان األدب والفن الشعبيين وال سيما الكرديين، كانا أقرب ما يكونا إلى جريمة يحاسب عليها القانون؛ 

لذلك فأن العديد من المواهب واإلمكانات، دفنت في مهدها قبل أن تأخذ حقها.

الشاعر دليار أوسي: أسعى إلغناء جعبة الشعر الكردي

الكونفرانس السابع لحركة ميزوبوتاميا للثقافة 
والفّن.. خطوة لبناء ثقافة األمة الديمقراطية

في  والفنية  األدبية  المواهب  تكتشف  لطالما 
أقل  البلوغ على  بعد  العمر، ما  سن متقدم من 
تقدير، غير أن بعض المواهب تكون فطرية، 
فيما يتعلق بالشخص، صاحب الموهبة، فتكون 
عبارة عن طفرات في مجتمعاتها، فال يحتاج 
تلك  لصقل  المحيط؛  دعم  الشخص سوى  ذلك 

اإلمكانات والمواهب.
العدد /1022/ من  في تقريٍر سابق، نُشر في 
النسخة الورقية لصحيفتنا، استطعنا أن نتعرف 
عن قرب على شخصية موهوبة، وهو شخٌص 
اكتشف موهبته منذ صغره، وعمل جاهداً على 
في  واضحة  بصمة  لنفسه  جعل  حتى  صقلها، 

هذا المجال.
موالد  من  أوسي،  محمود  دليار  الشاعر 
تحت  سابق  تقرير  في   ،1997 الدرباسية، 
وحي  من  أوسي:  دليار  »الشاعر  عنوان: 

الثورة كتبت أولى قصائدي«. تحدث لصحيفتنا 
عن أبرز محطات حياته، والمراحل، التي مر 

بها حتى استطاع تكوين شخصيتة.
الشاعر،  مع  حديثنا  نتابع  التقرير،  هذا  في 
ليحدثنا عن آخر األعمال التي قام بها، وكذلك 
األعمال، التي يُحّضر للقيام بها، فيقول: »لدي 
الديوان  إلى  باإلضافة  كامالن،  ديوانان  اآلن 
الثالث، الذي ال يزال قيد االستكمال، ولكنني لم 
أنشر أياً من دواويني حتى اآلن؛ وذلك ألنني 
أريد االبتعاد عن الطابع الكالسيكي، حيث أريد 
نشر دواويني الثالثة معاً وبدفعة واحدة، وذلك 
من أجل إضافة طابع جديد إلى الشعر الكردي، 
وبذلك  يكون ديواناً واحداً، يحوي ألوان الشعر 
كلها، من الثوري، إلى النثري، مروراً بالغزل 
المتعارف  الطابع  ألن  االجتماعية،  والقضايا 
يحوي  ديوان  كل  أن  هو  الشعر،  في  عليه 
الذكر،  آنفة  الشعر  أنماط  من  واحد  نمط  على 
إلى ذلك،  الطابع، ضف  وأنا أردت كسر هذا 
رغبتي في المشاركة في معارض الكتب، التي 
لدي  دواويني،  جانب  وإلى  وطننا،  في  تقام 
على  والمنشورة  المسجلة  القصائد  من  الكثير 
لتسجيل  إضافة  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
بعض القصائد على شكل فيديو كليب، أضف 
إلى هذا كتابتي لكلمات أغاني عدد من الفنانين 
الكرد، ضف إلى ذلك خوضي لتجربة جديدة، 
الشعرية،  في مسيرتي  نوعها  األولى من  هي 
وكانت  باألطفال،  خاصة  قصائد  كتابة  وهي 
قصيدة  هي  اإلطار،  هذا  في  قصائدي  أولى 
عيد  بطبيعة  األطفال  تُعّرف  والتي  »نوروز« 
عند  الحداد  كاوا  شجاعة  وتعكس  النوروز، 

انتفاضه في وجه الظلم والطغيان«.
يقول  بها  قيامه  بصدد  التي  األعمال  وعن 

فرقة  تأسيس  على  اآلن  »نعمل  الشاعر: 
الفرقة  هذه  تضم  الدرباسية،  مدينة  في  فنية 
نوزع  حيث  والعازفين،  والملحنين  الشعراء، 
المهام ضمن هذه الفرقة على أعضائها جميعا، 
ولكن  الواضح،  عمله  منهم  لكل  يكون  بحيث 
ما يعيق اإلعالن عن هذه الفرقة، هو االفتقار 
بالتدريبات  لنقوم  لها؛  ومحدد  مناسب  لمكان 
والتسجيل، لذلك لم نُعلن عن هذه الفرقة حتى 

األن«.

قدوة الشاعر

روائي،  أو  أديب  أو  شاعر  كل  بأن  شك  ال 
له،  كقدوة  مجاله  في  معروفة  شخصية  يتخذ 
ومؤثر في حياته العملية، حول هذا الموضوع 
الكثير  لوالدي  »كان  أوسي:  الشاعر  يقول 
اعتقاله  أثناء  فُقدت  أنها  غير  القصائد،  من 
حرق  على  عمدوا  حيث  النظام،  سجون  في 
تأثرت  فقد  ذلك  ومع  القصائد،  تلك  وتغييب 
بقصائد  ثم  ومن  األولى،  بالدرجة  بوالدي 
تيريج  المال  قصائد  المال جكر خوين، وأيضاً 
وعصمت سيدا، وغيرهم من الشعراء الكرد، 
كل  من  ما  شيٍء  على  للحصول  أسعى  كنت 
الشعراء،  هؤالء  أنماط  وخصوصاً  شاعر، 
حتى تمكنت من تكوين نمطي الخاص، وبدأت 
اكتب بجميع األنماط، بدءاً من الوطني، مروراً 
بالنثر، وصوالً إلى الغزل، وأنماط أخرى، وقد 
عكست ذلك في ديوانيَّ األثنين، الذين يحويان 
وتحت  األنماط،  متنوعة  قصيدة،   120 على 

عناوين مختلفة«.

العوائق والصعوبات

المشاريع الثقافية والفنية عادة ما تُواَجه بجملة 
أوسي  دليار  الشاعر  يكن  ولم  العوائق،  من 
ُمستثنًى من هذه القاعدة، حيث يقول: »شكلت 
الذهنية السائدة في المجتمع العائق األكبر فيما 
انتقادات  بداياتي  يتعلق بي، حيث واجهت في 
الذعة، وصلت بعضها حد التنمر، حيث كانوا 
يمكنك  ال  الصغير،  العمر  بهذا  لي  يقولون 
تحقيق شيء، فاألفضل أن تكف عّما تقوم به، 
حافزاً  لي  شكلت  كلها،  االنتقادات  هذه  ولكن 
عدا  هذا  دائماً،  األفضل  ولتحقيق  لالستمرار، 
عن عدم وجود أي تنظيم أو نقابة تكون بتلك 
المواهب،  هذه  مثل  لدعم  تخولها  التي  القوة، 
إلى جانب التكاليف الباهظة، التي تلزم لتسجيل 
هذه  فأن  لذلك  اإلستديوهات،  في  القصائد 
األمور كلها كانت عوائق واجهتها في مسيرتي 
من  أجعل  أن  استطعت  أنني،  غير  الشعرية، 
حيث  إلى  يوصلني  جسراً  كلها  العوائق  هذه 

أبتغي«.
بالقول:  حديث  اختتم  أوسي  دليار  الشاعر 
والتي  الكردية،  باللغة  كانت  أعمالي  »جّل 
هي لغتي األم، وبالرغم من كتابتي لقصيدتين 
باللغة العربية كتجربة، وبالرغم من نجاح هذه 
التجربة نجاحاً مقبوالً، غير أنني فضلت اإلبقاء 
الفنية  الجعبة  إلغناء  وذلك  األم؛  لغتي  على 
الكردية، وهذا ليس من باب التعصب القومي 
والشعر  الفن  بأن  لشعوري  إنما  غيره،  أو 
الكردي، ال يزاالن بحاجة للدعم، لذلك أخذت 

على عاتقي أن أساهم في تقديم هذا الدعم«.

تحت   - لكي  كركي  روناهي/ 
ثقافة  لبناء  الوقت  »حان  شعار 
عقدت  الديمقراطية«  األمة 
والفن  للثقافة  ميزوبوتاميا  حركة 
السابع  كونفرانسها  الديمقراطية 
للثقافة  ديكران  آرام  مركز  في 
بتاريخ  رميالن  بمدينة  والفن 
2021/12/6م، وبمشاركة  200 
مناطق  كافة  من  وعضوة  عضو 
وحلب،  سوريا،  وشرق  شمال 

ودمشق.

قبل  من  وثقافي  رسميٍ  بحضوٍر 
الذاتية،  اإلدارة  مؤسسات  ممثلي 
واألحزاب السياسية، بدأت فعاليات 
دقيقة صمت  بالوقوف  الكونفرانس 
ومن  الحرية،  شهداء  أرواح  على 
التحضيرية  اللجنة  عضو  ألقى  ثم 
للمؤتمر »خليل تحلو« كلمة االفتتاح 
بارك فيها انعقاد الكونفرانس السابع 
والفن  للثقافة  ميزوبوتاميا  لحركة 
حركة  »أن  مشيراً:  الديمقراطية، 
قرب  عن  واكبت  والفن  الثقافة 
مرت  التي  والتطورات،  األحداث 
واستطاعت  ككل،  المنطقة  بها 

في  فعالياتها  خالل  من  الحركة 
نشر مشروع  كافة  الفنون  مجاالت 
وانتصارات  الديمقراطية،  األمة 
في  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 

العالم أجمع«.
والفن،  الثقافة  حركة  أن  وأوضح   
الطيف  أللوان  باقة  أنها  أثبتت 
السوري في شمال وشرق سوريا، 
عن  شعٍب  كل  تعبير  خالل  من 
ثقافته وعاداته وتقاليده ضمن حالة 
التعايش، التي أفرزتها ثقافة التآخي 
فكر  من  المنبثقة  الشعوب  بين 
الفنانة  وأكدت  الديمقراطية،  األمة 

اللجنة  عضوة  محمد«  »سمية 
لصحيفتنا  للكونفرانس  التحضيرية 
أجواء  ظل  »في  »روناهي«: 
الحرب، التي تعيشها شعوب شمال 
المؤامرات  نتيجة  سوريا،  وشرق 
دولة  قبل  من  الممول  واإلرهاب 
خلق  إلى  نسعى  التركي؛  االحتالل 
جو من المحبة والتآخي، والشعور 
في  الشعوب  بين  الثقافية  بالذات 
وخلق  كافة،  سوريا  وشرق  شمال 

ثقافة المقاومة«.
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رامان آزاد 

مخاوف اإلعدام تهدد مصري 
مواطنتني معتقلتني

كشف التقرير األسبوعّي لحزب الوحدة الكردي 
وفاة  ظروِف  عن  إضافيّة  معلومات  )يكيتي( 
 51( نعمان  نوري  سليمان  الكردّي  المواطن 
عاماً(،   65( نعمان  مولودة  وقريبته  عاماً(، 
اللذين استشهدا في ظروٍف مشبوهٍة في السجن 
وأبدى  والتعذيِب.  المعاملِة  لسوِء  وتعرضا 
محتجزتين  مواطنتين  مصير  حول  خشيته 

بالذريعِة ذاتها.
وجاء  في التقرير أنّه بتاريخ 2021/11/27، 
أبلغت سلطاُت االحتالل التركّي ذوي المواطن 
»سليمان نوري نعمان من مواليد عام 1971 
أوالد«،  ألربعة  أب  عفرين،  بوزيِكه  قرية 
بوفاته في سجن الراعي سيء الصيت، وقامت 
مشفى  في  والقاضي«  العام  »النائب  بحضور 
لقريبين  المغدور  جثمان  بتسليم  الراعي  بلدة 
ُوري جثمانه  وقد  التالي،  اليوم  في  له حضرا 
في  اعتقل  قد  وكان  قريته؛  مقبرة  في  الثرى 
2019/6/24 من قبل »االستخبارات التركيّة 
واستخبارات الشرطة في إعزاز« وأُخفي قسراً 
وتعّرض للتعذيب والمعاملة القاسية ولظروف 
صعبة وغير صحيّة، دون زيارات أو تواصل 
قصيرة  هاتفيّة  اتصاالت  سوى  ذويه  مع 
معدودة. علماً أنّه سبق واحتجز في عفرين مدة 

شهر بداية صيف 2018 وأطلق سراحه.
التُهم نفسها إلى المغدور »سليمان«  تم توجيه 

وثالث نساء اعتقلن معه وهن:
من  نعمان  نعمان  مولودة  المسنة  عمه  ابنة  ــ 
والتي  »بوزيكه«  قرية  1956م  عام  مواليد 
توفيت في سجن الراعي بتاريخ 2021/5/30 

نتيجة التعذيب والظروف القاسية.
الرحمن،  عبد  بنت  بالل  فيدان  المواطنة  ــ 
المرتفعة«  »قده/  قرية   1999 عام  مواليد 

بناحية راجو.
أمين،  حنان  بنت  حنان  وصال  المواطنة  ــ 

مواليد 1986 عفرين.
اإلخفاء  من  أشهر  ستة  نحو  بعد  أُحيلوا  وقد 
بإعزاز«  العامة  »النيابة  قبل  من  القسرّي 
التحقيق  »قاضي  إلى   2019/12/17 بتاريخ 
في  طالب  الذي  جبران«  وليد  محمد  المدعو 
قراره الصادر بتاريخ 2020/2/18 بمحاكمة 

بجرائم  الجنايات«  »محكمة  أمام  األربعة 
»القيام بأعمال إرهابيّة بقصِد إيجاد حالة ذعر 
باستخدام المتفجرات والتجنيد في صفوف العدو 
الشعور  قواته وإضعاف  فوز  ومؤازرته على 
الحرب  زمن  األمة  نفسيّة  وإيهان  الوطنّي 
-263/ المواد  ألحكام  مستنداً  العمد  والقتل 
العقوبات  قانون  من   /533-304-285-265
السورّي والتي تشمل عقوبة اإلعدام«، وقرر 

منع محاكمة معتقل آخر في الدعوى ذاتها.
وأفاد محاٍم مطلٌِّع على قضية المعتقلين األربعة 
أُجريت لهم صوريّة وتفتقد  التي  المحاكمة  أنَّ 
السليمة  المحاكمة  وإجراءات  شروط  ألدنى 
المعتقلين  إفادات  انتزعت  حيث  والعادلة، 
وتحت  الطويل  القسرّي  اإلخفاء  ظروف  في 
تتطابق  كمسرحية  محبوكة  وهي  التعذيب، 
واألنكى  تماماً،  بعضها  مع  النصوص  فيها 
من ذلك أنَّ محاضر االستجواب أمام »قاضي 
لدى  المدّونة  اإلفادات  مع  تتطابق  التحقيق« 
تكون  أن  ودون  تماماً،  »االستخبارات« 
من  المعتقلون  يتمكن  أو  عالنيّة  المحاكمة 
بحضور  تّمت  حيث  عنهم،  محامين  توكيل 
الجائرة  التُهم  ذات  وُوّجهت  ر،  مسخَّ محامي 

إلى األربعة.
الوفاة  سبب  تُعرف  لم  أنّه  التقرير  وأضاف 
)اإلعدام شنقاً أم نتيجة األمراض التي أصابته 
وهناك  القاسية(،  والظروف  التعذيب  تحت 
خشية من أن تلقى كّل من »فيدان بالل، وصال 
حنان« ذات مصير المغدور »سليمان«، حيث 
سيء  السجن  ذات  في  قسراً  محتجزتان  أنّهما 

الصيت ودون أّي تواصٍل مع ذويهما.
يُذكر أّن صك ادعاء النيابة في إعزاز بالدعوى 
نفسها يضمُّ اسماً خامساً هو نور الدين يوسف 
بن مصطفى. وقد طالبِت النيابة بإنزال أقصى 

عقوبة وهي اإلعدام.
  

مغيبون قرساً ومصري مجهول

ما زال مصير المواطن الكردّي »حمزة شعبان 
إبراهيم )29 عاماً(، وشقيقته »آسيا )19 عاماً(، 
وقد  بلبل مجهوالً.  ناحية   - خليالكا  أهالي  من 
عودتهما  أثناء  في 2018/3/23،  أثرهما  فقد 
إلى قريتهما، على الحاجز األمنّي الكائن على 

مفرق قرية حسنديرا- ناحية بلبل(.
بلدة  سجن  من  عنه  أُفرج  سابٌق  معتقٌل  وأّكد 
تدهورت  قد  »حمزة«  صحة  أنَّ  الراعي 
التعذيب  نتيجة  السجن  في  جسمه  وضعف 
والظروف القاسية، وأنّه فقد حياته داخل السجن 
المقيمان  والداه  يتلَق  ولم  ببطانية،  نقله  وتّم 
بالقرية أّي تبليغٍ رسمّي ولم يُعلنا وفاته؛ فيما ال 

يزال مصير »آسيا« مجهوالً حتى اآلن.
مسلم  خبات  الكردّي  المواطن  مصير  مازال 
كوسانلي  كوسا/  قرية  أهالي  من  بكر مجهوالً 
ــ ناحية راجو، منذ أن اعتقله عناصر الشرطة 
مؤللة  بدورية  السياسي(،  )األمن  الحرة 
األربعاء  يوم  عنصراً  عشرين  نحو  ضمت 
2021/11/3 واقتادته إلى جهة مجهولة، ولم 

تُعرف أسباب اعتقاله.
يُذكر أّن المواطن خبات قد تعرض لالحتجاز 
ميليشيا  مسلحو  اختطفه  فقد  مرتين،  القسرّي 
»فيلق الشام« واعتقلته »الشرطة العسكرية«، 
الذاتّي وفي كل مرة  الدفاع  أداء واجب  بتهمة 

يُجبر على دفع الفدية لإلفراج عنه.

رسقوا منزل املسنة... ولكنها 
نجت!

منازل  وسرقة  اقتحام  حوادث  من  العديد 
المسنين انتهت باالعتداء على أصحاب المنزل 
الحوادث ضد مجهول،  القتل، ومضت  وحتى 
السارقون  يكتفي  أن  الحظ  حسن  من  ولعله 
ألصحاب  التعرض  دون  ويمضوا  غنموه  بما 
المسنة سلطانة حسن  الكرديّة  المواطنة  الدار. 
من  بالل،  أحمد  المرحوم  أرملة  عاماً(   85(
ناحية  ــ  الميدانيات  ــ  محمد  شيخ  قرية  أهالي 
الجمعة 2021/12/3  مساء  تعرضت  راجو، 
قبل  من  بالسالحِ  التهديد  تحت  سطٍو  لعملية 
المسلحين،  المستوطنين  من  ملثمة  مجموعة 
المنزل،  محتويات  كامل  ونهبوا  سرقوا  الذين 
الشمسيّة  الطاقة  لوحات  المسروقات  وشملت 
وخمسة أسطوانات غاز، وهي تقيم وحدها في 

السارقين  لمواجهة  لديها  إمكانية  وال  المنزل، 
ومالحقتهم.

مستوطنون  أقدم  بالسرقات  متصل  سياق  في 
دراجتين  سرقة  على  )السبت(  مسلحون 
للمواطن »أحمد حنان” من  إحداهما  ناريتين، 
راجو،  ناحية   – جي”  “كوندي  قرية  أهالي 
حيث تمت سرقة دراجته من مدخل البناية التي 
يسكنها قرب حديقة المحمودية بمدينة عفرين.

125مليون لرية سورية فدية 
تحرير فتاة من الشعب العريّب

»الجبهة  مرتزقة  بأنَّ  محلية  مصادر  أفادت 
أفرجت  التركّي  لالحتالل  التابعة  الشامية« 
مدينة  أهالي  من  العربّي  الشعب  من  فتاةٍ  عن 
عفرين بعدما دفعت عائلتها فدية ماليّة مقدارها 
والدها  قام  وقد  سورية،  ليرة  مليون   »125«
الماليّة  الفدية  بدفع  وأشقائه  الجاسم  صالح 
لإلفراج عن ابنته، التي تم اختطافها قبل نحو 

أسبوعٍ، واقتيادها إلى مدينة إعزاز.

اعتقال ثالثة مواطنني بينهم 
امرأة

اعتقلت االستخبارات التركيّة 2021/11/30 
الموطن أسد محمد علي حيدر من أهالي قرية 
حمام بناحية جنديرس، لدى وصوله إلى مدينة 
الشهباء.  مناطق  من  قادماً  المحتلة  عفرين 
والمواطن حيدر لديه مطعم وحمام كبريتّي في 

قريته، وكان مقيماً في منطقة الشهباء.
نحو  قبل  الشرقيّة«  »أحرار  مرتزقة  اختطف 
 45( محمد  عمر  الكردّي  المواطن  أسبوع 
عاماً( من أهالي قرية نازه بناحية شرا، وذلك 
بمداهمة منزله في حي المحموديّة. كما وأقدم 
ومطالبة  سيارته  مصادرو  على  المرتزقة 
دوالر  آالف  ثالثة  مقدارها  فدية  بدفع  عائلته 

لإلفراج عنه.   
عناصر  من  تضم  مشتركة  دورية  أقدمت 
»الشرطة العسكرية والمدنيّة« التابعة لالحتالل 
التركّي 2021/11/27 على اعتقال المواطنة 
نوال أنور نعسان )25 عاماً( من أهالي قرية 
أّي  توجيِه  دون  راجو  بناحية  محمد  شيخ 
اتهامات لها، واقتيدت إلى المقر العسكرّي في 

مدينة عفرين، وال معلومات عن مصيرها.
نوال  المواطنة  استدعاء  تم  أن  سبق  أنّه  يُذكر 
من  قدومها  عقب   ،2021/4/25 في  للتحقيق 
منطقة الشهباء بخمسة عشر يوماً، وأفرج عنها 

في اليوم نفسه.
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معتقلون  لها  يتعرض  التي  التعذيب  وأشكال  االحتجاز  ُتعرف ظروف  وال  جداً،  شحيحة  التركّي  االحتالل  سجون  أقبية  من  ترد  التي  المعلومات 
ومعتقالٌت بتهٍم كيدّية، والتي تنتهي بالوفاة بالنتيجة، وفيما ترّوج سلطات االحتالل للوفاة ألسباب صحّية، إال أّن شهاداِت المفرج عنهم تؤكد 

قسوة التعذيِب، ولم تعد معها مسألة التصفية المتعمدة مجرد فرضّية، في ظلِّ تعتيم إعالمّي ومحاكم وإجراءات تحقيق صورّية.

مصائر مجهولة تهدد المغيبين قسراً تصل لإلعدام

بدعم خليجّي... »الديمقراطية التركّية« منظمة تستهدف تركيا

»ذا  صحيفة  بين  مشترك  تقرير  كشف 
األمريكّي  »كوينسي«  ومعهد  انترسبت« 
»مشروع  باسم  شبكة  وجود  عن  للدراسات، 
المسؤولين  من  تتكون  التركيّة«،  الديمقراطيّة 
مع  عالقات  تربطهم  أمريكيين  والدبلوماسيين 
أمواالً  تديُر  واإلمارات،  والسعودية  إسرائيل 
غامضٍة  مجموعٍة  خالل  من  مشبوهة  سوداء 

جديدة تستهدُف تركيا.
ووفق التقرير فقد تأسس »مشروع الديمقراطية 
ال  أنّه  والغريب  الماضي.  بالصيف  التركيّة« 
أّن  كما  تركّي.  أّي  إدارته  مجلس  في  يوجد 
هناك غموض في نشاطاِت هذه المنظمة. حيث 
لديها روابط وثيقة مع مجموعات األمواِل  أّن 
األمريكيّة  للمواقِف  ترّوج  والتي  السوداء 
واإلماراتيّة  السعودية  المواقف  مع  المتوافقة 
المنظمة  هذه  أعلنت  أن  وسبق  واإلسرائيلية. 
تركيا  بتشجيع  »ملتزمة  أنّها  بياٍن صحفّي  في 

على تبنّي سياسات أكثر ديمقراطيّة«.
فيما تمت إزالة أسماء السياسّي التركّي السابق 
أوزيرين،  سليمان  واألكاديمي  إردمير،  أيكان 
من  المنظمة  هذه  مؤسسي  من  يعتبران  اللذان 
قائمة أعضاء المجلس االستشارّي على موقع 
إطالقه.  من  وجيزة  فترة  بعد  للمنظمة  الويب 
وفيما لم تكشف هذه الشبكة عن أي معلومات 
مرتبطتان  منظمتان  هناك  فإن  تمويلها.  حول 
إيران  مشروع  مناهضة  منظمة  وهما:  بها 

 UANI / The anti-Iranian النووّي 
 organization United Against
Nuclear Iran ، ومشروع مناهضة التطرف
 CEP / The Counter Extremism
Project، والتي مّولت هذه الشبكة بأكثر من 
101 مليون دوالر بين عامي 2009 و2019.

مرشوع الدميقراطية الرتكية

فعليين  أتراك  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
»مشروع  أن  إال  المنظمة،  بتلك  مرتبطين 
بقائمة  يفتخر  المزعوم  التركية«  الديمقراطية 
األمريكيّين  الرسميين  بالمسؤولين  مليئة 
الذين  المتشددون  والدبلوماسيين  السابقين 
تربطهم عالقات وثيقة بإسرائيل ودول الخليج 

العربية.
المسؤولة  تاونسند«  »فرانسيس  ذلك  في  بما 
السابقة عن مكافحة اإلرهاب في إدارة بوش. 
والسيناتور األمريكّي السابق جوزيف ليبرمان، 
المعروف  السابق  القومي  األمن  ومستشار 
بالعدوانية للرئيس دونالد ترامب جون بولتون. 
كما تضم المنظمة شخصيات من منظمِة غولن 
االنقالب  محاولة  بتنفيذ  قامت  التي  اإلرهابيّة 
الفاشلة منتصف تموز 2016. في قلب كّل ذلك 
السابق  السفير  واالس«،  »مارك  أيضا  يوجد 
المتحدة.  األمم  لدى  دبليو بوش  إلدارة جورج 
ليس  رئيس  هو  الحالي  الوقت  في  وواالس 
ولكن  التركية«.  »الديمقراطية  لمنظمة  فقط 
أيضاً يتولى رئاسة المنظمة المناهضة إليران 

UANI، ولم يرد مشروع الديمقراطية التركّي 
على طلب للتعليق على تمويله ومصادر دعمه.

توماس كابالن

على   2021 تموز  في  نشر  مقال  أشار 
والحكومة  بالشركات  الخاص  األخبار  موقع 
منظمة  إنشاء  حول  أونالين«،  »إنتليجنس 
عالقات  إلى  التركيّة«  الديمقراطية  »مشروع 
المستثمر  الواسعة مع توماس كابالن،  واالس 
الملياردير المعروف بأنّه ممّوٌل وداعٌم صريٌح 
بإيران.  المتعلقة  المناصرة  واالس  لجماعات 
كمستشار  أيضاً  واالس  كابالن  ويوظف 
 ،Electrum Group مجموعة  في  أول 
في  العامة  »األسهم  في  تستثمر  شركة  وهي 
في  المقال  وأشار  والتعدين«.  المعادن  قطاع 
»إنتليجنس أونالين« أيضاً إلى عالقات كابالن 
الخليج  في  المالكة  العائلة  بأفراد  الواسعة 
اإليداعات  توفر  من  الرغم  وعلى  العربّي. 
تمويل  حول  إجماليّة  أرقاماً  تقدم  التي  العامة 
هذه الشبكة من المنظمات التي يقودها واالس. 
إال أنَّ المعلومات المحددة حول المانحين تظلُّ 
دوريّة  أدلة  هناك  كانت  ذلك،  ومع  غامضة. 
تشير إلى الدور السخي لكابالن في تمويل هذه 

األنشطة.
كشفت قوائم المانحين لـ UANI المنشورة في 
االستقصائية  األخبار  موقع  على   2015 عام 
عليها  تسيطر  التي  الصناديق  أنَّ   LobeLog
دوالر   843000 بمبلغ  ساهمت   Kaplan

يمثل  ما  وهو   ،2013 عام  في   UANI في 
ما يقرب من نصف إيرادات المنظمة في ذلك 

العام.

متويل إمارايّت

ويبدو أن مجموعة من رسائل البريد اإللكترونّي 
المسّربة التي تّم إصدارها قبل عدة سنوات – 
العربيّة  اإلمارات  أنها من حساب سفير  يُعتقد 
العتيبة.  المتحدة يوسف  الواليات  لدى  المتحدة 
تمويل  على  للحصول  الشبكة  سعي  تُظهر 

أجنبي، ال سيما من اإلمارات والسعودية.
حيث أشارت رسالة بريد إلكتروني من واالس 
إلى العتيبة في 3 أيلول 2014 إلى »تقديرات 
التكلفة« لـ »منتدى« قادم، رغم أنّه لم يكن من 
لـ  حدثاً  كان  إليه  المشار  الحدث  أّن  الواضح 
UANI أو إطالق CEP، والذي تمَّ في وقٍت 

الحٍق من ذلك الشهر.
ذكرت رسالة بريد إلكترونّي مسّربة أخرى من 
العربيّة  اإلمارات  دعم   2015 الثاني  كانون 
فرانسيس  طلبت  حيث   ،CEP لـ  المتحدة 
العتيبة في ترتيب اجتماعات  تاونسند مساعدة 
نهيان، ولي  آل  مع محمد بن زايد بن سلطان 
رسالتها  تاونسند  واختتمت  ظبي.  أبو  عهد 
على  العتيبة  إلى  الشكر  بتوجيه  اإللكترونيّة 

»دعمه لجهود المجلس االنتخابّي الدائم!«.
السناتور  كتب   ،2016 آب  في  أخرى  مرة 
اآلن  وهو  كولمان،  نورم  السابق  الجمهوري 
من  بتوجيٍه  العتيبِة  إلى  سعودّي،  لوبي  عضو 

أحمد  بن  عادل  السعودّي  الخارجية  وزير 
.CEP الجبير لتقديم الوضع الضريبّي لـ

قانون تسجيل الوكالء األجانب

أجنبيّاً،  تمويالً   UANIو  CEP تلقى  وإذا 
قانون  بموجب  التسجيل  أنشطتهما  تتطلب  فقد 
يتطلب  قانون  وهو  األجانب،  الوكالء  تسجيل 
التسجيل للكيانات داخل الواليات المتحدة التي 

تشارك في األنشطة السياسيّة.
الديمقراطية  »مشروع  منظمة  إطالق  وأثار 
اإلعالم  وسائل  الصيف غضب  هذا  التركيّة« 
وصفت  والتي  تركيا.  في  للحكومة  الموالية 
قبل  من  مؤامرة  من  جزء  بأنّها  المنظمة 
مجموعة من أعداء البالد لتقويض استقرارها. 
وقال المراقبون إن إطالق مشروع الديمقراطية 
مصالح  تعزيز  إلى  يهدف  أنّه  يبدو  التركيّة 
عن  الدفاع  من  أكثر  اإلقليميين  تركيا  خصوم 

الديمقراطية الليبراليّة.
لمنظمة  التنفيذيّة  المديرة  ويتسن،  ليا  سارة 
قالت:  اآلن  العربّي  العالم  في  الديمقراطيّة 
هذه  قبل  من  تركيا  في  الديمقراطيّة  انتقاد  إنَّ 
إدارتها  مجلس  أعضاء  يدافع  بينما  المنظمة 
عن الملكيات المطلقة في السعودية واإلمارات 
ويرّوجون لها. وكذلك دولة الفصل العنصرّي 
فإنَّ  مصر.  في  والديكتاتوريّة  إسرائيل،  في 
ذلك يشير إلى أنَّ هذه المجموعة هدفها سياسّي 

وليس قائماً على القيم«.
وكاالت

 الطبقة/ عمر الفارس - وصف صيادو السمك في مدينة 
الطبقة وريفها، الموسم السنوي لهذا العام بالضعيف، 
المياه  القانوني، وتلوث  الجائر غير  الصيد  نتَج عن  الذي 
الناتج عن استمرار دولة االحتالل التركي قطع مياه نهر 

الفرات ما يقارب العام تقريبًا.

الثروة السمكية بالطبقة.. ضحية استمرار قطع 
دولة االحتالل التركي لمياه نهر الفرات

االقتصاد المجتمعي الحل الوحيد لتحقيق العدالة االجتماعية

الثروة  دعائم  أهم  إحدى  السمكية  الثروة  تعد 
المحلي  يعتمد عليها االقتصاد  التي  الحيوانية، 
في المناطق، التي تقع على حوض الفرات مثل 
لها،  المجاورة  والقرى  والرقة  الطبقة  منطقة 
تطوير  حول  يعول  دوماً،  االهتمام  كان  لذلك 
لتكاثر  مناسبة  أجواء  وتوفير  الصيد،  سبل 
فيها  ُحّرَم  التي  باألشهر،  وااللتزام  السمك 
الصيد من أجل اإلقبال بشكل سنوي على موسم 

صيد جيد في مياه الفرات.

ترّضر الرثوة السمكية

لكن تشهد اليوم الثروة السمكية انتهاكاً كبيراً، 
من قبل االحتالل التركي؛ نظراً لما خلفه قطع 
أضرار  من  السورية  األراضي  عن  المياه 
وعلى  كافة،  والمجاالت  الصعد  على  جسيمة 
كان  الفرات،  حوض  لمنطقة  التحتية  البنى 
منها تضرر المشاريع االستثمارية لألحواض 
السمكية، وفشل خطط تطوير الثروة الحيوانية 

في المنطقة، وتأثر حركة الصيد بشكل كبير؛ 
المياه،  من  واسعة  مساحات  تلوث  بسبب 
وظهور السبخ والملوثات، التي أدت إلى مقتل 

عشرات األالف من األسماك في هذا العام.
»روناهي«  صحيفتنا  أجرت  أكثر  وللحديث 
مدينة  في  المقيمين  الصيادين  أحد  مع  لقاء 
في  يقطن  مواطن  وهو  العلي،  همام  الطبقة، 
حي عايد بالطبقة، بعد نزوحِه من قرية تدعى 
الفخيخة شمال مدينة دبسي فرج، حيث بيّن لنا 
بالقول: »يمكن وصف موسم الصيد هذا العام 
الماضي،  العام  مع  مقارنة  جداً،  بالضعيف 
فنحن في أيامنا هذِه بصدد ذروة موسم الصيد 
السنوي، لكن ال توجد مقومات وبوادر الصيد 
الموسمية، التي تشجع الصيادين على استكمال 
باستثمار  الخاص  المردود  قلة  نتيجة  العمل؛ 
من  العديد  عليها  يعتمد  التي  السمكية،  الثروة 
الصيادين كمصدر رزق ألكثر من ألف عائلة 

في المنطقة على امتداد نهر الفرات«.

ضعف وتراجع الصيد

وعزى العلي ذلك الضعف إلى عدة أسباب منه 
ا«استخدام العديد من الصيادين أساليب الصيد 
مثل  السمكية،  الثروة  تتلف  التي  الممنوعة، 
استخدام الصيد عن طريق الصعق الكهربائي 
إلى  المياه، ما يؤدي  على مساحات معينة في 
ذلك  في  بما  األسماك  من  العديد  وإتالف  قتل 
البيوض أيضا وموت عدد كبير من فراخها، ما 
يؤثر على عملية تكاثرها بشكل كبير، وتهديد 
فهنالك  ذلك  عدا  باالنقراض،  أنواعها  بعض 

غير  المنطقة  في  الصيادين  من  كبير  قسم 
التي  الحرم،  األشهر  في  ومتقيدين  ملتزمين 
المجال  لترك  الصيد؛  فيها  حرم هللا عز وجل 
السنوي،  التكاثر  إعادة  في  الحيوانية  للثروة 
موسمي  بشكل  كمياتها  من  االستفادة  وبالتالي 

في الصيد«.
الضرر  العلي  لنا  فبيّن  الثاني:  السبب  أما عن 
الناتج عن التلوث البيئي، الذي ظهر بعد انتشار 
المياه، وتجّمع  البيئية ضمن  والملوثات  السبخ 
هذا  الشواطئ،  على  كبير  بشكل  النفايات 
مياه  لقطع  تركيا  استمرار  عن  الناتج  التلوث 
العام  من  يقرب  ما  المنطقة  عن  الفرات  نهر 
تقريباً؛ وبالتالي عدم جريان النهر أدى لظهور 
الترسبات والملوثات البيئية، التي أثرت بشكل 
سلبي على حياة النهر وتضرر الثروة السمكية 

بشكل كبير.
وتحدث لنا في لقاء ثاِن الصياد حامد الصالح، 
إلى  مشيراً  الطبقة،  مدينة  سكان  من  وهو 
غالء  مثل  الصيد،  تواجه  التي  الصعوبات 
الشبكة  سعر  يصل  حيث  الصيد،  معدات 
الخاصة لصيد األسماك إلى أكثر من مئة ألف 
كل  بعد  تبديل  إلى  تحتاج  وهي  سورية،  ليرة 
خمسة أشهر تقريباً، اضافة للصعوبات الكبيرة 

في عملية نقل السمك للمسامك الخاصة، وذلك 
عليه  يحصل  الذي  القليل  الدخل  مع  مقارنة 
المردود  ضعف  ظل  في  العناء  بعد  الصياد، 
كيلو من  بيع كل  يتم  الحالي، حيث  اإلنتاجي  
السمك إلى تجار المسامك بألف ليرة سورية، 
ليرة   1500 حجماً  األكبر  السمك  أنواع  أما 

سورية لكل كيلو.

أنواع األسامك ومطالبة بالحلول

يتم  التي  األنواع،  بعض  لنا  الصالح  وعدد 
مثل  الفرات،  ونهر  الطبقة  بحيرة  في  صيدها 
وسمك  الحجم،  والكبير  الصغير  البني  سمك 
الكرب  سمك  وهناك  الصغير،  الجرني 
الموجودة  األنواع  أكثر  من  ولكن  والرومي، 
في الفرات هو السمك البني بأحجامه المختلفة، 
وأشار قائاًل: »أخيراً نحن نطالب بإيجاد حلول 
من قبل الجهات المعنية للمشاكل والصعوبات 
التي تواجه الصيادين في ظل الظروف الراهنة 

الحالية«.          

ليكرين خاني 

إلى مفهوم واضح  البلوغ باالقتصاد  ال بد من 
د من معناه الجوهري،  ُجّرِ وصريح، بعد أن  
منذ مئات السنين، حيث كان مفهوم االقتصاد: 
عبارة عن تلبية الحاجات المادية للمجتمع، متخذاً 
الوقت  في  وأصبح  له،  أساًسا  المقايضة  مبدأ 
احتكارات  وتحكم  لسيطرة  خاضعاً  الراهن 
ذاته  بحد  وهذا  والرأسمالية،  القومية  الدول 
والخروج  المجتمعي  االقتصاد  لمفهوم  إنكار 
البشرية  النشاطات  أساس  لكونه  عن جوهره، 
الطبيعي كان  المجتمع  ففي  السنين،  منذ آالف 
اإلنسان يسير على مفهوم المقايضة، ويمضي 
حياته على أساسه بكل بساطة دون تعقيدات في 
إلى حين ظهور  والعدالة  المساواة  تسوده  جو 
الدول القومية والرأسمالية، التي بدأت بتحريف 
مفهوم االقتصاد بما ينافي االخالق المجتمعية، 
ذاته  بحد  وهذا  لالقتصاد،  الصحيح  والمعنى 
التاريخية، حيث  دمار وبمثابة أفظع الكوارث 
إلى هدم المجتمعات اقتصادياً،  يؤدي تدريجياً 

الميادين  في  الرأسمالية  االحتكارات  وقيام 
الصناعية والتجارية؛ ليتحول بالوسائل المالية 
إلى صنف أساسي لكسب المال من المال بشتى 
الوسائل والطرق؛ وصواًل إلى الربح األعظمي 

لرأس المال. 

الرأساملية سبب الطبقات 
والفجوة املجتمعية

النزاعات والثورات،  الدول الرأسمالية تختلق 
المعدات  ببيع  وتقوم  الديمقراطية،  باسم 
العسكرية واألسلحة بذريعة مكافحة اإلرهاب، 
لفرض  وصناعات  كبرى  شركات  وإنشاء 
السيطرة واالحتكار، وهذا ما سمح ظهور كبار 

المجتمع،  في  فجوة  وخلق  والطبقات،  التجار 
ما  الظواهر،  من  والعديد  البطالة  وانتشار 
يجب  هنا  ومن  المجتمعات،  انهيار  إلى  أدى 
معرفة كيفية القضاء على هذا المفهوم الخاطئ 
السليم  االقتصاد  بمفهوم  والتعريف  لالقتصاد، 
من خالل إعادة زمام إدارة المجتمع اقتصاديًا 
إلى الشعب، عبر التوعية بضرورة بناء أسس 
االقتصاد  أسس  على  مبنية  سليمة،  ومفاهيم 
المجتمعي؛ الهادف إلى خلق العدالة االجتماعية 

وسد الفجوة المجتمعية.
مفهوم  إعادة  ساعد  وما  ذكره  الجدير  ومن 
االقتصاد الصحيح إلى الساحة، ولو جزئياً هو 
إنشاء جمعيات تعاونية أساسها إدارة المجتمع 
نفسه بنفسه، وهي كانت بمثابة الخطوة األولى، 
وحجر األساس لتعريف وتوعية الشعب بالسير 

أخالقية  بمعايير  لالقتصاد،  سليم  نهج  على 
األمور  ومن  والجشع،  األنانية  عن  بعيداً 
اتباعها،  المعنية  الجهات  على  والتي  المهّمة، 
هو عدم ربط مصير الشعب بالتجار المستغلين 
تموينية  مؤسسات  وبناء  والحروب،  لألزمات 
باألسعار  التالعب  ورفع  األهالي،  حاجة  لسد 

واالحتكار.

مشاركة الشعب يف إدارة املجتمع 
اقتصادياً

إلى  بعد  يصل  لم  الشعب  أن  المؤسف  ومن 
المجتمعي،  االقتصاد  لمفهوم  التامة  المعرفة 
القومية،  الدولة  ذهنية  تأثير  إلى  يعود  وهذا 
وتحويله  الشعب،  إرادة  إنكار  على  المبنية 
وتجميد  المعيشة،  بتأمين  إال  يفكر  إلى عبد ال 
حبيس  فأصبح  بحتة،  رأسمالية  بأساليب  فكره 
أفكار الدولة الرأسمالية، تحاصره أفكار الجشع 
وجمع األموال، وهذا ما نراه في تجارة اليوم، 
الجمعيات  مشروع  تراجع  وراء  والسبب 
التعاونية، التي كانت السبيل لخالص المجتمع 
من نير األفكار الرأسمالية، وعليه يجب على 
أهمية  على  الضوء  تسليط  المعنية،  الجهات 
وتوعيتهم  اقتصادياً،  الشعب  إرادة  مشاركة 
لمخاطر الفكر الرأسمالي، واستكمال المشاريع 
بالسبل  تطويرها  على  والعمل  التعاونية، 

المتاحة.
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البيئة في إقليم  إن ما تقوم به مديرية 
اجلزيرة، من جهود فعلية لزيادة املساحات 
مت  إذ  بحق،  يُثّمن  املنطقة  في  اخلضراء 
إنشاء  لدراسة  مختصة  جلنة  تشكيل 
مختلفة  مواقع  في  اصطناعية  غابات 
من اإلقليم، حيث تشكلت جلنة الدراسة 
منذ فترة تزيد عن خمسة أشهر مضت، 
وتكونت من مختصني في البيئة واحلراج، 
ومهندسني زراعيني، ومهندسني مدنيني، 
وخبراء، فيما يتعلق بحيثيات الدراسات 
هذه  قدمت  وقد  تنفيذها،  املزمع 
غابات  إلنشاء  عديدة؛  دراسات  اللجنة 
سد  مثل  عديدة  مواقع  في  اصطناعية 
مزكفت في تربه سبيه، وسد سفان في 
ديرك، ونافكر في قامشلو، وساحة نوروز 
أيضاً في قامشلو، باإلضافة إلى سد جل 
آغا في جل آغا، وسد باشوق في ديرك…

منها،  االنتهاء  مت  الدراسات  وهذه 
والتي  البيئة،  مديرية  إلى  وتقدميها 
بدورها مت رفعها إلى هيئة اإلدارة احمللية، 
منذ أكثر من ثالثة أشهر، فتمت املوافقة 
لتنفيذ  الالزمة؛  امليزانيات  ورصد  عليها، 
خالل  الواقع  أرض  على  الدراسات  هذه 
بالفعل  ومت  القادم،  والعام  اجلاري  العام 
الغابة  إنشاء  مشروع  بتنفيذ  البدء 
بتربه  مزكفت  سد  في  االصطناعية 
وإشراف،  تنفيذ  جلنة  قبل  من  سبيه، 
الفني  الكادر  من  أفراد  من  مشكّلة 
والزراعي والبيئي املوجود باملديرية، حيث 
مت االنتهاء من املرحلة األولى، التي تشمل 
حتديد نقاط اخملطط، وموقع انشاء الغابة 
العمليات  وإجراء  الواقع،  أرض  على 
قبل  من  الالزمة  املساحية  واحلسابات 
املساحية،  األعمال  في  خبراء مختصني 
فتح  الثانية  املرحلة  شملت  ذلك  وبعد 
جور  وحفر  الالزمة،  واخلطوط  السواقي 
الغرس ملا يزيد عن 3400 غرسة ألشجار 
على  موزعة  مختلفة،  ومثمرة  حراجية، 
أهمية  مع  هكتارات  ستة  مساحة 
الطبيعية  التضاريس  على  احملافظة 
املتعلقة باملوقع، وتشمل املرحلة األخيرة 
احملددة،  الشجرية  الغراس  زرع  عمليات 
والعمليات  املستلزمات  إلى  باإلضافة 

اخلاصة بالسقاية…

وراء  من  األهداف  من  عدد  هناك  وكان 
زيادة  ومنها  اصطناعية،  غابات  إنشاء 
اجلزيرة  إقليم  في  اخلضراء  املساحات 
وشرق  شمال  ومنطقة  خاص،  بشكل 
إلى  باإلضافة  عام،  بشكل  سوريا 
تثبيت  طريق  عن  التصحر  مكافحة 
والتقليل  االجنراف،  من  ومنعها  التربة، 
من ظاهرة االحتباس احلراري، والتي تعّد 
برّمته،  الكوكب  تهدد  عاملية  مشكلة 
األماكن  بزيادة  هدف  هناك  وكذلك 
اخملصصة للسياحة واالصطياف في هذه 
املنطقة، من خالل جعل األجواء احمليطة 
بالبحيرات أكثر رطوبة،  وتلطيف املناخ 
فوائد صحية  هناك  وأيضاً  عام،  بشكل 
املستقبل،  في  الغابات  لهذه  كبيرة 
حيث أن هذه الغابات ستقوم بامتصاص 
كميات كبيرة من غاز ثاني أوكيد الكربون، 
من  يخفف  ما  األوكسجني؛  غاز  وطرح 
السامة، ومعروف  بالغازات  الهواء  تلوث 
في  األوكسجني تساهم  زيادة كمية  أن 
أكثر، وخاصة  احمليط صحيًّا  املناخ  جعل 
الدخان  هناك  حيث  الوقت،  هذا  أثناء 
السيارات  عوادم  عن  الناجتة  والغازات 
الكثيرة، باإلضافة إلى الغازات املنتشرة 
واملعامل  احلراقات،  عمل  جراء  من 
وهذه  حديثاً،  افتتحت  التي  اخملتلفة، 
األدخنة  من  كبيرة  كميات  تنتج  كلها 
وتسبب  البيئة،  تلوث  التي  والغازات، 
التي  اخلطيرة،  األمراض  من  العديد 
اجللدية،  كاألمراض  اإلنسان  تصيب 
التنفسي  اجلهاز  وأمراض  والسرطانات، 
باختصار شديد كل غابة  يعني  كالربو، 
مهما  خضراء  مساحات  أو  اصطناعية 
بلغت مساحتها سواًء كبيرة أو صغيرة 

فإنها تعّد رئة للمنطقة والعالم كله.

زراعة وبيئة

حممد سعيد


