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الربعة صرح ثقافي وموروث 
شعبي منذ بدء العشيرة

بعزم إرادتها وشغفها كسرت 
الصورة النمطية بعملها

موروث  الربعة  ـ  المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
وقيمة  عراقة  يُجّسد  معماري  وصرح  ثقافي 
المنطقة،  في  العربية  القبائل  تاريخ  في  ثابتة 
فهو جزأ ال يتجزأ من الموروث الثقافي العربي.

البيت  داخل  المخصص  الجزء  هي  الربعة 
في  مكانة  للربعة  الضيوف،  الستقبال  العربي 
بشكٍل  للمنطقة  والثقافي  الشعبي  الموروث 
وسياسياً  ثقافياً  دوراً  الربعة  تلعب  حيث  عام، 
ومركز  قرية  لكل  واجهة  وتعد  واجتماعياً، 

اجتماعي لكل عشيرة.

ربع البيت

العربية،  القبائل  لدى  خاصة  مكانة  للربعة 
كل  داخل  مكانتها  اكتشاف  يمكن  اسمها  ومن 
المواطن  يخبرنا  حيث  عربي،  بيت  أو  منزل 
الربعة  اسم  أن  تغلب  قرية  ابن  العرجان  علي 
مشتق من ربع البيت، حيث كانت البيوت سابقاً 
أحدها  أجزاء  إلى  تقسم  بيوت شعر  عبارة عن 
الربعة،  كان  البيت  ربع  يشكل  والذي  وأهمها 
مكان الضيف ومن هنا ُخِلق لدى العربي مكانة 
حلوله صاحب  منذ  يصبح  إذ  للضيف،  خاصة 
ربع داخل الدار، من هنا ُعرفت لفظة ربعة التي 
تطورت مع تطور الزمن وتغير أماكن السكن 
لدى العشائر العربية، اليوم أصبحنا نشهد تواجد 
للربعة في جل المنازل عند معظم أبناء المنطقة 
والقرى  كوجر  تل  بلدة  أبناء  بالذكر  ونخص 
المحيطة بها، مهمة اختلفت العشائر العربية في 
أسمائها وأصولها وبعض عاداتها وتقاليدها التي 
قد تجدها سائدة لدى العشيرة وتغيب لدى عشيرة 
المعماري  الركن  هي  الربعة  تبقى  أخرى، 
العشائر  لدى جميع  الموحد  الثقافي  والموروث 

العربية.

مجالس وحكايات

والبناء  الشكل  حيث  من  الربعات  تختلف 
والصفات المعمارية، لكن الثابت فيها هو قيمتها 
االجتماعية وتأثيرها على نفوس أبناء العشائر، 
يحدثنا »عباس الغانم« أحد أبناء تل كوجر عن 
قيمة الربعة من الناحية الثقافية، حيث يقول أن 
الربعة مدرسة حياتية تمنح روادها علم ال يدرس 
الفتيان  يتعلم  حيث  والجامعات،  المعاهد  في 
أصول الحديث وطريقة سرد الحكايات وأصول 
الجلوس ومجالسة الرجال وآداب الحديث أثناء 
سناً  أكبر  هم  لمن  اإلنصات  وكيفية  المجالس، 
وأكثر تجربة، كما يضيف العباس أن الربعة في 
السابق كانت مكاناً إدارياً، من داخلها تُدار أمور 
حيث  الجميع  يقصدها  لذا  والقرية،  العشيرة 
فتجد  القرية،  في  الوحيد  المجلس  الربعة  تكون 
داخلها جميع حكايات األجداد وذكرى األمجاد 

وتاريخ الشعوب وأعراف القبائل.

تاريخ وقيادة

المنطقة  تاريخ  في  والربعة  مركز  قرية  لكل 
في  القيادة،  مركز  هي  كوجر  بتل  المحيطة 
اليوم  البعض  يالحظ  قد  التاريخ،  مراحل  جل 
تضائل في دور الربعة على صعيد إدارة وقيادة 
وضع  وريفها  كوجر  تل  لمنطقة  لكن  العشيرة 
والنزاعات  المسائل  جل  تزال  ال  حيث  آخر، 
قيمة  الربعة، وتبرز  العشائرية تحل في أروقة 
الربعة ودورها االجتماعي، حينما ترتبط باسم 
بناء  فالربعة هي  شيخ عشيرة قوية وذو مكانة 
تأتي قيمتها الفعلية من قيمة األشخاص القائمين 
عليها، وأولهم شيخ العشيرة الذي تُنسب الربعة 
الموروث  في  لذا  فالن،  ربعة  هذه  فيقال  له 
الشعبي والعشائري نجد بعض التفاوت بين قيمة 
لقيمة الشخص  ربعة فالن وربعة أخرى نظراً 

القائم على هذه الربعة أو تلك.

طقوس وعادات

أن  كر  حمو  بلدة  ابن  الحوشان«  »أحمد  يقول 
الحقيقية،  العرب  وتقاليد  تجسد عادات  الربعة، 
داخل  أساسي  ركن  العربية  القهوة  تمثل  حيث 
العربية  بفناجينها  للضيوف  تقدم  الربعة، 
المزركشة وتصب من الدالل التي غالباً ما تملئ 
القهوة أصول وعادات ورجال  لتقديم  الربعات 
يجيدون تقديمها، كما للحديث أصول وأعراف 
حيث يتحدث الكبير وينصت الصغير كما يُمنع 
مقاطعة المتحدث، حتى ينهي حديثه وال يستحب 
الكالم الخارج عن أعراف المجتمع، يضاف إلى 
للضيوف  الجلوس  وسلوكيات  أدبيات  هذا  كل 
من  ويقترب  منه،  والصدر  المجلس  متوسط 
مكانتهم  حسب  على  الرجال  المجلس  صدر 
صغير  ولد  يجلس  فال  وأعمارهم،  االجتماعية 
متخطياً شيخاً كبيراً في السن والْقدر، ال تقتصر 
يمكن  إنما  العشيرة  على  فقط  الربعة  أحاديث 
تأتي  هنا  ومن  الحياة  مجاالت  كل  في  الحديث 
والحكايات  الطرف  إطالق  يمكن  كما  الفائدة، 
المسلية، ويبقى الركن األهم في المجاس داخل 
ربعة  كل  تمتلك  حيث  الشعر،  ركن  الربعة، 
شاعراً يتغنى بها وبجود صاحبها مدحاً وطرباً، 
كما تحضر الموسيقى أحياناً عن طريق الربابة 
حيث  المجالس،  في  المحببة  اآللة  تعد  التي 
وتاريخ  األبطال  روايات  ألحانها  على  تعزف 

العشائر وأمجادها منذ التأسيس حتى اليوم.
المجتمع  أواسط  في  ثابتة  الربعة  أن  نجد  لذا 
ويخضع  قدسيته  له  مكان  أنها  كما  العشائري، 
لقوانين وأعراف ال بد من الحفاظ عليها، اليوم 
نعيش تراجعاً لدور الربعة لكن مهما حدث تبقى 
قيمتها على الصعيد التاريخي ثابتة ال تتغير في 

تاريخ شعوب المنطقة بشكٍل عام.

في كل صباح وقبل ذهابها إلى المدرسة تفتح 
عودتها  وبعد  الغيار،  قطع  لبيع  والدها  محل 
أوائل  من  وتعتبر  فيه،  وقتها  معظم  تمضي 
بمجال  العمل  في  انخرطن  اللواتي  الفتيات 

الميكانيك في مدينة كوباني.
كوباني  مقاطعة  من   )17( الرحمن  عبد  رويا 
بإقليم الفرات في شمال وشرق سوريا تعمل مع 
والدها بمحله لبيع قطع غيار السيارات منذ أن 
السنوات  كان عمرها 10 أعوام، وخالل هذه 

تمكنت من إتقان المهنة بشكٍل احترافي.   
عن اختيارها للعمل مع والدها في هذه المهنة 
رويا  تقول  فقط،  للذكور  بأنها  توصف  التي 
عبد الرحمن ألن عائلتها بمعظمها فتيات كان 
الجميع يقول أال أحد سيتمكن من استالم عمل 
المحل، وتضيف: »بدأت بمساعدة والدي ولكن 
مع الوقت تعلمت المهنة وأحببتها. يقول الجميع 
أنها مهنة ليست للفتيات اللواتي بعمري ولكن 
القطع،  أنواع  على  تعرفت  قصير  وقت  بعد 
وأسعارها،  منها  واحدة  كل  تستخدم  ولماذا 
باإلضافة إلى طرق وكيفية التعامل مع الزبائن 

الذين يترددون إلى المحل«. 
ال ترى رويا عبد الرحمن العمل في محل لبيع 
قطاع الغيار أنه صعب، بالمقابل اكتسبت خبرة 
لطالما  لكن  واستخداماتها،  القطع  معرفة  في 
كان المحيط رافضاً لالختالف وهذا ما مرت به 
رويا التي تقول عن ردود فعل المحيطين بها: 
»سخر أصدقائي في المدرسة من عملي بمحل 
والدي، كما أن الزبائن كانوا يتجاهلون وجودي 
في المحل ويسألون ويتحدثون مع والدي وذلك 

ألنني فتاة وصغيرة في السن أيضاً«.  

االستمرار بالعمل

بالعمل  واستمرت  النظرات  هذه  تحبطها  لم 
عن  يوقفني  لم  ذلك  »كل  المهنة:  وأحبت  بل 
إصراري  ومع  المهنة،  في  والتعمق  التعلم 
إال  الزبائن  يجد  لم  بالعمل،  االستمرار  على 
القبول بهذا الوضع والتعامل معي، بل أصبحوا 
بصبر  »أعمل  وتضيف:  أيضاً«،  بي  يثقون 
وتأني وابتسامة مع الزبائن وهذا ما تعلمته من 

والدي«. 
دراستها  الرحمن  عبد  رويا  تهمل  ال  بالمقابل 
قبل  يوم  كل  صباح  والدها  محل  تفتح  فهي 
وبعد  الزبائن،  وتستقبل  المدرسة  إلى  ذهابها 
الوقت  بعض  تمضي  المدرسة  من  عودتها 
اإلعدادية  المرحلة  تدرس  ذلك  جانب  إلى  فيه 
كتبي  »أحضر  ومجتهدة:  ُمجدة  طالبة  وهي 
جانب  فإلى  المحل،  إلى  معي  وقرطاسيتي 
حريصة  وأنا  المدرسية  واجباتي  أنهي  عملي 

على التفوق«.

كما أنها تمارس هوايتها في العزف وممارسة 
العود،  آلة  على  العزف  »أهوى  الرياضة: 
وألعب في فريق روشين لكرة القدم الذي تأسس 

منذ ما يقارب العام«.
أمام  ما وضعها  وهو  كطفلة  لها  يُنظر  يعد  لم 
»في  أخرى:  مرة  والتقاليد  العادات  مرمى 
إنني  يقولون  أبي  أقارب  بدأ  الماضية  الفترة 
المحل،  في  أعمل  أن  المقبول  غير  ومن  فتاة 
ويضغطون علي ألجلس في المنزل، لكنني لم 

أكترث لكالمهم«.
واختتمت حديثها بالقول إن على جميع الفتيات 
بسبب  يحببنه  شيء  عمل  عن  يتوقفن  أال 
حسب  العمل  صنفت  التي  والتقاليد  العادات 
جنس الشخص: »علينا تحدي الذهنية الذكورية 
الوصول  أجل  من  المجتمع  على  تسيطر  التي 

إلى أهدافنا«.

وكالة انباء املرأة

الباحث في العالقات الدولية أحمد 
العناني يطالب بإزالة حزب العمال 

الكردستاني من الئحة اإلرهاب
العناني، أن القضية  الدولية أحمد  الخارجية، والباحث في العالقات  أكد عضو المجلس المصري للشؤون 
 من قبل الكثير 

ً
 كبيرا

ً
ها، وهي تكتسب تعاطفا

ّ
الكردية من القضايا الهامة في المنطقة، ومن الواجب حل

من الشعوب، ومن بينها الشعوب العربي�ة، اليت تدعم حصول الكرد على حقوقهم المشروعة، وأشار إلى 
أن تركيا هي العدو األول للكرد، ولديها سجل سئي حافل باالنتهاكات بحقهم...«6

شيخ عشيرة البو خميس: تالحم 
ووحدة شعوبنا كفيلة بإفشال 

الفتن والمخططات التي تستهدفنا

ُمواطنو كري سبي يحذرون من تواطؤ الدوِليين 
بشأن قضية القائد أوجالن

أكد شيخ عشيرة البو خميس في مدينة الطبقة حسين 
الشعوب  تأكيد وحدة  في  العشائر  دور  على  الراشد 
للعرب  المشترك  المصير  أن  وأوضح  المنطقة،  في 
والكرد، يتطلب بالضرورة الوحدة والتكاتف للوقوف 

في وجه المخاطر التي تستهدفهم...«6

أبيض  تل  سبي/  كري  مقاطعة  مواطنو  استهجنَّ  أوجالن،  عبد هللا  القائد  لحرية  العالمي  اليوم  في 
أساليب العزلة، التي تفرضها الدولة التركية الفاشية، بحق قائد الشعوب الحرة )آبو(، بهدف تغييبه 
جسدياً، وحرمانه من الحقوق كافة، التي يتمتع بها المعتقلون بموجب القوانين واألعراف الدولية، 
محذرين »أن قضية القائد عبد هللا أوجالن هي قضية الشعوب، والمساس به سيُشعل المنطقة حروباً 

وفوضى«...!«3

أمهات الشهداء يؤكدَْن البقاَء على 
العهد حتى النصر

أكدت أمهات الشهداء في قامشلو بأنهن سائرات على درب الشهداء، والتمسك باألرض التي حماها 
أوالدهم، وعاهدن الشهداء وقوات الكريال بالنصر، وأشرن إلى أنهن مستمرات في االعتصام عند معبر 

سيمالكا الحدودي حتى تسلّم جثامين الشهداء لذويهم...«2

أين حقوق اإلنسان...؟!

كلمة األسبوع 

جرائمها  التركي  االحتالل  دولة  تواصل 
مقدمتهم  وفي  الكردستانية،  الشعوب  بحق 
الشعب الكردي، فمن سرقة زيتون عفرين، 
إلى استهداف المدنيين بالطائرات المسيرة 
عن  بعيدة  عقوبات  ففرض  شنكال،  في 
عبد  القائد  على  اإلنسانية  واألخالق  القيم 
حرية  معتقلي  سائر  وكذلك  أوجالن،  هللا 
العنصرية  وممارسة  إمرالي،  في  الرأي 
ومنع  كردستان،  باكور  في  الكرد  بحق 
تحدث البرلمانيين الكرد بلغتهم األّم، وشن 
هجمات احتاللية على مناطق شمال وشرق 
الكيماوية ضد  األسلحة  واستخدام  سوريا، 
قوات الدفاع الشعبي »الكريال« في مناطق 
الئذ  الدولي  والمجتمع  المشروع...  الدفاع 

بالصمت..!!
هجومها  التركي  االحتالل  دولة  شنت 
مسيرة،  بطائرة  شنكال؛  على  أخرى  مرة 
استهدفت سيارة مدنية؛ استشهد على إثرها 
الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لإلدارة 
وحرق  بدل،  مروان  شنكال  في  الذاتية 
الشعب  إلبادة  تسعى  حيث  طفليه،  وجرح 
وتراثه،  بأصالته،  المتمسك  اإليزيدي 
ودينه، وتمارس السياسة ذاتها في عفرين، 
ارتكاب  في  مرتزقتها  برفقة  تستمر  حيث 
تهجير،  من  عفرين  أهالي  بحق  جرائمها 
وخطف، وابتزاز، وسرقة، وقطع ألشجار 
في  واألطفال  المسنين  وقتل  الزيتون، 
سياسة واضحة؛ بتغيير ديمغرافية المنطقة 
األصليين  سكانها  واستبدال  وتتريكها، 
بآخرين من مرتزقتها، واحتالل األراضي 
كما  أراضيها،  إلى  وضمها  السورية 
وبالتالي  إسكندرون،  لواء  في  سابقاً  فعلت 
الجوار، بتطبيق  فرض هيمنتها على دول 
أمجاد  واستعادة  الملي،  للميثاق  واضح 

اإلمبراطورية العثمانية البائدة.
وفي إمرالي؛ تنتهك دولة االحتالل التركي؛ 
السجناء  بحقوق  المتعلقة  الدولية  القوانين 
السياسيين، حيث تحرمهم من أبسط حقوقهم، 
مستمرة،  أوجالن  القائد  ضد  فالمؤامرة 
إمرالي  جزيرة  في  سجنه  على  فعالوة 
وعشرين  اثنين  من  أكثر  منذ  المهجورة 
عاماً؛ فرضت دولة االحتالل التركي عزلة 
مشددة عليه، في منع لقاء عائلته، ومحامييه 
به، وكذلك حرمانه حتى من المسير داخل 
السجناء اآلخرين،  الزنزانة، والتحدث مع 
كسجين  حقوقه  من  محروم  فهو  وبالتالي 
الدولية.  واألعراف  للقوانين  مناف  وهذا 
ومنع وقوع هذه التعديات، يقع على عاتق 
الدولية  والمنظمات  الدولي،  المجتمع 
حقوق  فأين  اإلنسان،  بحقوق  المنادية 
في  يدور  عّما  العالمي؛  يومه  في  اإلنسان 
إمرالي من انتهاكات وتعديات، وإلى متى 
ويغض  بالصمت،  الدولي  المجتمع  سيلوذ 
الطرف عن جرائم االحتالل التركي بحق 
الشعب الكردستاني وسائر شعوب الشرق 

األوسط..؟!..  
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مذكرة دعوى صادرة عن ديوان العدالة 
االجتماعية في كوباني

رقم أساس الدعوى 1505 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم عيسى 

محمد  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك إسماعيل محمد الشيخ بطلب /جرم 

تثبيت سيارة 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور 

جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2021/12/20م 

فلعيك أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم 
تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة 

/هيئة العدالة الغرفة األولى
وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3045/ لعام 

2021 م
على السيد: أحمد عبد هللا األسود الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2021/12/15م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: علي أحمد 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

 مذكرة دعوى صادرة عن ديوان العدالة 
االجتماعية في كوباني

رقم أساس الدعوى 1865 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أسامة صالح 

قاق  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك إبراهيم العلي بن علي بطلب /جرم 

تثبيت البيع 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور 

جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2021/12/20م 

فلعيك أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم 
تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة 

/هيئة العدالة الغرفة األولى
وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2341/ لعام 

2021 م
على السيد: أسعد أحمد زينو الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2021/12/13م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: وحيدة رمضان حمام 
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: 2021/745 
طالب التنفيذ: ثريا حسن العليص 

المنفذ عليه: عمر محمد األحمد العرجة 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 861 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

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

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/738 

طالب التنفيذ: جمعة خلف الحسين 
المنفذ عليه: موسى صالح المحمد 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 922 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

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

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3851/ لعام 

2021 م
على السيد: حاتم حميد بن حسن الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء 
الواقع في 2021/12/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: خلف الحمود بن عبيد، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة االجتماعية 
في كوباني

رقم أساس الدعوى 1522 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسن حبش بن 

عدنان  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك أنس حبش بطلب /جرم تثبيت بيع

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور 
جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين 

الواقع في 2021/12/27م 
فلعيك أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم 

تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة 
/هيئة العدالة الغرفة الثانية

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

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/748 

طالب التنفيذ: حسن عليوي الحسين 
المنفذ عليه: يوسف محمد الساحلي 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1076 لعام 2021 

الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 
الطبقة خالل مدة

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

القانونية.
.......................................................

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

 مذكرة دعوى صادرة عن ديوان العدالة 
االجتماعية في كوباني

رقم أساس الدعوى 1703 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسناء خلف 

البكاري  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك مسلم إبراهيم ديبو بطلب /جرم تثبيت 

بيع 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور 

جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2021/12/20م 

فلعيك أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم 
تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة 

/هيئة العدالة الغرفة
وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /4369/ لعام 

2021 م
على السيد: أحمد حاج حمدو الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الواقع في 
2021/12/12م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عبد الرحمن الناشف بن محمد 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة االجتماعية 
في كوباني

رقم أساس الدعوى 1123 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حمود أحمد 

فارس - فيصل صالح النزال  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك خالد داود بن أيوب بطلب /جرم تثبيت 

بيع سيارة 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور 

جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2021/12/20م 

فلعيك أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم 
تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة 

/هيئة العدالة الغرفة األولى
وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة االجتماعية 
في كوباني

رقم أساس الدعوى 1721 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد نهير حمد 

الشهاب    
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك حمزة حمي عيسو بطلب /جرم تثبيت 

البيع
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور 

جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2021/12/20م

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

/هيئة العدالة الغرفة /األولى/ 
وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/737 

طالب التنفيذ: خليف محمد الخليف 
المنفذ عليه: علي نجيب فرحة وصالح الدين 

عبد العزيز الخالد 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 866 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

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

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1967م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل عبد 
الرحمن بن عبد القادر    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
أنور عثمان بن نعمان، بطلب/بجرم تثبيت بيع 

سيارة 
هو يوم االثنين الواقع 2021/12/27م 

الساعة /10/ فعليك أن تحضر في الوقت 
المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3493/ لعام 

2021 م
على السيد: خولة العلي بنت عبدو الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء 
الواقع في 2021/12/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: فوزات ابن صالح بطلب: 

استرداد حيازة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

 مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2937 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: دالل الخليفة بنت 
خالد 

والجهة المدعى عليها: محمد يحيى العبد هللا                     
بدعوى: تفريق لعلة الشقاق تاريخ الجلسة 

2021/12/5م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة. 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3224/ لعام 

2021 م
على السيد: رضوان صالح اإلبراهيم 

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

من يوم األربعاء الواقع في 2021/12/15م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خلف 
فيصل المحمد بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

 
مذكرة صادرة عن ديوان العدالة االجتماعية 

في كوباني
رقم أساس الدعوى 172 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: روجين عبد 
السالم  

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك فريد عثمان بن دريعي بطلب /جرم منع 
تعرض

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور 
جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم األحد 

الواقع في 2021/12/26م 
تدعوك هيئة االستئناف في كوباني

أن تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك لبيان 
دفاعك وإال سوف تجري المعاملة القانونية 

بحقك حسب األصول.
.......................................................

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3493/ لعام 

2021 م
على السيد: سليمان العلي بن عبدو الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء 
الواقع في 2021/12/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: فوزات العلي ابن صالح 
بطلب: استرداد حيازة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/744 

طالب التنفيذ: شيخ محمد سالم 
المنفذ عليه: محمود صالح الصغير 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 901 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

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

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/743 

طالب التنفيذ: طارق محمد ناصر 
المنفذ عليه: محمود عبيد الحامد 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 852 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

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

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/710 

طالب التنفيذ: عبود الكدرو بن حسين
المنفذ عليه: إبراهيم حسن محرز-توفيق عبد 

العبيد 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 821 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

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

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

 مذكرة دعوى صادرة عن ديوان العدالة 
االجتماعية في كوباني

رقم أساس الدعوى 1544 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي الصاري 

بن خالد  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك عبد هللا الصاري بطلب /جرم تثبيت بيع 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور 
جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين 

الواقع في 2021/12/20م 
فلعيك أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم 

تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة 
/هيئة العدالة الغرفة الثانية

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2667/ لعام 

2021 م
على السيد: علي فاضل طباش الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2021/12/13م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: خالد صطيف الحسين 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3220/ لعام 

2021 م
على السيد: متعب الحمو 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: رقية شيخ بطلب: تثبيت زواج
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/740 

طالب التنفيذ: محمد إبراهيم النجار
المنفذ عليه: أنور علي السادات األسود 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 886 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

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

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة االجتماعية 
في كوباني

رقم أساس الدعوى 1438 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد الشبيب 

الحسين  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك عادل خليل بطلب /جرم تثبيت بيع

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور 
جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين 

الواقع في 2021/12/27م 
فلعيك أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم 

تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة 
/هيئة العدالة الغرفة الثانية

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

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

مذكرة دعوى صادرة عن ديوان العدالة 
االجتماعية في كوباني

رقم أساس الدعوى 1410 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد سالم 

معجون  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك عبدو شيخو شيخو بطلب /جرم تثبيت 

بيع 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور 

جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2021/12/27م 

فلعيك أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم 
تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة 

/هيئة العدالة الغرفة الثانية
وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/741 

طالب التنفيذ: محمد محمود حمود 
المنفذ عليه: حسن المرعي األسود وأحمد 

المصطفى بن عبيد 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 888 لعام 2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في 

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

الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3493/ لعام 

2021 م
على السيد: محمود العلي بن عبدو الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء 
الواقع في 2021/12/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: فوزات العلي ابن صالح 
بطلب: استرداد حيازة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

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

مذكرة دعوى صادرة عن ديوان العدالة 
االجتماعية في كوباني

رقم أساس الدعوى 1499 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مظلوم مصطفى 

بن حمود  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك مصطفى مال خليل بطلب /جرم تثبيت 

البيع 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور 

جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2021/12/20م 

فلعيك أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم 
تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة 

/هيئة العدالة الغرفة 
وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

 تحديات
 المرأة
 العاملة...
 ما

الحلول؟

في  مستمرٍّ  لعنٍف  يتعرَّضن  النِّساء 
حتدياٍت  ويواجهن  بالعالم،  مكاٍن  كلِّ 
كبيرةً في كلِّ بقعٍة من أصقاع العالم، 
يتعرضن لشتى االستفزازات واملعوقات 
أينما كن، ال  العمل  أماكن ومواقع  في 
املكاَن وال الزماَن يستطيعان تغيير هذه 
مجتمعاتنا  في  الرائجة  التصنيفات 
ومهما  الغربية،  وحتى  الشرقية 
اختلفت الظروف يبقى العنف مالحقاً 
للنساء وكأنه جزٌء ال يتجزأ من كيانهن.   
التحديات  الكثير من  تعاني  املرأة  نعم 
هذه  وأبرز  العملية،  مسيرتها  في 
في  تواجهها  التي  تلك  هي  التحديات 
املكان الذي تعمل فيه، وخاصة النساء 
أعمال  في  يعملن  اللواتي  العامالت 
أو  بخسة،  أجور  مقابل  املنازل  تنظيم 
باملناطق  احلقول  في  يعملن  اللواتي 
في  العامالت  إلى  باإلضافة  الريفية، 
فيها  يستغرق  التي  واملصانع  املعامل 
العمل ساعات طويلة جداً.   ورمبا إذا ما 
قمنا بتعداد هذه التحديات والتي تبدأ 
كثير  في  الطويلة  العمل  ساعات  من 
قليٍل  ماليٍّ  مردودٍ  مقابل  األوقات  من 
تعدادها،  نستطيع  ال  جداً،  وبسيٍط 
والتي طاملا تنتهي في معظم األحيان 
العمل.   إلى جانب  مبضايقات من رب 
التي  املعوقات  ننسى  أال  علينا  ذلك 
والتي  املنزل،  في  النساء  لها  تتعرض 
تبدأ في كثير من األحيان من محاوالت 
الزوج أو األخ أو الوالد منعها من اخلروج 

للعمل خارج املنزل.

يعترضون  األوقات  من  كثير  ففي   
أمام  عائقاً  ويصبحوا  طريقهن 
طموحاتهن وتطلعاتهن في احلياة مثل 
يحق  ال  مبنظورهم  أنه  حيث  اآلخرين. 
يؤدين  أن  لهن  يجوز  وال  اخلروج  لهن 
مهامهن  أن  أو  املنزل،  خارج  مهمة  أي 
هذا  كل  فقط،  البيت  داخل  مقتصرة 
بشكل  النسوة  أولئك  تواجهه  وأكثر 
في  بحقهن  طالنب  ما  إذا  يومي،  شبه 
والعائلة.   البيت  دائرة  خارج  العمل 
للمرأة  حددت  الذكورية  السلطة 
وعشرين  أربعاً  متواصٍل  لعمٍل  منوذجاً 
املنزل  هذا  املنزل،  حدود  داخل  ساعًة 
املصغر  النموذج  مبثابة  أصبح  الذي 
للدولة، جتد أن كافة أفعاله وتشريعاته 
وقوانينه مشروعة حتى لو تعلق األمر 
أسباب  وأحد  األحيان.    بعض  بالقتل 
املعاناة التي تتعرض لها النساء، هو أّن 
كافة مراكز وقطاع العمل واملؤسسات 
صاعد  الذي  األمر  الرجل،  سلطة  بيد 
بكافة  والعنف  التسلط  حدة  من 
النساء وأجسادهن، وحتى  أنواعه على 
النفسية،  الناحية  من  عليهن  التأثير 
تأتي  التحرش  حاالت  غالبية  أن  حيث 
مواقع  في  باألساس  هم  أشخاص  من 
السلطة على النساء اللواتي يتعرضن 
سواء  أخالقية،  الال  االنتهاكات  لهذه 
كان ذلك في أماكن العمل أو في مرتبة 
أعلى من مرتبة النساء، حيث يستغلون 
مراكزهم ملمارسة مثل هذه املمارسات 
التي  اجملتمعات  طبيعة  تخالف  التي 
احلالي  يومنا  وفي  فيها.     نعيش 
يرى  للمرأة ال  بالنسبة  العمل  موضوع 
على أنه أمر مهم كثيراً، رغم أن جميع 
بأزمات اقتصادية خانقة،  اجملتمعات متر 
إال أن هذا املوضوع ما زال يشكل جدالً 
حتى اآلن.  طبعاً إيجاد احللول املناسبة 
والسريعة ملثل هذه املضايقات، يتطلب 
وتفعيل  ومنظمة،  كبيرة  جهوداً 
وتنظيم  األمور  بهذه  اخلاصة  القوانني 
الظاهرة  بهذه  للوعي  تدريبية  دورات 
كافة  قبل  من  النضال  على  والتأكيد 

النساء للحد منها.

مرآة المرآة

هيفدار خالد

الشهداء، والتمسك باألرض  بأنهن سائرات على درب  الشهداء في قامشلو  قامشلو/ دعاء يوسف -أكدت أمهات 
التي حماها أوالدهم، وعاهدن الشهداء وقوات الكريال بالنصر، وأشرن إلى أنهن مستمرات في االعتصام عند معبر 

سيمالكا الحدودي حتى تسلّم جثامين الشهداء لذويهم.

أمهات الشهداء يؤكْدَن البقاَء على العهد حتى النصر

نساء: فكر القائد أوجالن مرساة األمان للمرأة

في  الوطن  من زرع حب  األمهات  تتوقف  لم 
النفوس، فغرسن داخل فلذات أكبادهّن يقينًا، أن 
داهَمُهّن  وكلما  والفرح،  الفخر  مفتاح  الشهادة 
ذكرى  عبق  باستنشاق  تجاوزنه  الحزن... 

التضحية السامية.
أمهات  مع  عدة  لقاءات  لصحيفتنا  فكان   
حب  عن  فيه  عبّرن  خاص،  عطاء  صاحبات 
التي  للتضحيات،  ندماً  يظهْرن  ولم  البالد، 
قدمنها لتراب األرض، ففداء األبناء أعظم هدية 

لوطن، يستحق التضحية بكل غاٍل ونفيٍس.

تضحّية الشهداء

مع  السياق  هذا  في  مطول  حديث  لنا  فكان 
أم  بدر،  منير  دالل  فقالت  الشهداء،  أمهات 
الدين:  جمال  الشهيد  وزوجة  جمشيد،  الشهيد 
البيضاء،  القلوب  أصحاب  هم  »الشهداء 
أعطوا أرواحهم وأجسادهم؛ لتبقى سماء روج 
وطن،  وحماية  شعب  لحرية  فسعوا  آمنة،  آفا 
الطريق  نكمل  ونحن  األساس،  حجر  بنو  هم 

بدمائهم الشريفة«. 
أو  أرضها،  تسلم  لن  أنها  على  دالل،  وأكدت 
المحتلة:  التركية  الدولة  تريده  لما  تخضع 
به  والتحق   ،2004 الـ  في  اُستُشهد  »زوجي 
ولدي في 2015 في مقاومة كوباني، فامتزجت 
دماؤهم باألرض، فكيف يريد االحتالل التركي 
أن نتخلى عن أرٍض ُسقيت بدماء أغلى ما نملك؟ 
عزيمة كل مقاتل، وحبه ألرضه، وبذله الغالي 
والنفيس؛ ليدافع عن وطنه، واالنتصارات التي 
حققها في ساحة المعركة، هل نترك ذلك كله، 
ونجلس نشاهد االحتالل التركي يسلبنا أرضنا، 

وكأن تضحياتنا ذهبت مع الريح، لن نستسلم أو 
ننسى أسمائهم، التي ُخلّدت في قلوبنا، وُكتبت 
من ذهب في دفاتر التاريخ، وسنضع لها عنوانًا 

جمياًل، وهو النصر«.

أفعال املحتّل واهية

وفي السياق ذاته حدثتنا »حليمة سليمان« والدة 
تمر؛  تل  في  استشهد  الذي  برخدان،  الشهيد 
دفاعاً عن األرض ضد داعش منذ سبع سنوات 
سبيل  في  الشهداء  من  اآلالف  »قدمنا  فقالت: 
حماية أرضنا وشعبنا، ولن نتخلّى عن الطريق، 
مبتغاهم،  إلى  نصل  حتى  أبناؤنا  سلكه  الذي 
باإلنجازات  تضحياتهم  لتكلّل  الحرية،  عشقوا 
اللتان  واإلرادة،  العزيمة  فتلك  واالنتصارات، 
تذهب  ولن  لم  المعركة،  ساحات  في  جسدوها 

سدى«.
وبيَّنت حليمة فخرها بابنها: »في ظل الظروف 
التي نعيشها، فخورة  الراهنة، وحالة الحرب، 

بالطريق الذي اختاره 
ولدي، وبدفاعه عن أرضه وشعبه، فهو عشق 
البطولة  آيات  أسمى  بدمائه  ليسطر  الحرية؛ 
لم  ابنها،  استشهاد  أن  إلى  ونّوهت  والفداء«، 
الشهادة،  نال شرف  بل فرحت كونه  يحزنها، 
أن ينالها منذ التحاقه بالقوات  التي تمنّى دائماً 

العسكرية.
االحتالل  أطماع  أن  إلى  حليمة  وأشارت 
الشعب:  إرادة  تكسر  ولن  تتحقق،  لن  التركي 
األراضي،  لهذه  فداًء  أبناءه  قدم  شعب  »نحن 
هناك  يعد  لم  لذا  االعتداءات؛  من  ولحمايتها 
شيء نخشاه، أو نتردد ألجله، سنحمي أرضنا 

وقضيتنا«.
عن  الكفَّ  التركي  االحتالل  حليمة  وطالبت 
هجماته، ومخططاته العدائية على أهالي شمال 
وشرق سوريا، ألنها لن تجدي نفعاً مع شعب 
ال يخاف الموت: »مهما فعل االحتالل التركي، 
طريق  عن  أو  األرض،  هذه  عن  نتخلى  فلن 
سبيل  في  أبنائنا  دماء  قدمنا  فنحن  مقاومتنا، 
تحريرها، وسنبقى صامدين حتى ننال ما كان 

يحلم به شهداؤنا«.

إكرام الشهيد دفنه

خيمة  ننسى  ال  الشهداء،  عن  نتحدث  عندما 
الحدودي،  سيمالكا  معبر  عند  االعتصام 
الذين  الكريال  شهداء  جثامين  بتسليم  للمطالبة 
الديمقراطي  للحزب  كمين  في  استشهدوا 
خيانة  إلدانة  وكذلك   ،)PDK( الكردستاني 
فحدثتنا  الكردستاني.  الديمقراطي  الحزب 
والدة الشهيد آراس، الذي استشهد في 2015 
في الحسكة »فاطمة خليل إبراهيم« عما رأته 
عندما كانت في خيمة االعتصام: »وقفنا لثالث 
تحت  كبدنا  فلذات  بأبنائنا،  نطالب  ساعات 
نطالب  واستهزاء،  بسخرية  لنعامل  المطر، 
فقط بشهدائنا، ولكن خوفهم من فضح خيانتهم 
واستخدام  التركية،  الدولة  مع  وتواطئهم 
األسلحة المحرمة دولياً ضد الكريال في باشور 
جثامين  تسليم  يرفضون  جعلهم  كردستان، 

شهدائنا«.
بال حتى  لنا  يهدأ  لن  فاطمة: »ونحن  وتابعت 
أن  أم  كّل  فمن حق  أهلها،  إلى  الجثامين  نسلّم 
تدفن ابنها، وتجلس عند قبره، تخبره ما يفعله 

التي  واالنتصارات  واإلنجازات  دربه  رفاق 
يحققونها، تزفه إلى مثواه األخير بين أصدقائه 

الشهداء الذين سبقوه«.

االمتناع عن تسليم الجثامني 
جرمية

هفال  الشهيد  والدة  »أمينة صالحة«  وأضافت 
ولدها  جنازة  تستلم  ولم  الكريال،  قوات  من 
أيضاً: »دائماً ما كان العدو من يسلم الجنازات 
إلى ذويها، فماذا تغير؟ ولماذا ال تُسلم الجثامين؟ 
هم ال يخافون من اكتشاف خيانتهم، وبيع لحم 
أخيهم الكردي للمحتل التركي فقط، ولكن هذه 
الكيميائية  لألسلحة  استخدامهم  تؤكد  الجثامين 

أيضاً«.
السالم  أمهات  »بقيت  حديثها:  أمينة  وتابعت 
بقينا  ولو  أيام،  وخمسة  لشهرين  الحدود  على 
عن  نتنازل  لن  العمر  آخر  حتى  الحدود  على 

جثامين أوالدنا«. 
وأكدت أمينة بالسير على خطى الشهداء، وأن 
بالعزيمة،  متسلحين  ويبقون  قريب،  النصر 
نعاهد  الشهداء  كأمهات  »نحن  قائلة:  فأردفت 
هذا  على  نستمّر  أن  الكريال،  وقوات  الشهداء 
الطريق ولن نتراجع عن نهج القائد، حتى آخر 

قطرة دم في أجسادنا«. 
الكرد  بالقول:  حديثها  أمينة صالحة  واختتمت 
ولن  أردوغان،  حلق  في  كالشوكة  سيبقون 
يكون قادراً على التخلص من الكرد، أو تحقيق 
اإلبادة التي يسعى إليها »نحن من سننتصر في 

نهاية الطريق«.

للقائد  النير  بالفكر  ـ  محمد  أمل  آغا/  جل 
حقوق  وتسوية  بحرية  والمنادي  أوجالن، 
سوريا  وشرق  شمال  نساء  نالت  المرأة، 
فسحة من األمان، هذا ما أكدته نساء جل آغا، 
وشددن على ضرورة الوصول إلى كل امرأة 
وفتاة، تعاني من العنف األسري، أو الزوجي، 
لتصدح بأعلى صوتها، عّما تعانيه دون خوٍف 

من أحد.

العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية، تعاني منها 
فلم  كافة،  الحضارات  ومختلف  المجتمعات 
هذه  انتشار  من  الحد  الكبرى  الدول  تستطع 
الظاهرة، رغم سّنِ العديد من القوانين الشرعية 
الظاهرة،  هذه  تفاقمت  بل  النساء،  لحماية 
الحضاري  التطور  من  بالرغم  وانتشرت 

أن  وبعد  العالم،  يشهدهما  اللذان  والفكري، 
تتبع  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  أصبحت 
لإلدارة الذاتية، بدأت هذه الظاهرة بالتدني شيئاً 
فشيئاً، ويعود ذلك للجهد الذي بذلته هذه اإلدارة 
نتائج  ولمست  النساء،  حقوق  وحماية  لحفظ 
إيجابية جوهرية منذ تطبيق قانون المرأة الذي 

ُصدر عام 2014.

أماُن النساِء هاجُس القائِد

حدثتنا مهاباد عبد هللا، عن الدور الفعال، الذي 
وصول  في  أوجالن  هللا  عبد  القائد  فكر  لعبه 
الفكر  هذا  استطاع  وكيف   ، لحقوقهنَّ النساء 
 : ومكانتهنَّ لدورهنَّ  النساء  إبصار  من  النير 

»فكر القائد ضمَن لنا نحن النساء حقوقنا، وهو 
الذي أوصلنا لبر األمان، الذي نحيا به اليوم، 
نعيش  كنا  للقائد،  السامي  الفكر  انتشار  قبل 

جهالً تاماً بمكانتنا وحقوقنا المشروعة«.
هو  أوجالن  هللا  عبد  »القائد  مهاباد:  وتابعت 
لنيل  المجتمع  دعا  الذي  الوحيد،  الشخص 
العنف،  من  المرأة  وحماية   ، مكانتهنَّ النساء 
األسري سواء  قبل محيطها  تواجهه من  الذي 
بالعنف الجسدي أو النفسي، فقانون المرأة الذي 
من  النساء  بحماية  قام  قائدنا  نهج  على  يسير 

.» العنف والخطر الذي كان يحدق بهنَّ
وأكدت مهاباد على أن العنف ال يتمثل فقط في 
األذى الجسدي، بل العامل النفسي، وفي حرمان 
المرأة من حقوقها االقتصادية، وفي إبداء رأيها 
في المواضيع المطروحة، وحرمانها من إتمام 
تعليمها هو بحد ذاته عنف: »للعنف ضد المرأة 
أشكال عديدة، منها زواج القاصرات، ومنعهنَّ 
اآلخرين  وتحكم  القرار  اتخاذ  أو  التعليم،  من 
، ويجب العمل للحد من انتشار هذه  بمستقبلهنَّ
الظاهرة بشكٍل جذري، والسماح للمرأة بلعب 

دورها الطبيعي في المجتمع«.

الخوُف مشكلٌة سلبّيٌة

وبدورها حدثتنا »هيفا محمد علي: »إن الخوف 
فيه  يتعرضنَّ  في كل مرة  النساء  يرافق  الذي 
وكتمانه  الظاهرة،  هذه  لتفاقم  يؤدي  للعنف، 
وطالبت  العموم«،  سبيل  على  للمرأة  مضرة 
النساء في التحلي بالشجاعة، والمطالبة بحقها 
وعدم  واقعها،  ومواجهة  السليم  العيش  في 
ال  الذي  الذكوري،  المجتمع  لذهنية  الرضوخ 
يحفظ بدوره حقوقها، فأولى خطوات مواجهة 
في  والوقوف  الخوف،  مرآة  كسر  هو  العنف 
كافة،  البالية  القديمة  والعادات  األنظمة  وجه 
كيانها  بسلب  القبول  النساء  على  تُحتّم  التي 

ووجودها.
وأردفت هيفا: »علينا نحن النساء أن نكون يداً 
المرأة  منها  عانت  ظاهرةٍ،  تحدي  في  واحدة 
عما  ما  امرأة  تتحدث  حين  العصور،  عبر 
تعرضت له من عنف، فهَي بذلك تساعد امرأة 
الخوف،  قيود  بكسر  آخر  طرٍف  في  أخرى 

وتحدي واقعها الذي تعاني منه«.
حاالت  من  الكثير  »هناك  القول:  وأردفت 
العنف تتعرض لها نساؤنا، فلم نصل بعد لتلك 
تمكنا من  قد  بأننا  القول  يمكننا  التي  المرحلة، 
قلع جذور هذه الظاهرة بشكل كامل، لكن حتماً 
والثقافة،  الوعي  بسبب  المرحلة  لهذه  سنصل 

اللتان يتم نشرهما بين النساء«. 

فاطمة خليل أبراهيم دالل منير بدورحليمة سليمان أمينة صالح

هيفا محمد علي مهاباد عبداهلل
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أوجالن،  اهلل  عبد  القائد  لحرية  العالمي  اليوم  في  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
استهجنَّ مواطنو مقاطعة كري سبي/ تل أبيض أساليب العزلة، التي تفرضها الدولة 
التركية الفاشية، بحق قائد الشعوب الحرة )آبو(، بهدف تغييبه جسديًا، وحرمانه من 
الحقوق كافة، التي يتمتع بها المعتقلون بموجب القوانين واألعراف الدولية، محذرين 
»أن قضية القائد عبد اهلل أوجالن هي قضية الشعوب، والمساس به سُيشعل المنطقة 

حروبًا وفوضى«...!.

ُمواطنو كري سبي يحذرون من تواطؤ الدوِليين بشأن 

قضية القائد أوجالن

هيئة التربية والتعليم تكشف ما حملته في جعبتها من إنجازات سنوية

شخص من بين كل ثالثة أشخاص في العالم لم 
يستخدم اإلنترنت أبداً

التغير المناخي.. جهود فردية ُتساهم 
في التعامل مع األزمة

واعتقلت السلطات التركية القائد عبد هللا اوجالن 
الدولية  المؤامرة  بعد  شباط 1999م،  في 15 
تغيبه جسدياً  ليتم  دولة،  بها 34  التي شاركت 
السلطات  ولتبدأ  )إمرالي(،  جزيرة  سجن  في 
للتضييق  متنوعة  بأساليب  التركية  الفاشية 
على القائد، وفرض عزلة مشددة عليه، ناهيك 
لذويه،  المتكررة  الزيارات  عن رفض طلبات 
ومحاميه، ليكون حرمانه من المشي في معتقله 
يدافع  بحق شخص  تركيا  تتبعه  أسلوب،  آخر 

عن اإلنسانية جمعاء.
السلطات  قبل  من  القائد  عزلة  خالل  ومن 
في  الحرة  الشعوب  تستنكر  فقد  التركية، 
أنحاء العالم كله، من عرب، وكرد، وسريان، 
مشددين  إمرالي  في  يجري  ما  وأوروبيون، 
الذي  والمجتمع،  الدولي،  القانون  تغيب  على 
التقت  الخصوص  وبهذا  بإنسانيته،  يدعي 
في  المواطنين  من  بعدد  »روناهي«  صحيفتنا 
كري سبي، الذين لفتوا إلى التخاذل الدولي لهذه 

القضية.

تركيا وسياساتها العنيدة

قائد  بحق  الفاشية  تركيا  تتبعها  التي  األساليب 

تشويه  إلى  تهدف  أوجالن،  الحرة  الشعوب 
التحرر  حركة  مناضلي  وصورة  صورته، 
وذلك  كافة،  المتاحة  بالوسائل  الكردستانية، 
لتقزيم القضية الكردية، وكفاح الشعب الكردي 
اإلبادة  وسياسات  وحريته،  حقوقه،  النتزاع 
الدول  قبل  من  بحقه،  الممارسة  والصهر 
المتسلطة، والتي كشفها القائد عبد هللا اوجالن 
في مرافعاته، مطالباً بحرية شعبه، على أساس 
السلمي  والتعايش  الديمقراطية،  األمة  فلسفة 

للشعوب.
وبهذا الصدد أوضح المواطن حبش التاجر، أن 
الدولة التركية، تتبع أسلوب العنف واالحتالل، 
الطورانية  العثمانية  لإلمبراطورية  والتأسيس 
»ال  المنطقة، مشيراً  الجديدة، بجماجم شعوب 
مناص من مقاومة هذه السياسة، وإيقافها بأي 

وسيلة، وهذا ما أشار إليه القائد أوجالن، والتي 
ترفع شعاراته الشعوب السورية، اآلن في هذه 
المنطقة، وتنادي بالتكاتف والتعاضد لمواجهة 

خطر هذه السياسات«.
التركية  السلطات  أن  عجب  »ال  وأردف 
القائد أوجالن، وإخفاء  التضييق على  تواصل 
بدأت  التي  صحته،  وعن  عنه،  معلومات  أي 
من  تسعى  أهداف  وهنالك  فترة،  منذ  تسوء 
ورائها للتقليل من شأن قضية الشعب الكردي 
الشعب  هذا  أجلها  من  يناضل  التي  المحقة، 
الكبيرة،  الكردية  الرموز  وتصوير  العظيم، 
كالقائد، بأنه مجرد مواطن تابع للدولة التركية، 
وهذا األمر خطير للغاية، وال يمكن أن يتحقق 
في  تتقد  المقاومة  شعلة  دامت  ما  األمر،  هذا 

نفوس المناضلين الغيورين«.

وشدد التاجر على وجوب أن يكون هنالك تحرك 
يمثلها  التي  الكردية،  القضية  لمساندة  دولي؛ 
المضطهدة  الشعوب  وقضايا  أوجالن،  القائد 
في المنطقة، وإال فإن المنطقة ستشهد حروباً، 
األوضاع  ألن  عقباها،  تحمد  ال  وصدامات، 
بالتدهور،  فعلياً  بدأت  والعسكرية،  السياسية، 

والسبب التعنّت وحساسية المنطقة كلها.

فلسفة القائد خيط النجاة 
للشعوب

من جهته، قال المواطن عيسى الخلف: »يجب 
الجديد، هو عام إطالق سراح  العام  يكون  أن 
الهمجية  على  النصر  وعام  أوجالن،  القائد 
التي  واألراضي،  الحقوق  واسترداد  التركية، 
من  استفادت  أن  بعد  التركية،  الدولة  قضمتها 
الفوضى التي خلفتها الحرب السورية المدمرة، 
قبل  من  تراص  هنالك  يكون  أن  يجب  لذلك 

وعودة  المحتل،  لطرد  السورية  الشعوب 
األهالي المهجرين إلى ديارهم؛ لينعموا باألمان 
خالل  المحتل  خّربه  ما  وإصالح  والسالم، 

السنوات المنصرمة«.
وتابع الخلف »ال بدّ من االعتراف، أن أفكار 
وخيط  الملهمة،  هي  أوجالن  القائد  وفلسفة 
ما  لذلك  كافة،  المنطقة  لشعوب  الوحيد  النجاة 
بحق  وتمارسه  التركية،  السلطات  مارسته 
وصلها  التي  المكانة،  يزعزع  لن  القائد، 
حررت  التي  وأفكارنا،  وعقولنا،  قلوبنا  في 
أفضل،  لمستقبل  جديدة  آفاقاً  وفتحت  المنطقة، 

نعيشه ما دمنا متمسكين بها«.
المجتمع  حديثه  نهاية  في  الخلف  وطالب 
الدولي، الضغط على السلطات الفاشية التركية؛ 
إلطالق سراح القائد عبد هللا أوجالن، والكشف 
عن حالته الصحية بالسرعة القصوى، محذراً 
من التخاذل والتواطؤ الدوليين في هذه القضية، 
اللذين يجران المنطقة وشعوبها الى مزيد من 

الحروب والدمار.

التي  الصعوبات  رغم   - علي  رشا  قامشلو/ 
إقليم  في  والتعليم  التربية  هيئة  واجهتها 
البانوراما  أن  إال  السنة  هذه  خالل  الجزيرة، 
من  الكثير  جعبتها  في  تحمل  لها،  السنوية 
اإلنجازات، التي تحدت تلك الصعاب، ونهضت 

بالسلك التعليمي.
ألقت بظاللها  التي  السورية،  بداية اآلزمة  مع 
الحياة االقتصادية، واالجتماعية،  على نواحي 
األكبر من  الجانب  للتعليم  كان  كلها،  والثقافية 
الهاجس  التعليم  وبقي  مراحله،  بكافة  آثارها، 
األكبر لدى األهالي المتشبثين بأرض الوطن، 
التابعة  المناطق  فبقيت  كلها،  الصعوبات  رغم 
المناهج الكالسيكية  للحكومة السورية، تدّرس 
مناطق  تحولت  آخر،  جانب  ومن  المؤدلجة، 
المرتزقة  والمجموعات  التركي،  االحتالل 
الفكر  لتكريس  بيئة؛  إلى  بها  المرتبطة 
تتريك  بموجبها  وتم  العنصري،  المتطرف 
االحتالل  وبثقافة  بلغة  فيها  والتعليم  المنطقة، 
مناطق  شهدت  فيما  اإلرهابية،  والمجموعات 
في  مهمة  استراتيجية  تحوالت  الذاتية  اإلدارة 
تأسيس  ذلك مع إعالن  بدأ  التعليم، حيث  دور 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية في 2014 ، لتنشأ 
ركائزها  كإحدى  والتعليم،  التربية  هيئة  معها 
والتعليم  التربية  هيئة  وركزت  األساسية، 
على تطوير مناهجها التدريسية؛ لتصبح أكثر 
تطوراً، فيدرس الطلبة في شمال وشرق سوريا، 
يتكلم  رئيسية،  لغات  بثالث  المدرسي  المنهاج 
بها سكان المنطقة، وهي )الُكردية، والعربية، 

والسريانية(، إذ يتعلم كل شعب بلغته األم.
إذ  المراحل،  لكافة  شامالً  التعليم  وأصبح 
دون  دراسته  يستكمل  أن  الطالب  يستطيع 
توقف من المرحلة االبتدائية فاإلعدادية ومن ثم 
والمهنية،  واألدبية،  العلمية،  بأفرعها  الثانوية 

حتى الوصول إلى المرحلة الجامعية.

الصعوبات املعوقة للسلك 
التعليمي

وعن الواقع التعليمي في مناطق اإلدارة الذاتية 
في  خاص  وبشكل  سوريا،  وشرق  لشمال 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  الجزيرة،  إقليم 
لهيئة  المشتركة  الرئيسة  خليل  روهات  مع 
التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، وتحدثت لنا 

عن الصعوبات، التي واجهتهم في بداية العام 
انتشار  قائلة: »كان  الدراسي 2020 -2021 
فيروس كورونا في مناطقنا من إحدى العوائق، 
التي واجهت العملية التعليمية في بداية الفصل 
الحظر  فرض  بسبب  الدراسي،  للعام  األول 
التعليمية  والمراكز  المدارس  وإغالق  الكلي، 
طريق  عن  التدريس  إلى  لجأنا  لذلك  كلها، 
دروس تعليمية مسجلة، ومن ثم عرضه على 
ذلك  إلى  باإلضافة  آفا،  روج  وقناة  اليوتيوب 
التي  أيضاً  التركي  االحتالل  دولة  هجمات 

شكلت عائقاً«.
قائمة  في  حصة  االقتصادي  للمجال  كان 
الصعوبات، التي واجهت هيئة التربية والتعليم، 
بعض  »واجهتنا  ذلك:  عن  روهات  وقالت 
المعلمين؛  بينها صعوبة تعيين  المشاكل، ومن 
لعدم وجود موازنة، كنا بحاجة لتعيين عدد من 
أجل  من  عقد  بصفة  والمدرسات،  المدرسين 
بفتح  قمنا  كما  الثانوية،  المرحلة  في  التدريس 
عدد  زيادة  بسبب  الجديدة،  المدارس  من  عدد 
الطالب، ولكن بسبب تأخير الراتب الشهري، 
العقود  ومدرسات  مدرسي  من  عدد  اضطر 
بفترة  بعدها  ولكن  التدريس،  عن  التوقف  إلى 
هذه  وتم حل  العقود  معلمي  تثبيت  تم  وجيزة، 

المشكلة«.
التي  المشاكل،  من  كان  أيضاً  المدارس  وقدم 
اعترضت طريق المسار، الذي وضعته الهيئة 
الضوء  روهات  وسلطت  بعملها،  أكثر  للتقدم 
عليها بالقول: »إن ترميم المدارس هي إحدى 
التحتية  البنية  ألن  نواجها،  التي  المشكالت 
وبسبب  قديمة،  أصبحت  المدارس  ألغلب 
عدد  وهو  مدرسة،  مت30  ُرّمِ فقد  الموازنة، 
قليل جداً، المدارس كلها، تحتاج إلى الترميم، 
من ناحية تأمين الماء وطالء الصفوف، وترميم 
الحمامات، وتصليح النوافذ واألبواب«، منوهة 

يكون على  المدارس،  ترميم  في  اعتمادهم  أن 
تسعى  والتي  الشأن،  بهذا  المعنية  المنظمات 

الهيئة دوماً إلى تقديم تسهيالت كثيرة لهم.

ضمُّ املناهج الثانوية إىل مناهج 
اإلدارة الذاتية

وعن التحضيرات التي سبقت العام الدراسي، 
السلك  في  وإدخالها  المناهج،  تطوير  وسبل 
التعليمي، في سعي نحو إدخالها إلى المراحل 
»خضع  قائلةً:  روهات  بيّنت  كلها،  الدراسية 
لدورات  كلهم،  والعربية  الكردية  اللغة  معلمو 
معلمي  الدورات  وشملت  مكثفة،  تدريبية 
والثانوية،  واإلعدادية،  االبتدائية،  المراحل 
تقوية مستوى  الدورات  هذه  الهدف من  وكان 
المعلمين، من حيث المستوى العلمي، وطرائق 
التدريس، وكان 2021/2020 هو العام األول 
اإلدارة  لمناهج  الثانوية،  المرحلة  إلدخال 
الذاتية، وتم تحضير المعلمين والمنهاج بشكل 
الكردية،  اللغة  معلمي  جميع  كما خضع  جيد، 
والعربية، لدورات تدريبية في أكاديمية الشهيد 
لتقوية  مراكز  افتتاح  تم  كما  جيلو،  عكيد 

الطالب«. 
االختبارات  تجرى  التي  األولى،  المرة  كانت 
وعن  المنهاج،  إدخال  بعد  الثانوية،  للمرحلة 
هذا األمر أشارت روهات: »كان العام األول، 
أجل  ومن  الثانوية،  المرحلة  فيه  تدرس  الذي 
الجامعات،  في  الثانوية  المرحلة  طالب  قبول 
والمعاهد، فقد تم إجراء امتحانات مركزية لما 
سار  وقد  وطالبة،  طالب  آالف  أربعة  يقارب 

األمر بشكل جيد«.

افتتاح معهدين إلعداد املعلمني

التربية  هيئة  حققتها  التي  اإلنجازات  ومن 
والتعليم في إقليم الجزيرة، هو افتتاح معهدين 
قامشلو  مدنية  من  كل  في  المعلمين،  إلعداد 
والحسكة، وبهذا الخصوص أوضحت روهات 
أن السبب الذي دفعهم الفتتاح المعهدين في كل 
عدد  وجود  هو  والحسكة،  قامشلو  مدينتي  من 
من الطلبة الناجحين، والذين لم يتم قبولهم في 
جامعات اإلدارة الذاتية، كما بينت أن المعهدين، 

وهي  أقسام  عدة  يضمان  افتتاحهما  تم  اللذين 
)الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، العلوم، اللغة 
التدريس،  العربية وطرائق  االنكليزية، واللغة 
والرسم، الرياضة والموسيقا( وأن المتخرجين 
للمرحلة  كمعلمين  تعيينهم  سيتم  منهما، 
إلى  المنتسبين  الطالب  عدد  وبلغ  اإلعدادية، 

المعهدين 700 طالب وطالبة.

تطوير املدارس املهنية

المدارس  عن  باهتمامها  التربية  هيئة  تغفل  لم 
والصناعية،  منها،  الزراعية  المهنية 
افتتحنا  »لقد  لتطويرها:  وسعت  والتجارية، 
المدارس المهنية في عدة مناطق، بعد أن ينجح 
التسجيل  يستطيع  التاسع،  الصف  في  الطالب 
ونجاهد  رغبته،  حسب  المهنية  المدارس  في 

لتطوير هذه المدارس بشكل أكبر«.

تنامي أعداد الرتبية والتعليم

اإلحصائية التي كشفت عنها الرئيسة المشتركة 
الجزيرة،  إقليم  في  والتعليم  التربية  لهيئة 
من  بدءاً  والطالبات  الطالب  عدد  بخصوص 
توضح  الثانوية،  المرحلة  وحتى  الروضة، 
التربوي  السلك  في  المنخرطين  عدد  ازدياد 
والتعليمي، األمر الذي يدل على نجاح اإلدارة 
في هذا المجال، وسعيها نحو التقدم أكثر: فعدد 
المدارس في إقليم الجزيرة يبلغ 2229 مدرسة، 
وبأن عدد طالب المرحلة االبتدائية في مقاطعة 
مقاطعة  وفي  وطالبة،  طالبًا   86239 قامشلو 
عدد  أما  وطالبة،  طالبًا   75345 الحسكة 
الطالب المرحلة اإلعدادية في مقاطعة قامشلو 
مقاطعة  في  وعددهم  وطالبة،  طالبًا   17868

الثانوية  المرحلة  الحسكة 6479، وأن طالب 
في مقاطعة قامشلو، يبلغ عددهم 5941 طالبًا 
وطالبة، وفي الحسكة 1994طالبًا وطالبة، أما 
عدد أطفال الروضات في مقاطعة قامشلو يبلغ 

1651،وفي الحسكة يبلغ عددهم 438.

التدريب مطلوب 

هيئة التربية والتعليم تركز كثيراً على النهوض 
فإن  لذا  سنويا،  والمعلمات  المعلمين  بمستوى 
السابق  في  الشأن،  لهذا  تدريبية  دورات  هناك 
في  بهم  خاصة  معاهد  في  يتدربون  كانوا 
أُغِلقت عام 2018 ،  الصيف والشتاء، والتي 
فالتدريب  الهيئة،  قائمة  من  التدريب  يزل  فلم 
سنوية،  صيفية  دورات  شكل  على  مستمر 
المعلمة، حسب  المعلم أو  يُفرز  وعلى أساسها 
مستواهم ضمن تلك الدورات، إلى جانب وجود 
والمعلمات  المعلمون  فيها  يتلقى  أكاديميات، 

التدريب الفكري والمسلكي.
توحيد اللباس املدريس

أفادت  المدرسي للطالب،  اللباس  وعن توحيد 
وأخذ  وبحث،  دراسة،  وبعد  أنهم  روهات، 
للباس  نماذج  تصميم  تم  المنطقة،  أهالي  آراء 
المدرسي الموحد للطالب، وأن تطبيقه سيكون 
في الفصل الثاني من هذه السنة، وذلك إلعطاء 
الفرصة ألهالي الطالب من أجل تأمين األلبسة 

ألوالدهم.
دائماً  »نخطط  أردفت  األخيرة  نقاشاتهم  وعن 
والمعلمين،  الطالب  مستوى  تطوير  أجل  من 
المنهاج  توحيد  أجل  من  نقاشات  وهناك 
وشرق  شمال  مناطق  لجميع  المدرسي، 

سوريا«.
وتمنت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم 
في إقليم الجزيرة روهات خليل التفوق للطالب 
والطالبات والمعلمين والمعلمات كلهم، موجهة 
ر  »نذّكِ التعليمي:  السلك  في  للعاملين  رسالة 
رسالتهم  بأن  كلهم،  والمعلمات  المعلمين 
التعليمية مقدسة، وأن الطالب أمانة بين أيديهم، 
أن  ويجب  الوطن،  مستقبل  هم  الطالب  ألن 
نسعى لتطويرهم، وبناء جيل حر قادر أن يخدم 

المجتمع والوطن«.

العالم  سكان  ثلثي  من  يُقارب  ما  يتمتع  ربما 
بالعديد  والقيام  باإلنترنت  االتصال  بفرصة 
مليار   2.9 حوالي  هناك  ولكن  األشياء  من 
شخص أو 37% من سكان العالم لم يستخدموا 

اإلنترنت مطلقاً.
والغالبية العظمى من هؤالء األشخاص الذين 
البلدان  في  يقيمون  اإلنترنت  يستخدموا  لم 
النامية وهذه األرقام هي جزء من تقرير جديد 
السلكية  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  أجراه 

والالسلكية التابع لألمم المتحدة.
الذين  األشخاص  عدد  ارتفع  للتقرير،  وفقًا 
يستخدمون اإلنترنت في جميع أنحاء العالم من 
4.1 مليار في عام 2019 إلى 4.9 مليار في 
عام 2021 ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب 
الفيروس  تفشى  أدى  حيث  كورونا،  جائحة 

التاجي وعمليات اإلغالق إلى التواصل وفعل 
البنكية  الحسابات  مثل  أونالين  األشياء  معظم 
والعمل والدراسة عن بُعد والتسوق ولهذا نما 
العالم  أنحاء  جميع  في  اإلنترنت  مستخدمو 
أكبر  وهي   2020 عام  في   %10 من  بأكثر 

زيادة سنوية منذ عقد.
تفصل  هائلة  رقمية  فجوة  هناك  ذلك  ومع 
الفقيرة حيث  النامية  الغنية والدول  الدول  بين 
هناك 96% ممن ال يزالون غير قادرين على 
االتصال باإلنترنت يندرجون في الفئة األخيرة 
المناطق  في  األفراد  من   %76 هناك  أن  كما 
يستخدمون  الذين  العالم  حول  الحضرية 
إلى %39  ينخفض  الرقم  هذا  ولكن  اإلنترنت 

في المناطق الريفية.
يُذكر أن جوجل تمتلك وحدها حوالي 10433 

ميالً من الكابالت البحرية وفي اآلونة األخيرة 
 NEC Corporation شركة   Meta كلفت 
أمريكا  بين  العالم  في  بحري  كابل  أكبر  لبناء 
قادر على حمل 500  الشمالية وأوروبا وهو 
تيرا بايت في الثانية كما أعلن فيسبوك وجوجل 
مؤخًرا عن تعاونهما معًا لبناء كابل جديد ضخم 

يربط اليابان بدول في جنوب شرق آسيا.
وأمازون  وفيسبوك  جوجل  تنفق  أخيراً، 
تحت  لإلنترنت  تحتية  بنية  لبناء  المليارات 
سطح البحر يراهنون على أنها يمكن أن تعزز 
إليها  والوصول  العالمية  اإلنترنت  سرعات 
ويبدو أنهم أيضاً يحاولون ضم الـ 3 مليارات 

شخص الذين لم يتصلوا باإلنترنت بُعد.

وكاالت

حرائق وعواصف وفيضانات اكتسحت العالم 
عالمياً،  القلق  يثير  الذي  المناخي  التغير  مع 
واجتماعات لقادة العالم كل عام من أجل متابعة 
لتحقيق  الحكومات  بها  تقوم  التي  اإلجراءات 
خفض حرارة كوكب األرض بمعدل درجتين 
الخطة  حسب  القادم  العقد  بحلول  مئويتين 

المتفق عليها.
فردية  مبادرات  تسعى  اآلخر،  الطرف  على 
ومدنية في العالم العربي لتحقيق نتائج ملموسة 

بإمكانيات متواضعة لديها.
أسرار  لكشف  بحياتهم  خاطروا  مغامرون 

التغير المناخي

أنقذ البيئة بكبسة زر!

»ليف  فريق  يجوب  النارية،  دراجاتهم  على 
لجمع  لبنانية  مدن  عدة  في  ريسايكل«  لوف 
من  وغيرها  والمعدنية  البالستيكية  المخلفات 

المنازل إلعادة تدويرها مجاناً.
تتواصل العائالت وبعض الشركات مع الفريق 
عبر تطبيق خاص على الهواتف النقالة، لكي 
النفايات  بجمع  ويقوموا  إليهم  أعضاؤه  يتوجه 

التي يمكن إعادة تدويرها.
فوربس  قائمة  على  المبادرة  إدراج  تم  وقد 
الشرق  في  مبادرات خضراء  أهم 10  ضمن 
المبادرة  واستطاعت   ،2020 لعام  األوسط 
انطالقها  منذ  النفايات  من  طن  آالف   6 جمع 
عام 2018، رغم أن فريق عملها ال يتجاوز 
لكنهم متفرغون تماماً ويعملون  ستين شخصاً 

بدوام كامل.
لوف  »ليف  مؤسس  بيطار  جورج  ويقول 
فكرتنا  الناس  اعتبر  البداية  »في  ريسايكل«: 
تصديقاً  أو  ترحيباً  تلقى  لن  وأنها  مجنونة 
فشعرنا أننا نحارب بمفردنا، وجاءت تسميتنا 

في فوربس تقديراً واعترافاً بأهمية عملنا.«
أزمة  بعد  بدأت  »مبادرتنا  بيطار:  ويضيف 
النفايات 2015، التي لم تتحسن بطبيعة الحال 
تحقيقه  استطعنا  ما  أهم  لكن  الحين،  ذلك  منذ 
لدينا 40 ألف مشترك يطلبون  أنه أصبح  هو 
زر،  بكبسة  اإللكتروني  تطبيقنا  عبر  خدماتنا 
بشكل  المخلفات  بجمع  ونقوم  ذلك  ونلبي 

مجاني«.
حسب مؤسسها، أّمنت »ليف لوف ريسايكل« 
لضم  تطمح  كما  للشباب،  عمل  فرصة   400
المزيد، ويغطي نشاطها حالياً مركز العاصمة 
والمتن  وطرابلس  جونية  من  وكل  بيروت 

وبعبدة.
ريسايكل«  لوف  »ليف  مستودع  يسلم  لم 
آب   4 في  بيروت  شهدته  الذي  االنفجار  من 
التي  والمكاتب  هو  تكسر  فقد  الماضي،  العام 
االستمرار،  أرادوا  لكنهم  المبادرة.  تستخدمها 
انشغالهم  بسبب  كثيراً  تعّطل  عملهم  أن  رغم 

بجمع الزجاج الناتج فقط عن االنفجار.
خارج  نشاطنا  توسيع  »نود  بيطار:  ويقول 
لبنان في البالد العربية مثل مصر أو اإلمارات 

وغيرها، وتم التواصل معنا من بعض الجهات 
لنا  كانت  كورونا  وباء  انتشار  أزمة  لكن 

بالمرصاد وتوقفت كل االحتماالت.«

األزمة االقتصادية

اعترض  كبير  بشكٍل  اللبنانية  العملة  تدهور 
أزمة  إلى  إضافة  الخضراء،  المبادرة  طريق 
على  واالعتماد  والبنزين  الكهرباء  تأمين 
القصوى  الطاقة  تقدم  ال  مؤقتة  محركات 

المطلوبة.
ويوضح بيطار: »نعاني أزمة خانقة، فال يمكن 
وال  بها،  للتصرف  البنوك  من  أموالنا  سحب 

تُعطى أي قروض حالياً من أجل أن نفكر حتى 
نشاطنا وزيادة عدد  توسيع  في  االستثمار  في 
العمل،  كلفة  نغطي  بالكاد  حالياً  عملنا.  فريق 
حتى  نستطيع  ال  لنا،  خسارة  يعتبر  ما  وهو 
شراء مركبات لتحميل الُمخلفات لنتوسع داخل 

لبنان«.
محافظة  في  وتحديداً  مصر،  صعيد  في 
أُدرجت  التي  »برمودة«  مبادرة  تسعى  قنا، 
لعامي 2020  ذاتها  فوربس  الئحة  في  كذلك 
و2021، لتحويل النفايات الزراعية إلى سماد 
18 شخصاً  من  يتكون  عمل  بفريق  عضوي 
جزئي  بدوام  العاملين  عدا  دائم،  بشكٍل  فقط 

حسب متطلبات وقت عملية اإلنتاج.
واستمرت   ،2014 عام  منذ  المبادرة  وبدأت 
في مجال البحث والتطوير حتى عام 2017، 

وبعدها بعام جاءت مرحلة العمل.
في  التنفيذي  المدير  النابي،  مصطفى  يشرح 
لتسمية  محظوظين  »كنا  برمودة:  شركة 
األكثر  ضمن  التوالي  على  لسنتين  برمودة 
إيجاد حلول  المستدامة وفي  التنمية  في  تأثيراً 

في هذا المجال«
ويضيف النابي: »استطعنا إعادة تدوير 130 
الماء  استخدام  وتقليل  المخلفات  من  ألف طن 
في عملية الزراعة وتوفير مليون و600 لتر 
بالحفاظ  نفخر  كما  سنوات.  أربع  خالل  ماء، 
للزراعة وتقليل نسبة  قابلة  على 4000 فدان 
استخدام المواد الكيمياوية، التي تعتبر الخطر 
األكبر المتسبب بظاهرة االحتباس الحراري، 
المحصول  إنتاجية  المئة، وزيادة  إلى 50 في 
إلى  إضافة  المئة،  في   20 بنسبة  الزراعي 
نفسها  التربة  نوعية  تحسين  في  ذلك  مساهمة 
استخدام  في  والترشيد  المئة،  15في  بنسبة 

الماء بنسبة 30 في المئة«.

آلية العمل

من مصانع السكر وغيرها، تجمع »برمودة« 
وتقوم  للمصنع،  وتنقلها  الزراعية  المخلفات 
هذه  شكل  وتكسير  الرطوبة  نسبة  بتقليل 
لالستخدام  مناسباً  ليكون  وتغييره  المخلفات 
مرة أخرى بطريقة صديقة للبيئة حسبما شرح 

لنا مدير الشركة التنفيذي.
وتعتمد الشركة من حيث التمويل على رجال 
غير  المؤسسات  وبعض  المهتمين  األعمال 
عن  أما  األغذية.  مجال  في  المعنية  الربحية 
أنه  النابي  فيشرح  لبرمودة،  بالنسبة  العوائق 
ال يوجد تركيز على هذه النوعية من األعمال 
فقط في  اآلن وليس  العالم حتى  على مستوى 

مصر.
عن  المبادرات  أصحاب  العقبات  هذه  تثِن  لم 
االستمرار في العمل رغم الظروف االقتصادية 
الصعبة وعدم وجود مؤسسات رسمية داعمة، 
أفضل  لبيئة  الساعية  جهودها  واصلت  إذ 
وسط  وازدهاراً  استدامةً  أكثر  عيش  وفسحة 

المشهد المناخي الضبابي الذي نعيشه.
وكاالت

حبش التاجر عيسى الخلف
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الجيوب األنفية

كيف نحافظ على العين..؟

طرق عالج تخثر الدم في القدمين

أنواع  من  نوع  هو  األنفية  الجيوب  التهاب 
األنفية  الجيوب  تصيب  قد  التي  االلتهابات 
نتيجة إصابة القنوات التنفسية المحيطة باألنف 

بالتهاب أو احتقان أو تورم ما.
أعراض الجيوب األنفية

الجيوب  اللتهابات  معروفان  نوعان  هناك 
األنفية، وهما التهاب الجيوب األنفية المزمن، 

والتهاب الجيوب األنفية الحاد.
هذين  بين  األنفية  الجيوب  أعراض  وتختلف 

النوعين المذكورين كما يأتي:
1ـ أعراض الجيوب األنفية الحادة

يستمر التهاب الجيوب األنفية الحاد عادةً فترة 
ال تتجاوز 4 أسابيع، ويأتي هذا االلتهاب مرافقًا 
المختلفة، مثل:  التنفسي  الجهاز  ألحد أمراض 

نزالت البرد، واإلنفلونزا.
وهذه هي أهم أعراض الجيوب األنفية المرافقة 

لهذا النوع من التهاب الجيوب:
ـ احتقان وتحشر البلغم في الصدر.

ـ كحة عادًة ما تصبح أسوأ لياًل.
ـ أنف ممتلئ بالمخاط طوال الوقت.

ـ شعور بضغط وألم مستمرين في الوجه بشكل 
عام، وألم في األذنين، ومنطقة ما خلف العيون، 

واألنف، والوجنتين، والجبهة.
ـ شعور باإلرهاق والضعف العام في الجسم.

ـ حمى وارتفاع في درجة الحرارة.
نفس برائحة كريهة وألم عام في األسنان.

ـ سيالن األنف مع فقدان أو ضعف حاسة الشم.
ـ التهاب وألم في الحلق مع شعور بعودة البلغم 

إلى الحلق باستمرار.
ـ صداع شديد واالم في الرأس.

ـ فقدان حاسة التذوق أو ضعفها.
أو  األصفر  باللون  تتميز  مخاطية  إفرازات  ـ 

األخضر.
ـ إذا كان لدى المريض عرضين أو أكثر من 
أعراض الجيوب األنفية المذكورة أعاله، فهذا 
األنفية  الجيوب  بالتهاب  اإلصابة  يعني  غالبًا 

الحاد.
2ـ أعراض الجيوب األنفية المزمنة

عادة  المزمن  األنفية  الجيوب  التهاب  يستمر 
فترة تتجاوز 12 أسبوًعا، أو يالحظ المريض 

أن المرض يعود فيصيبه عدة مرات سنويًا.
وهذه هي أهم أعراض الجيوب األنفية المرافقة 

لهذا النوع من التهاب الجيوب:
ـ ألم عام في منطقة الوجه، خاصة في النصف 

العلوي من الوجه.
إفرازات غير طبيعية من األنف وتدل على  ـ 
المخاط،  مثل:  بوضوح،  الحاصل  االلتهاب 

والصديد، والقيح.
ـ احتقان عام في المجاري التنفسية.

ـ شعور باالنسداد التام في األنف.
ـ سيالن أنف مستمر ال يكاد يتوقف.
ـ حمى وارتفاع في درجة الحرارة.

ـ ألم في الرأس.
ـ ألم في األسنان والفكين.

ـ رائحة فم كريهة.
ـ ضعف عام في حاسة الشم.

أكثر  الوجه  منطقة  في  عام  بانزعاج  شعور  ـ 
منه ألًما.

ـ مشاكل وصعوبات في النوم بسبب االحتقان 

في المجاري التنفسية.
ـ عطس مستمر.

متى عليك مراجعة الطبيب؟
حال  في  فوًرا  الطبيب  بمراجعة  القيام  عليك 

ظهور أعراض الجيوب األنفية االتية تحديدًا:
ـ حمى وارتفاع في درجة الحرارة.

أو  أيام   10 من  أكثر  يستمر  الوجه  في  ألم  ـ 
يذهب ويستمر بالعودة بشكل متكرر.

ـ اإلصابة بصداع شديد ال يمكن احتماله.
ـ إفرازات مخاطية ذات لون بني أو إفرازات 

مخاطية داكنة بشكل ملحوظ.
ـ تورم واحمرار حول العيون.

ـ تورم ملحوظ في منطقة الجبهة.
ـ تصلب في منطقة العنق.

ـ رؤية مزدوجة.
ـ شعور عام باالرتباك وانعدام التركيز.

أسباب التهاب الجيوب األنفية
في  تساهم  قد  التي  األسباب  من  العديد  هناك 

اإلصابة بالتهاب الجيوب األنفية، مثل:
ـ البكتيريا والفيروسات أو حتى الفطريات.

ـ بعض األمراض، مثل: الحساسية، والتهابات 
السالئل األنفية.

ـ مشاكل األسنان المختلفة.

وسائل المحافظة على العين
ـ الفحص الدوري للعين، وذلك من أجل الكشف 
التي  الصامتة  الخطير  األمراض  عن  المبكر 

تصيبها مثل ضغط العين. 
أثناء  الطبية  الشمسية  النظارات  استخدام  ـ 
النظارات  الشمس، واستخدام  التعرض ألشعة 
العالية،  اإلضاءة  ذات  للشاشات  الخاصة 

والجلوس الصحيح خلف الحاسوب. 
ـ عدم القراءة تحت اإلضاءة الخافتة، واالبتعاد 

عن التلفاز والكتاب أثناء القراءة. 
ـ عدم التعرض المباشر للحرارة وغيرها من 
العوامل الضارة بالعين، وذلك باستخدام وسائل 
السالمة العامة أثناء العمل، كاستخدام الواقيات 
الخاصة بالعين في عمليات لحام الكهرباء مثالً.
االستطاعة،  قدر  ليال  اإلضاءة  تخفيف  ـ 
العين، وذلك  تعود على  فائدة  للعتمة  أن  حيث 
للتخفيف من إجهادها، فبؤبؤ العين يتقلص في 

ظروف اإلضاءة الشديدة، ويتوسع في ظروف 
اإلضاءة القليلة والمعتمة. 

ـ استخدام قطرات العين الصناعية، وخصوصا 
طبيعة  بسبب  بالعين  الجفاف  يعانون  للذين 

العمل. 
ـ العناية تعد التغذية من أهم العوامل الهامة في 
العناية بالعين، لمنع جميع العوامل المؤدية إلى 

تضرر العين. 
من  يشكله  لما  )أ(  فيتامين  بمصادر  التغذية  ـ 
حماية لشبكية العين، وقدرة للعين على التكيف 
مع الضوء الخافت والحماية من مرض العشاء 
الليلي، حيث يتواجد بمشتقات الحليب والبيض 
والخضروات ذات الورق الخضر مثل السبانخ 

والملوخية والخس والجزر...إلخ. 
و  لوتين  الكاروتينويدز  بمصادر  التغذية  ـ 
اإلصابة  مخاطر  من  للحماية  زياكانثين 
بالضمور البقعي لشبكية العين، وتحمي العين 

تتواجد هذه  بنفسجية، حيث  الفوق  المركبات في الملفوف.من األشعة 

ـ التغذية بالمواد المضادة لألكسدة للحماية من 
وتبقع  البيض،  كالماء  األمراض،  من  العديد 
شبكية العين، ومن مصادرها التوت بأنواعه، 
حيث  الزنك،  بمادة  بمصادر  التغذية  واللوز.. 
بمساعدتها  وذلك  مباشر،  غير  تأثيراً  لها  إن 
على امتصاص المواد المضادة لألكسدة اآلنفة 
لمادة  جيد  مصدر  اللحوم  تعتبر  حيث  الذكر، 

الزنك. 
وذلك  يوميا،  الماء  شرب  على  المحافظة  ـ 
للمحافظة على رطوبة العين، والمساعدة على 

غسل العين من الشوائب. 
ـ التغذية بمصادر فيتامين سي، حيث يعد أيضاً 
من مضادات األكسدة، وفيتامين ب1 وفيتامين 
على  المحافظة  في  دور  من  لهما  لما   ، ب2 
اإلصابة  خطر  من  ،والتقليل  البؤبؤ  حركة 

بالماء البيض على العين.

من الممكن أن يصاب بعض األشخاص بتجلط 
بما  الجسم  في  مكان  أي  في  العميقة  األوردة 
في ذلك القدمين، ويعد عالج هذه الحالة أمًرا 
مهًما، حيث أنها قد تؤدي لبعض المضاعفات 

الخطيرة.
عالج تخثر الدم في القدمين طبيًا

سيقوم  المريض  تشخيص  يتم  أن  بمجرد 
الطبيب بإعطائه بعض األدوية التي تمنع من 

حدوث المزيد من الجلطات، وأبرزها:
1ـ األدوية المضادة للتخثر عن طريق الوريد: 
الوريد  طريق  عن  األدوية  هذه  استخدام  يتم 
من خالل استخدام قسطرة في الوريد للسماح 
الجلطة،  موقع  إلى  مباشرة  الدواء  بإيصال 
حيث أن هذه األدوية تعمل على إذابة جلطات 
العالج  هذا  استخدام  يتم  ما  وغالبًا  الدم. 
لألشخاص الذين يعانون من جلطات كبيرة ال 
يمكن عالجها فقط باألدوية األخرى المضادة 

للتخثر.
الدم:  لتخثر  مضادة  أخرى  وريدية  أدوية  2ـ 
في الغالب يتم إعطاء المريض الجرعة األولى 
من األدوية المضادة للتخثر في المستشفى، ثم 
والتعليمات  التوجيهات  بإعطاء  الطبيب  يقوم 
المنزل.  في  الالحقة  الجرعات  للمريض ألخذ 
أشهر   6  -  3 لمدة  الدواء  استخدام  يتم  وقد 
حالة  حسب  أطول  لفترة  الممكن  ومن 
المستخدمة:  األدوية  أبرز  ومن  المريض، 

الهيبارين، والوارفارين. 
تساعد  للتخثر:  المضادة  الفموية  األدوية  3ـ 
استهداف  على  الفموية  التخثر  مضادات 
الدم  تخثر  عن  المسؤولة  البروتينات 
عند  بالوارفارين  مقارنةً  أقل  مخاطر  وتحمل 
ما  غالبًا  ولكن  صحيح،  بشكل  استخدامها 
عدم  يؤدي  وقد  األمد،  قصير  تأثيرها  يكون 
اإلصابة  خطر  زيادة  إلى  الصحيح  االستخدام 

بجلطات الدم.
المستخدمة:  الفموية  األدوية  أبرز  ومن  ـ 

أبيكسابان، ودابيغاتران، وإدوكسابان. 
4ـ ارتداء الجوارب الضاغطة: تعد الجوارب 
لتصبح  مصممة  مطاطية  جوارب  الضاغطة 
مشدودة عند القدمين وأكثر ارتخاًء في أعلى 
الضغط،  بعض  لحدوث  يؤدي  مما  الساق 
والذي يساعد في منع تجمع الدم وتخثره من 

خالل زيادة تدفق الدم نحو الساقين. 
بعض  في  الجراحي:  الخثرة  استئصال  5ـ 
الجراحي  للتدخل  الطبيب  يضطر  قد  الحاالت 
الشريان  أو  الوريد  من  دموية  جلطة  إلزالة 
وقد  كبيرة،  الجلطات  هذه  كانت  إذا  وخاصة 
أو دعامة  أنبوب صغير  بإدخال  الطبيب  يقوم 

في األوعية الدموية إلبقائها مفتوحة.
6ـ مرشحات الوريد األجوف: من أبرز طرق 
مرشحات  هي  القدمين  في  الدم  تخثر  عالج 
العالج  لهذا  اللجوء  ويتم  األجوف،  الوريد 

عندما تنتقل الجلطة في الساقين إلى الرئتين 
عبر الوريد األجوف والتي بدورها تعيق تدفق 
في  مرشح  بإدخال  الطبيب  يقوم  لذلك  الدم. 
صغير  شق  عمل  خالل  من  األجوف  الوريد 
في الوريد بالرقبة أو الفخذ لمنع الجلطات من 
الطريقة  هذه  وتستخدم  الوريد.  عبر  المرور 
لألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة باالنسداد 
الرئوي وال يستطيعون تناول مضادات التخثر.
في  الدم  تخثر  عالج  عند  ومحاذير  نصائح 

القدمين
على  الحياة  أنماط  في  التغييرات  تساعد 
حدوث  أو  الدم  بتخثر  اإلصابة  خطر  تقليل 
المضادة  األدوية  بسبب  أخرى  مشكالت  أي 
بعض  لك  نقدم  لذلك  النزيف،  مثل:  للتخثر، 
تشمل  والتي  المهمة،  والمحاذير  النصائح 

االتي: 
ـ ينصح بإخبار الطبيب عن األدوية والمكمالت 
أي  حدوث  لمنع  تناولها  يتم  التي  الغذائية 
تفاعالت دوائية مع األدوية المضادة للتخثر. 

على  تحتوي  التي  األدوية  تناول  تجنب  ـ 
النابروكسين  أو  األسبرين، أو اإليبوبروفين، 
مع األدوية المضادة للتخثر حيث أنها قد تؤدي 

آلثار سلبية. 
من  يعاني  ال  المريض  أن  من  التأكد  يجب  ـ 
الجانبية  االثار  أحد  هذه  أن  حيث  نزيف  أي 
لمميعات الدم، وبالتالي قد يصبح حتى الجرح 

الصغير خطيًرا. 
ـ ينصح بالحركة حتى بعد الجراحة لمنع تكون 
المزيد من الجلطات الدموية وزيادة تدفق الدم 

إلى الساقين.
نصائح للوقاية من تخثر الدم في القدمين

بعد أن تعرفت على طرق عالج تخثر الدم في 
القدمين، نقدم لك بعض النصائح الوقائية التي 

تقلل من خطر اإلصابة به، وهي كاالتي:
على  خاصة  الضيقة  المالبس  ارتداء  عدم  ـ 
مالبس  وارتداء  الجسم  من  السفلي  الجزء 

فضفاضة ومريحة.
ـ اإلقالع عن التدخين، حيث أنه يزيد من خطر 

اإلصابة بجلطات الدم في القدمين.
عن  واالبتعاد  السوائل،  شرب  من  اإلكثار  ـ 

األطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح.
ـ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ 

على وزن صحي.
طويلة،  لفترات  الوقوف  أو  الجلوس  عدم  ـ 

حيث أن ذلك يزيد من خطر تكون الجلطات.
عند  القلب  مستوى  فوق  الرجلين  رفع  ـ 

االستلقاء لزيادة تدفق الدم إلى الساقين.
األخرى،  الصحية  الحاالت  على  السيطرة  ـ 
مثل: السكري، وضغط الدم حيث أنها تزيد من 

خطر اإلصابة بجلطات الدم.

مركز األخبار ـ أكد الرئيس المشترك للمجلس التشريعي إلقليم عفرين سليمان جعفر، أن تركيا وعبر السياسة، التي تمارسها في عفرين وعموم 
المناطق المحتلة؛ تهدف إلى تحقيق أطماع اإلمبراطورية العثمانية، وتطبيق الميثاق الملي.

جعفر: تركيا تحاول تجذير االحتالل الطويل األمد في عفرين

اقتتال عنيف بين المجموعات 

المرتزقة الموالية لتركيا في جرابلس

دمشق تجدد إغالق المعابر وسط 

هجرة كبيرة للمدنيين من مناطقها

ال تخفى على أحد أطماع االحتالل التركي، ومن 
اإلمبراطورية  أحالم  بإعادة  توسعيٍ  منطلٍق 
العثمانية، من خالل الميثاق الملي، الذي يلّوح 
به منذ أكتوبر من عام 2016، حينما استبعدت 
بحملة  إشراكها  األمريكية  المتحدة  الواليات 
ضد مرتزقة داعش في مدينة الموصل بشمالي 

العراق.
إال أن االحتالل التركي، بدأ بتنفيذ ذلك الميثاق 
الذي وقعهُ في 28 يناير من عام 1920، عبر 
شنّه خالل األزمة السورية هجمات على المدن 
 2016، عام  وجربلس  الباب  منها  السورية، 
ومدينتي كري  عام 2018،  ومقاطعة عفرين 

سبي وسري كانيه عام 2019.
تنفيذ الميثاق الملّّي، وتغيير ديمغرافية المنطقة

المشترك  الرئيس  تحدث  الموضوع  هذا  حول 
سليمان  عفرين  إلقليم  التشريعي  للمجلس 
اإلشادة  من  بدّ  ال  فقال:  هاوار  لوكالة  جعفر، 
إقليم  أهالي  التي سطرها  التاريخية،  بالمقاومة 

التركي، وصمود منطقة  العدوان  عفرين ضد 
مربع،  متر  كيلو   3800 مساحتها  تتجاوز  ال 
الشمال  حلف  في  دولة  أقوى  ثاني  وجه  في 
األطلسي، وضد 30 ألف مرتزق، الذين تلقوا 
الماضية خالل  السنوات  مدار  على  تدريباتهم 

األزمة السورية.
االحتالل  يمارسها  التي  السياسة،  جعفر  وبين 
التركي بالقول: كما نعلم أن االحتالل التركي، 
يدعي  الذي  الملي،  الميثاق  تنفيذ  إلى  يسعى 
عبره أن الحدود الجنوبية لتركيا، ممتدة ما بين 
بحر األبيض المتوسط، إلى كركوك في شمال 
والموصل،  حلب  مدينة  بينهم  وما  العراق، 
ذلك  تنفيذ  منها،  انطلق  التي  البداية  ونقطة 
في  احتلتها  التي  اسكندرون،  لواء  هو  الميثاق 
1939 وأقام 17 قاعدة عسكرية له في باشور 

كردستان.
السورية،  األزمة  انفجار  مع  جعفر:  وتابع 
رأت تركيا فرصة على طبق من ذهب؛ لتنفيذ 

مخططاتها االحتاللية، فمدت يدها إلى الداخل 
أجنداتها،  لتنفيذ  مرتزقتها  عبر  السوري، 
وجربلس،  الباب،  مناطق  باحتالل  وبدأت 
االحتالل  بدأ  عفرين  وفي  وعفرين،  وأعزاز، 
تاريخ  في  ديمغرافي  تغيير  عملية  بأكبر 
سوريا الحديث، حيث أقدم بعد تهجير األهالي 
األصليين صوب مقاطعة الشهباء، إلى ارتكاب 
الذعر  ونشر  األهالي،  وترويع  المجازر، 
عمليات  على  بذلك  مستنداً  بينهم،  والخوف 
بغية  الخطف، والقتل، والنهب، واالغتصاب، 

منه تهجير األهالي المتبقين«.
التغيير  سياسة  بالقول:  حديثه  واستكمل جعفر 
بل  فقط،  األهالي  تستهدف  ال  الديمغرافي، 
شملت طبيعة عفرين ومواقعها األثرية، حيث 
مركز  عفرين  لمقاطعة  احتاللها  مع  دمرت 
واللش،  زرادشت  ونصب  اإليزيدين،  اتحاد 
وبعدها اتجهوا صوب رمز المقاومة الكردية، 
يحرقون  واليوم  ودمروه،  الحداد،  كاوا  تمثال 

نصب نوروز، كما أن المواقع والتالل األثرية، 
لم تسلم من بطشهم أيضا، حيث دمروا العديد 
منهم، وغيروا مالمح مواقع أخرى منها موقع 

النبي هوري.
عفرين ولواء اسكندرون متشابهان

السياسات،  تلك  جانب  إلى  جعفر:  وأضاف 
الخدمية،  النواحي  ربط  إلى  تركيا  سارعت 
والثقافية، والتعليمية، واإلدارية، بتركيا، حيث 
أزالت أي رمز كردي في المقاطعة، وأقدمت 
والساحات  الشوارع،  أسماء  تغيير  على 
الكردية،  األوصاف  من  وتجريدها  الرئيسية 
ونشرت  القرى،  من  العديد  أسماء  وغيرت 
األعالم التركية، وصور أردوغان في الدوائر، 

والمدارس، واألماكن العامة.
 – عفرين  اإلنسان  حقوق  منظمة  وحسب 
أسماء  غير  التركي  االحتالل  أن  سوريا، 
الساحات الرئيسية بمركز مدينة عفرين، منها 
ساحة آزادي )الحرية( إلى ساحة »أتاتورك«، 

دوار نيروز إلى »صالح الدين«، دوار الوطني 
إلى دوار 18« آذار« ودوار كاوا الحداد إلى 
أسماء  تغيير  إطار  وفي  الزيتون«،  »غصن 
القرى غيّر االحتالل اسم قرية قسطل مقداد إلى 
»ظافر  إلى  كوتانا  وقرية  أوباسي«  »سلجوق 
أوباسي« وقرية كرزيلة إلى »جعفر أوباسي«.
وبنت تركيا بمساعدة بعض الجمعيات، وتحت 
في  المستوطنات  من  العديد  إسالمية،  أسماء 
ومركز  مساجد  وافتتحت  والنواحي،  القرى، 

تحفيظ القرآن في القرى اإليزيدية.
السياسة  قائالً:  حديثه  جعفر  سليمان  واختتم 
السياسة  تركيا في عفرين، هي  تمارسها  التي 
لواء  في  قبل عدة عقود  مارستها  التي  نفسها، 
اسكندرون، إن جرائم االحتالل التركي، والتي 
على  بذلك  مستنداً  مرتزقته،  عبر  بها  يقوم 
الخطابات الدينية اإلسالمية، هدفها إعادة الحلم 
العثماني، وإحياء الميثاق الملي؛ عبر آلة القتل 

والترهيب وتهجير األهالي األصليين.

مركز األخبار - 
تستمر حالة الفلتان 
األمني المنتشرة في 

مناطق شمال سوريا، 
والتي تسيطر عليه 

المجموعات المرتزقة 
الموالية لتركيا، حيث 

تطورت الحالة في الكثير 
من المناطق، القتتال 

عنيف بين مجموعات 
من هذه الفصائل، وبخاصة في جرابلس.

وفي هذا الصدد: أفادت مصادر محلية من 
المنطقة، أن اشتباكات عنيفة، اندلعت بين 
مجموعتين من المرتزقة، الموالية لتركيا 

في مدينة جرابلس، اُستُخدمت فيها األسلحة 
الرشاشة والخفيفة في المعارك، التي جرت 
بين الطرفين ضمن األحياء السكنية، وسط 

حالة ذعر، تعيشها المدنية، وحالة تأهب 
قصوى بين المجموعات المتناحرة.

يذكر، أن المجموعات المرتزقة الموالية 
لتركيا، التزال تعيث فسادا في مناطق 

عفرين وسري كانيه، وكري سبي، 
وترتكب أبشع االنتهاكات بحق األهالي؛ 
بغية إحداث تغيير ديمغرافي من خالل 

تهجيرهم

تابعة  إعالم  وسائل  قالت   - األخبار  مركز 
معبر”  افتتح  إنه  السورية،  للحكومة 
الترنبة” بالقرب من مدينة سراقب؛ لدخول 
الدورة  الختبار  بالتقدم  الراغبين  الطالب 
الثانية للشهادة الثانوية ”بكلوريا” بفرعيها 

العلمي واألدبي لدورة 2022.
غير أن المرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
نفى عبور أي مواطن، أو طالب من معبر” 
الحكومة  سيطرة  مناطق  إلى  الترنبة” 

ال  عسكرية  المنطقة  أن  وقالت:  السورية، 
يسمح باقتراب أي أحد من المدنيين إليها.

فيما عبّر األهالي عن استيائهم وغيظهم من 
من  اآلالف  يهرب  حيث  الحالي،  الوضع 
الحكومة  مناطق  من  يومي  بشكل  المدنيين 
المعيشي،  الوضع  سوء  بسبب  السورية، 
االحتياجات  أهم  وغياب  األسعار،  وغالء 

األساسية للحياة.

رئيس مرتزقة االئتالف يزور مقر مجلس 
القبائل والعشائر بشمال سوريا

قصف بري لقوات حكومة دمشق 
على ريفي إدلب وحلب

مركز األخبار ـ تزداد وتيرة االقتتال الداخلي 
بين المرتزقة التابعة لالئتالف السوري 

الذين تغلب عليهم طابع القبلية، والنزعة 
العشائرية، والتي أثرت بشكل كبير في 
تشكيالتهم المسلحة، والعائدة بوالئها 

لعشائرهم، بدل قيادة ما يسمى بالجيش 
الوطني، التابع للحكومة السورية المؤقتة.
وبالرغم من محاوالت المخابرات التركية 

كلها، في توحيد المجموعات المرتزقة، من 
خالل تشكيل أجسام عسكرية جديدة مثل 
“غرفة عزم” وجبهة التحرير السورية 

“جسل”، غير أنها باءت بالفشل، واستمر 
الوالء العشائري مسيطراً على المجموعات 
المرتزقة، وازدياد وتيرة االقتتال الداخلي، 
لفرض النفوذ والقوة العشائرية من خاللها.

وفي محاولة جديدة، سارع رئيس االئتالف 
السوري المرتزق، سالم المسلط، بزيارة 

مقر، ما يُسمى مجلس 
القبائل والعشائر في قرية 

سجو “السالمة” بريف 
إعزاز شمال حلب، بعد 
تكرار حوادث االقتتال 

الداخلي بين المجموعات 
المرتزقة، والتي كانت 

أخرها تزامنا مع زيارة 
المسلط، في مدينة جرابلس.
وناقش المسلط مع المجلس 

المذكور، سبل توحيد 
المجموعات المسلحة، 

وضرورة تبعيتها لالئتالف 
وتركيا بشكل تام، هذا وعقد ما يُسمى 

مجلس القبائل والعشائر، أول ملتقى لها 
في بلدة العدوانية، بريف سري كانيه، في 

بدايات الشهر الرابع من العام الجاري، وبعد 
صدور البيان النهائي لهم، تم التنديد به، 

ورفضه من قبل أبناء العشائر نفسها، التي 
حضر وجهاؤها الملتقى، وقالوا: أن هؤالء 
الذين حضروا ال يمثلونهم، وهم يرفضون 
القرارات، التي صدرت عن الملتقى جملةً 

وتفصيالً.

مركز األخبار ـ جددت قوات حكومة دمشق، 
وإدلب،  حلب  ريفي  على  البري  قصفها 
وتركز القصف في محيط كفر نوران، بريف 
الزاوية،  جبل  من  ومناطق  الغربي،  حلب 
أجواء  في  استطالع  لطيران  تحليق  وسط 

ريف إدلب الجنوبي.
ونفذت قوات حكومة دمشق، قصفًا بريًّا على 
بقذائف  استهدفت  حيث  وإدلب،  حلب  ريفي 
المدفعية مناطق في محيط كفر نوران، بريف 
وبينين،  والفطيرة،  وفليفل،  الغربي،  حلب 
بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون 
تحليق  وسط  بشرية،  خسائر  عن  معلومات 
إدلب  ريف  أجواء  في  استطالع  لطيران 
لحقوق  السوري  المرصد  حسب  الجنوبي، 

اإلنسان.
»خفض  المسماة  المنطقة  أجواء  وشهدت 
وسهل  الزاوية،  جبل  السيما  التصعيد«، 

متواصاًل  تحليقًا  األكراد،  وجبل  الغاب، 
وبشكل مكثف لطيران االستطالع الروسي، 
لساعات طويلة في األيام الماضية، تزامن مع 
قصف صاروخي، نفذته قوات حكومة دمشق 
على مناطق في سفوهن، والبارة، والفطيرة، 

وفليفل في ريف إدلب الجنوبي.

الغاب،  سهل  في  المشاريع  محور  شهد  كما 
بين  الثقيلة،  بالرشاشات  متبادلة  استهدافات 
الموالية  والمجموعات  دمشق  حكومة  قوات 
لها من طرف، ومرتزقة »الفتح المبين« من 

طرف آخر.
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قامشلو/ جوان محمد ـ نقترب من وداع سنة واستقبال أخرى، ورياضيًا بخصوص المنشآت؛ فلم نشهد عماًل مكثفًا رغم أهمية وحاجة الرياضيين 
بتأهيل المالعب والصاالت، حيث كل عام يترقب الرياضيون أن ينتقل واقع الصاالت والمالعب لألفضل، ولكن مع وصولنا لنهاية العام تعمُّ األحزان، 

ويتأملون مجدداً بعام قادم أفضل!.

2021 سنة ُمخيبة لآلمال مجدداً للرياضيين بخصوص
 المالعب والصاالت

من  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  ويتكون 
هذا  ولكن  المنشآت  ومنها  المكاتب  من  العديد 
ولم  يُتطلب،  كما  بعمله  بعد  يقوم  لم  المكتب 
حقيقي  بشكٍل  المنشآت  واقع  تغيير  يستطيع 
المكتب  استالم  حتى اآلن ألسباب عديدة منها 
بهذا  الخبرة  لهم  يكن  لم  أشخاص  قِبل  من 
الشأن، باإلضافة لوصول الميزانية الكافية في 
لم  ولكنها  المنشآت  األوقات بخصوص  بعض 
تُستغل بالشكل المطلوب، وُصرفت على بعض 
الصاالت  وبعض  تُذكر  نتائج  بدون  المالعب 
شعارات،  ووضعت  الدهان  فيها  تغير  فقط 
ولكنها ال ترتقي للمستوى المطلوب حتى اآلن.

منها  تعاني  التي  الرياضية  المنشآت  معضلة 
وليس  في شمال وشرق سوريا  المناطق  كافة 
توفر  عدم  وخصوصاً  الجزيرة،  إقليم  فقط 
المالعب الُمعشبة لم تحل، ومع دخولنا لفصل 
هذه  حيث  لألندية،  المعاناة  رحلة  تبدأ  الشتاء 
المالعب تصبح خارج الخدمة ومباشرةً المنقذ 
والذي  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  هو 
بات متعباً هو اآلخر من زيادة النشاطات عليه 
من بطوالت كرة القدم والحفالت والمناسبات.

المناطق  كافة  في  الترابية  المالعب  وتتوزع 
مع بشرى سارة هذا العام ألهالي ديرك بالبدء 
بتعشيب ملعبها والذي من المبكر الحديث عن 

االنتهاء منه ويلزمه عدة أشهر هذا إن لم نصل 
دائماً  تواجه  التي  المعوقات  ندرك  ألننا  لسنة، 

مثل هكذا أعمال.

واقع مرير

زيارات  بعد  الجميع  تفاءل  سبيه؛  تربه  ففي 
مكوكية لالتحاد الرياضي للبلدية هناك والفوز 
ملعباً  تكون  لكي  ُخِصصت  أرض  بقسيمة 
القطعة  في  تصوير  جلسة  بعد  ولكن  ألبنائها، 
نشهد  لم  أيضاً  ترابية  هي  والتي  المخصصة 
نشهد  ومتى  الملعب،  عن  كالم  أو  حركة  أي 
منذ  العليم،  هو  فاهلل  الخدمة  في  الملعب  هذا 
أطفالها  كيف  وشاهدنا  سبيه  بتربه  كنا  فترة 
القدم  للعب كرة  المساحات الصغيرة  يستغلون 
عليها، وحتى صالتها الرياضية والتي تقام فيها 
مباريات كرة الطائرة فهي ضيقة جداً الستقبال 

حدث كبير وفيه حشد جماهيري.
ملعب شهداء الثاني عشر من آذار في قامشلو 
سنوات  بعد  حالياً  حاالته  أفضل  يعيش  والذي 
قبل  وحتى  المتكررة  والصيانة  العذاب  من 
فترة خضع لصيانة جديدة والذي يساعد ملعب 
عنه،  الحمل  رفع  في  قليالً  كجو  هيثم  الشهيد 
قامشلو  صالة  في  هي  الكبرى  الطامة  ولكن 
عام  منذ  الرياضيون  ينتظرها  مازال  والتي 
2013 بعد سقوط سقفها جراء عاصفة ثلجية 
وإلى اآلن لم تعود للخدمة، مع بشائر خير أن 
وتحل  الخدمة  وتدخل  القادم،  العام  في  تتجهز 

الكثير من المشاكل للرياضيين في المنطقة.
مالعب  ال  نفسه؛  الحال  على  الحسكة  مدينة 
ملعب  نتذكر  زلنا  معشبة ومثلها عامودا، وما 
وتغمره  مسبحاً  يصبح  كيف  بعامودا  شرموال 
نفس  وعلى  الخدمة،  خارج  ويصبح  المياه 
مع  مستمرة  فالمعاناة  المناطق  باقي  الشاكلة 
فصول  لثالثة  تصلح  التي  الترابية  المالعب 
فقط في السنة أم الفصل الرابع فهو يقف على 
الدوري  بأن  الكبرى  والطامة  الحظ،  ضربة 
يقام  الكثير من الجوالت  بأغلب األوقات وفي 
كما  المعاناة  رحلة  لتبدأ  الشتاء،  فصل  أثناء 

ذكرنا.
على  تهافت  هناك  يبدو  العام  هذا  في  ولكن 
إنشاء مالعب معشبة مغطاة وهي خاصة، ومع 
فتحه  لعدم  الرياضي  لالتحاد  واسعة  انتقادات 
ومسابح  مالعب  بإنشاء  للمستثمرين  المجال 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  استاد  داخل 
وبجانب الصالة الرياضية بقامشلو، وتستوعب 
سنوياً  الدوريات  من  الكثير  المغطاة  المالعب 
باإلضافة للمدارس الكروية وهي تعود بالفائدة 
وعلى  الرياضي  االتحاد  على  عام  بشكٍل 

الالعبين في األحياء بالمدينة.
وبخصوص ألعاب أخرى غير كرة القدم مثل 
صالة كرة الطاولة في قامشلو كانت من المقرر 
أن تدخل الصيانة ولكن لم يحصل هذا األمر، 
وعلى ما يبدو ال ميزانية كافية بهذا الخصوص، 
وبلدات  برال  وتل  حميس  تل  نواحي  وحتى 
وقامشلو  الحسكة  ريف  في  كثير  ومناطق 
والصاالت  للمالعب  تحتاج  المدن  وداخل 

المناسبة وخاصةً هناك عشق حقيقي للرياضة 
وإنجازات تحققت على أكثر من صعيد، ولكن 
حتى  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
اآلن لم تمنح هذا القطاع الهام االهتمام الحقيقي 
رغم مد االتحاد الرياضي وقبلها كهيئة شباب 
لتأهيل بعض المالعب  بأموال  الرياضة سابقاً 
هذه  على  عمل  من  ألن  ولكن  والصاالت 
الصيانة »لم يكن صاحب الكار« كما يقال فقد 

كانت النتائج وخيمة.
األهم هناك بوادر في العام القادم بتشكيل اتحاد 
ومنشآت  رياضة  على  يشرف  عام  رياضي 
ويتأمل  عام،  بشكٍل  سوريا  وشرق  شمال 
على  بدوره  االتحاد  هذا  يقوم  بأن  الرياضيين 
وبناء  الصاالت  تأهيل  على  ويعم  وجه  أكمل 
عدالة  هناك  يكون  وأن  المعشبة،  المالعب 
تفضيل  المنشآت، وعدم  العمل بخصوص  في 
االتحاد  يفعل  كان  كما  أخرى  على  منطقة 
فقد كان  لحكومة دمشق  التابع  العام  الرياضي 
يهمل بشكٍل كبير المناطق الشرقية من سوريا.

العام هو عام  إن عملية رفع شعارات أن هذا 
شمال  مستوى  على  كثيراً  شاهدنا  المنشآت 
حقيقي  تأهيل  نشهد  لم  ولكن  سوريا،  وشرق 
وفي  المناطق،  معظم  في  المطلوب  وبالشكل 
إقليم الجزيرة مازال الرياضيين يعيشون بواقع 
مرير للصاالت الرياضية بشكٍل عام وخاصةً 
المالعب المعشبة التي تشكل المعضلة الكبرى 
في عدم تطور رياضة كرة القدم، وخاصةً في 
فصل الشتاء، حيث تنقل المباريات إلى قامشلو 

ليترتب بذلك مصاريف أكثر على األندية.

انطالق البطوالت المدرسية لكرة القدم في مدينة قامشلو
الشباب  لجنة  برعاية  ـ  قامشلو  روناهي/ 
وبالتعاون  قامشلو  مقاطعة  في  والرياضة 
مع مجمع مدارس قامشلو انطلقت منافسات 
 + »بنات  القدم  لكرة  المدرسية  البطوالت 
من  والثانوية  اإلعدادية  للمرحلتين  ذكور« 
في   ،2021 ـ   2021 الدراسي  الموسم 
ملعب  أرضية  على  وذلك  قامشلو  مدينة 

الشهيد هيثم كجو.

كبيرة  أهمية  ذات  المدرسية  الرياضة  تعتبر 
في مجال منح الطالب الصحة السليمة والعقل 
السليم، وممارسة النشاطات الرياضية وإقامة 
البطوالت للطالب خطوة لها دورها في الرفع 
الهدف  وبهذا  مواهبهم،  وتنمية  قدراتهم  من 
لكرة  المدرسية  البطوالت  منافسات  انطلقت 
اإلعدادية  للمرحلتين  ذكور«  »بنات+  القدم 
والثانوية للموسم الدراسي 2021 ـ 2021، 
في مدينة قامشلو، وذلك على أرضية ملعب 

الشهيد هيثم كجو.
وتعد المشاركة على الشكل التالي:

المرحلة الثانوية »ذكور«
 ضمت أربعة فرق:

ـ عربستان.
ـ تشرين.

ـ الصناعة.
ـ أم الفرسان.

ثانوي »بنات« وضمت ستة فرق قُسمت على 
مجموعتين وفق الشكل التالي:

المجموعة األولى: 
ـ قناة سويس.

ـ الكرامة.
ـ ميشيل صليبا.

المجموعة الثانية:

ـ أم الفرسان.
ـ النابغة.

ـ ساطع الحصري.
المرحلة اإلعدادية »ذكور«

المجموعة األولى:
ـ محمود أسعد.

ـ حمدانية.
ـ أم الفرسان.

المجموعة الثانية
ـ عبد المسيح دنحو.

ـ تنورية.
ـ الطالئع.

المجموعة الثالثة:
ـ بنت جبيل.

ـ بديع الزمان.
ـ حطين.

ـ حسين عبدهللا.
إعدادية »بنات«

المجموعة األولى:
ـ آلماظة خليل.
ـ أم الفرسان.

ـ السيدة زينب.
ـالمجموعة الثانية:

ـ عبد الحميد زهراوي.

ـ تنورية.
ـ محمود أسعد.

المجموعة الثالثة:
ـ إبراهيم هنانو.

ـ عبد األحد يونان.
ـ عبد الوهاب مقصود.

وانطلقت منافسات البطولة وحتى ساعة إعداد 
هذا الخبر ُسجلت النتائج التالية:

بنت جبيل × بديع الزمان - انتهت بفوز بديع 
الزمان 1-2.

بفوز  انتهت   - الطالئع  دنحو ×  المسيح  عبد 
الطالئع 1-5.

الثانوي »ذكور«
تشرين × الصناعية - انتهت بالتعادل السلبي 

.0×0
بفوز  انتهت   - زينب  سيدة   × خليل  آلماظة 

آلماظة 0/2.
انتهت   - يونان  األحد  عبد   × هنانو  إبراهيم 

بالتعادل السلبي 0 /0.
عبد الحميد زهراوي × محمود أسعد - انتهت 

بفوز محمود أسعد 2 /0.
ثانوية »بنات«

قناة السويس +الكرامة - انتهت بفوز الكرامة 
0 / 1

إعدادية »ذكور«
حطين  بفوز  انتهت   - حطين   × جبيل  بنت 

.4/0
بفوز  انتهت   - تنورية   × دنحو  المسيح  عبد 

عبد المسيح دنحو 3/1.
بفوز  انتهت   - الفرسان  أم   × أسعد  محمود 

محمود أسعد 3/1.
ثانوي »شباب«

أم  بفوز  انتهت   - الفرسان  أم   × عربستان 
الفرسان 0/4.

إعدادي »بنات«
بفوز  انتهت   - الفرسان  أم   × خليل  آلماظة 

آلماظة خليل 3/0 قانونياً.
إبراهيم هنانو × عبد الوهاب مقصود - انتهت 

بفوز عبد الوهاب مقصود 2/0.
انتهت   - تنورية   × زهراوي  الحميد  عبد 

بالتعادل 0 /0.
ثانوي »بنات«

بفوز  انتهت  النابغة..   + الحصري  ساطع 
ساطع الحصري 4/0.

التركية،  المعارضة  إنه يمكن ألحزاب  األمريكية،  “بلومبرج”  ـ قالت وكالة  األخبار  مركز 
هزيمة تحالف الشعب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسهولة.

هزيمة أردوغان في االنتخابات القادمة حتمّية

واشنطن: ملتزمون بسيادة 
أوكرانيا ووحدة أراضيها

فوق البحر األسود مقاتالت روسّية 
تعترض طائرات فرنسّية وأمريكّية

وأعدت بلومبرج تحليالً الفتاً لألجواء السياسية 
الزيادات  بسبب  نشأت  التي  واالجتماعية 
نطاق  في  الغذائية  المواد  أسعار  في  الكبيرة 

األزمة االقتصادية العميقة في تركيا.
نوفمبر  في  التضخم  رقم  أن  التحليل:  وذكر 
المائة، وارتفعت أسعار  إلى 20.7 في  ارتفع 
في  المائة  في   27.1 بنسبة  الغذائية  المواد 
العديد  على  األسعار  عالمات  وأن  المتوسط، 
من المنتجات األساسية تظهر أن الوضع يزداد 

سوًءا.

وأوضح التحليل: إن زيادة األسعار ترجع إلى 
حد كبير إلى االنخفاض القياسي في الليرة، مع 

قرار البنك المركزي تحت ضغط أردوغان.
أردوغان  “نموذج  أن  إلى  التحليل  ويشير 
انخفاض  في  تسبب  االقتصاد،  في  الجديد” 
للعديد من األسر في تركيا  المعيشة  مستويات 
 2023 انتخابات  في  للحكومة  الُمقدم  والدعم 

المقبلة.
الشعبية  الكتلة  دعم  أن  على  التحليل  وشدد 
المؤثرة ألردوغان انخفض إلى مستوى قياسي 

في انتخابات عام 2015 وانخفض في حزب 
العدالة والتنمية إلى 39 في المائة.

رأي  استطالع  إلى  باإلشارة  التحليل  واختتم 
وقال:  لألبحاث  “متروبول”  لشركة  نوفمبر 
أظهرت معظم استطالعات الرأي في األشهر 
األخيرة أن تحالف األمة الذي تمثله المعارضة 
تحالف  هزيمة  على  بسهولة  قادر  التركية، 
الشعب الذي يتزعمه الرئيس أردوغان، وأن 

االنتخابات القادمة ستكون حاسمة.

أّن  األبيض،  البيت  أعلن  ـ  األخبار  مركز 
األوكراني  لنظيره  أّكد  بايدن،  جو  الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي، خالل اتّصال الجمعة 
الواليات  التزام  الجاري  الشهر  من  العاشر 
المتّحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في 

مواجهة التهديدات العسكرية الروسية.
وقالت الرئاسة األميركية في بيان صدر في 
أعقاب المكالمة الهاتفية التي استغرقت قرابة 
ساعة ونصف الساعة، إّن بايدن أّكد مجدّداً 

بسيادة  الراسخ  المتحدة  الواليات  التزام 
أوكرانيا ووحدة أراضيها.

مكالمة  وخالل  بايدن  أّن  البيان،  وأضاف 
هاتفية ثانية أجراها بعيد ذلك بقادة تسع دول 
في أوروبا الشرقية أعضاء في حلف شمال 
العسكرية  الحشود  خاللها  ناقش  األطلسي، 
طول  على  لالستقرار  المزعزعة  الروسية 
يتّخذ  أن  وضرورة  األوكرانية،  الحدود 
حلف شمال األطلسي موقفاً موّحداً وجاهزاً 

وحازماً للدفاع الجماعي عن الحلفاء.

مركز األخبار ـ أكدت موسكو، أن مقاتالت 
اعترضت  الروسي  الجو  لسالح  تابعة 
وفرنسية  أميركية  عسكرية  طائرات 
في  حدودها  قرب  حلقت  بعدما  وواكبتها 
توترات  خضم  في  األسود،  البحر  أجواء 
وفقاً  الغربية،  والدول  موسكو  بين  كبيرة 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
بيان:  في  الروسية  الدفاع  وزارة  وقالت 
لتحديد األهداف الجوية وتجنب انتهاك حدود 
روسيا االتحادية، أقلعت ثالث مقاتالت من 
التي  الطائرات  لمتابعة   27  – سو  طراز 

اخترقت أجواء البحر األسود.
المقاتالت  هذه  أن  نفسه  المصدر  وأكد 
من  فرنسيتين  مقاتلتين  وواكبت  اعترضت 
طراز »ميراج 2000« و»رافال«، فضالً 

عن طائرة إمداد من طراز »كا سي - 135« 
وطائرتي  الفرنسي،  الجو  لسالح  تابعة 

استطالع أميركيتين.
الخمس،  الطائرات  عودة  من  التأكد  وبعد 
إلى  الروسية  الحربية  الطائرات  عادت 
الروسية.  الوزارة  أكدت  كما  قاعدتها، 
وتوترت العالقات في األسابيع األخيرة بين 
موسكو  تتهم  التي  الغربية،  والدول  روسيا 
والتخطيط  أوكرانيا  عند حدود  قوات  بحشد 

لعملية عسكرية.
في  بايدن  جو  األميركي  الرئيس  وأجرى 
وقت سابق محادثات عبر الفيديو مع بوتين 
إذا  مسبوقة  غير  بعقوبات  روسيا  وهدد 

تحركت عسكرياً ضد أوكرانيا.

السيسي: تأمين الغاز للبنان من 
الُمسلمات بالنسبة لمصر

في آخر عملياته بالعراق التحالف الدولي 
يتعّقب داعش في »وادي الشاي«

مركز األخبار - وّجه الرئيس المصري عبد 
بالغاز  لبنان  إمداد  بسرعة  السيسي  الفتاح 
مشكلة  حل  أجل  من  الطاقة  لتوليد  الالزم 

انقطاع الكهرباء.
وأكد الرئيس المصري خالل استقباله رئيس 
القاهرة،  في  ميقاتي  نجيب  اللبناني  الوزراء 
الضروريات،  من  للبنان  الغاز  تأمين  بأن 
لبنان وتجنيبه  استقرار  وحرص مصر على 
بالده  واعتزاز  المنطقة،  في  الصراعات 

بعمق العالقات بين البلدين.
ميقاتي  نجيب  اللبناني  الوزراء  رئيس  وكان 
في  الخميس  يوم  القاهرة  إلى  وصل  قد 
واستقبله  الجاري  األول  كانون  من  التاسع 
والتقاه  مدبولي،  مصطفى  الوزراء  رئيس 
االتحادية،  قصر  في  السيسي،  الرئيس 
بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى 

سامح  المصري  الخارجية  ووزير  مدبولي، 
العامة عباس  شكري، ورئيس االستخبارات 
باسم  المتحدث  قال  اللقاءات  وعن  كامل. 
اللقاء  إن  راضي:  بسام  المصرية  الرئاسة 
اللبناني،  السياسي  المشهد  مستجدات  تناول 
بين  التعاون  أطر  تعزيز  إلى سبل  باإلضافة 
البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز 

األوضاع اإلقليمية.
بجهود  اللبناني  الوزراء  رئيس  وأشاد 
شتى  على  للبنان  الدولي  الدعم  لحشد  مصر 
األصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة 
على  خاصةً  اللبناني،  الشعب  يواجهها  التي 

المستوى السياسي واالقتصادي.
النواب  مجلس  رئيس  اجتمع  بيروت  وفي 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  مع  بري  نبيه 
أنه  لبري  اإلعالمي  المكتب  وأعلن  سالمة، 

يضمن  اقتراح  إعداد  على  التوافق  جرى 
قرش  آخر  حتى  المودعين  أموال  قانونية 
وزيادة مقدار قيمة الدفع الشهري من الودائع 
الضغوط  وأدت  اللبنانية،  والليرة  بالدوالر 
على  لبنان،  مصرف  موافقة  إلى  السياسية 
إلى  األجنبية  بالعملة  السحوبات  سقف  رفع 
ثالثة آالف دوالر، ورفع قيمتها من 3900 

ليرة إلى ثمانية آالف ليرة للدوالر الواحد.

الدولي  التحالف  قصف  ـ  األخبار  مركز 
الشاي« جنوب  مواقع »داعش« في »وادي 
كركوك، في آخر عملية ُمعلنة للقوات القتالية 
داعش،  على  للقضاء  العراق  مع  األجنبية 
ضربة  تنفيذ  عراقي  أمني  مصدر  وأعلن 
اإلرهابي  »داعش«  مواقع  استهدفت  جوية 

في وادي الشاي جنوب كركوك.
الوكالة  نقلته  تصريح  في  المصدر  وقال 
الدولي  التحالف  العراقية إن طيران  الوطنية 
ضربات  سلسلة  نفذ  العراقية  الجوية  والقوة 
مرتفعات  في  داعش  مواقع  استهدفت  جوية 
ونينوى  كركوك  محافظات  بين  جوخ  قره 

وهولير بباشور كردستان.
القوات  عمليات  آخر  الضربات  وتعتبر 
انسحابها  قبل  العراق  في  المقاتلة  األجنبية 

النهائي بعد سبع سنوات من تواجدها. 

ال بُد من خطط أمنية فاعلة 

العراقي،  القومي  األمن  مستشار  وأعلن   
القتالية لقوات  المهام  انتهاء  قاسم األعرجي، 
الحوار  جولة  أنهينا  لقد  قائالً:  التحالف، 
بدأناها  والتي  الدولي  التحالف  مع  األخيرة 
في العام الماضي، لنعلن رسمياً انتهاء المهام 

القتالية لقوات التحالف. 
موقع  عبر  تغريدة  في  األعرجي  وأضاف 
تويتر أن العالقة ستستمر في مجال التدريب 

واالستشارة والتمكين. وكان رئيس الوزراء 
الكاظمي، في وقت سابق  العراقي مصطفى 
قد تابع بنفسه أوسع عملية أمنية ضد داعش 
اإلرهابيين بمالحقتهم  البالد، متوعداً  شمالي 

فرداً فرداً. 
اجتماع  خالل  كلمة  في  الكاظمي  وقال 
الجيش  األمنية من  القيادات  مع  أمني موسع 
في  األربعاء  يوم  والبيشمركة،  والشرطة 
مخمور  قضاء  في  الشهر  هذا  من  الثامن 
خاللها:  قال  هناك  األوضاع  على  لالطالع 
الموضوعة  األمنية  الخطط  على  سنقف 
لمواجهة التهديدات اإلرهابية، والحيلولة دون 
تكرار الخرق األمني الذي تعرض له من قِبل 

فلول عصابات )داعش( اإلرهابية«.

»داعش« بات مصدر خطر 
وقلق للقوات العراقية

ومن جهته قال نائب قائد العمليات المشتركة، 
عمليات  قيادة  باشرت  الشمري:  األمير  عبد 
ديالى وبتنسيق عاٍل مع قيادتي المحور األول 
عمليات  تنفيذ  البيشمركة،  قوات  في  والثاني 
بحث وتفتيش على طول الحدود الفاصلة بين 
في  كردستان  باشور  مع  االتحادية  القطعات 
بعد  وعلى  وكفري  خانقين  قضاء  أطراف 

ضفتي نهر ديالى، وفق الوكالة العراقية.
وفي سياق متصل تحدثت تقارير إعالمية عن 
مقتل ما يسمى األمير العسكري في »داعش« 
شمال  أقصى  في  حمرين  حوض  لمناطق 
شرق ديالى العراقية، وذلك في إطار العملية 

األمنية األوسع.
فيما أفادت وكالة األنباء العراقية بمقتل اثنين 
من »داعش« بنيران طيران الجيش العراقي 
في محافظة األنبار. ونقلت الوكالة عن وزارة 
الدفاع العراقية قولها في بيان، إن العنصرين 
قتال في منطقة الكسار باألنبار »خالل تنفيذ 

واجب استطالع مسلح لطيران الجيش«.
القتالية  القوات  انسحاب  مع  وبالتزامن 
األجنبية من العراق، صعّد داعش من وتيرة 
هجماته، بعد هزيمته عسكرياً قبل نحو أربعة 
وبدأ يشكل خطراً  أعوام، لكنه تعافى سريعاً 
على كثير من مناطق البالد، ويشن هجمات 
شبه أسبوعية. ويوم الخميس 2021/12/9، 
الحكومة  إلعالن  الرابعة  الذكرى  مرت 
في  داعش  مرتزقة  على  النصر  العراقية 

التاسع من ديسمبر/ كانون األول 2017.
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أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والباحث في العالقات الدولية أحمد العناني، أن القضية الكردية من القضايا الهامة في المنطقة، 
ومن الواجب حلّها، وهي تكتسب تعاطفًا كبيراً من قبل الكثير من الشعوب، ومن بينها الشعوب العربية، التي تدعم حصول الكرد على حقوقهم 
المشروعة، وأشار إلى أن تركيا هي العدو األول للكرد، ولديها سجل سيئ حافل باالنتهاكات بحقهم، وهي التي تدعم وتساند اإلرهاب، وتنتهك 
حرمة وسيادة الدول، وأكد أن حزب العمال الكردستاني، كان له دور بارز في محاربة اإلرهاب والقضاء عليه، ومن واجب المجتمع الدولي إزالة 

الحزب من قوائم اإلرهاب.

أمهات السبت.. انتظار محفوف باألمل في ظّل ظلم السلطات 
التركية.. وأمهات السالم: ظلم ذوي القربى أشد مضاضة

الباحث في العالقات الدولية أحمد العناني يطالب بإزالة حزب 
العمال الكردستاني من الئحة اإلرهاب

شيخ عشيرة البو خميس: تالحم ووحدة شعوبنا كفيلة بإفشال 
الفتن والمخططات التي تستهدفنا 

دجوار أحمد آغا

التي اعتقلت  أمينة أوجاك )85 عاماً(  صورة 
احتجاجات  في  مشاركتها  بسبب  عدة؛  مرات 
اعتقلت  أن  بعد  إسطنبول،  في  السبت  يوم 
عندما  أوجاك،  حسن  ابنها  التركية،  الحكومة 
كان في الثالثين من عمره عام 1995، تُختصر 
التي  الديمقراطية،  مدى  وتبين  كلها،  المعادلة 

يتشدق بها أردوغان ونظامه. 
 872 األسبوع  رقمه،  كان  المنصرم  السبت 
أسطنبول  يزور  فمن  السبت،  أمهات  حياة  في 
اآلالف من  بأم عينه  يرى  السبت، سوف  يوم 
المعتصمين بشكل سلمي، معظمهم من النساء 
وصوًرا  األحمر،  القرنفل  بأيديهّن  يحمْلَن 
سراي«  »غلطة  ميدان  في  مدنيين  ألشخاص 
الشهير بوسط إسطنبول، على أمل أن يسمْعَن 

شيئاً عن مصير فلذات أكبادهّن. 

َمن هّن أمهات السبت؟!

كرديات-   -معظمهن  األمهات  من  مجموعة 
اللواتي تم اختطاف واعتقال أوالدهن، على يد 
سلطات دولة االحتالل التركي، منذ ثمانينيات 
تنظيم  األمهات  هؤالء  بدأت  الماضي،  القرن 
دورية  سلمية  واعتصامات  احتجاجات، 
في  األسبوع  من  السبت  يوم  كل  في  أسبوعية 
في  إسطنبول،  وسط  سراي«  »غلطة  ساحة 
االعتصامات  لهذه  المحددين  والمكان  الزمان 
التي يطالْبَن، من خاللها، الحكومة، في الكشف 

المسؤولين  ومحاسبة  أبنائهن،  مصير  عن 
القانونية، واإلجراءات  عن هذه األعمال غير 
المعتقلين،  أبنائهن  بحق  تمت  التي  التعسفية، 

والمختطفين منذ عشرات السنين. 
إنهن  السبت:«  »أمهات  مجموعة  وتقول 
استلهمن فكرة تنظيم هذا االعتصام السلمي، من 
المعروفة  وحركتهن  األرجنتينيات،  األمهات 
ساحة  »أمهات  أي  بالزا  دي  مايو  باسم، 
خلفية  على  الحركة  هذه  نظمن  اللواتي  أيار« 
فقدانهن ألبنائهن على يد الديكتاتور األرجنتيني 
»خورخيه فيديال« الذي ارتكب جرائم خطف، 
حكمه  فترة  خالل  وألطفال،  لشباب  وتعذيب، 
الشأن  وبهذا   ،)1981  –  1976( لألرجنتين 
وفي  التركي  االحتالل  دولة  سلطات  تتخذ 
وتقيم  مشددة،  أمنية  إجراءات  سبت  يوم  كل 
الحواجز؛ لتمنع قيام األمهات باالعتصام، ولكن 
رغم ذلك، تجتمع األمهات، وال يُبالين ويقاوْمّن 
للدموع،  المسيل  والغاز  المياه،  خراطيم  بشدة 
التي تستخدمها سلطات دولة االحتالل التركي، 
منهّن،  العشرات  وتعتقل  النسوة،  هؤالء  بحق 
وفي كل أسبوع تبّرر السلطات هذه االجراءات 
واالعتقاالت، بأن هذا االعتصام جاء بناء على 
 ،PKK الكردستاني  العمال  حزب  من  دعوة 
السلطات  50  اعتقلت  األخير،  األسبوع  ففي 
بمن  االحتجاجات،  في  شاركوا  ممن  شخصاً، 

راٍت. فيهم شاباٍت ونساٍء ُمعّمِ
المعنية  ووتش«  رايتس  »هيومن  منظمة 
مسؤوليها،  أحد  لسان  وعلى  اإلنسان،  بحقوق 
غير  التعامل  هذا  على  اعترضت  ويب،  إيما 
اإلنساني بحق المعتصمين، بالقول: »إنه ألمر 

وحشي،  بشكل  السلطات  تعامل  أن  مخجل 
في  والتحقيق  بالعدالة  يطالب  سلميا  اعتصاما 

جرائم الدولة«.
بينما ذكر عبد هللا زيتون، رئيس جمعية حقوق 
قائالً:  الموضوع  هذا  حول  آمد  في  اإلنسان 
تتبعها  سياسة  القسري،  واإلخفاء  التغيب  »إن 
خطف  عن  المسؤولين  على  للتستر  الدولة؛ 
آالف األشخاص وإلخفائهم قسرياً، وإن تدخل 
الشرطة ضد فعالية أمهات السبت في إسطنبول، 
التغيب«،  المسؤولين عن حاالت  يعني حماية 
فلم تكتِف سلطات االحتالل التركي بهذا القدر 
من التعسف واالجراءات المشددة، إنما حّولت 
بتهمة  محاكمتهن  لتتم  المحاكم؛  إلى  األمهات 
عدم االنصياع ألوامر الشرطة، لدى مطالبتها 

لهّن بالتفرق وعدم التجمع!
في  والدها  ُخطف  التي  طوسون  جيان  وقالت 
1995 “هذه الساحة مقبرة، نضع فيها أكاليل 
قبور”.  بال  )المختفين(  لألحبّاء  تذكارا  الزهر 
ينبغي  “ال  الجلسة  قبل  للصحفيين  وأضافت 
محاكمتنا نحن.. فالذين يستحقون المحاكمة، هم 
من تسببوا في إخفاء أبنائنا وإخوتنا وأخواتنا”.
أمهات  عن  الحديث  من  القدر  بهذا  نكتفي 

السبت، لنكمله عن أمهات الشهداء والسالم.

أمهات السالم والشهداء

مهما تحدثنا عن ظلم وإجراءات تعسفية، وقمع 
التركي،  االحتالل  دولة  سلطات  جانب  من 
كردستان،  أراضي  تحتل  دولة  بالنهاية  فهي 

وهي تجاهر علناً، وعلى لسان كبار مسؤوليها 
حتى  وترفض،  وجدوا،  أينما  للكرد،  بعدائها 
وقانوني،  بشكل شرعي  منتخبة  لنائبة  السماح 
أنها  علماً  البرلمان،  داخل  األم  بلغتها  التحدث 
تدّعي دوماً، بأنها ليست ضد الكرد، لكنها ضد 
حزب العمال الكردستاني، فما جرى منذ عدة 
النائبة »عائشة سوروجو« تحت  أيام عدة مع 
الديمقراطية  تلك  يؤكد  التركي،  البرلمان  قبة 
الزائفة، التي لم تتحمل السلطات بضعة كلمات 

لنائبة تتحدث بلغتها األم.
جثامين  تسليم  وعدم  الرفض،  يكون  أن  أما 
الشهداء من جانب قسم من الكرد أنفسهم! فهو 
أمر يثير الدهشة واالستغراب، وهو ما حصل، 
اللحظة في معبر سيمالكا،  ويحصل حتى هذه 
حيث نصبت أمهات السالم، )أمهات الشهداء( 
الديمقراطي  الحزب  مطالباٍت  اعتصام،  خيمة 
الكردستاني، وحكومة إقليم كردستان العراق، 
رامان،  )تولهلدان  الشهيدين  جثامين  تسليمهم 
في  آفا  روج  من  مقاتلون  وهم  جودي(  سردم 
قوات الدفاع الشعبي، الذين اُستُشهدا على أثر 
الديمقراطي  للحزب  تابعة  قوات  كمين نصبته 
باشور  في  خليفان  منطقة  في  الكردستاني، 
كردستان، بتاريخ ليلة 29/28 أب المنصرم، 
فهذه الخيمة التي مضى عليها ما يُقارب ثمانين 
الشعب  أبناء  من  المئات  يومياً  ويتوافد  يوما، 
من  سوريا،  وشرق  شمال  وشعوب  الكردي، 
العرب، والسريان، واآلشور، لم تستطع حتى 
الديمقراطي  الحزب  بقوات  تدفع  أن  اآلن، 
إيصال  السالم،  ألمهات  السماح  الكردستاني 
كانت  حيث  اإلقليم،  حكومة  الى  منهم  رسالة 

التي  اإلعالمية،  الفرق  عمل  تعيق  الحكومة 
من  امرأة   31 حاولت  وقد  الحدث،  تغطي 
أمهات  من  وهّن  السالم،  أمهات  مجموعة 
سيمالكا  معبر  جسر  عبر  يدخْلَن  أن  الشهداء، 
الفاصل بين روج آفا، وباشور كردستان، لكن 
استالم  رافضةً  بقوة،  منعتهّن  اإلقليم  قوات 
رسالتهّن ثالث مرات على التوالي، حيث كانت 
تلك األمهات يقطعن مسافة 110 كم، قادماٍت 
إلى المعبر في كل أسبوع، دون الحصول على 

نتيجة من جانب سلطات اإلقليم. 
أيضاً،  كردستان  باشور  في  هناك  أنه  يُذكر، 
أكثر  ناشدن  اللواتي  والسالم،  الشهداء  أمهات 
من مرة شقيقاتهّن، عدم السماح ألبنائهّن خوض 
حرب بين األطراف الكردية؛ ألنها تخدم أعداء 
الشعب الكردي، وعلى وجه الخصوص نظام 
اإلقليم،  الفاشي، كما طالبن سلطات  أردوغان 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  وبخاصة 
أهلية كردية،  فتيل حرب  افتعال وإشعال  عدم 
الكردي،  الشعب  األكبر  الخاسر  فيها  يكون 
أردوغان  نظام  اللدود  عدوه  األكبر  والرابح 

القمعي المجرم. 
دولة  به  تقوم  ما  بين  فرق،  أي  هناك  ليس 
وما  السبت،  أمهات  بحق  التركي  االحتالل 
والحزب  كردستان،  إقليم  سلطات  به  تقوم 
تسليم  رفضه  في  الكردستاني،  الديمقراطي 
السالم،  أمهات  منع  وكذلك  الشهداء،  جثامين 
من ايصال رسالتهّن الى قادة اإلقليم، وهو عاٌر 
السلطات، أن تكون أعمالها مشابه،  على هذه 

لما تقوم به دولة االحتالل التركي.    
نترك لكم التعليق.                

حاوره/ رفيق إبراهيم

حواراً  صحيفتنا  أجرت  السياق  هذا  ضمن 
خاصاً معه، وجاء نصه كالتالي: 

-المسألة الكردية في تركيا من المسائل الهامة 
الدولة  اعتراف  يتطلب  وحلها  المنطقة،  في 
وثقافتها  تاريخها  لها  كأمة،  بالكرد  التركية 
ما  ترون،  ما  وفق  السنين،  آلالف  الممتدة 
القضية  حل  طريق  في  تقف  التي  العوائق 

الكردية في تركيا؟
القضية الكردية من القضايا الهامة في المنطقة، 
وهي تكتسب تعاطفاً كبيراً من قبل الكثير من 
الشعوب في المنطقة والعالم، والشعوب العربية 
من بين هذه الشعوب، التي تدعم حصول الكرد 
ففي  بأمان،  والعيش  المشروعة  حقوقهم  على 
القضية  ظهرت  األحداث  بعد  مثالً،  سوريا 
طاولة  على  وأصبحت  أكبر  بشكل  الكردية 
المجتمع الدولي، وبعد تدخل العديد من الدول 
في األزمة السورية كإيران، وتركيا، وروسيا، 

تحولت إلى صراع المصالح بين تلك الدول.
أما بشأن حل القضية الكردية في المنطقة بشكل 
الدول  على  االنفتاح  الكرد  األخوة  فعلى  عام، 
اإلقليمية وأيضاً الدول الفاعلة في معظم قضايا 
المنطقة، والتي لها تأثير على القرارات الدولية 
الواليات  دور  يأتي  هنا  ومن  المتحدة،  واألمم 
المتحدة في طليعة األدوار، التي بإمكانها لعب 
دور كبير في حل القضية الكردية، وباعتقادي 
أن الواليات المتحدة لها عالقات جيدة مع الكرد 
سوريا،  في  الكرد  مع  وبخاصة  عام،  بشكل 
األرض،  على  الحقيقيين  الحلفاء  كانوا  الذين 
فيما يخص القضاء على »داعش«، ولكن تغيّر 
ومجيء  رئيس  برحيل  األمريكية  السياسية 
آخر؛ يؤدي إلى عرقلة المساعي التي قد تؤدي 
إلى الوصول لحل فيما يتعلق بالكرد بشكل عام.
في  عميقة  تاريخية  جذور  لهم  بالفعل  الكرد 
ما  وهذا  التاريخ،  قدم  قديمون  وهم  المنطقة، 
تحاول  كتركيا  دول  هناك  ولكن  فيه،  شك  ال 
بشتى الوسائل الممكنة غض الطرف عن حل 

حقوق  بأي  تعترف  ال  وهي  الكردية،  القضية 
للشعب الكردي، حتى حق التحدث بلغتهم األم، 
لذلك على الكرد العمل بشكل أكبر على الساحة 
للضغط على تركيا، والجلوس  الدولية سياسياً 
الهجمات  وإيقاف  المفاوضات،  طاولة  إلى 
والعراق،  سوريا  في  الكرد  على  المتكررة 
أوصلوا  والكرد  التركي،  الداخل  في  وحتى 
قضيتهم للمنابر العالمية في السنوات األخيرة، 
الكرد على حقوقهم  النظر في حصول  بدّ  وال 
شعوب  مع  التفاهمات  ضمن  المشروعة، 
الكردية على  القضية  المنطقة، ونحن مع حل 
هذا  تحقيق  أن  وباعتقادي  المنطقة،  مستوى 
بات  العالم  البالغة؛ ألن  بالصعوبة  ليس  األمر 

على اضطالع على خفايا القضية الكردية.

ـ دولة االحتالل التركي لها سجل حافل وسيء 
وبخاصة  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  الصيت 
في تعاملها مع الكرد، والسياسيين والمثقفين 
بالدرجة األولى، ما دور المجتمع الدولي في 
الضغط عليها؛ للقيام بما يناسب هذا المجال؟ 

للكرد،  األول  العدو  هي  تركيا  الحقيقة  في 
ولديها سجل سيئ في التعامل مع الكرد، فهي 
والعراق،  سوريا  في  الكردية  المناطق  تهاجم 
الكرد  اإلرهاب،  ومحاربة  واهية  حجج  تحت 
شوكته،  وكسروا  اإلرهاب،  حاربوا  الذين  هم 
وما  الصفة،  بهذه  اتهامهم  المنطقي  غير  ومن 

فتركيا  تماماً،  العكس  هو  الساحة  يجري على 
المجازر،  وترتكب  اإلرهاب،  تدعم  التي  هي 
اآلالف  وهناك  الجوار،  دول  حرمة  وتنتهك 
السجون  في  الكرد  والمثقفين  السياسيين  من 
الشعوب  حزب  أعضاء  وبخاصة  التركية، 
لهم  تهمة  أية  توجيه  دون  ومن  الديمقراطي، 
سوى أنهم كرد. أما بخصوص ما هو مطلوب 
باجتياح  تسبب  الذي  الدولي، هو  المجتمع  من 
السورية في احتالل عفرين،  تركيا لألراضي 
وسري كانيه وكري سبي، وبخاصة الواليات 
المتحدة وروسيا، وكان بإمكانهما الحلول دون 
عفرين  أن  وبخاصة  المناطق،  تلك  احتالل 
على  لذلك  الشهرين،  بحدود  مقاومة  شهدت 
عند  تركيا  وإيقاف  التحرك  الدولي  المجتمع 
لجم  في  الكاملة  بمسؤولياتها  والقيام  حدودها، 

الدولة التركية.

ـ كيف تقيّمون تعامل الدولة التركية مع حركة 
التحرر الكردستانية، وما موقفكم من الصمت 

الدولي حيال انتهاكات تركيا؟ 
حركة التحرر الكردستانية، تعتمد على اإلرث 
آلالف  الممتدة  الكردية  والثقافة  التاريخي، 
السنين، وهي تناضل من أجل الحصول على 
ضمن  الكردي،  للشعب  المشروعة  الحقوق 
لجميع  الحقوق  تحفظ  التي  الدولية  المقررات 
القوميات والشعوب، والكرد جزء ال يتجزأ من 
تفهم قضيتهم  الدولي  المجتمع  العالم، وبإمكان 
يتواجد  التي  الدول،  ضمن  وحلها  وحقوقهم 

الكرد فيها، وعن طريق الحوار السلمي.
وبكل تأكيد هناك دول تحاول تعطيل أي مساعٍ 
الكرد على حقوقهم، ومن  إلى حصول  مؤدية 
هذه الدول تركيا وإيران، وتركيا تحاول دائماً 
باإلرهاب،  الكردستاني  العمال  حزب  اتهام 
العمال  حزب  ألن  كذلك  ليست  الحقيقة  ولكن 
الشعب  الدفاع عن حقوق  ثورية هدفها  حركة 
الكردي في كل مكان، وهناك العديد من الدول 
اإلرهاب،  قوائم  العمال من  اسم حزب  أزالت 
وهي ال تعترف بما تقوله تركيا، والجميع بات 
ما  اإلرهاب  بمحاربة  تركيا  ادعاء  أن  يعلم 

هو إال تسويف وكذب، إلبادة الشعب الكردي 
وإحداث التغيير الديمغرافي في المنطقة، ومن 
الحروف من  النقاط على  من وضع  بدّ  هنا ال 
قبل المجتمع الدولي، الذي يلتزم الصمت حيال 

االنتهاكات التركية في المنطقة.  

الكردستاني  العمال  حزب  إزالة  بخصوص  ـ 
من قائمة اإلرهاب، وبخاصة أن هناك الكثير 
من المبادرات على مستوى الكثير من الدول 
والشخصيات الفاعلة حولها، ما تقييمكم لدور 
حزب العمال الكردستاني على الحركة الكردية 

بشكل عام؟ 
حزب العمال الكردستاني كان له دور كبير في 
محاربة اإلرهاب في سوريا والعراق، وساهم 
القضاء على »داعش«، وهذا  بشكل كبير في 
موقف يحسب له من قبل المجتمع الدولي، في 
ومدت  اإلرهاب  دعمت  التي  هي  تركيا  حين 
داعش والمجموعات اإلرهابية بالسالح والعتاد 
والمال، وهناك وثائق كثيرة تدين تركيا في هذا 
الجانب، لذا من الواجب إزالة اسم الحزب عن 

اللوائح السوداء العالمية.

شؤون  في  تتدخل  التركي  االحتالل  -دولة 
العربية، فهي تحتل أراضي  الدول  الكثير من 
من سوريا والعراق، وتتواجد في ليبيا، وتدعم 
الدول  معظم  في  المسلمين  اإلخوان  حركات 

العربية، ما هدفها من ذلك كله؟ وما المطلوب 
من الدول والشعوب العربية؟ 

واحدة  جبهة  في  التحرك  العربية  الدول  على 
للوقوف أمام المخططات التركية، التي تعادي 
عليها  والضغط  جميعها،  المنطقة  شعوب 
والعراقية  السورية  األراضي  من  للخروج 
اإلخوان  لحركات  الدعم  تقدم  وهي  والليبية، 
على  هنا  ومن  مصر،  في  ومنها  المنطقة  في 
القيام  العربية  الدول  وشعوب  حكومات 

بمسؤولياتها الكاملة تجاه القضايا التي تهمها.

لمشاكل  الالزمة  الحلول  إيجاد  يمكن  -كيف 
المنطقة بشكل عام، والقضية الكردية خاصة؟
في  الشعوب  مع  بالوقوف  تكون  الحلول 
للمخططات  التصدي  في  ودعمها  المنطقة، 
المواجهة  دول  مواقف  ودعم  تستهدفها،  التي 
وعلى  الخليجية،  الدول  من  وعدد  كمصر 
الكرد  العالقات مع  السعودية، وتوسيع  رأسها 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مع  وبخاصة 
على  الحصول  في  الكرد  ومساندة  سوريا، 
دولة،  لكل  األراضي  وحدة  ضمن  حقوقهم، 
الفاعلة  المؤسسات  مع  التواصل  الكرد  وعلى 
والدول  كالكونغرس،  المتحدة  الواليات  في 
األوروبية؛ لدعم ومساندة حل القضية الكردية 

بالطرق السلمية.

الطبقة/ عمر الفارس ـ أكد شيخ عشيرة البو 
الراشد على  الطبقة حسين  خميس في مدينة 
في  الشعوب  وحدة  تأكيد  في  العشائر  دور 

المنطقة، وأوضح أن المصير المشترك للعرب 
والتكاتف  الوحدة  بالضرورة  يتطلب  والكرد، 

للوقوف في وجه المخاطر التي تستهدفهم. 

تعدّ سوريا تاريخياً مزيجاً من تالحم الشعوب 
والطوائف والقوميات المتعايشة عبر التاريخ، 
لكن األطماع االستعمارية، تسعى بشتى الطرق 
لفرض سيطرتها على المنطقة، من خالل خلق 
شمال  في  واالستقرار  األمن  وزعزعة  الفتن 

وشرق سوريا بخاصة، وسوريا بشكل عام.

يجمعنا املصري والتاريخ املشرتك

شيخ عشيرة  لصحيفتنا  تحدث  السياق  هذا  في 
قائالً:  الراشد  حسين  الطبقة  في  خميس  البو 
متعددة  دولة  أنها  التاريخ،  عبر  سوريا  تتميز 
آالف  منذ  تتعايش  التي  والشعوب،  القوميات 
ودية  عالقات  التاريخ  عبر  تجمعها  السنين، 

مبنية على التآخي ووحدة المصير المشترك.
السورية  األراضي  تسلم  لم  الراشد:  واضاف 
الدول  أطماع  من  اللحظة  هذِه  حتى  تاريخياً 

سياستها  عبر  واستهدافها  االستعمارية، 
وخلق  الفتن،  بث  على  القائمة  العدوانية، 
محاولة  في  المنطقة،  شعوب  بين  النزاعات 
األراضي  ووحدة  واستقرار  أمن  لضرب 
االحتالل  دولة  المشترك،  والمصير  السورية، 
تحاول  المتكررة  هجماتها  خالل  من  التركي 
في  الكردية   - العربية  الصف  وحدة  ضرب 

شمال وشرق سوريا. 
ونوه الراشد بالقول: هناك دول تسعى للنيل من 
الذاتية في شمال وشرق سوريا، وفي  اإلدارة 
مقدمتها دولة االحتالل التركي، التي تعبر عن 
حقدها الكبير على شعوب المنطقة، من خالل 
في  اآلمنة  المناطق  على  المستمر  عدوانها 
شمال وشرق سوريا، وال سيما بعد النجاحات 
الواسعة التي حققتها اإلدارة الذاتية منذ تأسيها 

على األصعدة والمجاالت كافة. 
تدرك  المنطقة  وعشائر  شعوب  الراشد:  وأكد 
دوماً  تحاول  التي  العابثة،  األيادي  تلك  حقيقة 

خالل  من  والكرد،  العرب  بين  الفتن  خلق 
عبر  المنطقة  في  المسلحة  النزاعات  تأجيج 
الذاتية  اإلدارة  النيل من  بهدف  األكاذيب،  بث 
تآخي  على  دوماً  تؤكد  التي  الديمقراطية، 
مجتمع  وبناء  النهوض  أجل  من  الشعوب، 
والتعايش  األمان  يسودهُ  حر،  ديمقراطي 

السلمي ووحدة المصير.
واختتم حسين الراشد حديثه بالقول: نشر الوعي 
الضروريات  من  بات  المنطقة  شعوب  بين 
لمجابهة الفتن والترويج لألكاذيب، التي تعتمده 
من  أو  الداخل  من  كانت  إن  المعادية،  القوى 
الخارج، وإرادة الشعوب هي التي تنتصر في 

النهاية. 
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 األخالق
 والمجتمع
 الحديث..
 بين

 الواجب
والمطبَّق

الكرام،  زاويتنا  متابعي  وعزيزاتي  أعزائي 
عن  لظروف،  غياب،  وبعد  اليوم  سنتحدث 
األخالق  هو  وبصراحة  اجملتمع،  يفقده  بدأ  أمر 
قائم،  كمشروع  تعينا  التي  األخالق،  احلقة، 
األخالقي  الرادع  فغياب  لتطبيقه ا،  ومعتبر 
استمرار  آللية  غياب  أي مجتمع، سيكون  عن 
واملفكر  القائد  أن  جند  ولذلك  اجملتمعات، 
اإلنسان  عن  مثال  أكبر  هو  أوجالن،  اهلل  عبد 
األخالقي، والذي يقدم فيه نفسه، وحتى اليوم 

كقربان للمجتمع البشري. 

اجملتمع  ذاكرة  أنها  األخالق:  يُعرّف  فنجده 
الفارق  تخيل  ولكم  والسياسة«  األساسية 
والقوانني  األخالق  تسوده  الذي  اجملتمع،  بني 
املال،  لغة  تسوده  مجتمع  وبني  األخالقية، 

والسلطة، والعشيرة، بل والغباء ذاته.

والّسجية،  الّطبع،  أنها  لغًة  األخالق:  تُعرَّف 
الباطنية  الصورة  هو  الّدين  أن  علماً  والدين، 
الظاهرة  الصورة  فهي  األخالق:  أّما  لإلنسان، 
الباطن،  َحَسن  أنه  الشخص  ويوصف  له، 
والّظاهر إن كان َحَسن اخلُُلق واخلَلْق، أّما األخالق 
النفس،  في  راسخة  قيم  فهي  اصطالحاً: 
أن  إلى  اإلشارة  من  بّد  وال  األفعال،  عنها  تنمُّ 
هذه األفعال، قد تكون محمودةً؛ فيكون اخلُُلق 
اخلُُلق  فيكون  مذمومًة  تكون  قد  أو  َحَسناً، 
بناء  في  األخالق  أهمية  تأتي  هنا  ومن  سّيئاً، 
هذه  على  سنعرفكم  يأتي  وفيما  اجملتمعات، 
األهمية، أهمية األخالق في بناء اجملتمع، األخالق 
قاعدة أساسية للمجتمع، فيمكن التعبير عن 
األخالق: بأنها قاعدة أساسية لبناء اجملتمعات، 
واألحكام  القوانني  جميع  عليها  تُبنى  حيث 
صالح  أساس  يجعلها  الذي  األمر  جميعها، 
املؤدّية  املسّببات  من  الواقي  والدرع  اجملتمع، 
حتكمها  مجتمعات،  إلى  وحتويلها  النهياره، 
قانون  سيادة  وبالتالي  الغرائز،  أو  الشهوات 

الغاب. 

إنشاء  في  األساسي  العنصر  األخالق  تعّد 
ومجتمعاٍت  سليمة،  وأسر  مثاليني،  أفرادٍ 
راقية، ودوٍل متقّدمٍة، لذلك تلعب األخالق دوراً 
أساسياً في تهذيب اجملتمعات، وإعدادها إعداداً 
أّن األخالق املثالية، هي العاصمة  فاضالً، علماً 
أنّها  واالنحالل، كما  االنهيار،  للمجتمعات من 
هي التي تصون املدنية واحلضارات من الضياع، 
األمم  لنهضة  األساسي  املسّبب  يجعلها  ّما 
أساسياً  دوراً  األخالق  تلعب  فقد  وقّوتها، 
وفي  باآلخرين،  اجلماعي  الشعور  تنمية  في 
يقّوي  الذي  األمر  األفراد،  بني  العالقات  تنظيم 
تعاونه،  ومن  ألفته،  من  ويزيد  اجملتمع،  أواصر 
األخالق  تلعب  وهنا  قّوته،  وبالتالي  ومتاسكه، 
للشهوات،  ووضع حدود  اإلرادة،  تنمية  في  دوراً 
بالطرق  الذي يدفع األشخاص إلشباعها  األمر 
جماح  كبح  وبالتالي  والشرعية،  الصحيحة 
الذي  املثالي،  الدستور  األخالق  فتعّد  النزوات، 
عليه،  بناًء  والتصرفات  األفعال  تقييم  يتم 
علماً أّن كل ما يتفق مع التصرفات، هو حسن 
شر،  فهو  يخالفها  ما  وكل  وخّير،  ومحترم 
القيم  يوّحد هذه  الذي  األمر  ومحتقر، وسيئ، 
األخالق،  لتعزيز  نصائح  اجملتمع،  أفراد  لدى 
وتقويتها في النفوس تربية األبناء تربيًة صاحلًة، 
األخالق،  مكارم  على  وتنشئتهم  وتوجيههم، 
والتسامح،  والكرم،  والعفة،  والصبر،  كاحلياء، 
وغيرها، األمر الذي يوصل األفراد إلى حالة من 
ينتقل  وبالتالي  والفكري،  العاطفي  النضوج 
إلى  اآلخرين  بسبب  االنضباط؛  طور  من  الفرد 
طور االنضباط بواسطة الذات، ما يدفع األفراد 
وبالتالي  واحترامه،  القانون،  على  للحفاظ 
احلديث  من  بّد  فال  وهنا  اجملتمع.  قيم  حماية 
وسليمة،  صحيحة  عمل  فرص  بتوفير  عن 
ورفع دخل العاملني، وتهيئة اجملال لهم للزواج، 
فوضوية،  بطريقٍة  الغرائز  إشباع  باب  إغالق 
االختالط  ومنع  الليلة،  املالهي  بإغالق  وذلك 
الثقافة  وبّث  املفاسد،  من  وغيرها  احملرّم، 
بطريقٍة سلسة،  لألفراد  وتدريسها  األخالقية، 
مع احلرص على أن يدرسها من هو كفٌء لذلك، 
أّن اإلعالم يلعب دوراً أساسياً في التأثير  علماً 
على الرأي العام، مع ضرورة االبتعاد عن األعمال 
وسّن  والسطحية،  الركيكة  املفاهيم  ذات 
القوانني، وذلك للمحافظة على دميومة األخالق 
واحترامها، مع ضرورة وجود قوى رادعة حتاسب 
بناء حكاية  املتجابهني، وعندها سننطلق في 

وطن وجعلها من أجمل احلكايات.  

حكاية وطن

مثنى عبد الكريم

جرثومة القرن العشرين

قمة الديمقراطية »افتراضية«!

أحمد ديبو

فكر  من  التاريخ،  عبر  الحضاري  المسار  بدأ 
وحول  عقالني،  فكر  نحو  واتجه  أسطوري، 
مجتمع  كل  عند  نشأ  الحضاري،  المسار  هذا 
به،  خاصة  ثقافة  اإلنسانية  المجتمعات  من 
الفكر  عند  ثقافتها  توقفت  التي  فالمجتمعات 
متخلفة،  مجتمعات  بقيت  ولبسته،  األسطوري 
في  العقالني  الفكر  تبنت  التي  والمجتمعات 
ثقافتها، استطاعت أن تدخل إلى جنة الحضارة 

اإلنسانية.
والفرق بين مجتمع متقدم وآخر متخلف، يكون 
الديني،  اإلصالح  بنجاح  حقق  األول  أن  في 
الديني،  السلطان  العقل من  تحرير  يعني  الذي 
القائم  التنويري،  المشروع  ثاني  بنجاح  وأنجز 
تمهيداً  كلها؛  السلطات  من  العقل  تحرير  على 
بداية  مع  والتكنولوجية  العلمية،  الثورة  لولوج 
الديني«  اإلصالح  ف«  إذاً،  العشرين.  القرن 
يكون  لكي  للعقل  شرطان  هما  و«التنوير« 
العلمية  الثورة  متطلبات  الستيعاب  مؤهالً 
استطاعت  أوروبا  أن  الحقيقة  والتكنولوجية، 
السير بأقدام ثابته نحو التحّضر منذ القرن الثالث 
ألمانيا  إمبراطور  قام  عندما  الميالدي،  عشر 
يقضي  سياسي  بإصداٍر  الثاني«  فريدريك   «
نزوالً  الالتينية،  إلى  رشد  ابن  كتب  بترجمة 
عند نصيحة مستشاريه بغية خلق تيار عقالني، 
ستتبناه شريحة المثقفين، التي يدعمها وتناصره 
بالكنيسة  المتمثل  الرجعي  التيار  مواجهة  في 
واإلقطاع، وانتهت هذه المعركة بهزيمة التيار 
التي  العقالنية،  الرشدية  وانتصار  الرجعي، 
العقل  ثورة  وإطالق  ديكارت،  لمجيء  أسست 
والعلم في القرن السادس عشر،  والقفزة الثانية 
دخلت  عندما  عشر،  الثامن  القرن  في  كانت 
أوروبا عصر التنوير متوجة بالثورة الفرنسية. 
وبذلك أصبحت األرض خصبة وممهدة لولوج 
»مع  /التكنولوجية  »العلمية  ثورتها  أوروبا 
بداية القرن العشرين. أّما في الشرق اإلسالمي، 
القرن  في  الغزالي  حامد  أبو  أصدر  أن  فكان 
الحادي عشر كتابه الشهير »تهافت الفالسفة«، 

مع  العقل  تعارض  إذا  يقول:  كان  والكتاب 
يعني  وهذا  خطأ؟!  على  يكون  فالعقل  النص، 
الغزالي،  من  صريحة  دعوة  أنها  يعني:  فيما 
العقل،  إللغاء  المسلمين  عموم  لدى  يمثله  وما 
الذي  رشد،  ابن  كان  عشر  الثاني  القرن  في 
العالم اإلسالمي،  الغزالي على  شعر بخطورة 
وكان  أفكاره،  مواجهة  في  كتب  ثالثة  فحقق 
رشد  ابن  أن  كما  التهافت«،  »تهافت  أشهرها 
وقال:  دينية،  شرعية  للفلسفة  يجعل  أن  حاول 
فنأخذ  اليونانيين،  الفالسفة  ندرس  أن  علينا 
رموه،  لكنهم  نريد،  ال  ما  ونرمي  نحتاجه  ما 
والعودة  للهروب  اضطره  ما  كتبه،  وأحرقوا 
قرابة  العقل  تمت هزيمة  األندلس، وهكذا  إلى 
خمسة قرون، المحاوالت في اإلصالح لم تمت 
مفتي  حاول   التاسع عشر،  القرن  ففي  تماما، 
يقوم  أن  عبده  محمد  الشيخ  اإلسالمية،  الديار 

باإلصالح الديني فقتل على ذلك. 
إذاً، مهدت األرض تماماً لألصولية الدينية كي 
لدى  أمل  أي  مات  أخرى،  جهة  ومن  تسود، 
العلمي  بالركب  لاللتحاق  المنطقة  هذه  شعوب 
فيه  وقطع  الغرب  أنجزه  الذي  والحضاري، 
نعاني  نزال  ال  نحن  بينما  ضوئية،  مسافات 
»دوغماطيقي«،  وبُسبات  الهوية،  في  أزمة 
في  والفالسفة  والمفكرين  المثقفين  جّل  أصاب 

هذا الشرق.
هو  العشرين،  القرن  من  األخير  الربع 
»السنيّة«  بامتياز:  الدينية  األصوليات  ربع 
و«اليهودية«،  و«المسيحية«  و«الشيعية« 
بالنص  العقل  إعمال  بعدم  االلتزام  ومعناها 
فيهبط  بالحواس،  واالكتفاء  إلغاؤه  أي  الديني، 
العقل من مستواه، إلى مستوى الحس، وبالذات 
إلى السمع، ومن هنا ينشأ ما تم التعارف عليه 

بالسمع والطاعة.
إلى  نصل  الخراب  األرض  هذه  على  تأسيسا 
الذي  العام  هذا  حكاية  هي  فما   ،/1979/ عام 
العام  هذا  ففي  كلها.  القرون  في  األخطر  يعدّ 
مؤشرات  لها  كان  حوادث،  مجموعة  حدثت 
بالغة الداللة على خطورتها، وسأعددها:                               

1ـ الغزو السوفييتي ألفغانستان.
األفغانية  طالبان  بتسليح  قرار  إصدار   -2

جيمي  األصولي  إدارة  قبل  من  األصولية 
كارتر.

بقيادة  المسيحي،  األصولي  الحزب  3-والدة 
القس األصولي جيري فالويل، الذي قال: نحن 
الشيوعية  على  نقضي  لكي  الحزب،  ننشئ 
وهذا  الهوتية،  بمدافع  والعلمانية  واإللحاد 
من  مدعوم  ألنّه  أمريكا،  في  مؤثر  حزب 
عدد  يبلغ  التي  األصولية،  اإلنجيلية  الكنيسة 
الواليات  في  مليوناً  الستين  قرابة  رعيتها 

المتحدة وحدها.
4- في الجزائر انتخب الشاذلي بن جديد، وهو 
الغزالي  محمد  الشيخ  استدعى  فلقد  أصولي، 
من مصر كمحاضر لمادة الشريعة في جامعة 
في  ديني  برنامج  له  يكون  وأن  الجزائر، 
األصولي،  الشيخ  وهذا  الجزائري،  التلفزيون 
الشاعر فرج  قتل  بتبرير  فتوى  قد أصدر  كان 

فودة.
بين مصر وإسرائيل،  ديفيد  5- معاهدة كامب 
بيغن،  اليهودي  األصولي  عليها  وقع  التي 
والسادات الذي تحالف مع اإلخوان المسلمين، 
وزير  مع  سري  باتفاق   1974 عام  منذ 
على  للقضاء  كسينجر،  األمريكي  الخارجية 
برعاية  االتفاقية  المصري، وتمت هذه  اليسار 

األصولي جيمي كارتر.
الخميني،  بقيادة  الشيعية  األصولية  الثورة   -6

الشرق  بمنطقة  التحكم  أهدافها  بين  من  وكان 
األوسط في مواجهة السنة.

لقب  نفسه  على  فهد  الملك  أسبغ   -7
اللقب،  وهذا  الشريفين«،  الحرمين  »خادم 
للقلعة  كحامي  ديني  بعد  من  له  ما  له 
إيران.                                                                                              في  هللا«  »آية  لقب  قبالة  السنية 
بذلك تم إيجاد آباء ورعاة، لنمو العقل األصولي 
واإلخواني.  الوهابي  بفرعيه  اإلرهابي  الديني 
ولعل صورة راعي اإلرهاب األكبر ريغان مع 
المجاهدين األفغان، التي ظهرت بصورة علنية، 
كانت بمثابة »مانيفستو« القرن العشرين، الذي 

سيكون قرن تأسيس اإلرهاب بامتياز.
لم يكن يدور في خلد الرئيسين: جيمي كارتر، 
أسساه،  الذي  اإلرهاب  هذا  أن  وريغان، 
أن  استطاع  الحرمين،  أرض  من  وأخرجاه 
وانتشاره  نموه،  أسباب  ويجد  نفسه،  يغذي 
في  ويضرب  العالم،  أصقاع  كل  في  السريع 
11-9-2001 مركز قوة وجبروت اإلمبريالية 
العالمي،  التجارة  ببرجي  والمتمثل  العالمية، 
أن  رسالة  هو  أمريكا،  عقر  في  الضرب  هذا 
القرن الحادي والعشرين سيكون قرن اإلرهاب 

بامتياز.
العالم منذ اآلن  التي ستغيّر  الكارثة  لقد حدثت 
عام  ولدت  قد  كانت  والجرثومة  األبد.  وإلى 

.1979

بشار جرار / واشنطن 

الصين،  طاعون  ووهان،  فايروس  جراء 
كورونا التاسع عشر بمتحوراته كافة - أخطرها 
تندّر  الذي  »أوميكرون«   - وأحدثها  »دلتا« 
االجتماعي  التواصل  عالم  في  عرب  نشطاء 
»االفتراضي« فسموه »أم قرون«، جراء هذا 
بايدن،  جو  األمريكي  الرئيس  أطلق  الوباء، 
وعلى يمينه وزير خارجيته، أنتوني بلينكن من 
األولى »من  القمة  الوزارة في واشنطن،  مقر 
أجل الديمقراطية«، بمشاركة مئة واثنتي عشرة 
افتراضيا،  جاء  االنعقاد  العالم،  في  حكومة 
شخصيا،  الحضور  المقبل  العام  يتم  أن  على 
لمن سيحظون بدعوة إدارة أوباما الثالثة! هذه 
اإلدارة، التي لم تدُع من الدول العربية لقمتها 
دول  عنها  غابت  العراق،  سوى  االفتراضية 

عربية حليفة، لم تشهد انتخاباتها تزويرا ولم يتم 
مسبوق  غير  نحو  على  جماهيريا،  بها  الطعن 

على األقل أمريكيا. 
ما زاد من حرج منظمي هذه القمة، انتقاد مراكز 
فكرية وبحثية عريقة، كمؤسسة بروكينغز في 
واشنطن- والمحسوبة على اليسار- في أمريكا 
ل«غرابة« االنتقائية في الدول المدعوة، رغم 
سجلها الحافل بما ينفي عنها الديمقراطية، وفقا 
لمؤشرات موضوعية عالمية، من بينها المؤشر 
األممي للدول التي تراعي إنفاذ القانون بعدالة 
وشفافية، لن أخوض بأسماء الدول العتبارات 
التصدي  كان  األبرز  العنوان  لكن  عدة، 
الديمقراطية،  يتهدد  كخطر  لل«سلطوية« 
مقابل  تايوان،  دعوة  جاءت  مثال  هنا  ومن 
تجاهل الصين، األمر الذي دفع المتحدث باسم 
بأنها  لواشنطن،  انتقاد الذع  خارجيتها، توجيه 
ترفعه  وسالًحا،  أداة  »ديمقراطيتها  من  تتخذ 
لم  بايدن  كبالده«،  استهدافه  تريد  من  بوجه 
يوجه الدعوة أيضا لموسكو، وأنقرة، وطهران، 
المقبلة  القمة  أحدهم  يحضر  ربما  يدري  من 
وجاهيا ال افتراضيا، فكل شيء ممكن في عالم 

السياسة، وسوق االقتصاد! 
تالشى  بايدن،  الرئيس  لكلمة  استمع  وأنا 
األمر  يتعلق  عندما  أسالفه،  وبين  بينه،  الفرق 
تتضح  يوم  بعد  يوما  والمعايير،  بالمواقف 
وتترسخ  القيم،  على  المصالح  طغيان  حقيقة 
إبان  قليلة،  أشهر  قبل  المعايير،  ازدواجية 
حديثه عن االنسحاب من أفغانستان، وضرورة 
على  بالقوة  الديمقراطية  »فرض  عن  التخلي 
قبله  ومن  بايدن  إقرار  ورغم  اآلخرين«، 
حسين  باراك  األسبق  ورئيسه  ترامب،  دونالد 

ب«خصوصية  جميعا  إقرارهم  رغم  أوباما، 
التدرج  وضرورة  للشعوب«  المحلية  الثقافات 
لالنتقال اآلمن الى الديموقراطية، التي ال ينبغي 
عاد  الغربي،  للفهم  وفقا  بالضرورة  تكون  أن 
وعواصم  واشنطن،  في  السياسيون  الالعبون 
أخرى؛ لعزف السمفونية ذاتها وكأن »القدر« 
بختم  ممهورة  الديمقراطية  تكون  أن  يقضي 
كانت  عندما  غربي،  أوروبي  أو  أمريكي، 
تحذر  مصر  في  مثال  »السلطوية«  النظم 
الدول الديموقراطية العريقة من مخاطر إيواء 
المسلمين  اإلخوان  كتنظيم  متطرفين،  ورعاية 
اإلرهابي، كانوا يصرون على أنها »جماعة«، 
وأنهم مجرد طائفة تتبع مذهبا في دين، وأنهم 
الديمقراطي  العمل  وآليات  بالنظم،  يؤمنون 
وعمل المنظمات األهلية غير الرسمية بـ«جميع 
ألوان« الطيف الضوئي! »يخادعون أنفسهم« 

أو هم سذج فعال، تلك مسألة تظهرها الصدمات 
إرهابي، شهدته  المتالحقة على وقع كل عمل 
أو  بالمتفجرات  وروسيا،  وأوروبا  أمريكا، 
السيارات  أو  وذبحا(،  )طعنا  األبيض  السالح 

)مداهمة ودهسا(. 
يكف ساستنا -شرقا وغربا-عن  أن  األوان  آن 
التعاطي مع مخدر »الديمقراطية االفتراضية« 
فال  »السلطوية«،  بغول  التخويف  ونبذ 
ديمقراطية بال أمن، وال أمن بال أخالق، وتلك 
معركة في األصل روحية تربوية ثقافية، الحل 
في  الحل  “الحكومة«،  بـ  أبدا  يكون  ولن  لم 
البيت والمدرسة قبل أن يكون في دار العبادة، 
أنا لست ديمقراطيا،  السياسة، أخيرا،  دارة  أو 
الجمهوري  الحزب  بمعنى  جمهوري!  أنا 

األمريكي، لذا اقتضى التنويه!.

 واقع
 المرأة

 الكردية في
السينما ـ1ـ

التاريخ ضغوطاً  مدى  على  املرأة  عانت 
كانت  كما  كبيرة،  مجتمعية  حياتية 
عن  التعبير  في  هاماً  عنصراً  املرأة 
ومتعددة  مختلفة  رمزيات  عبر  احلياة، 
املستويات والتعبير، فقد عّبر الفن عبر 
السعادة،  النحت عن حاالت  أو  الرسم 
والفرح وأيضاً عبر عن التعاسة واحلزن، 

عن القداسة واخلطيئة الوالدة واملوت.

وكانت الصورة مصدر تعبير مباشر عن 
اللغة  هي  الصورة  لغة  وكانت  احلياة، 
األكثر دهشة، ووضوحاً إليصال رسائل 

اإلنسان منذ القدم.

والشاق،  الطويل  تاريخها  خالل  واملرأة 
متلكه  ما  واستحقاق  لنيل  كافحت 
تناقضات  وثقة في خضم  بإصرار  اآلن، 

مجتمعية الهوتية سلطوية. 

من  عام  املئة  وخالل  السينما  وطرحت 
السينما،  وصناعة  فن  اختزاع  تاريخ 
من  ولعل  عديدة،  مجتمعية  قضايا 
بدأت  للمرأة،  مصيرية  قضايا  أبرزها 
استهالكية  سلعة  املرأة  بجعل  رمبا 
األفالم  في  وإظهارها  تسويقية، 
السينمائية كمصدر للمتعة البصرية، 
في مجتمعات أقل ما كانت توصف به 

أنها ذكورية.

السينمائي  اإلنتاج  شركات  فرصدت   
سوق  في  ضخمة  مالية  أرصدة 
في  لنا  تركت  لكنها  ناشطة،  جديدة 
أفالماً  السينمائي  التاريخ  سجالت 
تركت  نسائية،  شخصيات  خلدت 
بصمات فنية ال تنسى، فقد استوحى 
مخرجو السينما من حكايات وأساطير 

الشعوب أفالماً مدهشة.

رائعة  قصًصا  السينما  نقلت  كما   
احلياة،  وفلسفتها في  املرأة،  عن نضال 
املرأة  صوت  إيصال  كله  ذلك  ساهم 
عن  البعد  كل  بعيدة  مجتمعات  إلى 
ساحات كفاحها، وبدأت مرحلة جديدة 
االستخفاف  عدم  من  مرحلة  متنورة، 
تهميشه  مرحلة  إزاء  املشاهد  بذوق 
وسلبه لذوقه ولفكره. وباتت شخصية 
املرأة عبر أدوارها، تأخذ منحى أخر، حيث 
تدلنا النتاجات السينمائية على قائمة 
رائعة وملهمة من الشخصيات واألدوار 
اجلريئة، التي مارستها في أهم وأشهر 

األفالم العاملية.

 وباتت السينما سالحاً جديداً مناصراً 
الذي  الفن  وهو  وحلقوقها،  للمرأة 
عبر  طويالً  ولشخصيتها  لها  أساء 
سعت  التي  والبورنو،  التعري  أفالم 
إلى محو شخصيتها كإنسانة فاعلة 
الشرطية  املرأة  فرأينا  اجملتمع،  في 
واحملاربة،  والعاملة  والرياضية،  القوية، 
اجلامعية،  والطالبة  املضحية،  واألم 
التي  احلياة،  مرارة  ورأينا  والفالحة، 
وظروف  عاشتها،  التي  أو  تعيشها 

عملها املتعب وجناحاتها وإخفاقاتها.

األبرز  العنوان  هو  العشق  كان  رمبا 
الكردية،  السينمائية  األفالم  ألغلب 
السياسية،  للقضايا  تعرضت  التي  أو 
املنتج  »زاري«  فيلم  فمن  واجملتمعية 
عام 1926 على يد اخملرج حمو بكنازاريان 
الذي أخرجه في أرمينيا، عن قصة فتاة 
في  حب  شائعة  ضحية  تذهب  كردية 
تلك اجلبال العالية مبوطنها كردستان.

 وكسينما كردية حقيقية بدأت أفالم 
حقيقية  صورة  تقدم  غوني  يلماز 
األوضاع  فداحة  مدى  عن  وقامتة، 
املرأة  تعيشها  التي  االجتماعية 
الكردية في قرى ومدن كردستان، حيث 
عرض مشاكل وظروف املرأة في اجملتمع 
الكردي في أفالمه البارزة مثل »سورو«. 

»يول الطريق« ، و«القطيع«. 
وقدم الفنان نظام الدين أريج كتجربة 
سينمائية فيلمه »مم وزين« عبر تقدميه 
أضاء  لكنه  املعروفة،  الكردية  امللحمة 
زالت  ما  التي  املظالم،  من  سلسلة 

املرأة تنوء بها. 

قراءات في اآلدب والفن

آراس برياني ديرك/ هيلين كاوا ـ بأعمال وفيرة من العروض المسرحية الناجحة، المّتسمة باالستمرار عبر ثالثة عقود، استطاعت 
فرقة »آفا مزن«، أن تحجز موقعًا متميزاً، ومكانة كبيرة بين محبي هذا الفن في مناطق إقليم الجزيرة، ال سيما 

مدينة ديرك وريفها بشمال وشرق سوريا.

»آفا مزن« تحاكي واقع الشعب الكردّي والثورة على 
خشبة المسرح

لجنة الثقافة والفن بكري سبي: نعمل على تطوير 
الواقع الثقافّي والفنّي واإلرث الحضاري لشعوبنا

جودي  فرقة  مؤّسسو  وضع   ،1982 عام  في 
»آفا  فرقة  لتأسيس  األولى  اللبنات  الفنية، 
الفن  للمسرح، بمشاركة عدد من هواة  مزن« 
ديرك،  منطقة  في  العمل  وبدأت  المسرحي، 
والفن  الثقافي،  بالواقع  النهوض  هدفها  وكان 
الكردي في المنطقة، من خالل تقديم عروض 

مسرحية تالمس واقع الشعب الكردي.

األعامل املرسحية الخالدة

في  مت  نُّظِ التي  المسرحية  األعمال  مئات 
ديرك، ومناطق أخرى، تم تقديمها في الحفالت 
منذ  النوروز  وأعياد  الوطنية  والمناسبات 
تأسيسها، وكان عدد من الممثلين، والمخرجين 
في مناسبات عدّة يتعّرضون لمضايقات كثيرة؛ 
من  رسائل  وتمريرهم  للسلطة،  نقدهم  جّراء 
على  تكن  لم  التي  المسرحية،  أعمالهم  خالل 
ثورة شمال  قبل  ما  فترة  المسؤولين في  هوى 

وشرق سوريا.
سيبو،  الدين  محي  لنا  كشف  الصدد  وبهذا 
عّما  الفرقة  ومدربي  مخرجي  من  واحد  وهو 
»روناهي«:  لصحيفتنا  فقال  يعانونه،  كان 
عدة  معوقات  وواجهنا  صعبة،  سنوات  عشنا 
الفرقة  أعضاء  كامل  وتعرض  الثورة،  قبل 
لم  الحاكمة، ولكن  السلطة  قبل  لمضايقات من 

يكن يعنينا حينها سوى المسرح وأداء رسالتنا«.
أن  بالسهل  ليس  مواقف،  سيبو  واستحضر 
تُنسى فيما يتعلق بأعضاء الفرقة، إذ كانوا في 
في  مسرحية  عروضاً  فيها  يقدّمون  مرة  كل 
الحفالت، وعلى خشبة النوروز، يُستدعون في 
اليوم الثاني إلى مركز الشرطة للتحقيق، وذلك 
التعبير عن  الكرد من  فيه  يمنع  في وقت كان 

حريتهم ولغتهم، ووطنيتهم.

املرسح ثقافة الشعوب

وتقديم  السنوات،  مرور  »مع  وأضاف: 
لفرقة  الجماهيرية  القاعدة  اتسعت  العروض، 
في  العروض،  أماكن  وتعددت  مزن«،  »آفا 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الثورة  تقدم  ظل 
الثورة موجودة في  أن  نبرهن  أن  وكان علينا 

المجاالت كلها«.
في  يعملون  الفرقة  كأعضاء  إنهم  سيبو  وقال 
المسرح ألنهم يملكون رسالة يريدون إيصالها، 
مؤكدًا على أن المسرح والفنون، وسائل هامة 
للغاية في إيصال األفكار والتعبير عن الحرية.
وعن بداية الفرقة، قال سيبو: كانت بداية أعمال 
الفرقة، بعدد قليل من الشباب، الذين أدّوا أدواًرا 
مختلفة، قبل أن يتحقق الحلم إلى فرقة كبيرة، 
وأشار  الوطنيون،  ومحبوها  جمهورها  لها 
والرجال  النساء  من  الفرقة  كادر  تنّوع  إلى 
واألطفال، كان له دور مهم في نجاح أعمالهم، 

إذ كان كل واحد منهم مكماًل لآلخر.
وعن دور المسرح قال سيبو: »للمسرح دوًما 
وسيلة  فهي  الشعوب،  حياة  في  كبرى  أهمية 
ومشكالت  رسائل  ويطرح  للناس،  تنويرية 

يعيشها المجتمع«. 

املرسح مرآة املجتمع

مناطقنا  إن  جميعًا  »نقول  بقوله:  سيبو  وأشار 
من  ولو  اإلبداع،  خلق  على  قادرون  وأبناءها 
الذي  المكان،  هو  فالمسرح  اإلمكانات،  أبسط 
تستطيع فيه إفراغ عواطفك وأفكارك، وتعكس 

من خالله واقع المجتمع وثوراته الشعبية«.
أكد  الفرقة،  واجهتها  التي  الصعوبات  وعن 
في  دائًما  تكمن  كانت  الصعوبات  أن  سيبو، 
الوضع األمني، الذي كان تعاني منه المنطقة، 

إضافةً للصعوبات المادية في ذلك الحين.
عموماً،  االجتماعي  للوضع  سيبو  وتطرق 
صعوبات  تواجه  كانت  التي  المرأة،  ولمعاناة 
وبهذا  المسرح،  خشبة  إلى  الصعود  في  عدة 
وأن  الشعوب،  آالم  عن  المعبّر  دورها  فقدت 
تشارك الرجل في التمثيل على خشبة المسارح، 
بسبب الذهنية السائدة في المجتمع، وكان ذلك 

أبرز المعوقات فيما يتعلق بالفرقة.

تطوير الفّن واملرسح الكردي

وقال: »هناك المئات من األعمال والسكيتشات 
وهي  مزن،  آفا  فرقة  قدمتها  التي  المسرحية، 
الفرقة  وتتنوع  الفنية،  مسيرتها  في  مستمرة 
في نوع المسرحيات التي تقدمها، إذ عرضت 
تحت  صامتة،  مسرحية  شهر  يقارب  ما  منذ 
عنوان »مرض اإلنترنت«، وتم تقديمها ثالثة 
سيكون  القادمة،  األيام  في  ويضيف  مرات«، 
هناك أعمال مسرحية، ويتم عرضها في مناطق 
مختلفة من إقليم الجزيرة، خاصة في الشوارع 
التجمعات، إضافة  العامة، وأماكن  والطرقات 
المسرحية  الدورات  تقديم  في  نشاطاتهم  إلى 
للثقافة  دجلة  مركز  في  كافة،  العمرية  للفئات 

والفن في ديرك«.
مزن«  »آفا  فرقة  ومدرب  المخرج  واختتم 
محي الدين سيبو، حديثه بالقول: »نحن مدينون 
أن  ويجب  الكردي،  والفلكلور  والفن  للمسرح 

نؤدي الدور المطلوب تجاهه«.

روناهي/ عين عيسى ـ تحتاج الحركة الثقافية 
والفنية في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض لمزيد 
من الدعم للمثقفين والمواهب األدبية، والفنية 
المتوفرة في هذه المنطقة، التي تأثّرت بشكل 
شمال  مناطق  على  التركي  بالعدوان  كبير 
التاسع من شهر تشرين  وشرق سوريا، في 
إال  ذلك  وبالرغم من  األول من عام 2019، 
إلى  سعت  المقاطعة،  في  المعنية  اللجنة  أن 
تفعيل دورها بشكل كبير، والنهوض بالحركة 

الثقافية في المنطقة باإلمكانيات المتوفرة.
أبيض  تل  سبي/  كري  مقاطعة  مناطق  وتعدّ 
نموذجاً للفسيفساء الثقافية، والفنية الحضارية، 
تعدد  بسبب  سوريا،  وشرق  شمال  لشعوب 
الكرد  ـ  )العرب  لشعوبها  الموجودة  الثقافات 
ـ التركمان ...الخ(، التي تتعايش بشكٍل سلمي 
وثقافات،  عادات  وتجمعها  السنين،  مئات  منذ 

تمتاز بالتنوع والتشاركية كما سبق ذكره.
والفن  الثقافة  لجنة  أخذت  األساس  هذا  وعلى 
عاتقها  على  أبيض،  تل  سبي/  كري  بمقاطعة 
المناطق  في  والثقافية  األدبية  الحركة  تطوير 
التابعة لها، بغية الحفاظ على الموروث الثقافي 
المجتمعية  الشرائح  وتعريف  والحضاري، 

كافة به وبأهميته، والتمسك به، وإبرازه للعالم 
أجمع، من خالل المشاركة في إحيائه من خالل 

الفرق الفنية والفلكلورية الشعبية الموجودة.
يقول اإلداري بلجنة الثقافة والفن بمقاطعة كري 
سبي أحمد الساير: »هنالك صراع مستمر بين 
األطراف المعادية لثقافة الشعوب األصيلة في 
بوتقتها،  في  بهدف محوها، ودمجها  المنطقة؛ 
في إطار الصراع الثقافي الممارس من خالل 
التي تُطال  الممنهجة،  سياسة الحرب الخاصة 
الشرائح المجتمعية، وال سيما الشباب؛ لمحو أي 
رابط قد يعيدهم إلى هويتهم الثقافية، وتمسكهم 
بها والدفاع عنها، وهذا أمر خطير نحاول أن 
نطلعهم عليه، ونحذّرهم من مخاطره، والنتائج 

الكارثية الناجمة عنه«.
وأردف الساير: »مهمتنا اآلن تكمن في تنمية 
لدى  واألصيلة  العريقة،  الثقافية  المواهب 
الذين  واألشخاص  كافة،  المجتمعية  الشرائح 
األصيل؛  والفني  اإلبداعي  بالحس  يتمتعون 
والحضاري  الثقافي  اإلرث  على  للحفاظ 

لشعوبها«.

تطوير الواقع الثقايف

مسؤوليات  هنالك  أن  شك  »ال  وأضاف: 
بتنمية  مكلفة  كلجان  عاتقنا،  على  تقع  كبيرة 
هذا المجال، وخاصة في ظل الواقع السياسي 
والتطورات العسكرية الحالية، التي يُشكل فيها 
نهجه  بسبب  األكبر؛  العقبة  التركي  المحتل 
الخطيرة،  والسياسة  واالحتاللي،  العدواني 
سبي  بكري  المحتلة  المناطق  في  يتبعها  التي 
وبقية المناطق كالتتريك والتغيير الديمغرافي، 
الثقافية  الهوية  محو  بهدف  ثقافته  وفرض 
بالترهيب على  بالترغيب أو  المحتلة  للشعوب 

حٍد سواء«.
والفنية،  الثقافية  الحركة  تطوير  أليات  وعن 
وتنميتها بينَّ الساير أن العمل مستمر؛ لتدريب 
التراثية،  والفلكلورية  الفنية  الفرق  من  عدد 
فنية  فرق  سبع  إلى  عددها  وصل  والتي 
عين  ناحية  مستوى  على  اآلن  حتى  فلكلورية 
وناحية  سبي  كري  مهجري  ومخيم  عيسى، 
الجرن، وأكمل: »ال يخفى على أحد أن هنالك 
حاجة إلى الدعم المادي والمعنوي لهذه الفرق، 
المتابعة،  خالل  من  األداء  مستوى  وتحسين 
لهذه  الفني  المحتوى  وتطوير  والتدريب، 
الفرق؛ ليمثل فعالً شعوبنا، وهاجسها في تقوية 
والتصدي  المقاومة،  ونهج  المعنوية،  الروح 

للتغلب على المعتدين«.
 واختتم الساير بالقول: »سنعمل خالل المرحلة 
المقبلة على تطوير الواقع الثقافي والحضاري؛ 
المتأّصل  العريق  وإرثنا  تراثنا،  على  للحفاظ 
اندثاره،  عدم  على  والحرص  شعوبنا،  في 
خالل  من  وخاصة  األساسي،  هدفنا  هو  وهذا 
تطوير المهارات اإلبداعية والفنية، واستقطاب 
في  الفردية  والمواهب  والفنانين  المبدعين 

المجاالت كافة«.
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هل يجّنب الغموُض االستراتيجّي وقوع أزمة في أوكرانيا..؟
والتي  للجدل،  المثيرة  الناتو  حلف  قمة  في 
ارتأت   ،2008 عام  بخارست  في  انعقدت 
الدول األعضاء عدم دعوة أوكرانيا لالنضمام 
فالديمير  الروسّي  الرئيس  وعبّر  للحلف، 
جورج  األمريكّي  لنظيره  صراحةً،  بوتين 
بقوله:  أوكرانيا  بشأِن  نواياه  عن  بوش  دبليو 
»أوكرانيا ليست دولةً، فجزٌء من أراضيها يقُع 
تابعةٌ  أراضيها  وأغلب  الشرقيّة،  أوروبا  في 
لنا«. وفي تموز 2021، تحدث بوتين بإسهاٍب 
طويلٍة  أطروحٍة  في  الموضوع،  هذا  عن 
بعنوان »الوحدة التاريخيّة، التي تجمع الروس 
واألوكرانيين« أكدّ فيها الوحدةِ الثقافيِّة والدينيِّة، 
التي تربط الروس واألوكرانيين، وألقى باللوم 
عن  أوكرانيا  إبعادَ  لمحاولته  الغرب  على 
روسيا، ومغزى حديثه إيصاُل رسائل ألوروبا 
والواليات المتحدة، أّن )الروس واألوكرانيين( 

يمثّلون »شعباً واحداً«.
روسيا  غزو  وراء  الدافَع  القناعة  هذه  كانت 
ألوكرانيا، وضّمِ شبه جزيرة القرم عام 2014، 
بتعزيزاٍت عسكريٍّة  تدفُع روسيا  أخرى  ومرة 
ضخمٍة إلى الحدوِد مع جارتها الغربيّة، وأمام 
روسّي  غزٍو  احتماليّة  هنالك  المعطيات،  هذه 
عقِد  إلى  يدفُع  الذي  األمُر  ألوكرانيا،  وشيٍك 
التطوِر  هذا  إزاء  والتباُحث  االجتماعات، 
الخطيِر، فما نوايا روسيا من حشِد قواتها؟ هل 
إلعادةِ  أوكرانيا  ستدفع  بذلك  أنّها  باعتقادها، 
سنوات  سبع  بعد  مقاسها  على  حكومٍة  تشكيِل 

من العملياِت العسكريّة؟ أم لها مآرٌب أخرى؟

يمثُّل  الكرملين،  نوايا  يكتنُف  الذي  الغموُض 
الروس  سياسةَ روسيا، ولطالما حاول الساسةَ 
ومنافسيهم  خصومهم،  وإبقاَء  دوافعهم،  إخفاَء 
بـ  تُعرف  سياسة  وهي  أمرهم،  من  حيرةٍ  في 
»الغموض االستراتيجّي«. وخالفاً لذلك، كانِت 
ُمقاربتها  في  واقعيّة  أكثر  المتحدة  الواليات 
لألزمِة األوكرانيِّة، فإدارة بايدن تنتهُج المسار 
يجعل  الذي  األمُر  روسيا،  تتبعه  الذي  ذاته 
واشنطن،  وخطِط  قدراِت  حيال  قلقين  الروس 
تُؤتي  قد  األمريكيّة،  الُمقاربة  هذه  مع  وربما 
من  روسيا  وتمنع  أُكلها،  الدبلوماسيّة  العمليةُ 

الضغط على مصلحتها في أوكرانيا.

الحشد العسكرّي

جارتها  مع  حدودها  روسيا  عززت  بعدما 
أوكرانيا بنحو 90 ألف جندي، نَمِت المخاوُف 
وغزو  عمٍل عسكرّي،  شّن  موسكو  نيِة  بشأِن 
األشهِر  غضون  في  يحدُث  قد  والذي  البالِد، 
الخطيرة  التطورات  هذه  إزاء  المقبلة،  القليلة 
ناقوَس  بايدن  إدارةُ  دقّت  والمتسارعة، 
حلفائها  مع  اتصاالتها  تكثيف  وبدأت  الخطر، 
وحسب  الروسيّة،  النوايا  لردعِ  األوروبيين؛ 
اإلدارةِ األمريكيِّة، ال يوجدُ سبٌب منطقّي لزيادةِ 

القواِت الروسيِّة على الحدود مع أوكرانيا.
يبدو أنَّ هذا هو الوقُت المناسُب، والمالئم؛ لشّن 
روسيا الهجوم على أوكرانيا، ُمستغلة انشغاَل 
بمشاكله سواء الداخليّة، أو الخارجيّة،  الجميعِ 
فالواليات المتحدة منشغلة داخليّاً بجائحِة كوفيد 
19، إضافة للبيئة السياسيّة، غير المستقرة، أما 
للسياسِة  الرئيسّي  التركيز  تحّول  فقد  خارجيّاً، 
الصين،  إلى  مباشرةً  لواشنطن  الخارجيّة 
المشاكِل،  من  حصتها  أيضاً  فلها  أوروبا  أما 
من  الجديد  المتحوِر  عودةِ  ظّل  في  وتكافح 
وباء كورونا، فالحكومة األلمانيّة حديثة العهد، 

وستتولى مهامها خالل هذا األسبوعِ، أما فرنسا 
فهي ُمنهمكة في انتخاباتها المقبلة، فيما ال تزال 
المملكة المتحدة، تتعامُل مع تداعيات خروجها 
الهجرةِ  أزمةَ  أنَّ  كما  األوروبّي،  االتحاد  من 
وبولندا،  بيالروسيا  بين  الحدوِد  طوِل  على 
صرفت أنظاَر االتحاد األوروبّي عن أوكرانيا.

بوتني وحلم االتحاد السوفيايت

لم تغب أوكرانيا عن مرأى روسيا، التي تعدّها 
لم  بوتين،  وبمعزل عن  منها،  يتجزأ  ال  جزءاً 
تكوَن  أن  الروس،  من  واسعةٌ  شريحةٌ  تتقبُل 
االتحاد  تفكِك  منذ  مستقلةً  دولةً  أوكرانيا 
السوفييتي، ويرى بوتين نفسه في تقاليِد القادةِ 
األساسيّة  مهمتهم  بأّن  والسوفييت،  الروِس 
بُغية  السوفييتّي«؛  االتحاد  توحيد دول  »إعادة 
مراحل  عبر  الروسيّة،  األراضي  استعادةِ 
بسبب  تمّزقت  بعدما  وذلك  متعددة،  تاريخيّة 
وبهذا  السوفياتّي،  االتحاد  وانهيار  الحروب، 
نهايِة  عن  الحديَث  بوتين  يواصل  الشأن  
تفكك  فإنَّ  به،  يتعلق  وفيما  الباردةِ  الحرِب 
االتحاد السوفيتّي عمليةٌ مستمرة، لم تنتِه بعد، 
وال يزال باإلمكاِن تدارُك ذلك والعودة لالتحاِد 

مرة أخرى.
عندما وصل إلى السلطة قبل 21 عاماً، تعّهد 
الصحيح  مسارها  إلى  روسيا  بإعادة  بوتين 
كقوةٍ عظمى. وقد رأى أنَّ النظاَم الدولّي األكثر 

نسخة  هو  األقطاب،  متعدِد  عالٍم  في  شيوعاً 
يالطا،  مؤتمر  من  والعشرين  الحادي  القرن 
بعد الحرِب العالميّة الثانية، حيث قّسمت القوى 
العظمى العالم إلى مناطق نفوذ، وكانِت الدوُل 
السيادة،  منقوصةَ  التقسيم  هذا  في  الصغيرةُ 
ال  القومّي  أمنه  عن  الدفاَع  أنَّ  الكرملين  يرى 
يتعدى  بل  الروسيّة،  األراضي  على  يقتصُر 
ذلك إلى ما بعد حدوِد االتحاد السوفييتّي سابقاً؛ 
يتخلّى  أن  يتعلق بروسيا،  فيما  المهم  لذلك من 
جيرانها الضعفاء عن أيِّة أفكاٍر لالنضماِم إلى 
حلِف الناتو، أو االتحاد األوروبّي، على مدى 
الدول  إقناع  بوتين  حاول  الماضيين،  العقدين 
الغربيّة بتقبُِّل وجهِة نظر الكرملين، أنَّ جيران 
الروسّي،  النفوذ  دائرة  في  ينضوون  روسيا، 
وجهة  من  دولة  وهي  أوكرانيا،  يشمل  وهذا 
نظر بوتين، تلعب دوراً محوريّاً، سواء بتعزيِز 
لخطٍر  تعريضه  أو  الروسّي،  القومّي  األمن 

ُمحتمٍل.
من  مقربة  على  لقواتها  روسيا  حشد  ينذر 
الحدود األوكرانيّة، باحتماليِّة غزٍو آخر سيطاُل 

إليه  سعى  ما  إلى  يندرُج  أمٌر  وهو  أوكرانيا، 
موالية  جديدة  حكومة  طويلة؛  فترة  منذ  بوتين 
لروسيا، في كييف، والتخلّي عن جهود أوكرانيا 
لالنضمام إلى الناتو واالتحاد األوروبّي، وكان 
الرئيس  يكون  أن  بالبداية،  يأمل  الكرملين 
األوكرانّي فولوديمير زيلينسكي مستعداً لتقديم 
تنازالت خاصة، بعدما تعّهد فور توليه منصبه 
بالعمل إليجاِد تسويٍة مؤقتة مع روسيا، بيد أنَّ 
موسكو تعدّه اآلن عدواً لدوداً لها، بعد أن أقدم 
لروسيا،  الموالية  اإلعالم  وسائل  إغالق  على 
في  بوتين  رجل  ميدفيدشوك،  فيكتور  وطارد 
أوكرانيا ومن أنصار حكم الِقـلة في هذا البلد، 
انقالب  محاولة  من  مؤخراً  زيلينسكي  وحذّر 
مخطط له تدعمه روسيا، إن ما تشهده الحدود 
األوكرانية من تواجٍد للمظاهر العسكريّة، هو 
مع  حتى  البلدين،  بين  ينتهَي  لن  لنزاعٍ  بدايةٌ 
روسيا،  عليه  تُحّرض  الذي  التمرِد،  استمراِر 

وتدعمها في شرق دونباس.

الغموض بيت القصيد

عسكرية  حشود  من  يجري  ما  كّل  ضوء  في 
روسيّة عند الحدود األوكرانية، ينفي الكرملين 
نيته شّن عمل عسكرّي. ومن المحتمِل أن غرَض 
الكرملين من الحشِد العسكرّي إجباُر الواليات 
المتحدة على الجلوِس إلى طاولِة المفاوضاِت؛ 
لمناقشِة مجموعٍة أوسع من القضايا، كما فعل 
مماثل  عسكرّي  حشدٌ  دفع  عندما  آذار،  في 
لحضوِر  بوتين؛  دعوةِ  إلى  بايدن  جو  الرئيس 
على  التأكيد  االجتماع  هذا  وأعاد  جنيف،  قمة 
دور روسيا كقوة عظمى؛ فقد حصل الكرملين 
على قمة رفيعة المستوى )قبل الصين(، واتفاق 
االستراتيجّي،  االستقراِر  محادثات  لمتابعة 
القضايا  الثنائيّة في عدد من  للمشاركِة  إضافةً 
أنَّ روسيا كانت  أقّر  بايدن  أنَّ  المختلفة، حتى 
»خصماً ال يُستهان به«، هنالك أخبار تتحدث 
عن قمة ثنائيّة مرتقبة، ستجمع الرئيسين بايدن 
األحداَث  ولكّن  المقبل،  العام  أوائل  وبوتين 
الجارية في أوكرانيا، وما تخللها من توتراٍت 
من  والتي  القمة،  عقدَ  من  سارعت  عسكريٍّة، 
إلى جانب  المقرر عقدها خالل هذا األسبوع. 
الحشد  هذا  يهدف  واشنطن،  انتباه  جذب 
تحقيق  أوكرانيا،  حدود  تخوم  على  العسكرّي 
كييف  على  الضغط  يزيدُ  فهو  أخرى،  أهداف 
في وقٍت تتراجع فيه شعبيّة زيلينسكي، كما أنّه 
ويجعل  األوروبيين،  أوكرانيا  جيران  يُؤّرق 
الواليات المتحدة تتساءل ما األهداف الحقيقيّة 
أن  خطر  من  يُزيد  الغموض  وهذا  لروسيا؟. 
نوايا  قراءة  وأوروبا  المتحدة  الواليات  تسيَء 
روسيا وتخطئ الحسابات في ردّهما على ذلك.
ومع ذلك، من الصعب رؤية ما يمكن لروسيا 
تصعيدها  من  ملموٍس  بشكٍل  تكسبه  أن 
الصراع  أدّى  لقد  أوكرانيا.  ضد  العسكرّي 
في دونباس إلى نفوِر السكان األوكرانيين في 
دونباس  منطقة  )باستثناء  البالد  أنحاء  معظم 
هوية  بترسيخ  وساعد  بالروسيّة(  الناطقة 
أوكرانيّة موحدة، فالجيش األوكراني في وضع 
بفضل   ،2014 عام  عليه  كان  مما  أفضل 
التدريب واألسلحة الغربيّة، عالوة على ذلك، 
لخوض  الرغبة  لديهم  ليست  الروس  فالسكان 
واستيالء  الضحايا،  أعداد  فيها  ترتفع  حرب، 
تمَّ  القرم،  جزيرة  شبه  على  السلمّي  الروس 
دعمه بقوة من قبل السكان الروس على نقيض 
الصراع المستمر في دونباس _ حيث قُتل نحو 
ال  والذي  الجانبين،  كال  من  14000 شخص 
يحظى بشعبيّة في روسيا، وليس من الواضح 

ما إذا كان هذا الهجوم العسكرّي الجديد سيُعّزز 
سلطة بوتين بالداخل أكثر من ذلك.

سياسة بايدن حيال أوكرانيا

نواياه،  بشأن  حيرة  في  العالم  الكرملين،  يُبقي 
ويتبع سياسة الغموض االستراتيجّي، وهذا ما 
يصعُّب على الواليات المتحدة وأوروبا معرفة 
ُسبُل الرد، ما يعيُق أيَّ عمل غربي، يمكن إلدارة 
بايدن أن تحذو حذوها، حيث تعد مجموعة من 
الخيارات مع حلفائها األوروبيين، بما في ذلك 
وتعزيز  والماليّة،  التجاريّة  العقوبات  تكثيف 
ينبغي  ولكن  أوكرانيا  مع  العسكرّي  التعاون 
يضمن  ما  العام،  الرأي  عن  بعيد  بذلك  القيام 
أنَّ الكرملين سيكون غير واثق حول ماهية ردّ 
عسكرّي،  تصعيٍد  حدوِث  حالة  في  واشنطن 
بإرسال  السابقة  األمريكيّة  اإلدارات  قامت  لقد 
وبالعودة  بأوكرانيا،  الخاصة  لسياستها  برقية 
لعام 2016، أوضح الرئيس األمريكّي باراك 
سبب  أتالنتيك«  »ذا  األمريكية  للمجلة  أوباما 
حازٍم  بشكٍل  المتحدة  الواليات  استجابة  عدم 
ذلك  قبل  القرم  جزيرة  لشبه  روسيا  لضّمِ 
كبيرة  أهمية  ذات  أوكرانيا  إنَّ  وقال:  بعامين، 

بالنسبة للواليات المتحدة األمريكيّة.
بالنسبة  عليه  هي  مما  أكثر  لروسيا  بالنسبة   
لديها  ليس  واشنطن  فإنَّ  المتحدة،  للواليات 
كما  كييف،  تجاه  معاهدة  بموجب  التزام  أّي 
أنَّ أوكرانيا جارة روسيا وبعيدة عن الواليات 
طرحها  التي  الحقائق  هذه  حدّت  لقد  المتحدة. 
ويرى  لواشنطن.  الُمتاحة  الخياراِت  أوباما 
نظر  وجهة  هو  يزال  ال  ذلك  أنَّ  الكرملين 
الواليات المتحدة وأّن استخدام القوة العسكريّة 
الروسيّة لن يقابله استخدام القوة أيضاً من قبل 

الغرب.
اعتمدت واشنطن بشكل أساسّي على آليّة واحدة 
فقط للضغط على الكرملين هي »العقوبات«، 
العقوبات  فرضت  محدود،  تأثير  ذات  وهي 
عبئاً اقتصاديا كبيراً على روسيا وعلى بعض 
الدائرة المقّربة من بوتين، لكنها لم تفعل شيئًا 
أوكرانيا،  تجاه  الروسيّة  السياسة  لتغيير  يذكر 
أكثر  جديدة  عقوبات  الكونغرس  فاقترح 
الروس  المسؤولين  كبار  تستهدف  صرامة 
والمؤسسات المالية المملوكة للدولة واألجانب 
بالديون  تتعلق  معامالت  في  المنخرطين 
منهم  للمنخرطين  إضافة  الروسية  السيادية 
بمعامالت في القطاعات االستخراجية لروسيا، 
لكّن هذه العقوبات قد تُؤثّر سلباً على األشخاص 
النخب  أو  بروسيا،  المرتبطة  غير  والشركات 
الواليات  حلفاء  ذلك  في  بما  فيها،  الحاكمة 
بايدن  إدارة  تسعى  الذين  أوروبا،  في  المتحدة 
لتحسين العالقات معهم، كما أن موسكو تتوقع 
أنها  المحتمل  ومن  عليها،  العقوبات  تشديد 

درست واستعدت لها جيداً.

اتفاقية مينسك 3

وسط تصاعد التوترات، تدور المناقشات حول 
الحلول الوسط الممكنة، إن القاعدة الحالية لنزع 
اتفاق  هو  الروسي  األوكراني  الصراع  فتيل 
مينسك 2 الموقع في شباط 2015، والذي كان 
باألساس تسوية ُمنتصٍر فُرضت على أوكرانيا 
فرنسا  تكليف  تم  الحين،  ذلك  منذ  الضعيفة. 
وألمانيا وروسيا وأوكرانيا، فيما يُعرف بصيغة 
نورماندي  بدفع العملية لألمام، تختلف روسيا 
وأوكرانيا حول تسلّسل االتفاقية، التي تتضمن 
قيام  مقابل  دونباس  من  لقواتها  روسيا  سحب 

تمنح  دستوريّة،  إصالحات  بسّن  أوكرانيا، 
دونيتسك  لجمهوريتي  الذاتّي  الحكم  من  مزيداً 
الراهِن  بالوقت  الخاضعتين  ولوهانسك، 

لسيطرةِ القواِت الروسيّة ووكالئها.
لكن حتى اآلن، لم تحقق عمليّةُ مينسك ما هو 
بعض  تبادل  على  واقتصرت  منها،  مرجو 
مزيٍد  بإعطاء  راغبة  غير  أوكرانيا  األسرى، 
من السلطة للمناطق المحتلة دون سحب روسيا 
كييف  ترفض  كما  دونباس؛  من  أوالً  قواتها، 
قد  ذلك  الكياناِت، ألن  لهذه  خاٍص  منَح وضعٍ 
يمنح روسيا حق النقض )الفيتو( على قرارات 
سياسة أوكرانيا الخارجيّة، وليس من الواضح 
ما إذا كان الكرملين لديه أّي نية لتنفيذ اتفاقية 
أخرى،  ناحية  ومن  الحالية،  بصيغتها  مينسك 
أخذت  مينسك  أنَّ  المحللين  من  العديد  يرى 

مجراها الطبيعّي.
هذا  من  للخروج  الممكنة  الطرق  إحدى  لعّل 
مينسك  باتفاق  التفكير  بإعادة  تتجسد  المأزق 
الواليات  يشمُل  جديد  بآخر  عنه  واالستعاضة 
المتحدة كمشارٍك أساسّي، يُشير سلوك روسيا 
األخير ــ بما في ذلك األزمة الراهنة ــ إلى أنَّ 
الكرملين يرغب بالواقع أن توّجه إدارة بايدن 
التي تصّب تركيزها على الصين أنظارها إلى 
روسيا، كما فعلت خالل قمة جنيف، فقد اقترح 
مناقشات  فتح  المثال،  سبيل  على  الكرملين، 
وقد  جديد،  أطلسّي  أوروبّي  أمنّي  نظام  حول 
اتفاقية  في  المتحدة  الواليات  مشاركة  تؤدي 
طبقاً  االقتراح،  هذا  تحقيِق  إلى  جديدة  مينسك 
أيضاً  التطرُق  يمكن  المقترحة  الصيغة  لهذه 
وإبرام  الدوليّة،  السالم  حفظ  قوات  لمشاركة 
التصعيد  خفض  تسلسل  بشأن  أوضح  اتفاقيٍّة 
مشاركة  سيضمن  كما  وأوكرانيا،  روسيا  بين 

أمريكيّة أكثر استدامة بالمنطقة.

التعاون واملواجهة

ومما ال لُبس فيه أنَّ استئناف العملية التفاوضيّة 
سيستغرق  األزمة  لهذه  حّلٍ  إليجاِد  المعقدة، 
وقتاً طويالً، لكن ال تستطيع الواليات المتحدة، 
وال شركاؤها األوروبيون، أن تجعَل أوكرانيا 
كالهما  الروسّي.  النفوذ  دائرةِ  في  دائٍم  بشكٍل 
يريد ثني روسيا عن مواجهة عسكريّة جديدة، 
واحتماُل الجلوِس مع الواليات المتحدة، وكذلك 
الدول الثالث األخرى في عمليِة مينسك يمكُن 
أيضاَ  يُغير  وقد  الكرملين،  حساباِت  يُغيّر  أن 
الواليات  كانت  وبحال  أوكرانيا،  حسابات 
تشعر  فقد  االتفاق،  وحلفاؤها ضامني  المتحدة 
روسيا،  قبل  من  تهديداً  أقل  باتت  أنّها  كييف 
العسكريّة،  أنشطتها  بعض  عن  وتتراجع 

وتعاودُ التعامل مع الكرملين.
الروسيّة  األمريكيّة  العالقات  كانِت  لطالما 
مزيجاً من التعاون والمواجهة، بإمكان واشنطن 
تحركاتها  عن  التراجعِ  على  موسكو  إجبار 
العدوانيّة تجاه أوكرانيا، وبالوقِت نفسه، تكون 
مستعدةً الستئناف المفاوضات، كانت ديناميكيّة 
بها  تعاملت  التي  السياسة،  هي  والجذب  الشد 
مع  السوفيتي  واالتحاد  المتحدة،  الواليات 
وال  الباردة،  الحرب  خالَل  البعض  بعضهما 
تزال نموذجاً ُمحتمالً لبعِث االستقراِر بالعالقة 
المتحدة  الواليات  بين  والفاترة  المتوترة، 

وروسيا.
فهذا  أوكرانيا،  بغزو  الكرملين  قيام  وبحال 
وغير  محتواه،  من  ُمفرغاً  يُصبح  النموذج 
مناسٍب لهذه المرحلة، وبدالً من ذلك، ستدخُل 
المنطقة األوروبية األطلسيّة في فترة مواجهة 

جديدة ومنزلٍق خطيٍر.
وكاالت

الخبير االقتصادي محمد رشيد سعيد: َخلُق أرضيٍة اقتصاديٍة 
متينٍة يتطلب تشجيع االستثماِر وُحسن توظيف الُمقدرات

لجنة االقتصاد تفتتح فرنًا 
جديداً في ناحية الشدادي

بلدية الشعب في المحمودلي... مشروع إنشاء 
معمل خراطيم البالستيك

حاوره/ غاندي إسكندر

منذ  سوريا  في  رحاها  تدور  التي  الحرب  إن 
خلّفها  التي  المأسوية  والنتائج  سنوات  عشر 
كارثية  نتائج  أفرزت  قد  الدموي،  الصراع 
على كافة الُصعد ومجاالت الحياة فليس غريباً 
االنهيار  هذا  عاماً،  اقتصادياً  انهياراً  نشهد  أن 
الذي ال يدفع ضريبته سوى المواطن. وبهدف 
»روناهي«  لصحيفتنا  كان  أكثر،  االطالع 
حوار مع الخبير االقتصادي المهندس الزراعي 

محمد رشيد سعيد.
المشهد  على  اطلعنا  االقتصادي  الخبير 
وشرق  وشمال  عامةً  سوريا  في  االقتصادي 
سوريا بشكل خاص وبيّن »أنه ال توجد خطط 
تُبشر بانفراج األزمة االقتصادية السورية في 
أردنا  »إن  بقوله  موضحاً  القريب«  المنظور 
شمال  مناطق  في  متينة  اقتصادية  بنية  خلق 
وشرق سوريا علينا وضع تشريعات اقتصادية 
مناسبة مشجعة على االستثمار« هذا وقد جاء 

الحوار متضمناً المحاور التالية:    

ـ ما المقصود بمصطلح األزمة االقتصادية؟ 
تعريف األزمة االقتصادية يختلف من بلد آلخر 
تبعاً لما يمر به البلد، فيمكن تعريفها على أنها 
ما،  بلد  تُصيب  التي  العام  الركود  من  حالة 
وتسبب له تراجعاً مفاجئاً في استثماراته ونقصاً 
وكذلك  والخدمات،  والتسويق  اإلنتاج  في 
بأنها حالة من عدم  تُعرف األزمة االقتصادية 
شكل  على  يظهر  الذي  االقتصادي  االستقرار 
اإلنتاج  فائض  ناتجة عن  أزمات دورية عامة 
أو نقصه أو التداول أو التراكم أو مشاكل نقص 
على  ينطبق  ما  وهذا  والماء  والطاقة  الغذاء 

شرق  وشمال  عام  بشكٍل  سوريا  في  الوضع 
سوريا بشكٍل خاص.

لمصطلح  السابق  التعريف  على  بناًء  ـ 
»األزمة االقتصادية« ما هي قراءتك للمشهد 
وشرق  وشمال  عامةً  سوريا  في  االقتصادي 

سوريا خاصةً؟
النظر  يتوجب علينا  السؤال  هذا  لإلجابة على 
حيث  المختص،  وعين  العادي  المواطن  بعين 
المشهد  يقرأ  أن  عادي  شخص  ألي  يمكن 
االقتصادي السوري من خالل النظر إلى حالة 
المواطن السوري وما يعانيه من أزمات كثيرة 
والوقود والطاقة  الغذاء  وحقيقية على مستوى 
سلبي  بشكٍل  السورية  األزمة  وتأثير  والمياه، 
وتراجعي على جميع أنماط الحياة في سوريا، 
في  االقتصادي  الواقع  بأن  يجزم  يجعله  مما 
سوريا يمشي نحو الهاوية وال توجد حلول أو 
خطط تبشر بانفراج األزمة االقتصادية وتُحّسن 

الواقع المعيشي.
مقارنة  خالل  فمن  المختص،  بعين  النظر  أما 
سنوات  عدة  وقبل  الراهنة  الفترة  بين  بسيطة 
سوريا  في  االقتصادي  الوضع  أن  فسيرى 
تراجع  في  سوريا  وشرق  وشمال  عامة 
وانهيار  السورية  األزمة  استمرار  مع  مستمر 
الواردات على حساب  السورية وزيادة  الليرة 
الذي  األجنبي  القطع  ونقص  الصادرات، 
المعيشي  المستوى  تدهور  إلى  بدوره  أدى 
يُقاس  االقتصادي  التطور  ألن  والخدمات؛ 
المعيشي  المستوى  الفرد وارتفاع  بزيادة دخل 
الخدمات  أن  الخدمات، والجميع يرى  وتطور 
شبه معدومة في سوريا عامة والمواطن يعاني 
التموينية  والمواد  الخبز  في  حاد  نقٍص  من 
أما  عام،  بشكٍل  والطاقة  والوقود  األساسية 

دقيق  بشكٍل  التنبؤ  يمكننا  ال  للمستقبل  بالنسبة 
مشهد  سوريا  في  االقتصادي  المشهد  ألن 
ضبابي بسبب التجاذبات والصراعات اإلقليمية 
والهجرة  السورية،  الساحة  على  والدولية 
واالستنزاف المستمر للعقول ورؤوس األموال 
إلى خارج سوريا، وخروج النسبة العظمى من 
الخدمة  عن  نهائي  بشكٍل  اإلنتاجية  القطاعات 
بسبب التدمير الناتج عن الحرب في السنوات 
باألمان  المستثمر  شعور  وعدم  األخيرة، 
صلبة  أرضية  على  بالتطور  واالستمرارية 
على  كبير  بشكٍل  ينطبق  بالطبع  وهذا  وآمنة، 
سوريا  وشرق  شمال  في  االقتصادي  المشهد 

أيضاً.

في  متينة  اقتصادية  بنية  خلق  يُمكن  كيف  ـ 
شمال وشرق سوريا؟

شرق  شمال  في  متينة  اقتصادية  بنية  لخلق   
الظروف  تهيئة  على  العمل  يجب  سوريا 
وضع  على  بدايةً  العمل  خالل  من  المناسبة 
على  ومشجعة  مناسبة  اقتصادية  تشريعات 
واألمان  باالرتياح  الشعور  وتنمي  االستثمار، 
وإمكانية االستمرارية للمستثمر، ويتم ذلك من 
القوانين  تُصيغ  مختصة  لجان  تشكيل  خالل 
الضابطة للنشاط االقتصادي بمختلف مجاالته 
وتكون متالئمة مع واقع المنطقة، ويجب العمل 
بشكٍل أساسي على توفير عامل األمان بشكٍل 
أي  في  االستثمار  في  يفكر  فأي شخص  عام، 
أولوياته  في  سيضع  كبير  أم  صغير  مشروع 
انعدم  األمن  انعدم  فإن  األمني،  الوضع  واقع 
األساسي  المحفز  انعدم  وبالتالي  االستقرار 

لالستثمار.
وباعتبارنا منطقة زراعية فيجب التركيز على 
والحيواني  النباتي  بشقيه  الزراعي  القطاع 

القطاع  بهذا  للنهوض  الالزم  الدعم  وتقديم 
وتأمين  للمزارعين  القروض  توفير  من خالل 
البذار واألسمدة ومستلزمات الزراعة والوقود 
وتوفير األعالف…. إلخ؛ ألن الغالبية العظمى 
من السكان يعملون بالزراعة، فإذا ما استطعنا 
على  التطور  هذا  فسينعكس  الزراعة  تطوير 
القطاعات  غالبية  ألن  عام  بشكٍل  االقتصاد 
رفع  في  سيساهم  مما  القطاع،  بهذا  مرتبطة 
الفرد،  ودخل  والخدمات  المعيشة  مستوى 
المصانع  من  العديد  إنشاء  على  وسيشجع 
مما  الزراعي  باإلنتاج  المرتبطة  والمعامل 
القضاء  في  وتساعد  العمل  فرص  من  يزيد 
المعيشي  المستوى  رفع  وبالتالي  البطالة  على 
ألنها  الطاقة  قطاع  تطوير  ويجب  للسكان، 

تعتبر عصب الحياة في أي مجتمع.
وهناك أمر يجدر بنا اإلشارة إليه عندما نتحدث 
عن خلق البنية االقتصادية أال وهو أهمية ضبط 
والمحاولة  العمالت  أسواق  وخاصةً  األسواق 
بها  التالعب  وعدم  أسعارها  لضبط  الجادة 

والقضاء على ظاهرة المضاربة…
تكون  أن  يمكن  السابقة  المقترحات  وهذه 
أرضية يبنى عليها لتطوير االقتصاد العام عن 
طريق الكفاءات والخبرات القادرة على إدارة 

الدفة بحكمة وواقعية. 

ـ هل لدينا اإلمكانات المطلوبة لالستغناء عن 
االستيراد والتوجه نحو االكتفاء الذاتي؟

ما  إلى  ودقيقة  واقعية  بنظرة  نظرنا  ما  إذا 
نستطيع  نعم;  وثروات،  مقومات  من  نملكه 
االستيراد  عن  االستغناء  بإمكاننا  »بأنه  القول 
مقومات  نملك  فنحن  الذاتي،  االكتفاء  وتحقيق 
تمكننا من تحقيق األمن الغذائي واألمن المائي، 
ونملك خارطة محاصيل متنوعة وغنية، فلدينا 
المحاصيل  بجميع  وغنية  متنوعة  غذائية  سلة 
وخضروات  حبوب  من  األساسية  الغذائية 
خام  كمادة  تصلح  زراعية  ومحاصيل  وفواكه 
صناعات  أو  الغذائية  المختلفة  للصناعات 
نشجع  أن  إال  علينا  وما  وغيرها،  األلبسة 
بالواقع  للنهوض  الالزم  الدعم  ونقدم  الزراعة 
الزراعي، وبالنسبة للمياه فشمال شرق سوريا 
غنية بالمياه سواء كمسطحات مائية أو كأنهار 
واالستعماالت  للشرب  وصالحة  عذبة  جارية 
المختلفة، وكذلك نمتلك شريان الحياة الصناعية 
بالنفط ومشتقاته الالزمة  المتمثل  واالقتصادية 
العاملة  اليد  ولدينا  الصناعة،  عجلة  إلدارة 
سوى  علينا  وما  والخبيرة  والكافية  الالزمة 
الستثمار  وزراعية  صناعية  مشاريع  افتتاح 
دفع  في  منها  واالستفادة  البشرية  الطاقة  هذه 
عجلة التطور االقتصادي في المنطقة واالنتقال 
من حالة االستيراد إلى حالة اإلنتاج والتصدير.

عدة  ورود  بعد  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
شكاوى من قبل األهالي ولتخفيف الضغط عن 
مجلس  في  االقتصاد  لجنة  األخرى  األفران 
الناحية  في  جديد  فرن  تفتتح  الشدادي  ناحية 
طن  ونصف  أربعة  إلى  تصل  إنتاجية  بطاقة 
من الطحين بما يعادل 4200 كيس خبز توزع 

على الخط الغربي لناحية الشدادي.
بعد  وذلك  عمله  في  الجديد  الشدادي  فرن  بدأ 
قبل  له من  المخصصة  الطحين  وصول كمية 
لجنة االقتصاد في مجلس الناحية وذلك بهدف 
توفير المادة وتغطية النقص الحاصل في مادة 
الخبز والحد من األزمة وتخفيف الضغط على 

األفران األخرى.
 وقال عضو لجنة االقتصاد في مجلس الناحية 
بعد  العمل  باشر  الفرن  إن  الدغيم:«  ياسر 
وهي  له  المخصصة  الطحين  كمية  وصول 
أربعة طن ونصف لتغذية الخط الغربي لناحية 

الشدادي.
يقارب  ما  الُمنتجة  الخبز  كمية  أن  وأضاف 

يتم توزيعها على جداول  4200 ربطة يومياً 
الغربي  الخط  قرى  في  الموجودة  المعتمدين 
الجديد  الفرن  تشغيل  أن  إلى  ولفت  للناحية. 
سوف يساعد على تخفيف العبء عن األفران 

األخرى في الناحية.
إلى  تهدف  االقتصاد  لجنة  أن  الدغيم  وأوضح 
تنظيم توزيع مادة الخبز على المعتمدين للحد 

من أزمة الخبز في مدينة الشدادي وريفها.
وأشار إلى أن الفرن يغطي حاجة 32 معتمداً 
الخط  امتداد  على  قرية   15 على  موزعين 
منوهاً إلى أن القرى تحتاج ما يقارب 6900 
الموجودة  الكمية  وفق  الفرن  وإنتاج  ربطة 

4200 ربطة.
لها  التابع  والريف  الشدادي  مدينة  في  ويوجد 
قرابة الـ15000 عائلة ويغطي احتياجاتها من 
الخبز ثالثة أفران »فرن الشدادي اآللي بكمية 
 47 الـ  في  الدرب  وفرن  طن   9 مخصصة 
طحين  بكمية  الجديد  والفرن  طن   4.5 بكمية 

4.5 طن.

احتياجات  توفير  بهدف  ـ  الطبقة  روناهي/ 
زراعية  ري  تمديدات  من  الزراعي  القطاع 
في  الشعب  بلدية  نظمت  بالستيك،  وخراطيم 
مشروع  منها  مشاريع  عدة  المحمودلي  بلدة 
الزراعية  البالستيكية  الخراطيم  إنتاج  معمل 
الذي يقع بجانب مبنى البلدية في المحمودلي. 

يعتبر تحّسن وتطوير القطاع الصناعي من أهم 
التي  الخدمية  االستثمارية  التجارية  المشاريع 
تدعم القطاعات الحيوية على كافة المجاالت، 
اإلنشائية  المشاريع  دعم  خالل  من  وذلك 
على  تعمل  بدورها  التي  والمصانع  للمعامل 
مناسبة  بأسعار  والبضائع  االحتياجات  تأمين 
يتميز  ومراقب  مدروس  محلي  إنتاج  وفق 

بجودة عالية. 
إنشاء  لمكان  زيارة  لنا  كان  الصدد  هذا  وفي 
تُشرف  التي  الجديدة  الصناعية  المشاريع  أحد 
وهو  المحمودلي،  في  الشعب  بلدية  عليها 
الزراعية،  البالستيك  خراطيم  معمل  مشروع 
التقت  المشروع  تفاصيل  عن  وللحديث 
صحيفتنا »روناهي« بالرئيس المشترك لبلدية 
الشعب في المحمودلي إبراهيم الحمد موضحاً 
المحمودلي  في  الشعب  بلدية  »لدى  قائالً:  لنا 
التي  االستثمارية  الخدمية  المشاريع  من  عدد 
قبل  من  دراستها  تمت  أن  بعد  ُمؤخراً،  أُقرّت 

وفق  والبلديات  للبيئة  المحلية  اإلدارة  لجنة 
اإلحصائيات والشكاوى الموجودة في المنطقة، 
لتصنيع  خاص  معمل  بتأسيس  بدأنا  حيث 
وإنتاج الخراطيم الزراعية البالستيكية بعد أن 
تبين بضرورة إنشاء هذا المشروع الذي يعمل 
الزراعي  القطاع  ري  مستلزمات  تأمين  على 
في منطقة المحمودلي التي تشغل فيها الزراعة 
رزق  ومصدر  اإلنتاج  من   %70 من  أكثر 
الموجودة  العائالت  من  كبير  لعدد  أساسي 

ضمنها«.

أهمية مرشوع معمل الخراطيم

وفي ذات السياق تابع الرئيس المشترك لبلدية 
األهمية  إلى  مشيراً  المحمودلي  في  الشعب 
اإلنتاجية لهذا المشروع التي تندرج تحت تأمين 
الري من خراطيم ووصالت ري  مستلزمات 
الزراعية  األراضي  تناسب  لمقاييس  مناسبة 
األراضي  أن  حيث  المنطقة،  في  الموجودة 
شبكات  وفق  منظم  ري  إلى  تحتاج  الزراعية 
تخفيف  وبالتالي  المنطقة  في  أساسية  ري 
في  الموجودة  االرتوازية  اآلبار  على  الضغط 
ري  في  عليها  الكلي  االعتماد  يتم  التي  البلدة 
المزروعات من قبل المزارعين في المنطقة، 
إضافة لضرورة تجديد خراطيم وشبكات المياه 
التابعة لوحدات المياه في المنطقة التي أصبحت 
قديمة ومهترئة وتحتاج إلى استبدال، لذلك كما 
في  أهمية  الخراطيم  معمل  لمشروع  ذكرنا 
توفير الخراطيم بأسعار مناسبة وجودة إنتاجية 

أفضل.

تجهيز املعمل يف املراحل املُقِبلة

اعتمادهُ  تم  الذي  المكان  إلى  الحمد  وأشار 
إلنشاء المعمل في الساحة المقابلة لمبنى البلدية 
تحديد مدة زمنية إلنشاء  المحمودلي، وتم  في 
المشروع تمثلت بأربعة أشهر يتم فيها االنتهاء 
حتى  االنتهاء  تم  حيث  المشروع،  من  الكلي 
هذه اللحظة من المرحلة األولى من األساسات 
من  الكلي  االنتهاء  بعد  المعمل،  لبناء  األولى 
األخيرة،  للمرحلة  االنتقال  سيتم  المعمل  بناء 
المعمل  التحتية في تجهيز  البنية  وهي تأسيس 
وإعالن  وكهربائياً  ميكانيكياً  الالزمة  باآلليات 

بدء اإلنتاج الخاص بالمعمل.

أهمية تطوير املشاريع الصناعية

القطاع  تطوير  بضرورة  الحمد  أشادَ  وأخيراً 
العالم  في  الهام  المركز  يمثل  الذي  الصناعي 
الضرورية  األسس  أحد  وهو  المعاصر 
والحصول  متطورة،  عصرية  دولة  لتطوير 
على اقتصاد متكامل قائم على تطوير اإلنتاج 
المحلي للمنطقة، وبالتالي يجب االستمرار في 
دراسة المشاريع الخدمية والصناعية التي تزيد 
من تحّسن الواقع الخدمي على كافة المجاالت 

في بلدة المحمودلي.     


