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المكتبة العامة بقامشلو.. مساحة صغيرة بكنوٍز وفيرة
قامشلو/ ميديا غانم

 
 من مكتبة صغيرة تضم عدة كتب لمكتبة عامة 
تحتوي العديد من الكتب الغنية وبشكٍل خاص 
ولكنها  آنفاً،  مفقودة  كانت  التي  الكردية  باللغة 
لم تصل للمستوى المطلوب بعد؛ هذا ما يؤكده 
اإلداري في المكتبة العامة ضمن مركز محمد 
في  أكثر  بإثرائها  متأمالً  والفن  للثقافة  شيخو 

الفترة الُمقبلة.

للثقافة  شيخو  محمد  مركز  في  العامة  المكتبة 
والفن إحدى المكاتب العامة في مدينة قامشلو، 
افتُتحت من قبل هيئة الثقافة بإقليم الجزيرة منذ 
معارض  أربعة  إقامة  توالي  بعد   2021 عام 

للكتب في المدينة من قبل الهيئة.
كتاب   1200 حوالي  على  المكتبة  تحتوي 
مختلف ومتنوع وبلغات عدة وهذا يعتبر عدداً 
المكتبة  في  اإلداري  العمر  أدهم  بحسب  قليالً 

العامة بمركز محمد شيخو للثقافة والفن.

تابعة  عامة  مكتبة  أول  في  العمل  بدأ  العمر 
للهيئة منذ عام 2016 حيث كان مقرها سابقاً 
في الحي الغربي بمدينة قامشلو، وكانت مكتبة 
من  جداً  قليالً  عدداً  محتوية  بالبداية  صغيرة 
قلة  بسبب  صعبة  كانت  الطباعة  وآلية  الكتب 

المطابع آنذاك بحسب »العمر«.
وتابع العمر قائالً: »من مكتبة صغيرة تحوي 
مركز  في  المكتبة  هذه  إلى  انتقلنا  كتب  عدة 
محمد شيخو التي بات مقرها أكبر وعدد الكتب 
هذا  اآلن  حتى  ذلك  رغم  ولكن  أيضاً،  أكثر 
قليالً  عددهم  فمازال  القّراء،  يرضي  ال  العدد 
ونسعى في األيام القادمة أن نجلب كتب أكثر«.
وعناوين  بلغات  كتب  على  المكتبة  تحتوي 
متنوعة وعريقة ولكن األبرز فيها مجموعات 
السابق  في  كانت  والتي  الكردية،  باللغة  كتب 
مفقودة وكان يصعب الحصول عليها، ويوضح 
العمر بأن الكتب باللغة الكردية الموجودة في 
منها  يستفاد  أن  أراد  لمن  جداً  غنية  المكتبة 

كتب جكر خوين وصالح  مثل  باللغة  ويتعمق 
حيدو وغيرهم من الكتّاب والشعراء المتألقين.

القراءة  على  وتشجيعاً  بأنهم  العمر  يؤكد 
زيارة  أثناء  القّراء  ليستريح  طاولة  وضعوا 
الكتب  يعيرونهم  وأيضاً  فيها  والقراءة  المكتبة 
تزور  عمرية  فئة  أكثر  بأن  مبيناً  طلبوا،  إن 
المكتبة هي من 20 لـ30 سنة وأغلبهم شابات، 
وقيّم العمر الزيارات للمكتبة؛ بهدف االطالع 

والقراءة بقليلة.
الكتب  بطبع  يقومون  الكتابة  على  وتشجيعاً 
للكتّاب بشكٍل مجاني مبيناً بأن حركة الطباعة 
باتت أسرع من السابق نوعاً ما مما يساعدهم 
التي  بالمستوى  ليست  ولكنها  الكتب  طبع  في 

يطمحون إليها.
»طبعنا  أوضح:  الكتب  طباعة  كيفية  عن  أما 
ونختارها حسب  كتاب  اآلن حوالي 30  حتى 
للمجتمع،  فائدتها  حسب  وذلك  الكتاب  أهمية 
فنحن نطبع كتب تاريخية وثقافية أو عن الحب 
محتواه  يهمنا  فما  اتجاهه  كان  أيّاً  أو  والوطن 

ومدى فائدته«. مشدداً على أهمية طبع الكتب 
بالمجان من قبلهم لتشجيع الكتّاب.

وفي كل عام يُقام معرض باسم الشهيد هركول 
والفن وهي  للثقافة  محمد شيخو  مركز  ضمن 
ظاهرة أدبية متميزة، يقام المعرض أليام يكون 
العديد  أمام  المجال  ويفتح  كبيراً  عليه  اإلقبال 
من الكتّاب لعرض كتبهم، وكان في المعرض 
األطفال  ومجالت  بكتب  خاص  قسم  األخير 

أيضاً.
التي  »المعارض  العمر:  أوضح  ذلك  وحيال 
أدبية  ظاهرة  وتعتبر  كبيرة  أهمية  لها  تقام 
فريدة في المنطقة، ولكن برأيي أسعار الكتب 
ال  غالي  فسعرها  يُتطلب  كما  ليس  ضمنها 
الثمن،  المواطن هنا أن يشتريها بهذا  يستطيع 
أن  األساسي  هدفها  المعرض  فكرة  وألن 
الناس  لتشجيع  رمزية  بأسعار  الكتب  تعرض 
على القراءة يجب أن يتم تدارك هذا األمر في 

المعارض المقبلة«.
العمر  بيّن  الموجودة  المكاتب  عدد  حيال  أما 

بأن هناك عدة مكاتب عامة في المنطقة ومنها 
وتابع:  جداً،  قليلة  أعدادها  ولكن  أمارا  مكتبة 
»فإذا أردنا أن ننشر ثقافة القراءة يجب علينا 
بالكتب  وإغنائها  العامة  المكتبات  عدد  زيادة 

المفيدة وبيعها بأسعار رمزية«.
الجيل  هذا  أن  إلى  حديثه  في  العمر  وأشار 
والثقافة،  القراءة  عن  البُعد  كل  بعيداً  بات 
يحصون  باتوا  الجيل  هذا  من  »القّراء  وقال: 
على األصابع، فمعظمهم باتوا مشغولين بحياة 
وهذه  بالثقافة  يهتمون  وال  افتراضية  مزيفة 
عجلة  هم  الذين  بالشباب  تفتك  اجتماعية  آفة 
المجتمع نحو التطور لذا يتوجب الوقوف على 
هذا األمر بشكٍل جدي ألنه إذا استمر على هذا 
تاريخه  يعرف  ال  ُمقلِّداً  جيالً  سنرى  المنوال 

وتراثه وفارغاً من الداخل«. 
واختتم أدهم العمر حديثه قائالً: »نحاول توسيع 
وأنا  المقبلة  الفترة  في  أكثر  وإغنائها  المكتبة 
ُكلي أمل أن يزداد اإلقبال على القراءة والكتابة 

وسنكون عوناً لهم في ذلك قدر اإلمكان«.

حافظ الكرد على لغتهم األم، وأنعشوها 
ضمن ثورة روج آفا، التي سنحت لهم 
وتكون  إحيائها من جديد،  في  الفرصة 
مدرسي،  كمنهاج  تدرس  رسمية  لغة 
وسياسات  الصهر،  محاوالت  فشل  بعد 
حق  من  الشعب  هذا  بحرمان  التعسف 

التكلم والتعليم بلغته األم...«3 

ثورُة روج آفا نفضت غباَر 
التهميِش واالنصهاِر عن 

اللغِة الكردّيِة

على مدى ثالثة عقود من الزمن يعمل 
محمد يوسف بمهنة الخياطة في مدينة 
قدمت  التي  المغريات  رافضاَ  قامشلو، 
بحاجة  »وطننا  وطنه  خارج  للعمل  له 

لنا«...«3  

تصاميُم ناعمٌة... بأيٍد خشنٍة

القهوة العربية رمز الكرم العربي، ودليل 
الجود والسخاء، وأداة تعبير ومدلوالت 
مشروب  من  تنقلها  متوارثة،  جّمة 

يُحتسى إلى تاريخ يُروى...«10
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أكد الصحفي الكردي كاوا نادر، 
الديمقراطي  الحزب  أن عالقات 
الكردستاني، مع المحتل التركي 
معادية للشعب الكردي، وقضيته 
إغالق  أن  على  العادلة، مشدداً 
المعبر جزء من المخطط التركي 

في إبادة شعب روج آفا، وأن الشعب بباشور كردستان ال يقبل 
هذه السياسات، التي تعادي مصالح الشعب الكردي...«6

الصحفي الكردي كاوا نادر: إغالق املعابر يأتي 
ضمن سياسة احلرب اخلاصة ضد شعبنا املقاوم 
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عبد هللا العزيز: زيادة
المحتل التركي محاولة إلفشال 

مشروع اإلدارة الذاتي�ة 

بطولة السيدات لكرة الطاولة 
ُتبشر بمنتخب ُممّيز...

كما كانت التوقّعات بأن لقب بطولة كرة الطاولة للسيدات سيكون محصوراً بين الالعبة 
بمنتخب قوي  البطولة  بّشرت  إيمان محمد والالعبة آالء وحيد؛ وهذا ما تحقق، كما 
ومميز سيمثل اإلقليم في االستحقاقات القادمة على مستوى شمال وشرق سوريا...«12

« قال األمين العام المساعد لحزب 
التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي عبد 

هللا العزيز: بدأت دولة االحتالل التركي 
بتنفيذ حرٍب جديدة، وهي استهداف مناطق 
شمال وشرق سوريا بالقذائف، والطائرات 

المسيرة، باإلضافة إلى إغالق المعابر 
في محاولة صريحة منها إلفشال مشروع 

اإلدارة الذاتية،..«6 

في سعي لصهر اللغة الكردية، ومحو 
الهوية الكردية؛ اعتقلت السلطات اإليرانية 
المعلمة زارا محمدي رداً على مساعيها في 
إحياء لغتها األم، ووصفت الناطقة باسم 
مدرسة محمد سليم خلف، هذا الحكم 
بالالإنساني، مؤكدة دعمهن كمعلمات 

لمقاومتها، وإكمال رسالتها...«2

األزمة  فصول  أسوأ  أحَد  لعفرين  التركّي  االحتالُل  كان 
باألزمِة  تتعلُق  معقّدٍة  ظروٍف  نتيجةَ  وجاء  السوريّة، 

السوريِّة وأسلوِب التعاطي اإلقليمّي والدولّي معها، وكذلك في سياق األجندة التركيّة 
ومشروعها االحتاللّي وحربها المستمرة ضد الشعب الكردّي، واستغلت أنقرة عوامَل 
التناقِض الدولّي والتنافس الجيوبوليتيكّي لتصديِر مشاكلها السياسيّة الداخليّة وترجمتها 

صراعاً مسلحاً ميدانه جغرافيا دولة مجاورة...«9  

احتالل عفرين... الطموُح الرتكّي 
واالستقطاب الروسّي ما قبل العدوان على عفرين

التركي  المحتل  بهجمات  كوباني  أهالي  ندد 
ومرتزقته التي طالت المدنيين العّزل، وأكدوا بأن 
دولة االحتالل التركي مهما حاولت لن تُثنيهم عن 
االستمرار في النضال والمقاومة، والوقوف في 
من  النيل  تستهدف  التي  المخططات  جميع  وجه 

إرادتهم وعزيمتهم التي ال تلين...«4

أهالي كوباني: مستعدون للتضحية بأموالنا وأنفسنا 
للتصدي للمخططات االحتاللية
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سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم القرار وتاريخه /930/   
طالب التبليغ: ريم عبد الحنان اليوسف

المطلوب تبليغه: إبراهيم محمد المطر                     
موضوع الدعوى: تفرق ونفقة

خالصة القرار:
تثبيت زواج المدعية ريم   -1

اليوسف بنت عبد الحنان، األم عوش 
الحمود تولّد /1998 القيد  جراكسة 

1054، والمدعى عليه ابراهيم محمد  
المطر واعتباره واقعاً  في مدينة  الرقة 

بتاريخ 2016/2/14 
تصديق تقرير الحكمين   -2
المؤرخ 7/11 /2021 والمتضمن 
التفريق بين الزوجين المدعية ريم 

اليوسف بنت عبد الحنان  بين زوجها 
المدعى عليه ابراهيم محمد المطر 
واعتباره طلقة  بائنة بينونة صغرى 

وإلزام الزوجة بالعدة الشرعية اعتباراً  
من تاريخ صدور القرار.

إلزام المدعى عليه بأن   -3
يدفع للمدعية نفقة زوجية مقدارها 

25000ل. س خمسة وعشرين ألف 
ليرة سوريّة وذلك لمدة سنتين سابقة 
لالدعاء تنقلب إلى نفقة عدة شرعية 

ثالثة أشهر بعد انبرام القرار وتنفيذه. 
رد طلب المدعية لمؤخر   -4

المهر واألشياء الجهازية  والمصاغ  
الذهبي  لعدم  الثبوت. 

تضمين المدعى عليه   -5
الرسوم والمصاريف.

خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

...............................................
 مذكرة  دعوى صادرة عن ديوان 

العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 188 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: سعدون 

سليمان سليمان   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك آزاد إبراهيم بطلب/ تثبيت بيع 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني 
لحضور جلسة في الساعة 10 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 
2022/1/31م

فعليك أن تحضر  في الوقت المعين، 
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /

الثانية/
وإن لم تحضر في الوقت المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
............................................

 .....
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف:868

طالب التنفيذ : سليم حمود الغزاوي
المنفذ عليه:  خالد جاسم خير هللا

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1478 

لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة 
االجتماعية في الطبقة خالل مدة

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

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 759

طالب التنفيذ: سليمان علي الثنيان 

المنفذ عليه: كريم عبد الكريم البركات
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 883 
لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة 

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

في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /837/ لعام 
2022 م

على السيد: سيف الشريدة بن حسين - 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
2022/1/25م للنظر في الدعوى 
المقامة من انعام واسراء ونشوى 

الشريدة  بطلب: تصفية تركة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة. 

.........................................
 مذكرة  دعوى صادرة عن ديوان 

العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 200 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: شمسي 

محمد الحسن   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك نجدت رمضان بطلب /تثبيت بيع 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني 
لحضور جلسة في الساعة 10 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 
2022/2/7م

فعليك أن تحضر  في الوقت المعين  
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك  إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /

الثانية/
وإن لم تحضر في الوقت المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
 ..........................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /5154/ لعام 

2022م
على السيد: شيار خالص مسّور 

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

صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
2022/1/25م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد مال عيسى 

بن عبد القادر، بطلب: تثبيت عقد بيع 
سيارة 

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

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة . 

........................................
 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /1569/   

طالب التبليغ: شيماء الدرويش بنت 
محمد بشار             

المطلوب تبليغه: حسن الناعس بن 
محمد                     
موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب

خالصة القرار:
تثبت الزواج الحاصل بين   -1
الزوجة  شيماء الدرويش بنت محمد 

بشار من زوجها  المتوفى عالء  
الناعس بن حسن واعتباره حاصالً منذ 

.2018/5/22
تثبيت نسب الطفلة رقية من   -2

والدها  عالء  الناعس ووالدتها  شيماء  
الدرويش  تولد 11/ 2019/4

تثبت وفاة الزواج عالء   -3
الناعس بن حسن وعتباره واقعاً بتاريخ 

2020/4/27
إلزام أمين السجل  المدني   -4

بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 
انبرامه

تضمين المدعى عليه   -5
الرسوم والمصاريف.

خالل مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة. 

....................................
 سند تبليغ حكم صادر ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /3958/   

طالب التبليغ: صالح الحاج مصطفى 
بن أسود

المطلوب تبليغه : خليل كطوز بن 
عيسى 

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1

الجهة المدعية والمدعى عليه على 
السيارة موضوع الدعوى نوع هونداي 
ذهبي تحمل اللوحة رقم /670136/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2018/7/1 جزء ال يتجزأ من القرار 
.

إلزام مديرية المواصالت   -2
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ 

النشر في الجريدة
 .........................................
مذكرة  دعوى صادرة عن ديوان 

العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 170 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: صفوك 

الحمود بن حسين   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
إن موعد النظر في الدعوى التي 

أقامها عليك محمد كروان بطلب /جرم 
تثبيت بيع

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

2022/1/30م
فعليك أن تحضر  في الوقت المعين 

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

الثانية/
وإن لم تحضر في الوقت المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
.......................................

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 876

طالب التنفيذ: عايد العوض 
المنفذ عليه: كامل الكماش
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 980 
لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة 

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

في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
........................................
 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /4369/   

طالب التبليغ: عبد الرحمن الناشف بن 
محمد              

المطلوب تبليغه: أحمد حاج حمدو
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 

على السيارة موضوع الدعوى نوع 
هونداي لون جردوني تحمل اللوحة 
رقم /494741/ واعتبار عقد البيع 

المؤرخ  بتاريخ 2021/9/2 جزء ال 
يتجزأ من القرار .

إلزام مديرية المواصالت   -2
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها15يوم من تاريخ 

النشر في الجريدة.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم القرار وتاريخه /1929/   
طالب التبليغ: عبد الغني المصطفى              

المطلوب تبليغه: مصطفى الهباش
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 

على السيارة موضوع الدعوى نوع 
شان لون ذهبي تحمل اللوحة رقم 
/556966/ واعتبار عقد البيع 

المؤرخ  بتاريخ 2019/5/1 جزء ال 
يتجزأ من القرار .

إلزام مديرية المواصالت   -2
الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ 

النشر في الجريدة
 ............................................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم القرار وتاريخه /3091/  
 طالب التبليغ: عبد علي بن عيسى              

المطلوب تبليغه: محمد أنور دعبول 
بن عبد السالم                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

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

على السيارة موضوع الدعوى نوع 
هوندا لون أبيض تحمل اللوحة رقم 

/470767/ واعتبار عقد البيع 
المؤرخ  بتاريخ 2019/12/1 جزء ال 

يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت   -2

الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 
انبرامه. 

تضمين المدعى عليه   -3
الرسوم والمصاريف.

خالل مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة

.......................................
 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 696

طالب التنفيذ: عدنان عزيز الخلف
المنفذ عليه: محمد  تركي الطوير 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار 1075 الصادر 

عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 
خالل مدة

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

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /538/ لعام 

2022م
على السيد: عطا الهزاع الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األربعاء الواقع في 2022/1/25م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
عبد هللا البكور، بطلب: تثبيت بيع 

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

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

....................................
 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 898

طالب التنفيذ: عالء الدين عمار نجار 
المنفذ عليه: محمودحسين حاج عثمان- 

لفوح العبد هللا  بن فوزي
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 898 
لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة 

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

في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

.....................................
 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 882

طالب التنفيذ :عالء الدين عيسى العلو 
المنفذ عليه :1- أحمد علي مصطفى 

2-عثمان محمد3 محمد فاضل المحميد 
4- حسن جلود الخلف

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1822 

لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة 
االجتماعية في الطبقة خالل مدة

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

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 844 

طالب التنفيذ: علي فصيح العبود
المنفذ عليه: سعود حسين المحمد 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار 1197 لعام2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

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

في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 887

طالب التنفيذ: علي محمد المحمد العلي
المنفذ عليه: يحيى احمد – عبد الحنان 

صالح الجيران 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار 1047 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 في كوباني
رقم أساس الدعوى 212 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عمار 

يوسف البكري   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
إن موعد النظر في الدعوى التي 
اقامها عليك حسين العبد هللا بطلب /

جرم تثبيت بيع
تدعوك ديوان العدالة في كوباني 
لحضور جلسة في الساعة 10 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 
2022/2/7م

فعليك أن تحضر  في الوقت المعين  
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك  إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /

الثانية/
وإن لم تحضر في الوقت المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
 .............................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 831

طالب التنفيذ:عمر العبيد بن محمد 
المنفذ عليه: هيثم طيسان

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1075 

لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة 
االجتماعية في الطبقة خالل مدة

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

اإلجراءات القانونية.
..............................................
 مذكرة دعوى صادرة عن ديوان 

العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 238 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عمر 

كورج مصطفى   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
إن موعد النظر في الدعوى التي 

أقامها عليك محمد همك بطلب /جرم 
تثبيت بيع

يدعوك ديوان العدالة في كوباني 
لحضور جلسة في الساعة 10 

صباحاً من يوم االثنين الواقع في 
2022/2/7م

فعليك أن تحضر  في الوقت المعين  
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /

الثانية/
وإن لم تحضر في الوقت المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
 ......................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 871

طالب التنفيذ :عيسى مخلف الفريج 
المنفذ عليه: أمينة شيخ علي
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 981 

قامشلو/ رشا علي - في سعي لصهر اللغة الكردية، ومحو الهوية الكردية؛ اعتقلت 
السلطات اإليرانية المعلمة زارا محمدي رداً على مساعيها في إحياء لغتها األم، ووصفت 
بالالإنساني، مؤكدة دعمهن  الحكم  باسم مدرسة محمد سليم خلف، هذا  الناطقة 

كمعلمات لمقاومتها، وإكمال رسالتها.

اللغُة الكردّيُة لغُتنا... فلماذا ُنعتقل؟

وشُم المرأِة الفراتّيِة.... أشكاٌل رائعٌة ودالالٌت مذهلٌة

لكل  مشروع  حق  األم  بلغة  والتعلم  التكلم 
الكردي محروم من ذلك،  الشعب  أمة، إال أن 
حيث يسعى أعداء الشعب الكردي إلى طمس 
هويتهم، كما وتزيد على ذلك األنظمة المستبدة، 
أساليب  فيها  وتمارس  كردستان،  احتلت  التي 
حيث  الكرد  وهم  األصليين،  أهلها  ضد  القمع 
يتبعون سياسة اغتصاب الحقوق وفي مقدمتها 
حق التملك، والتعلم بلغتهم األم كما في باكور 

وروجهالت كردستان.

السلطات  تحاول  كردستان  روجهالت  في 
اإليرانية بشتى الوسائل، إبادة الكرد من خالل 
يتلقى  إلحيائها  يسعى  ومن  األم،  لغتهم  صهر 
الرد كما حصل مع المعلمة زارا محمدي، التي 
أحيت لغتها بتعليم الطالب في المدرسة، ولكنها 
اعتقلت من قبل السلطات اإليرانية، وكأنه جرم 
ارتكبته، فحكم عليها بالسجن مدة عشر سنوات 
في العام المنصرم، ومن ثم خفض هذا الحكم 

إلى خمس سنوات.
في إقليم الجزيرة وقفت المعلمات وقفة صمود 

محمدي،  زارا  للمقاومة،  الحرة  اإلرادة  مع 
السلطات  به  قامت  ما  واستنكرن  ورفضن 
حقوقها  إحدى  مارست  معلمة  تجاه  اإليرانية، 

بتعليم الطالب لغتهم األم.

هدُفهم محُو اللغِة الكرديِّة

صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  وحول 
»روناهي« مع معلمة اللغة الكردية في مدينة 
مدرسة  باسم  الناطقة  عيسى«  »خاني  قامشلو 
وباسم  باسمها  ونددت  خلف،  سليم  محمد 
معلمات اللغة الكردية في مناطق شمال وشرق 
زارا  المعلمة  بحق  الصادر  بالحكم  سوريا، 

محمدي، وأكدن على مساندتهّن لمقاومتها.
من  اإليرانية  السلطات  هدف  عن  فتحدثت   
اللغة  تعليمها  »بسبب  زارا:  المقاومة  اعتقال 
بالسجن،  عليها  فحكم  المدرسة،  في  الكردية 
محو  هو  ذلك  من  هدفها  اإليرانية  فالسلطات 
القادم  الجيل  ويكتب  يتكلم  وأال  الكردية،  اللغة 

إال بلغته«.
وتابعت خاني، أن قرار السلطات اإليرانية بحق 
المعلمة زارا قرار خاطئ، وبعيد عن الحقوق 
اإلنسانية، وحقوق المرأة، ألن من حق كل فرد 
أن يتعلم ويتكلم بلغته، فأوضحت: »كل شخص 
الصعوبة  سيواجه  أمامه  هدفاً  يضع  عندما 
تعليم  هدفها  كان  زارا  والمعلمة  والمعاناة، 
اإليرانية  السلطات  لهذا  األم،  لغتهم  األطفال 
وقفت أمام هدفها، ونحن أيضا معلمات، شمال 

الصعوبات،  الكثير من  وشرق سوريا واجهنا 
في بداية الثورة عندما بدأنا بتعليم اللغة الكردية 
المدارس  بافتتاح  قمنا  حيث  المدارس،  في 

بأيدينا، وكان ذلك هدفنا وحققناه في النهاية«.

املحافظة عىل اللغة األم

إعدام  يريدون  أنهم  تؤكد  األفعال  هذه  مثل  إن 
أكدته  ما  هذا  زارا،  شخص  في  كامل  شعب 
مهمتهم  باستكمال  وعاهدت  خاني،  المعلمة 
»نعاهد  األم:  لغتهم  على  الحفاظ  إلى  الرامية 
أننا سنستمر بتدريس وتعليم أطفالنا لغتهم األم، 

وسوف نقاوم أمام الهجمات، التي تهدف للنيل 
كلها:  الفاشية  للدول  ونقول  هويتنا،  ومن  منّا 
إنكم ال تستطيعون إطفاء شعلتنا شعلة الحرية 
على  الهجمات  حدة  زادت  وكلما  والكرامة، 

لغتنا نحافظ عليها أكثر«.
أعداء الكرد ال يستهدفون األرض حصراً في 
كل مرة، فاستهداف اللغة أيضاً هدف أساسي، 
ويفعلونه على أرض الواقع، كما أشارت إليها 
المعلمة خاني في حديثها لصحيفتنا »ال نُهاجم 
على أرضنا فقط، بل على لغتنا أيضاً، وثقافتنا 
ألن اللغة هي وجود الشخص، وثقافة الشخص، 
وهويته، فالشخص، الذي ال يتكلم ويكتب بلغته 

ليس له وجود في الحياة«.
 

مساندة املعلمة زارا

واختتمت معلمة اللغة الكردية »خاني عيسى« 

الناطقة باسم مدرسة محمد سليم خلف حديثها 
المعلمة زارا،  بالتأكيد على مساندتهم لمقاومة 
»كمعلمات  األم:  لغة  بإحياء  واالستمرار 
مقاومة  نساند  سوريا،  وشرق  شمال  ومعلمي 
تُقام  التي  الفعاليات كلها  المعلمة زارا، وندعم 

من أجلها«.
ويذكر أن معلمات مدرسة محمد سليم خلف قد 
بارتداء  وذلك  الخصوص،  بهذا  فعالية  نظمن 
لوشاح  نفسه  اللون  وهو  األصفر،  الوشاح 

المعلمة زارا في األسبوع المنصرم.
المعلمة زارا كان ذنبها هو أنها سعت إلحياء 
في  االندثار  من  عليها  والحفاظ  األم،  لغتها 
الحكم  من  تخف  ولم  المستبدة،  األنظمة  ظل 
الصادر بحقها من قبل السلطات اإليرانية، التي 
معارضة  بأنها  مرة  زارا  تجاه  بتهمها  تتالت 
للجمهورية اإليرانية، ومرة أخرى بأنها مؤيدة 
للحزب االشتراكي، وهذه المرة كانت بتعليمها 

للغة األم.

إعداد/ حسام إسماعيل 

زمن  وإلى  الرقة،  مدينة  في  المرأة  كانت 
مضى غير بعيد، تعتز كثيراً بالوشم وتتباهى 
به، وكان من الصعب أن تجد امرأة واحدة في 
هو  الوجه  وشم  ولعلَّ  موشومة،  غير  الرقة 
من أكثر أنواع الوشم تداوالً عند النساء في 
للوشم،  معين  تاريخ  يُذكر  وال  الرقة،  مدينة 
دالالت  وله  السنين،  آالف  منذ  معروف  فهو 
أو  االجتماعية،  المكانة  تدل على  قد  خاصة، 
جانب  إلى  لألنثى  الحالي  االجتماعي  الوضع 

كونه صفة من صفات الجمال.
في  »الرقة«  أهل  عند  الوشم  يكون  ما  غالباً 

الشباب  مرحلة  بداية  أو  الطفولة  سن 
واجباً  كان  لو  كما  المبكر، 

يقدمه  مقدساً  اجتماعياً 
لذلك  ألبنائهم،  األهل 

فتاة  تجد  قلما  فإنك 
فيما  »رقاوية« 
أن  دون  مضى، 
موشومة،  تكون 
الشباب  كان  وكم 
بجمال  يتغنون 
والتي  الحبيبة، 

عن  وشمها  يميزها 
باقي البنات.

وعادة الوشم كان للرجال 
منها، حيث يضعون  نصيب 

على  نقطة  وهو  »البكار«  وشم 
رأس األنف، ونُظم لهذا الوشم األشعار، التي 
الكثيرين ممن يضعونه  نفوس  في  تثير  كانت 
مشاعر الزهو والرجولة، فتقول أبيات القصيدة 
المنظومة: )عالداك وشم البكار...... يازين نوم 

حضينو(. 

أشكال الوشم ودالالته

كثيرة  أشكال  له  الرقة  المرأة في  والوشم عند 
أهل  عند  الوشم  فأشكال  عديدة،  ودالالت 

منها  فقط،  شكالً  وثالثين  اثنين  تبلغ  »الرقة« 
وشم  فهناك  الوجه،  بأجزاء  الخاص  الوشم 
الجبين ويسمونه »هاللي« وهو يأتي على شكل 
هالل أو نجمة، ووجوده على جبين المرأة كناية 
عن ارتفاع جبينها، وعلو شأنها وطهارتها، أما 
وشم الخدين، ويسمى »الردعات« وهي أشكال 
للورد، في كل خد وردة صغيرة ترسم بالوشم، 
وهي ترمز إلى الخدود الجميلة كالورود، حيث 

يقول الشاعر الشعبي:
 ....... النابات  »ذيب خمش ظامري ومخالف 

دواي ما هو بكتب، عندك يبو ردعات«.
جمع  وهي  »اللجم«  ويسمونه  الفم  وشم  أما 
وهذه  الفم،  طرفي  على  يرسم  لجام،  مفرده 
داللة على أن المرأة ساكتة مؤدبة ال تقول 
عن  ملجومة  فهي  الحكمة،  إال 

األخطاء.
الحنك  وشم  وهناك   
»الرواك«  ويسمونه 
يأخذ  رسم  وهو 
الذقن  بأطراف 
سلسلة،  بشكل 
على  يدل  وهو 
لها  المرأة  هذه  أن 
أصيل  »مربط« 
الخيول  كمرابط 
ومفردة  األصيلة، 
النسب  تعني  »المربط« 

واألصل الطيب.
رسم  فهو  »الرثامية«  وشم  أما 
بشكل  السفلى،  الشفة  منتصف  على  يوضع 
وهذه  صغيرين،  لفرعين  ينتهي  عمودي  خط 
بمعنى أن  للغزال،  تأخذ صفة  الداللة تشبيهية 
مبسم هذه المرأة كالغزال، والرسم نفسه يوجد 
الغزالن،  أنواع  بعض  على  طبيعي  بشكل 
والوشم على الذقن وتحت الشفة السفلى يسمى 
»دواوير« وهو رسم يمثل ثالث دوائر متقاربة 
بشكل واحد، وبحجم واحد، ومهمتها التصدي 

لعين الحسود.
 وإذا وشمت المرأة طرف العين، فيطلق على 
الوشم اسم »غمازية »وهو خط من الوشم، يبدأ 

من طرف العين ناحية الصدغ كامتداد اللتقاء 
هدب الجفنين، وداللته جمالية، تنم عن اتساع 
العين، وكثافة األهداب، وهي تساعد على دفع 
من  تقي  فإنها  وكذلك  الجفون،  عن  األمراض 
تسمية  عليه  يطلق  الصدغين  ووشم  الحسد، 
مثلث،  رؤوس  بشكل  رسم  وهو  »مضافة«، 
وداللته أن هذا الوشم يطرد مرض »الشقيقة«.
أما وشم »غزالة« فهو رسم مشترك يأتي على 
الذراع، والخدود وظهر الكتفين، وهذا الوشم لم 
يكن له محل ثابت من الجسم، بل يرسم في عدة 
مواضع، وهو يرمز لنشاط المرأة، كما الغزالة 

التي تتحرك من مكان إلى آخر.

البكار املبارك أشهر الوشوم

وشم   « »الرقة  في  الوشم  أنواع  أشهر  ومن   
يرسم على رأس األنف، ويدعى »وشم البكار« 
وهو رسم نقطة على رأس األنف، وهو كناية 
»بكار«  اسمه  بوليٍ  أو  باألولياء  التبرك  عن 

كان يضع وشماً على رأس أنفه.
السفلى  الشفة  كامل  الرقة  نساء  وشمت  وقد   
والعليا أيضاً، وأطلقن عليه اسم »وشام« حيث 
الشفتين أزرق بشكل كامل، داللة  يصبح لون 
على السمرة، وهو يرمز للجمال، ألن العرب 

يفضلون الشفاه السمراء الداكنة.
»شارب  يسمونه  والذي  الفك،  أسفل  وشم 
مرتب  شارب  شكل  على  ويرسم  الحسن« 
لإلمام  الناس  محبة  إلى  ويرمز  الحنك،  تحت 
»الحسن« بن علي« رضي هللا عنهما، وتعلقهم 
بآل البيت، والوشم يستخدم بأنحاء متفرقة من 

الجسم لكن أشهرها:
الوشم على الوجه، وهو غالبا للنساء ويستخدم 
وجع  ضد  كالوشم  الطبي  والوشم  للزينة، 
الرأس، وأيضاً ما يعرف بوشم الحالَّبات الذي 
يدق حول المعصم ضد مشاكل وجع اليد جراء 

عملية حلب الماشية.
كذلك هنالك وشم مرتبط بالطب والسحر، يدق 
واألفاعي،  العقارب  القدم ضد  أسفل  في  عادة 
معاٍن،  لها  كثيرة  أشكال  فللوشم  نعرف  وكما 

الذين  البدو،  بحياة  مرتبط  الغزال  وشم  فمثالً 
اعتادوا صيد الغزالن، وأيضا هناك وشم مخدة 
ما  عادة  الذي  العم  ابن  مخدة  أو  الملك،  بنت 
يدق على باطن الساعد، ووشم الكف الذي يُدق 

على الكف.

مختصات الوشوم ...«النوريّات«

البدو،  خارج  من  نساء  هن  بالوشم  يقوم  ومن 

نساء  تقوم  حيث  )النََّور(،  بالعامية  واسمهن 
قبل  البدو  بزيارة  الربيع  فصل  في  نوريّات 
الصيف،  يكون عادة في  الذي  الزواج،  موسم 
مطلوب  هو  ما  حسب  العروس  بوشم  ويقمن 

ومرغوب مقابل ماشية أو جلود إلخ..
 ويقمن بعملية الدق بواسطة سبع أبر، تغمس 
مثالً،  والزبدة  الفحم  من  مزيج  في  بدايةً 
إلعطائها اللون األسود، وفي دير الزور غالباً 
السبب  ولهذا  الحليب،  مع  الكحل  يستعمل  ما 

يصبح لون الوشم أخضر غامقاً.
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لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة 
االجتماعية في الطبقة خالل مدة

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

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف:886

طالب التنفيذ: فضل محمد خير العلي 
المنفذ عليه: نايفة  محمد الجراح

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 896 

لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة 
االجتماعية في الطبقة خالل مدة

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

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

مذكرة اخطار
في الدعوى رقم األساس /433/ لعام 

2022م
على السيد: فؤاد الحسين الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األربعاء الواقع في 2022/1/25م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
جمعة الرحمن، بطلب: تثبيت عقدبيع 

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

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة . 

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

االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /2064/   
طالب التبليغ: محمد أحمد الحمدو
المطلوب تبليغه: عايد الخاطر 

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
الجهة المدعية والمدعى عليه على 
السيارة موضوع الدعوى نوع بيك 

آب زاز لون أبيض تحمل اللوحة رقم 
/662067/ واعتبار عقد البيع المؤرخ  

بتاريخ 2020/11/8 جزء ال يتجزأ 
من القرار .

إلزام مديرية المواصالت   -2
الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -3

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها 15يوم من تاريخ 

النشر في الجريدة.
.......................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم القرار وتاريخه /4444/   
طالب التبليغ: محمد الحرامي              

المطلوب تبليغه: حمد عيسى                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 

على السيارة موضوع الدعوى نوع 
هونداي لون أبيض تحمل اللوحة رقم 

/751796/ واعتبار عقد البيع المؤرخ  
بتاريخ 2019/12/1 جزء ال يتجزأ 

من القرار .
إلزام مديرية المواصالت   -2
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -3

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها15يوم من تاريخ 

النشر في الجريدة.
.........................................
 مذكرة دعوى صادرة عن ديوان 

العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 220 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد 

المحمد بن علي   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك مهند محمد الناشي بطلب /تثبيت 

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

2022/1/30م
فعليك أن تحضر  في الوقت المعين 

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

الثانية/
وإن لم تحضر في الوقت المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
............................................

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 885 

طالب التنفيذ: محمد جاسم عبدون
المنفذ عليه: محمد عبد الرحمن بازر 

باش 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم1044 
لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة 

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

في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /1436/   

طالب التبليغ: محمد حاجي بن بوزان              
المطلوب تبليغه محمد الخضر بن 

حمود
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
الجهة المدعية والمدعى عليه على 

السيارة موضوع الدعوى نوع هونداي 
لون فضي، جردوني تحمل اللوحة رقم 
/761422/ واعتبار عقد البيع المؤرخ  

بتاريخ 2019/6/8 جزء ال يتجزأ من 
القرار.

إلزام مديرية المواصالت   -2
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -3

والمصاريف.
قرار صدر وأُفِهم علناً   -4

بتاريخ 2021/12/13 وجاهي وبمثاية 
الوجاهي بحق المدعى عليه قابالً 

للتمييز .
خالل مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ 

النشر في الجريدة.
 ..............................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 884

طالب التنفيذ: محمد خضر الحمندي 
المنفذ عليه: عماد زياب الهزاع

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 982 

لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة 
االجتماعية في الطبقة خالل مدة

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

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 896

طالب التنفيذ: محمد خلف الحاج
المنفذ عليه: عمار محمد عبد نعسان – 

عدنان ابراهيم  الكدرو 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار 1201 الصادر 
عن هيئة العدالة االجتماعية في الطبقة 

خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر 

في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2242/ لعام 

2022 م
على السيد: محمد سلطان الداشر 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 
في 2022/1/24م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: حسين مرعي الكنو، 

بطلب: تثبيت عقدبيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة . 

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

 إلى المكتب  اإلعالمي في الرقة
تقرر بالملف التنفيذي رقم /907/ 

2021 إخطار المنفذ عليه عن طريق  
صحيفة محلية كونه مقيم في الخارج 
على ان تكون صحيفة التبلغ على 

الشكل التالي :
مذكرة إخطار 

هيئة التنفيذ في الرقة 
تبلغ المنفذ عليه :1 محمد ناصر األحمد 

2- أسعد سعيد الصالح 3- سلمى 
المصطفى 4-محمد صالح الصالح5- 

ربيعة الصالح 6-سناء الصالح 7- قاسم 
الصالح 8-نجود الصالح 9- فاطر 

الصالح
وذلك  بالملف التنفيذي  رقم :907 

/2021 وفق القرار الصادر عن هيئة  

التنفيذ في الرقة على أن يتم حضور 
المنفذ عليه بعد صدور اإلخطار 

التنفيذي بخمسة أيام
وان لم تحضر سوف يتم بحقك بكافة 

اإلجراءات  التنفيذية.
.............................................

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 293 

طالب التنفيذ: محمود أحمد ابراهيم
المنفذ عليه: علي نوري الظاهر 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار 909 لعام2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

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

في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

............................................
 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 292 

طالب التنفيذ: محمود احمد االبراهيم
المنفذ عليه: عبد ابراهيم الزيدان 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار 820 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 في كوباني
رقم أساس الدعوى 190 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته:  محمود 

الشعيل شعيل   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي اقامها 
عليك حامش محمد نور بطلب / فراغ 

سيارة 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني 
لحضور جلسة في الساعة 10 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2022/2/2م

فعليك أن تحضر في الوقت المعين وإذا 
لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيال ًعنك  
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/

وإن لم تحضر في الوقت المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
...........................................
 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /2508/   

طالب التبليغ: مروان طه الطه              
المطلوب تبليغه: ثمر الفياض

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1

الجهة المدعية والمدعى عليه على 
السيارة موضوع الدعوى نوع فولفو 

قاطرة لون أسود وأبيض وأخضرتحمل 
اللوحة رقم /367791/ واعتبار عقد 
البيع المؤرخ بتاريخ 2019/6/18 

جزء ال يتجزأ من القرار.
الزام مديرية المواصالت   -2

الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 
انبرامه. 

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها15يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /356/ لعام 

2022م
على السيد: مروان محمد الخضر 

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

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2022/1/25م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: عصام العلي بن 

بديع، بطلب: تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة. 

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

في الدعوى رقم األساس /3882/ لعام 
2022 م

على السيد: مروان محمد حريتاني  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
2022/1/25م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: سامر محمد بيراوي، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة. 

...................................
 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 869

طالب التنفيذ: مصطفى الشيخو 
المنفذ عليه: 1- سامر عبد القادر 
النجار2- صالح أحمد الحسين 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 993 

لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة 
االجتماعية في الطبقة خالل مدة

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /758/ لعام 

2022م
على السيد: مصطفى زكريا الكردي 

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

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2022/1/25م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: عبد العزيز الغنام، 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

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

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة . 

......................................
 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 879 

طالب التنفيذ: مهند رمضان الحميش
المنفذ عليه: 1- محمد حسن الحسن 2 

عدنان أحمد الحجو 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار 1298 لعام2021 
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

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

في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

3 14 جمتمــــعمنوعـــات

جل آغا/ أمل محمد - حافظ الكرد على لغتهم األم، وأنعشوها ضمن ثورة روج آفا، التي سنحت لهم الفرصة في إحيائها من جديد، وتكون 
لغة رسمية تدرس كمنهاج مدرسي، بعد فشل محاوالت الصهر، وسياسات التعسف بحرمان هذا الشعب من حق التكلم والتعليم بلغته األم.

ثورُة روج آفا نفضت غباَر التهميِش واالنصهاِر 
عن اللغِة الكردّيِة

تصاميُم ناعمٌة... بأيٍد خشنٍة

الحيوية  القديمة  اللغات  من  الكردية  اللغة 
المتنوعة،  بالمفردات  لغناها  وذلك  الشاملة، 
وتعد ثالث لغة تحتوي على الكلمات باإلضافة 
للتعابير والعبارات، هي لغة أصيلة، ومن أعرق 
اللغات وأقدمها، وتتكون من عدة لهجات مثل 
تتالحم  الكورمانجي والكوجري والصوراني، 
جداً،  وواسعة  فريدة  لغة  لتخلق  اللهجات  هذه 

واألبجدية الكردية تُكتب بالحروف الالتينية.
وقد ُمرست عدة ضغوطات على اللغة الكردية 
في  التدريس  من  ومنعت  عديدة،  بالد  في 
مسموحاً  يكن  لم  بها  التحدث  حتى  المدارس، 
لدى الكثير من األنظمة االستبدادية، ورغم ذلك 

كله حافظت على أصالتها.
للغة  الكردية  اللغة  تنقسم  أخرى  لغة  وكأي 
العامية، وهي التي يستخدمها األهالي للتواصل 
منطقة ألخرى،  تختلف من  والتي  بينهم،  فيما 
في  نلمسها  والتي  الفصحى،  الكردية  واللغة 
واألمثال  القديمة  التراثية  واألغاني  الكتب 

الشعبية.
جديد  من  وأحيتها  الكردية  اللغة  انتعشت  ولقد 
لتكون لغة رسمية في المنطقة، فمنحت للشعب 
هذا  في  حقوقه  من  مسلوباً  كان  الذي  الكردي 

الشأن كما لدى حكومة دمشق التي كغيرها من 
بلغتهم  التحدث  من  شعبها  حرمت  الحكومات 
األم والتعليم بها هي ثورة روج آفا، التي جاءت 
شعوب  جميع  فيها  شارك  للمسار  كتصحيح 
المنطقة، فكان للشعب الكردي بصمة مهمة في 
ذلك كما كمان لتشكيل اإلدارة الذاتية نجاح في 
منح جميع الشعوب حقوقهم وفي مقدمتها حق 
التحدث والتعليم بلغة األم، فقد أصبح كل شعب 

يتحدث ويتعلم بلغته األم.

تحقيق الهدف بعد سنوات من 
العمل

المناهج  ضمن  الكردية  اللغة  إدخال  وعن 
حكومية  البداية  في  كانت  والتي  الدراسية، 
لصحيفتنا  أفادت  واجهتهم  التي  والصعوبات 
آغا  جل  بناحية  المدارس  لجنة  في  اإلدارية 
نزهة سيف الدين: »الفكرة لم تأِت من عدم إنما 
هي امتداد لعدة محاوالت في السابق من إدراج 
آفا  ثورة روج  وكانت  للمناهج،  الكردية  اللغة 
الذي  المناسبة من تحقيق هدفنا  اللحظة  بمثابة 

كنا نعمل عليه منذ العديد من السنوات«.

من  أصعب  هي  وحديثة  جديدة  بفكرة  اإلقناع 
حروب  خوض  القائمين  على  كان  تنفيذها، 
وجدوا  لطالما  الذين  المعارضين  مع  فكرية 
على  يتجرؤون  وال  قوقعة،  داخل  أنفسهم 
التحرر منها وزادت نزهة: »لم تكن الصعوبة 
إنما  الداعمين  قلة  في  اإلمكانات وال حتى  في 
العائق األكبر الذي واجهنا هو تشبث فئة كبيرة 
يكن  لم  لكن  الكردية،  اللغة  تعلم  عدم  بفكرة 
هناك شيء يحول بيننا وبين ما كنا نسعى، الثقة 
تدريس  في  الشرعي  بحقنا  والتمسك  بفكرتنا 

لغتنا كان الحافز األكبر لنا لالستمرار«.

نتاُج عملنا أمثر

بعد ثوة روج آفا التي سطرت بطوالت تاريخية 
من  باألمر  المعنيون  تمكن  عدة  مجاالت  في 
التدريس  مناهج  إلى  الكردية  اللغة  إدخال 
الكردية،  باللغة  خاص  منهاج  إعداد  ثم  ومن 
القائمون  لم يكن األمر بهذه البساطة فقد ُكلف 
مناهج  إلى  الكردية  اللغة  بإدراج  والمنادون 
المدرسية الكثير من التضحيات والجهد، وعن 
ثمار  نجني  »اليوم  نزهة  تضيف  األمر  هذا 
عملنا الذي كان يستحق عناء المحاولة، بفضل 
ذلك لغتنا تُقرأ وتُدرس وتُحكى دون ضغوطات 

كما السابق«.
تعمل  التي  الجميل  رحمة  حدثتنا  وبدورها 
معلمة للغة الكردية منذ أكثر من خمسة أعوام 
بلغة  التعلم  بفكرة  المؤمنات  أولى  من  وكانت 
أن  سمعت  حين  »أتذكر  قائلةً:  الكردية  األم 
في  سارعت  الكردية  اللغة  لتعليم  دورة  هناك 
أحد  منزل  في  حينها  الدورة  كانت  التسجيل 
األصدقاء بأعداد قليلة، ولكن حبنا للغتنا دفعنا 
المنتسبة  الفئة  توسعت  فشيئاً  لالستمرار، شيئاً 
في  بسيطة  إعطاء حصص  تمَّ  حتى  للدورات 
كامل  بشكل  المنهاج  تحول  ثمَّ  ومن  المدارس 

باللغة الكردية«.

التغلب عىل الفشل

الفئة الشابة في الحفاظ على اللغة   وعن دور 
وإحيائها دوماً، قالت المعلمة رحمة »نحن الفئة 
الشابة كان يقع على عاتقنا المسؤولية الكبرى 
في إقناع المجتمع، لقد شاهدنا نظرات السخرية 
لغتنا  نتعلم  كنا  حين  محيطنا  من  واالستهزاء 
حتى أننا عملنا بدون مقابل في بداية األمر ألن 
الثورة  وبفضل  لنا  حلماً  كان  بلغتنا  التدريس 

حققناه«. 
واجهت اللغة الكردية حين تمَّ إدخالها للمدارس 
الحكومية، انتقادات عديدة ومحاوالت لطمسها 
مجدداً وسياسات قمعية للحد منها ولكن الرغبة 
التي  الدقيقة  والخطط  النير  والعمل  الملحة 
تلك  كل  تفادي  من  تمكنت  عليها  السير  تمَّ 
المؤامرات، ولم يتوقف األمر على ذلك فحسب 
بل ألفَّ المعنيون مؤلفات وكتباً خاصة بالتراث 
والتاريخ الكردي وتدريسها في المدارس لبناء 

جيل على دراية بثقافته وتاريخه ناطق بلغته.

إفساح املجال بعد الكبت

لكافة  شرعي  حق  هو  األم  باللغة  التعليم  حق 
القوميات، االكتفاء فقط باللغة في إطار التداول 
الريح  مهب  نحو  تنحدر  ويجعلها  يكفي  ال 
وذلك بسبب تداخل اللغات مع بعضها البعض 
ومن هذا المنطلق فإنَّ المحافظة على أي لغة 
التعليمية،  المؤسسات  في  تدريسها  في  تكمن 
كتب مختلفة ُصدرت باللغة الكردية بعد ثورة 
روج آفا وُكتّاب كرد تمكنوا بفضل هذه الثورة 
قاموا  التي  وروايتهم  كتبهم  عن  اإلفصاح  من 
وتداولها  ونشرها  السر  في  اللغة  بهذه  بتأليفها 

جهراً.
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  ربوع  في 
الكردية  اللغة  تُدرس  مدارسها  مختلف  وفي 
تعلم  في  الكردي  للشعب  شرعي  حق  وهو 
المهتمين  بعد خضوع  بها  والتعليم  األم  لغتهم 
لدورات أكاديمية مكثفة تؤهلهم لخوض مهمة 
التعليم والتدريس، وتعد جامعة روج آفا أولى 
والقت  الكردية  باللغة  تُدرس  التي  الجامعات 
إقباالً كثيفاً من قبل الراغبين باالنضمام إليها، 
بشكل  الكردية  باللغة  التدريس  يكون  وبذلك 
أنقذت  التي  آفا  ثورة روج  اندالع  منذ  رسمي 
اللغة الكردية من االنصهار والتمازج لتعرف 
هذه الثورة بثورة اللغة، وال يزال العمل قائماً 
لهذه اللحظة لالعتراف الرسمي بهذه اللغة ليس 
فحسب  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  فقط 

إنما في سوريا كلها.

قامشلو/ رشا علي - على مدى ثالثة عقود من 
الزمن يعمل محمد يوسف بمهنة الخياطة في 
مدينة قامشلو، رافضاَ المغريات التي قدمت له 

للعمل خارج وطنه »وطننا بحاجة لنا«.  
الغربي  الحي  وفي  قامشلو  أحياء  أحد  في 
خمسيني  لرجل  صغير  محل  هناك  بالضبط 
الخياطة،  أدوات  وأمامه  كرسيه  على  جالس 
جماالً  لتزيدها  بها  ويتفنن  باألقمشة  يتالعب 

ورنقاً تجذب الزبائن.
األلبسة  بخياطة  الممتهنين  أحد  يوسف  محمد 
سكان  من  عاماً   57 العمر  من  يبلغ  النسائية 
ثالثين  منذ  المهنة  هذه  يمارس  قامشلو،  مدينة 

عاماً.
األلبسة  على  النسائية  األلبسة  خياطة  فضل 
الرجالية كونها مهنة متجددة، وتلقى إقباالً من 
مختلف األعمار تضاف إليها بعض المتطلبات 
الموسم  وطبيعة  الفنية  والرؤية  الذوق  حسب 

الذي يلفت انتباه المرأة.

بداية مشواره املهني...

المرحلة  في  الدراسة  عن  يوسف  انقطع 
اإلعدادية من أجل تعلم مهنة الخياطة، فقد وجد 
المهنة  هذه  المتهان  المناسب  الشخص  نفسه 
روحي  من  قريبة  الخياطة  مهنة  أجد  »كنت 
وكانت الكثير من أفكارها محفورة في مخيلتي، 

الخياطة عملت  لتعلم مهنة  بداية مشواري  في 
أزياء  باسم  محله  ويعرف  الخياطين  أحد  عند 
مالك، وبعد التحاقي بالخدمة العسكرية عملت 
العسكرية،  األلبسة  أخيط  هناك، وكنت  خياًطاً 
ولكن الفضل األول لتعلمي مهنة الخياطة يعود 
من  الكثير  منه  تعلمت  فقد  سندس،  أزياء  إلى 
عام  وفي  التفصيل،  وطرق  الخياطة  خطوات 
خاص  محل  لفتح  الفرصة  لي  أتيحت   1992
بمدينة  الغربي  الحي  في  النسائية  للخياطة  بي 
ابنتي  اسم  على  بتسميتها  وقمت  قامشلو، 

نوبهار، وما زلت أعمل به إلى هذا اليوم«.
على  والده  شجعه  صغيراً  يوسف  كان  عندما 
تعلم مهنة الخياطة والعمل بها، واليوم يبلغ من 
العمر أكثر من خمسة عقود من الزمن وما زال 
يعمل بها، ويتحدث قائالً: »عندما كنت صغيراً 
شجعني والدي على تعلم مهنة الخياطة، وكان 
ذلك التشجيع بمثابة الدعم المعنوي، وكان ذلك 
عندما  مهنتي،  في  النجاح  أجل  من  ضرورياً 
يكون لدى المرء رغبة ودافعاً من أجل تعلم أي 
ويحقق  كبيرة  بسرعة  ويتقنها  سيتعلمها  مهنة 

نجاحاً في مدة زمنية قصيرة«.

وّرث مهنَته لغريه

قام يوسف بإعطاء دورات تعلم الخياطة للكثير 
من الشباب والشابات، وتخرج على يده الكثير 

من الخياطين، كما عمل على إعطاء الدروس 
بمدينة  الثقافي  المركز  في  الخياطة  مهنة  عن 
قامشلو من عام 1997 إلى عام 2009، وفي 
عام 1997 قام بتعليم عدد من شباب وشابات 
بلدة تربه سبيه لمهنة الخياطة وبهذا الخصوص 
أوضح يوسف: »لم أدرس في مجال الخياطة 
عملت  ألنني  فيها،  كبيرة  خبرة  لدي  ولكن 
وبحثي  بها  الكبير  واهتمامي  طويلة  لفترة  بها 
المستمر في مجال الخياطة من أصغر خطوة 
منفصلة  ليست  الخياطة  مهنة  أكبرها،  إلى 
التطبيق خطوة مهمة وطريق  العلم ولكن  عن 

أساسي لتعليم المهنة«.

معروف بخفة يديه يف العمل

وعن الزبائن الذين يقصدونه وطريقة التعامل 
معهم أشار يوسف: »لدي زبائن وهم راضون 
عن عملي وعن معاملتي لهم، أن تحديد وقت 
التي  واألسعار  دقيقة  تكون  الفساتين  إنهاء 
ثابتة، ألنها تختلف حسب نوعية  أحددها غير 
الخفيف  القماش  خياطة  سعر  يختلف  القماش، 
الثقيل  ألن  الثقيل،  القماش  خياطة  سعر  عن 
إلى  الخرز وخياطته صعبة، باإلضافة  يحوي 
مني  يطلبون  وأحياناً  يريدونه،  الذي  الموديل 

المساعدة في اختيار الموديل المناسب لهم«.
وبخصوص األلبسة التي يقوم بخياطتها والمدة 
»أقوم  يوسف:  لنا  نوه  يستغرقها  التي  الزمنية 
ولكنني  والرجالية،  النسائية  األلبسة  بخياطة 
الفساتين  مثل  كثيراً،  النسائية  األلبسة  أخيط 
الكردي  والزي  السهرات  وفساتين  العادية 
كان  الذي  التراثية  واأللبسة  الكريال  وزي 
الوقت  في  عليه  الطلب  وقل  أجدادنا،  يلبسها 
الحاضر، إن المدة التي أخيط بها فستان عادي 
الكردي  الزي  أما  دقيقة،  العشرين  تتجاوز  ال 
تتجاوز  ال  زمنية  مدة  في  خياطتها  من  انتهي 

الساعتين، أنني أعرف بخفة يدي بين الخياطين 
في قامشلو«.

املحافظة عىل الرتاث الكردي 
األصيل

على  الحفاظ  إلى  يوسف  محمد  الخياط  يسعى 
الزي الكردي والفلكلور خاصة في المناسبات 
وعيد النوروز حيث يزداد الطلب عليه لدرجة 
في  للعمل  فيضطر  عمل  أزمة  عنده  تصبح 
المنزل أيضاً في أغلب األحيان لتجاوز المحنة.

أردف  المنطقة  في  الكردي  الزي  أهمية  وعن 
يوسف: »الزي الكردي هو تراث أجدادنا، ومن 
فقديماً  عليه،  والمحافظة  به  االهتمام  الواجب 
األلبسة،  خياطة  في  الناس  معظم  يرغب  كان 
كانت النساء والشابات يلبسن الفساتين والزي 
أما  واألعياد،  المناسبات  جميع  في  الكردي 
الكثير من الموديالت  في وقتنا الحالي اختفت 

واختلفت األذواق«.
الهدف  بأن  يوسف  أكد  حديثه  متابعة  وفي 
على  المحافظة  هو  الكردي  الزي  خياطة  من 
التراث الكردي األصيل واالعتناء به وحمايته 
من االندثار، وإظهاره كلوحة تتألق به الشابات 
بموديالته  الكردي  »الزي  مضيفاً:  والنساء، 
الجميلة  ألوانها  فنية في  المختلفة تشبه لوحات 
والالفتة للنظر، حيث تشبه ألوان الربيع، وأنا 
أيضاً أعمل بجهد عليه، وأضع بصمة وطابعاً 

خاصاً يعجب بها الزبائن«.

الصعوبات... واملعاناة

تواجه يوسف  التي  الصعوبات  أما بخصوص 
لنا  يبين  الخياطة  بمهنة  العمل  في  ومعاناته 
 26 لمدة  النظارات  وضع  إلى  اضطر  بأنه 

العمل  عند  الظهر  آالم  من  يعاني  وبأنه  سنة، 
أسعار  زيادة  إلى  باإلضافة  طويلة،  لساعات 
والخيوط  اإلبر  من  الخياطة  مستلزمات  جميع 
واألزرار وغيرها بالنسبة إلى السنوات الفائتة.
يتقنها  فمن  الكثيرون،  يتقنها  ال  الخياطة  مهنة 
فيها،  بالعمل  شغف  ولديه  أحبها  قد  يكون 
فرص  يأتيهم  الخياطين  من  الكثير  وهناك 
عملهم  تطوير  أجل  من  الوطن  خارج  العمل 
هؤالء  أحد  هو  ويوسف  يرفضون،  ولكنهم 
الذين رفضوا العمل خارج الوطن وظل متشبثاً 
»إذا  يوسف:  فيشدد  له  قدموه  ما  يغريه  لم  به 
ذهبنا وتخلينا عن الوطن فمن سيبقى يعمل فيه، 
وطننا بحاجة لنا ويجب علينا إظهار المواهب 

للشعب من أجل أن يستفيد منها«.
يوسف  فتحدث  المستقبلية  المشاريع  عن  أما 
»كنت أرغب في افتتاح مشغل خياطة خاصة 
دون  حال  المادية  قدرتي  ضعف  ولكن  بي، 
على  زائدة  طلبية  هناك  ليس  وأيضاً  ذلك، 
يعتمد  حيث  منطقتنا  داخل  المنتوجة  البضاعة 
المناطق  المستوردة من  البضاعة  التجار على 

األخرى«. 
متمنياً:  حديثه  يوسف  محمد  الخياط  واختتم 
للخياطة  الالزمة  المواد  جميع  توفير  »أتمنى 
نعمل  وأن  طريقنا  في  صعوبة  نواجه  وأال 
بضمير ألننا نعلم ظروف التي يمر بها شعبنا 
في  واالرتفاع  الغالء  بسبب  الوقت  هذا  في 

األسعار«.
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أفقي

1 فيلسوف فرنسي – جهد بالكردية معكوسة .2 من 
الطيور – شخصية كرتونية .3 اسم علم مؤنث – كمال 
.4 من االحرف االبجدية – من الجهاز الهضمي .5 ابو 

لهب مبعثرة – للتأوه معكوسة .6 الريش مبعثرة .7 احدى 
المشروبات – بلدة سورية .8 اشتاق – اسوزي مبعثرة .9 

دولة اوروبية .

عمودي

كلامت متقاطعة

أفقي

عمودي

1 خانقين – دب 2 النميمة 3 
ينال – روجر 4 دم – صحون 5 
بيت – صد – دف 6 كركون – 
ميا 7 يا – ن-ن-ن-ن 8 اقليدس 

9 شريف اومري . 

حل العدد السابق:

اعداد: دجوار أحمد آغا

1 من اكثر الحيوانات البحرية سميةً .2 يُريد – جيد 
منيح بالسريانية .3 احد قادة مقاومة 14 تموز 1982 

.4 عالجه .5 اله – صغير الفرس – في الفم .6 من 
الفواكه – مستقيم .7 احرف متشابه – طاهراُ .8 اكلة 
شعبية تونسية مشهورة – هواء بالكردية .9 مصطلح 

عن الطيارين االنتحاريين اليابانيين .

1 خالد بكداش 2 االمير – قر 
3 ن-ن-ن – تكيلي 4 قميص – 
وايف 5 ي-ي-ي – حصن – دا 
6 نمرود – نسوا 7 نوة – من 8 

دينار 9 بيريفان .
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 النسخة الورقية العدد:   1044   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1248  النسخة الورقية العدد:   1044   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1248 

السنة الحادية عشرة - العدد 1044
األربعاء  19 كانون الثاني 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1044
األربعاء  19 كانون الثاني 2022 صحــــة 413أخبـــــار حملية

الفشل الكلوي.. األعراض واألسباب والعالج

خمس خضار ورقّية مليئة بالفوائد ومفيدة لصحتك

النهائيّة  بالمرحلة  يُسّمى  ما  أو  الكلوّي  الفشل 
توقّف  عن  ينتج  مرٌض  هو  الكلوّي،  للمرض 
أو ضعف شديد إلحدى الكليتين أو كلتيهما عن 
العمل، حيث تفقدان القدرة على القيام بعملهما 
الجسم  قدرة  عدم  ذلك  فينتج عن  فعّال،  بشكٍل 
الّزائدة  الفضالت والّسوائل  التخلّص من  على 
في  كبير  اختالل  إلى  يؤدّي  مّما  الحاجة،  عن 
من  كبير  عدد  ذلك  عن  وينتج  الدّم،  كيميائية 

األعراض. 
الحاد،  الكلوّي  الفشل  نوعان:  الكلوّي  الفشل 

والفشل الكلوّي الُمزمن.
أو  هبوط  هو  الحاد:  الكلوّي  الفشل  أوالً:  ـ   
وظيفة  في  وسريع  وُمفاِجئ  حادّ  توقّف  حتّى 
تراكم  إلى  يؤدّي  قصيرة،  فترة  خالل  الكلية 
الّسوائل والفضالت في الجسم، وأهّمها ارتفاع 
نسبة اليوريا في الدّم، وهذا الفشل في الوظيفة 
يكون خطيراً وقاتالً إذا لم يتّم عالجه بالّصورة 
نقص  هو  الرئيس  وسببه  الُمناسبين،  والوقت 
أهّمها  أسباب  لعدّة  للكلية  الُمفاِجئ  التّروية 
الجفاف الّشديد، أو فقدان كّميات كبيرة من الدّم. 

أعراض الفشل الكلوّي الحاد

 أعراض الفشل الكلوّي كثيرة وُمتعدّدة، فعدم 
يؤدّي  التخلّص من فضالته  الجسم على  قدرة 
إلى خلل عام في الجسم وفي جميع أنحائه، وقد 
لها  االنتباه  فيجب  قاتلة،  تكون هذه األعراض 

بشكٍل جدّي، وهذه أهّم تلك األعراض: 
والغثيان،  بالقيء،  والّشعور  الّشهية  فقدان  ـ 

والدّوخة. 
ـ قلّة في إفراز البول، وقد تصل إلى االمتناع 
عن إفراز البول، ألّن الدّم الواصل إلى الكليتيّن 

قليل جداً أو ُمنعدم. 
الدّم،  فقر  نتيجة  المريض  لوِن  في  شحوب  ـ 

وتورم وضعٌف عام في جسم المريض. 
ـ توّرم الساقين نتيجةً لتراكم الّسوائل في الجسم 

بسبب قلّة إفرازها.
غيبوبٍة  في  المريض  يدخل  أن  الممكن  من  ـ 
الغيبوبة  الكلويّة، وتكون هذه  بالغيبوبِة  تُعرف 

نتيجةً لتراكم اليوريا في الجسم. 
ـ آالٌم في البطن. 

ـ الّشعور بجفاِف الحلق والعطش بسبب نقص 
الّسوائل في الجسم.

أسباب الفشل الكلوّي الحاد

ثالث  إلى  الكلوّي  الفشل  أسباب  العلماء  قّسم 
مجموعات هي: 

ـ األسباب قبل الكلويّة:
الدّم  تمنع وصول  أو  تُقلّل  التي  األسباب   هي 

إلى الكليتين ومن هذه األسباب: 
من  الكثير  تستنزف  التي  الّشديدة  الحروق  ـ 

بالزما الدّم. 
ـ النّزيف الحاد الذي يُفِقد الجسم كميّاٍت كبيرةً 

من الدم. 
الجسم  تُفقد  التي  الشديدة  المعويّة  االلتهابات  ـ 
اإلسهال  بسبب  الّسوائل  من  كبيرةً  كمياٍت 

ْين.  والقيء الُمستمرَّ
ـ االنسداد المعوّي. الفشل الكلوّي كبدّي المنشأ. 

ـ التهابات البنكرياس الحادّة. 
حيث  الرئويّة،  والجلّطة  الصدريّة  الذّبحات  ـ 
يشترك الجميع بالهبوط الحادّ في ضغط الدّم. 

ـ الحساسيّة الُمفِرطة. 
ـ الُجَرع العالية من أدوية الّضغط. 

األسباب الكلويّة:
الكلية  على  الُمباشر  الّضرر  في  تكمن   

وأنسجتها، وينتج هذا من عدّة أسباب وأهّمها:
داخل  والّشرايين  األوردة  في  الدّم  تجلّط  ـ  

وحول الِكلى. 
ـ ارتفاع الكولسترول وترسُّبه الذي يمنع تدفّق 

الدّم في الكليتين.
ـ التهاب ُكبيبات الكلى. 

ـ ُمتالزمة انحالل الدّم اليوريمّي، وهو مرض 
الدّم  لخاليا  ألوانه  سابق  تدمير  عن  ينتج 
الذّئبة،  الحادّة.  المسالك  التهابات  الحمراء. 
التهاب  بسبب  المناعّي  الجهاز  واضطراب 

ُكبيبات الِكلى. 
ـ األدوية، مثل بعض أدوية العالج الكيميائّي، 
الُمستخدَمة  واألصباغ  الحيويّة،  والُمضادّات 
وحمض  التّصوير،  اختبارات  خالل 
لعالج  يُستخدَم  الذي  )رلكاست(  زوليدرونيك 
الكالسيوم  وارتفاع  العظام،  هشاشة  ُمستويات 

في الدّم )فرط كالسيوم الدم(. 
خاليا  وسرطان  الُمتعدّد،  النخاعّي  الورم  ـ 

البالزما. 
الجلد، وهي مجموعة من األمراض  ـ تصلُّب 

النّادرة التي تؤثّر على أنسجة الجلد والّضام. 
وهو  الخثارّي،  الُصفيحات  نقص  فرفريّة  ـ 

اضطراب نادر في الدم.
الثّقيلة،  والمعادن  الكحول،  مثل  الّسموم،  ـ 

والكوكايين. 
ـ التهاب األوعية الدمويّة. 

ـ النّخر األنبوبّي الكلوّي. 
ـ األسباب بعد الكلويّة:

 هي أّي مرض يؤدّي إلى انسداد مجرى البول، 
ويمنعه من الخروج من الجسم، مثل:

ـ سرطان المثانة. 
ـ تجلّط الدّم في المسالك البوليّة. 

ـ سرطان عنق الّرحم. سرطان القولون. 
ـ تضّخم البروستات. 

ـ حصى الِكلى. 
األعصاب  على  تُغذّي  التي  األعصاب  تلف  ـ 

التي تتحّكم في المثانة.
ـ سرطان البروستات. 

الَحَصوات،  بسبب  الحالبيّن  كال  في  انسداد  ـ 
أحدهما،  انسداد  أو  جداً،  الحدوث  نادرة  وهذه 
الجانب  في  الكلية  بوظائف  فشل  وجود  مع 

اآلخر. 
البول  مجرى  تخّص  التي  الوراثيّة  المشاكل  ـ 

الُمؤدّية إلى انسداده.

عالج الفشل الكلوّي الحاد

بحسب  الحاد  الكلوّي  الفشل  عالج  يختلف   
الَخَطوات  بعض  هذه  ولكن  له،  الُمسبِّب 

األساسيّة للعالج وهي: 
حاالت  في  فقده  وتعويض  الدم  نقل  عمليّة  ـ 

النّزيف تبعاً إلى نسبة الهيموجلوبين في الدم. 
حاالت  في  المفقودة  الجسم  سوائل  تعويض  ـ 
الّسوائل  كميّة  حساب  يمكن  بحيث  الجفّاف، 
التي يحتاجها الجسم للتّعافي عن طريق تركيب 
قسطرة مركزيّة بالوريد األجوف، ويتم عبرها 
تحديد  ثّم  المركزّي،  الوريدّي  الّضغط  قياس 

كميّة الّسوائل المطلوبة بدقّة.

من  والخارجة  الدّاخلة  الّسوائل  كميّة  تحديد  ـ 
الجسم وتجميعها بشكٍل دورّي. 

ـ عالج ارتفاع البوتاسيوم والكالسيوم في الدّم 
والمحاليل  األدوية  من  مجموعة  طريق  عن 

التي تُعَطى للمريض عن طريق الوريد.
ـ عالج االلتهابات البكتيريّة، في حال وجودها، 

باستخدام الُمضادّات الحيّويّة الُمناسبة. 
ـ إيقاف ُكل األدوية التي قد تُسبّب فشالً بوظائف 

الِكلى. 
الكلوّي  للفشل  الُمصاحبة  األعراض  عالج  ـ 
مثل: الغثيان، والقيء، بُمضادّات أدوية المعدة 

والقيء. 
ـ غسيل الِكلى للتخلّص من سموم الجسم. 

الفشل  يحدث  المزمن:  الكلوّي  الفشل  ثانياً:  ـ 
في  وُمستمّر  تاٍم  قصوٍر  عن  الُمزمن  الكلوّي 
الِكلى  مّما يجعل  الِكلى،  القيام بوظائف  عمليِة 
الجسم  فضالِت  من  التخلّص  على  قادرة  غير 

وتراكمها في جسده.

أعراض الفشل الكلوّي املزمن

 يوجد أعراض ُمتشابهة ما بين الفشل الكلوّي 
هذه  ومن  الحادّ،  الكلوّي  والفشل  الُمزمن 

األعراض ما يأتي:
ـ ارتفاع ضغط الدم، ألن الِكلية مسؤولة بشكٍل 
نسبة  فبارتفاع  الّضغط،  تنظيم  عن  رئيس 
منه  الّزائد  إخراج  وقلّة  الدّم  في  الّصوديوم 
والتّعب  اإلرهاق  الّضغط.  ارتفاع  إلى  يؤدّي 
والتوتّر  باالكتئاب  وشعوره  للمريض،  العام 
النفسّي. شعور المريض بالغثيان والقيء بسبب 

قلّة األكل وانسداد الشهيّة.
ـ هبوط واحتقان وفشل عضلة القلب. 

مّما  فيها،  الّسوائل  وتراكم  الّرئتين،  توّرم  ـ 
يؤدّي إلى صعوبة التنفّس. 

ـ التهاب عضلة القلب والغشاء الذي يحتويه. 
ـ شعور المريض بالحّكة الشديدة بسبب تراُكم 

اليوريا تحت الجلد.
 يُعاني المريض من فقٍر في الدم، الحتواء الدم 
في الجسم على كميّة كبيرة من األمالح، وقلّة 

الّطعام الذي يتناوله المريض. 

أسباب اإلصابة مبرض الفشل 
الكلوّي املزمن

 تتشابه أسباب اإلصابة بمرض الفشل الكلوّي 
الُمزمن مع الفشل الكلوّي الحاد، باإلضافة إلى 

األسباب اآلتية:
ـ مرض السّكري. 

ـ ارتفاع ضغط الدم. 
ـ التهاب ُكبيبات الِكلى. 

ـ التهاب الكلية الخاللي، وهو التهاب األنابيب 
الكلويّة وما حولها.

 التهاب الِكلى ُمتعدّد الكيسات. 
مثل  طويلة،  لفترة  البول  مجرى  في  انسداد  ـ 
في  الّسرطانات  بعض  أو  البروستات،  تضّخم 

المنطقة ذاتها. ارتداد مثانّي حالبّي. 
ـ التهاب حوض الِكلية. 

عالج الفشل الكلوّي املزمن

 يتراوح العالج ما بين عالجٍ دوائّي أو تجنّب 
بعض األطعمة، ومن هذه العالجات ما يأتي:

ـ تناول األدوية الخافضة لضغط الدم. 
ـ تناول هرمون األريثروبيوتين، وهو هرمون 
تُفرزه الِكلية، يقوم بتنشيط نخاع العظم لتصنيع 

خاليا الدّم الحمراء. 
ـ تناول البروتينات واللّحوم الحمراء، مع الّحد 
من تناول األسماك الحتوائها على نسب كبيرة 

من الفوسفات. 
ـ الحد من تناول الُمعلّبات واألمالح، الحتوائها 

على نسب عالية من الّصوديوم. 
تعمل على  زيادتها  الدّهون، ألن  التّقليل من  ـ 
وارتفاع  الّشرايين،  تصلّب  احتماليّة  زيادة 

ضغط الدم. 
ـ الغسيل الكلوّي.

المليئة  األوراق  أنواع  من  العديد  وهناك 
وحمض  واأللياف  والمعادن  بالفيتامينات 
الفوليك ومضادات األكسدة والعناصر الغذائية 
الدم  وسكر  للقلب  مفيدة  فهي  لذلك  األخرى، 

وجهاز المناعة وإصالح الخاليا.
إن األوراق الخضراء غنية بمضادات األكسدة 
والفيتامينات والمعادن واأللياف، ومن الممكن 
إلى  يومي  غذائي  نظام  في  دمجها  يؤدي  أن 

توفير كثير من الفوائد الصحية.
أوصت  ورقية  إليكم خمس خضار  يلي  وفيما 

بها مختصة التغذية باالن:

ـ أوراق النعناع:
ـ تساعدك أوراق النعناع على محاربة االنتفاخ 
الفم  رائحة  وإخفاء  الهضم  عسر  وتخفيف 

الكريهة.
والمغذيات  األكسدة  بمضادات  معبأة  فهي  ـ 

النباتية. 
الفوسفور  مثل  للمعادن  جيد  مصدر  إنها  ـ 
والفيتامينات مثل )سي( و)دي( و)إي( و)إيه(، 
التي تعمل على تحسين نظام المناعة في الجسم.

ـ البقدونس:
ـ البقدونس منخفض السعرات الحرارية وغني 
)إيه  فيتامين  مثل  المهمة  الغذائية  بالعناصر 
وسي(  )إيه  فيتامينات  وتعتبر  وكيه(،  وسي 
على  تعمل  التي  القوية  األكسدة  مضادات  من 
الجلد  لصحة  مهمة  أنها  كما  المناعة،  تحسين 

والعين بشكٍل جيد. 
والبقدونس مصدر جيد للمعادن مثل المغنيسيوم 

والبوتاسيوم.

ـ أوراق الحلبة:
من  والعديد  النباتية  للمغذيات  مخزن  إنها 
وإيه(  )سي  فيتامين  مثل  األكسدة  مضادات 
-التي تعزز الصحة العامة للفرد، هذه األوراق 
الجاليسيمي(،  المؤشر  )منخفضة  أطعمة  هي 
في  أفضل  بشكٍل  التحكم  في  أيضاً  وتساعد 

الجلوكوز.

ـ الخس:
الخس غني بمضادات األكسدة مثل البوتاسيوم، 
وتعزيز  االلتهابات  محاربة  على  يساعد  وهو 

الخس  في  الموجودة  واأللياف  القلب،  صحة 
الوزن،  إنقاص  في  وتساعد  الهضم  تعزز 
وتعزيز  العصبي  الجهاز  تهدئة  على  وتساعد 

النوم الجيد.

ـ السبانخ:
جداً  غني  السبانخ  أن  المعروف  من 
بـ)الكاروتينات( وفيتامين )سي وكيه( وحمض 

الفوليك. 
للذوبان  القابلة  غير  لأللياف  جيد  مصدر  إنه 
التي تساعد في الهضم وفقدان الوزن، ويحتوي 
يُحّسن  الذي  )اللوتين(  مركب  على  السبانخ 
ويساعد  العظام  صحة  ويعزز  العين،  صحة 

على التحكم في ضغط الدم.
وأخيراً، إليك لماذا يجب على الجميع تضمين 

الخضار الورقية في نظامهم الغذائي:
ـ متوفرة بسهولة في أي مكان وبسعر منخفض.
يوفر  اليومي  الغذائي  النظام  إلى  إضافتها  ـ 
مثل  األساسية  الغذائية  العناصر  لجسمك 
ومضادات  واأللياف  والمعادن  الفيتامينات 

األكسدة وما إلى ذلك.
في  الموجودة  األكسدة  لمضادات  يمكن  ـ 

األوراق أن تعزز جهاز المناعة.
ـ يمكنها حماية بشرتك والمحافظة على رطوبة 

جسمك لفترة أطول.

ـ إضافة كمية معتدلة من األوراق إلى نظامك 
مخاطر  من  تقلل  أن  يمكن  اليومي  الغذائي 

اإلصابة بالقلب والسمنة ومشاكل أخرى.

كوباني/ سالفا أحمد ـ ندد أهالي كوباني بهجمات المحتل التركي ومرتزقته التي طالت 
المدنيين العّزل، وأكدوا بأن دولة االحتالل التركي مهما حاولت لن ُتثنيهم عن االستمرار 
في النضال والمقاومة، والوقوف في وجه جميع المخططات التي تستهدف النيل من 

إرادتهم وعزيمتهم التي ال تلين.

أهالي كوباني: مستعدون للتضحية بأموالنا وأنفسنا 
للتصدي للمخططات االحتاللية

اللجنة الموسعة للعقد االجتماعي 
تستأنف النقاش حول ما تبّقى من بنود

في مناطق خفض التصعيد قصف متبادل بين قوات 
حكومة دمشق والمرتزقة

اعتصم المئات من أهالي مقاطعة كوباني تحت 
الشبيبة  حركة  نصبتها  التي  االعتصام  خيمة 
التركي  المحتل  هجمات  على  رداً  الثورية 
واستنكاراً  المنطقة،  سكان  لتهجير  الرامية 
للهجمات التركية ومرتزقتها على المدنيين في 
كوباني وقراها، حيث أّم الخيمة العشرات من 
األهالي مرددين الشعارات الرافضة للهجمات 
جيش  يرتكبها  التي  والمجازر  واالنتهاكات 
االحتالل التركي ومرتزقته، ومستنكرةً موقف 

المجتمع الدولي الصامت. 

الشهيد  ساحة  في  االعتصام  خيمة  نُصبت   
كانون  شهر  من  عشر  السادس  في  عكيد 
أبناء  من  المئات  فيها  شارك  الحالي،  الثاني 
أعضاء  إلى  إضافةً  ونواحيها،  كوباني  مدينة 
في  المدنية  والمؤسسات  المراكز  وعضوات 

المقاطعة. 

الهجامت تهدف إلفراغ املنطقة 
من ساكنيها

حول ذلك تحدثت لصحيفتنا الرئيسة المشتركة 
للشبيبة الثورية في إقليم الفرات هبون محمد، 
التي نددت في بداية حديثها بالهجمات الغاشمة 
لدولة االحتالل التركي، وقالت: دولة االحتالل 
وقصفها  هجماتها  خالل  من  تسعى  التركي 
للمدنيين العّزل، خلق حالة من الذعر بين الناس 
وبالتالي تؤدي إلى الهجرة وإفراغ المنطقة من 

ساكنيها. 
تحت  االعتصام  من  غايتنا  هبون:  وأضافت 
االحتالل  لدولة  رسالتنا  إيصال  الخيمة،  هذه 
لن  إرادتنا  كسر  حاولوا  مهما  بأنهم  التركي 
ماضون  بأننا  يعلمون  وهم  ذلك،  من  يتمكنوا 
المحتلة،  أراضينا  وتحرير  الحرية  في طريق 
بإرادتنا الحرة والقوية وحدها سنردع المحتلين 

والمتربصين بأرضنا. 

إرهابهم لن يُخيفنا بل يُزيدنا 

إرصاراً وقوة

بهجمات  هوشان  علي  المواطن  ندد  فيما 
االحتالل التركي ومرتزقته وقال: اليوم نعتصم 
بالهجمات  واستنكاراً  تنديداً  الخيمة  هذه  تحت 
االحتالل  دولة  اآلمنة،  مناطقنا  على  التركية 
مدينة  على  هجماتها  من خالل  تسعى  التركي 
واستقرار  أمان  لزعزعة  وقراها،  كوباني 

المنطقة.
واختتم علي هوشان حديثه بالقول: تركيا تظن 
العشوائية  وهجماتها  اإلرهابية  بأفعالها  بأنها 

مشروعنا  وإفشال  منا  النيل  من  ستتمكن 
الديمقراطي، نؤكد بأنها واهمة ألننا لن نتخلى 
ونحن  الهجمات،  اشتدت  مهما  أرضنا  عن 
مستعدون للتضحية بآالف آخرين للوقوف في 

وجه اعتداءاتهم ومخططاتهم التوسعية.
الواقع  السبت  يوم  في  بأنه  ذكره  الجدير  ومن 
في الثامن من كانون الثاني الجاري، تعّرضت 
كوباني وقراها لقصف مكثف من قبل المدفعية 
باستشهاد  تسبب  عشوائي،  وبشكٍل  التركية 
بجروح  آخرين   11 وإصابة  وطفل  مدني 
بُترت  الذي  حنيفي  عبدو  الطفل  بينهم  مختلفة 

ساقه. 

الموسعة  اللجنة  استأنفت  ـ  األخبار  مركز 
وشرق  لشمال  االجتماعي  العقد  لصياغة 
سوريا أعمالها، في السابع عشر من كانون 
الثاني لتستمر على مدار ثالثة أيام متتالية، 
بحضور كامل أعضاء اللجنة الموسعة التي 
تتألف من 158 عضواً وعضوة، لمناقشة ما 
تبقى من بنود العقد، بعد أن توقفت وانتهت 
من مناقشة وتعديل 30% من مسودة العقد، 

منتصف الشهر الفائت من العام المنصرم.

من شهر  في 15  قد شكلت  اإلدارة  وكانت 
مصغرة،  لجنة  المنصرم،  العام  من  تموز 
إعداد  على  للعمل  عضو/ة،   30 من  مؤلفة 
اللجنة  ضمن  ومناقشتها  للعقد،  مسودة 
الموسعة التي تضم مختلف شرائح المجتمع 

في شمال وشرق سوريا.
وحول إعمال اللجنة وما يمكن التوصل إليه 
تحدث لوكالة هاوار عضو اللجنة المصغرة 
الذاتية  لإلدارة  االجتماعي  العقد  لصياغة 
لشمال وشرق سوريا، سيهانوك ديبو، فقال: 
إن استئناف أعمال اللجنة، جاء بعد االنتهاء 
المجتمعي، حيث  بالنظام  المتعلق  القسم  من 
آلية من أجل مشاركة ما تم  سيتم استحداث 
الوصول إليه ومشاطرته مع جميع الفعاليات 
الذاتية،  اإلدارة  مناطق  كافة  في  المجتمعية 
بدءاً من منبج مروراً بمناطق إقليم الفرات، 
إقليم  إلى  وصوالً  والرقة،  الزور  دير 

الجزيرة، بعد االنتهاء من صياغته.

حكومة  قوات  قصفت  ـ  األخبار  مركز 
دمشق مواقع في جبل الزاوية جنوبي إدلب، 
في حين شهد محور المشاريع بسهل الغاب، 
المبين«  »الفتح  مرتزقة  بين  متبادل  قصف 
وقوات وحكومة دمشق، وسط تحليق مكثف 
أجواء  في  الروسية  االستطالع  لطائرات 

ريفي إدلب وحماة.
صباح  دمشق  حكومة  قوات  واستهدفت 
االثنين 2022/1/17 مواقع في جبل الزاوية 
اشتباكات  اندلعت  حين  في  إدلب،  جنوبي 
المتوسطة والثقيلة، بين  بالرشاشات  متبادلة 
مرتزقة »الفتح المبين« من طرف، وقوات 
حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من 
المشاريع  محور  على  وذلك  آخر،  طرف 
خسائر  عن  معلومات  دون  الغاب،  بسهل 
السوري  المرصد  أفاده  ما  وفق  بشرية، 

لحقوق اإلنسان.
في سياق متصل، شهدت أجواء سهل الغاب 

بريف حماة الشمالي الغربي، وجبل الزاوية 
بريف إدلب الجنوبي، تحليقاً مكثفاً لطائرات 

االستطالع الروسية.
روسية  مقاتلة  شنت  الفائت  األحد  ويوم 
المنطقة  استهدفت  جوية  غارات  أربع  نحو 
الواقعة في بلدتي الفطيرة وكنصفرة في جبل 
تتواجد قواعد  إدلب، حيث  الزاوية، جنوبي 
المنطقة،  تلك  في  التركي  لالحتالل  تابعة 

وذلك لليوم الثاني على التوالي.
قاعدة  على  صاروخية  قذيفة  وسقطت 
بجبل  كنصفرة  بلدة  في  التركي  لالحتالل 
قوات  مصدرها  إدلب،  جنوبي  الزاوية 
حكومة دمشق، أدت إلى سقوط جرحى من 
يتم  لم  القاعدة  داخل  المتواجدين  العناصر 

التأكد من عددهم.

منظمة حقوق اإلنسان بعفرين تكشف 
حصيلة االنتهاكات منذ بداية العام

اإلدارة الذاتية تواصل دعمها لذوي االحتياجات الخاصة

منظمة  باسم  الناطق  كشف  ـ  األخبار  مركز 
إبراهيم  سوريا،  ـ  عفرين  اإلنسان  حقوق 
ارتكبتها  التي  واالنتهاكات  الجرائم  شيخو، 
لها  التابعة  المرتزقة  والمجموعات  تركيا 
عفرين  مقاطعة  في  الجديد  العام  خالل 

المحتلة.

منظمة  باسم  الرسمي  الناطق  كشف  حيث 
إبراهيم  سوريا،  ـ  عفرين  اإلنسان  حقوق 
الجرائم  إحصائية  عن  هاوار  لوكالة  شيخو، 
التي ارتكبها االحتالل التركي ومرتزقته في 
مقاطعة عفرين المحتلة منذ بداية العام الحالي 
االحتالل  باختطاف  بدأ   2022 عام  وقال: 
أهالي  من  مواطناً   25 ومرتزقته  التركي 
قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة، وذلك 

بهدف ابتزاز ذويهم وطلب الفدية.
التركي  االحتالل  مرتزقة  شيخو:  وتابع 

معمرة  زيتون  شجرة   900 نحو  قطعوا 
في  وبيعها  تحطيبها  بهدف  جائر،  وبشكل 
أصحاب  تواجد  من  الرغم  على  األسواق، 
البساتين، االحتالل التركي ومرتزقته أقدموا 
على تدمير وسرقة موقعين أثريين في قرى 

مقاطعة عفرين المحتلة.

ال  واالنتهاكات  الجرائم  إن  شيخو:  وأوضح 
تزال مستمرة بحق أهالي عفرين رغم ادعاء 
دولة االحتالل التركي بأنها تحافظ على حياة 
المجموعات  المحتلة من  األهالي في عفرين 
الرأي  يستغل  التركي  االحتالل  المرتزقة، 
العام بإنشاء لجان تُسمى وهمياً »رد الحقوق 
للتغطية على جرائمه بحق  والمظالم« وذلك 

المدنيين في قرى مقاطعة عفرين.
يسمى  ما  مرتزقة  شيخو:  وأضاف 
يرتكبون  العمشات،  شاه(  سليمان  )السلطان 
قبل  من  مباشر  بأمر  واالنتهاكات  الجرائم 
االستخبارات التركية، فكيف لها أن تحاسبهم 

على تلك الجرائم.
وفي نهاية حديثه شدد شيخو، على أن الدولة 
عمليات  مواصلة  إلى  تعمد  التركية  المحتلة 
التغيير الديمغرافي في عفرين المحتلة، حيث 
يتم تتريكها على كافة األصعدة، وسط تغافل 

المجتمع الدولي.

الشؤون  هيئة  تستمر  ـ  األخبار  مركز 
االجتماعية في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
وبالتنسيق  جهودها  بمواصلة  سوريا، 
بتقديم  اإلنسانية  المنظمات  من  عدد  مع 
في  الخاصة  االحتياجات  لذوي  المساعدات 

مناطقها.

المشتركة  الرئيسة  قالت  ذاته  السياق  حول 
هيفين  والعمل  االجتماعية  الشؤون  لهيئة 
إسماعيل لخبر 24: مكتب ذوي االحتياجات 
هيئة  ضمن  أساسي  مكتب  هو  الخاصة 
الشؤون االجتماعية والعمل في اإلدارة الذاتية 
األساسي  والعمل  أيضاً،  المدنية  واإلدارات 
االحتياجات  ذوي  متابعة  هو  المكتب  لهذا 

الخاصة الموجودين في كل منطقة.

التي  المساعدات  أن  إلى  هيفين  وأشارت 
والعمل  االجتماعية  الشؤون  هيئة  تُقدمها 
االحتياجات  لذوي  سوريا  وشرق  شمال  في 
المنظمات  مع  بالتنسيق  بالقول:  ة  الخاصَّ
اإلنسانية الموجودة في شمال وشرق سوريا؛ 
الخاصة،  االحتياجات  لذوي  بتقديم دعم  قمنا 
أو  أذن  سماعات  أو  متحركة  كراسي  سواء 
جراحية  بعمليات  قمنا  وأيضاً  عكازات، 

كعمليات العيون واألذن لعدد منهم.
أصحاب  طبعاً  بقولها:  هيفين  وأضافت 
في شمال  كبير  الخاصَّة عددهم  االحتياجات 
أكبر،  دعم  إلى  ويحتاجون  سوريا  وشرق 
والعمل  االجتماعية  الشؤون  كهيئة  ونحن 
كافَّة  في  االجتماعية  الشؤون  مكاتب  دعمنا 
المناطق ماديَّاً ومعنوياً، ولكن ما زالوا بحاجة 
في  الهويدي  بمركز  سواء  أكبر  دعم  الى 

الرقة، جمعية “تيريج” في كوباني، أو مركز 
“رانغين” في قامشلو وغيرها من المناطق.

إسماعيل  هيفين  أكدت  حديثها  ختام  وفي 
المنظمات  مع  بتنسيق  نقوم  نحن  بالقول: 
ونأمل أن يكون الدعم في عام 2022 كامل 
ذوي  واحتياجات  متطلبات  ويُلبي  وشامل 

االحتياجات الخاصة.

هبون محمد علي هوشان
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روناهي/ قامشلو ـ كما كانت التوّقعات بأن لقب بطولة كرة الطاولة للسيدات سيكون محصوراً بين الالعبة إيمان محمد والالعبة آالء وحيد؛ 
وهذا ما تحقق، كما بّشرت البطولة بمنتخب قوي ومميز سيمثل اإلقليم في االستحقاقات القادمة على مستوى شمال وشرق سوريا.

بطولة السيدات لكرة الطاولة ُتبشر بمنتخب ُممّيز...

كالسيكو إقليم الجزيرة َيتزّين بفوز سردم

برنامج مباريات سيدات الخابور وعامودا في الدوري والكأس السوري

هي:  نوادي  خمسة  من  العبة   13 بمشاركة 
وأهلي  واالتحاد  وبرخدان  وسردم  قنديل 
للسيدات  الطاولة  لكرة  بطولة  أُقيمت  عامودا 
اإلقليم  يمثل  منتخب  النتقاء  الجزيرة  إقليم  في 
الطاولة  لكرة  بطولة شمال وشرق سوريا  في 
الفترة  في  تقام  أن  المقرر  من  والتي  للسيدات 

القادمة.
استاد  ضمن  اللعبة  صالة  في  كانت  البطولة 
والتي  بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء 
اإلنارة  ضعف  بسبب  الالعبات  منها  اشتكت 
فيها، عالوة على أن الصالة يلزمها إعادة تأهيل 
باإلضافة لطاوالت اللعبة، وهذا األمر ينعكس 
البطوالت  في  والالعبين  الالعبات  أداء  على 

وأثناء المران فيها من قبل بعض النوادي.
قُّسمت الالعبات على ثالث مجموعات ومن ثم 
تأهلت منهن صاحبات المركزين األول والثاني 
للدور النهائي الذي كان عبر نظام الدوري أي 
العدد  على  والحاصلة  سوياً،  الالعبات  لعب 
اللقب، ولكن  النقاط هي من تحرز  األكبر من 
اللقاء األبرز وكما كانت التوقعات قبل البطولة 
سردم  نادي  من  محمد  إيمان  الالعبة  بين  هو 

والالعبة آالء وحيد من نادي برخدان.

لقاء مثري

وشهد اللقاء بين إيمان وآالء اإلثارة رغم فوز 
إيمان بنتيجة 3×0، وكانت كافية لحفاظها على 
اللقب حيث الالعبة إيمان محمد هي من نالت 
المركز األول في البطولة السابقة موسم 2020 
ـ 2021، ولكن كانت تشارك باسم نادي سري 
كانيه وقتها، بينما حالياً هي تشارك باسم نادي 
مع  موسمين  لمدة  عقد  على  وأمضت  سردم 
كان على حساب  أيضاً  السابق  ولقبها  النادي، 

الالعبة آالء وحيد.

بكافة  وفازت  مباراة  أيّة  تخسر  لم  إيمان 
المباريات وهي العبة لها ألقاب على مستوى 
العربية،  والبطوالت  سوريا  ومستوى  اإلقليم 

وشاركت ببطولة عالمية أيضاً.
وأيقونة كرة الطاولة القادمة هي الطفلة ميراف 
رشيد والتي لها من العمر 12 عاماً وهي العبة 
البطولة  هذه  في  وتميزت  برخدان  نادي  تمثل 
وأحرزت المركز الثالث ورغم الفترة القصيرة 
أثبتت  لكنها  اللعبة،  هذه  فيها  تمارس  التي 

جدارتها وقدرتها على مقارعة الكبار.
الفائزات بالمراكز األربعة األولى في البطولة 
بطولة  في  الجزيرة  إقليم  منتخب  سيمثلن 
السيدات لكرة الطاولة في شمال وشرق سوريا، 
وكما ذكرنا ستقام في الفترة القادمة، والالعبات 
اللواتي فزن بهذه المراكز هن مميزات، وطبعاً 
هناك غيرهن أيضاً، ولكن البطولة هي تحكم، 

والنتائج كانت على الشكل التالي:
نادي  محمد  إيمان  الالعبة  األول  المركز  ـ 

سردم.
نادي  وحيد  آالء  الالعبة  الثاني  المركز  ـ 

برخدان.

نادي  رشيد  ميراف  الالعبة  الثالث  المركز  ـ 
برخدان.

نادي  كان  علي  مها  الالعبة  الرابع  المركز  ـ 
سردم.

نقطة هامة وال يجوز التغافل عنها هي محاولة 
مشاركة أندية بالعبات لم يكَن يمتلكن كشوفات 

تمنحهن الحق في المشاركة، لذلك يتطلب العمل 
الخطأ،  هذا  تالفي  على  النوادي  هذه  قبل  من 
وتجهيز الكشوفات قبل البطولة، وكانت خطوة 
في مكانها من قبل اللجنة الفنية التي لم تسمح 
وذلك  لهن،  الكشوف  تجهيز  ثم  ومن  بلعبهن 
بهدف القضاء على العشوائية وال مبالة األندية.

روناهي/ قامشلو ـ أكد نادي سردم صدارته 
نادي  التقليدي  غريمه  على  وفاز  للدوري 
في  بينهما  دارت  التي  المباراة  في  األسايش 
الجولة الخامسة ذهاباً من دوري الرجال بكرة 
على  األولى،  للدرجة  الجزيرة  إقليم  في  القدم 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  أرضية 

بقامشلو.
الجزيرة  إقليم  كالسيكو  مباراة  يوم  وشهد 
أجواء  واألسايش  سردم  ناديي  رجال  بين 
عدد  حضور  على  تساعد  لم  ولكنها  ربيعية 
هو  كانت  األسباب  وأولى  الجماهير  من  كبير 
المحدد لها؛ وهو  الوقت  المباراة في  قيام  عدم 
المواطنين  لغالبية  العطلة  يوم  الجمعة،  يوم 
الهامة  المباريات  لمتابعة  الفرصة  ويقتنصون 
بين  اإلقليم  كالسيكو  وخاصةً  الدوري،  في 
سردم واألسايش، ولم تقام المباراة يوم الجمعة 
بسبب سفر العبين من الناديين مع بعثة ناديي 

الجهاد والجزيرة للمشاركة في منافسات دوري 
األمر  هذا  لعب  لذلك  السوري  األولى  الدرجة 
في غياب الحضور الجماهيري الذي كان من 

المتوقّع له أن يكون أكبر.
سردم رغم تعب العبيه ولكنهم ظهروا بمستوى 
الفني  المستوى  أن  األسايش، رغم  من  أفضل 
للمباراة بشكٍل عام لم يرتِق للمستوى المطلوب.
في  رد  دون  بهدفين  الفوز  تسجيل  واستطاع 
تأكيد بأنه قادم بقوة للحفاظ على لقبه الذي ناله 
في الموسم السابق 2020 ـ 2021، بينما بهذه 
الرابع  المركز  إلى  تراجع  األسايش  الخسارة 
ليتقدم إلى الوصافة دجلة وديرك، حيث أصبح 

في المركز الثالث.
قنديل  على  الصناديد  فاز  أخرى  نتائج  وفي 
بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، على أرضية 
بقامشلو،  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب 
الحسكة  شبيبة  على  كانيه  سري  تغلب  بينما 

ملعب  أرضية  واحد على  مقابل هدف  بهدفين 
أرض  وعلى  بقامشلو،  كجو  هيثم  الشهيد 
بنتيجة  اإليجابي  التعادل  نفسه؛ سيطر  الملعب 
برخدان  ناديي  لقاء  على  لثالثة  أهداف  ثالثة 
بخمسة  خبات  على  ديرك  وفاز  واالتحاد، 
أهداف مقابل هدف واحد، واحتل بذلك المركز 
الختامية  المباراة  في  بينما  ذكرنا،  كما  الثالث 
بملعب  فاز دجلة على األخوة والسالم  للجولة 
شرموال بنتيجة ثالثة أهداف مقابل هدفين وبهذا 
الفوز استمر في المنافسة على اللقب ومتساوياً 
مع سردم بنفس عدد النقاط ولكن يتخلف عنه 
الخامسة  الجولة  ختام  وبعد  األهداف،  بفارق 

أصبح ترتيب األندية على الشكل التالي:
1ـ سردم 15 نقطة  +24.
2ـ دجلة 15 نقطة +11.
3ـ ديرك 13 نقاط +8.

4ـ األسايش 12 نقطة +12.

5- الصناديد 7 نقاط +3.
6ـ سري كانيه 7 نقاط + 2.

7ـ االتحاد 5 نقاط - 3.

8ـ برخدان 5 نقاط -7.

9ـ األخوة والسالم 3 نقاط - 9.
10ـ خبات 1 نقطة -9.

11ـ شبيبة الحسكة 1 نقطة -17.
12ـ قنديل 0 نقطة - 15.

مرحلة  اختتام  بعد  ـ  قامشلو  روناهي/ 
في  للسيدات  القدم  كرة  دوري  من  الذهاب 
مرحلة  برنامج  أصدر  الثالثة،  بنسخته  سوريا 
وعامودا،  الخابور  ناديي  لسيدات  اإلياب 
سوريا  كأس  مباريات  برنامج  إلى  باإلضافة 

والذي سيقام للمرة األولى.
الذهاب  مرحلة  في  مرضية  النتائج  تكن  ولم 
لو  ولكن  وعامودا،  الخابور  ناديي  لسيدات 
نظرنا من طرف آخر بخصوص االستعدادات 
فسيدات  المطلوب،  بالمستوى  تكن  لم  فهي 
الخابور لم يلعبن أي مباراة تجريبية مع أي ناٍد، 
التحكيمية  األخطاء  اإلصابات وبعض  وأثرت 
حققن  واللواتي  الخابور،  سيدات  نتائج  على 
لعبَن  حيث  نقطة،   11 برصيد  الرابع  المركز 
اثنتين  سبع مباريات ففزن بثالث وتعادلن في 

وخسرن اثنتين. 
السابقة  النسخة  حامالت  هن  الخابور  سيدات 
من  الثانية  وكانت   ،2021 ـ   2020 لموسم 
الدوري السوري لكرة القدم للسيدات، ووقتها لم 
يخسرَن في أيّة مباراة طوال الدوري السابق، 
موسم  الثالثة  وهي  الجديدة  النسخة  في  ولكن 
الخابور  لسيدات  فمازال   ،2022 ـ   2021
الذهاب، وذلك  لتعويض إخفاقهن في  الفرصة 

في مرحلة اإلياب القادمة.
حامالت  كن  واللواتي  عامودا  سيدات  أما 

فقد   ،2020 ـ   2019 موسم  األولى  النسخة 
قبل األخير في سلم  السابع وما  المركز  حققن 
الترتيب بعد لعبهن سبع مباريات ففزن بواحدة 
اثنتين،  في  وتعادلن  منها  أربعة  في  وخسرن 
من  أفضل  كانت  النادي  استعدادات  أن  رغم 
تدريبي  السابقة، بحيث دخلن معسكر  األعوام 
أيضاً  ولكن  عامودا،  في  شهر  لمدة  مغلق 
اإلصابات لعبت دورها وبالمجمل يطلب وقفة 
لحالة  الفني  والجهاز  اإلدارة  قبل  من  جدية 
الفريق ومحاولة معالجة األخطاء في الذهاب، 

وذلك عبر مرحلة اإلياب القادمة.
السوري  الدوري  من  اإلياب  مرحلة  وستبدأ 
جدول  أصدر  بينما   ،2022/1/29 بتاريخ 
الخابور  ناديي  لسيدات  اإلياب  لمرحلة  خاص 

وعامودا وهو على الشكل التالي:
السبت 2022/2/26:

ـ الخابور × عامودا ـ ملعب الحسكة.
ـ السبت 2022/3/5:

ـ جرمانا × عامودا.
األحد 2022/3/6:

ـ العربي × الخابور.
الثالثاء 2022/3/8:

ـ م. حمص × عامودا.
األربعاء 2022/3/9:

ـ الخابور × الوحدة.
الجمعة 2022/3/11:

ـ ع.السويداء × عامودا.
السبت 2022/3/12:
ـ فيروزة × الخابور.

االثنين 2022/3/14:
ـ عامودا × العربي.

الثالثاء 2022/3/15:
ـ الخابور × جرمانا.

الخميس 2022/3/17:
ـ الوحدة × عامودا.

الجمعة 2022/3/18:
ـ م.حمص × الخابور.
األحد 2022/3/20:
ـ عامودا × فيروزة.

االثنين 2022/3/21:
ـ الخابور × ع. السويداء.

باستثناء  المباريات  هذه  فإن  الجدول  بحسب 
وعامودا  الخابور  سيدات  بين  االفتتاح  مباراة 
والتي ستكون في الحسكة، فسوف تُلعب على 
أرضية ملعب الجالء بدمشق وكلها ستبدأ بتمام 

الساعة 11 ظهراً.

في  وعامودا  الخابور  سيدات  وستشارك 
بكرة  سوريا  في  السيدات  لكأس  مسابقة  أول 
وعامودا  الخابور  سيدات  سيلتقين  حيث  القدم 
الثالثاء  بتاريخ  الحسكة  ملعب  أرضية  على 
2022/2/15، وبنفس اليوم ستقام ثالثة لقاءات 
نوادي  ثماني  المسابقة  في  ويشارك  أخرى، 
الدوري،  بطولة  في  المشاركة  نفسها  وهي 
ومباريات الدور األول والذي سيكون بطريقة 

خروج المغلوب وسيكون على الشكل التالي:
ـ الثالثاء 2022/2/15:

1ـ الوحدة × جرمانا ـ ملعب الجالء بدمشق.
حمص  ملعب  ـ  حمص  م.   × فيروزة  2ـ 

الصناعي.
السويداء  ملعب  ـ  ع.السويداء   × العربي  3ـ 

الصناعي.
4ـ الخابور × عامودا ـ ملعب الحسكة.
الدور نصف النهائي )ذهاب – إياب(

5ـ الثالثاء 2022/2/22:
ـ الفائز من )1( × الفائز من )3(.

الثالثاء 2022/3/1:
ـ الفائز من )3( × الفائز من )1(.

6ـ الثالثاء 2022/2/22:
ـ الفائز من )2( × الفائز من )4(.

الثالثاء 2022/3/1:
ـ الفائز من )4( × الفائز من )2(.

المباراة النهائية الخميس 2022/3/25:
المتأهل من )5( × المتأهل من )6(.

الخابور  الناديين  ِكال  إدارة  على  ويترتب 
التي  األخطاء  تدارك  على  العمل  وعامودا 
حصلت في مرحلة الذهاب، وترتيب أوراقهم، 
المنافسة  األندية  بعد مشاهدة العبات  وخاصةً 
واللواتي تطور أداءهن عن البطوالت السابقة، 
وسط الدعم الُمقدم من إدارات وتجار المنطقة 
الخابور  سيدات  حالتي  وعكس  النوادي،  لهذه 

وعامودا.
والجدير ذكره بأن أغلب العبات سيدات ناديي 
إقليم  أندية  العبات  من  هن  وعامودا  الخابور 
الجزيرة لكرة القدم، ويتميّزَن بالموهبة العالية 
للدعم  يفتقرن  ولكنهن  القدم،  كرة  لعبة  في 

الحقيقي والمطلوب من قبل الجهات المعنية.

مركز األخبار ـ دعت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، بيرفين بولدان، إلى 
إجراء انتخابات مبكرة، قائلة: حزب الشعوب الديمقراطي مستعدة إلدارة البالد واالنتخابات، 

وأشارت إلى أن إرادتهم وقوة شعبهم السبيالن للحصول على حقوقهم.

بيرفين بولدان: إرادتنا وقوة شعبنا السبيالن السترداد الحقوق

المعهُد الطبيُّ األلمانيُّ يرفُض 
االعتراَف بلقاِح كورونا التركّي 

»توركوفاك«

قائُد فيلِق القدس اإليراني في بغداَد

الشعوب  لحزب  مؤتمر  خالل  ذلك  جاء 
نشره  لما  وفقًا  باطمان،  بمدينة  الديمقراطي، 
وأوضحت  التركي،  »جمهورييت«  موقع 
بيرفين بولدان أن حزب الشعوب الديمقراطي 
أنواع  وجه  في  الوقوف  كيفية  جيدًا  يعرف 
مع  نقاتل  كيف  وقالت: عرفنا  كلها،  الهجمات 
شعبنا وسنواصل القيام بذلك، ألن إرادتنا وقوة 

شعبنا تبقينا على قيد الحياة.
مع  التركية  الحكومة  تعامل  بيرفين  وانتقدت 

األزمة  عن  نتحدث  عندما  بقولها:  الكرد، 
عن  بالطبع  نتحدث  أن  يجب  االقتصادية، 
تحل،  لم  التي  واألزمات  الكردية،  المشكلة 
وإنكار لغتهم وثقافتهم وهويتهم، وسجن نواب 
ترتكب  االنتهاكات  من  الكثير  وهناك  حزبنا، 

بحق كل ما هو متعلق بالكرد.  
وأضافت بيرفين: يجب أن يعلم حزب العدالة 
الحركة  حزب  األصغر  وشريكه  والتنمية، 
القومية، أن حياتهما السياسية انتهت منذ فترة 

األوضاع  تدارك  اآلن  يحاولون  وهم  طويلة، 
الخطيرة بالنسبة إليهم، ولكن فاتهم القطار وال 

يمكن العودة إلى الوراء.
واختتمت بيرفين بولدان قائلة: يرفعون دعاوى 
بات  التركي  الشعب  ضدنا،  باطلة  قضائية 
والديمقراطية  للعدالة  وجود  ال  البالد  أن  يعلم 
فاسدة  حكومة  هناك  فيه،  والقانون  والحرية 
ونهب وسرقة وأكاذيب، حكومة تستغل الشعب 
وتنهبه، وال بد من العمل إلسقاط هذه الحكومة.

مركز األخبار ـ أعلن المعهد الطبي 
األلماني »باول إرليش«، التابع لوزارة 
اعترافه  عدم  عن  األلمانية،  الصحة 
لفيروس  المضاد  التركي  باللقاح 
واشترط  »توركوفاك«،  كورونا 
إلى  الدخول  تأشيرة  يحمل  من  على 
لقاح من ضمن  الحصول على  ألمانيا 
التي أقرها االتحاد  اللقاحات األربعة، 

األوروبي.

ووفقًا لموقع »تي 24« التركي، أقرت 
الحكومة األلمانية لقاحات »جونسون، 
بيونتك«  أسترازينكا،  موديرنا، 
كشرط أساسي للدخول إلى األراضي 
األلمانية، كما منعت األتراك الحاصلين 
من  التركي  توركوفاك  لقاح  على 
كان  إذا  حتى  أراضيها،  إلى  الدخول 

اختباره سلبيًا.

االجتماعات  تزال  ال  فيما  ـ  األخبار  مركز 
إلى  التوصل  بهدف  الكواليس،  خلف  سارية 
إلى  الجديدة  العراقية  بالحكومة  يدفع  توافق، 
بوصول  الحدث،  العربية  مراسل  أفاد  النور، 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني 
إلى  توجه  أن  بعد  بغداد،  إلى  قاآني  إسماعيل 

النجف أوالً في زيارة غير معلنة.
حيث  حساس،  توقيت  في  الزيارة  هذه  وتأتي 
خالل  التنسيقي  اإلطار  يجتمع  أن  يتوقع 
الحكومة  رئيس  منزل  في  المقبلة،  الساعات 
مناقشة  أجل  من  العامري،  هادي  السابق 
الصدري  التيار  اجتماع ضم زعيم  مخرجات 
هادي  الفتح  تحالف  وزعيم  الصدر،  مقتدى 

العامري.
وكانت مصادر للعربية الحدث، أفادت في وقت 
سابق، أنه كان هناك لقاء ضم مقتدى الصدر 
وهادي العامري، عقد ليل السبت لبحث مسألة 

التشكيل الحكومي.
كما أوضحت المعلومات أن الصدر مصر على 
يصفها،  كما  وطنية«  »أغلبية  حكومة  تشكيل 
الصدر  وعد  آخر،  احتمال  بأي  النظر  دون 
أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافقية أشبه 

باالنتحار.
في  ارتفاعا  شهدت  الماضية  األيام  وكانت 

منسوب التوتر بين الصدر، وبعض األحزاب 
اإلطار  ضمن  والمنضوية  إليران،  الموالية 
التنسيقي، السيما بعد توافق زعيم الشيعي مع 
حلف »تقدم« )السني( بقيادة محمد الحلبوسي، 
النتخاب األخير رئيسا للبرلمان العراقي للمرة 

الثانية على التوالي.
إال أن السبب الرئيس لهذا التوتر ال يزال مسألة 
أن  على  الصدر  يصر  التي  الحكومة،  تشكيل 
النيابية،  للرابحين في االنتخابات  تكون ممثلة 
الماضي،  أكتوبر  من  العاشر  في  جرت  التي 
وأظهرت تراجعا كبيرا في مقاعد تحالف الفتح 
)المقرب من إيران(، فيما حصد المالكي أكثر 

من 30 مقعدا.

ميقاتي: الجوُع قادٌم وعلينا تحمُل المسؤولّيِة

مطالباٌت سودانّيٌة بتوسيع المبادرة األممّية 
لحّل األزمة في السودان

أمريكا وفرنسا تبحثان األزمة في ليبيا 
وأوكرانيا هاتفيًا

الحكومة  رئيس  شدد  ـ  األخبار  مركز 
اللبنانية نجيب ميقاتي على ضرورة 

لبنان،  إلنقاذ  الجميع  تكاتف 
يدق  »الجوع  ألن 

الجميع«،  أبواب 
في  ميقاتي  ونفى 
للشرق  تصريح 
األحد  األوسط 
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الشيعي« )حزب هللا 
وقف  أمل(،  وحركة 

مجلس  لجلسات  مقاطعته 
الوزراء اللبناني، ما فتح الطريق 

سالكة  وأصبحت  اجتماعاته،  معاودة  أمام 

على خط واحد يتعلق بمناقشة مشروع قانون 
على  وإحالته  الحالي،  للعام  الموازنة 
فيه،  للنظر  النيابي  المجلس 
وإقراره والنظر في خطة 
كممر  المالي  التعافي 
للتفاوض  إجباري 
النقد  صندوق  مع 
إلخراج  الدولي 
م  التأزُّ من  لبنان 
ي  د قتصا ال ا
واالجتماعي، الذي 

يحاصره.
أنه  ميقاتي،  وكشف 
ينكّب مع الوزراء بالتعاون 
الخليل؛  يوسف  المالية  مع وزير 
إلعداد مشروع قانون الموازنة، على أن يكون 

لتوزيعه  الجاري،  األسبوع  نهاية  في  جاهزاً 
جلسات  في  لمناقشته  استعداداً  الوزراء  على 

متواصلة تبدأ في مطلع األسبوع المقبل.
عودة  أن  يتردّد:  أخذ  ما  ميقاتي،  واستغرب 
مجلس  جلسات  لحضور  الشيعة  الوزراء 
»أمل«  عن  الصادر  للبيان  استجابة  الوزراء 
خارجي  إليحاء  بناء  جاء  هللا«  و»حزب 
الصعيدين  على  حالياً  يجري  بما  يتصل 
»ينّم  قرارهما  إن  وقال:  والدولي،  اإلقليمي 
مع  وتجاوباً  اللبنانيين  بأوجاع  إحساسهما  عن 
إلى مطالبهم  بااللتفات  تطالب  التي  الدعوات، 
المتأزم  الوضع  من  إلخراجهم  واحتياجاتهم 
بعد  لعوزهم  طائفة  ال  ألن  ومالياً،  اقتصادياً 
أن  أن أخذ الجوع يدق أبوابهم، وعلينا جميعاً 

نتحمل مسؤولياتنا إلنقاذ بلدنا«.

مركز األخبارـ  دعا المجلس المركزي لتحالف 
توسيع  إلى  السودان،  في  والتغيير«  »الحرية 
مبادرة األمم المتحدة لحّل األزمة السياسية في 
)أميركا  الترويكا  دول  بإشراك  مطالباً  البالد، 
االتحاد  إلى  باإلضافة  والنرويج(  وبريطانيا 

األوروبي ودول الجوار العربي، واألفريقي.
في  األممية  البعثة  رئيس  التحالف  وفد  وسلّم 
بيرتس، رؤيته  فولكر  »يونيتامس«،  السودان 
المرحلة  خالل  المطلوب  الحكم  لشكل  الكاملة 
االنتقالية، الذي يهدف بشكل رئيسي إلى إحداث 
على  الجيش  سيطرة  إلنهاء  يفضي  اختراق، 
الحكم، باإلضافة إلى سّن دستور جديد يستعيد 
الديمقراطي، ويبعد الجيش عن  التحّول  مسار 

السياسة.
وقال المتحدث باسم التحالف وجدي صالح، في 
عدداً  يضم  الذي  التحالف  إن  ُصُحفّي:  مؤتمر 

السياسية،  األحزاب  من  كبيراً 
المدني،  المجتمع  ومنظمات 
مع  اإليجابي  »التعاطي  قّرر 
وينظر  األممية،  المبادرة 
الدوليين  للفاعلين  بتقدير 
مناهضة  مواقف  أعلنوا  الذين 
األول،  تشرين   25 النقالب 
الحراك  استمرار  إلى  داعياً 
تحقيق  حتى  السلمي  الشعبي 

أهدافه. 
األمني  اإلصالح  قضايا  إن  صالح:  وأضاف 
مطالب  أهم  من  أيضاً  تعدّ  والعسكري، 
على  وشدّد  الديمقراطي،  المدني  التحّول 
ضرورة أن ينص الدستور الجديد على وحدة 
األمنية  الترتيبات  تنفيذ  المسلحة، عبر  القوات 
للسالم،  جوبا  اتفاقية  في  عليها  المنصوص 

الداعية إلى دمج قوات حركات الكفاح المسلح 
في جيش واحد قومي ومحترف.

أن  والتغيير«  »الحرية  باسم  المتحدث  وأكد 
يكتسب  ال  األممية،  بالمبادرة  الجيش  ترحيب 
مصداقية إال بعد رفع حالة الطوارئ، وإطالق 
سراح المعتقلين السياسيين كلهم، ووقف القتل 

والعنف، وعدم التعرض للمواكب السلمية.

المتحدة  الواليات  بحثت  ـ  األخبار  مركز 
وفرنسا، األحد 2022/1/16 الوضع في ليبيا 
في  األخيرة  التطورات  على ضوء  وأوكرانيا 
بين  هاتفي،  اتصال  خالل  ذلك  جاء  البلدين، 
بلينكن  أنتوني  األمريكي،  الخارجية  وزير 

ونظيره الفرنسي، جان إيف لودريان.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  مكتب  وقال 
األمريكية نيد برايس، في بيان إن بلينكن تحدث 

الرسمي  غير  االجتماع  بشأن  لودريان  مع 
األخير لوزراء خارجية االتحاد األوروبي.

في  بريست  في  األوروبي  االجتماع  وعقد 
فرنسا يومي 13 و14 كانون الثاني الجاري. 

بلينكن  الوزير  »جدد  قائال:  البيان  وأضاف 
بسيادة  الراسخ  المتحدة  الواليات  التزام 
مواجهة  في  أراضيها  وسالمة  أوكرانيا، 
العدوان الروسي المستمر، وناقش عزم بالده 
على الرد بسرعة، وبقوة على أي غزو روسي 

آخر ألوكرانيا«.



 النسخة الورقية العدد:   1044   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1248  النسخة الورقية العدد:   1044   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1248 

السنة الحادية عشرة - العدد 1044
األربعاء  19 كانون الثاني 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1044
األربعاء  19 كانون الثاني 2022 قــراءة وتعليــقســــياســـة 611

الشدادي/ حسام دخيل ـ قال األمين العام المساعد لحزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي عبد اهلل العزيز: بدأت دولة االحتالل التركي بتنفيذ 
حرٍب جديدة، وهي استهداف مناطق شمال وشرق سوريا بالقذائف، والطائرات المسيرة، باإلضافة إلى إغالق المعابر في محاولة صريحة منها 
إلفشال مشروع اإلدارة الذاتية، وأكد أن من أهداف المحتل التركي األساسية تشتيت الرأي العام التركي، حيال ما يجري داخل تركيا من فشل سياسي 

واقتصادي، ومحاولة تصدير أزمتها الداخلية إلى الداخل السوري، ودول الجوار.

الكريال.. مقاومٌة بطولية فذة وروح نضالية

مخيم الهول.. خطورة تزداد تفاقمًا والمجتمع الدولي يغض الطرف 

عبد اهلل العزيز: زيادُة وتيرِة هجمات المحتل التركي محاولة 
إلفشال مشروع اإلدارة الذاتية

الصحفي الكردي كاوا نادر: إغالق المعابر يأتي ضمن سياسة 
الحرب الخاصة ضد شعبنا المقاوم 

دجوار أحمد آغا

منذ إعالن حركة التحرر الكردستانية عن 
بدء الكفاح المسلح في الخامس عشر من 

آب 1984 ودولة االحتالل التركي، تسعى، 
وتعمل جاهدة من أجل إخماد جذوة نار هذه 
الحركة، التي تمثل صوت الشعب، وتعمل 

من أجل إعادة إحيائه من جديد، وإثبات 
وجوده، وكيانه كشعب حّي، موجود على 

أرضه منذ اآلالف من السنين، لم تتواَن 
دولة االحتالل التركي عن استخدام أنواع 

األسلحة الفتاكة كافة وبمختلف أشكالها، 
حتى تلك التي تستخدم في الحروب بين 
الجيوش، وكأنها تحارب قًواٍت نظامية 

لدولة أخرى، حيث استخدمت سالح الجو 
من طيران حربي، وهليكوبتر وصواريخ، 
وفي الفترة األخيرة، وحتى اآلن أصبحت 

الطائرات االستطالعية، تحوم فوق مناطق 
الدفاع المشروع، بشكل مستمر باإلضافة إلى 

استخدام الطائرات بدون طيار. 
فقامت دولة االحتالل التركي، بالكثير من 
الهجمات االحتاللية العدوانية، الحتالل 

مناطق الدفاع المشروع منذ بداية 
انطالق الكفاح المسلح، وفي كل مرة 
تقوم بها تعلن بأنها نجاحها في تحقيق 

أهدافها بهزيمة قوات 
الكريال »قوات الدفاع 

 HPG»الشعبي
هذه 

القوات، التي أثبتت للعالم أجمع، أنها تمثل 
إرادة وصوت، ومقاومة الشعب الكردي 
األبية، والساعية لنيل الحرية، وأن دولة 

االحتالل التركي ليست بقادرة على الوقوف 
في وجه مقاومتها. 

ومنذ الثالث والعشرين من نيسان 2021  
بدأت دولة االحتالل التركي بهجمات 

عدوانية واسعة النطاق ضد مناطق الدفاع 
المشروع، وباشور كردستان عموماً، 

وكان هدفها احتالل سائر مناطق الدفاع 
المشروع، وإنشاء قواعد عسكرية لها في 
المنطقة، حيث بدأت بالهجمات في منطقة 

»آفاشين« التي لها أهمية استراتيجية، وكذلك 
قاومت االحتالل خالل مراحل تاريخها، 

وهي منطقة فعالة ونشطة منذ زمن طويل، 
ومشهورة بوعورتها، وانطلقت منها الكثير 
من العمليات القتالية الفعالة والمؤثرة ضد 

جيش المحتل التركي، وبسبب ذلك، ولقطع 
التواصل مع مناطق »حفتانين وكارى 

وخاكورك« سعت للقضاء على مقاومة 
»آفاشين« لكنها أخطأت في حساباتها ولم 
تُصدق أن قوات الكريال تستطيع المقاومة 

بهذا الشكل.
يقول القيادي في قوات الدفاع الشعبي 

»سيبان  روجهالت« حول ذلك »لم نكن 
نمتلك تجربة في بداية العمليات، كحرب 

األنفاق وحرب الفرق، فكانت تظهر بعض 
النواقص، ولكن في الوقت نفسه كانت هناك 

مقاومة في مام رشو، والتي أصبحت لنا قدوة 
في شخص الرفاق السبعة، الذين استشهدوا 

هناك، المقاومة التي أبدوها، 
أوضحت لنا سير العملية، وكيف 

سنهزم العدو في هذه عملية، 
األحداث وأيضاً 

في مام 

رشو وتلة الشهيد سردار، أصبحت لنا تجربة 
في كيفية السير في المقاومة، اآلن هناك 
حرب في منطقة ورخيليه وكري صور، 

منذ أشهر، يحاول العدو السيطرة على أنفاق 
الحرب، ولكنه يفشل في ذلك، حقيقةً، إن 

العدو يُهزم أمام الكريال، فالشيء الذي يحدث 
اآلن في آفاشين قد أفشل حسابات العدو 

التركي، فما فعلته الكريال في الماضي، تفعله 
اآلن في آفاشين أيضاً ضد الجيش التركي، 

ماذا يفعل؟ العدو يحاول االقتراب من األنفاق 
والسيطرة عليها، ولكنه ال يستطيع، بفعل 

ضربات الكريال، فالعدو يخشى االقتراب من 
األنفاق، ويخاف من الكريال، هناك أمثلة، 

منها، في إحدى المعارك، أطلقت الكريال من 
مسافة 1000 إلى 1500 متر رصاصتين 

باتجاه مجموعة مؤلفة من 10ـ 15من جنود 
العدو في زاغروس، هؤالء الجنود تركوا 
أسلحتهم، وفروا من المنطقة، وبعد خمس 

دقائق أتى الجنود خلسة، وأخذوا أسلحتهم، 
هذا هو الجيش الذي 
نواجهه، فالعدو كان 
يقول سنقضي على 

الكريال خالل أسبوع 
ونعود، ولكن 

حساباته 

خانته، فحقيقة الكريال في مام رشو، وتلة 
الشهيد سردار وباألخص في مناطق 

آفاشين كلها، من سوكي وزندورا وباسيا 
ومرفانوس، لم تتخلَّ عن نقاطها، ماذا تقول 
الدولة التركية؟ تقول عبر الفضائيات »أننا 
دخلنا أمكنة لم يكن يصدقها أحد«، الدولة 
التركية لم تسقط، بل سقطت من الناحية 

التقنية، ما الجيش الذي نواجهه؟ ليس 
هذا هو الجيش الذي كانوا يتحدثون عنه، 

عمليات آفاشين، أثبتت أنه ال توجد قوة 
للدولة التركية، وال لجيشها لمحاربة الكريال، 

وهناك أمثلة على ذلك، فقد أرادوا الدخول 
إلى أنفاق الحرب في ورخيليه، صدتهم 

قوات الكريال، كانوا يصرخون من الرعب، 
ويبكون ويفرون، كان الرفاق يراقبونهم، 
فهذا الجيش كيف له أن يحارب؟ جئَت بـ 
150 جندياً مجهزاً بالتجهيزات الحربية 
كافة، ويريد الدخول إلى أنفاق الحرب، 

ويقاومهم الرفاق باألسلحة الخفيفة، أنت تقوم 
بطائراتك الحربية وبطائرات االستطالع، 

وبكافة أجهزتك الحديثة والمتطورة بقصف 
الكريال، ولكنهم لم يتراجعوا خطوة واحدة 

إلى الوراء، وأنت تتخلى عن خنادقك 
بإطالق رصاصة واحدة، وتفر، لهذا تستمر 

المقاومة من اليوم األول، وحتى اآلن في 
المناطق كافة، وبشكل ناجح، ليست مقاومة 
عادية ليقول المرء: إن الرفاق يحاربونهم 

وجها لوجه، فمقاومة آفاشين هي مثال 
للنصر، في ورخيليه أيضاً ومنذ 
أربعين يوماً هناك مقاومة ضد 

دولة االحتالل التركي، التي 
تستخدم المتفجرات 

والغازات الكيماوية، في حين لم يتراجع 
الرفاق خطوة واحدة إلى الوراء، بل على 

العكس يوجهون لهم ضربات موجعة، هناك 
مقاومة منتصرة وعظيمة في آفاشين«. 

نعم هذه هي حقيقة المقاومة األسطورية، 
التي يبديها مقاتلو الحرية في وجه أعتى 

قوة وعتاداً، لم تكتِف دولة االحتالل التركي 
باألسلحة الثقيلة والطائرات الحربية، 

والكالب والكونترا وحراس القرى، بل 
لجأت إلى السالح الكيماوي للسيطرة على 
بعض النقاط، ودخول أنفاق الحرب. لكن؛ 

الذي يُثير التساؤل هو هذا الصمت المطبق 
من جانب العالم، الذي يدّعي بالديمقراطية 

وحقوق اإلنسان، وحظر األسلحة الكيماوية 
وغيرها، على الرغم من وجود وثائق تُثبت 

استخدام دولة االحتالل التركي لألسلحة 
الكيماوية والمحرمة دولياً، لكن دون أن 

يكون هناك صوت، يعلو لرفض هذا 
االستخدام غير القانوني، وغير األخالقي، 

مستمد شجاعته من صمت المؤسسات 
الدولية، وماذا ستقول المؤسسات الدولية؟ إذا 

كانت دولها هي من تقدم هذا السالح لدولة 
االحتالل التركي وخاصة ألمانيا وانكلترا! 

نترك لكم التعليق.

غزاُل العمر

تداولت وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي؛ 
المحلية والعالمية وبشكٍل واسع فظاعة الجريمة 
بمخيم  ارتكابها  تم  والتي  األخيرة،  البشعة 
من  محمد  باسم  الطبي  المسعف  بحق  الهول؛ 
استشهد  والذي  الصالحية؛  الحسكة، حي  أبناء 
اإلغاثي  عمله  تأدية  أثناء  غدٍر  برصاصة 
ضمن فريٍق طبي تابعٍ للهالل األحمر الكردي؛ 
لتُضاف جريمةٌ جديدة لسجل داعش اإلرهابي، 

وسط تنديٍد واستنكاٍر عالمي واسع.

ما الذي يجري يف مخيم الهول!؟

جريمةٌ نكراء نتجرع مرارتها مع رؤية دموع 
والد الشاب، الذي يتأوه ألما وحزناً، وهو يقبل 
ابنه الشهيد قبلة الوداع األخيرة، وطفٍل حرمته 

يد الغدر من أّن يضم والده مرةً أخرى.
في  الوحيدة  الضحية  ليس  محمد  باسم  الشهيد 
ويُصنف  واإلجرام،  للقتل  بؤرة  يُعدّ  مخيٍم، 
بالمخيم األكثر دموية واألخطر في العالم على 

اإلطالق.
يقع  الذي  الهول  مخيم  أّن  بالذكر؛  والجدير 
يقطن  سوريا؛  شمال شرق  في  الحسكة  شرق 
فيه أكثر من ستين ألف شخص، يتحدرون من 
داعش  عناصر  من  معظمهم  جنسية،  خمسين 
طفل،  ألف  ثالثين  من  أكثر  بينهم  وعائالتهم، 
عائالت  من  وامرأة  طفل  ألف   12 بينهم  من 
شديد  قسم  في  يسكنون  داعش،  مرتزقة 

فكرهم  وخطورة  سلوكهم،  لشراسة  الحراسة؛ 
المتشبع بالتطرف.

علماً أّن هؤالء األطفال يشكلون الفئة األخطر؛ 
ألنّهم ما زالوا يتلقون معتقدات داعش من خالل 
ولعّل  بالحسبة،  المعروفين  داعش  عناصر 
التعبير األخطر عن الظاهرة، ما شهده الجميع 
عندما واجه العشرات من هؤالء األطفال موفدة 
التي زارت  الخطيب«  الحدث »روال  العربية 
المخيم قبل فترة بشعارات من نوع )أنت مرتدة 
-أنت كافرة -ودولة اإلسالم باقية( وسط أعمال 
قتل، واغتيال وحرق للخيم، وهروب لعناصر 
أو  في سوريا،  مناطق  إلى  المخيم  من  داعش 
حتى إلى العراق وتركيا عبر شبكات مرتبطة 

بخاليا داعش.

فكر متطرّف

الجرائم  عدد  ارتفاع  هو  الخوف  يثير  ما 
»الهول«،  مخيم  في  مقلق  بشكل  الملحوظ 
من  عالمي  تحذير  وسط  الفائت،  العام  خالل 
تنامي أعداد النساء المتشبعات بفكر »داعش« 

اإلرهابي،
المخيم،  في  المتطرف«  »المد  هذا  ويثير   
مخاوف من ظهور تنظيم إرهابي أشد خطورة 
يتعرضون  كثيرين؛  أطفاالً  ألّن  داعش؛  من 
األمهات  أيدي  على  الدماغ«  لـ«غسل 

الداعشيات، وسط ظروف إنسانية صعبة.
بـ«  أنفسهن  يصفن  اللواتي  النساء  تلك  تعمل 
االنتقام،  روح  زرع  على  الحسبة«  نساء 
فكر  تعبئة  خالل  من  والوحشية  والتطرف 

الفتيات واألطفال الصغار بأفكاٍر متطرفة.
كانتشار  إجرامية؛  ممارسات  وهناك  هذا 
الخيام،  وحرق  واالبتزاز  والسرقة،  الخطف 
الصحي،  الصرف  بمجاري  الضحايا  وإخفاء 
فاسد،  ومعتقٍد  فكٍر  نتيجة  كلّها  والحمامات؛ 
على  النساء  من  المخيم  يسكن  من  يمارسه 
غسل  خالل  من  األطفال  بأذهان  ترسيخه، 

أدمغتهم.
أنّه  الحسكة،  في  »الهول«  مخيم  يوصف  كما 
خالل  القتل،  جرائم  تزايد  بعد  إجرامية  بؤرة 
بين  الضحايا  عدد  وصل  حتّى  2021م،  عام 
على  إجماع  ثمة  154ضحية.  إلى  الالجئين 

شرق  شمال  في  الهول  مخيم  في  الوضع  أّن 
سوريا؛ بات أشبه بقنبلة موقوتة، قد تنفجر في 

وجه الجميع في أي وقت.

صعوبات جمة

وتواجه اإلدارة الذاتية صعوبات عدة في مخيم 
الهول؛ منها:

فرغم  المخيم،  السيطرة على  األولى: صعوبة 
الذاتية،  اإلدارة  بذلتها  التي  كلها،  الجهود  كّل 
الواضح  أنّه من  إالّ  الماضية،  السنوات  خالل 
كيفية  منها  موجودة  كبيرة  ثغرات  ثمة  أّن 
مواجهة الفكر المتطرف في المخيم، باإلضافة 
لتعقيدات العالقة بين المقيمين في المخيم بخاليا 

داعش في الخارج.
في  مواطنون  لها  التي  الدول  رفض  الثانية: 
المناشدات  فرغم  استقبالهم؛  داعش  صفوف 
شرق  شمال  في  الذاتية  واإلدارة  لقسد  العديدة 
هذه  األمريكية،  اإلدارة  من  وحتى  سوريا، 
هذه  أّن  إالّ  المرتزقة،  هؤالء  الستقبال  الدول 
الدول ترفض استقبالهم حتى اآلن، بل سارعت 
نزع  منها  إجراءات،  اتخاذ  إلى  الدول  بعض 
إعادتهم  أمام  الطريق  لقطع  عنهم  الجنسية 
على  توافق  األحوال  أحسن  وفي  بلدانهم،  إلى 
أمهاتهم،  دون  من  األطفال  بعض  استعادة 
وسياسية،  أمنية  أبعادا  للقضية  جعل  ما  وهو 
في  انعكس  متداخلة،  وأخالقية  وقانونية، 
تباين مواقف هذه الدول من كيفية التعامل مع 
عشرات اآلالف من عناصر داعش المعتقلين 
لدى قسد، سواء في مخيم الهول، أو غيره من 

المخيمات في شمال وشرق سوريا.

اإلدارة الذاتية تضع حلوالً

على  اإلدارة  عملت  الصعب،  الواقع  هذا  أمام 
مع  اتفقت  الداخل  مستوى  فعلى  مستويين، 
قرابة  عن  اإلفراج  في  عربية  عشائر  وجهاء 
نحو ثالثة آالف من مرتزقة داعش السوريين 
غير المتورطين في أعمال القتل، ربما بهدف 
هذه  ودّ  ولكسب  عنها،  األعباء  من  التخفيف 
الخارج  مستوى  وعلى  واستيعابها،  العشائر 
لمحاكمة  دولية  محكمة  بإنشاء  مراراً  طالبت 
في  أو  الخارج،  في  سواء  المرتزقة  هؤالء 
هذه  أن  إالّ  سيطرتها،  تحت  الواقعة  المناطق 
لها  يكتب  ولم  كثيرة،  مشكالت  تواجه  الدعوة 

النجاح بعد.
أن  الواضح  من  المعقدة،  المعطيات  هذه  أمام 
والمزيد  للتفاقم  مرشحة  الهول،  مخيم  مشكلة 
من المخاطر، وربما المتاح في المرحلة المقبلة 
هو تحويل المخيم إلى غوانتانامو جديد، إذ إّن 
وأمني  مالي  بدعم  تحظى  قد  الفكرة  هذه  مثل 
من الدول األجنبية، وال سيما األوروبية، التي 
تصر على عدم استقبال مواطنيها من داعش، 
وإلى أن تتغير الظروف والمعطيات، ومن ثم 
تنفجر  أالّ  يضمن  أحد  ال  والحلول،  الخيارات 
وجه  في  الهول  مخيم  في  الموقوتة  القنبلة 
الجميع، خاصة أن إمكانات قسد تبقى محدودة 
السرية  وخالياه  داعش  خطر  مواجهة  في 

وذئابه الفردية.
نترك لكم التعليق. 

في  األزمة  بداية  ومنذ  التركي  االحتالل  دولة 
اإلخوان  فدعمت  سلبي  بشكل  تدخلت  سوريا، 
السورية،  الثورة  وعسكرت  المسلمين، 
لتسهيل مهمتها في التدخل واحتالل األراضي 
السورية، وخططت لتنفيذ مخططها االحتاللي 
المرتزقة،  السورية  المجموعات  خالل  من 
ثم  ومن  وإعزاز،  والباب  جرابلس  فاحتلت 
عفرين وبعد ذلك سري كانيه وكري سبي، في 
محاولة لضرب المشروع الديمقراطي لشعوب 
شمال وشرق سوريا، وإفشال مساعي الحل في 

سوريا.
حول هذا الموضوع أجرت صحيفتنا حواراً مع 
األمين العام المساعد لحزب التطوير، والتغيير 
وإليكم  العزيز،  هللا  عبد  الديمقراطي  الوطني 

نص الحوار:

ـ ما أهداف المحتل التركي من تكثيف هجماتها 
على مناطق شمال وشرق سوريا؟

الهدف األول واألخير لتركيا، مما تقوم به من 
وشرق  شمال  منطقة  شعوب  بحق  ممارسات 
والطائرات  بالمدفعية  قصف  من  سوريا، 
المسيرة، وإغالق المعابر هو ضرب مشروع 
تخِف  لم  فهي  األولى،  بالدرجة  الذاتية  اإلدارة 
يوماً نيتها بإفشال هذا المشروع الوطني، فهي 
هذا  لضرب  كلها؛  والوسائل  الطرق  تستخدم 
بين  استهدافها  بطرق  تفرق  ولم  المشروع، 
أو  رجل  طفل،  أو  شيخ  عسكري،  أو  مدني 
امرأة، وحتى دور العبادة لم تسلم من قصفها. 

ـ لماذا لجأت إلى هذا النوع من الحروب؟
الحروب  من  النوع  هذا  إلى  تركيا  لجأت 
ألسباب عدة، أهمها عدم حصولها على ضوء 

عدة  قبل  عسكرياً،  المنطقة  باقتحام  أخضر 
أشهر بعد تلويحها بشن هجمات احتاللية على 
مناطق شمال وشرق سوريا، فضالً عن تشتيت 
األخيرة،  األزمات  بعد  تركيا  في  العام  الرأي 
التي تعيشها، وأهمها على الصعيد االقتصادي 
وتدهور قيمة الليرة التركية، ومحاولتها لحفظ 
حاضنتها  من  كبير  جزء  أمام  الوجه  ماء 
الشعبية، التي بدأت تنخفض مؤخراً بشكل كبير 

بعد الفشل السياسي واالقتصادي الذريع.

-ما دور الدول الضامنة حيال الهجمات، التي 
الفترة  في  التركي  االحتالل  دولة  بها  تقوم 

الحالية؟ 
بها،  المنوط  بدورها  تقوم  ال  الضامنة  الدول 
على طول الحدود السورية التركية، من ديرك 
إلى منبج، لم تحرك ساكناً، ولم تتخذ أي موقف 
يذكر، لذلك يجب أن يكون موقفها أكثر حزما 
ومصداقية وجدية، ولعب دور الضامن بشكل 
التركية  االنتهاكات  وقف  خالل  من  حقيقي 
واستهداف  المنطقة،  أهالي  بحق  المستمرة 
إلى  أدى  ما  ومباشر،  علني  بشكل  المدنيين 
آخر  عدد  الضحايا، وجرح  من  عدد  استشهاد 
منهم، وكان آخرها استهداف المنازل بكوباني، 
والتي أدت إلى بتر ساق الطفل عبدو حنيفي، 
وحدث ذلك كله، أمام أنظار المجتمع الدولي، 

والدول الضامنة دون ان تحرك ساكناً. 

التركي  االحتالل  دولة  استمرت  ما  -إذا 
تترتب على  التي  النتائج  الحالية، ما  بسياستها 

ذلك؟  
األصعدة  على  كارثية  تحصل  قد  التي  النتائج 
إعادة  داعش،  مرتزقة  محاولة  وأهمها  كافة، 

الظهور  ومعاودة  جديد،  من  أوراقها  ترتيب 
عليها،  حقيقياً  خطراً  يشكل  قد  ما  بالمنطقة، 
وعلى األمن الدولي، أما على الصعيد اإلنساني 
نزوح،  بموجة  يتسبب  قد  التركي  فالقصف 
في  المستهدفة،  المناطق  من  جديدة  وتشريد 
الديمقراطي  الحزب  يواصل  الذي  الوقت 
كارثة  تعد  وهذه  المعابر،  إغالق  الكردستاني 

حقيقية قد تواجه المنطقة.

-كيف تلعب الحرب النفسيّة واإلعالميّة دوراً 
في حربها على شمال وشرق سوريا؟ 

تُماَرس على المنطقة حرٌب نفسية خاصة، عبر 
التركي،  االحتالل  لدولة  تتبع  إعالمية  وسائل 
سواء عبر بث اإلشاعات، أو خلق الفتن وبث 
األول  هدفها  الكراهية،  على  تحض  خطابات 
إضعاف روح األخوة بين أبناء المنطقة والنيل 
من  واالنتباه  الحذر  يجب  لذلك  عزيمتهم،  من 
المنطقة  انجرار  عدم  لضمان  األالعيب  هذه 
نحو الهاوية، وإلفشال السياسات والمخططات 

التي ينوون تنفيذها.

-رسالة أخيرة لمن تودون توجيهها؟ 
يأخذ  أن  الدولي  المجتمع  نطالب  دائما  نحن 
ويضغط  االنتهاكات،  هذه  ويوقف  دوره، 
من  للخروج  التركي  االحتالل  دولة  على 
المناطق المحتلة، من أجل المحافظة على حالة 
شمال  مناطق  إليها  وصلت  التي  االستقرار، 

وشرق سوريا مؤخراً.

الكردي  الصحفي  أكد   - قامشلو  روناهي/ 
الديمقراطي  الحزب  عالقات  أن  نادر،  كاوا 
معادية  التركي  المحتل  مع  الكردستاني، 
للشعب الكردي، وقضيته العادلة، مشدداً على 
التركي  المخطط  من  جزء  المعبر  إغالق  أن 
في إبادة شعب روج آفا، وأن الشعب بباشور 
كردستان ال يقبل هذه السياسات، التي تعادي 

مصالح الشعب الكردي.

سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني أغلقت 
)سيمالكا(  فيشخابور  الوحيد  اإلنساني  المعبر 
مع  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  يربط  الذي 
متبعةً  مدة،  منذ  كردستان،  باشور  مناطق 
الشعوب  بخنق  التركي  المحتل  تخدم  سياسة 
في المنطقة، من خالل فرض الحصار عليها، 
حيث أن استمرار إغالق المعبر سيؤدي لكارثة 

إنسانية، حسب الناشطين وسكان المنطقة. 

سياسة الدميقراطي تساهم يف 
الشقاق بني الكرد

وحيال السياسة التي يتبعها الحزب الديمقراطي 
سيمالكا،  معبر  إغالق  وآخرها  الكردستاني، 
كردستان،  باشور  من  الكردي  اإلعالمي  بين 
كاوا نادر فقال: يبدو أن المصالح لدى الحزب 

التركي،  المحتل  مع  الكردستاني  الديمقراطي 
الكردي، وكما  القضية والشعب  باتت أهم من 
أفضل  هو  الخائن  الكردي  األتراك:  يقول 
كردي بالنسبة لالحتالل التركي، فمن المؤسف 
أننا نعلم أن العالقات الوطيدة بين الديمقراطي 
جذور  لها  إنما  اآلن  تبدأ  لم  التركي  والمحتل 

قديمة.
الفوضوية  الديمقراطي  سياسة  أن  نادر:  وبيّن 
تؤذي  بل  فقط،  كردستان  من  جزءاً  تؤذي  ال 
في  الكردي  والشعب  كلها،  الكردية  القضية 
أجزاء كردستان كلها، فهي ترى أن مصالحها 
في  البقاء  على  القائمة  وسياستها  الخاصة، 
التركي،  المحتل  مع  بارتباطها  متعلقة  السلطة 
ومن أجل البقاء على كرسي الحكم، واستمراره 
التعاون  أية مشكلة في  العائلة، ال ترى  ضمن 

عرشها،  حماية  لديها  األهم  ألن  العدو،  مع 
وبقاؤها.

الديمقراطي  بين  العالقة  استمرار  وأوضح: 
التركي،  االحتالل  ودولة  الكردستاني، 
عام،  بشكل  الكردي  بالشعب  الضرر  تلحق 
والتقاربات بين الديمقراطي والمحتل باتت من 
أساس سياستها فمنذ عام 1975 حتى اآلن تتبع 
السياسة نفسها، ونتيجة ذلك دفع الشعب الكردي 
الديمقراطي  للويالت.  وتعرض  غالياً،  الثمن 
وبقائهم ألكبر  وراء مصالحهم  يلهثون  وقادته 
حكم  استمرار  واألهم  الحكم،  سدة  على  مدة 
باشور  بمفاصل  للتحكم  العائلة،  باشور ضمن 
كردستان، ولو عمل القادة في باشور من أجل 
في  الكرد  الستفاد  الكردي،  الشعب  مصلحة 
األجزاء الكردستانية األخرى منها بشكل كبير. 

الكرد يف باشور يرفضون سياسة 
الحزب الدميقراطي

جزء  هو  المعبر  إغالق  بالقول:  نادر  وتابع 
مع  وبالتعاون  التركي،  المحتل  هجمات  من 
الذاتية  اإلدارة  على  الكردستاني  الديمقراطي 
جغرافية  أن  من  الرغم  على  الديمقراطية، 
كبيراً  دوراً  لعبت  ولكنها  صغيرة،  آفا  روج 
وهاماً جداً في المنطقة، فهي استطاعت الدفاع 
قبل  من  الشرسة  الهجمات  ضد  نفسها  عن 
المحتل، كما أنها تدير المنطقة بدبلوماسية في 
حدب  كل  من  تستهدفها  التي  الهجمات،  ظل 
المنطقة،  في  الدولية  والصراعات  وصوب، 
لذا يهاجمها االحتالل التركي في محاولة لكسر 
فالنظام  عسكرياً،  وهزيمتها  شعوبها،  إرادة 
احتالل  استطاع  لو  أنه  دراية  على  التركي 
روج آفا، سيكون من السهولة احتالل المنطقة 
برمتها، ولكن لعدم قدرته على ذلك عسكرياً، 
يتجه إلى إغالق المعابر إلضعاف الشعب في 
روج آفا، متبعاً سياسة الحصار عليه إلجباره 

على الرحيل، وإفراغ المنطقة.
وأضاف نادر: إغالق معبر سيمالكا الحدودي 
الكردستاني،  الديمقراطي  حزب  جهة  من 
أنه  المعلوم  عمل تخريبي ومسيء، وبات من 

ويلحق  الكردي،  الشعب  أعداء  إال  يخدم  ال 
عام،  بشكل  الكردية  بالقضية  الكبير  الضرر 
من  الواضح  الموقف  من خالل  تبين  ما  وهذا 
في  الشعب  كردستان،  باشور  في  الكرد  قبل 
باشور كردستان محب لقضيته، وال يقبل هذه 
الديمقراطي  سلطات  قبل  من  المتبعة  السياسة 
انتصار  يرى  باشور  في  فشعبنا  الكردستاني، 
يعدّ  كما  له،  انتصاراً  كردستان  من  جزء  أي 

انتصاره انتصارا ألجزاء كردستان كافة.
يتفقون  الكردي  الشعب  أعداء  نادر:  ونوه 
دائماً على حساب الشعب الكردي، وفي روج 
على  معاهداتهم  ويوقعون  خاص،  بشكل  آفا 
التركي  المحتل  اتفق  مؤخراً  األساس،  هذا 
الشعب  على  األردن  في  دمشق  حكومة  مع 

الكردي، وشعوب شمال وشرق سوريا كافة.
واختتم الصحفي الكردي كاوا نادر حديثه قائالً: 
على الشعب الكردي، وشعوب المنطقة االتحاد 
على  أن  كما  االتفاقيات،  هذه  ضد  والوقوف 
شعوب شمال وشرق سوريا، رؤية خطر العدو 
من المنظار نفسه، الذي ينظر من خالله العدو، 
الحرب  سياسة  ضمن  يأتي  المعابر  وإغالق 
الجميع  على  لذا  المقاوم،  شعبنا  ضد  الخاصة 
العمل من أجل فتح المعبر، وإفشال مخططات 
التي تحاول خلق صراع داخلي بين  األعداء، 
الكرد، وضرب المكاسب، التي تحققت بفضل 

دماء الشهداء. 
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تل كوجر/ مثنى المحمود ـ القهوة العربية رمز الكرم العربي، ودليل الجود والسخاء، 
وأداة تعبير ومدلوالت جّمة متوارثة، تنقلها من مشروب ُيحتسى إلى تاريخ ُيروى.

لطِة ال لَكَهَنِة الماِل والسُّ القهوُة العربّيُة نكهُة المجالِس وأصالٌة ال تغيُب

صوٌر من تاريخ الّرقة... ثوراٌت بوجه المحتلِّ وتعزيٌز للعمراِن واألماِن

محمد أرسالن علي – القاهرة 

متغيرات متسارعة تضرب المنطقة منذ ولوجنا 
السنة الجديدة، والتي إن استمرت بهذا الشكل 
سنشهد تطورات عديدة، تشهدها بشكل عام أو 
ثالثة  من  أكثر  فبعد  حدةٍ،  على  دولة  كل  في 
شهور على االنتخابات التي جرت في العراق، 
لألطراف،  متوقعة  غير  كانت  التي  والنتائج 
التي اعتادت الفوز باالنتخابات السابقة، والتي 
من  مرتفعة  نسبة  على  الحصول  تستطع  لم 
األصوات، ذلك كله كان عامالً حاسًما في عملية 
الشد والجذب في التصريحات، ما بين الطرفين 
حصل  جهة  فمن  االنتخابات،  في  الفائزين 
الصدر على النسبة األكبر في هذه االنتخابات، 
والتي وصلت 73 كرسياً في البرلمان، وبينما 
قليلة  مقاعدها  نسبة  كانت  األخرى  األطراف 
مقارنة باالنتخابات السابقة وحتى الحالية، هذا 
له  تأكيد  المفاجئ في االنتخابات، بكل  التغيير 
بعد  بهم،  الشعب  ثقة  منها عدم  الكثيرة  أسبابه 
أن أعاد انتخابهم مرات عدة، ولكنهم لم يقدموا 
الخدمية  الناحية  من  وخاصة  للشعب،  شيئاً 

وكذلك األمنية.
النتائج  هذه  في  تأثير  له  الذي  اآلخر  األمر 
الغربي،  اإليراني  الصراع  هو  االنتخابية، 
وخاصة أن الطرفين في حالة صراع من أجل 
النووية، والتي  االتفاقية  عقد جولة أخرى من 
لم تصل إلى أية نتيجة حتى اآلن، والتدخالت 
المباشر،  التأثير  له  كان  كله  ذلك  اإلقليمية، 
وغير المباشر على االنتخابات، وكذلك إعالن 

نتائج االنتخابات التي تأجلت مدة من الزمن.
في  األخيرة  الجلسة  في  حصل  الذي  األمر 
البرلمان كان متوقعاً، وخاصة أن عملية الشدّ 
الطرفين  بين  ما  مستمرة،  زالت  ال  والجذب 
الطرفان  وهم  السلطة،  على  المتنافسين 
التنسيقي،  باإلطار  يُعرفان  واللذان  الشيعيان، 
السلطة  على  التنافس  وهذا  الصدري،  والتيار 
بشكل  بها،  التمسك  في  مبرراته  طرف  لكل 
عام أعتقد أن جلسات البرلمان سوف تستمر، 
وقتاً  تستغرق  سوف  الحكومة  تشكيل  وعملية 
طويالً نوعاً ما، حتى يتفق الطرفان على صيغة 
معينة، على األقل لتجنّب العراق فترة صراع 
كل  أصّر  وإن  الطرفين،  على  دموية  ستكون 
الحصول  يريد  التي  االمتيازات،  على  طرف 
الرسمية  النتائج  عن  الطرف  بغض  عليها، 
لالنتخابات، ولكن إن لم يتفق الطرفان أو لنقل 
لم تنجح المفاوضات في جنيف، ما بين إيران 
أخرى،  جهة  من  وأمريكا  وأوروبا  جهة،  من 
وربما  العراق،  في  مباشر  تأثير  له  سيكون 
يتحول العراق ثانية إلى ميدان حرب بالوكالة، 

ليصل شرارتها إلى لبنان وسوريا واليمن.
تتصدر  ربما  أخرى  مشكلة  ثمة  وهناك 
المشهد، وهي الصراع الكردي - الكردي على 
االستحقاق الرئاسي، فمن المتعارف عليه، أن 
حصة رئاسة العراق كانت من نصيب االتحاد 
يتزعمه  كان  الذي  الكردستاني،  الوطني 
منذ  ولكن  الطالباني،  جالل  الراحل  الرئيس 
الديمقراطي  الحزب  أظهر  السابقة  الرئاسة 
الكردستاني، والذي يتزعمه مسعود البارزاني 
ولكن  المنصب،  هذا  على  االستحواذ  في  نيّته 
الفترة  في  المنصب  هذه  االتحاد على  إصرار 
وبعد  اآلن  لكن  ما،  نوعاً  تمريره  تم  السابقة، 
الديمقراطي  أعاد  األخيرة،  االنتخابات 
الكردستاني مرة ثانية نيته في االستحواذ على 
عدم  حالة  هناك  اآلن  وحتى  المنصب،  هذا 
ما  وإعالمي  كالمي  تراشق  وكذلك  استقرار، 
والديمقراطي  الوطني،  )االتحاد  الطرفين  بين 
الكردستاني(، في وقت يصّر كل طرف على 

هذا المنصب.
أما في سوريا، فبعد حالة زواج المتعة ما بين 
المزيفة،  الضامنين  وشهادة  وتركيا،  روسيا 
أستانة  اجتماعات  وسلسلة  إيران  ومعهم 
وسوتشي، وما تمخض عنها من ويالت على 
التوافق ما  عموم الشعب السوري، كٌل حسب 
بين هذه األطراف، ولم يسلم من وحشية تنفيذ 
المرتمية  المعارضة  وال  النظام  ال  اتفاقاتهم، 
في أحضان الدولة التركية، وال مناطق شمال 
وشرق سوريا، التي تُدار من قبل مجلس سوريا 
يتوافقان  الضامنان  كان  حيث  الديمقراطية، 
حساب  على  الخاصة  مصالحهم  على  فقط 
اآلن  الثالث،  مناطقهم  في  السوري  الشعب 
بأوزبكستان  أحاطت  التي  المستجدات  وبعد 
وأوكرانيا، نرى أن التوافق الروسي – التركي 
تدخل  نتيجة  السريري،  الموت  حالة  يعيش 
تركيا في النزاعين في أوزبكستان وأوكرانيا، 
وذلك بإرسالها المرتزقة من سوريا إلى هناك 
األجندات  وفق  منها،  مطلوب  هو  ما  حسب 

الدولية. 
وإيران الوضع الذي تعيشه ال يختلف كثيراً عّما 
يحصل في العراق أو سوريا، فالوضع الداخلي 
يعيشها  خانقة  اقتصادية  وحالة  كثيراً،  مشتت 
الشعب هناك، ووضع احتقاني كبير، وخاصة 
لحالة  باإلضافة  أخرى،  ومناطق  األحواز  في 
بعد  يوماً  إيران  على  يضيق  الذي  الحصار، 

يوم.
الهشة،  الدولة  فراغ  في  يهوي  الذي  لبنان  أما 
فال أمل يلوح في األفق للخروج من المستنقع، 
الذي أُدخل لبنان فيه حسب التوازنات الطائفية، 
لبنان  أن  حيث  والدولية،  اإلقليمية  والتوافقات 
اإلقليمية،  الدول  وتناقضات  مشاكل  يعيش 

الداخلية، وهو  والدولية أكثر مما يعيش حالته 
الوضع نفسه في اليمن وليبيا وأرمينيا، التي ال 
لتخرجه  تتكئ عليه،  تبحث عن صديق  زالت 
من الصديق الروسي المنافق، الذي أدخلها في 

حالة ال يحسد عليها.
تتحول  ربما  والتي  كلها  النزاعات  هذه   
تشكيل  على  كانت  إن  سلطوية،  لصراعات 
تتأثر  سوف  الرئاسة،  منصب  أو  الحكومة، 
والدولية  اإلقليمية  بالتجاذبات  مباشر  بشكل 

والصراعات، فيما بينها بالوقت نفسه.
تتالقى مشاريع قوى الهيمنة في منطقة الشرق 
أجنداتها  وفق  منها  كل  تعمل  والتي  األوسط، 
ومخفية  الدول(،  تلك  شعوب  )خدمة  العلنية 
تنفيذاً لـ )أطماع(، تخدم مصالحها في الدرجة 
األولى، فالتفجير الذي تعرض له ميناء بيروت 
تأكيد له عالقة بشكل  في 4 آب 2020، بكل 
ميناء  له  تعرض  الذي  بالغارة  األشكال  من 
من  األول  كانون  شهر  في  السوري،  الالذقية 

أو  حصل  بالذي  عالقة  وله  المنصرم،  العام 
الذي سيحصل في ميناء أم قصر، أكبر موانئ 
العراق، وهو صراع شكله أمريكي – إيراني، 
روسي-   - أمريكي  صراع  نفسه  وبالوقت 

وصيني، لوأد مشروع »الحزام والطريق«.
صراع قوى الهيمنة فيما بينها، يكون له تداعياته 
وذلك  برمتها،  المنطقة  على  مباشر  بشكل 
منه،  نعاني  نهضوي  فكري  مشروع  لغياب 
ويكون بدالً عّما هو مطروح من قِبل اآلخرين، 
هذا التصحر الفكري النهضوي، والتجديد في 
مفاصل المصطلحات الفكرية والمعرفية كلها، 
والذاتية،  الموضوعية  ظروفه  له  كانت  ربما 
في  نعيشه  عّما  الكبير  التأثير  لها  كان  والتي 

راهننا.
بكل تأكيد للخروج من عنق الزجاجة، ومستنقع 

بالدرجة  ينبغي  االستهالكي،  الفكري  التخبط 
نهضة  لمشروع  بوادر  ثمة  يكون  أن  األولى 
علوم  من  ورثناه  ما  لكل  وتنوير  وإصالح، 
اجتماعية واقتصادية، وثقافية ودينية، وسياسية 
المتنورين  من  مجموعة  عليها  يقوم  ودينية، 
من  دافعة  قوة  على  والمتكئين  والمثقفين 
لها هدف معين كي  التي  الوطنية،  الحكومات 
يكون لها موطئ قدم في مستقبل األيام، إذ، ال 
يمكن االعتماد على الكهنة، أياً كان موقعهم إن 
الدين  كانوا من كهنة )السياسة – االقتصاد – 
– الثقافة – علوم االجتماع(.. الخ، وانتظارهم 
كي يقدموا مشاريع إصالحية، ألنهم بكل تأكيد 
والسلطوية،  المادية  مصالحهم  عن  يتخلوا  لن 
المجتمعات  لعيون  كرمًى  »يشفطونها  التي 
والجاه،  والمال  السلطة  كهنة  والشعوب«، 
ستحاول بكل جهودها عرقلة أية عملية تنموية 
علّمنا  هكذا  مكان،  أي  في  تتم  وإصالحية 
التاريخ، الذي إن تصفحنا أوراقه لرأينا الكثير 

من الدروس فيها تعظنا بهذه األمور الكبيرة. 
كل من يبحث عن السلطة والمال، يكون هدفه 
في  المجتمع  على  اإلبقاء  هو  واألخير  األول 
حالة من الجهل المعرفي والفكري؛ كي يسهل 
يشاؤون  كيفما  وتسييّرهم  عليهم،  السيطرة 

وأينما يريدون. 
فرض  أجل  من  الدين  الكهنة  استغل  ولطالما 
المجتمعات  على  فقط  ليس  سيطرتهم، 
بذاتهم، وأي  الحكام  بل حتى على  والشعوب، 
عملية إصالح سيكون لها عواقب وخيمة على 
من يفكر بذلك، هذا ما هو مكتوب على جدران 
حاول  حيث  مصر،  في  والبرديات  المعابد، 
لكن  التوحيدي،  الدين  عن  اإلعالن  أخناتون 
وقام  لزوجته،  له وال  كانت غير سارة  نهايته 

الكهنة بما يقع على عاتقهم في إرجاع الشعب 
مارتن  مع  حصل  وكذلك  الكهنوتي،  لدينهم 
لوثر، حينما فضح الكنيسة، وقام بثورة فكرية 
وذهنية ليخلص االتباع من تسلط الكنيسة على 
كلهم  األنبياء  به  قام  ما  نفسه  وهو  الشعب، 
والرسل، حينما أرادوا هداية الناس إلى الدين 
الحجر،  وعبادة  الوثنيات  عن  والبعيد  الحق 
من  والعذاب  الظلم  من  الكثير  القوا  جميعهم 
المال  وسماسرة  كهنة  وخاصة  جلدتهم،  بني 
جداً  ضروري  كان  أياً  فالدين  والسلطة، 
للحكومات االستبدادية، وكذلك للكهنة أياً كانت 
أسماؤهم، وبكل تأكيد ليس خدمة للفضيلة، بل 
والمؤتمرة  االستبدادية  الحكومات  تلك  لتمكين 
بالكهنة للسيطرة على الناس والمجتمعات معاً.

هؤالء الكهنة أنفسهم، بكل مسمياتهم السياسية 
بكل  نراهم  والثقافية،  والدينية  واالقتصادية 
المجتمع  تطور  لعرقة  يعملون  كيف  وضوح 
والديني،  الفكري،  بالتجديد  القيام  خالل  من 
نرى ذلك في العراق بشكل فج، حيث العمائم 
مسيطرة على مناحي الفكر والعلم كلها، وكذلك 
والسودان،  وإيران  وتركيا،  وسوريا  لبنان 
أينما كانت، رغم بعض  الدينية  الدول  ومعظم 
مصر  بها  تقوم  التي  والمساعي  المحاوالت 
والسعودية في اآلونة األخيرة، غير أن طريقهم 
في  زالوا  أنهم ال  وأعتقد  جداً،  ما زال طويالً 
الخطوة األولى من مسيرة األلف ميل، ويمكن 
كشعار  والسلطة«،  المال  لكهنة  »ال  اعتماد 
من  للخروج  األقل،  على  القادمة  للمرحلة 
الذي يالحقنا  والدمار،  والقتل،  الجهل  مستنقع 

في كل مكان.
الثاني  كانون  في  انعقد  الذي  األديان  مؤتمر 
شمعة  كان  لربما  آفا،  روج  في  العام  هذا  من 
األخرى،  األطراف  لسعي  ومكملة  مضيئة 
والديني  والفكري  المعرفي  التجديد  لعملية 
ننشر  »معاً  شعار  وتحت  إذ  المنطقة،  في 
حاملين  المؤتمرون،  اجتمع  حيث  السالم«، 
هموم المجتمع واإلنسان، وما يصيب المنطقة 
فصائل  قبل  من  ومصائب  كبيرة،  ويالت  من 
أية  لها  ليس  ولكنها  الدين،  تدعي  وأطراف 
عالقة به، ال من قريب وال من بعيد، مجموعة 
من المثقفين شعروا بالمسؤولية الدينية والثقافية 
على  رؤيتهم  وفق  عملوا  الملقاة،  واإلنسانية 
التي  الحل  وطرق  الصراع  أسباب  تشخيص 
يمكن انقاذ ما تبقى من هذه المقصلة النشاز من 
توصلوا  والعلم،  والثقافة  الدين،  ومنافقي  آفاق 
المحبة  هي؛  األديان  رسالة  أن  حتمية  لنتيجة 
الصفوف  بتوحيد  ونادوا  والعدل،  السالم   –
لمواجهة هذه التيارات الغريبة عن مجتمعاتنا، 
إقليمية  أطراف  قبل  من  والمؤتمرة  والممولة 
الدينية  القيم  وعدوا  ألجنداتها،  خدمة  ودولية 
من  يتجزأ  ال  جزءاً  واإلنسانية  واألخالقية 
أخالقيات ثقافات المنطقة برمتها، وأن التعددية 

واالختالف هو إثراء ال صراع.
خطوات مثل هذه وخطوات أخرى في أماكن 
مختلفة، بكل تأكيد سيكون لها التأثير اإليجابي 
في  والمجتمعية  الفكرية  بالحالة  للنهوض 
وتعاضد  تواصل  هو  الهام  األمر  مكان،  كل 
كان  مهما  البعض،  بعضها  مع  الفعاليات  هذه 
في  االستعالء  واالبتعاد عن  ومكانها،  حجمها 
واالصالحية  التنويرية  والنشاطات  العمليات 
األخطاء  تكرار  عدم  وعلينا  حدثت،  أينما 
التي ارتكبناها في السياسة والقومية ومستوى 
االستعالء، الذي كنَّا نعيشه، عن أي فعالية تتم 

من أجل بناء المجتمع واإلنسان الحر. 

مناطق  بها  تسمو  التي  المجالس  أغلب  ففي 
إقليم الجزيرة، هناك ثابتة واحدة ال تتغير مهما 
تبقى  والتقاليد،  والعادات  الظروف  تغيرت 
تتغيّر،  ال  التي  األصالة  هي  العربية  القهوة 
وللقهوة العربية طعم ومذاق يعشقه أبناء الريف 
بشكل خاص، وللقهوة العربية تاريخ من الدالئل 
واالرتباطات الوثيقة بواقع الشعوب، لذا ترتقي 
تاريخ  داخل  مكانة خاصة  إلى  العربية  القهوة 

وتراث، وثقافة الشعوب العربية. 

ُ الّنفوَس نكهُة القهوِة املرِّة تلنينِّ

الرجب،  علي  المواطن  حدثنا  الصدد؛  وبهذا 
بلدة تل كوجر عن  ابن قرية ناعور في ريف 
القهوة العربية قائال: إن للقهوة العربية مكانتها 
وأعراف  تقاليد  فلها  المجتمع،  داخل  الرفيعة 
متوارثة، فأصبحت جزءا من تاريخ وحضارة 
المجتمع العربي، بمختلف مستوياته وشرائحه 
المجتمع  في  خاٌص  معنًى  ولها  االجتماعية، 
العربي، وتحتل مكاناً بارزاً في مجالسهم، ألنها 
رمز للجود والكرم، وحسن الضيافة، وتحظى 
بأفضلية معنوية ال يضاهيها أي مشروب آخر 

سواها.
يضيف أحد وجهاء بلدة تل كوجر، وهو الشيخ 
العربية  القهوة  »ارتبطت  قائال:  العلي  هّزاع 
للناس،  االجتماعية  الحياة  شؤون  بمختلف 
رموز  على  تنطوي  اجتماعية  عادة  وشربها 
مرآة  فهي  حياتهم،  في  األهمية  بالغة  ومعاٍن 

تعكس طبيعة العالقات االجتماعية بينهم، وهي 
بطريقة  عندهم  السائدة  القيم  عن  تكشف  التي 
عفوية وتلقائية، وأداة للتعبير عن مشاعرهم في 
مناسبات عديدة، وهي المحور الذي تدور عليه 

حياتهم اليومية«.
الشيق  حديثه  مكمال  هزاع  الشيخ  ويستطرد 
عن القهوة: »القهوة خير لحل الخالفات كلها، 
الناس،  بين  والخصومات  المنازعات  وفض 
الحل،  عن  استعصت  التي  المشاكل،  من  فكم 
من  وكم  قهوة،  فنجان  طريق  عن  حلها  تم 
عن  تذليلها  تم  بالرفض،  قوبلت  زواج  قضية 
أو  قتل  قضية  من  وكم  قهوة،  فنجان  طريق 

اعتداء استعصت على الحل، تم التغلّب عليها 
ليست مجرد  فالقهوة  قهوة،  فنجان  عن طريق 
بمختلف  ترتبط  إنما  الناس،  يتناوله  شراب 
من  الرغم  على  االجتماعية،  حياتهم  شؤون 
والثقافية  الحضارية  والتغيرات  التطورات، 

التي طرأت على المجتمع«.

ثوابُت وأساليُب

يرتبط  فريد،  أسلوب  العربية  القهوة  لتقديم 
اذا  المجالس وحاضريها،  بقيمة  وثيقاً  ارتباطاً 
ال يمكن تغيير األسلوب المتبع في تقديم القهوة، 
الظروف  تغيرت  أو  المناسبات،  تغيرت  مهما 
والمجالس، يقول المواطن مصطفى المحمود: 
إن القهوة ال تقدم باردة، وال يجوز أن تدفعها 
نحو أحد بيدك اليسرى، كما ال يقبل أن يستلمها 
المتلقي وهو في حالة استرخاء، أو اتكاء، بل 
الفنجان  ويستقبل  جلسته،  من  يعدل  أن  عليه 
بشيء من الرسمية احتراما للقهوة، ولمقدمها، 
الدار،  ألصحاب  احترامه  مدى  يعكس  وهذا 
ومن الثوابت في أعراف المجالس، أن الفنجان 
صب  في  البدء  يتوجب  كما  يرد،  ال  األول 
اجتماعية  قيمة  األكثر  الرجل  عند  من  القهوة 
داخل المجلس، وذلك احتراما لتاريخه الطويل 
الناس،  بين  واإلصالح  والكرم  الجود  في 
داخل  تشريف  العربية  القهوة  إن  يُقال:  حيث 
المجالس، على هذه األساليب يستمر إلى اليوم 
ال  بها،  المحيطة  وقراها  كوجر  تل  بلدة  أبناء 
فالثابت  يبتكرون،  وال  ينقصون،  وال  يزيدون 

في العرف العشائري ثابت حتى قيام الساعة.

الفناجني األربعة

في العرف العربي، ومنذ قديم الزمان، وسابق 
العصر واألوان، يتداول أبناء العشائر الحديث 
حميدي  الحاج  فيخبرنا  القهوة،  فناجين  عن 
ويبدأ  ومدلولها،  الفناجين  قصة  عن  الزامل 
حديثه بشيء من التفصيل: فنجان الهيف، وهو 
الفنجان األول، الذي يحتسيه صاحب المنزل، 
العامية،  باللهجة  عليه  يطلق  كما  المعّزب  أو 
سخونة  من  التأكد  هو  شربه  من  والقصد 
أن  الزامل  يضيف  وطعمها،  ومذاقها  القهوة، 

إيصال  آخر، يرتبط في  الهيف مدلوالً  لفنجان 
التي  قهوتكم  أن  مفادها:  للحاضرين،  فكرة 
أي ضرر،  من  وخالية  سليمة  تشربون  سوف 
الهيف،  فنجان  بعد  وأنتم في حال واحدة،  فأنا 
تُدار  المعّزب،  على  فقط  شربه  يقتصر  الذي 
الضيف،  بفنجان  الفنجان  هذا  ويسّمى  القهوة، 
وال  أجمعين،  للضيوف  أنه  هنا  والمقصود 
يُستحسن أن يرفضه أحد من الحاضرين، يليه 
ويشربه  الثالث،  الفنجان  أي  الكيف،  فنجان 
من  على  ويتوّجب  ومحبوها،  القهوة  ذواقو 
يصبُّ القهوة االستمرار في صبّها، حتى يهزَّ 

الشارب الفنجان، وهي كناية عن االكتفاء«.
الفنجان الرابع: هو فنجان الّسيف، وهو الفنجان 
األكثر خطورة، له مدلوله الخاص حيث يرتبط 
هذا الفنجان بالدم، وذلك حين تجتمع قبيلة ما، 
فتُدار  ما،  في شخص  الموت  حكم  تنفيذ  على 
أي  فالن،  فنجان  يشرب  من  ويُقال  القهوة، 
من يتكفّل بقتل فالن، يكاد الفنجان الرابع، أن 
الزمن،  هذا  في  العشائر  أعراف  من  يختفي 
حيث تشهد المنطقة تزايداً في ارتفاع معدالت 

مثل  واالبتعاد عن  العشائر،  أبناء  لدى  الوعي 
الذي  القانون،  نحو  والتوجه  األعراف،  هذه 

يعيد الحقوق والمظالم ألصحابها. 
تختلف أنواع وألوان القهوة العربية، ومذاقها، 
أبناء  لدى  المعنوية،  قيمتها  في  تشترك  لكنها 
وحدة  وهو  المناطق،  جل  في  العربي  الشعب 
هذه  العربي  الشعب  يتقاسم  كما  التراث، 
العادات والتقاليد مع الشعوب في شمال وشرق 
سوريا كلِّها، حيث تبقى الضيافة العربية متاحة 
للجميع، وما أجمل من نغمات الشاعر المجيد 
تُدار  الفناجين،  رنة  وقع  وعلى  القصيد،  في 
من  االكارم  إال  به  ليس  مجلس  في  حّبٍ  على 
لشاعر  أبيات  تحضرني  ذلك  وفي  الّرجال، 
مدارة  والقهوة  المجلس،  حال  يصف  نبطّي، 

فيه، فيقول وعمر السامعين يطول:
لّة  ُصْب لي يا نور عيني من الدَّ

يَها كأنّك أنت من أجلي مسّوِ
دلّتك تسوى دالل العرب كلّها

طعُمها مملوح مثل طعم راعيَها

وجدت  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
الدولة العثمانية صعوبة في حفظ األمن بمنطقة 
الرقة والجزيرة، وكانت القوة العسكرية، التي 
أن  فما  وقتياً،  األمن  حقّقت  الرقة  إلى  ترسلها 
إشعال  العشائر  تعاود  حتى  المنطقة،  تغادر 
من  كثير  وفي  أخرى،  مرة  بوجهم  الثورة 
األحيان كانت اإلدارة العثمانية تعمد الى االتفاق 
القوة  بمهمة  للقيام  القوية؛  العشائر  إحدى  مع 
العثمانية في حال غيابها، ولكن تلك اإلجراءات 
دفع  ما  منها، وهذا  المطلوب  النجاح  تحقق  لم 
بتلك اإلدارة الى إقامة مخفر دائم في الرقة سنة 
وضمان  النهر،  عبور  مراقبة  بهدف  1860م 
أن  ويظهر  المنطقة،  في  والهيمنة  السيطرة 
انتفاضات بعض  أتى بعد  المخفر،  وضع ذلك 
القبائل ضد السلطة العثمانية، التي تمكنت من 
والي  أرسلها  عثمانية  عسكرية  بقوة  االيقاع 
أفراد  والزال  العشائر،  تمرد  إلخماد  حلب؛ 
العشائر، يرددون قصيدة قالها الشاعر الشهير 

حليلة ذياب الشعباني:

»ثريا باش خيّم عالشريعة
يريد بالدنا غصبن عن أهلها

ما بين زعيج والرقة سمرة
بان الفارس آل منهم ومنا

طردنا عسكرو واليوزباشي 
وطواجيهم كورد الدود حنا 

أحنا ملوك والتاريخ يشهد
أحنا زبيد ما نعطي وطننا«

االستقراُر بعد 
الثورِة

ولكن الوالي ثريا استطاع 
عسكرية  بقوة  يتقدم  أن 
يخضع  وأن  كبيرة، 
الثائرة،  والقبائل  المنطقة 
هذه  شيوخ  واصطحب 
دير  إلى  معه  القبائل 
المخفر  ويعد  الزور، 
تحول  نقطة  العثماني 
االستيطان  في  وبداية 

واختير  إليها،  الحياة  وعودة  بالرقة،  البشري 
بين أطالل  النهر،  موقعه في مكان قريب من 
الممتدة حالياً  المنطقة  المخفر في  فبني  قديمة، 
مدرسة  وحتى  غرباً،  البريد  دائرة  بناء  من 
الحرية شرقاً، وشيد من الطوب الطيني، وأحيط 
بجدار من الطوب الطيني أيضاً، كذلك ويضم 
الغربية  الجهة  وفي  للجنود،  المهاجع  بعض 
ذلك  وغير  للخيول،  واصطبالت  مستودعات 
نفسه،  العام  في  شيد  كما  الشرقية،  الجهة  في 
وعلى بعد مئات األمتار، وفي الجهة الشرقية 
بمساحة  الطوب  من  بسيط  مسجد  المخفر  من 
تقدر 800م2 تقريباً، حيث اتخذ مكاناً لمديرية 
االجتماعية  الحياة  شكل  وبدأ  الحقاً،  األوقاف 
)دار  السرايا  ببناء  وذلك  جديداً،  بعداً  يأخذ 

الحكومة(.
بالطوب  السرايا  شيدت   1861 سنة  وفي   
وألحق  الرقة،  لمتحف  نفسه  الحالي  بالموقع 
جهته  من  البناء  في  نفسه  بالموقع  سجن  بها 
الشرقية  الجهة  في  مساكن  وأنشئت  الشرقية، 
من  مؤلفاً  مسكن  كل  وكان  للسرايا،  المقابلة 
المساكن  تلك  وُخّصصت  ومطبخ،  غرفتين 

إلقامة موظفي الدولة.

الهجراُت... شكّلِت النسيَج 

االجتامعيَّ الحايلَّ

من  المجموعة  الروايات  مختلف  وتتفق 
المعّمرين من السكان، أن النواة السكنية تشكلت 
وإقامتها  األسر،  تجمع  من  الرقة  في  تدريجياً 
أوائل  وكانت  العثماني،  الدرك  مخفر  قرب 
أفراد،  عن  عبارة  إليها  الوافدة  المجموعات 

وليس على شكل عشائر وكان هؤالء يجلبون 
الفالحين  من  أو  لبيعها،  البدوية  الحياة  سلع 
الفرات  الزراعة على ضفتي  الذين عملوا في 
في أعقاب فيضاناته، وكانوا يبيعون محاصيلهم 
قبل العودة إلى أوطانهم، باإلضافة الى موظفي 

الدولة العثمانية، وبعض رجال الدين. 
وما عزز الحياة المدنية في المنطقة قدوم هجرة 
النصف  في  كبيرة من عرب »عنزة«،  بدوية 
موجة  لتدعم  عشر،  التاسع  القرن  من  الثاني 
الى  »الولدة«  فاستقرت  المهاجرين،  أوائل 
هريرة،  وأبي  مسكنة  بين  البليخ  من  الغرب 
ماجد(  )ضنا  سكن  حين  في  الحمام  ومخفر 
الى  شتاء  ينتجعون  وكانوا  البليخ،  شرقي 

الشامية.

الرقة بأقالم املؤرخني يف القرن 
التاسع عرش

بالرقة  مرت  التي  بلنت/  آنا  /الليدي  وتشير 
أما  مسكونة،  خيام  وجود  إلى   ،1878 سنة 
في  أيضاً  الرقة  زار  الذي  /زخاو/  الدكتور 
فيعطينا  األول،  كانون  شهر   1879 سنة 
الرقة  في  الحياة  جوانب  لمختلف  دقيقاً  وصفاً 
يتجاوز  ال  للرقة  الحالي  السكان  :«عدد  بقوله 
القائم مقام والضابطية  بينهم  المائة نسمة، من 
ما  عددهم  بدوي  منشأ  من  »وكانوا  »الدرك 

من  عدداً  كما شاهدت  )30ـ 40( رجالً،  بين 
العطارين المهاجرين من مدينة حلب، شاهدت 
تقع في  الى خمسة عشر مسكنا،  بين أربع  ما 
الجنوب الغربي والعدد نفسه على مقربة منها 
عند السور الجنوبي، ومن هذا السور يستطيع 
اإلنسان أن يرى األرض المنبسطة، التي تؤدي 

إلى سفينة عبور الفرات«.
العامية  اللهجة  يتكلمون  الرقة  أهل  كان  وقد 
واضحة  صورة  »أنها  العربية  للصحراء 
العمار  مرحلة  في  المبكرة  الرقة  طفولة  عن 
االستقرار  لموجات  أسست  الذي  واالنبعاث، 

واإلعمار لمدينة الرقة الحالية«.

 إلهُ الماِل
 هو الذي
 كبَّلني

 بصخوِر
إمرالي

كان قد ُشِرَع بترويِج موجِة اإلرهاب في مستهلِّ 
»رونالد  الزعيَمني  باعتداِء  الثمانينيات،  أعواِم 
نيكاراغوا  على  تاتشر«  و«مارغريت  ريغن« 
النظاِم  قوتَي  يَُقودان  كانا  واللذان  وفوكالند، 
ُسلَطتا  وكانت  وإنكلترا،  أمريكا  املهيمنَتني 
مبثابِة  وتركيا  باكستان  من  كلٍّ  في  االنقالِب 
وَْصُم   َّ َت حني  في  منهما،  َّبنَي  املَُقر املساِعَدين 
والتنافُس  باإلرهاب،  الالتينية  أمريكا  كامِل 
كان  النجوم،  حرِب  مع  املستمر  التسلِح  على 
مهيمنة،  قوةً  تَكُوَن  أْن  عن  روسيا  ى  نَحَّ قد 
كانت  الصني،  في  بينغ   دينغ سياو  وإصالحاُت 
التنازالُت  وأُنِهَيت  تنازالٍت مقدَّمًة للنظام، هذا 
ودولِة  الوطني  التحرر  حروِب  مع  املتحققُة 
التمويل  عصِر  إرهاِب  عاصفُة  لَِتبدأَ  الرفاه، 
كلينتون   َّ واستمر كلِّها،  امليادين  في  بالهبوب 
بهذه السياسة مبنواٍل أكثر ليونة، ولكنْ، أقوى 

تأثيراً.

يُقَدر  لم  الذي  األوسط،  الشرُق  يَتبقَّ سوى  َلم 
على غزوه متاماً، وهو أيضاً كان قد ُصيِّرَ عقدةً 
من  َمشارِبَها  تَنَهُل  التي  املشاكل  من  كأداء 
املدنيِة والراديكالية واإلرهاب والدين، كانت آفاُق 
املشاكِل املتفاقمِة في املنطقة إرثاً متبقياً لها 
من إنكلترا وفرنسا، في احلقيقة، احلرُب العامليُة 
بعد،  املنطقِة  في  انتهت  قد  تَُك  لم  األولى 
وحرُب  األهلية،  احلروُب  التمردات،  فاالنقالباُت، 
على  ودالالٌت  مؤشراٌت  سوى  تَكُن  َلم  األنصار 

تلك احلالة غيِر املنتهية بعد،

التجارة قد ُسيِّرَ بحروِب االستعمار،  كان عصرُ 
الصناعي  والعصرُ  العظمى،  والسلبِ  والنهب 
واحلروِب  الكبيرتنَي،  العامليََّت  باحلربنَي  ُمثَقالً   َّ َمر
التحرر  حروِب  عدا  هذا  داخله،  في  الطبقيِة 
الوطني أيضاً، أما الرأسماُل املالي، فكان أَقَحَم 
وآِخرُ  السلطة،  مع  صراٍع  في  برمته  اجملتمَع 
مبقدورِه  كان  هذا،  املدنية  احتكاراِت  محطاِت 
مقابَل  البنيويِة،  الفوضى  قعِر  إلى  الوصول 
املعاش  والوضُع  متاماً،  األوسط  الشرق  فقداِن 
أصالً كان قريباً من ذلك، ففرصُة النظاِم غََدت 
احلاصلة  باملستجداِت  هامة  بنسبٍة  متعلقًة 
ولظروفها  بالذات،  السبب  لهذا  املنطقة،  في 
عامليٍة  حرٍب  سوى  يَُك  َلم  ُشوِهد  ما  اخلاصة، 

ثالثٍة.

األَمد  طويُل  استراتيجيٌّ  دورٌ  َل  ُفصِّ قد  كان 
للكرد في مشروِع الشرق األوسط الكبير، حيث 
كَكَبِش  وكردستان  الكرد  سُيسَتخَدُم  كان 
العالقة  املنطقة  مشاكِل  حلِّ  في  الفداء 
وأمثاُلهم  األرمن  وكان  املالي،  الرأسماِل  مع 
العرب  اليهود،  حتى  اآلشوريون،  »الهيلينيون، 
تلك  ملثِل  اسُتخِدموا  قد  والفلسطينيون« 
املآرِب في وقٍت ما، والعصا الكرديُة قد تؤثرُ في 
القالبية،  اإلقليميِة  القوى  وانحالِل  انفكاِك، 
واملُكَبَِّلِة  بإفراط،  القومية  بالدولة  واملتشبثِة 
املشاكل،  حلِّ  في  مساعدتِه  من  بدالً  للنظام 
وغيِر املتخليِة عن َهَوِس الهيمنِة على املنطقة.

كنُت قد أُدرِجُت – أنا – كعنصٍر مفاجئ، ولكنه 
فيما  يَبدو  الذي  اخملطط،  املعيِق في هذا  مبثابِة 
يَبدو أنه أُِعدَّ منذ أعواِم السبعينيات، إما كنُت 
َسُيمُلونه  مِلا  كلياً  املنصاَع  َّهم  جندي سأصبُح 
علّي، أو كان ينبغي القضاَء علّي، بُنَْيتي لم تَكُن 
مساِعدةً، ألَكوَن جندياً للنظاِم القائم، بالتالي، 
فكوني أوَل عنصٍر يجب تالفيه، والقضاَء عليه 

بكلِّ سهولة، أمرٌ مفهوم.

هو  حقيقياً  إلهاً  أّن  اآلن  أكثر  بوضوٍح  يتجلى 
ذاك،  الصغير  اإللهِ  فرَخ  أّن  ذلك  كَبَّلني،  الذي 
املترعرَع سراً، واملتضخَم رويداً رويداً في دهاليِز 
اجملتمع،  سطِح  على  طفا  قد  املعتمة؛  التاريخ 
ورأى النورَ مع حلوِل العصر الرأسمالي، وَجَعَل 
نفَسه مقبوالً لدرجٍة زاَلت معها آلهِة العصور 
امللوُك  وزََحَف  كلها،  األرض  وجهِ  عن  السابقة 
وَفرََض  رؤوُسهم،  وقُطَِعت  َهَلعاً،  األرض  على 
على البشرية الزمَن األكثرَ دموية، واالستغالَل 
في  وما  األرض،  على  ما  وَلوََّث  النخاع،  حتى 
وقََضى  البعض،  ببعضها  وَخَلَطها  باطنها، 
احلية  الكائناِت  من  وغيِره  اإلنسان،  على  فِعالً 

الالمحدودة.

من فكر القائد

القائد عبد اهلل أوجالن



 النسخة الورقية العدد:   1044   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1248  النسخة الورقية العدد:   1044   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1248 

السنة الحادية عشرة - العدد 1044
األربعاء  19 كانون الثاني 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1044
األربعاء  19 كانون الثاني 2022 تقـــارير وحتقيقـــاتاقتصـــاد 89

كان االحتالُل التركّي لعفرين أحَد أسوأ فصول األزمة السورّية، وجاء نتيجَة ظروٍف معّقدةٍ تتعلُق باألزمِة السورّيِة وأسلوِب التعاطي اإلقليمّي 
والدولّي معها، وكذلك في سياق األجندة التركّية ومشروعها االحتاللّي وحربها المستمرة ضد الشعب الكردّي، واستغلت أنقرة عوامَل التناقِض 

الدولّي والتنافس الجيوبوليتيكّي لتصديرِ مشاكلها السياسّية الداخلّية وترجمتها صراعًا مسلحًا ميدانه جغرافيا دولة مجاورة. 
جل آغا/ أمل محمد - ُتعرف المرأة في مناطق شمال وشرق 
سوريا، بقوة شخصيتها، واعتمادها على ذاتها، لذا تجد الكثير 
، أو خبرتهنَّ كنوع  إلى صقل مواهبهنَّ يلجأَن  النسوة  من 

من االكتفاء الذاتي، واالعتماد على أنفسهنَّ دون الغير.

احتالل عفرين... الطموُح التركّي واالستقطاب الروسّي ما قبل العدوان على عفرين فهيمة حسين: عملي سعادُة يومي وضماٌن لغدي

الحفظ والتوسع.. أبرز سبل الزراعة المستدامة

رامان آزاد 

املرشوع األمرييّك ولعنة 
الجيوبوليتيك

اجتاحت  التي  العربّي«  »الربيع  موجةُ  كانت 
يستهدُف  سياسيّاً  مشروعاً  عربيٍّة  بالٍد  عدةَ 
وتمكيِن  الحكِم،  أنظمة  وتغيير  السلطِة  نقَل 
للحكِم،  الوصوِل  من  السياسّي  اإلسالِم  قوى 
حزب  استغرق  الذي  التركّي،  النموذج  وفَق 
وترسيخه،  تأسيسه  في  عقداً  والتنمية  العدالة 
ولذلك لم يكن غريباً أّن يكون ألنقرة حضورها 
المباشر وغير المباشر في دول الربيع العربّي، 
يعنيه  بما  واشنطن،  برضا  المشروع  وحظي 
ولكن  واإليرانّي،  الروسّي  للنفوِذ  إقصاء  من 
سوريا شّكلت عقدةَ المنشاِر بالمشروع، بسبب 
لعنة »الجيوبوليتيك«، ولهذا تعددِت األطراُف 
ميدان  وأضحت  السورّي،  بالمفصِل  المتدخلةُ 

التناقضاِت اإلقليميِّة والدوليِّة.  
النفوذ  تحجيم  األساسّي  واشنطن  هدف  كان 
بالمنطقة  سياسيّة  أنظمٍة  وإيجادَ  اإليرانّي، 
مناهضٍة إليران على أساِس المذهبيِّة والدين، 
استهلكت  التي  القوميّة  الدولة  دور  وإنهاء 
دورها وصالحيتها، وبالنتيجة إضعاَف خصوم 
إسرائيل التي قامت على أساٍس دينّي وضماِن 

لصالح  سوريا  إيران خسارةَ  واعتبرت  أمنها. 
لدورها،  تحجيماً  االنكفاء  األمريكّي  المشروع 
جنوب  إلى  طهران  من  الممتد  للجسِر  وقطعاً 
لبنان بكّلِ أبعاده السياسيّة واالقتصاديّة والدينيّة 
أهداف  أهم  هو  عزلها  أّن  وأدركت  الروحيّة، 

المشروع األمريكّي.
البحاِر  عن  إبعادها  خطَر  موسكو  استشعرت 
انقساِم  بعد  االنكفاء  من  سنواٍت  بعد  الدافئِة، 
لتأكيِد  بوابةَ  فكانت سوريا  السوفييتّي،  االتحاد 
متعدد  عالٍم  إلى  والعبور  العالمّي  دورها 
األقطاب، على اعتبار أّن سوريا تشكل موقعاً 
عمق  إلى  ومعبراً  األوسط  الشرق  في  مهماً 
على  عنه  يُستغنى  ال  وساحالً  العربّي  العالم 

المتوسط.
ريادةِ  دوُر  إليها  أُسند  فقد  ألنقرة،  بالنسبة  أما 
يُراد  الذي  النموذج  باعتبارها  المشروع، 
إليران  المذهبّي  النقيَض  تمثل  فهي  تصديره، 
وتحتفظ  الوحيد،  اإلسالمّي  الناتو  وعضو 
أن  وسبق  إسرائيل،  مع  تاريخيّة  بعالقات 
في حصار  مهماً  لعبت على مدى عقود دوراً 
الجيوبوليتيك  السوفييتّي، ووفق معيار  االتحاد 
في  مركزّي  دوٍر  للعِب  يؤهلها  موقعها  فإّن 

المشروع.
المراد  السياسّي  اإلسالم  قوى  أّن  باعتبار 
المسلمين«  »اإلخوان  بتنظيم  تتمثل  تظهيرها 
الذي تأسس عام 1928 كردةٍ فعٍل على إلغاء 
فإّن  العثمانيّة،  للخالفة  أتاتورك  مصطفى 
الدول  في  السلطة  إلى  التنظيم  أتباع  وصول 
العربيّة بريادةٍ تركيٍّة يعني استعادةَ دوٍر تاريخّي 
بالنسبة لها، وبذلك فقد راودت أردوغان وحزبه 
»العثمانيّة  باسم  ُعرفت  والتي  السلطنة  أحالَم 
الجديدة«، فطرحت أنقرة عناوين عريضة في 
سياق مشروعها لتكوَن عوامل محّرضة على 
اإلسالمّي  والدينّي  التركّي  القومّي  المستويين 

من قبيل »الميثاق الملّي« وإنهاء مفاعيل اتفاقية 
لوزان 1923/7/24، واستعادة السيطرة على 
وكلُّ  وكركوك،  الموصل  حتى  سوريا  شمال 
في شمال سوريا  الكرد  على  حرباً  يعني  ذلك 
الحدوديّة،  المناطق  في  الديمغرافّي  والتغيير 
وتمكين الموالين لها من استيطان تلك المناطق 
من التركمان واإلخوان المسلمين، ولن يتحقق 
ذلك إال عبر الغزو واالحتالل. وشّكلت ظروف 
لها عملت على  األزمة السوريّة فرصةً كبيرةً 

تأجيجها واستثمارها.

استهداف مبكر ملناطق الكرد

»الجيش  لفصائل  أنقرة  بدعم  البدايةُ  كانِت 
الواصل  الرئيسّي  الطريق  قطع  الذي  الحّر« 
القرى  على  الهجماِت  وشنَّ  عفرين  إلى 
مبكٍر  وقٍت  وفي  بالقذائف،  وقصفها  اآلمنة 
إعزاز  مدينِة  في  مسلحةً  فصائَل  أنقرة  دفعت 
الستهداِف قرى عفرين وتمثلت بهجوِم فصيل 
»عاصفة الشمال« بقيادة المدعو عمار داديخي 
في  جندو  قسطل  قرية  على  إبراهيم(،  )أبو 
أيام،  خمسة  مدى  على   ،2012/10/28
وتلقّى المؤازرة من »كتيبة عمرو بن العاص 
الشام«،  أحرار  وكتيبة  الشهباء  ولواء صقور 
والمفارقة أّن فصيال “عاصفة الشمال وعمرو 
التوتر بينهما واتفقا  بن العاص” تجاوزا حالةَ 

على قتاِل الكرد، وكانت ما تُسّمى »هيئة أمن 
لواء  على  الحرب  أعلنت  قد  بحلب  الثورة« 
»عاصفة الشمال« وقالت إنَّ المبرر الشرعَي 
ذلك  وتال  ثبت.  قد  محاربته  لها  يتيُح  الذي 
هجوٌم مسلٌّح على مواقَع كرديّة بحي األشرفية 
وتيرةُ  وزادت  الهجماُت  وتكررِت  بحلب، 
في  الكردية  الناشطة  اختطاف  مع  االشتباكاِت 
علي  شاهة  الشعبية  الحماية  قوات  صفوف 

جثث  تسليم  أثناء  ديركي(  )نوجين  عبدو، 
قتلى للمرتزقة وورود معلومات عن اغتيالها، 
وكذلك االستهداُف المرّكز لحي الشيخ مقصود 

لتحالف من فصائل كثيرة للمرتزقة.
المرتزقة  فصائل  تحالف  أنقرة  ودعمت 
الستهداف الكرِد، ومن جملتها مرتزقة النصرة 
على  للهجوم  الشام«  »غرباء  مسّمى  تحت 
القضاِء  بهدف  في 2013/1/16  كانيه  سري 
ذات  بالمناطق  كرديّة  تنظيميٍّة  بنيٍة  أّي  على 
الغالبيّة الكرديّة، وعملت على تحريض عوامل 

الفتنة.

كوباين الهدف التايل

المستوى  على  نوعيّاً  تحّوالً  عام 2014  شهد 

اإلدارة  بإعالن  المجتمعِ  ومأسسة  التنظيمّي 
أنقرة  فغيّرت   ،2014/1/24 في  الذاتيّة 
للهجوم  »داعش«  مرتزقة  ودفعت  أدواتها، 
على كوباني وفق اعترافات أسرى من قياديي 
مرتزقة  هاجم  وفي 2014/9/15  »داعش«، 
جهات  ثالث  من  كوباني  مقاطعة  »داعش« 
ووصل المرتزقة إلى مشارف المدينة، ودارِت 
المعارك في بقعٍة جغرافيٍّة ضيقٍة على مساحِة 
شوارَع وأزقٍة بالمدينة المحاصرة، وبعد 134 
كوباني  مدينة  تحرير  تم  المقاومِة  من  يوماً 

بالكامِل في 2015/1/26. 
الموازين،  كوباني  في  المقاومِة  انتصار  قلب 
وانهياره،  داعش  سقوط  مالمح  أول  وكان 
وسقط  الدولّي،  االهتمام  محطَّ  الكرد  وجعل 
بعد  ومن  المدينة.  سقوِط  على  أنقرة  رهان 
محطة  سبي  كري  أبيض/  تل  كانت  كوباني 
التحرير الثانية 2015/6/15 وتمَّ تحرير بلدة 
 .2015/7/27 في  كوباني  جنوب  صرين 
كوباني.  حول  اآلمُن  اإلطاُر  توّسع  وبذلك 
العسكرّي  العمِل  ومأسسِة  لتنظيِم  خطوةٍ  وفي 
في  الديمقراطيّة  سوريا  قوات  تشكيُل  أُعلن 
وكان  العسكريّة،  والمجالس   ،2015/1010
مدينة  حيث  التالية،  المرحلة  غرباً  االتجاهُ 
والتواصل  الدعم  مراكز  أهّم  أحِد  منبج، 
المرتزقة  استقبال  ونقطة  »داعش«،  لمرتزقة 
األجانب، وتمَّ تحريرها في 2016/8/12 بعد 
أنقرة  كانت  الضارية.  المعارك  من  يوماً   73
»داعش«،  ودحر  التحرير  إنجازاِت  ترقُب 
للوصِل  مهمةً  خطوةً  منبج  تحريَر  واعتبرت 
وارتفعت  وعفرين،  كوباني  بين  الجغرافّي 
التصريحاِت التركيّة وتحدثت عن رفِض  حدةُ 
أّن  أنقرة  وأدركت  كرديّاً«.  »ممراً  سّمته  ما 
مدينة جرابلس ستكوُن الهدَف التالي للتحريِر، 
فبادر عمالؤها إلى اغتياِل عبد الستار الجادر 
ساعاٍت  بعد  العسكرّي  جرابلس  مجلس  قائد 
 .2021/8/22 في  تشكيله  إعالِن  من  قليلٍة 
بدأت  »داعش«،  إلنقاِذ  محاوالتِها  أولى  وفي 
الفرات«  باسم »درع  احتالليّةً صوريّةً  هجمةً 
 2016/8/24 في  جرابلس  مدينة  واحتلت 
اشتباكات  أّي  دون  معدودةٍ،  ساعاٍت  خالل 
مرتزقة  من  المئاُت  وانضمَّ  مواجهات،  أو 
»داعش« الفاّرين إلى صفوِف المرتزقة الذين 
تقودهم دولة االحتالل التركي، ونقلوا البندقيةَ 
وبعبارةٍ  لحاهم.  أخرى، وحلقوا  إلى  كتٍف  من 
عبوِر  قناةَ  مدينة جرابلس  احتالُل  كان  أخرى 
»الجيش  يُسّمى  ما  إلى  »داعش«  مرتزقة 
الحر«. وكان الفتاً أّن أنقرة بدأِت الهجوَم على 
جون  األمريكي  الرئيس  نائب  فيما  جرابلس 

ماكين يزور تركيا.
الممر  إنشاِء  نقاِط  أولى  كان  جرابلس  احتالُل 
تمثلت  التالية  والخطوة  التركّي،  االحتاللّي 
 ،2017/2/22 في  الباب  مدينة  باحتالل 
بتوافٍق دولّي صريحٍ وبذلك تّم فرض الحصاِر 
الموّسعِ على عفرين من جهِة الشرق، وفُصلت 
عن باقي مناطق شمال وشرق سوريا. وكانت 
مدينة الباب المحطة الثانية النضمام المزيِد من 
التي  القوات  صفوِف  إلى  »داعش«  مرتزقة 
إعزاز  مناطق  انضماُم  وكان  أنقرة.  تقودها 
ومارع، إلى الجغرافيا التي تحتلّها تركيا تلقائيّاً، 
وعلى هذا النحو فُرض الحصاُر على عفرين.

موسكو تستدرج أنقرة

التركيِّة  ــ  الروسيِّة  العالقِة  توصيُف  يمكن 
بأنها صيغة »تنافع وتخادم«، فموسكو تحتاُج 
إطار مشروعها  في  الجيوسياسّي  تركيا  موقع 
محرضاٍت  خلِق  على  وعملت  األوراسّي، 
منسوَب  رفَع  فتعمدت  باتجاهها.  أنقرة  تدفع 
متغيّر  إليجاِد  االفتراضيِّة،  التركيِّة  المخاوِف 
اإلطاِر  هذا  وفي  توجهاتها،  يوافق  سياسّي 
سان  إلى  التصالحيّة  أردوغان  زيارة  جاءت 
موسكو  وأقدمت   .2015/8/9 في  بطرسبرغ 
موضوعيّة  وبدت  براغماتيّة  خطوات  على 
أنقرة  تبدي  التي  الكرديّة  القضيِة  مقاربة  في 
لها وتشّكل “فوبيا” لها، ففتحت ممثليةً  رفضاً 
  . 2016/2/10 في  بموسكو  الذاتيّة  لإلدارةِ 
عبر  عفرين  قرى  استهداف  استمراُر  كان 

القصف والحصار السبَب المباشَر لفتحِ معركة 
الشعب،  حماية  وحدات  قبل  من  رفعت  تل 
جويّة  غارات  الروسّي  الطيران  نفّذ  وخاللها 
فيما  ألنقرة،  الموالين  المرتزقِة  استهدفت 
قدمِت المدفعيّةُ التركيّةُ الدعَم النارّي للمرتزقة 
الموالين لها، وفي 2016/2/15، تم تحرير تل 
رفعت، وبالتزامن مع المعركة نفّذت المدفعية 
التركية 14 ضربة، اعتباراً من 2016/2/13 
مواقع  عدةَ  مستهدفةً  أيام،  ثالثة  مدى  وعلى 
أستير.  قيبار وقرية  منها معسكر  في عفرين، 
وأّكد رئيس الوزراء التركي حينها، أحمد داود 
ميركل،  أنجيال  األلمانيّة  للمستشارة  أوغلو، 
الضغوِط  رغم  القصَف،  ستواصُل  بالده  أنَّ 

المتزايدةِ عليها لوقِف ضرباتها.
تجرؤ  ولم  استعراضيّاً  التركّي  القصُف  كان 
أنقرة على التدخِل مباشرةً حينها، ونقلت وكالةُ 
أنباء األناضول عن وزير الدفاع التركّي قوله: 
»إّن تركيا ال تفكُر بإرساِل قوات إلى سوريا«. 
يعّزُز  كان  التركي  االحتالل  جيش  أّن  رغم 
جرابلس  مدينتي  بين  ما  الحدوِد  على  وجوده 
بجهوزيٍّة  جندي  ألف   80 ونشر  وعفرين، 

كاملٍة مع المدرعات تحسباً ألّي تطوٍر.
التي  المعارك  مع  بالتوازي  يجري  ذلك  كان 
في  الشعب  حماية  وحدات  تخوضها  كانت 
الشهباء، واعتمدت أنقرة ما يسّمى بعلم المدفعيّة 
المدفعيّة  نيراِن  تكتيُك  وهو  النارّي«  »السدَّ 
خٍط  وتغطيةُ  مستقيمٍة،  خطوٍط  شكِل  على 
متتاليٍة.  برمياٍت  عليه  والقصف  معيٍن،  بطوٍل 
وكانت وحدات حماية الشعب حينها على وشِك 

الدخوِل إلى مدينة إعزاز التي حاصرتها.
سياسيّاً تحدثت موسكو عن إمكانيِّة صيغِة حّلٍ 
دستوٍر  ومشروعِ  الكرِد،  بحقوِق  يقرُّ  سياسّي 
لسوريا ُعرف باسم دستور )كيري ــ الفروف( 
يؤّطر تلك الحقوق، أشارت إليه وكالة سبوتنيك 
مارست  وبذلك   ،2016/2/22 في  الروسيّة 
موسكو أقصى درجات الضغط السياسّي على 
شروطها  وفرِض  لمفاوضتها  تمهيداً  أنقرة 
عدَم  تيقنت  بعدما  لصالحها،  دورها  وتجيير 
دوِر  بتجاهِل  ميدانيٍّة  إنجازاٍت  تحقيِق  إمكانيِّة 

تركيا التي تقودُ فصائَل المرتزقة. 
بإيجاِد  عسكريّاً  التركّي  الردُّ  كان  بالمقابل 
في  دقنة  عين  معركة  وجاءت  ميدانّي،  متغيّر 
التركيّة  االستخبارات  واستدعت  السياِق.  هذا 
متزعمي فصائل المرتزقة إلى اجتماعٍ في مدينة 
إنشاِء غرفة عمليات  كليس، وتمَّ االتفاُق على 
عفرين،  على  كبيٍر  هجوٍم  لشّنِ  الديار”  “أهل 
على أّن يكون “جيش السنة” القادُم من محافظة 
حمص عبر األراضي التركيّة، رأَس الحربِة، 
وتمّوله  البيطار”  “أمجد  المدعو  يقوده  وكان 
قطر بسخاٍء، فقد كان مطلوباً استغالُل رمزيِّة 
وطائفيٍّة،  مناطقيٍّة  فتنٍة  لخلِق  “السنة”  االسِم 
وبدأِت المعركةُ الساعة الخامسة فجر األربعاء 
»فيلق  مرتزقة  فيها  واشترك   ،2016/4/27
الحملة  تحقِق  ولم  الشاميّة«،  والجبهة  الشام 
أهدافها العسكريّة بسبب انسحاباٍت مفاجئة من 
المعركة، ولكنّها كانت خطوة إضافيّة في إطار 

»شيشنة األزمِة السوريِّة.
الدافع  كان  والسياسّي،  الميدانّي  السجال  هذا 
التركّي  ــ  الروسّي  االتفاِق  إلنتاجِ  المباشر 
صيغِة مبادلٍة عنوانها )حلب ــ الباب( وضمنت 
بذلك أنقرة فصَل عفرين عن كوباني، وفُرض 

يكن  ولم  عفرين،  على  الموّسع  الحصار 
لوال  حلب،  من  المرتزقة  إجالِء  باإلمكان 
الدوُر التركّي، وتم اإلعالن عن خروجِ حلب 
ألف   15 نحو  وإجالء  المعارضِة  سيطرةِ  من 
النصرة  جبهة  فيها  بما  مختلفة،  فصائل  من 
بين  ما  الفترة  خالل  أي   ،2016/12/22 في 
ذلك  وشكل  والباب،  جرابلس  مدينتي  احتالل 
في  المسلّحِ  الصراعِ  مساِر  في  فارقةً  عالمةً 
ألنقرة  الروسّي  االستدراج  بعد  وجاء  سوريا، 
الجانبين بسبِب  بين  توتٍر  بعد  المصالحِة معها 
إسقاِط القاذفِة الروسيِّة في المنطقِة الحدوديِّة في 
2015/11/24، ونشِرت منظومة الصواريخ 

إس-400 في سوريا في 2015/11/26.

والدة أستانه

الروسّي  الرئيس  أعلن   2016/12/29 في 
إلطالِق  شامٍل  لوقٍف  التفاٍق  التوصَل  بوتين 
وتركيٍّة،  روسيٍّة  بضمانٍة  سوريا  في  الناِر 
وأعلنت أطراُف األزمِة التزاَمها باالتفاِق الذي 
يمّهدُ لمفاوضاٍت سياسيٍّة. وقال بوتين إنّه جرى 
والنظاِم،  المعارضِة  بين  وثائَق  ثالث  توقيُع 
الناِر،  إلطالِق  شامٍل  بوقٍف  األولى  تتعلُق 
باالستعداِد  والثالثة  عليه،  بالرقابة  والثانية 
أيضاً،  االتفاق  إطاِر  وفي  سالٍم.  لمفاوضاِت 
لمحادثات  االستعداداِت  بدَء  موسكو  أعلنت 

سالم تُعقدُ بالعاصمِة الكازاخيّة أستانه.
األمن  مجلُس  صّوت   2016/12/31 في 
الدولّي باإلجماعِ لصالحِ مشروع القرار التركّي 
– الروسّي المتعلِق باتفاِق وقِف إطالِق النار، 
مضمونه.  على  التعديالِت  من  كثيٌر  وأُدخلت 
مجلَس  أّن  أّكد  الذي   2336 القرار  وصدر 
التركيّة   – الروسيّة  بالوثائق  علماً  أخذ  األمن 
موسكو  جهودَ  دعمه  إلى  وأشار  تبنيها،  دون 
إلى  والعودةِ  سوريا  في  العنِف  إلنهاء  وأنقرة 
المساِر السياسّي لحّلِ األزمة، ويُقصدُ به مسار 
صادر  التركّي  ــ  الروسّي  أّن  رغم  جنيف، 

صيغِة جنيف.
ُعقدت الجولة أستانه األولى في 2017/1/23. 
والثانية في 2017/2/16 واحتل جيش االحتالل 
التركي مدينِة الباِب في 2017/2/23، أي أّن 
يواصُل  التركّي  والجيش  ُعقدتا  أستانه  جولتي 
وتحقق  الباب.  على  االحتاللية  هجماته  شن 
أنقرة هدفا التدخل العسكرّي المباشر بعد خمس 
سنوات من التهديد. وباحتالِل جرابلس والباب، 
شرياٍن  من  إال  عفرين،  مقاطعة  حوصرت 

محدوٍد يربطها بمدينة حلب.
الموالين  المرتزقة  تحريض  أنقرة  واصلت 
احتواٍء  وفي  وتهديدها،  لها الستهداف عفرين 
عفرين  في  الذاتيّة  اإلدارة  توصلِت  للتهديدات 
إلى اتفاٍق مع الجانِب الروسّي على إنشاء نقطة 
مراقبة في عفرين وتمركزت القوات الروسيّة 
وأعلن   ،2017/3/20 في  كفرجنة  قرية  في 
دخول  من  الغاية  أّن  رسميّاً  الروسّي  الجانب 
جيش  بين  االشتباك  منع  المنطقة  إلى  قواته 
الشعب.  حماية  ووحداِت  التركي  االحتالل 
الهدوِء،  من  مرحلة  سادت  النحو  هذا  وعلى 
حثيثاً  تسعى  التركيّة  الدبلوماسيّة  كانت  فيما 
هجمة  لشّن  روسيٍّة  موافقٍة  على  للحصول 

احتاللية موّسعة على عفرين.

في  النساء،  عليها  تعتمد  عديدة  مشاريع   
الظروف  العيش، ومواجهة قساوة  لقمة  كسب 
في  اكتسبنها  التي  الخبرة  يستغلَن  المعيشية، 
كنوع  الحياة  مشقة  لمواجهة  األعمال  بعض 
من  الكثير  تجد  ما  وغالباً  الواقع،  تحدي  من 
بالطهي،  يُبدعَن في مجاالت مختصة  النساء، 
وذلك بسبب العالقة الوطيدة بين النساء والطبخ 

. بالفطرة التي تُولد معهنَّ
صحيفتنا  ألقت  الموضوع  هذا  سياق  وفي   
الضوء على مشروع بسيط يُدار من قبل فهيمة 

لطفلين  واألم  عاماً،  وثالثين(  )خمسة  حسين 
آلة قوس في ريف ناحية جل  من سكان قرية 
آغا بشمال وشرق سوريا، حيث تخزن أنواع 
وتبيعها  عدة،  سنوات  منذ  المختلفة  المخلل 
حدثتنا  الذاتي،  االكتفاء  من  كنوع  لألسواق 
قائلةً: »أعمل في تموين أنواع المخلل المختلفة 
من خيار وفليفلة واللفت وحتى الجزر، وبيعها 

لألسواق، أُخزن المخلل بأنواعه كافة«.
الفليفلة والخيار في فصل   تمّون فهيمة مخلل 
الصيف، والشمندر السكري في الشتاء، وبهذا 
في  »أُعرف  السنة:  مدار  على  عملها  يكون 

المنطقة باسم بائعة المخلل، أشتري وأمون، ما 
عملي  مني،  السوق  يطلبه  وما  تخزينه  يمكن 
جيد  األمر  وهذا  المال،  من  جيدة  نسبة  يدر 

بالتزامن مع الظروف الصعبة التي نعيشها«.
بشراء  وتقوم  منزلها،  في  فهيمة  تعمل 
الفصلين  في  تخليلها  يمكن  التي  الخضروات، 
منذ ما يقرب من أربع سنوات، وتبيع منتجاتها 
المخلل  »صناعة  ومطاعمها  آغا  جل  لسوق 
الخضروات  بتنظيف  فأقوم  لجهد،  تحتاج  ال 
الماء  وإضافة  علب،  في  ووضعها  وتقطيعها 
على  يساعده  والذي  والملح،  بالسكر  المحلى 
عدم التعفن، عدم تعرض هذه المنتجات للهواء 

شرط أساسي لنجاح عملية التخليل«.

التنوع الثقايف يف صناعة املخلل

التي كانت  المخلل  هذا وكما أكدت فهيمة: أن 
اليوم،  تمونه  عما  يختلف  السابق،  في  تمونه 
المنطقة  شهدته  الذي  التطور  بسبب  وذلك 
في  »كنت  األخرى:  الثقافات  على  واالطالع 
السابق أكتفي بتخليل الفليفلة والخيار والفقوس، 
والشمندر السكري، ولكن اليوم وبسبب التطور 
والخس  الليمون،  أخلل  الثقافات  وتداخل 
طلبه  وإن  وجدته  إن  والفطر،  والباذنجان، 
الكافية  الخبرة  لدي  اليوم  ولهذا  مني،  الزبائن 

لتخليل أي نوع من الخضار«.
تختلف أسعار المخلل الذي تبيعه فهيمة حسب 
لكسب  السوق؛  أسعار  من  أقل  وبسعر  نوعه، 
الزبائن: »أبيع أكثر من 500 كيلو من أنواع 
المطاعم  السنة،  مدار  على  المختلفة  المخلل 

الكبير من  هي األكثر طلباً، باإلضافة لإلقبال 
دون  هنا  الشراء  يفضلون  والذين  األهالي، 

السوق لنظافته وجودته«.

مصدر رزق بسيط... أفضل من 
السؤال والطلب

وورثت فهيمة هذه المهنة من والدتها، وبسبب 
الظروف االقتصادية، التي تشهدها البالد لجأت 
إليها، لكسب قوت يومها بعد وفاة زوجها »في 
للظروف  نظراً  ولكن  أعمل،  أكن  لم  السابق 
بالعمل  بدأت  االقتصادية  واألزمة  الصعبة، 

واستمتع به كثيراً«.
آغا  جل  لناحية  للنزول  فهيمة  أحياناً  تضطر   
من  تشتريها  ما  غالباً  ولكن  لوازمها،  لشراء 
لبيع  المتخصصة  المتجولة  السيارات  بعض 

الخضروات في القرية.
ابنتي  قائلةً: »تساعدني  فهيمة حديثها  وتابعت 
في عملي وتجده ممتعاً، يكثر عملي في فصل 

ال  الثاني،  كانون  شهر  بداية  وفي  الصيف، 
في  أبيعها  بل  منتجاتي،  ألبيع  محالً  أمتلك 
المنزل، والمطاعم التي تعاقدت معها تأتي بين 
أحياناً  وحتى  يلزمها  ما  لشراء  وحين،  حين، 
يأتيني زبائن من مناطق بعيدة للشراء، وأسعد 

كثيراً بهذا«.

»نعمة كريم ومن عرق جبيني«

وصفت  هكذا  جبيني،  عرق  ومن  كريم  نعمة 
باب رزق  أنه  حديثها،  ختام  في  عملها  فهيمة 
لها ولعائلتها، ساعدها عملها في عدم طلب يد 
من  يرفع  العمل  أن  إلى  مبينةً  أحد  من  العون 
أمام  كانت  فهي  المجتمع،  في  الشخص  قيمة 
خيارين حين توفى زوجها، ولم يبَق لها معيل 
نفسها،  على  تعتمد  أو  الحاجة،  يد  تمد  أن  إما 
ايجابية،  نتائج  ولمست  العمل،  فضلت  ولكنها 
اللواتي  النسوة  من  العمل  هذا  بفضل  وغدت 
يقتدي بهنَّ باقي النساء في تحديد ورسم خطط 

، نحو غٍد أفضل. حياتهنَّ

تمثل الحبوب الثالث الرئيسية في العالم-الذرة 
بنحو 42.5  يقدَّر  ما  والقمح- مصدر  واألرز 
للبشرية،  الحرارية  السعرات  من  المائة  في 
تُنتَج  أن  يمكن  البروتين،  من  المائة  في  و37 
الطبيعية،  اإليكولوجية  النظم  تراعي  بأساليب 
إحدى  كانت هذه  تحّسنها،  بل وتساعدها على 
نتائج دراسة صادرة عن منظمة األمم المتحدة 

لألغذية والزراعة )فاو(.
وجاء في توضيح لـ جوزيه غرازيانو دا سيلفا 
المدير العام للمنظمة في تقديمه للدراسة،« إن 
االلتزامات الدولية للقضاء على الفقر، ومعالجة 
المزيد  نحو  نوعياً  تحوالً  تتطلب  المناخ  تغير 
القادرة  والشمولية،  المستدامة  الزراعة  من 

على إنتاج عائد أعلى على المدى الطويل«.
العام  المدير  ر جوزيه غرازيانو دا سيلفا  ويقدِّ
التي  األفكار،  أوان  أن  تقديمه،  في  للمنظمة 
حان  المزارعين،  حقول  في  نجاحها  أثبتت 
تطبيقها وتطويرها بها في إطار برامج وطنية 
»مساهمة  أنها  الدراسة  واصفاً  طموحاً،  أكثر 

لخلق العالم الذي نريده«.

إنتاج املزيد باملساحات األقل

جملة  إلى  والتوسع«  »الحفظ  دراسة  وتشير 
االستفادة  لمحاولة  مشترك  قاسم  ذات  تقنيات 
والنظم  الطبيعية  البيولوجية  العمليات  من 

اإليكولوجية »إلنتاج المزيد باألقل«.
تشكيل  في  متكاملة  عناصر  خمسة  وتشترك 
الحفظ،  لنهج  المرجعي  النموذج  جوهر 
)المحافظة  الصونية  الزراعة  هي:  والتوسع 
على الموارد(، لتقليل الحرث واستخدام الغطاء 
صحة  تعزيز  المحاصيل؛  ومناوبة  النباتي، 
للنيتروجين  المثبتة  النباتات  بزراعة  التربة، 
اختيار  المكلفة؛  المعدنية  األسمدة  محل  لتحل 

غالل  ذات  تكون  أن  يرجح  التي  المحاصيل 
الحيوي  لإلجهاد  أعلى  ومقاومة  مرتفعة 
التغذية؛  بمقياس  جودتها  وارتفاع  والمناخي، 
لآلفات  المتكاملة  اإلدارة  بكفاءة؛  المياه  إدارة 
وغالباً ما تعتمد على استخدام األعداء الطبيعية 
لتقليل الحاجة إلى المبيدات الحشرية الكيميائية.
نطاق  على  المعتَمدة  الكالسيكية  األمثلة  ومن 
واسع في الصين، نظام زراعة أرز الغمر مع 
األسماك  صغار  تطلَق  حيث  األسماك،  تربية 
في حقول األرز، لتربيتها وفي نهاية المطاف 
لضمان  أكلها  أو  دخل  مقابل  تباع  أن  يمكن 
التهام  في  النظام  فوائد  وتتجلى  أفضل،  تغذية 
واألعشاب  والفطريات،  للحشرات  األسماك 
بالمحصول خالفاً  التي تلحق الضرر  الضارة 
على  اإلنفاق  إلى  الحاجة  من  يقلل  ما  لذلك، 

مبيدات اآلفات.
وعلى هذا النحو فإن الهكتار الواحد من حقول 
كغم  الى 750  يصل  ما  يغل  أن  يمكن  األرز 
من األسماك، التي ترفع غلة محاصيل األرز، 
لدخل  أضعاف  أربعة  بمقدار  مكاسب  وتدر 
اإلضافية  المزايا  وتشمل  الريفية،  األسر 
لالنخفاض الحاد في أعداد البعوض، وبالتالي 

الحد من ناقالت األمراض الخطيرة.

تهيئة املوائل البيئية

ولعل النظام اإليكولوجي الكامن في قلب نهج 
من  وجه  أفضل  على  يتجلى  والتوسع  الحفظ، 
خالل الطريقة، التي عالج بها بعض أصحاب 
العثة  مشكلة  إفريقيا  في  الصغيرة  الحيازات 
الذرة  يرقات  تلتهم  التي  الموطن،  األصلية 
للذرة  البيني  الزرع  وبفضل  مفزع،  بمعدل 
البقلي   )Desmodium( المفصيلة  نبات  مع 
على هيئة صفوف، وفي حقول محاطة بعشب 
أمكن  للماشية،  علفي  محصول  وهو  النابير، 
كيميائية  المفصيلة فيه مواداً  تنتج  تحفيز نظام 
األصلية  للعثة  الطبيعية  المفترسات  لجذب 
وغيرها من آفات الذرة، في حين تطلق أيضاً 
ترقيد  على  العثة  تحض  كاذبة  استغاثة  إشارة 
مناسبة،  كموائل  النابير  عشب  في  البيوضات 
ُمهلكة  لزجة  مادة  الواقع  في  تنضح  لكنها 

ليرقات حفارات السيقان من العثة.
المزارعين،  من  المائة  في   75 نحو  وأبلغ 
الذين طبقوه حول بحيرة فيكتوريا عن صافي 
على  السابق  أضعاف  ثالثة  بمقدار  عائدات 
األقل، وتساعد زراعة المزيد من عشب النابير 
ما  الحليب،  وإنتاج  األبقار  رعي  على  أيضاً 

يزيد المعروض من األلبان.

أدوات »التكنولوجيا البالغة 
التطور«

نحو  العالمي  النوعي  التحول  يستلزم  وإذ 
احتياجات  بين  توازن  »تحقيق  االستدامة 
النظم البشرية والطبيعية على حد سواء«، فإن 

أيضاً  تؤديه  دوراً  تملك  المتقدمة  التكنولوجيا 
اإليكولوجية،  النظم  خدمات  تدفق  تعزيز  في 
االستشعار  ألجهزة  المثال  سبيل  على  ويمكن 
األسمدة  كم  حينياً،  تحدد  أن  اليدوية  البصرية 
حدة،  على  نبات  لكل  المطلوبة  النيتروجينية 
بالليزر  الدقيقة  التسوية  مكائن  استخدام  وأدى 
إلى رفع مستويات اإلنتاجية في مختلف أنحاء 
بنسبة  المياه  من  المستخدم  تقليص  مع  الهند، 
تصل إلى 40 في المائة مقارنة بعمليات تسوية 

األراضي باستخدام األلواح الخشبية التقليدية.
وتؤكد »فاو« أيضاً، أن »الحفظ والتوسع« نهج 
المعارف،  الكثيفة  الزراعية  النظم  يعتمد على 
واالحتياجات  المعارف  إلى  االستناد  ويتطلب 
الهام للمزارعين  المحلية، ومن ثم يقّر بالدور 

المحليين كأطراف مبدعة.

مؤرشات للسياسات

الصغيرة  الحيازات  أصحاب  يجد  ما  وغالباً 
الذين يتبنون مثل هذه النقلة النوعية، أن الفوائد 
تأتي واضحة، لكنها ليست فورية على الدوام، 
ولهذا السبب، يتطلب تطبيق هذه النهج التزاماً 

مؤسسياً قوياً لفترة طويلة.
ولتمكين االنتقال إلى التكثيف المستدام في إنتاج 
المحاصيل، من المتعين على صنّاع السياسات 
التنويع-عن  أجل  من  للمزارعين  حوافز  خلق 
مثالً  التناوبية  المحاصيل  أسواق  دعم  طريق 
المحاصيل،  كتأمين  التمكين-  أدوات  -وتهيئة 
وتوفير  االجتماعية،  الحماية  خطط  وتطبيق 
مرافق تيسير االئتمان -للحد من المخاطر التي 
قد تواجه األفراد في غمار التغيير، ومثال آخر 
هو أن الزراعة القليلة الحرث غالباً ما تعّوقها 

عدم كفاية توافر اآلالت الالزمة لها.
وكاالت

 النِّفاياُت
 وأهميّةُ
 الفرِز

 وإعادةُ
التدويِر ـ2ـ

واستكماالً ملا أوردناه في مقالنا 
السابق عن موضوع فرز النفايات 
ودور مديرية البيئة في هذا اجملال، 
نذكر أن مديرية البيئة في إقليم 
اجلزيرة، قامت بتبني هذه احلملة 
عدة  واستهدفت  عاتقها،  على 
للتعريف  املنطقة  ضمن  فئات 
بعملية إعادة التدوير، ونشر هذه 
ومعرفة  اجملتمع،  في  الثقافة 
بداية  بعد  وصلت  مدى،  أي  إلى 
األحداث في سوريا، فقد أشارت 
اليها  توصلت  التي  النتائج 
التجارب،  خالل  من  املديرية 
واالستطالعات  بها  قامت  التي 
بهذه  البدء  أهمية  الشعبية 
قبل  من  التنويه  ومت  اخلطوة، 
احلملة  هذه  ضمن  املبادرين 
للتشجيع  كلهم،  األفراد  على 
على هذه اخلطوة وزيادة الثقافة 
واالعتماد  للحملة،  التوعوية 
ميكن  التي  املنتجات  على 

استخدامها أكثر من مرة.

التوعوية  اجلوالت  خالل  ومن   
مديرية  في  التوعية  ملكتب 
وجهات  استطالع  مت  البيئة، 
النظر املتفاوتة واألفكار اخملتلفة 
إعادة  موضوع  جتاه  اجملتمع،  في 
املواطنني  توجيه  ومت  التدوير 
للمشاكل  األمثل  للحل 
وعمليات  بالنفايات،  املتعلقة 
الفرز املنزلية، ومت البدء بعمليات 
األحياء  بعض  في  املنزلية  الفرز 
على  تقع  أساسية  كمهمة 
حماية  في  السكان  عاتق 
وأفراد   – وصحتهم  بيئتهم– 
أسرهم  للوصول الى مستقبل 
اجلهات  مع  بالتعاون  مشرق 
املسؤولة عن طريق احلفاظ على 
وحتمل  وصحية،  نظيفة  البيئة 
الواقعة  اجملتمعية  املسؤولية 
اجلهد  من  يقلل  ما  عليهم، 
النظافة،  عمال  من  املبذول 
بسبب انخفاض كمية القمامة 
سيتم  التي  املواد،  الختصار 
حيث  التدوير،  إلعادة  جنيها 
تسعى مديرية البيئة إلى غرس 
بحيث  الصحية،  البيئة  ثقافة 
يكون  محددة  مراحل  تشمل 
اخلاص،  وقتها  مرحلة  لكل 
إلى  وتشير  اخلاص،  وهدفها 
أهمية الفرز وإلى االلتزام بإلقاء 
اخمللفات في أماكنها الصحيحة، 
كلها،  اجملتمع  شرائح  قبل  من 
يتساهل  البعض  مازال  ولكن 
من  بالقرب  اخمللفات،  بإلقاء 
  . حاويات املهمالت وليس داخلها
قد  احلملة،  هذه  أن  املمكن  من 
تساهم في تشجيع بعض ذوي 
اجلميع  وجتنيد  احملدود،  الدخل 
املشروع  هذا  في  للمساهمة 

لإلدارة الذاتية والسكان. 

دقيقة  منّا  كل  أعطى  لو  فماذا 
النفايات؟  في  للتفكير  لنفسه 
ميكن  وكيف  تذهب؟  وأين 
فستتكون  منها؟  التخلص 
إعادة  أهمية  حول  عامة  فكرة 
نفايات  هناك  حيث  التدوير، 
تسرب  الى  تؤدي  تتحلل  عندما 
حتتويها  التي  السامة،  املواد 
اجلوفية  واملياه  التربة،  إلى 
الغازات  ناهيك عن  والسطحية 
منها  تنبعث  التي  امللوثة، 

الروائح الكريهة.

زراعة وبيئة 

حممد سعيد


