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حسينة علي: حينما تغدو األمُّ وطنًا.. يثمُر الوطُن
استطاعت  ـ  علي  سوزان  قامشلو/ 
الوطنية،  والروح  أمومتها  بين  التوازن 
ووضعت على عاتقها القيام بمسؤوليات 
جّمة، ففلحت في ذلك بترك بصمتها كأم 
أوالً، وامرأة ثانياً... إنها اإلدارية في قسم 
في  والتعليم  التربية  بمديرية  التدريب 

مقاطعة قامشلو، األم حسينة علي..

تكاد تلمحها أينما تسير في شوارع مدينة 
قامشلو، في التظاهرات، مراسم الشهداء، 
وحتى  المدرسة،  نشاطات  المحاضرات، 
شاشات  على  التعليمية  البرامج  عبر 
ابنتها  »آرين«،  وبرفقتها  الفضائيات، 
الصغيرة، الشقراء الجميلة، ذات الضفائر 
الطويلة، حتى باتت مألوفة لكل من يراها.. 
ناجحة،  امرأة  علي،  حسينة 
عاتقها  على  وضعت 
بصمتها  ترك 

في 

وهي  ذلك،  لها  فكان  آفا؛  روج  ثورة 
مجاالت  في  تعمل  عادية،  امرأة  ليست 
الفكرية  التدريبات  تلقي  في  بارعة  عدة، 
قسم  في  إدارية  فهي  التعليمية،  وكذلك 
التدريب بمديرية التربية والتعليم بمقاطعة 
التدريس  طرائق  لمادة  ومدرسة  قامشلو، 
في المعاهد، وإدارية في تدريب المدرسين 
حزب  وعضوة  الصيفية«،  »الدورات 
في  إدارية  وكانت  الديمقراطي،  االتحاد 
كما  قامشلو،  بمدينة  الجوالن  مدرسة 
خاضت تجربة »مدرسة المنزل« ونشرت 
وكذلك  اليوتيوب،  عبر  الملقاة  الدروس 
على فضائية روج آفا بتعليم األطفال عبر 
أّم ألربعة  اإلنترنت، وقبل كل شيء هي 
أمومتها،  بين  التنسيق  استطاعت  أوالد، 

وروحها الوطنية.
 ترى إلى أي مدى تستطيع األّم أن توفق 
باستطاعتها  وهل  وأمومتها؟  عملها  بين 
الذهنية  على  والتغلب  العقبات،  تجاوز 
الذكورية المتفشية في المجتمع؟ وهل بناء 
الذات يتطلب مجهوداً إضافياً، وهل تفلح 
المرأة في ذلك إن أرادت؟! وحول ذلك، 
التقت صحيفتنا باإلدارية في قسم التدريب 
مقاطعة  في  والتعليم  التربية  بمديرية 

قامشلو حسينة علي.

تجربٌة مل تخُل من 
الّصعوباِت

مدرسة  تجربة  وحول 
المنزل؛ تقول حسينة: »كانت 
لم  وجميلة،  مختلفة  تجربة 
الصعوبات،  من  تخلو  تكن 
التصوير  برفقة  تكون  حيث 
دون  من  الدروس  بإلقاء  فقط 
فائدة  ذات  وكانت  الطلبة، 
معاً؛  والمدرسين  للطلبة  كبيرة 
ذلك أن المدرس إن القى صعوبة 
فسيرجع  الدروس،  بعض  في 
نفسه  ويدرب  المواضيع،  لتلك 
أيضاً  الطلبة  وبإمكان  عبرها،  بنفسه 
من  واالستفادة  المنزل،  في  التدريب 
الدروس الملقاة، أستطيع أن أقيم التجربة 

أنها جيدة وناجحة«.

رسالُة فكٍر

أيقونة  فهو  المجاالت،  ككل  ليس  الفكر 
التوعية في المجتمع؛ هذا ما أكدته حسينة، 
قائلة: »القسم اآلخر من عملي؛  وتابعت؛ 
التربية  بمديرية  التدريب  قسم  إدارة  هو 
نتوقف  قامشلو،  مقاطعة  في  والتعليم 
والطلبة  المدرسين  تدريب  قسم  على 
وتوجيههم،  المدرسين  بفرز  ونقوم  معاً، 
وكذلك أقوم بإلقاء التدريبات في المجالس 
الهاللية،  حي  في  فقط  ليس  والكومينات، 
وإنما في األحياء األخرى، إن تطلب ذلك 
سواء في قناة السويس، أوفي الكورنيش؛ 
بحزب  التدريب  قسم  في  إدارية  كوني 
ينبغي  رسالة  الفكر  الديمقراطي.  االتحاد 
في  نزرعه  فما  وجه،  أتم  على  تأديته 
نحصده  عقولهم،  قبل  اآلخرين  قلوب 
نتاجاً نافعاً في الحياة، وال سيما أننا ننتهج 
األمة  »فكر  الحّر  الديمقراطي  الفكر 
الدولتي  للفكر  المناهض  الديمقراطية« 
شخص  كل  لمعرفة  ونسعى  السلطوي، 
لذاته، وتحررها من براثن وقيود الظالم، 
لتسود  لغيره  الفكر  هذا  منح  وبالتالي 
حرية الرأي أوالً، وتحرر المجتمع ثانياً، 
فالمجتمع الحّر يعتمد في أسسه على الفرد 
الحر، ويحتضن شعوباً حرة تأبى الخنوع 

والهوان«.

بني األمومِة والعمِل خيٌط 
رفيٌع

الحياة عامة، وكيف  في  األم  دور  وحول 
باستطاعة األم تحقيق التوازن بين األدوار 
المختلفة، التي تؤديها في حياتها اليومية؛ 
أبدت لنا حسينة علي رأيها؛ قائلة: »ألنني 
وبالمسؤولية  وأصعب،  أثقل  حملي  أّم؛ 
تعترضني  أجمل،  الحياة  تصبح  الكبيرة، 
بروح  أجتازها  ولكن؛  جمة،  صعوبات 
والعمل  العائلة  بين  وقتي  أنظم  جميلة، 
أوفق  بحيث  بينهما  وأوازن  الخارج،  في 
ذاتها،  المرأة  تستشعر  فبالعمل  بينهما، 
كانت  إن  سيما  وال  باالستقاللية،  وتشعر 
يزود  نوعه،  كان  أيّاً  فالعمل  أماً،  المرأة 
فبين  والكينونة،  اإليجابية  بالطاقة  المرأة 
حيث  من  رفيع  خيط  والعمل  األمومة 

المكانة والهمة، كالهما متمم لآلخر«.

من رحِم الثورِة ُخلَِقْت

معتاد؛  أمر  شخصين  بين  الصداقة  خلُق 
أما أن تخلق الصداقة بين أّم وطفلتها فهذا 
العالقة  من  نلمسه  ما  وهذا  مميز؛  أمر 
تقول  الصدد،  وبهذا  وآرين،  حسينة  بين 
حسينة: »آرين منذ إن خلقت وحتى اآلن 
ذراعي،  بين  أحملها  كنت  تفارقني،  ال 
الشهداء،  مراسم  أحضر  أو  أتظاهر  وأنا 
أنا  ونعرف  المختلفة،  االجتماعات  أو 
تُعرف  وآرين  المحيط،  في  كثيراً  وآرين 
الثورة،  ابنة  فهي  آفا،  روج  زهرة  باسم 
ألن  جاهدة  وأسعى  خلقت،  رحمها  من 
أغذيها  الحياة،  في  بصمتها  آرين  تترك 
الدرب  سلك  كيفية  وأعلمها  الحّر،  بالفكر 
لتكون  الذات؛  على  واالعتماد  الصحيح، 

حقاً جديرة بهذا اللقب«.

ثورُة إثراٍء لكينونِة املرأِة

وأوضحت حسينة علي: أن المرأة شغلت 
ثورة  في  موسع  وبشكل  هامة،  مكانة 
المرأة، وبينت  المعروفة بثورة  آفا،  روج 

الكرديات، ممن تخرجن  النساء  آالف  أن 
كنَّ  الثورة،  قبل  والمعاهد  الجامعات  من 
النظام  أن  ذلك  العمل؛  عن  عاطالٍت 
السوري لم يكن يسنح لهن الفرص للعمل؛ 
لسياسة نظام البعث، أما بعد الثورة؛  تبعاً 
إلى  انضممن  النساء  آالف  أن  فأوضحت 
كافة،  المجاالت  في  المختلفة،  األعمال 
حتى  المرأة،  حماية  لوحدات  سيما  وال 
غدت المرأة المناضلة، الحرة، وأصبحت 
وأكدت:  العالم.  في  به  يُحتذى  نموذجاً 
وكذلك  الكردية  المرأة  تظل  أن  »ونطمح 
في  واألرمنية  والسريانية  العربية  المرأة 
هذا المستوى دائماً، وأن تحقق المنجزات 

المختلفة، وتنتصر دائماً«.  
  

أجراُس القداسِة

وأشارت حسينة إلى أن األمومة والوطن 
أحدهما  يفارق  يكاد  ال  مقدسان؛  أمران 
فاألم  أماً،  الوطن  يكون  ما  فبقدر  اآلخر، 
هي أيضاً وطن؛ تحمل في داخلها المشاعر 
المختلفة من حب، وأمل، ورغبة، وإرادة، 
الوطن  يحتضن  كما  صغارها  وتحتضن 
بقولها:  قدسيته؛  على  وأكدت  أبناءه، 
نخلص  ولكي  مقدسة،  أجراس  »الوطن 
لوطننا؛ ال بدّ من السير على خطا الشهداء، 
ونشاطاتنا،  وأقالمنا  ومجهودنا،  بأعمالنا 
فإما  األخير،  الرمق  حتى  قضيتنا  ونتبع 

النصر أو النصر«.
التدريب  قسم  في  اإلدارية  واختتمت 
مقاطعة  في  والتعليم  التربية  بمديرية 
قامشلو حسينة علي حديثها بالقول: »نناشد 
إلى  ينضّما  أن  الشابة  والمرأة  األمهات 
عمالً  نعمل  »عندما  لهن:  وأقول  العمل، 
خاصاً، ال ينبغي أن نترك أعمالنا األخرى 
التنظيمي«  أو  المجتمعي  العمل  سواء 
يوم  فاليوم  الثورة،  هذه  في  يساهمن  وأن 
لنا  سانحة  والفرصة  والكرامة،  الشرف 
الدولية،  المحافل  إلى  قضيتنا  نوصل  بأن 
وأن نحقق المنجزات المختلفة، نناشد نساء 
يتحلين  أن  قاطبة،  سوريا  وشرق  شمال 
ْين  بالقوة وأال يخلقن الذرائع الواهية، ليتنحَّ
وجود  عدم  أو  التعب،  مثل  العمل  عن 
نأمل من جميع  لهّن،  فرص عمل سانحة 
أبناء شمال وشرق سوريا، أن يزيدوا من 

نشاطاتهم ليصلوا لمبتغاهم«.

إلى أّي مدى استطاَع اإلعالُم الحرًّ 

رَدّ سياسِة الحرِب الخاّصِة...؟!

كلمة األسبوع 

شيخ عشيرة الخراشين: خلُق 
الفتن بيَن شعوِب شمال 

وشرق سوريا هدف التسوياُت 

نبيل إسماعيل: َمْن يدافُع عن حقوِق شعِبه 
ال يمكُن أْن يكوَن إرهابيًّا

بين شيخ عشيرة الخراشين رضوان الشبلي أن ما أطلقتُه حكومة دمشق في اآلونة 
األخيرة فيما يسمى بالتسويات مع األهالي في مناطق شمال وشرق سوريا؛ ما هي 
إال حملة إعالمية تهدف إلى زيادة التوتر، وخلق الفتن في المنطقة، إلعادة فرض 
سيطرتها على مناطق شمال وشرق سوريا، وأكد: »إن هذه التسويات مرفوضة رفضًا 
الذاتية، حيث يرون فيها  قاطعًا من قبل أهالي المنطقة، الذين يدعمون اإلدارة 

األمان واالستقرار، والحفاظ على الحقوق«...«6

بيّن عضو قوات حماية المجتمع نبيل إسماعيل: »إن حزب العمال الكردستاني يدافع عن قضية العشب الكردي، وعن محاوالت طمس الهوية الكردية، باإلضافة إلى 
أن الحزب يناضل من أجل خالص الشعوب المضطهدة في العالم من الظلم واالستبداد«، وشدد على ضرورة إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة اإلرهاب، ألنه 

يدافع عن حقوق شعبه، وعن حقوق المضطهدين حول العالم...«6

مقاعد  تركت  التي  وابنتها  المريض،  ابنها  وضع  حيال  والقلق،  الحزن  عالمات  وجهها  في  تظهر  »فضة«  األم 
الدراسة، وهي صغيرة في السّن، من أجل إعالة أسرتها، التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، في ظّل ارتفاع 

األسعار المثقلة...«2

بعدسة: عمر الفارس

أمٌّ عاجزٌة عن معالجِة طفِلها... فهْل ِمْن ُمجيٍب؟

شّكَل الجفاف وقلة المراعي والمساحات 
الخضراء بالطبقة هذا العام عائقاً كبيراً 
وألقى  الحيوانية،  الثروة  ُمربّي  أمام 
في  العاملين  كاهل  على  أكبر  أعباء 
الخاصة  المشاريع  واستثمار  تنمية 
بالثروة الحيوانية، ذلك عدا معضلة قلة 
وغالء أسعار األعالف بعد زيادة الطلب 

الكبير عليها من قِبل المربين. ..«8

الثروة احليوانية يف الطبقة 
تلفُظ أنفاسها األخرية

مهاباد 330 يومًا ما 
زالت يف الذاكرة.. 

واإلدارة الذاتية 
مثانية أعوام من 
املنجزات ...«11

بلدان  في  السوريات  النساء  هوية  السوري  الطبخ  يحدد 
االغتراب، حيث تزاول معظم النساء مهنة الطبخ المنزلي، 
المتواجدة  الجنسيات  مختلف  من  الزبائن  طلبات  حسب 

ومصاريفها  الحياة،  أعباء  تحمل  في  أزواجهن  ليساندن  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في 
الباهظة، مع ترك بصمٍة عند كّلِ من يتذوق طعامهّن، فمن يدخل المطبخ السورّي، فال بّد 

أّن يعود إليّه مرةً أخرى...«2

وريَُّة  وريَّاِت.. األطعمُة السُّ مبهارِة الّنساِء السُّ
تغزو موائَد أكثَر من ٢٤0 جنسيًة يف اإلماراِت

أمم  بطولة  في  السلبية  الظواهر  من  الكثير  ظهرت 
إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون )كان(، ولعل 
لقيادة  امرأة  أول  بتكليف  يكمن  التاريخي  اإلنجاز 

الثالثة واألخيرة  التحكيم في المباراة ضمن الجولة 
بين رجال منتخبي زيمبابوي وغينيا...«12

إجناز تارخيي... أول امرأة َحَكمة 
للساحة يف بطوالت أمم إفريقيا

شمال  شعوب  بحق  واقتصادي  سياسي  حصار 
وشرق سوريا، تتبعه دول الجوار على المنطقة، 
إفراغ  بهدف  وجودها؛  تستهدف  خاصة  وحرب 
ديمغرافيتها،  وتغيير  ساكنيها،  من  المنطقة 
وال  قسراً،  التهجير  إلى  ودفعهم  أهلها،  وتجويع 
شنها  في  التركي  االحتالل  دولة  قبل  من  سيما 
على  وآخرها  المنطقة،  على  احتاللية  هجمات 
المدنيين  واستهداف  كوباني،  المقاومة؛  مدينة 
ودور  للمدارس،  واستهدافها  األطفال،  فيهم  بمن 
مثل  المحتلة،  المناطق  في  والعبادة  التعليم، 
خالل  من  المنطقة  لتطويق  وسعيها  سبي،  كري 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  مع  اتفاقياتها 
سيمالكا  معبر  بإغالق  كردستان،  باشور  في 
»فيشخابور« لقطع العالقة بين جزأي كردستان، 
وفرض حصار على المنطقة كما ذكرنا آنفاً، وفي 
الوقت الذي يقوم فيه النظام السوري، بما يسمى 
بالتسويات مع العشائر العربية في مناطق شمال 
المنطقة،  شعوب  بين  الفتن  لبث  سوريا؛  وشرق 
والنهوض ضد اإلدارة الذاتية في سياسة واضحة، 
بشن حرب خاصة على شعوب المنطقة، وتحقيق 
عن  المنطقة،  على  سيطرتها  إعادة  في  مآربها 
عشائرية،  المنطقة  كون  العشائر؛  شيوخ  طريق 

ولكلمة وجهاء العشائر تأثير على أبنائها.
»إعالم  المضاد  اإلعالم  يقوم  المقابل؛  في 
بتضليل  وذلك  إعالمية،  حرب  بشن  السلطة« 
الحقائق الموجودة، ونشرها وإيصالها إلى الجهات 
المعنية، والرأي العام في تطبيق للسياسة نفسها، 
وقلب  الرأسمالية،  دولها  مصالح  مع  وتماشياً 
المقاومة والنضال في المنطقة إلى عمل إرهابي، 
للمنطقة،  التركي  االحتالل  شرعنة  إلى  ويسعى 
لسياسة  المناهض  الحّر  القلم  دور  هنا  ويأتي 
نقل  في  المضاد  وإعالمها  االستبدادية،  األنظمة 
لدى  المختلفة  المقاومة  ألوان  وإظهار  الحقائق، 
الحزب  سياسة  تشهير  وكذلك  المنطقة،  شعوب 
الديمقراطي الكردستاني، وإظهار عداوة المحتل 
المنطقة،  على  االستيالء  في  وأطماعه  التركي 
في  السوري  النظام  وتبيان سياسة  احتاللها،  بعد 

العودة بالمنطقة إلى ما قبل األزمة السورية.
والسؤال الذي يتبادر إلى األذهان؛ إلى أي مدى 
لسياسة  رداً  يصبح  أن  الحّر،  اإلعالم  استطاع 
الحرب الخاصة، وأن يصبح صوت الشعوب...؟! 
وهل استطاع نقل معاناة أمهات السالم، وصبرهن، 
الشهداء، دون  أبنائهن  وترقبهّن الستالم جثامين 
وجل أو وهن، وهّن صامدات، غير آبهات لبرد 
أن  استطاع  وهل  وصقيعه...؟  وثلوجه  كانون، 
يظهر حقيقة إغالق معبر فيشخابور، والمساعي 
في  الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  الحقيقية 
يظهر  أن  إعالمنا  استطاع  مدى  أي  وإلى  ذلك؟ 
السالم  ألمهات  السورية  الثورية  الشبيبة  مساندة 
أاستطعنا-إلى  وترقبهّن...؟،  اعتصامهّن،  في 
ماهية  الدولي  المجتمع  إلى  نوصل  اليوم-أن 
على  وممارساته  التركي،  المحتل  اعتداءات 
وهل  محتلة...؟!  دولة  أنها  على  اآلمنة  مناطقنا 
تحدت  شعوب،  مقاومة  بطابع  نشرنا  أغنينا 
معاناة التهجير، وألم اإلبادة، وشظف العيش في 
، ومن حرماٍن من أقل  المخيمات، من برد، وحّرٍ
نظهر  أن  أيضاً  استطعنا  وهل  الحياة؟  مقومات 
بسالة قوات سوريا الديمقراطية المحتضنة آلالف 
المقاتلين، والمقاتالت من شعوب المنطقة قاطبة، 
المشروع  الدفاع  إطار  في  الحمى  عن  وذودهم 

أمام هجمات المحتل التركي...؟!.
المحتل  أن  الدولي،  المجتمع  أفهمنا  يا ترى؛  هل 
التركي يشن الهجمات، ويعتدي على شعوب آمنة 
مسالمة، ونحن ندافع، وأن المعادلة غير متكافئة 

البتة...؟!! 
وشرق  شمال  في  الحّر  اإلعالم  من  يتطلب  ما 
على  الخاصة  الحرب  سياسة  ردّ  اليوم،  سوريا 
منوعة،  مواد  إعداد  خالل  من  المنطقة،  شعوب 
الموجودة  الحقائق  والفتة، والوقوف بجدية على 
على أرض الواقع، وإظهارها، وترك أثر، وكذلك 
توعية المجتمع بسياسة الحرب الخاصة الممارسة 
عليه، والتي يقع تحت تأثيرها آالف األشخاص، 
الرأي  في  والتأثير  السياسة،  هذه  لكسر  والسعي 
المنطقة  شعوب  على  ينبغي  وبالمقابل؛  العام، 
باألالعيب،  تامة  دراية  على  تكون  أن  أيضاً، 
أنفسها  وحماية  ضدها،  المحاكة  والمؤامرات 
واإلعالمية،  السياسية،  المختلفة،  الهجمات  من 

والعسكرية أيضاً.
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 النضاُل
 سبيُل المرأِة

 للعيِش
بحريٍّة

كبير  بشكٍل  املتفاقمة  املرأة  ملشكلِة 
الشرق  مبجتمعنا  الرّاهن،  وقتنا  في 
في  يكمن  رئيسيٌّ  سبٌب  األوسطي، 
في  واملعّقد،  الطويل  عبوديّتها  تاريخ 
هذه احلقبِة التاريخّيِة الطويلة، تعرَّضت 
سلطة  يد  على  كبيرة  لعبودية  املرأةُ 
منطقُة  كانت  أن  بعد  احلاكم،  الرجل 
لثقافة املرأة  الشرق األوسط هي مركزاً 
األم.   املرأةُ هي من أوائل َمن اكتشفوا 
العريقة،  اجلغرافية  هذه  في  الزراعة 
مثل  األليفة،  احليوانات  بتربية  فقامت 
املاعز واملواشي، وهي من أجادت فنَّ جمِع 
واألعشاب  الفواكه،  والعديد من  الثمار، 
األم صاحبَة خبرٍة  املرأةُ  األخرى.   كانِت 
واسعة في املسألتني كلتيهما »الزراعة، 
وتربية احليوانات« لتطوير النظام األهلي 
ترعاهم  الذين  أطفالها،  مع  حولها  من 
تقوم  َمن  هي  ذلك  جانب  إلى  وتربّيهم، 
ئهم  وتُنشِّ وتربيهم  األطفال،  بإجناب 
التاريخية  الفترة  هذه  وفي  وترعاهم، 
أصبح للمرأة رصيدٌ كبير من االختراعات 
واالكتشافات. غير أّنه ومع مرور الوقت، 
له  يكن  لم  الذي  الرجل،  قّوة  وتصاعد 
دور في احلياة، حتى ذلك الوقت، فقد بدأ 
فمع  فشيئاً،  شيئاً  بالتالشي  املرأة  دور 
املفترسة،  احليوانات  بصيد  الرجل  قيام 
قوته  يكتشف  جعله  الذي  األمر  هذا 
اجلسدية، ويشعر بقوته، وبالتالي يحاول 
التي  االكتشافات  ومن  املرأة،  من  النيل 
الذي  نظامها،  وبذلك يضرب  اخترعتها، 
باملشروع  املاكر  الرجل  فبدأ  أّسسته، 
من  واحلط  املرأة،  شأن  من  للتقليل 
وأخذ  اجملتمع،  في  االجتماعية  مكانتها 
جنٌس  بوصفها  اتهاماٍت،  للمرأة  يوّجه 

بيولوجيٌ ناقٌص وقاصرٌ.

تصوير  ِمن  كان  كله  هذا  طبعاً   
الذكورية  الذهنية  وبَِدع  وتخطيط 
يجب  أي  صحيح،  والعكس  املهيمنة، 
العلم:  أكَّدها  التي  احلقيقة  ننسى  أال 
»أن املرأة كيان اجتماعيٌّ وبيولوجيٌّ أكثر 
عهد  وفي  الرجل«.   من  وقدرة  كفاءة 
يّتجه  املرأة  التوحيدية كان وضع  األديان 
نحو السوء أكثر، حيث أصبحت سلطة 
املمارسات  وترجع  شدة،  أكثر  الرجل 
املطبقة بحقِّ املرأة، التي تعد قرار الرجل 
هذا  في  مقّدساً،  إلهياً  أمراً  ونظرته 
َّ تشكيل مؤسسة اجلواري، ومتّت  العهد مت
املصادقة أيضاً على تعدد الزوجات بأعداد 
كبيرة، حيث أصبح اجملتمع ذكوريّاً بحتاً، 
في  اخلصوص  في هذا  آبو  القائد  ويقول 
»العالقة القاسية بني سيدنا  مرافعاته 
لم  املرأة  أنَّ  تفيد  ماريام،  وأخته  موسى 
يعد لها نصيٌب من امليراث، أي أنَّ مجتمع 
بكلِّ  ذكوريٌّ  مجتمٌع  موسى  سيدنا 
النساء  تُناط  ال  حيث  الكلمة،  معنى 
السبب  هو  هذا  وظيفة،  أو  مهمة  بأية 
األصلي في الصراع مع ماريام«. ومقولة 
أمور  في  نفسها  حتشر  أال  املرأة  »على 
تعود  بالعجني«  ملطخة  ويدها  الرجل، 
إلى هذه احلقبة.   نعم رغَم مرورِ الكثير 
أن  إالَّ  املرحلة،  هذه  على  الوقت  من 
والعيش  احلياة،  ثمَن  تدفُع  زالت  املرأة ما 
بكرامة في مجتمعنا الشرق األوسطي، 
حقيقية  معاناةً  تعيش  املرأةُ  مازالت 
ذهنيٌة  حتكُمها  التي  األسرة،  داخل 
ذكوريٌّة، تستمد قوتها من الدولة ونظام 
وبالتحديد  اليوم  نرى  نعم  السلطة، 
التي  املعاناة  حجَم  احلالي  وقتنا  في 
تعيشها املرأة، فقد باتت أسيرةً للعادات 
ومطلقة  اجملتمع،  في  البالية  والتقاليد 
وهي  السلطة،  رجال  وشهوات  لنزوات، 
لقد  غير،  ال  فقط  األطفال  إلجناب  آلٌة 
َّدت من حقوقها الطبيعية في احلياة  جتر
كافة، هكذا بات حال املرأة، فال حوَل وال 
في  احلياة،  حتى  لها  يحقُّ  وال  لها،  قوة 
احلياة. فهناك أعمال ليس للمرأة عالقة 
فيها ألنها من اختصاص الرجال، فعلى 
مكانتها  الستعادة  أكثر  النّضال  املرأة 
التي  اجملتمعات  في  واألصيلة  احلقيقية 

تعيش فيها.

مرآة المرآة

هيفدار خالد

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس 

/2021/5110م
على السيد: إبراهيم حبيب العيسى 

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: جاسم محمد الجاسم، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

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

مذكرة صادرة عن هيئة العدالة في 
كوباني

رقم أساس الدعوى 294 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: ابراهيم 

مصطفى
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك محمد بوزان بطلب/ جرم تثبيت 

بيع 
هو يوم االثنين الواقع 2022/2/7

في الساعة 10 صباحاً فعليك أن تحضر 
في الوقت المعين وإن لم تحضر في 

الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

بالغ رقم /1489/ لعام 2021
على السيد: أحمد جفان بن محمد  

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

من يوم االثنين 2022/1/24م
للنظر بالدعوى األساس /1471/ المقامة 
عليك من قِبل: عبد هللا الصالح بن أحمد 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم االساس/2021/4598 

م
على السيد: أحمد حاج صطوف 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: عبد 
الكريم الحمود، بطلب: تثبيت عقد بيع 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم االساس/2021/886 م 
على السيد: أحمد محمد زين الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األربعاء الواقع في 2022/1/26م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد 
الذياب، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

بالغ رقم /1530/ لعام 2021
على السيد: أحمد مسلم محمد   

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

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /1915/ المقامة 

عليك من قبل: زكريا الحاجي بن يحيى
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

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

 ...........
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة العدالة 

في كوباني
رقم أساس الدعوى 395 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: جاسم 

هويش الشيخ بن حسن
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي اقامها 
عليك: أحمد غانم محمد بطلب/جرم 

تثبيت بيع سيارة
هو يوم االثنين الواقع 31/ 2022/1

في الساعة 10 صباحاً فعليك أن تحضر 
في الوقت المعين واذا لم تحضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة 

العدالة الغرفة /األولى/
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري 

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2953/ لعام 

2022 م
على السيد: حازم العلي 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: 
ياسر الجمعة، 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. 

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

بالغ رقم /2714/ لعام 2021
على السيد: حافظ العساف بن نايف   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /1211/ المقامة 
عليك من قبل: محمد المصطفى بن أحمد

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس/2021/3645 
م

على السيد: حجي عمر الخاروف 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2022/1/26م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: مهند علي الدندل، 
بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 

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

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم القرار وتاريخه /3803/   
طالب التبليغ: حسن األحمد بن شعبان              

المطلوب تبليغه: مهدي الحسين بن جاسم                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري   -1

بين الجهة المدعية والمدعى عليه على 
السيارة موضوع الدعوى نوع مازدا 

لون أبيض تحمل اللوحة رقم 342971 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2019/2/2 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
..............................................

 .....
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /3462 
/2022 م

على السيد: حسن المحمد بن محمود 
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: محمود الصالح، 

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
..........................................

 مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /2688/ لعام 2021

على السيد: حسن فياض األحمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/24م
للنظر بالدعوى األساس /2913/ المقامة 
عليك من قبل: حسين الحسين العبو بن 

عبد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /3597/ لعام 
2022 م

على السيد: حسن محمود اإلبراهيم 
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: سعيد فهد العبد 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.

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

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /2707/ لعام 2021

على السيد: حسن نديم حاجي حسن   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /1195/ المقامة 

عليك من قبل: شادي حاجي حسن
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

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

مذكرة دعوى                             
بالغ رقم /2693/ لعام 2021

على السيد: حسين الرجب بن مراد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/25م
للنظر بالدعوى األساس /3698/ المقامة 

عليك من قبل: موسى المحمد بن طه
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة العدالة 
في كوباني

رقم أساس الدعوى 397 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين 

مصطفى عثمان
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وان موعد النظر في الدعوى التي اقامها 
عليك ندى محمد شاهين بطلب/جرم 

تفريق 
هو يوم األربعاء الواقع 2/ 2022/2

في الساعة 10 صباحاً فعليك ان تحضر 
في الوقت المعين واذا لم تحضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة 

العدالة الغرفة /األولى/
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري 

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

 ...........
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس 
/2022/2755م

على السيد: حمد حسين الحلبومي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2022/1/26م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: عمر خليل الجاسم، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2199/ لعام 2021 ديوان 

غرفة1 في منبج
طالب التبليغ: حمود العيسى بن عالوي                      
المطلوب تبليغه: جمعة العبد الموسى                   

الدعوى رقم اساس / 1381/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم 
من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن 
لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات 

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

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

بالغ رقم /2710/ لعام 2021
على السيد: حميد محمد الحسن العبيد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /1205/ المقامة 

عليك من قبل: سامي األحمد بن محمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /3859/ لعام 

2022 م
على السيد: خالد جاسم بن محمد 

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

/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 
في 2022/1/26م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: إبراهيم حولي، بطلب: 
تثبيت عقد بيع سيارة 

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

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم االساس/2021/4496 

م
على السيد: خلف الشويخ بن عبد هللا 

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: ابراهيم محمد الشيخو، 
بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 

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

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

في الدعوى رقم األساس/2021/3360م
على السيد: درويش حسن الحمود 

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: إسماعيل أحمد 

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /5160/ لعام 

2022 م
على السيد: رمضان الالفي الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم االثنين الواقع في 2022/1/27م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

علي الجاسم بن حمودي، 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. 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم القرار وتاريخه /2802/  
طالب التبليغ: زهرة الدين ابراهيم أحمد 

الشيخ
المطلوب تبليغه: تركي محمد العبد هللا                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

لون أحمر تحمل اللوحة رقم 309794 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2020/2/2 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.
.................................................

 ..............
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم االساس/2021/755 م 
على السيد: زيد عبد الجواد الجعبر 

فاطمة الجعبر – عبد القادر الجعبر – 
محمد عبد الجواد الجعبر الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم االحد الواقع في 2022/1/27م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
هناء الجعبر - بطلب: تصفية تركة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

 مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /2679/ لعام 2021

على السيد: شادي العبود بن حسن  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم الثالثاء 2022/1/25م
للنظر بالدعوى األساس /2856/ المقامة 

عليك من قبل: هناء الخلف بنت تحسين
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

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

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

في الدعوى رقم األساس /3093/ لعام 
2022 م

على السيد: شادي عبد العزيز 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: 
ياسين محمد شعبان بطلب: تفريق 
 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 /2620/  

رقم األساس /1846/ 
طالب التبليغ: شواخ الحاج مصطفى بن 

موسى
المطلوب تبليغه: وليد سواس زين بن 

عبد الرحمن                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري   -1

بين الجهة المدعية والمدعى عليه على 
السيارة موضوع الدعوى نوع كيا لون 

أبيض تحمل اللوحة رقم 257309 
دمشق واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2017/4/1 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
.................................................
 ............................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/2021/3208 

م
على السيد: شواخ عالوي الشيخ 

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: أحمد نايف الحسن، 

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

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

 مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /2711/ لعام 2021

على السيد: عائشة النوري بنت عبد 
الرؤوف   

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

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /1209/ المقامة 
عليك من قبل: عزيز األحمد العيسى بن 

محمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم القرار وتاريخه /2349/   
طالب التبليغ: عبد الرحمن الخيرو              

المطلوب تبليغه: أحمد محمد الحسين                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري   -1

بين الجهة المدعية والمدعى عليه على 
السيارة موضوع الدعوى نوع كيا 

2700 لون أبيض تحمل اللوحة رقم 
473707 واعتبار عقد البيع المؤرخ 
بتاريخ 2019/12/15 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
...............................................

 ........
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة العدالة 

في كوباني
رقم أساس الدعوى 332 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عدنان 

درويش حمو
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي اقامها 
عليك: محمود درويش حمو بطلب /جرم 

تثبيت بيع
هو يوم االثنين الواقع 31/ 2022/1

في الساعة 10 صباحاً فعليك ان تحضر 
في الوقت المعين واذا لم تحضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك الى النيابة هيئة 

العدالة  الغرفة /الثانية/
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري 

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

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

في الدعوى رقم األساس /4327 
/2022 م

على السيد: عزيز علي غازان 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: 

اسعد اسماعيل العبد هللا، بطلب: تثبيت 
عقد بيع سيارة 

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

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /4487/ لعام 

2022م
على السيد: علي الحجي بن مصطفى 
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: طه الحنظل بن مهيدي 

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. 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4401/ لعام 

2022 م
على السيد: علي الحسن بن رويلي 

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: ابراهيم الخلف 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. 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/2021/2767 

م 
على السيد: علي فاضل طباش 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: 

خالد صطيف الحسين، بطلب: نقل ملكية 
سيارة 

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2021/4439 

م
على السيد: عيد العواد بن مصطفى 

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

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2022/1/26م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: عمر الكرم بن 

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

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/2021/3128 

م
على السيد: فاضل الصياح بن عبد 

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

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2022/1/26م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: محمود احمد الحميد، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

..............................................
 ..................................................
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة العدالة 

في كوباني
رقم أساس الدعوى 57 – 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فاضل علي 
بن عثمان

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
وإن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: عمر حجي بن محمد بطلب /جرم 

طلب مبلغ
هو يوم االثنين الواقع 7/ 2022/2

في الساعة 10 صباحاً فعليك أن تحضر 
في الوقت المعين واذا لم تحضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة 

العدالة الغرفة /األولى/
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري 

قامشلو/ رشا علي - األم »فضة« تظهر في وجهها عالمات الحزن والقلق، حيال وضع ابنها المريض، وابنتها التي 
تركت مقاعد الدراسة، وهي صغيرة في السّن، من أجل إعالة أسرتها، التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، في 

ظّل ارتفاع األسعار المثقلة.

أمٌّ عاجزٌة عن معالجِة طفِلها... فهْل ِمْن ُمجيٍب؟

ُة تغزو موائَد  وريَّ اِت.. األطعمُة السُّ وريَّ بمهارِة الّنساِء السُّ
أكثَر من ٢٤٠ جنسيًة في اإلماراِت

إلى درجة  المعيشي في سوريا  الوضع  تدنى   
كبيرة؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام 
الليرة السورية؛ أدى إلى ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية والطبية والخدمية كلها، والمستلزمات 
تعمل  العوائل  من  الكثير  فهناك  كافة،  اليومية 
قوِت  بعٍض من  تأمين  يمكنها  نهاَر، حتى  ليَل 
مداواة  عن  تعجز  عائالت  توجد  بينما  يومها، 

مرضاها، الرتفاع تكاليف العالج.

قلُّة املورِد عائٌق أماَم الّتعليِم

شتى،  عوائل  جملة  من  هي  فضة«  »عائلة 
همها الوحيد معالجة طفلها المريض، وإكمال 
لصحيفتنا  فكان  الدراسي،  تعليمهم  أوالدها 
»روناهي« لقاًء مع »فضة محمد وكاع« وتبلغ 
من العمر 42 عاماً، وهي من سكان ريف مدينة 
قامشلو، حيث تعيش مع عائلتها في قرية ذبانة 
الواقعة تحت سيطرة حكومة دمشق، فضة هي 
يتجاوز عمره 17  لم  أكبرهم  أطفال،  لستة  أم 
وبدأت  الدراسية،  المقاعد  األم  فتركت  عاماً، 
تدّخر  ذلك  أهلها، وإلى جانب  لمساعدة  العمل 
بعض  متابعة  من  ليمّكنها  لها،  خاصاً  مبلغاً 
قائلة:  تعليمها، وبيَّنت فضة  الدروس؛ إلكمال 
بخطها  وتتميّز  الدراسة،  في  متفوقة  »ابنتي 
الجميل في اللغة العربية، ولها رغبة كبيرة، أن 
تكمل مسيرتها التعليمية، ولكن وضعنا المادي 

أمام دراستها، هي وأخواتها لكثرة  يقف عائقاً 
بالعمل،  التحقت  لذا  الدراسية،  المصاريف 
جاهدة  وتسعى  أخواتها،  لمساعدة  مياومة 
تتابع  لكي  خاصة؛  تعليمية  بمعاهد  لاللتحاق 
تحصيلها العلمي، ببعض المال التي تدّخره من 

أجر عملها«.

الحالُة الصحّيُة لألرسِة

عضال  مرض  من  فضة  األم  أسرة  وتعاني 
خمس  العمر  من  يبلغ  الذي  الصغير،  البنها 
يعاني  حيث  إبراهيم«،  خالد  »أحمد  سنوات 
والدته،  منذ  القلب  في  ثقٍب  وجود  من  ابنها 
مدينة  في  الطبية  للمعالجة  ماسة  بحاجة  وهو 
دمشق، وبيَّنت فضة: أن معاناتهم كبيرة بسبب 
مرض ابنها، والظروف المعيشية الصعبة التي 
مساعدة  أي  يتلقّوا  لم  وأنهم  بالعائلة،  تعصف 
من أي جهة، وفي ذلك قالت: »وضعنا المادي 
للغاية، زوجي عامل مياومة وما يجنيه  سيء 
في  المعالجة  تلزمه  يكفينا، وطفلي مريض  ال 
المادي ال  لكن وضعنا  دمشق وبشكٍل عاجل، 

يسمح بذلك«.
قلة  هو  سوءاً  الوضع  زاد  الذي  الشيء  أما   
على  سلباً  يؤثر  والذي  المنطقة،  في  الخدمات 
الخدمات  هذه  بين  ومن  الصغير،  ابنها  صحة 

ما  »نادراً  للتدفئة:  المازوت  مادة  توفر  عدم 
المازوت،  مادة  من  قليلة  كمية  على  نحصل 
لذلك اضطررت الستعمال مدفأة حطب؛ بسبب 
ابني،  على صحة  تؤثر  والتي  القارس،  البرد 
ولكن الدخان المنبعث من مدفئة الحطب، يؤذي 

صحة ابني، ولكن ليس لدينا بديل«.

مدُّ يِد العوِن صدفٌة جاريٌة

الصغير  ابنها  بتعرض  حديثها  فضة  وتابعت 
نودي  أن  كادت  اختناق،  لحالة  أيام  عدة  قبل 

بحياته، وذلك بسبب الدخان المنبعث من مدفئة 
أموت  أن  وقالت: »كدت  الغرفة،  في  الحطب 
خوفاً، عندما رأيت ابني الصغير، وقد كاد أن 
إلى  بحاجة  إنه  المدفئة،  دخان  بسبب  يختنق 

معالجة ضرورية«.
واختتمت المواطنة فضة محمد وكاع من سكان 
المنظمات  من  »أتمنى  حديثها:  ذبّانة  قرية 
القادرين  الخيرين  األشخاص  ومن  اإلنسانية، 
أجل  من  المساعدة  يقدموا  أن  المساعدة،  على 
معالجة ابني الصغير، ونسأل الصحة والعافية 

للجميع«.

اإلمارات/ غزال العمر ـ يحدد الطبخ السوري 
هوية النساء السوريات في بلدان االغتراب، 
الطبخ  مهنة  النساء  معظم  تزاول  حيث 
مختلف  من  الزبائن  طلبات  حسب  المنزلي، 
العربية  اإلمارات  في  المتواجدة  الجنسيات 
أعباء  أزواجهن في تحمل  ليساندن  المتحدة، 
الحياة، ومصاريفها الباهظة، مع ترك بصمٍة 
يدخل  فمن  طعامهّن،  يتذوق  من  كّلِ  عند 
مرةً  إليّه  يعود  أّن  بّد  فال  السورّي،  المطبخ 

أخرى.

على  بظاللها  تلقي  الصعبة  الحياة  ظروف 
فالعمل  الغربة،  بالد  في  السوريات  النساء 
مع  وخاصةً  الحال،  به ضيق  يواجهن  كرامة 
ظهور فيروس كورونا، الذي تسبب بشلٍل شبه 
تام لحركة المطاعم، وبهذا كانت فرصةً لهن؛ 

لكسب ما يعيل األُُسر.

»الفكرُة بدأت مبنشوٍر يف قنواِت 
» التواصِل االجتامعيِّ

من  الدمشقية  الكيواني«  »سمية  األربعينية 
العربية  اإلمارات  في  مقيمة  الصالحية،  حي 
المتحدة، منذ بداية األزمة السورية، أم لخمسة 
أوالد، يدرسون جميعهم في المدارس الخاصة، 
ويحتاجون لتسجيٍل ودفع رسوٍم بداية كّل عام، 
المصاريف  تأمين  على  زوجها  ولمساعدة 
إعالناً  نضع  أن  وجارتي  أنا  »اتفقنا  تقول: 
التواصل  صفحات  على  سورية  طبخاٍت  عن 
كورونا،  أزمة  في  الذروة  بظل  االجتماعي، 

حيث كان كّل شيء متوقفاً«.
متأكدتين  يكونا  لم  وجارتها  إنّها  سمية:  تقول 
من نجاح المشروع، ليتفاجأ بكثرة االتصاالت 
في اليوم التالي، ألشخاٍص يطلبون بعضاً من 

األطعمة، التي نزل اسمها في المنشور.
وتتابع سمية: إنّها اقترحت على جارتها تنزيل 
لغة، عبر محرك غوغل،  بأكثر من  المنشور 

الجنسيات  من  ممكٍن  عدٍد  أكبر  الستقطاب 
حسب تعبيرها.

مثاُر تعاوِن الجارتني

دير  مدينة  من  سوريةٌ  النجار  سهام  الجارة 
الزور، لها من العمر خمسةٌ وثالثون عاماً، أٌم 
لطفلين تعمل كمعلمِة مدرسة في أحد المدارس 
تقول:  اإلماراتية،  عجمان  بإمارة  الخاصة 
»توقفنا عن العمل والدوام الحضوري، بسبب 
جائحة كورونا، فوجدت أنا وجارتي في الطبخ 

فرصةً لتعبئة أوقات فراغنا«.
تحصي سهام مع جارتها عدد الطبخات المطلوبة 
في المساء، ويحسبن التكلفة، ويحضرن المواد 
حديثها  سهام  وتواصل  بالعمل.  للبدء  الالزمة 
األكالت،  أشهر  عن  »روناهي«  لصحيفتنا 
التي يطبخنها، وعليها عرٌض، وطلب: »الكبة 
والمحشي وورق العنب، والملوخية والمقلوبة، 

والشيش برك، والكبسة والفتوش، والتبولة«.

وريُّ مرغوٌب املطبُخ السُّ

تسترسل الجارتان بالحديث عن أكثر الجنسيات 
إقباالً على المطبخ السوري، فسهام من وجهة 
نظرها، ترى أن المصريين والمغاربة، وأهل 
اليمن يحبون الطعام السوري بشدة، أما المطبخ 
األردني والفلسطيني واللبناني، فقريٌب جداً من 

المطبخ السوري.
أّن  ترى:  حيث  آخر،  رأٌي  فلها  سمية  أما 
والباكستانيين  منهم،  الهنود  األسيويين 
السوري،  للمطبخ  جداً  ينجذبون  والفلبينيين، 
بأنواعها  والسلطات  المخلالت،  وخاصةً 

والشاورما.
الجارتان  تجنيه  الذي  المادي  المردود  وعن 
جراء عملهما، فهو بسيط مقارنةً بتكاليفه، عدا 
عن الحالة النفسية المترافقة أثناء كّل طبخة هل 

ستنجح أم ال، لكنها خطوةٌ أولية لصعود طريق 
مطعمهن  وفتح  المشروع،  وتوسيع  النجاح، 

الخاص، والكالم دائماً على لسان السيدتين.

شغوفٌة بطعاِم بلدِها

من جهتها جميلة الخالد، فتاةٌ عشرينية ال تزال 
على مقاعد الدراسة، من مدينة إدلب السورية 
وأخيها  والديها،  مع  اإلمارات  في  مقيمة 
السوري،  باألكل  شغوفةٌ  سنوات،  عشر  منذ 
وفخورةٌ به: »لم يبَق نوع طعاٍم في اإلمارات 
والعربي،  واألسيوي،  األوروبي،  وأكلته،  إالّ 
ماذا  أمي:  للبيت، ألسأل  أسرع  مرة  كّل  وفي 

طبخِت؟«.
الجميلة:  المحلية  بلهجتها  لتقول  الشابة  تبتسم 

»متل أكالتنا ما في«.
حدثت  طريفة،  حادثٍة  بسرد  جميلة  وتستمر 
معها مع صديقٍة فلبينية تعرفها منذ زمن، حين 
من  الشارع  في  للرأي  استبياٍن  عمل  قررتا 
أطيب  أيّهما  الناس:  على  سؤاٍل  طرح  خالل 
النتيجة  لتكون  الفلبيني،  أم  السوري،  الطعام 

راجحة ومحبذة للمطبخ السوري.
تكون  أّن  قررت  النهاية  في  الشابة:  وتتابع 
السؤال،  أسألها  من  آخر  نفسها،  صديقتي 

لتجيب بعربيٍة مكسرة »الفود السوري«.
متعدد  بلٍد  في  تفوح  السوري  المطبخ  روائح 
الشاورما،  سيخ  ليتبوأ  كاإلمارات،  الجنسيات 
من  واستحساناً  عالية  مرتبةً  السوري  واألكل 
مطبخٍ  من  أغنى  يوجد  ال  حيث  الجميع،  قبل 
يجمع السوريين من مختلف مدنهم على موائد 

الغربة.
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بحقك اإلجراءات القانونية.
 ...........................................

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /2709/ لعام 2021

على السيد: فرزندة عبدو بن محمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /1203/ المقامة 

عليك من قبل: خالد أسعد الحسين
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /4339/  
طالب التبليغ: كاوا أحمد فاحي

المطلوب تبليغه: فنر أحمد علي                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

على السيارة موضوع الدعوى نوع 
مارسيدس لون جردوني تحمل اللوحة 

رقم 165722 واعتبار عقد البيع المؤرخ 
بتاريخ 2021/4/8 جزء ال يتجزأ من 

القرار.
إلزام مديرية المواصالت   -2
عامودا بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -3

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ 

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

 مذكرة دعوى صادرة عن هيئة العدالة 
في كوباني

رقم أساس الدعوى 387 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته:1- كله 

رمي بنت رمضان 2- مصطفى خليل 
بن فاضل 3- شاهين –شيرين – شرفان 
– مزكين – أيتان- علي  - فاضل خليل 

بن مسلم 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وان موعد النظر في الدعوى التي اقامها 
عليك: حسين رمي بن رمضان بطلب /

جرم تفريق 
هو يوم االثنين الواقع 31/ 2022/1

في الساعة 10 صباحاً فعليك أن تحضر 
في الوقت المعين وإذا لم تحضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة هيئة 

العدالة الغرفة /االولى/
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري 

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /879/ لعام 

2022 م

على السيد: كمال الحسين 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: خالد 
العبيد، 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. 

......................................
 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /2713/ لعام 2021 ديوان 
غرفة2في منبج

طالب التبليغ: لجنة الداخلية                      
المطلوب تبليغه: احمد محمد العبد – 

محمد حسين علي – محمود نايف قاسم                   
الدعوى رقم اساس / 426/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/مصادرة السيارات الثالثة/
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم 
من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وان 
لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات 

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

 مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /2720/ لعام 2021

على السيد: محمد ابراهيم محمد جالل   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /1219/ المقامة 
عليك من قبل: محمد الخلف العليوي بن 

حسين
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /4599 /2022 

م
على السيد: محمد الفتحي توفيق 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: 
حسين الفجر بن حسين، بطلب: تثبيت 

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

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

بالغ رقم /2708/ لعام 2021
على السيد: محمد المحمد بن محمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/31م

للنظر بالدعوى األساس /1119/ المقامة 
عليك من قبل: صالح المحمد بن محمد

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /2722/ لعام 2021

على السيد: محمد بلوة بن أحمد أمين   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /1223/ المقامة 

عليك من قبل: حمد عبيد بن قدور
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /522/ لعام 2021
على السيد: محمد خير الشواخ بن جمعة   

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

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /241/ المقامة 
عليك من قبل: محمود الحاج حمود بن 

تركي
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /3745/ لعام 
2022 م

على السيد: محمد شحاذة الموسى 
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: خليل المحمد الفرج، بطلب: 

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

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

بالغ رقم /2738/ لعام 2021
على السيد: محمد صطوف بن عبد هللا   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /1247/ المقامة 

عليك من قبل: أسامة شيخ محمد بن 
ياسين

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

 ........................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2021/2337 
م

على السيد: محمد ماجد الشهابي 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: 

مصطفى حسين بن عويد، بطلب: تثبيت 
عقد بيع سيارة 

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

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

في كوباني
رقم أساس الدعوى 377 – 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد محمد 
عارف أمين حسن

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

عليك محمد محمد بديع بطلب /جرم 
تثبيت بيع السيارة

هو يوم االثنين الواقع 2022/1/31
في الساعة 10 صباحاً فعليك أن تحضر 
في الوقت المعين وإذا لم تحضر بنفسك 
أو ترسل وكيالً عنك الى النيابة هيئة 

العدالة الغرفة /األولى /
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري 

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

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

بالغ رقم /2731/ لعام 2021
على السيد: محمد نديم بن صبحي   

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

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /1239/ المقامة 
عليك من قبل: عبد القادر خزناوي بن 

أحمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /4380/ لعام 

2022 م
على السيد: محمد ياسين باقر 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: 

أحمد محمد الكرو، بطلب: تثبيت عقد بيع 
سيارة 

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

 ........................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /5141/ لعام 
2022 م

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

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2022/1/26م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عبد الحاج احمد 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 /2663/  

طالب التبليغ: محمود الخشاب األب 
حمود

المطلوب تبليغه: صالح السمعة بن محمد                     
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 760861 

واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2019/2/15 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
 .........................................

مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /2257/ لعام 2021

على السيد: محمود دبل بن أحمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /1705/ المقامة 

عليك من قبل: محمد الحسن بن خليل
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

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

مذكرة إخطار                         
بالغ رقم /2731/ لعام 2021

على السيد: محمود عبد هللا بن شعبان   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2022/1/31م
للنظر بالدعوى األساس /555/ المقامة 
عليك من قبل: فواز الحاج منال بن سعيد

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

 .....................
مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /3828/ لعام 
2022 م

على السيد: مروان عازر بن محسن 
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: سليمان رمضان بن محمد، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/2021/3696 

م
على السيد: مصطفى بشير الكردي 

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

صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2022/1/26م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: حسن ابراهيم السعود، بطلب: 

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

......................................
 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في 

كوباني
رقم أساس الدعوى 96 – 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى 
عيسى -  حليمة عيسى - فاطمة عيسى 

–شريفة عيسى  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

وإن موعد النظر في الدعوى التي اقامها 
عليك محمد نبي بطلب /جرم توزيع إرث
هو يوم األربعاء الواقع 16/ 2022/2

في الساعة 10 صباحاً فعليك ان تحضر 
في الوقت المعين واذا لم تحضر بنفسك 
أ وترسل وكيالً عنك الى النيابة هيئة 

العدالة الغرفة /الثانية /
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2454/ لعام 

2022 م
على السيد: ممدوح محمد العمر 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: 

أحمد اسماعيل حسين 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. 
 .....................

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم أساس 2460 لعام 

2022م 
المتكونة بين الجهة المدعية: منى المحمد 

والجهة المدعى عليها: محمد حسن 
اإلبراهيم                     

بدعوى: تفرق   تاريخ الجلسة 
2022/1/31م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2021/3666 

م
على السيد: مهند بركات األحمد 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: 
باسلوا االحمد بطلب: تثبيت عقد بيع 

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

 ...................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /3405/ لعام 
2022 م

على السيد: ناصر ناجي الرجا الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األربعاء الواقع في 2022/1/26م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

موسى المحمد بن عبد، بطلب: تثبيت عقد 
بيع سيارة 

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

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

في الدعوى رقم االساس/2021/5191 
م الغرفة /الثانية/

على السيد:1- نهلة حسن المحمد 
2-عواش حسن المحمد الحضور إلى 

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

األربعاء الواقع في 2022/1/26م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: تمام القاسم 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم القرار وتاريخه /2594/  
طالب التبليغ: كاوا فاحي بن أحمد

المطلوب تبليغه: هارون دندل بن نايف                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري   -1

بين الجهة المدعية والمدعى عليه على 
السيارة موضوع الدعوى نوع كريت ويل 
لون ابيض تحمل اللوحة رقم 776086   
مرور ا دمشق واعتبار عقد البيع المؤرخ 
بتاريخ 2013/2/3 جزء ال يتجزأ من 

القرار.
إلزام مديرية المواصالت   -2
عامودا بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -3

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها 15يوم من تاريخ 

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

 مذكرة دعوى
في الدعوى رقم أساس 206 لعام 

2022م 
المتكونة بين الجهة المدعية: هند عواد

والجهة المدعى عليها: موسى الكياري                     
بدعوى: تفرق   تاريخ الجلسة 

2022/1/31م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

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

االجتماعية في الرقة 
رقم القرار وتاريخه /3368/   

طالب التبليغ: ياسين المصطفى بن أحمد
المطلوب تبليغه: حسن العيسى بن ابراهيم                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

السيارة موضوع الدعوى نوع فان 
سياحي طراز 2007 لون ابيض تحمل 
اللوحة رقم 264789 واعتبار عقد البيع 
المؤرخ بتاريخ 2019/8/17 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
...............................................

.......
مذكرة دعوى عن طريق الصحف 

الغرفة األولى
الجهة المدعية: محمود خضر الحسين

الجهة المدعى عليها: حامد حسين الصالح
الدعوى: تثبيت ملكية سيارة

نوع )شاحنة هونداي صغيرة(
اللون: أبيض 

اللوحة/390750/قامشلو
نظراً لجهالة عنوانك تقرر لديوان العدالة 

تبليغك عن طريق الصحف لحضور 
جلسة المحاكمة الخميس المصادف 

بتاريخ 2022/1/27م.
في الدعوى رقم أساس /1077/ لعام 

2021م والمنظورة أمام ديوان العدالة في 
قامشلو /الغرفة األولى/ وإذا لم تحضر 
أو ترسل وكيل عنك ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
هيئة العدالة االجتماعية في قامشلو
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جل آغا/ أمل محمد - ال تكتمل بعض الجلسات والسهرات في المقاهي، أو حتى في المنازل دون وجود األركيلة، 
فقد غزت هذه الظاهرة العقول قبل األبدان، أضرار كثيرة مع كل سحبة من دخانها، غير أن عقول المدمنين ترفض 

فكرة التخلي عنها، فغدت األركيلة اليوم عادة، التي ال يمكن لمدمنيها االستغناء عنها.

إدماُن األركيلة عادٌة شائعٌة غزِت العقوَل قبَل األبداِن

لم يقف اللجوء عائقًا أمام تحقيق أحالمه.. شاٌب سوريٌّ يرسُم ُخطا النجاِح ببالِد االغتراِب

هو  كما  أو  النرجيلة  أو  الشيشة  أصول  تعود 
والهند،  فارس  بالد  إلى  األركيلة،  شائع 
في مختلف الدول، حتى  فشيئاً  وانتشرت شيئاً 
أصبحت عادة مجتمعية شائعة تُمارس من قبل 
الشابة،  الفئة  وخاصة  المجتمع،  فئات  أغلب 
على  يتفقون  عليها،  المدمنين  من  فالكثير 
أضرارها، ولكنهم ال يمكنهم التخلي عنها، وال 
يقتصر تعاطي األركيلة على الذكور فقط، بل 
توسعت دائرة مستخدمي الشيشة، حتى شملت 
اإلناث، والذي يُقابله الرفض أحياناً في بعض 
المناطق، وهذا ما نجده في المدن على خالف 
األرياف، التي تعدّه تمرداً على القيم والعادات.

األبناُء يتعلّموَن من اآلباِء

األركيلة،  متعاطي  آراء  صحيفتنا  رصدت 
ومدى هوسهم بها، فكان لنا العديد من اللقاءات 
مع شبان في مقتبل العمر، أحمد الحسن مراهق 
الثامنة عشرة من عمره، وصف األركيلة  في 
ما  »لدي  قائالً:  يُفارقه  ال  الذي  بالصديق، 
يُقارب ثالث آراكيل، اثنتان في المنزل، واحدة 
صغيرة  والثالثة  للضيوف،  واألخرى  لي، 
الحجم أحملها معي أينما ذهبت، تعلقت بها منذ 
الصغر، حين كنت أراها بيد والدي، كما أنني 
بدأت بالتدخين في الخامسة عشر من عمري«.
كلفني  ولو  األركيلة،  تدخين  عن  أتوقف  »لن 
ذلك الكثير« هذا ما بينه الحسن لنا حين سألناه: 
تدخين  عن  يتوقف  أن  مخطط  لديه  كان  إذا 
التامة  معرفته  مؤكداً  عنها،  والتخلي  الشيشة 
بأضرارها الجسدية، وإدمانها النفسي فال يجد 
الروتين الصباحي  عنها، حيث أن  بعيداً  نفسه 

لديه يبدأ مع إعداد األركيلة دون سواها.

مرصوٌف زائٌد.. ولكن!

صاحب  المصطفى  عمر  أشار  وبدوره 
الخمسة والعشرين عاماً، إلى أن أجمل أوقات 
المقهى،  في  أصدقائه  بصحبة  يقضيها  يومه 
في  الشيشة  أدخن  »ال  األركيلة  يدخنون  وهم 
في  مرتين  أو  مرة  بتدخينها  أكتفي  المنزل، 
اليوم، ويكون ذلك بحضور رفاقي في المقهى، 
المتصاعد  فالدخان  بدونها،  جلساتنا  تكتمل  ال 
منها يخلق جواً لطيفاً للسهر، ويخفف القليل من 
نعيشها  التي  النفسية  والضغوط  العمل،  أعباء 

في اليوم«.
األضرار  عن  تقل  ال  المادية  فاألضرار 
األركيلة  على  اإلدمان  تخلفه  التي  الصحية، 
المصاريف  إلى  يضاف  آخر،  فإنه مصروف 
البعض،  عند  األساسيات  من  فتُعدّ  األخرى، 
كما لدى الشاب باسل صالح، فإن المصروف 
الشهري الذي يُنفقه على مستلزمات األركيلة، 
يُعادل ما يُنفقه على مالبسه كل شهر. »لتحضير 
والقصدير،  المعّسل،  شراء  يتوجب  األركيلة 
والفحم باإلضافة إلى إدارة األركيلة، التي نقوم 
من  أكثر  بتحضيرها  أقوم  فترة،  كل  بتغيريها 
يكلفني  األمر  وهذا  اليوم،  في  مرات  خمس 
مرات  ثالث  األركيلة،  مستلزمات  لشراء 
عن  التخلي  يمكنني  ال  هذا  ومع  أسبوع،  كل 

تدخينها«.
أوسي، صاحب  فاروق  لفت  آخر  ومن جانب 
مقهاه،  في  أساسية  األركيلة ركيزة  إنَّ  مقهى: 
وال يمكنه االستغناء عنها، وذلك بسبب الطلب 
الكبير عليها من قبل الزبائن، حتى دفعه األمر 
وتقديم  إعداد  في  مكلفين  شباب  توظيف  إلى 
األركيلة »أُقدم في المقهى المشروبات الباردة، 
إلى األركيلة والتي يكثر  والساخنة، باإلضافة 
عليها الطلب، غالبية الزبائن من فئة الشباب، 
األركيلة،  من  ُجلها  المبيعات  المراهقين،  أو 
والتي تعد مصدر رزق، واألساس الذي يقوم 

عليه المقهى«.

النساُء واألركيلة ونظرُة املجتمعِ

لم تعد األركيلة مقتصرة على الرجال فقط، بل 
يدخنِْنها،  النساء،  من  بها  بأس  ال  نسبة  هناك 
المجتمع،  نظرة  من  خوفاً  منازلهّن  في  ولكن 
ياسمين  لها،  المرأة  تدخين  فكرة  يرفض  التي 
محمد سعيد، لها من العمر ثالثة وثالثون عاماً 
األركيلة؛  شرب  أدمنَّ  اللواتي  النساء،  من 
ينظر  المجتمع  لماذا  أفهم  »ال  قائلةً:  حدثتنا 
دونية؟  نظرة  األركيلة  يدخنّن  اللواتي  للنساء، 
األركيلة،  أحب  ذلك؟  في  الغلط  ما  أفهم  وال 
أفراد  وجود  دون  المنزل،  في  أدخنها  ولكن 

أسرتي، الذين يرفضون هذه الفكرة تماماً«.
األركيلة-  في  أساسية  مادة  يعد  -والذي  للتبغ 

أضرار جسيمة على صحة اإلنسان، وخصوصاً 
رئيسياً  سبباً  يعد  والذي  التنفس،  جهاز  صحة 
لسرطان الرئة، ومضرتها تفوق مضرة تدخين 
السجائر، كل سحبة من األركيلة، تُعادل تدخين 
علبة سجائر كاملة، فتحتوي األركيلة على 2.5 
ضعف كمية النيكوتين الموجودة في السجائر، 
ما  هذا  باإلدمان،  اإلصابة  خطر  من  يزيد  ما 
بينته الدراسات العلمية، كما أن األضرار التي 
أحد  فإنها  أكثر،  النساء  على  األركيلة  تُخلفها 

أسباب إصابتهّن بالعقم.
مدمني  تواجه  عديدة  سلبية  وآثار  أضرار 
هذه  عن  االبتعاد  ترفض  وعقول  األركيلة، 
األحاسيس  من  بموجة  تُشعرهم  كونها  المادة، 
اإليجابية، حين يُدخنون، وتُخفف التوتر لديهم، 
األهل  عاتق  على  الكبرى  المسؤولية  فتبقى 
للقيام بدورهما، أكثر في  المعنية  والمؤسسات 

تحذير وتوعية المدمنين والمدمنات عليها.

اإلمارات /غزال العمر ـ  كبر حلمه مع نعومة 
أصبحت  التي  الخياطة،  مهنة  فتعلم  أظفاره، 
الهجرة  ظروف  به  تحدى  سالحاً،  بعد  فيما 
النجاح  سلم  يصعد  سوري  شاب  والنزوح، 
إرادته  ثمار  اليوم  ليحصد  بسيطة،  بمهنة 

وإصراره.
التهجير  كثيرة، شتت شملها   عائالٌت سوريةٌ 
أتعبهن  أُمهاٌت  البلد،  وخارج  داخل  والنزوح 
ترقُب الطرقات، وآباٌء أرهقها الحنين، وشباٌب 
خرجوا للبحث عن حياةٍ ومستقبٍل وأمٍل جديد، 
في دروب الغربة الطويلة، بمختلف دول العالم.

عبد اللطيف عبود اإلبراهيم، شاٌب سوري من 
سكان مدينة حلب، في العقد الثالث من العمر، 
أٌب لطفٍل وحيد، تخرج من جامعة دمشق كلية 
في  مصمماً  يعمل  العربية،  اللغة  قسم  اآلداب 
مجال الخياطة منذ نعومة أظفاره، يكمل عامه 
العاشر، وهو الجٌئ خارج أسوار مدينته، التي 
والنزوح  مغادرتها،  على  الظروف  أجبرته 

منها مرغماً.

بدايُة مشواِر تعلُِّم الخياطِة

يقول الشاب: إنّه من أبناء حّيٍ شعبّيٍ من أحياء 
كثيرة  عائلٍة  كنف  في  عاش  القديمة،  حلب 
»بدأت  حلبيٍِّة مستورة:  عائلٍة  أي  مثل  األفراد 
من  التاسعة  في  الخياطين  بدكاكين  العمل 
عمري، بأجرةٍ وقدرها مئة وخمسون ليرةٍ في 

األسبوع«.
من  القماش  بقايا  يلم  »حويصاً«  الطفل  عمل 

انتهى  التي  األلبسة،  بتعليق  ويقوم  األرض، 
الشاي،  يصنع  إنجازها،  من  الخياط  معلمه 
ويحضر دفتر القياس، كلّما جاء للدكان زبوٌن 
جديد، كان هذا العمل بعد عودته من المدرسة، 

خالل فترة ما بعد الظهيرة حسب تعبيره.
»روناهي«:  لصحيفتنا  حديثه  الشاب  ويتابع 
توفاها  التي  والدته  لسان  على  نفسه  واصفاً 
وحّبِ  بالذكاء،  يتصف  فطناً  هللا: »كنت طفالً 

التعلم«.
كان يراقب حركة المقص، الذي يلعب بين يدي 
جلوسه  ويتمعن طريقة  كلها،  بخطواته  المعلم 
الدور،  لتقمص  منه  بمحاولٍة  الماكينة،  على 

وإتقان تفاصيل المهنة.

أحالُم الّشابِّ الكبريُة

شاباً،  تغري  ليرةً  والخمسوَن  المئة  تعد  لم   
األخرى:  باليد  والمقص  بيد،  الكتاب  يمسك 
»حصلت على نتيجة الشهادة اإلعدادية، بتقدير 
جيٍد جداً، وأنا في أحد دكاكين الخياطة بحلب«.
النجاح،  سلم  يصعد  بدأ  الذي  الشاب  فرحة 
بدأت تكبر بداخله وتتطور، ألحالٍم وطموحات 
لبعد  الواسعة،  البيت  بساحة  تنتظره  أٍُم  بفضِل 
الذي  الطعام،  مراقبةً صحون  الليل،  منتصف 

جهزته البنها.
أصنعها،  قطعٍة  أّيِ  من  تنبهر  كانت  »أمي 
أراه  أنا نفسي ال  بعملي،  كبيراً  وتُبدي إعجاباً 
منذ  طفلها  الوالدة  فتشجع  تراه«،  كما  مذهالً 
تعلمه  الخياطة،  محالت  في  »حويصاً«  كان 
أوامر صاحب  الناس، وتنفيذ  األمانة واحترام 
الكار )المهنة( فـ »تعلُّم المهنة يحتاج للصبر، 
الوالدة  تردده  كانت  ُخلٌق حميد« كما  والصبر 

دوماً البنها.

ه بكالبّيٍة من صنعِ  ردُّ الجميِل ألمِّ
يديِه

ويستأنف الشاب حديثه، وهو يحاول اختصار 
بدقائق  عاماً،  وثالثين  لخمسٍة  ذكريات  شريط 
مستذكراً أول قطعٍة قام بإنجازها بيديه: »كانت 

ثالثة  بها  احتفظْت  علمها،  دون  ألمي  كالبيةً 
عشر عاماً، ووافتها المنية، وهي ترتديها«.

مع  مرارتها  يتجرع  ألمه غصةً،  فقدانه  يبقى 
ترافقه  ينجزها، فهو يشعر بروحها  كّلِ قطعٍة 

بخطواته كلها.
»لقد  أيضاً  والده  من  الدعم  اإلبراهيم  تلقى 
مستقٍل،  مشروعٍ  فتح  على  والداي  شّجعني 
للشهادة  تحضيري  مع  تزامناً  بي  خاٍص 

الثانوية«.
وبالفعل أصبح الحلم يقترب من الحقيقة، محٌل 
ومقصات،  وأقمشةٌ  مكناٍت،  وخمس  متواضع 
ومن هنا بدأ مشوار الكفاح الحقيقي: »سعادتي 
ببدء مشروعي تعادل فرحة اجتيازي للمرحلة 
ومضت  يوصف«.  ال  شعوٌر  آنذاك،  الثانوية 
األيام وصار للشاب اسٌم »سمعته جيدة بعمله« 
يسلك  من  لكّلِ  مثٍل  الكار ومضرب  أبناء  بين 

طريق النجاح.

أحالٌم ناقصٌة

أهم  من  يعدّها  تفاصيَل،  حديثه  في  ويسترسل 
فالصغير  كبُرت  مسؤولياٌت  نجاحه،  مقومات 
كبُر، وبدأ يشق طريق النجاح: »كان طموحي 
باب محلي  أَر  لم  بحياتي  بكثير،  يكبر عمري 
الصغير، إالّ باَب مصنعٍ كبير أللبسة األطفال«.

»لكن  متحسراً:  اإلبراهيم  اللطيف  عبد  ويردّد 
الطائرات،  هدير  فأصوات  تدوم،  ال  األحالم 
بحصاد  عّجلت  والدمار،  الموت  ورائحة 

أحالمنا«.
دراسته  أنهى  إّن  ما  الذي  الشاب،  فيصف 
»من  قُلبت:  الموازين  وجد  حتّى  الجامعية، 
خياٍط ومصمٍم بارع، يخيط أجمل اللباس، إلى 
منديالً  ويخبّئ  المهمة،  أوراقه  يحمل  الجٍئ 
من ذكرى أمه، ينتظر األذن بالعبور لبيروت 

فقط«.

رحلُة النزوحِ املريرُة

العابرين  بطوابير  تقف  بأكملها  عائلةٌ 
لخيمٍة  مكاناً  تجد  أّن  يهّمها  ما  كّل  رين،  المهجَّ

تلم شملهم، فالحياة بالعراء مخيفة.
 يستذكر عبد اللطيف اإلبراهيم وجوه أخوته، 
تستوعبهم،  بالكاد  خيمٍة  في  واحداً  واحداً 
قبٌر ألحالمي،  أنّها  مرهقين: »شعرت  حزنى 
بيروت  لقلب  الحدود  مغادراً  منها،  فتحررت 

بصيف 2012م«.
خيمة،  تستوعبها  أَن  من  أكبر  الشاب  أحالم 
والمصلحة التي بيده سالٌح بوجه الزمن، الذي 
متحدياً  نفسه،  أقنع  الشعور  فبهذا  به،  غدر 

الظروف القاسية.
بأحد  وآخر  بتركيا،  أٌخ  شملها،  تشتت  عائلةٌ 
»بدأت  بالبقية:  حائٌر  وأٌب  األوروبية،  الدول 
وزاد  ببيروت،  عمٍل  عن  البحث  رحلة 
ومحلي،  بيتنا،  أّن  سمعُت  عندما،  اإلصرار 

استوت جدرانهما باألرض«.

عودٌة وأمٌل

ما هي إالّ أيام حتّى يجد الشاب نفسه يجلس من 
جديد وراء الماكينة، فهي المرة األولى بعد عاٍم 
من حياة المخيم ومرارة النزوح، يشعر بالراحة 
واألمان، وهو يسمع صوتها، الذي يستمتع به 
»عشرة أعواٍم، وأنا ببيروت تزوجت، وأنجبت 

طفالً، ووقفت على قدميَّ من جديد«.
الفنانين  كبار  يُلبُِس  السوري  المصمم  أصبح 
العربية،  الجنسيات  وبقية  بلبنان،  والمشاهير 
فحرفته التي يتقنها، ودقة عمله واهتمامه بأدق 

التفاصيل، تخوله؛ ليطرق أبواَب العالمية.
عشر سنوات، وحلم العودة يُراود مخيلته، لكن 
لبنان  وأصبحت  بل  تنته،  لم  السورية  األزمة 
الحقة بالسوء السوري من الناحية االقتصادية، 
ليجد  سوريا،  في  القاسي  المعيشي  والوضع 
على  االغتراب/  أبواب  بطرق  مستمراً  نفسه 
العربية  اإلمارات  لدولة  نقلته  طائرةٍ  متن 
المتحدة -مدينة دبي، لعلّه يجد مكاناً آمناً ألحالٍم 

لم تتحقق بعد.
وهو  فيروز،  صوت  وسماع  القهوة،  فنجان 
»يا  به  يعمل  الذي  المكان،  بأرجاء  يصدح 
جبل البعيد خلفك حبايبنا...« جو عاش به مع 
أشخاٍص، كان لهم فضٌل بوصوله لما هو عليّه 

اآلن. 

 عالَُم النباتاِت
 في القرآِن

 الكريِم
 والسنَِّة
النبويَِّة

أعطى  وتعالى  سبحانه  اهلل  أن  كما 
أمثال  أمماً  وجعلها  للحيوانات،  قيمة 
البشر، فقد ذكر اهلل سبحانه وتعالى  
تسبحان  أنها  والشجر،  النباتات 
فقال:  له،  تسجدان  وكذلك  بحمده، 
وذكر  يسجدان«،  والشجر  »والنجم 
في  النباتات  وتعالى  سبحانه  اهلل 
التي  الوحيدة،  والسورة  الكرمي،  القرآن 
ت باسم النبات هي شجرة التني،  اخُتصَّ
األشجار  وتعالى  سبحانه  اهلل  ووصف 
الزيتون،  شجرة  هي  كما  مباركة،  أنها 
زيتونة  »شجرة مباركة  التي قال فيها 
ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء، 
نور«  على  نور  نار،  متسسه  لم  ولو 
على  أكد  وتعالى،  سبحانه  وأن  كما 
قدسيتها وأنه نادى موسى من خاللها 
فقال: »وناديناه في البقعة املباركة من 
الشجرة« وحّض النبي صلى اهلل عليه 
تناولها،  على  وسلم،  وصحبه  وآله 
والتداوي بزيتها حيث قال: »كلوا الزيت 
وادهنوا به« أي زيت الزيتون، وفي مقابل 
وتعالى،  سبحانه  اهلل  لعن  فقد  ذلك 
»والشجرة  قال:  حيث  الزقوم  شجرة 
أيضاً:  عنها  القرآن« وقال  في  امللعونة 
»إن شجرة الزقوم طعام األثيم كاملهل 
احلميم«  كغلي  البطون  في  يغلي 
وأيضاً جاء ذمُّ البصل، والثوم، في القرآن 
من  األدنى  املستوى  في  وجعلهما 
وتعالى:  سبحانه  قال  حيث  الطعام، 
على  نصبر  لن  موسى  يا  قلتم  »وإذ 
مما  لنا  ربك يخرج  لنا  فادع  واحد  طعام 
تنبت األرض من بقلها وقثّائها وفومها 
وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي 
والنبي صلى  بالذي هو خير«،  أدنى  هو 
كان  وسلم،  وصحبه  وآله  عليه  اهلل 
أيضا  ويأمر  والبصل،  الثوم،  يتناول  ال 
عن  يتناولونه  الذين  االشخاص  بابتعاد 
ِمن  أَكََل  »َمن  ويقول:  النبوي  املسجد 
يَقربنَّ  فال  اخلَبيثَتنِي،  َجرتنِي  الشَّ هاتنِي 
آِكليِهما،  البُدَّ  كُنُتْم  فإن  َمسِجَدنا، 
بهما  يعني  وهو  طبًخا«  فأَميتوُهما 
الثوم والبصل، ويقول، صلى اهلل عليه 
وسلم: »إن املالئكة تتأذّى برائحتهما«، 
وأكد اهلل سبحانه وتعالى، ارتباط علم 
وبأخالقيات  اإلنسان  بعلم  النباتات، 
في  يقول  حيث  اإلنساني،  اجملتمع 
يخرج  الطيب  »والبلد  الكرمية:  اآلية 
إال  يخرج  ال  والذي خبث  ربه  بإذن  نباته 
اإلنسان  بني  تفاعالً  أن هناك  نكداً« أي 
وذكر  والنبات،  احليوان،  من  حوله  وما 
على  النبات  وتعالى،  سبحانه  اهلل، 
ِمَن  أَنزََل  الَِّذي  مختلفة: »وَُهَو  أشكال 
َماِء َماًء َفأَْخرَْجَنا بِهِ نََباَت كُلِّ َشيٍْء  السَّ
َحبًّا  ِمنُْه  نُّْخِرُج  َخِضرًا  ِمنُْه  َفأَْخرَْجَنا 
ِقنَْواٌن  َطلِْعَها  ِمن  النَّْخِل  وَِمَن  َترَاِكًبا  مُّ
اَن  َّيُْتوَن وَالرُّمَّ نْ أَْعَناٍب وَالز دَانَِيٌة وََجنَّاٍت مِّ
ِإَلىٰ  انُظرُوا   ۗ ُمَتَشابٍِه  وَغَْيرَ  ُمْشَتِبًها 
ثََمِرِه ِإذَا أَثَْمرَ وَيَنِْعهِۗ  ِإنَّ فِي ذَٰلِكُْم آَليَاٍت 

لَِّقوٍْم يُؤِْمُنوَن«.

أيضاً،  املوز  وتعالى  سبحانه  اهلل  وذكر 
سماه  املفسرون  يقول  كما  ولكن 
السيرة  تابعنا  إذا  املنضود،  الطلح 
أحاديث  من  كثيراً  أن  نالحظ:  النبوية 
وصحبه  وآله  عليه  اهلل  صلى  النبي 
وفوائدها،  النباتات،  مجال  في  وسلم 
فرّبا  ضعيفة،  أحاديث  هي  وأكلها 
لها،  دعاية  املواد،  تلك  جتّار  من  وُضَعت 
اجلغرافية،  البقعة  أن  املعلوم  من  ألنه 
التي كان يعيش فيها النبي صلى اهلل 
تكن  لم  وسلم،  وصحبه  وآله  عليه 
والنباتات،  األشجار،  تلك  فيها  تتواجد 
أن  ونعلم  وغيرها،  والفواكه،  والتوابل 
واملاء، وكان  التمر  أغلب طعامهم كان 

خبزهم من الشعير، هذا واهلل أعلم.

الدين والحياة

حممد القادري

9

8

7

6

5

4

3

2

1

أفقي

1 جنرال انجليزي قاد الحلفاء في معركة العلمين .2 فتى 
االدغال – ضمير منفصل معكوسة .3 نفق – اسم علم 

مؤنث .4 نواة مبعثرة – يسبح معكوسة .5 منطقة كردستانية 
اشتهرت بمقاومتها للغزاة .6 امشي – اسم علم مؤنث – 

مختصر االنترنيت .7 عالم روسي مختص بالشؤون الكردية 
.8 يدعمه ماديا – مدينة المانية .9 عالمة فيزياء 

عمودي

كلامت متقاطعة

أفقي

عمودي

1 ديكارت- كد- 2 بوم- بومبا 
– 3 وداد- تمام- 4 الم- مري- 
5 أبو لهب- ها- 6 الريش- 7 

بيره- سقبا- 8 حن- اسوزي- 9 
رومانيا.

حل العدد السابق:

اعداد: دجوار أحمد آغا

1 مفكر ومناضل كردستاني .2 ضعيف – اسم علم 
مؤنث .3 النول مبعثرة – القوة بالكردية .4 مكان 

للتصوف – دولة افريقية .5 غزل مبعثرة – مجرور 
الصرف الصحي بالعامية معكوسة .6 اسم علم مؤنث – 
سمك بالكردية .7 قميص النوم – تقنية تستعمل في كرة 
القدم .8 فتى سيدنا موسى – االخ بالعامية .9 أرمينيا .

1 دبور البحر-2 يود- بشينو-3 
كمال بير-4 داواه-5 رب- مهر- 

سن-6 توت- سوي-7 م م م- 
نقيا-8 دباره- با-9 كامياكازي.

9 8 7 6 5 4 3 2 1



 النسخة الورقية العدد:   1045   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1251  النسخة الورقية العدد:   1045   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1251 

السنة الحادية عشرة - العدد 1045
األحد  23 كانون الثاني 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1045
األحد  23 كانون الثاني 2022 صحــــة 413أخبـــــار حملية

نقص الحديد.. األسباب واألعراض العالج

دراسة جديدة تكشف دور معدن ضروري لجهاز المناعة في محاربة السرطان

كيف نميز بين أعراض حساسية الطقس البارد ونزالت البرد؟

يُمكن اإلصابة بفقر الدّم الناجم عن نقص الحديد 
نتيجةً لعدم قدرة الجسم على إنتاج كميّات كافية 
من الهيموغلوبين، وقد يحدث ذلك بسبب عدم 
تناول كميّاٍت كافيٍة من مصادر الحديد الغذائيّة، 
باإلضافة  منه،  كبيرة  كميّات  فقدان  بسبب  أو 
إلى غيرها من األسباب التي سوف تُذكر فيما 

يأتي:
من  كافية  حديد  كميات  على  الحصول  عدم  ـ 
في  الحديد  تنخفض مستويات  أن  يُمكن  الغذاء 
الجسم نتيجةً التّباع نظاٍم غذائيٍّ يفتقر للحديد، 
لذا يُنصح بتناول األغذية الغنيّة بعنصر الحديد، 
مثل البيض، واللحوم، وذلك لتزويد الجسم بما 

يكفي منه إلنتاج الهيموغلوبين.
يزيد  أن  يُمكن  متكرر  بشكٍل  بالدم  التبرع  ـ 
نقص  عن  الناجم  الدم  بفقر  اإلصابة  خطر 
بالدّم  يتبرعون  الذين  األشخاص  لدى  الحديد 
إلى  يؤدي  أن  يمكن  إنه  إذ  متكرر،  بشكل 
أّن  كما  الجسم،  في  الحديد  مخزون  استنزاف 
انخفاض الهيموغلوبين النّاجم عن التبرع بالدّم 
يُمكن  مؤقتة  مشكلة  يُعدُّ  قد  روتينّي،  بشكٍل 
غنيّة  أغذيّة  تناول  طريق  عن  وذلك  تفاديها، 
بعنصر الحديد، كما يُمكن استشارة الطبيب في 
التبّرع نتيجةً النخفاض  حال عدم القدرة على 

الهيموغلوبين.
ـ صعوبة امتصاص الحديد حيث يتّم امتصاص 
عنصر الحديد من األطعمة الُمتناولة في األمعاء 
الدّقيقة، ولكن قد ال يستطيع الجسم امتصاصه 
بالداء  اإلصابة  مثل:  الحاالت،  بعض  في 
القمح،  حساسية  بمرض  والمعروف  البطني، 
كرون،  داء  أو  التقرحي،  القولون  التهاب  أو 
المجازة  السمنة مثل جراحة  أّن جراحات  كما 
الَمِعِديّة، التي تتّم فيها إزالة جزء من األمعاء، 
قد تُقلل من امتصاص الحديد، باإلضافة إلى أنَّ 
األدوية المستخدمة لتقليل حمض المعدة، يُمكن 

أن تؤثر أيضاً في امتصاص الحديد.

بعض  في  تُسبب  أن  يُمكن  الداخلي  النزيف  ـ 
الحاالت الطبيّة حدوث النزيف الداخلي، والذي 
يُمكن أن يؤدي الى فقر الدّم النّاجم عن نقص 
الحديد، ومن األمثلة على هذه الحاالت الطبيّة: 
المعوية،  القولونية، أو  المعدة، والسليلة  قرحة 
االستهالك  إلى  باإلضافة  القولون،  وسرطان 
التي  األسبرين،  مثل  األلم،  لُمسكنات  المنتظم 

يُمكن أن تُسبب نزيفاً في المعدة.

أسباب أخرى لنقص الحديد

أن  الظروف الصحية  لبعض  للتعّرض  يُمكن   
الجسم،  في  الحديد  مستويات  نقص  من  يزيد 
مثل: اإلصابة بأمراض الكلى، وذلك ألنَّ الكلى 
اإلريثروبويتين،  هرمون  إنتاج  عن  مسؤولة 
فعند  الحمراء،  الدم  خاليا  إنتاج  يُحفّز  والذي 
غير  تُصبح  فإنّها  الكلى،  بأمراض  اإلصابة 
الهرمون،  هذا  يكفي من  ما  إفراز  قادرة على 
مخزون  من  يكفي  ما  امتالك  حال  في  حتى 
هذا  الستبدال  الجسم  يحتاج  قد  لذا  الحديد، 

الحمراء،  الدم  خاليا  إنتاج  لتحفيز  الهرمون 
ومن الجدير بالذكر أنَّ نقص هذا الهرمون ال 

يُمكن أن يُعالج بغسيل الكلى.
إلى  السرطان  أنواع  بعض  تؤدي  أن  ويُمكن 
انخفاض مستوى كريات الدم الحمراء، ومنها 
المتعلّقة بُكريّات الدّم البيضاء، مثل: ابيضاض 
الليمفاوية  الغدد  وسرطان  اللوكيميا،  أو  الدَّم، 
للعدوى،  التعّرض  خطر  من  تزيد  والتي 
أداء وظائفه،  الحديد في  تؤثر في كفاءة  وهي 
باإلضافة إلى ذلك فإنَّ طرق العالج الُمستخدمة 
لمرض السرطان قد تُقلل من إنتاج ُكريّات الدّم 
الحمراء، وأّما في حالة عالج مرض اللوكيميا 
في  وظائفه  أداء  من  الحديد  تمنع  األدوية  فإّن 

الجسم، دون التقليل من مستوياته.

أسباب نقص الحديد عند النساء

نقص  تسبب  قد  التي  األسباب  بعض  هناك   
جانب  إلى  خاّص  بشكٍل  النساء  عند  الحديد 
هذه  من  ونذكر  سابقاً،  المذكورة  األسباب 

األسباب ما يأتي: 
ـ الحمل يحتاج جسم المرأة إلى كميّاٍت إضافيّة 
لتغطية  الالزم  الحمل  أثناء  الحديد  من عنصر 
الدم  حجم  يزداد  إذ  العنصر،  هذا  من  حاجته 
في هذه المرحلة، باإلضافة إلى أنَّه ضرورٌي 
حاجة  لتغطية  الهيموجلوبين  مستوى  لزيادة 
الجنين أيضاً، وقد يحدث ذلك نتيجةً لعدم تناول 
مكمالت الحديد مّما يؤدي إلى نقص مستوياته 

في الجسم.
يُعرف  الرحمي  البطاني  باالنتباذ  اإلصابة  ـ 
حميد،  مرٌض  بأنَّه  الرحمي  البطاني  االنتباذ 
ولكن يمكن أن يُسبب آالماً مزمنة، وهو متمثٌّل 
خارج  الرحم  ببطانة  شبيهة  أنسجة  بوجود 
الرحم، والتي تنمو على جانبي تجويف الرحم، 
لذا فإنَّ النساء اللواتي يُعانين من هذا المرض 
غير  ولكنَّها  الدم،  من  كبيرة  كميّات  يفقدن  قد 

مرئيّة، إذ إنَّها تحدث في البطن، أو الحوض.

أهمية الحديد

 يُعدّ الحديد مهّماً لتكوين بروتين الهيموغلوبين 
ينقل  والذي  الحمراء،  الدم  الموجود في خاليا 
األكسجين من الرئتين إلى باقي أنحاء الجسم، كما 
أنّه يدخل أيضاً في إنتاج بروتين الميوغلوبين، 
يزّود عضالت الجسم باألكسجين، وباإلضافة 
إلى ذلك فإّن الجسم يحتاج عنصر الحديد إلنتاج 

بعض أنواع الهرمونات.

عالج نقص الحديد

نسبة  إعادة  إلى  الحديد  نقص  عالج  يهدف   
الطبيعيّة،  مستوياتها  إلى  الجسم  في  الحديد 
ويمكن أن يتّم ذلك بعدّة طرق مختلفة اعتماداً 
الطبيب  وتوصيات  الشخص،  احتياجات  على 

يُعدُّ  النقص  سبب  معرفة  أّن  كما  الُمختص، 
مرض  هناك  يكون  وقد  للعالج،  أساسياً  أمراً 
معين أو حالة أدت إلى اإلصابة بنقص الحديد 
في الجسم، وفي ما يأتي نذكر بعض الوسائل 

لعالجه.
النظام  يكون  أن  يمكن  الغذائي  النظام  تعديل  ـ 
مصادر  على  يحتوي  ال  الُمتناول  الغذائي 
األطباء  ينصح  لذا  بالحديد،  غنيّة  غذائيّة 
بتناول المزيد من هذه المصادر الغذائيّة، مثل: 
الُمدّعم  والخبز  والحبوب  الخضراء،  األوراق 
البازالء،  بالحديد، واللحوم، والبقوليّات، مثل: 

والفاصولياء، والعدس. 
ـ كما يُنصح أيضاً بتقليل تناول بعض األطعمة 
الحديد؛  مصادر  تناول  عند  والمشروبات 
كالشاي،  امتصاصه  مع  تتعارض  إنّها  حيث 
التي  واألطعمة  ومنتجاته،  والحليب  والقهوة، 
الفيتيك  عاليٍة من حمض  كميّاٍت  تحتوي على 

أو الفايتيك مثل الحبوب الكاملة.
تناول  يُعدُّ  الغذائية  الحديد  مكمالت  استخدام  ـ 
ُشيوعاً  األكثر  العالجات  من  الحديد  ُمكّمالت 
ثالثة  مدة  العالج  يحتاج  وقد  الحديد،  لنقص 
الحديد  مخازن  تعبئة  إلعادة  أشهر  ستة  إلى 
الكميات  أّن  بالذكر  الجدير  ومن  الجسم،  في 
تؤدي  قد  الحديد  من  الجسم  الزائدة عن حاجة 
إلى حدوث تلف في أعضاء الجسم، لذا ال يجب 
تناول أو إيقاف تناول المكمالت دون استشارة 

الطبيب. 
بعض  من  يُعاني  الشخص  كان  حال  وفي  ـ 
تناول المكمالت، مثل  الجانبيّة بعد  األعراض 
الطعم المعدني السيئ، أو القيء، أو اإلمساك، 
أو اإلسهال، أو ألم في المعدة، يُمكن التخفيف 
من هذه األعراض عن طريق تناول الُمكّمل مع 
الطعام، أو تقليل الجرعة الُمستخدمة، أو تغيير 
الوريد،  عبر  الحديد  حقن  أو  الُمكّمالت،  نوع 

وجميع هذه الخيارات تتم باستشارة الطبيب.

مهما  عامالً  الدم  في  المغنيسيوم  مستوى  يعد 
في قدرة الجهاز المناعي على معالجة مسببات 

األمراض والخاليا السرطانية.
من  كافية  كمية  إلى  تحتاج  التائية  الخاليا  إن 
لنتائجهم  يكون  وقد  بكفاءة،  لتعمل  المغنيسيوم 
ويرتبط  السرطان.  مرضى  على  مهمة  آثار 
من  متنوعة  بمجموعة  المغنيسيوم  نقص 

األمراض، مثل االلتهابات والسرطان. 
وأظهرت الدراسات السابقة أن النمو السرطاني 
عندما  الفئران  أجسام  في  أسرع  بشكل  ينتشر 
منخفض  غذائياً  نظاماً  الحيوانات  تلقت 
فيروسات  ضد  دفاعها  وأن  المغنيسيوم، 
هناك  ذلك،  ومع  أيضاً.   قد ضعف  اإلنفلونزا 
القليل من األبحاث حتى اآلن حول كيفية تأثير 

هذا المعدن بالضبط على جهاز المناعة.
البروفيسور  بقيادة  الباحثون  اكتشف  واآلن، 
في  الحيوي  الطب  قسم  من  هيس،  كريستوف 
وقسم  الجامعي  بازل  ومستشفى  بازل  جامعة 

التائية  الخاليا  أن  كامبريدج،  بجامعة  الطب 
أو  الطبيعية  غير  الخاليا  على  القضاء  يمكنها 
المصابة بكفاءة فقط في بيئة غنية بالمغنيسيوم، 
لوظيفة  مهم  المغنيسيوم  التحديد،  وجه  وعلى 
بروتين  ويلعب  التائية.  الخلية  سطح  بروتين 
الخاليا  تنشيط  في  رئيسياً  دوراً   1-LFA
التائية. ويوضح البروفيسور هيس: في الحالة 
في  هذا  االلتحام  موقع  يكون  النشطة،  غير 
شكل منحٍن، وبالتالي ال يمكنه االرتباط بكفاءة 

بالخاليا المصابة أو غير الطبيعية. 
المغنيسيوم  فيه  يلعب  الذي  المكان  هو  وهذا 
بكميات  موجوداً  المغنيسيوم  كان  وإذا  دوراً. 
يرتبط  فإنه  التائية،  الخاليا  من  بالقرب  كافية 
ممتد،  وضع  في  بقاءه  ويضمن   1-LFA بـ 

وبالتالي يكون نشطاً.
من  خالية  بيئة  في  أنه  البحث  فريق  وجد 
العمل  من  الخاليا  تتمكن  ال  المغنيسيوم، 
أن  حقيقةً  تكون  وقد  الطبيعية.  بطريقتها 

التائية  الخاليا  لعمل  ضروري  المغنيسيوم 
اكتشافاً مهما للغاية بالنسبة للعالجات المناعية 
إلى  العالجات  الحديثة. وتهدف هذه  للسرطان 
الخاليا التائية  تحريك جهاز المناعة، وخاصةً 

السامة، لمحاربة الخاليا السرطانية.
من  الباحثون  تمكن  التجريبية،  النماذج  وفي 
التائية  للخاليا  المناعية  االستجابة  أن  إظهار 
خالل  من  تعززت  السرطانية  الخاليا  ضد 
األورام.  في  المحلي  المغنيسيوم  تركيز  زيادة 
هذه  من  التحقق  أجل  من  هيس:  ويقول 
المالحظة سريرياً، فإننا نبحث اآلن عن طرق 
بطريقة  األورام  في  المغنيسيوم  تركيز  لزيادة 

مستهدفة.
وباستخدام بيانات من دراسات سابقة لمرضى 
أن  إظهار  من  الباحثون  تمكن  السرطان، 
في  فعالية  أقل  كانت  المناعية  العالجات 
غير  مستويات  من  يعانون  الذين  المرضى 
كافية من المغنيسيوم في دمائهم. وأوضحوا إذا 

كان تناول المغنيسيوم بانتظام يؤثر على خطر 
اإلصابة بالسرطان فهو سؤال ال يمكن اإلجابة 

عنه بناًء على البيانات الموجودة.

لدراسات  نخطط  تالية،  كخطوة  وشرح: 
للمغنيسيوم  التأثير السريري  مستقبلية الختبار 

كمحفز لجهاز المناعة.

من  البرد  موسم  في  الناس  بعض  يعاني 
عالمات  أولى  تشبه  غريبة  أعراض 
اإلصابة بنزلة برد، عيون محمّرة ورشح 
خفيف، وقد يشعر بعضهم بأعراض الربو 

وجفاف الفم وحكة وطفح جلدي.
ويشير بعض األشخاص، إلى أنهم يعانون 
عند  جلدية  حكة  من  البرد  موسم  في 
البارد  الطقس  في  الشارع  إلى  خروجهم 
معظم  يقضون  يجعلهم  ما  خفيف،  ورشح 

وقتهم في البيت. 
لوغينا،  ناديجدا  الروسية  الطبيبة  تقول 
أخصائية أمراض الحساسية، الحساسية من 
البرد، هي نتيجة زيادة رد الفعل المناعي 

للبروتينات الذاتية، هذه البروتينات ينتجها 
التبادل  لتنظيم  البرد  تأثير  تحت  الجسم 

الحراري.
هذه  تركيب  يتغير  عندما  وتضيف، 
البروتينات تتحول إلى مسببات الحساسية 
والسبب  مكافحتها،  إلى  الجسم  ما يضطر 
قد  المناعية،  االستجابة  هذه  لمثل  األول 
عن  مثالً  وناتجاً  المناعة  في  خلالً  يكون 
درجة  إلى  ما  وقت  في  الجسم  تعّرض 

حرارة منخفضة جداً.
وتشخيص الحساسية من البرد أمر سهل، 
على  الثلج  من  قطعة  وضع  يمكن  حيث 
الرسغ مدة 3-5 دقائق، يصبح مكان الثلج 

عند الشخص السليم أحمر اللون. 
البرد،  حساسية  من  يعاني  من  عند  ولكن 
البشرة  تحت  سائل  تجمع  مع  يتورم 

تصاحبه حكة شديدة واحتقان.
الجو  في  الحالة  هذه  لتجنب  وتضيف، 
البارد، يجب على الشخص، أوالً، ارتداء 
مالبس مالئمة للطقس، وثانياً، عند زيادة 
في  بالبقاء  يُنصح  ال  للبرد،  الحساسية 
الخارج فترة طويلة، وثالثاً، قبل الخروج 
من المنزل يجب وضع كريم خاص للوقاية 

من البرد على مناطق الجلد المكشوفة. 
تناول  يمكن  الحساسية،  هذه  ولعالج 

مضادات الهيستامين.

مركز األخبار ـ طالب الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات كيلو محمد علي، السلطات في باشور بتسليم جثامين شهداء الكريال 
إلى ذويهم، وفتح المعابر مع شمال وشرق سوريا؛ ألن اإلغالق ال يصب في مصلحة الشعب الكردي الساعي إلى التحرر من القيود.

الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء بإقليم الفرات: إغالق 
معبر فيشخابور مخطط تركي ينفذه الديمقراطي الكردستاني

أهالي الرقة: التسويات 
مرفوضة تحت أّية 

مسميات كانت

حديث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء 
بعد  يأتي  علي،  محمد  كيلو  الفرات،  إقليم  في 
األطراف  إغالق  على  شهر  من  أكثر  مضي 
اإلدارة  مناطق  مع  للحدود  المحاذية  الثالثة 
مقدمتها  وفي  المنطقة،  مع  لمعابرها  الذاتية 

معبر فيشخابور الذي يربط روج آفا بباشور.

ما يقوم به الدميقراطي 
الكردستاين يُخالف األعراف 

والتقاليد

لوكالة هاوار وقال: أعداؤنا  حول ذلك تحدث 
يخلقون حججاً واهية منذ بداية الثورة في روج 
والهدف من  الداخلية،  للتدّخل في شؤوننا  آفا؛ 
بين  الفتن  كخلق  ثورتنا،  إفشال  هو  هذا  كل 
واالستقرار  األمن  لزعزعة  المنطقة  شعوب 
في منطقتنا عكس باقي المناطق السورية التي 

تعيش حالة من الفلتان األمني، ولكنهم فشلوا«.
وتابع: أغلقت األطراف الثالثة المحاذية لحدود 
معابرها  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
منذ أسابيع، ولكنني أقول لهم بأنكم ستفشلون في 
مخططكم هذا، فشعبنا مّر بأزمات أكبر من هذه 
منذ أحد عشر عاماً من عمر ثورتنا، وناضل 
وعاش في هذه الثورة بكل ألمها، وسيبقى على 
هللا  عبد  والقائد  الشهداء  به  عاهد  الذي  عهده 

أوجالن، ولن يخشى من إغالق المعابر«.
الحزب  »لألسف  علي:  محمد  وأضاف 

الديمقراطي الكردستاني الذي يدّعي أنه حزب 
كردي، ويستلم زمام الحكم في باشور، يساعد 
حصارنا  عبر  مخططاتهم  تنفيذ  في  أعداءنا 
يهدف  فيشخابور  معبر  فإغالق  اقتصادياً، 
إلى إفشال مشروع األمة الديمقراطية المتمثل 
بامتياز  تركي  مخطط  وهو  الذاتية،  باإلدارة 

ينفذه الحزب الديمقراطي بدقة«.
ولفت محمد علي، النظر إلى أنه ومنذ أكثر من 
مئة يوم وجثامين أبنائنا الكريال الذين ناضلوا 
من أجل تحرير كردستان محتجزة لدى الحزب 
ذويهم،  إلى  جثامينهم  تُسلّم  ولم  الديمقراطي، 
يثبت  يوم  بعد  العدو، ويوماً  وهذه من مطالب 

هذا الحزب مدى كرهه للكرد«.
عوائل  مجلس  بأن  علي  محمد  كيلو  وعاهد 
ذوي  مع  سيتقاسم  الفرات  إقليم  في  الشهداء 
الشهداء  هؤالء  ألن  آالمهم،  الكريال  شهداء 

ناضلوا من أجل الشعب الكردي.
علي  محمد  كيلو  طالب  حديثه،  ختام  وفي 

السلطات في باشور بفتح معابرها مع مناطق 
اإلدارة الذاتية، ألن هذا ال يصب في مصلحة 
الشعب الكردي الساعي إلى التحرر من القيود 
التي فُرضت عليه منذ عصور، وكذلك تسليم 
جثامين الكريال إلى ذويهم الذين ينتظرونهم منذ 

أكثر من مائة يوم.
من  أُغِلقا  والوليد  فيشخابور  معبري  أن  يُذكر 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  سلطات  قبل 

أواسط شهر كانون األول الفائت.

عن  الرقة  أهالي  أعرب  ـ  األخبار  مركز 
»التسويات«  يُسمى  لما  القاطع  رفضهم 
ألبناء الرقة، ووصفوها بـ »ضحك على 

اللحى« و »ُمسيئة للشعب السوري«.
فبعد درعا وحمص وريف دمشق، أطلقت 
»التسويات«  بـ  يسمى  ما  دمشق  حكومة 
األهالي  إلجبار  والرقة،  الزور  دير  في 
أنتجتها  التي  للممارسات  الرضوخ  على 
األزمة،  بداية  منذ  السوري  الشعب  ضد 

لزرع الفتنة بينهم.
في السياق ذاته تحدث أهالي الرقة لوكالة 
مظاهرة  في  خروجهم  أثناء  هاوار، 
»المصالحات«  تسمى  لما  لهذه  رافضة 
التي تقوم بها حكومة دمشق، أعربوا عن 
رفضهم القاطع لها، مطالبين دمشق بحل 
شامل لألزمة السورية ال اإليقاع بهم عبر 

ما يُسمى بالتسويات الفردية.
الطه  حسون  الشيخ  تحدث  البداية  وفي 
ثورتنا  نُعيد  اليوم  »نحن  وقال:  المرندي 
ضد النظام السوري وممارساته الوحشية 
بالصواريخ  وقصف  قتل  من  شعبه  ضد 
والبراميل، كيف يمكن أن نقوم بالتسويات 
الشعب  من  الماليين  هّجر  َمن  وهو  معه 

السوري وقتل اآلالف منّا«.
لحكومة  أداة  نكون  لن  المرندي:  وأكد 

ترحم  لم  التي  األمنية  وأجهزته  دمشق 
اآلالف  يوجد  واليوم  كبيراً،  وال  صغيراً 
تكون  ال  لماذا  سجونه،  في  المدنيين  من 
األبرياء«،  األشخاص  لهؤالء  التسويات 
التي  ثورتنا  في  مستمرون  »إننا  مضيفاً 
وال  كامل  شعب  حرية  أجل  من  انطلقت 

نقبل بهذه التسويات المسيئة لنا«.
ناصر  المدني  الناشط  أعرب  وبدوره 
يسمى  لما  رفضه  عن  الصالل، 
هذه  ضد  »إننا  وقال:  »المصالحات« 
والتي  النظام  عنها  أعلن  التي  التسويات 
يروج لها عن طريق مرتزقته الموجودين 
يقوم  أن  النظام  على  يجب  مناطقنا،  في 
الحل  قبول  عبر  الحقيقية  بالمصالحة 
اآلالف  هم  أين  السوريين،  مع  والنقاش 
السوري،  النظام  سجون  في  قُتلوا  الذين 
وما تسمى بالتسويات ضحك على اللحى 

وهي ال تعني لنا وألهالي الرقة بشيء«.
الصالل  ناصر  شدد  حديثه  نهاية  وفي 
دمار  الفردية هي  التسويات  بالقول: »إن 
وفتنة للشعب السوري وتؤدي إلى تفككه، 
طريق  عن  يكون  أن  يجب  األزمة  حل 
الحلول  وقبول  لسوريا  شاملة  تسوية 
النهائية، وإال فليس هناك حلول فردية ال 

تعنينا بشيء«.

إلعادة خدمة الكهرباء لقامشلو ومناطق أخرى استنفار 
لورشات الصيانة بمكتب الطاقة واالتصاالت

قصف تركي ُممنهج يستهدف تل رفعت بالتزامن 
مع قصف ريف عين عيسى الشرقي

مراكز  ورشات  تواصل  ـ  األخبار  مركز 
الكهرباء التابعة لمكتب الطاقة والمواصالت 
يوم  مساء  منذ  عملها،  الجزيرة  إقليم  في 
عن  نتج  ما  بعد   ،2022/1/19 األربعاء 
المنطقة،  اجتاحت  التي  الثلجية  العواصف 
خروج خط التوتر 230 ك.ف الواصل بين 
منشأة السويدية ومحطة قامشلو الرئيسية عن 

الخدمة.
وذلك بعد انهيار أحد أبراج خط 230 ك.ف، 
قامشلو  بمحطة  سويدك  عنفات  يربط  الذي 

الجنوبية.
تل  محطة  بين  إعادة خط 66 ك.ف  تم  وقد 
علو ومحطة الطويل )ام ذويل( للخدمة لتغذية 
بشكل  بالمحطة  المرتبط  والريف  تل حميس 
بين  التوتر 66 ك.ف  إعادة خط  وتم  كامل، 
الصيانة  تمت  أن  بعد  سبيه،  وتربه  ديرك 
بمساعدة ورشة مركز جل آغا وإعادة التغذية 
مدينة  من  قسم  وتغذية  سبيه  تربه  لمحطة 

تربه سبيه كون الطرف الجنوبي عليه عّطل 
انهيار برجين توتر 20 ك.ف قرب المحطة، 

المعطلة  الخطوط  إلعادة  جاري  والعمل 
للخدمة من جديد.

مركز األخبار ـ  تستمر آلة الحرب التركية 
مع  بالتزامن  عفرين  مهجري  باستهداف 
متمثلة  عفرين  الحتالل  الرابعة  الذكرى 
والمكتظة  بالشهباء  رفعت  تل  بقصف 

بالمدنيين.
أن  المنطقة  من  مطلعة  مصادر  أفادت 
قصفوا  ومرتزقتها،  التركي  االحتالل  دولة 
رفعت  تل  بلدة  محيط  والقذائف  بالصواريخ 
خاصة  بالسكان،  المكتظة  الشهباء  في 
يتم  لم  فيما  هناك،  القاطنين  عفري  مهجري 

الحصول على معلومات عّما خلفه القصف.
عام  من  الثاني  كانون   20 في  بأنه  يشار 
التركي  االحتالل  دولة  شنت   ،2018
بالتعاون مع المجموعات المرتزقة المنضوية 
برياً  السوري، هجوماً  االئتالف  مظلة  تحت 
حيث  ومناطقها،  عفرين  مدينة  على  وجوياً 

تم احتاللها بعد مقاومة بطولية دامت 
58 يوماً.

التركي  االحتالل  دولة  تتوانى  وال 
أبشع  ارتكاب  عن  ومرتزقتها 
وأهلها  عفرين  بحق  االنتهاكات 
قِبلهم،  من  المحتلة  المناطق  وجميع 
من  الشهباء  استهداف  مع  وبالتزامن 
الجيش  عاود  التركي  الجيش  قِبل 
المرتزقة  والمجموعات  التركي 
الدولي  الطريق  قصف  له  الموالية 
M4 وقرية فاطسة بريف عين عيسى 

الشرقي.
الجيش  بأن  مطلعة  مصادر  وقالت 
قصفوا  ومرتزقته  المحتل  التركي 
فاطسة  وقرية   M4 الدولي  الطريق 
بريف عين عيسى الشرقي، مستهدفين 
محطة المياه في القرية بشكٍل مباشر.
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إعداد/ جوان محمد ـ ظهرت الكثير من الظواهر السلبية في بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في 
المباراة ضمن  التحكيم في  التاريخي يكمن بتكليف أول امرأة لقيادة  الكاميرون )كان(، ولعل اإلنجاز 

الجولة الثالثة واألخيرة بين رجال منتخبي زيمبابوي وغينيا.

إنجاز تاريخي... أول امرأة َحَكمة للساحة 
في بطوالت أمم إفريقيا

ُيتطلب التحضير على أكمل وجه للبطوالت القادمة في شمال وشرق سوريا

تتالت الفضائح في بطولة أمم إفريقيا المقامة 
في الكاميرون )كان(، ومنها كانت فضحية 

تحكيمية قام بها الحكم الزامبي جاني 
سيكازوي في المباراة التي جمعت بين تونس 
ومالي وهي إنهاء المباراة قبل وقتها الطبيعي 

واألصلي لمرتين!.
ولكن يبدو أسند االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 

)كاف(، مهمة قيادة مباراة زيمبابوي وغينيا، 
إلى الحكمة الرواندية، سليمة موكانسانغا 

خطوة ستعتبر تاريخية وسوف يتم ذكرها مع 
إقامة كل بطولة ألمم أفريقيا لكرة القدم.

سليمة موكانسانغا بدأت التحكيم دولياً في 
عام 2019، وهي من مواليد 1988 مواطنة 

من رواندا وهي من ضمن 63 حكماً في 
بطولة كأس األمم األفريقية ومن بين أربع 
نساء يشاركن في البطولة كحكمات وهن 
الكاميرونية كارين اتيمزابونغ باإلضافة 

إلى المغربيتين فتيحة الجرمومي وبشرى 
كربوبي، فضالً عن سليمة موكانسانغا، وهي 

أول امرأة تقوم بمهمة التحكيم للساحة عبر 
تاريخ البطولة الممتد منذ عام 1957.

مهمة ليست سهلة

وعلينا أن نُدرك بأنه ليس من السهل قيادة 
مباراة للرجال من قبل امرأة، وخاصةً أن 

المباراة ستوضح معالم المتأهلين للدور 

الثاني، ولكنها أتمت المهمة بنجاح، وقادة 
تحكيم مباراة كانت هامة في الجولة الثالثة 

واألخيرة من منافسات الدور األول من بطولة 
أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، وجمعت 

بين زيمبابوي وغينيا، وكما ذكرنا بأنها 
مضت بسالم ولم يلعب الجانب التحكيمي سلباً 

أو ساهم في تأهيل أي من المنتخبين بدون 
وجه حق، على العكس فقد كانت قيادتهن 
للمباراة مميزة وناجحة، كما حدث معها 

موقف طريف وهو أنها كانت ناسيةً حمل 
كروت اإلنذارات.

متّيز ومثابرة

وما قدمته الحكمة الرواندية من أداء ثابت 
وقوي على أرض الملعب نال إشادة كبيرة 

وواسعة من قبل المتابعين من الجمهور، 
وليس الرواندي فقط ولكن أيضاً من جماهير 

منتخبي غينيا وزيمبابوي.
ونالت إشادة من المتابعين فعلقت صحفية 
أوشير كوموغيشا الرياضية الرواندية في 

تصريحات نقلتها وكالة »رويترز« العالمية 
على أدائها قائلةً: »لقد ثابرت كثيراً كي تصل 
إلى قمة كرة القدم في قارة إفريقيا - في إشارة 

لكأس األمم األفريقية«.
وأضافت الصحيفة: »عليك أن تنظر 65 

عاماً إلى الوراء، وبالتحديد عام 1957 حين 

انطلقت البطولة ثم اآلن، هي ها هنا وتقوم 
بعمل خيالي«.

وأسهبت: »إنها ملهمة للسيدات الالتي يردن 
محاكاة ما تقدمه، ألنه في الحقيقة كثيرون ال 
يعرفون كيف بدأت مسيرتها، لقد كانت تلعب 

كرة القدم في المراحل االبتدائية والثانوية 
من الدراسة، ثم طلبت أن تصبح حكمة، لكن 
االتحاد الرواندي قال لها: أنت صغيرة للغاية 

على أن تصبحين حكمة«.
وعما قامت به الحكمة الرائدة قالت الصحيفة: 

»قامت بتعليم نفسها قوانين اللعبة وها هي 
اآلن تُدير مباراة في كأس األمم«.

وتقول فيليسيا تشيسبو، وهي مشجعة 
زيمبابوية حضرت اللقاء: »إن رؤية امرأة 

متمكنة بهذا الشكل يعني أننا نتقدم إلى األمام 
كقارة إفريقيا.. المرأة يتم تمثيلها وتشارك في 

رياضة ككرة القدم، وهي رياضة ُعرفت على 
مدار سنوات بأنها لعبة الرجال«.

وأكملت المشجعة الزيمبابوية: »أنا فخورة 
للغاية بالحكمة وفخورة بكوني امرأة«.

وأدلت المشجعة الغينية سيريل نيافو بدلوها 
معلقةً على الظهور التاريخي لسليمة قائلة: 

»هذا أمر طبيعي )تحكيم سيدة للقاء في كأس 
إفريقيا للرجال( فالسيدات مثل الرجال، نحن 
متساوون، وعلينا أن نقاتل، وإال لما حصلنا 

على فرص كهذه، ومن ثم علينا القتال بشكٍل 
أكبر، يجب أن تكون سليمة ملهمة للكثير من 

النساء األخريات«.
من جانبه كشف إيجيدي كايتيسي، مدرب 

سابق في رواندا، والذي عمل بمجال التدريب 
21 عاماً، وكان يقود تدريب الحكمة الروانية 

حين كانت العبة في فريق الشباب.
وعن استعدادها التحكيمي قال المدرب 

المخضرم: »لديها شخصية استثنائية، حين 
كانت تتحضر لمباراة، كانت تراجع كتب 

التحكيم قبل اللقاء للتأكد من أنها تقوم باألمر 
على أصح وجه، هي تعطي أهمية كبيرة 

للمباراة التي تقودها«.
وفي رواندا، تابعت العبات شابات من فريق 

كيغالي ومدربهن إيجيدي كايتيسي المباراة 
على شاشة التلفزيون. وكما ذكرنا في بداية 
التقرير بأنه يجري الحديث بقوة عن مشاكل 

تنظيمية 
وتجهيزية 

عديدة 
تشهدها 
النسخة 

الحالية من 
نهائيات كأس أمم 

إفريقيا، المقامة في 
الكاميرون.

وتضاف إلى ذلك الحرارة المرتفعة 
التي تزيد عن 30 درجة مئوية 
بمستويات رطوبة تقارب %80 

ووضع للمالعب أقل من المتوسط وفقاً 
لالنتقادات، وجميعها عوامل أجهدت الالعبين 
ووضعتهم أمام تحديات إضافية، والبلد المنظم 

في موقف حرج.
بيدَ أن كأس األمم األفريقية بهذه النسخة، ليس 

بكل هذا السوء، فهناك جوانب إيجابية يجب 
الوقوف عندها، وكما ذكرنا أولها الحضور 

النسائي بين الطواقم التحكيمية التي تدير 
المباريات.

وكما ذكرنا شهد أول تحكيم نسائي في 
نهائيات أفريقية، متمثالً في شخص الرواندية 
سليمة موكنسانغا، التي شاركت كحكمة رابعة 

بإدارة أولى مباريات المجموعة الثانية بين 
منتخبي غينيا وماالوي على ملعب »كويكونغ 

ستاديوم« غداة انطالق البطولة )العاشر من 
كانون الثاني 2022(، وكانت هي حَكماً 

رئيسيا في مواجهة بالجولة الثالثة من دور 
المجموعات، في واقعة تاريخية وسوف تبقى 
ُمخلّدة في تاريخ البطوالت وقد تكون الخطوة 

والحادثة األكثر إيجابية في هذه النسخة 
بعد سلسلة الفضائح التي عصفت بالبطولة 

وخاصةً الخطأ القاتل من قبل الحكم الزامبي 
جاني سيكازوي في المباراة التي جمعت بين 

تونس ومالي وهي إنهاء المباراة قبل وقتها 
الطبيعي واألصلي لمرتين!..

ودارت المواجهة بين زيمبابوي وغينيا، بقيادة 
الحكمة الرواندية سليمة سليمة موكانسانغا 

التي أقيمت في ياوندي، ضمن الجولة الثالثة 
واألخيرة من دور المجموعات بكأس أمم 

إفريقيا المقامة حالياً بالكاميرون.

وتأهل منتخب غينيا إلى ثمن نهائي بطولة 
كأس أمم أفريقيا، رغم خسارته 1-2 أمام 

زيمبابوي، في ختام دور المجموعات، على 
ملعب أحمدو أهيدج.

وتجمد رصيد غينيا عند أربع نقاط في 
المركز الثاني، ليقطع تذكرة العبور للدور 

الثاني برفقة السنغال صاحبة الصدارة.
وتذيّل منتخب زيمبابوي، ترتيب المجموعة 

الثانية برصيد ثالث نقاط. 
تقدمت زيمبابوي في الدقيقة 26 عن طريق 

كنوليدغ موسونا.
وأضاف العب الوسط كوداكواشي ماهاشي، 

الهدف الثاني في الدقيقة 43. وقلّص نابي 
كيتا، الفارق لصالح غينيا في الدقيقة 49.

وانتهت المباراة بدون أي مشاكل تُذكر من 
قبل الجانب التحكيمي لتنهي مهمتها بنجاح 

وتدخل التاريخ كأول امرأة تقوم بقيادة مباراة 
للرجال في بطوالت أمم أفريقية.

قيادة التحكيم للساحة في بطولة قارية 
وللرجال من قبل امرأة ومعها طاقم كامل من 

النساء، خطوة تاريخية ومن شأنها تشجيع 
النساء على دخولهن في معترك عالم الرياضة 
ككل وبشكٍل خاص التحكيم، ومازالت الكثير 

من االتحادات في دول العالم تبتعد عن تكليف 
النساء في تحكيم المباريات ويرونها خطوة 

فيها مجازفة رغم قيامها ببعض البلدان، ولكن 
ما زالت هذه االتحادات لم تمنح المرأة حقها 
في التحكيم ببطوالت الرجال في حالة تميّز 
جنسوية واضحة رغم ادعاءات تلك الدول 

بأنها دول تشجع على المساواة بين الجنسين 
وتدعم حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل.

روناهي/ قامشلو ـ تتجهز هيئة الشباب 
والرياضة في شمال وشرق سوريا إلقامة 

بطوالت خملتلف األلعاب الفردية واجلماعية 
ولكال اجلنسني، ولكن يُتطلب التحضير 

احلقيقي والعمل على اخلروج ببطوالت 
يحتذى بها وسط محاولة الكثيرين إفشال 

أي خطوة رياضية تقام في مناطقنا.

وبدأت بعض التحضيرات من االتحادات 
المتواجدة التي تعمل تحت مظلة الهيئة بتنظيم 
بطوالت لتشكيل منتخبات تمثلها في البطوالت 

التي من المفترض أن تقام في الفترة القادمة 
تحت رعاية هيئة الشباب والرياضة في شمال 

وشرق سوريا.

لنتالىف األخطاء السابقة

الكثير من العوامل تتطلبها البطوالت القادمة 
حتى تصل لنسب عالية من النجاح، وبكل 

تأكيد المهمة ليست بسهلة وخاصةً ندرك تماماً 
في البطوالت التي أُقيمت في السابق كان 

هناك سوء تنظيمي وعّمت الفوضى واإلهمال 
ببعض البطوالت وانسحابات وخالفات 

ومشاكل أثناء مباريات كرة القدم على وجه 

الخصوص، وأصدرت عقوبات مختلفة 
وكانت غير ناجحة كثيراً.

هذا عالوة على أن هناك محاوالت من قبل 
حكومة دمشق للتشويش على هذه البطوالت 

ومحاولة إفشالها عبر بعض الشخصيات 
الرياضية التي تعمل مع االتحادات التي تعمل 
في شمال وشرق سوريا، ويجب االنتباه منهم 
فليس كل من ضمن هذه االتحادات يعمل بنية 

صافية ويريد الخير لرياضة شمال وشرق 
سوريا، وهذه حقائق ويدركها المعنيون تماماً.
وبحسب آخر اجتماع لممثلي الهيئات واللجان 
واالتحادات الرياضية التي تعمل تحت مظلة 

هيئة الشباب والرياضة في شمال وشرق 
سوريا، فالبطوالت قد تكون في شهر نيسان 

القادم، ولكن في الشهر نفسه سيكون هناك 
شهر رمضان المبارك، كما سنقترب من 

االمتحانات النهائية للموسم الدراسي 2021 
ـ 2022، مع التنويه االمتحانات النهائية 

لن تقام فقط بإقليم الجزيرة للمدارس التابعة 
لإلدارة الذاتية بعد قرار أُصدر مؤخراً من قبل 
هيئة التربية والتعليم في اإلدارة الذاتية، بينما 

في باقي المناطق ستقام.
والمناطق التي تتبع لهيئة الشباب والرياضة 

بالهيئات واللجان واالتحادات الرياضية هي:
الرقة ـ الطبقة ـ  منبج ـ ريف دير الزور 

ـ إقليم الجزيرة ـ إقليم الفرات ـ إقليم 
عفرين المحتل سيكون ممثالً بفرق تستعد 

في الشهباء، وتقيم االتحادات الرياضية 
اجتماعاتها في خيم الُمهجرين قسراً عن أهالي 

عفرين المحتلة في الشهباء.

خطوات ال بد منها

البنية التحتية ال نستطيع وضع شروط يجب 
أن تكون جاهزة للبدء بهذه البطوالت ألنها 
في الكثير من المناطق غير ُمجهزة بالشكل 
المطلوب، رغم إننا منذ سنوات نكتب للقيام 

بعمل حقيقي في تأهيل المالعب والصاالت، 
وليس فقط قطع ميزانية وجلب أشخاص ال 

يفقهون في أمور المنشآت ويخلط الحابل 
بالنابل وفي النهاية ال نتائج تُذكر.

اللجان المنظمة والفنية والتحكيمية لم تكن 
حيادية بسبب انتمائها للهيئات واللجان 

واالتحادات المذكورة آنفاً ولكن لو تغلبت لغة 
الضمير والقوانين المعمول بها دولياً فسوف 

نتخطى الكثير من المشاكل واألخطاء، وطبعاً 
في حال وِجد نظامي داخلي لكل بطولة 

فسوف يكون أمراً جيداً.
االتحادات الرياضية تشتكي من قلة اإلمكانات 

المتوفرة لذلك يُتطلب من هيئة الشباب 
والرياضة في شمال وشرق سوريا مد هذه 

االتحادات بالمطلوب وخاصةً من جهة 
األلبسة للمنتخبات يُتطلب أن تكون جديدة 
وموحدة في البطوالت الفردية على وجه 

الخصوص.
التواصل مع الوسائل اإلعالمية المتواجدة في 

شمال وشرق سوريا، وتخصيص لجنة 
إعالمية خاصة لتغطية البطوالت 

ونشرها بشكٍل يومي مع 
اإلحصائيات 

والمعلومات المطلوبة، فبدون التركيز 
اإلعالمي والتغطية المستمرة للنشاطات التي 

ستقام لن تصل البطوالت لمرادها.
لغة المناطقية يجب أن تكن بعيدة كل البعد 

عن العقول والتعامل في البطوالت، ألن 
نجاح هذه البطولة لن يُمثل شعب معين أو 

اتحاد رياضي معين بل سيُمثل كافة الشعوب 
واالتحادات الرياضية المتواجدة في شمال 

وشرق سوريا.

األسبق  تركيا  وزراء  رئيس  التركي  المستقبل  حزب  رئيس  انتقد   - األخبار  مركز 
إسحاق  اإلسرائيلي  الرئيس  زيارة  أردوغان حول  تصريحات  أوغلو،  أحمد داود 

هرتسوج، إلى تركيا.

أحمد داوود أوغلو يردُّ على دعوِة أردوغاَن الرئيَس 

اإلسرائيليَّ لزيارة ألنقرة

رئيُس المجلِس السياديِّ 
االنتقاليِّ في السودان ُيسّمي 15 

وزيراً في الحكومة

الحريري يعوُد إلى بيروَت ويلتقي 

برئيِس مجلِس الوزراِء نجيب ميقاتي

وقال داود أوغلو في مشاركة له عبر حسابه 
االجتماعي  التواصل  بمواقع  الرسمي، 
الرئيس  إن  يقول:  »أردوغان  »تويتر«: 
ناحية  ومن  تركيا،  سيزور  اإلسرائيلي 
اإلسرائيليون  المسؤولون  يقول  أخرى 
هذا  في  نهائي  قرار  يوجد  ال  بازدراء: 
ومن  للزيارة،  برفضهم  يوحي  ما  الشأن، 
والتنمية،  العدالة  حزب  أعضاء  أناشد  هنا 

انظروا إلى هذه اللوحة التي هزت سمعتنا، 
وكأننا نستنجد بهم، وارفعوا صوتكم، فهذا 

األمر لم يعد مقبوالً«.
الرئيس  لقائه  أثناء  أردوغان،  وقال 
المؤتمر  في  فوسيتش،  ألكسندر  الصربي، 
االتفاقيات  عقب  عقد  الذي  الصحفي، 
الموقعة بين البلدين: »نجري محادثات مع 
السيد هرتسوج، وربما يزور تركيا، بهدف 

التقارب اإليجابي بين البلدين«.
عندما  نفسه  أردوغان  أن  ذكره  والجدير 
يناير  في  التركي،  للوزراء  رئيسا  كان 
دافوس  منتدى  من  انسحب   2009 عام 
مع  حادة  مشادة  إثر  آنذاك،  االقتصادي 
على  بيريز،  شيمون  اإلسرائيلي،  الرئيس 

خلفية أحداث غزة آنذاك.

للمجلس  بيان  ذكر   - األخبار  مركز 
الخميس  السودان  في  االنتقالي  السيادي 
عبد  ركن  أول  الفريق  أن   ،2022/1/20
 15 عيّن  المجلس  رئيس  البرهان  الفتاح 

وزيراً في الحكومة.
وتضمن القرار تعيين، علي الصادق علي، 
محمود  هللا  عبد  ومحمد  للخارجية،  وزيراً 
للطاقة والنفط، وفق ما ذكرته وكالة  وزيراً 

»رويترز« لألنباء.
وفي وقت سابق اتفق مجلس السيادة مع وفد 
أمريكي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية 
شامل  وطني  حوار  في  والدخول  مستقلة، 

لحل األزمة السياسية الراهنة.

مركز األخبارـ  ترك رئيس الحكومة اللبنانية 
بالترشح  قراره  الحريري  سعد  األسبق 
مدار  عدمه،  من  المقبلة  النيابية  لالنتخابات 
عاد  التي  بيروت،  إلى  زيارته  في  تكهنات 
إليها الخميس 2022/1/20، واستهلها بلقاء 
رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وتبعها 
بزيارة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
»موقفاً  يصدر  أن  على  دريان،  اللطيف 

حاسماً« بعد استكمال لقاءاته.
في  الخميس  بيروت  إلى  الحريري  ووصل 
الخريف  منذ  انقطاع  بعد   ،2022/1/20
السراي  بزيارة  لقاءاته  واستهل  الماضي، 
الكبير، حيث كان في استقباله رئيس مجلس 
العام  واألمين  ميقاتي،  نجيب  الوزراء 

لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
الرئيسين  بين  اجتماع  عقد  الفور  وعلى 
المستجدات  آخر  تناوال  والحريري،  ميقاتي 
مختلف  من  العامة  واألوضاع  السياسية، 
عن  صادر  بيان  ذكر  ما  حسب  جوانبها، 

مكتب الحريري اإلعالمي.
حيث  الفتوى  دار  الحريري  زار  ذلك،  بعد 
استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف 
دريان، وعقد معه لقاء تم خالله التداول في 

الشؤون العامة وآخر التطورات.
إلى  بالترشح  الحريري  قرار  ويمثل 
في  النقاشات  أبرز  عدمها،  من  االنتخابات 
استعداد  في ظل  اللبنانية  السياسية  األوساط 
القوى السياسية لخوض االنتخابات، وتهيئة 
المرشحين،  وإعالن  االنتخابية،  الماكينات 

ضمن  فاعل  بشكل  بعد  يظهر  لم  ما  وهو 
التكتم سيد  »تيار المستقبل« وفي حين كان 
الحريري،  التقاهم  من  كل  لدى  الموقف 
وقالت مصادر قريبة من رؤساء الحكومات 
الحريري  إن  األوسط«  لـ»الشرق  السابقين 
كان قد فاتحهم سابقا، أنه يميل لعدم الترشح، 
بانتظار  واضح،  غير  القرار  هذا  لكن 
االجتماع معه ومعرفة الحيثيات التي ينطلق 
منها أي قرار قد يكون الحريري اتخذه بشأن 
االنتخابات  تجرى  أن  وينتظر  االنتخابات، 
في 15 أيار المقبل، وفتحت وزارة الداخلية 

باب الترشيحات لها منذ األسبوع الماضي.
وقالت عضوة كتلة »المستقبل« النائبة روال 
إلى  الحريري  عودة  على  تعليقاً  الطبش، 
الوسط  األمور  »خير  اللبنانية:  العاصمة 
اليوم، مع عودة الرئيس الحريري إلى مدينته 
وبلده، تعود عجلة السياسة إلى الدوران في 
شكل طبيعي، لتجد أسئلة مطروحة منذ فترة 
واألصدقاء  الخصوم  فيعرف  لها،  أجوبة 
أدرك  بعدما  االنتخابية،  وأوزانهم  أقدارهم 
زعيم  إال  يمأله  ال  الوسط  فراغ  أن  الجميع 

المستقبل مهما كثر حَملة السكاكين«.

: البطُء في المحادثاِت  وزيُر الخارجيِة الفرنسيِّ

مع إيراَن ال يمكُن أن يؤدَي إلى اتفاٍق

وزيرُة الخارجّيِة البريطانّيِة تدعو روسيا بعدم التصعيد في أوكرانيا

ل محاكمَة طبيِب التعذيِب السوريِّ عالء موسى محكمُة فرانكفورت األلمانية تؤجِّ

الخارجية  وزير  شدد  ـ  األخبار  مركز 
الفرنسي، جان إيف لودريان، على أنه ال يمكن 
القوى  بين  جنيف  في  المنعقدة  للمفاوضات 
الكبرى وإيران، أن »تمضي بهذا البطء« الذي 
أمراً  النووي  االتفاق  إحياء  إعادة  من  سيجعل 

مستحيالً.
المحادثات  في  أُحرز  الذي  التقدم،  ووصف 
بأنه »جزئي وخجول وبطيء«، فيما لفت إلى 
وجود حاجة ملحة لتغيير الوتيرة؛ وإال فستكون 
حتمية،  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  نهاية 

وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
دبلوماسي  مصدر  ذكر  ذاته،  السياق  وفي 
 2022/1/20 لـ  الموافق  الخميس  فرنسي 
اتفاق  إلحياء  الهادفة  المحادثات  في  التقدم  أن 
2015 النووي بين إيران والقوى العالمية، لم 
يشمل الموضوعات الجوهرية في المفاوضات، 
مضيفاً أنه ينبغي تغيير النهج قبل شباط المقبل 

الحاسم.
واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران 
النووي  االتفاق  إنقاذ  بغية  المتحدة،  والواليات 

منذ نحو شهرين.
سابق،  وقت  في  غربيون  دبلوماسيون  وأشار 
خالل  انفراجه  تحقيق  في  يأملون  أنهم  إلى 
هناك  زالت  ما  لكن  المقبلة،  القليلة  األسابيع 
حلول  على  العثور  تعذر  مع  حادة،  خالفات 
أي سقف  إيران  الصعبة، وترفض  للمشكالت 

زمني تفرضه القوى الغربية.
اسمه،  نشر  عدم  طلب  الذي  المصدر  وقال 
للصحافيين عقب اجتماع وزراء من بريطانيا، 
في  المتحدة  والواليات  وألمانيا،  وفرنسا، 
برلين: »هناك تقدم جزئي بصورة متواضعة، 
غير  الموضوعات  في  بطيئة  وخطوات 
نقلته  حسبما  المفاوضات«،  في  الجوهرية 

وكالة »رويترز« لألنباء.
)إحياء  ذلك  تحقيق  من  نتمكن  »لن  وأضاف: 
المسار  في  إيران  استمرت  إذا  االتفاق( 
بالنهج  المفاوضات  استمرت  وإذا  نفسه... 
مع  مباشرة  التفاوض  إيران  وترفض  نفسه«، 
مسؤولين أميركيين، وهو ما يعني ضرورة أن 
والصين،  )بريطانيا  األخرى  األطراف  تقوم 
وفرنسا وألمانيا، وروسيا( بجهود مكوكية بين 

الطرفين.
قال إن  لكنه  نهائياً،  المصدر موعداً  ولم يحدد 
النهج الحالي لسير المفاوضات، ال يمكن قبوله، 
وأضاف: »يبدو من الضروري أن علينا تغيير 
حاسماً  سيكون  فبراير  شهر  أن  أعتقد  النهج، 
فيينا،  في  النحو  هذا  على  نستمر  لن  تماماً، 
ونواصل السير في المسارات الحالية في آذار 

ونيسان وأيار. 

الخارجية  وزيرة  دعت   - األخبار  مركز 
»خفض  إلى  روسيا  تراس  ليز  البريطانية 
بشأن  بناءة«  »محادثات  وإجراء  التصعيد« 
دروس  من  العبر  واستخالص  أوكرانيا، 

التاريخ.
أن  من  موسكو،  البريطانية  الوزيرة  وحذرت 
نحو »مستنقع رهيب«،  أوكرانيا سيقود  غزو 

حسب ما أعلن مكتبها.
عشرات  األخيرة  األشهر  في  روسيا  ونشرت 
أثار  ما  أوكرانيا،  حدود  على  الجنود  آالف 

مخطط  أي  نفيها  ورغم  اجتياح،  من  مخاوف 
لهجوم، تؤكد موسكو أن وقف التصعيد يتطلب 
ضمانات خطية حول أمنها، بما في ذلك ضمان 

عدم انضمام كييف إلى حلف شمال األطلسي.
زيارة  إطار  في  سيدني  في  وجودها  وخالل 
واالس،  بن  الدفاع  وزير  برفقة  ألستراليا 
خطابها  من  مقتطفات  حسب  تراس  ليز  قالت 
دعم  حلفائنا  مع  »سنُواصل  مسبقا  نُشرت 
أوكرانيا، ونحض روسيا على خفض التصعيد 

والمشاركة في مناقشات بناءة«.

الدروس  يستخلص  لم  »الكرملين  وأضافت: 
مستنقع  إلى  إال  يؤدي  لن  الغزو  التاريخ،  من 
غرار  على  األرواح«  في  وخسائر  رهيب، 
السوفيتية  الحرب  أيام  أفغانستان  في  ما حدث 

والصراع في الشيشان.
روسيا  أن  من  المتحدة  الواليات  وحذرت 
الباردة،  الحرب  شبح  إحياء  بإعادة  تجازف 
مهددة مرة جديدة موسكو برد في حال توغلها 

بأوكرانيا.

ـ مع انطالق محاكمة »طبيب  مركز األخبار 
مدينة  في  موسى،  عالء  السوري،  التعذيب« 
فرانكفورت األلمانية، برزت مخاوف الظهور 
في  للشهود  السوري  النظام  ترويع  بسبب 
أمام  بشهادتهم  اإلدالء  من  لمنعهم  القضية، 

القضاء األلماني. 
الشهود  أحد  عائلة  أن  مطلعة  مصادر  وقالت 
للتهديد في سوريا، من قبل عناصر  تعرضت 
هددوا  العناصر  السورية،  المخابرات  من 
شقيقة الشاهد، أنه في حال تحدث شقيقها أمام 
مع  العواقب  ستواجه  فإنها  األلمانية،  المحكمة 

عائلتها في سوريا.
التسعة،  الشهود  بأسماء  الئحة  الدفاع  ويملك 
الذين جمعهم االدعاء األلماني في قضية الطبيب 

السوري البالغ من العمر 36 عاماً، والذي ألقي 
القبض عليه في فرانكفورت في حزيران عام 
والقتل  بالتعذيب،  تهم  إليه  هت  وُوِجّ  ،2020
أثناء عمله في مستشفيين عسكريين في دمشق 

وحمص، بين عامي 2011 و2012.
موسى،  سبيل  إخالء  المحكمة  رفضت  وقد 
وقررت تمديد الحبس االحتياطي بحجة إمكان 
قد  أنه  على  أدلة  تمتلك  أنها  هربه؛ خصوصاً 
يكون خطط لذلك مع السفارة السورية، وهناك 
محاٍم سوري للدفاع عن الطبيب موسى، إضافة 
وكلفة  شهرة  األكثر  من  ألمان  محاميين  إلى 
لعائالت  تهديدات  وإرسال  فرانكفورت،  في 
خلف  كبيراً  تمويالً  هناك  بأن  يوحي  الشهود، 

الدفاع، ودعماً لموسى في قضيته.

وبدأت الجلسة االفتتاحية بتالوة المدعية العامة 
لالئحة االتهام، وهي تضم 18 تهمة، من بينها 
عمليات تعذيب، وقتل سجينين، وسردت خلفية 
عمليات القمع التي بدأت في سوريا مع اندالع 
األزمة السورية في آذار 2011، وكيف كانت 
العتقال  المخابرات،  تستخدم  دمشق  حكومة 
السجون  المعارضين، وكيف تحولت  وتعذيب 
وبعد ثالث ساعات من  تعذيب.  معتقالت  إلى 
انطالق الجلسة األولى، تأجلت إلى يوم الثالثاء 
المقبل؛ حيث سيتم بدء االستماع للشهود الذين 
ما  الواضح  غير  ومن  العام،  االدعاء  جمعهم 
إذا كان الشاهد، الذي تلقت شقيقته تهديدات في 
سوريا سيتحدث أمام المحكمة، إال أن المدعية 
التي  شهادته  تقديم  على  قادرة  ستبقى  العامة 

أدلى بها إليها إلى المحكمة.
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روناهي/ الطبقة - بين شيخ عشيرة الخراشين رضوان الشبلي أن ما أطلقتُه حكومة دمشق في اآلونة األخيرة فيما يسمى بالتسويات مع األهالي 
في مناطق شمال وشرق سوريا؛ ما هي إال حملة إعالمية تهدف إلى زيادة التوتر، وخلق الفتن في المنطقة، إلعادة فرض سيطرتها على مناطق 
شمال وشرق سوريا، وأكد: »إن هذه التسويات مرفوضة رفضًا قاطعًا من قبل أهالي المنطقة، الذين يدعمون اإلدارة الذاتية، حيث يرون فيها 

األمان واالستقرار، والحفاظ على الحقوق«.

ى »التسوياُت والمصالحُة الوطنيُة«.. مساعي  تحَت مسمَّ
النظام السوري بإعادة سيطرته مستمرة

مهاباد 33٠ يومًا ما زالت في الذاكرة.. واإلدارة الذاتية 
ثمانية أعوام من المنجزات

شيخ عشيرة الخراشين: خلُق الفتن بيَن شعوِب شمال وشرق 
سوريا هدف التسوياُت

نبيل إسماعيل: َمْن يدافُع عن حقوِق شعِبه ال يمكُن أْن يكوَن إرهابّيًا

دجوار أحمد آغا 

بشكل  سوريا  في  الشعبي  الحراك  بدأ  عندما 
بالحرية  المطالبة  شعار  وتحت  سلمي، 
من  السوري  النظام  بإمكان  كان  والكرامة، 
هي  -والتي  التنازالت  بعض  تقديم  خالل 
بالتأكيد من حق الشعب-أن يحافظ على سوريا، 
بهما  حاق  الذي  والهالك،  الدمار  من  وشعبها 

من كل حدب وصوب. 
والمصالحات  بـ«التسويات  يسمى  ما  مفهوم 
بوساطة  السوري  النظام  طرحها  الوطنية«، 
وأمريكية،  تركية  وبرعاية  وإيرانية،  روسية، 
عن  خرج  من  هناك  أن  على  تدل  فالتسوية 
الطريق، وهو في هذه الحالة مجرم وفار من 
أي  قانونيا،  وضعه  تسوية  ويتم  العدالة،  وجه 
لدى  مطلوب  وغير  صالحاً،  مواطناً  يصبح 
ما  زيد  أبو  يا  »وكأنك  القمعية  النظام  أجهزة 
المصالحة  مسألة  في  األمر  وكذلك  غزيت« 
قوال  النظام  لمصلحة  تصب  فهي  الوطنية، 
الكثير  مقايضة  تّمت  المعنى  وبهذا  واحدا، 
لمجرد  بالسكان  اآلهلة  السورية  المناطق  من 
الطاغي،  النظام  هذا  بعقلية  يقبلوا  لم  أنهم 
وطالبوا بالحرية، فكانت أن قدم النظام أعزاز، 
بعدها  ومن  وعفرين،  والباب،  وجرابلس، 
إدلب، وسري كانية، وكري سبي/ تل أبيض في 
للمرتزقة،  تركيا  الدعم من جانب  مقابل وقف 
متفرقة  مناطق  في  النظام  يقاتلون  كانوا  الذين 
بات  حتى  عليه  الخناق  وضيقوا  البالد،  من 
هذا  أحيائها،  وبعض  العاصمة،  في  محاصرا 
األمر دفع بكل من النظام الروسي وكذلك النظام 

اإليراني الداعمين الرئيسيين للنظام السوري، 
من  والمساندة  الدعم  وتقديم  المباشر  بالتدخل 
النواحي كلها، كون بقاء هذا النظام في الحكم 
اإليراني  النظامين  مصالح  على  حفاظ  هو 
تم  عندما  المباشر  التدخل  تم  لذا  والروسي، 
فتدخلت  الصعبة،  الزاوية  في  النظام  حشر 
تجمعات  قصف  في  الروسية  الجوية  القوات 
المعارضة وكبدتها خسائر فادحة، كذلك دخلت 
وميليشيات  اإليراني،  الثوري  الحرس  قوات 
حزب هللا على الخط، وبدأ القناصة اإليرانيون 

المعارضين،  واستهداف  قنص،  في  بعملهم 
تراجعوا شيئا فشيئا خاصة مع مقايضة  الذين 
النظام التركي لهم مع روسيا من خالل احتالل 
مناطق في شمال البالد، مقابل إيقاف الدعم عن 
معارضة الجنوب والوسط، رغم ذلك لم يستطع 
النظام كسر إرادة الشعب السوري، ما دفع به 
أحيانا  واإليرانيين  أحيانا،  الروس  إدخال  الى 
أو  »التسويات«  يُسمى  ما  وإجراء  أخرى، 
»المصالحات الوطنية« والتي هي في األساس 
القمعية  وأجهزته  النظام  سيطرة  فرض  إعادة 

على هذه المناطق، التي خرجت عن سيطرته 
الناس  إظهار  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
مجرمون،  وكأنهم  أمورهم،  تسوية  يتم  الذين 
»حضن  إلى  يعودون  اآلن  وهم  وأخطؤوا، 
مناطق  في  »التسويات«  هذه  فتمت  الوطن«، 
درعا وريف دمشق، وحمص وريفها، وغيرها 
من المناطق، ويسعى اآلن النظام إلدخال مثل 
هذه األمور في مناطق شمال وشرق سوريا، 
وفبركات  كثيرة،  إشاعات  بنشر  بدأت  حيث 
واستقرار  أمن  زعزعة  تستهدف  إعالمية 

المنطقة، وخلق بلبلة وفتنة، بحيث تدّعي بأنها 
من  الذاتية  اإلدارة  مع  اتفاق  الى  توصلت  قد 
أجل هذه التسويات، ما دفع ببعض المواطنين 
في مناطق الطبقة، والرقة، وريف دير الزور، 
إلى تصديق هذا الكالم، والخروج بالمظاهرات 
الرافضة لهذه األمور، بحيث جرت في اآلونة 
العودة  رافضة  شعبية  مسيرات  عدة  األخيرة 
أن  من  الرغم  وعلى  النظام،  سيطرة  إلى 
اإلدارة الذاتية كذّبت هذه االدعاءات من جانب 
النظام، وحذّرت من خطورة تصديق مثل هذه 
الوعود، إال أن األحداث المتالحقة تثبت بالدليل 
القاطع تورط البعض من ذوي النفوس الدنيئة 
حفنة  مقابل  أنفسهم  باعوا  الذين  والمريضة، 
للقيام  تام  استعداد  على  وهم  الدوالرات،  من 
بالدور المنوط بهم، في نشر مثل هذه االكاذيب 

وتضليل الشعب.
والوقوف  جميعاً،  التكاتف  من  لنا  بدّ  ال  لذا 
معاً في وجه هذه األعمال، التي يسعى النظام 
بأبناء  ويغرر  مناطقنا،  في  بها  للقيام  السوري 
شعبنا، وكأنهم قد أخطؤوا بثورتهم، التي قدموا 
و25  شهيد،  ألف   12 من  أكثر  خاللها  من 
هي  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  جريح،  ألف 
الحفاظ  أجل  من  وتعمل  الشعب،  صلب  من 
على كرامته، وحريته وتأمين حياة كريمة له، 
وتوفير األمن واألمان له، لكن النظام السوري 
ومواليه يسعون من أجل تقويض هذه التجربة 
حقوق  وحماية  الحفاظ،  مجال  في  الرائدة 
نفسها  الشعوب  قيادة  على  والقدرة  الشعوب، 

بنفسها.
نترك لكم التعليق.          

الثاني  كانون  شهر  من  والعشرين  الثاني  في 
والسبعين  السادسة  الذكرى  كانت   2022
لميالد جمهورية كردستان الديمقراطية، والتي 
أُعلنت من ساحة »جارجرا« في مدينة مهاباد 
القاضي  جانب  من  كردستان  بروجهالت 
محمد أول رئيس للجمهورية التي ُعرفت بإسم 
الفتية،  الجمهورية  هذه  مهاباد«،  »جمهورية 
التي لم تستمر في الحياة سوى 330 يوماً، الزلنا 
واعتزاز،  فخر  وبكل  الكرد،  نحن  نتذكرها 

ونتألم لمصيرها ومصير قادتها، الذين رفضوا 
التخلي عنها وعن شعبهم، وبقوا معهم إلى أن 
صعدوا على أعواد المشانق، التي أقامها النظام 
الرغم  وعلى  الشاه.  نظام  إيران،  في  الطاغي 
من العمر القصير لهذه الجمهورية، لكنها أثّرت 
فينا نحن الكرد في جميع أجزاء وطننا المحتل 
والمقسم، وبقينا على عهدنا في االنتقام لشهداء 
السير  في  واالستمرار  كردستان،  جمهورية 
على خطاهم؛ لتحرير وطننا من براثن األعداء 

االنتفاضات  واستمرت  والغاصبين،  المحتلين 
والثورات، ولم تخمد حتى يومنا هذا. 

القرن  من  األول  الربع  نهاية  في  اآلن  نحن 
من  فريدة  تجربة  ولدينا  والعشرين،  الحادي 
وهي  األوسط،  الشرق  منطقة  في  نوعها 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية، والتي تم اإلعالن 
الثاني  عنها يوم الحادي والعشرين من كانون 
ثماني سنوات، وقبل يوم  عام 2014 أي قبل 
واحد من انطالق أعمال مؤتمر جنيف 1، هذه 
وحققت  أعوام،  ثمانية  وراءها  تركت  اإلدارة 
فيها الكثير من االنتصارات، كما أنها تعرضت 
من  الموجعة  والضربات  النكسات  من  للعديد 
على  الوقوف  في  استمرت  لكنها  األعداء، 
الطغاة  وجه  في  وصامدة  مقاومة  قدميها 
والحصار، والدمار الذي خلفته الحرب العالمية 
الثالثة، التي تجري أحداثها على هذه األرض، 
لكن ما يحّز في النفس هو تجاهل وعدم رؤية 
هذه اإلدارة، والمكتسبات التي حققتها لشعوب 
والذي  الكردي،  شعبنا  مقدمتهم  وفي  المنطقة 
وهم  مدارسهم،  الى  يذهبون  أطفاله  أصبح 
حتى  كانوا  التي  األم،  بلغتهم  للتعلم  مبتهجون 
األمس القريب محرومين من التحدث بها، حتى 
في منازلهم خوفاً من بطش النظام الطاغي، إلى 
)جامعة  جامعات  وفتح  المعاهد،  إنشاء  جانب 
كوبانيـ  عفرينـ  روج آفا- الشرق(، باإلضافة 
إلى ما تم تحقيقه من مكتسبات كبيرة لشعوب 
وإعادة  صحية،  رعاية  تقديم  من  المنطقة، 
على  والعمل  المتهالكة،  التحتية  البنية  بناء 
في  للمساهمة  الصغيرة  المعامل  بعض  إنشاء 
توفير األمن الغذائي، والسعي من أجل تحقيق 

الزراعة،  مجال  في  خاصة  الذاتي  االكتفاء 
أو  ثورة  كل  الصغيرة.  الصناعات  وبعض 
انتفاضة يرافقها الكثير من اإليجابيات، وكذلك 
السلبيات، إذ ال يمكن أن يكون هناك عمل دون 
أن تكون هناك أخطاء غير مقصودة، بطبيعة 
األشخاص  بعض  وجود  جانب  إلى  الحال 
يتقصدون  الذين  الضعيفة،  النفوس  ذوي  من 
الذاتية  اإلدارة  سمعة  وتشويه  باألخطاء  القيام 
خالل  من  الشعب،  جماهير  بين  الديمقراطية 
طرح  من  يمارسونها  التي  الملتوية  األساليب 
والمالي  اإلداري،  والفساد  الرشوة  مسألة 
المال، وكسب  بمسألة رأس  الرؤوس  وغرس 
الربح السريع واغتنام الفرصة، وانتهازها من 

مبدأ ميكافيلي )الغاية تبرر الوسيلة(.
الضروري،  من  أنه  نرى  المنطلق  هذا  من 
الكردي،  لشعبنا  المعاصر  التاريخ  في  والمهم 
يد  الذاتية، وتقديم  اإلدارة  نحافظ على هذه  أن 

العون والمساعدة لها، وإن أخطأ البعض فيها 
ال يعني ذلك أن اإلدارة بمجملها فكرة خاطئة، 
وغير مقبولة، على العكس من ذلك تماماً، فهذه 
جسام،  تضحيات  وثمرة  حصيلة  هي  اإلدارة 
قدمتها شعوب المنطقة مجتمعة، وفي طليعتها 
رفد  الذي  األبي،  الكردي  شعبنا  ومقدمتها 
ثورة روج آفا بالكثير من خيرة أبنائه وبناته، 
واإلرهابيين  المجرمين  أعتى  قاوموا  الذين 
من مرتزقة داعش وغيرها، والمدعومين من 
دولة االحتالل التركي، هذه الثورة التي جاءت 
اإلدارة الذاتية كأهم ثمرة من ثمارها، وأصبحت 
الناجع واألنجح لعموم  مع مرور الوقت الحل 
بعد  يوماً  نفسه  يثبت  ما  وهو  سوريا،  مناطق 
يوم في الكثير من المناطق السورية )السويداء، 

الساحل( نموذجاً.
نترك لكم التعليق. 

في اآلونة األخيرة، أطلقت حكومة دمشق لعبة 
جديدة من سلسلة أالعيبها بعد محاوالت عدة، 
عبر اإِلشاعات حول تسليم مناطق من اإلدارة 
الذاتية للحكومة السورية، لكنه عندما فشلت في 
بالتسويات  ُسّمي  ما  مؤخراً  أطلقت  مساعيها، 
في المنطقة، التي أثارت سخطاً ورفضاً شعبياً 
عبر  والرفض  السخط  هذا  وتمثل  كبيراً، 
اإلعالن  منذ  بدأت  التي  الشعبية،  المظاهرات 

عن بدء التسويات في الرقة، ودير الزور.
مع العلم أن اإلدارة الذاتية، منذ تأسيسها وتحرير 
على  داعش،  مرتزقة  من  والبلدات  المناطق، 
ونادت  أكدت،  الديمقراطية،  سوريا  قوات  يد 
دائماً بالحوار مع حكومة دمشق، ولكن حكومة 
دمشق كانت ترفض في كل مرة الجلوس إلى 
طاولة المفاوضات، حيث تحاول عبر الطرق 
شعوب  ضرب  والبلبلة  الفتن،  وبث  الملتوية، 

المنطقة ببعضها البعض.

مرسحّيُة التسوياِت مرفوضٌة 
شعبّياً وغريُ مقبولٍة

التقت  الهام،  الموضوع  هذا  عن  وللحديث 
رضوان  الخراشين  عشيرة  بشيخ  صحيفتنا 
به  تقوم  »ما  بالقول:  تحدث  الذي  الشبلي، 
حكومة دمشق، واأليادي الخفية التابعة لها في 
مناطق شمال وشرق سوريا، ليست إال خططاً 
لبث  تهدف  التي  واإلشاعات،  الفتن،  لنشر 
أن  بعد  المنطقة  األهالي من  الرعب، وتهجير 
منذ  واإلداري  السياسي  نجاحها  اإلدارة  أثبتت 
تأسيسها وحتى اآلن، حيث نادت بالديمقراطية، 
المشترك  المصير  ووحدة  المرأة،  وحرية 

وأخوة الشعوب«.
لنشر  عدة  محاوالت  »بعد  الشبلي:  وأشار   
لحكومة  المناطق  بتسليم  واألقاويل  األكاذيب، 
دمشق، فاليوم نشهد مسرحية جديدة في سيناريو 
التسويات، والمصالحات مع األهالي في مناطق 
خيم  إقامة  طريق  عن  سوريا،  وشرق  شمال 
ودير  بالرقة،  لهم  التابعة  المناطق  في  الصلح 
الزور، مع العلم أن الشعب السوري هو ضحية 
له  تعرض  الذي  الممنهج،  والقصف  الحرب 
الدفاع  واعتداءات  النظام،  ميليشيات  قبل  من 
نهب  عبر  السوري،  النظام  وجيش  الوطني، 
وسلب ممتلكاتهم وتهجيرهم، على مدى عشر 
ماذا  فعلى  السورية،  الثورة  عمر  من  سنوات 

يصالح الشعب السوري هذا النظام؟«.

اإلدارُة الذاتيُة سبيلُنا يف الحصوِل 
عىل حقوِقنا

السورية  األراضي  وحدة  على  الشبلي،  وأكد 
إلى  تزال  وال  سعت،  الذاتية  »اإلدارة  بقوله: 
توحيد سوريا، ودعت إلى الحوار السوري – 

االستعمارية،  المخططات  إلفشال  السوري، 
موارد  ونهب  األرض،  الحتالل  تهدف  التي 
حرة  سوريا  لتكون  تسعى  وهي  البالد، 
قيادتها  في  يشارك  مركزية،  ال  ديمقراطية 

السوريون كلهم«.
وفي نهاية حديثه شدد شيخ عشيرة الخراشين 
بسكان  »نهيب  بقوله:  الشبلي  رضوان  الشيخ 
وأهالي مناطقنا، بعدم الوقوع في هذه المصيدة 

المتمثلة بالتسويات، التي جاءت من أجل النيل 
وأيضاً  المنطقة،  في  واالستقرار  األمن،  من 
الذاتية  لإلدارة  الديمقراطي  المشروع  ضرب 
األساليب  وهذه  سوريا،  وشرق  شمال  في 
تعّودت عليها شعوبنا، وهي واعية لتلك الفتن، 
التي تهدف لتحقيق مآرب النظام، الذي يحاول 

إعادة مناطقنا إلى ما قبل األزمة السورية«. 

قوات  عضو  بيّن  ـ  يوسف  دعاء  قامشلو/ 
حزب  »إن  إسماعيل:  نبيل  المجتمع  حماية 
العشب  قضية  عن  يدافع  الكردستاني  العمال 
الهوية  طمس  محاوالت  وعن  الكردي، 
الكردية، باإلضافة إلى أن الحزب يناضل من 
العالم  في  المضطهدة  الشعوب  خالص  أجل 
ضرورة  على  وشدد  واالستبداد«،  الظلم  من 
إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة 
اإلرهاب، ألنه يدافع عن حقوق شعبه، وعن 

حقوق المضطهدين حول العالم.
الشعوب  جانب  إلى  الكردي  الشعب  تعّرض 
ويالت  إلى  التاريخ،  عبر  معه  المتعايشة 
األنظمة المستعمرة والمستبدة، عبر االتفاقيات، 
مصالحها  حسب  المنطقة،  قّسمت  التي 
المأساوية  األوضاع  هذه  بين  وأجنداتها، ومن 
الذي  الكردستاني،  العمال  حزب  نجم  سطع 
والتحرر  المقاومة،  راية  عاتقه  على  حمل 
من الظلم واالضطهاد، الذي تمارسه األنظمة 
الشعوب  قيادة  دفّة  لتستلم  المتسلطة،  القمعية 

المضطهدة.
غير أنّه وبضغط من الدولة التركية، وتماشياً 
على  حظراً  ألمانيا  فرضت  مصالحها،  مع 
عام  مرة  ألول  الكردستاني  العمال  حزب 
وفرنسا،  إسرائيل،  من  كل  وتبعتها   ،1993
حزب  اسم  وضع  وتم  وأمريكا،  وإنكلترا، 
اإلرهاب«  »قائمة  في  الكردستاني  العمال 

التابعة لالتحاد األوروبي، وال يزال.
البلجيكية  المحكمة  قضت   2020 عام  وفي 
العليا: إنه لمن الضروري إزالة حزب العمال 
أن  على  اإلرهاب«،  »قوائم  من  الكردستاني 
قانون  إطار  في  الحرب،  في  طرفاً  عدّه  يتم 
مبادرة  أطلقت  وبدورها  النفس،  عن  الدفاع 
األول  كانون  في13  للكرد  الدولية  العدالة 

حزب  اسم  إلزالة  دولية،  حملة   2021 عام 
اإلرهاب«،  »قائمة  من  الكردستاني  العمال 
وانضم إليها أكثر من 1000 شخصية مرموقة 
أكاديميين،  إلى  باإلضافة  دولة،   30 من 
وكتّاب،  وسياسيين،  وبرلمانيين،  وفنانين 
في  الشعبية  المبادرة  أُعِلنت  األثناء  تلك  وفي 

2022/1/12انضمامها للحملة.
وفي خضم الحرب، التي تقودها دولة االحتالل 
ومشروعهم  ورموزهم،  الكرد،  ضد  التركي 
الديمقراطي في شتى بقاع العالم، ومن أجل حّل 
االزمات في الشرق األوسط، تتعالى األصوات 
وبين  األوروبية،  البرلمانات  أقبية  داخل 
والغربية  منها،  الكردية  المؤثرة  الشخصيات 
الكردستاني  العمال  حزب  إلخراج  والعربية، 
من الئحة اإلرهاب، لما له من دور كبير في 

إحالل السالم في المنطقة.  

إلصاق صفة اإلرهاب بحزب 
العامل الكردستاين خطأ كبري

وخالل تسليطنا الضوء على حملة إزالة حزب 
العمال الكردستاني من قائمة اإلرهاب، التقت 
»نبيل  المجتمع  حماية  قوات  بعضو  صحيفتنا 
اسماعيل« الذي عبّر عن رأيه في األمر، مشيداً 

الكردستاني  العمال  حزب  بمقاومة  البداية  في 
الهجمات  من  المنطقة  على  للحفاظ  البطولية، 
أيديولوجية  »تعتمد  قائالً:  التركية،  اإلرهابية 
حزب العمال الكردستاني على اإليمان بحرية 
ووضعه  الحقوق،  وحماية  والمساواة،  الفكر، 
على قائمة اإلرهاب ال يقبله أحد، وبهذا يناضل 
حزب العمال الكردستاني منذ سنوات، من أجل 
الكردي،  الشعب  وحقوق  قضية  عن  الدفاع 
الكرد،  بحّق  مطالباً  الذي خرج  الوحيد،  كونه 
ليس هذا فحسب، بل مدافعًا عن المظلومين في 

العالم«.
الوقوف  أجمع  العالم  على  إسماعيل:  وأوضح 
ألنه  الكردستاني،  العمال  حزب  بجانب 
الرجل  مع  وساواها  المرأة،  حقوق  عن  يدافع 
حقوق  عن  ويدافع  والواجبات،  الحقوق  في 
يدعو  دائماً  والحزب  المضطهدة،  الشعوب 

للسالم والمحبة، وأخوة الشعوب.  

رئيس  اغتيال  حادثة  إلى  إسماعيل  وتطرق 
 ،1986 عام  بالمه  أولوف  السويدي  الوزراء 
العمال  حزب  تصنيف  في  السبب  كانت  التي 
وقال:  اإلرهاب  قائمة  صمن  الكردستاني 
رئيس  بمقتل  الكردستاني  العمال  حزب  اُتهم 
الوزراء السويدي بالمه ظلماً، لذا قررت ألمانيا 
إدراج الحزب في »قائمة اإلرهاب«، لكن على 
الرغم من ظهور الحقائق فيما بعد، ال يزال اسم 
يقبله  ما ال  اإلرهاب، وهذا  الحزب في الئحة 
عقل، وال منطق، فجرائم االحتالل التركي في 
المنطقة ال يعدونها إرهاباً، أما حزب العمال، 
واألرض،  والوطنية،  الشعب  عن  يدافع  الذي 
إرهابي  والعرض،  والشرف،  واألطفال، 

بنظرهم.

إلحاُق صفة اإلرهاب إلبادة 
الشعوب

العمال  حزب  إدراج  إن  اسماعيل:  ولفت 
قرار  اإلرهاب  لوائح  على  الكردستاني 
القرار، من  أدرج  فقد  قانونياً،  سياسي، وليس 
أجل إرضاء تركيا في ذلك الحين، ولكن لماذا 
يستمر هذا الوضع حتى اآلن؟ إن وضع حزب 
يدعم  اإلرهاب،  قائمة  في  الكردستاني  العمال 
واالنتهاكات،  بالهجمات،  التركي  المحتل  قيام 
ومناطق  كردستان،  باشور  في  يرتكبها  التي 
شمال وشرق سوريا، حيث يعتمد في مشروعه 
وينهب  ليحتل  الدعم،  هذا  على  االحتاللي 
المجازُر  وتُرتَكب  اإلبادة،  عمليات  ويمارس 
على  القضاء  أجل  من  »الحرب  اسم  تحت 
مناطق  واحتالل  التوسع،  وهدفها  اإلرهاب«، 

جديدة من دول الجوار )العراق وسوريا(.  
وتطرق إسماعيل إلى فكر ونهج القائد عبد هللا 
القائد  وفلسفة  فكر  خالل  من  بقوله:  أوجالن، 
عبد هللا أوجالن، نؤكد مطالبتنا بالديمقراطية، 
وعلى  المنطقة،  شعوب  عن  والدفاع  والسالم 
اإلعالم العربي أن يرى الظلم، الذي تتعرض 
كاملةً،  الحقيقة  ينقل  وأن  المنطقة،  شعوب  له 
العمال  حزب  إخراج  العالم  دول  وعلى 
إزالة  ألن  اإلرهاب،  قائمة  من  الكردستاني 
نشر  في  يساهم  اإلرهاب،  صفة  من  الحزب 

السالم في عموم المنطقة.
إخراج  على  حديثه  ختام  في  إسماعيل  وعاهد 
بالقول:  اإلرهاب،  قائمة  من  الحزب  اسم 
إخراج  أجل  من  للنضال  جهد  أي  ندخر  لن 
حزب العمال الكردستاني من اللوائح السوداء 
القيام  المنطقة  شعوب  وعلى  العالمية، 
يعمل  الذي  الحزب،  هذا  حيال  بمسؤولياتها 
من أجل نشر الحرية والديمقراطية، في شمال 

وشرق سوريا والمنطقة بشكل عام. 
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 الثّلُج في
 الروايِة
 الكرديِّة

ـ1ـ

»حفيدة  رواية  والصراع،  اجملابهة  من  تاريخ 
عشتار« للكاتبة روناك مراد منوذجاً.

اي  في  بوضوح وشفافية  تتجلى   الطبيعة 
رواية، ومهما تباعدت، أو تقاربت مواضيعها، 
الرواية،  طبيعة  يحددان  والزمن  فاملكان 

ونواحي السرد، وتشكيل شخصياتها. 

الطبيعة،  تكون  تكاد  الكردية  الرواية  وفي 
جبالها،  رحم  من  انبثقا  توأمني،  والكاتب 
الرواية  منحت  فقد  وسهولها،  وقراها، 
الطبيعة أبعاداً امتلكت تفاصيلها الدقيقة، 
فالرواية الكردية، كانت على التصاق تام مع 

الطبيعة. 

عرب  للروائي  الكردي«  »الراعي  رواية  فمن 
واملراعي،  والسهول،  اجلبال،  جند  شمو 
أثناء  القارص  الشتاء  في  الرعي  وطبيعة 
أياماً،  تستمر  التي  الثلجية،  الهطوالت 
»جبل  رواية  إلى  متواصلة  أسابيع  بل 
روائية  كأيقونة  كمال  يشار  للروائي  آكري« 
مرتبطة  باذخة  لغة  فيمنحها  للطبيعة، 
بتفاصيل حياة صعبة، خطيرة، كما فعلها 
البيئة  من  بدوره  اقترب  الذي  باموق،  أورهان 
من  منطلقاً  »الثلج«  روايته  عبر  الكردية 
واحملتوى  النص،  منت  إلى  العنوان،  عتبة 
غوني  يلماز  روايات  هنا  ننسى  وال  السردي، 
برواياته  مروراً  »الطريق«  الى  »صالبا«  من 
عن املهربني، عبر حدود تتقاسمها حكومات، 
في  التاريخ  رماهم  لبشر،  وزناً  تقيم  ال 
وظروف  وعرة،  دروب  وعبر  وعرة،  جغرافية 
طقس ثلجية صعبة، حتت ظل تهديد حري 
القاسي،  إيقاعها  تفرض  ومكائنهم  احلدود، 
من  ولدت  التي  شخصياتها،  مصائر  على 
رحم طبيعة قاسية ال ترحم، والتي ال مكان 

للضعفاء فيها.. 

الطبيعة صراع حياة، وعواصفها قد نقشت 
عاشوا  الذين  أبناءها،  جلود  على  وشمها 
املوت مراراً في صراعهم في سبيل الكرامة 
ليس  اخلالص،  إلى  كطريق  واحلرية  العالية، 
عبر مقاومة قوانني الظلم، واالضطهاد، وإمنا 

مقاومة قوانني الطبيعة ايضاً.

واألساطير  املالحم  عن  الثلج  يغب  ولم 
وتبقي  التراثية،  احلكايات  وفي  الكردية، 
من  بتاريخ  ومترعة  الغناء،  في  اثيرة  مفردة 
الثلج، وتكتسي ظروفها وسردياتها بالبياض 
األبيض  واجلنرال  املقاومني،  يوميات  بني 
القاسية،  الطبيعة  البياض،  وديكتاتورية 
احلياة، في ظل  الثلج على مفردات  وهيمنة 
انعدام ما ميكن اإلعاشة به، فال زرع أو ضرع.

روناك  للروائية  عشتار«  »حفيدة  رواية  تأتي 
ضد  الصراع  حالتي  توثق  رواية  كأهم  مراد، 
وديكتاتور  الكردي،  الوجود  يستهدف  عدو، 
حاالت  بدقة  وُسردت  بالبياض،  يتسم 
اإلخفاء  وطرق  وانهياراته،  الثلجي،  الهطول 
مع  نعيش  باحلياة،  لالستمرار  والتمويه 
شخصياتها حلظات من القلق واخلوف، ونقدر 
هواء  جرعة  وأهمية  احلرية،  أهمية  عالياً 
وحلظات متقطعة تتشابه مع حالة اللهاث. 

ومواشيهم،  القرويني  تنَس  لم  مراد  روناك 
على  واعتمادهم  معيشتهم،  وأسلوب 
غالل،  من  وكرومهم  مواشيهم  تدره  ما 
الثوار،  حياة  من  أفضل  ليست  وحياتهم 
قاسية،  ظروف  ظل  في  يكافحون  الذين 
وتبقى الروح الرفاقية وحدها من متنح الدفء 
بطالتها  صراع  في  الصعبة،  احلياة  ملفاصل 
ضد الصقيع، والبرد، واجلوع، واالنكشاف أمام 
أنفاس  قمع  سبيل  في  جهداً  يوفر  ال  عدو 
التحرر في ظروف من القلق، واجلوع، واخلوف 
ربط  ممن  بعض  عمالة  ومن  اجلندرمة،  من 
املوت  أو  القرويني،  من  العدو  مع  مصاحله 
تتحول  التي  الثلج،  كتل  انهيارات  حتت  برداً 
الى كابوس ال فكاك منه في ظل املالحقات 
التي  العسكرية،  واحلمالت  والتمشيطات، 
جنود  عبر  العمليات  مناطق  تكتسح 
كالبهم  ترافقهم  وقروجيني  ومروحيات، 

أيضاً.. 

في  دورها  الفردية  والتحصينات  لألنفاق 
جوعاً  املوت  أو  االنهيارات،  ورعب  املقاومة، 

يهددهم في كل حلظة... 

يتبع... 

قراءات في اآلدب والفن

آراس برياني

جمال زاب شاعر الوجع دون منازع، وكيف ال وهو ابن المدينة، التي أضحت أيقونة المقاومة في وجه غربان الظالم، 
بقصائده الجميلة، وبلغته البسيطة المستمدة من المحبرة الحمراء، يحاول أن يرسم مشاهد من )كانيا كردا وتلة 

مشتى نور(، فرسائل الموت والحياة الموشومة على جبين كوباني، هي زاده فيما يكتب من شعر.

ما دامِت التبعيُة موجودًة ُتَولَُّد األزماُت

اإلدارُة الذاتيُة بين خلِق التوازناِت وطريِق المقاومِة
خمسوَن دولًة تشارُك في الدورِة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٢ 

»ال أرٌض ... ال سماُء«

جمال زاب: َوَجُع كوباني دفعني إلى الّنهِل من َيّم الّشعِر
إبراهيم محمد كرد )محامي(

والعالقات  المنتجة،  القوى  بين  التطابق  عدم 
االقتصادية، يضعف اإلنتاج واالقتصاد، وتبدأ 
ويساعد  واالجتماعية،  السياسية،  التناقضات 
وطبقات  صاعدة،  اقتصادية  قوة  ظهور  على 
القادم،  الجديد  بين  الصراع  ويبدأ  جديدة، 
القديم  النظام  ينفي  الجديد  أي  القائم،  والقديم 
الجديد  بين  النفي  نفي  قانون  ووفق  البالي، 
والفكري،  المادي  للواقع  لبنة  ُوجدت  والقديم، 
وظهر التبدّل والتغيير في العالقات االقتصادية 
التقدم  وتعرقَل  الصراع،  ويشتد  والسياسية، 
البنية  وتضعف  واالقتصادي،  االجتماعي 
االضطهاد  ويزداد  المجتمع،  في  التحتية 
ويؤثر  الديكتاتورية،  نحو  والطبقي  القومي 
والثقافة،  والزراعة،  الصناعة،  تطور  على 
ويشتد عود البرجوازية التيوقراطية، والطفيلة 

والبيروقراطية، وتسيطر على الناس.
 فالركض وراء المادة، وجمع األموال بطرق 
مختلفة، وغير قانونية، وبالتبعية، تُولَّدُ األزمات 
بالغ  تأثير  لها  التي  واالقتصادية،  االجتماعية 
وتتشتت  السياسية،  العالقات  على  وقوي 
الحركات الوطنية، فينقسم المجتمع إلى طبقات 
جديدة متناحرة أيديولوجية، لخدمة مصالحها، 

بالتبعية،  الطفيلية  البرجوازية  دور  ويزداد 
العمالقة،  العالمية  االحتكارات  من  وتُدَعم 
وتتكاثر األزمات في البالد، التي قد تؤدي إلى 
حروب أهلية مدمرة، وتظهر منظمات سياسية، 
تطالب بالحق المدني أو المجتمع المدني، وهو 
ميدان العالقات االقتصادية، وتتمسك بمفاهيم، 
االقتصادية  للمصالح  الطبقي  الفرز  وتتجاهل 
األخرى، وتتجاهل جدلية الواقع المادي، ويشتد 
الصراع بين الطبقات الرئيسية، وطبقات الدولة 
يسمى  ما  أو  االجتماعي،  التقدم  تعرقل  التي 
بالمجتمع األهلي؛ فتزداد التناقضات، وتستمر 
والفوقية،  التحتية  البنية  وتتزعزع  األزمات، 
البرجوازية  تدعم  العمالقة  فاالحتكارات 
الطفيلية، ألنها غير مرتبطة باإلنتاج الزراعي 
لكي  إضعافها  إلى  تسعى  بل  والصناعي، 
نستطيع تصدير رؤوس أموالها إلى هذه الدول؛ 
موجودة  دامت  ما  التبعية  ألن  التبعية،  لتثبيت 
النظرية  بين  العطالة  وتُزرع  األزمات،  تزداد 

والممارسة.
وال يمكن اإلفالت من التبعية، ومن االحتكارات 
ويزداد  بسهولة،  العالمي  الطفيلي  للرأسمال 
حساب  على  االحتكاري،  الرأسمال  نفوذ 
على  فتؤثر  اإلنتاج،  في  الوطني  الرأسمال 
معيشة الجماهير، ويضعف دور الدولة تطوير 
العالقات  وتضعف  واالقتصاد،  الصناعات، 
ويشتد  المجتمع،  في  والوطنية  السياسية، 
ومصالحها  الطبقات  بين  والتناحر  التناقض 
في  واأليديولوجية  والسياسية،  االقتصادية، 
أطروحات  وتظهر  أزمات،  وتخلق  البالد، 

غريبة.
يضعف  األجنبي،  للرأسمال  التبعية  نقل 
البالد،  في  السليمة  السياسية  االستراتيجية 
ويؤثر على جميع القطاعات الوطنية إذا ثبتت 

التبعية: 
وعالقات  المنتجة،  القوى  إضعاف   -1

اإلنتاج للخيرات المادية والروحية. 

وتظهر  السياسي،  التحدي  يبدأ   -2
ويكثر  التهجير،  ويزداد  غريبة،  أيديولوجيات 
على  خطيرة  نتائج  إلى  يؤدي  الذي  الغالء، 

السيادة الوطنية، ومعيشة الناس.
إضعاف االقتصاد الوطني.  -3

الطفيلية  البرجوازية  دور  يزداد   -4
من  والمدعومة  المشوهة،  والبيروقراطية 
على  وتسيطر  الخارجي،  الطفيلي  الرأسمال 
األموال الوطنية بطريقة جهنمية، وال تستطيع 

الحكومة القيام بالتطرز والتغير. 
فاألزمة أصبحت خانقة، وتتعمق التبعية للدور 
والطفيلية  البيوقراطية،  للبرجوازية  المشبوه 
في  سياسي  اقتصادي  بإصالح  القيام  تعرقل 
التحويلية  الصناعات  ذلك  في  بما  التصنيع، 
في  تتدنى  والمعرفة  الثقافة  وكذلك  والتقليدية، 
دور  تجاهل  أيًضا  ذلك  من  وينتج  المجتمع، 
والمثقفين  والفالحين،  العمال  من  الجماهير 
الثوريين، ودور الشغيلة في الصراع. لماذا؟؟؟
المادي  الواقع  لجدلية  الموضعي  التحليل 
والفكري يحدد التفكير السياسي السليم، ويكشف 
القوى الرجعية وفلسفتها الميتافيزيقية وميزان 

فالضرورات  والخارجية،  الداخلية  القوى 
االقتصادية تؤثر على الحركة الوطنية، والتقدم 
للسلوك  البوصلة  وهي  االجتماعي،  والتطور 

السياسي واالجتماعي واستراتيجيتها.
فدراسة األحداث التاريخية المادية التي تنطلق 
من اقتصاد المجتمع، ومن تطور قواعد الحياة 
والواقعية،  العلمية  المعايير  وفق  االجتماعية، 
وفق نظرية الديالكتيك في بناء المجتمع، والدولة 
الرشيدة المتطورة، لتجنب الوقوع في التبعية، 
المجال  تفسح  واقتصادياً،  سياسياً  األزمات  أم 
كردستان،  تحتل  التي  الثالثية،  الرجعية  أمام 
التخلف  حالة  في  وإبقائها  خيراتها  لنهب 
الفرد  على  االستقرار  وزعزعة  والتبعية، 
التاريخية،  المادية  بعلم  فالتسلح  والمجموعة، 
حول   للدراسة  وبالمعرفة  الديالكتيك،  وقوانين 
السبب والنتيجة، وحول الموضوعي والذاتي، 
وخصائص  للتاريخ،  المادي  المفهوم  لصياغة 
الموقف،  ولثورية  الكردي،  للشعب  القومية 
السياسية  األشكال  على  المحتوى  وثورية 
التي  الميتافيزيقية،  والفلسفة  واأليديولوجية، 
الحقل  في  الالتوازن   لخلق  عليه  مورست 
االجتماعي، لكي يفقد الفرد والمجموعة فعالية 

المقاومة، ويفقد القدرة على التفكير والنضال، 
التبعية  لتثبيت  اآلخرين،  مع  التفاهم  ويفقد 
جميلة  خدمات  قدم  الذي  الكردي،  للشعب 
وعظيمة لإلنسانية في التراث الفكري التقدمي، 
والمشاركة في بناء الدول في الشرق األوسط، 
تمارس  السوداء،  الثالثية  الرجعية  تزال  وال 
والتهجير،  والقومي،  الطبقي،  االضطهاد 
العظيم  الشعب  هذا  إلبقاء  والتدمير،  والقتل، 
الحق  ممارسة  عنه  وتمنع  الميتة،  التبعية  في 
القانوني، والعرف الدولي، واإلنسان في تقرير 
الذين  كردستان،  أرضه  على  بنفسه  مصيره 
ينذرون بالموت للبقاء في التبعية، واالحتالل، 

ألنهم لم يبلغوا مرتبة اإلنسانية. 

اإلنسانية مملكة الحرية 
الحقيقية

الفاسدة  التابعة  االيديولوجيات  إبعاد  من  البد 
للعقل والمنطق، وكما قال بين كنخت )لمجابهة 
فهم  في  األفق،  وضيق   _ –األوهام  العدوين 
القادة  »وعلى  الموضوعية(  المادية  الفلسفة 
لتنوير،  العمال  بين  الثوريين، نشرها  المثقفين 

وتنظيم نفسها«.
وقال القائد عبد هللا أوجالن في محاربة التبعية 
الدولة  ممارسة  أن  حين  في   ..« واالرتباط 
القومية أو القومية التابعة المرتبطة بالرأسمالية 
)االستعمارية( ال تمتلك فرصة التطور، حتى 

لو كانت محدودة«.
تسقى  شجرتها،  وكردستان  الكرد  حرية  إن 
مذبحها،  على  القرابين  كثرت  وكلما  بالدماء، 
ال  للتبعية،  ال  قداسة،  واشد  قوة  ازدادت 

لالرتباط، ال الحتالل الوطن. 
الوطن ثم الوطن والوطن تميته الدموع وتحييه 
الدماء بالثورة بعد نضوج المقدمات وشروطها 

التاريخية.

محمد بشير 

في  بدأت  التي  السورية،  األزمة  فرضت  لقد 
أغلب  قبل  من  متتالية،  تدخالت  ربيع 2011 
موقعها  بسبب  واإلقليمية؛  الكبرى،  الدول 
تلك  على  ومآالتها  الهام،  الجيوستراتيجي 
الدول، وإن الهزة التي ستحدث في سوريا، لن 
تقف عند حدودها الرتباطات تاريخية، ووجود 
في  المنطقة وجعلتها  فُرضت على  إشكاليات، 

غليان دائم، ومشاكل ال حصر لها.
بل  الحياد،  على  التدخالت  تقف  لم  لذلك 
مسارات  تحديد  خالل  من  مصالحها،  راعت 
الخطط،  وزمانه، ووضع  التدخل  وكيفيه  لها، 
وتسخير االمكانات؛ لتخرج األزمة، التي على 
باألفق، وبمكاسب يحفظ  يلوح  يبدو ال حل  ما 
المناسب  التوقيت  القومي،  وأمنها  مصالحها 
الدول، كان مهما لفرض  لتلك  بالنسبة  للتدخل 
شروط معينة، والحصول على تنازالت أكبر، 
فروسيا مثال لم تتدخل إال في عام 2015 أي 
أربع سنوات على حدوث األزمة،  بعد مرور 
استشعرت  بل  مدروسة،  خطوة  تكن  ولم 
اقتراب سقوط النظام، الذي كان يحتاج إلى قشة 
تنقذه من الغرق، فتدخلت بعد موافقة من مجلس 
االتحاد الروسي، أمريكا أيضا، كان اختيارها 

للتوقيت المناسب مدروسا، والذي كان أواخر 
اإلرهابيون  كان  حيث   2014 عام  من  أيلول 
من سوريا،  شاسعة  مساحات  على  يسيطرون 
وبدأت قوتهم تتنامى، وتشكل خطرا على األمن 

العالمي.
حماية  وحدات  تشكلت  األحداث  هذه  وضمن 
ضمن  فيها،  الفاعلة  الرئيسية  القوة  الشعب، 
بعد،  فيما  »قسد«  الديمقراطية  سوريا  قوات 
من  داعش  مرتزقة  بطرد  األمر  وانتهى 
عام  بآذار  الباغوز،  بلدة  في  معاقلها  آخر 
إلى جانب  القوات، طبعا  يد هذه  2019 على 
استشعارها بالخطر اإليراني وتمدده بالمنطقة، 
على  الحفاظ  ذريعة  تحت  فتدخلت  تركيا  أما 
القومي« والذي حافظت عليه مرتزقة  »أمنها 

داعش، خالل فترة وجودهم على حدودها. 
اإلدارة  استطاعت  كلها  التدخالت  هذه  أمام 
الذاتية محاكاه الواقع، وخلق نوع من التوازن 
في التعامل، رغم االشكاليات الكبيرة بين تلك 
ورغم  السوري،  الشأن  في  المؤثرة  الدول 
الثلج، لتشكل  المتنامية ككرة  القليلة  االمكانات 
قوة عسكرية لفتت أنظار العالم إليها، وخاصة 
التي  داعش،  مرتزقة  ضد  حمالتها  أثناء 
التي  االقتصادية،  القوة  وأيضا  العالم،  أرهبت 
لبت متطلبات المجتمع بشكل جيد مقارنة بباقي 

المناطق، سواء تلك التي تحت سيطرة النظام، 
التي تُسيطر عليها المرتزقة المدعومة من  أو 
الجوار  دول  بعض  من  أفضل  وحتى  تركيا، 
الكبيرة  التحديات  رغم  الجزئيات،  بعض  في 
من تراجع للعملة، والحصار وإغالق المعابر، 
وكذلك القوة المجتمعية التي حافظت إلى درجة 
ولم  المتجذرة،  األصلية  طبيعتها  على  كبيرة 
عليها  والتي راهن  نحو حرب طائفية،  تنزلق 
الديمقراطي  الفكر  بفضل  وذلك  الكثيرون، 
المشترك  والعيش  الشعوب،  بإخوة  المتمثل 

الذي ال مناّص منه للوصول إلى بّر األمان.
فهذه القوة كلها والحفاظ عليها، لم تأت بمحض 
وخلق  مقاربات،  نتيجة  جاءت  إنما  الصدفة، 
أثرت  الدول، والتي  تلك  توازنات صعبة، مع 
في بعض األحيان على العالقات فيما بين تلك 
الدول نفسها، رغم ذلك، هناك ضغوطات هائلة 
ومؤامرة  وخارجياً  داخلياً  االدارة  هذه  على 

التقارب  اإلدارة  لذلك حاولت  كبيرة إلفشالها، 
الدولية  المتغيرات  تراعي  مناسبة،  بمسافات 
دائم،  صديق  وال  دائم،  عدو  ال  مبدأ  وعلى 
ضمن  القرارات،  أخذ  عند  باتزان  والتفكير 
المهمة  البقعة  هذه  في  الدولية  الصراع  دائرة 
اآلن محافظة على  إلى  وأن تصل  العالم،  من 
كيانها ومكتسباتها، ومستعدة للتقدم واسترجاع 
الفرصة،  تسنح  حين  المحتلة،  االراضي 
باب  إغالق  وعدم  المتبعة،  المرنة  فالسياسة 
إمكانية  جعلت  كلها،  األطراف  مع  الحوار 
تغيرت  أية لحظة، في حال  في  الحوار ممكناً 

الظروف.
 إن القيام بتلك الخطوات يجب أن يأتي بالتزامن 
مع الحفاظ على خط المقاومة، الذي هو الضامن 
األكثر فعالية في الحفاظ على البقاء، واألقرب 
الرئيسي  المصدر  هو  الخط  وهذا  لالنتصار، 
والنضال،  المقاومة  فلوال  التوازنات،  لخلق 

لما تدخلت أمريكا ضمن تحالف لقتال مرتزقة 
بلبواٍت  العالم  انبهر  ولما  بكوباني،  داعش 
المالحم  أروع  سطرت  أن  بعد  نظيرها-  -قل 
ارهابية، ولما اضطر  قوة  أعتى   في مقارعة 
الروس لفرض نفسه ضامناً للحوار بين اإلدارة 
الذاتية والنظام، ولو أنه مشكوك في مصداقيتهم 
بسبب تاريخهم  السيء في ذلك، وخاصة مع 
الكرد، ولما توقفت تركيا عن تهديدها األخير 
السوري،  الشمال  من  أخرى  مناطق  باحتالل 
األزمة  في  دولية  مصالح  هناك  أنه  صحيح 
واقعاً،  أصبح  تدويلها  أن  وصحيح  السورية، 
ولن تحدث تغيرات إال بقرارات أو باتفاقيات، 
الدوليين  المتدخلين  بين  مؤتمرات  عقد  أو 
مقاومة  أن  أثبت  التاريخ  إن  إال  واإلقليمين، 
وباإلرادة  النصر،  بحتمية  المؤمنة  الشعوب 
في  وتنتصر  المعادلة  تُقلب  أن  تستطيع  القوية 

النهاية.

عبد  إيناس  المصرية  الثقافة  وزيرة  أعلنت 
المنارة  بمركز  ُصُحفيٍ  مؤتمٍر  وخالل  الدايم، 
الدورة  تفاصيل  الخامس،  بالتجمع  للمؤتمرات 
التي  للكتاب،  الدولي  القاهرة  53 من معرض 
رئيس  مدبولي،  مصطفى  الدكتور  يفتتحها 
هوية  شعار:  تحت  وتأتي  الوزراء،  مجلس 

مصر الثقافة، وسؤال المستقبل.
كانون   26 من  الفترة  في   53 الدورة  وتُقام   
مصر  بمركز  المقبل،  شباط   7 حتى  الثاني 
عليها  وتحل  الدولية،  والمعارض  للمؤتمرات 
الكاتب  اليونان ضيف شرف، واختارت  دولة 
عبد  والكاتب  المعرض،  حقّي شخصية  يحيى 
التّواب يوسف شخصية معرض كتاب األطفال. 
خالل  قالت،  الدايم  عبد  أيناس  الثقافة  وزيرة 
كورونا،  جائحة  من  عامين  بعد  إنه  اإلعالن: 
يعود معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ ليقام في 
موعده األصلي، خالل شهر كانون الثاني من 
تشهد  منه  الدورة 53  إن  كل عام، وأضافت: 

الهيئة  في  الرقمي  الكتاب  مشروع  إطالق 
المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ »موسوعة 
الراحل  الشهير  اآلثار  لعالم  القديمة«  مصر 
من  مجموعة  جانب  إلى  سليم حسن،  الدكتور 
كتب األطفال، وأعلنت أنه ألول مرة في تاريخ 
التطور  أساليب  أحدث  استخدام  يتم  المعرض 
التكنولوجي، والذكاء االصطناعي؛ كما يمكن 
إحدى  مشاهدة  األطفال  قاعة  ورواد  لألطفال 
يوسف  التواب  عبد  الراحل  األديب  قصص 
مجسمة افتراضيًا باستخدام نّظارات 3D، كما 

ناشر عربي،  استحداث جائزة ألفضل  أعلنت 
ألف   40 إلى  المعرض  جوائز  قيمة  وزيادة 
مجال  كل  في  جنيه،  آالف  من 10  بداًل  جنيه 
المؤسسة  األهلي-  البنك  مع  بالتعاون  ثقافي، 
ورعاية  دعم،  في  الرائدة  المصرية  المالية 
المواهب المصرية في المجاالت كافة- ومنها 

المجال الثقافي والفكري.
وأوضحت إنه يشارك في هذه الدورة 1063 
ناشًرا مصريًّا، وعربيًّا، وأجنبيًّا، وتوكياًل من 
المعرض دعًما  أيام  51 دولة، مع زيادة عدد 

لصناعة النشر والكتاب. 
يذكر أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي 
للكتاب تُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، 
للعرض،  قاعات   )5( تضم  مساحة  بإجمالي 
ويصل  جناًحا،   879 األجنحة  عدد  ويبلغ 
المصرية  الرسمية  والجهات  الناشرين  عدد 
واألجنبية إلى 1063 دار نشر وتوكياًل؛ حيث 
يبلغ عدد الناشرين المصريين )نشر عام( 292 

)كتاب  المصريين  الناشرين  وعدد  نشر،  دار 
أجنبي( 43 ناشًرا، وعدد الناشرين المصريين 
وكتاب  تعليمية،  ووسائل  األطفال،  )كتاب 
تعليمي مدرسي( 89 دار نشر، وعدد الناشرين 
دار   97 وتراث(  إسالمي  )كتاب  المصريين 
نشر، عدد مكتبات سور األزبكية 49 مكتبة، 
أكاديمي(  )كتاب  المصريين  الناشرين  وعدد 
49 ناشًرا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشًرا 
 ،1 صوتي(  )كتاب  الناشرين  وعدد  عربيًا، 
الخاصة  القدرات  ذوي  من  المشاركين  وعدد 
مؤسسات،   7 الصحفية  المؤسسات  وعدد   ،2
و45  مصريًا  توكياًل   95 التوكيالت  وعدد 

توكياًل عربيًا.
وتحل دولة اليونان ضيَف شرف على الدورة 
للكتاب،  الدولي  القاهرة  معرض  من   53

وتشارك فيها 50 دولة، من قارات العالم.
وكاالت

جاسم الحاجي/ البحرين

»نصٌر مزيٌف«
أمواٌج عاتية

تقذف بكم بعيداً
خليٌج يَجتَر الحرب

يَُجّرها إلى أهله السُّكارى

فلوٌل حائرة
طرائدُ في التيه
ال أرُض تبغيُكم

وال سماُء 
أنتم وقود قبيلتكم

ا تندمل قروحكم لَمَّ
سهامهم تخرق أسمالكم البالية

ورماحهم مغروزة في صدوركم
تُمّزق أرواحكم الُمتعبة 

هذه واحتكم قاحلةٌ جرداء
تنهُش ضواريها في أجسادكم العارية.

..........

»اختالف«

أيها العابرون وسط النيران
على َحّرِ الحديد
ولفحات الجمر

أيها المرابضون
القابضون على الزناد

أيها الباقون 
على عهد المخاض األول

يا ُعتاة األرض الُمَخلِّصين 
يا رفاق  

أيها الصامدون في بَُؤر الَوَغى
يا بقيّة روح هللا الُمترعة
ورحيق األسنّة والِحراب

تَكالَبوا على رؤوس الجبال
تديرون أفالك الكون

تستلُّون شمسكم 
من براثن الظالم  

وبأحرٍف خالدة 
رون مالحمكم   تَُسّطِ

وجودكم الغزير..
يسير إلى جنبكم مجدٌ قديم

إرث تخاله ِخّسة األلباب وهًما
ويحسبه القعيد 

من أساطير األولين
وحيث تخطو أقدامكم

ويحطُّ رحالكم 
يكون نصٌر مؤزر

وفتٌح مبين!

حاوره/ غاندي اسكندر

منذ  النور  التي رأت  الشعرية،  تجربته   حول 
الشاعر  مع  أجريناه  حوار  وفي  قريبة،  فترة 
جمال الزاب محاولة إللقاء الضوء على تجربته 
به،  للتعريف  ومحاولة  المتواضعة،  الشعرية 
وبتجربته الشهرية، رغم عمر التجربة القصير 

والثري في آن معاً.

 ـ من هو جماُل زاب؟ وكيَف كانْت بدايتُهُ في 
عِر؟  عالِم الّشِ

مدينة  1972من  مواليد  من  زاب  جمال 
أزال  وال  فيها،  وترعرعت  ولدت  كوباني، 
متشبثا بكل تفاصيلها، أعمل في سلك الصحة 
وأعشق  أهوى  سنة،  وعشرين  خمٍس  منذ 
للشعر  أتوج حبي  لم  لكن  الصغر،  من  الشعر 
بالكتابة إال عندما تعرضت محبوبتي )كوباني( 
للغزو من قبل وحوش العصر، فمالحم البطولة 
والفداء، ومشاهد النزوح، والخراب، والدمار، 
ومن ثم نشوة النصر، ذلك كله دفعني دفعا إلى 
الغوص في يّم الشعر، والتعبير عن مشاعري، 

وأحاسيسي من خالل اليراع. 

ـ هْل تؤمُن أنَّ الّظروَف قد تصنُع شاعراً؟
والوقائع،  الظروف  وأبدا  دائماً  تأكيد،  بكل   
واألزمات تصنع، وتظهر المواهب والقدرات 
رأيناه  وما  له،  تعرضنا  فما  اإلنسان،  لدى 
والغزو،  الحصار  تراجيديا  من  كوباني  في 
التي  الدماء  وسيل  التحتية،  للبنى  والتدمير 
أريقت على دروب النصر، وجثامين الشهداء، 

أنطقت  فاألكفان  واالعالم،  باألكفان  مسجاة 
الحجر قبل البشر.

ـ  َمْن الذي يُسّمي ويلقُّب المرَء لقَب »شاعر«؟ 
ومتى يستحقه؟ 

كما  الشاعر،  صفة  نفسي  على  أطلق  ال  أنا   
وأنني ال أعدّ ما أكتبه شعرا، القراء والجمهور 
الصفات؛  ويطلقون  يصفون  من  هم  والناس، 
أو  بالشاعر  نفسي  وصف  أستطيع  ال  لذلك 
لكنني   ،... بالكاتب  أو  بالفنان  أو  بالرياضي 
أستطيع أن أطلق على اآلخرين أي صفة أراها 

فيهم.

ـ ما المواضيُع والقضايا التي تتناولها، عندما 
حيٌز  لكوباني  وهل  الكتابِة؟  عالِم  في  تغوُص 

فيما تكتب؟
 دائماً أكتب ما يدور في مخيلتي، وما أحس به 
في خلجات نفسي، وحقيقةً )كوباني( ومقاومتها 
وأبطالها، وانتصاراتها، وأحزانها، وأفراحها، 
وأهلها، وشوارعها، هي من دفعني، وتدفعني 
تأخذ  جميعها،  األمور  فهذه  دوما،  الكتابة  إلى 
فال  ومشاعري،  تفكيري،  من  األوسع  الحيز 
موضوع وال قضية سوى كوباني، لذلك أكتب 

أوال وأخيرا عن كوباني، وكل ما فيها.

يصنُع  الوجُع  أم  الوجَع،  تعالُج  الكلمةُ  هل  ـ 
الكلمةَ، ويرسُم مساراتِها؟

عن نفسي وتجربتي، أعدّ األوجاع، والمعاناة، 
هما مصدرا كلماتي، وكتاباتي، وفي كل جملة 
أو كلمة أكتبها، تكون نابعة من وجع أو معاناة.

ـ لماذا يتوّجهُ الّشعراُء الكرُد إلى الكتابِة بالّلغِة 
ويهملون  والتركيِّة،  والفارسيِّة،  العربيِّة، 

لغتَهم األمَّ؟ 
الكرد،  الشعراء  باسم  التحدث  أستطيع  ال  هنا 
توجه  سبب  أن  أجزم،  أن  أستطيع  ولكني 
الشعراء الكرد إلى الكتابة بغير اللغة الكردية، 
هو بسبب تعامل األنظمة الشوفينية، التي تحكم 
بالد الكرد، ومنع تلك األنظمة اللغة، والثقافة، 
الظهور، ومحاربة كل من  الكردي من  والفن 
سعي  في  وهم  األم،  بلغته  يكتب  أو  يتحدث، 

دؤوب إلى زرع لغتهم، وثقافتهم في عقولنا.

ـ هل صدَرْت لك مجموعةٌ شعريّةٌ؟
إلى اآلن ليس لدي أية أعمال أدبية مطبوعة، 

ولكن مستقبالً سوف أحاول أن أجمع ما كتبته 
في كتاب، أو مجموعة، وتحمل اسم »كوباني 

القلب والروح«.

ـ حبذا لو نختُم الحواَر بقصيدٍة لها وقٌع خاصٌّ 
على قلبِك.

كوباني  وكيان  كياني  هزت  التي  الواقعة  إن 
في  السود  الغربان  هاجمت  عندما  هي  كلها، 
فيها  المسوخ  عاث  حيث  كوباني،  ظلماء  ليلة 
فسادا، ودما، وقد تركت هذه الحادثة بصمة ألم 

في قلبي، ووجداني، وسّميتها »ليلة الغدر«.
 ليلة الغدر 

»كوباني مذبحة الصمت
في ليلة المحرقة

صمت ينفجر بوجه الشمس
أزيز الرصاص

يمزق األشالء واألحشاء
عند انبالج الفجر

غدر يحيط بالمدينة المطمئنة
غدر الغرابيب السود
ليلة ليست كأي ليلة

قلوب سوداء
وحوش تقتل براءة صغارنا

دٌم وبارود وأوجاع 
كوباني

ليلة الغدر«.
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الطبقة/ عمر الفارس - شّكَل الجفاف وقلة المراعي والمساحات الخضراء بالطبقة هذا العام عائقًا كبيراً أمام ُمربّي الثروة الحيوانية، وألقى أعباء 
أكبر على كاهل العاملين في تنمية واستثمار المشاريع الخاصة بالثروة الحيوانية، ذلك عدا معضلة قلة وغالء أسعار األعالف بعد زيادة الطلب الكبير 

عليها من ِقبل المربين.

التطبيُع األرمنيُّ - التركيُّ تجاوٌز لخالفاِت التاريِخ والحاضِر.. 

حساباٌت اقتصادّيٌة وسياسّيٌة
الثروة الحيوانية في الطبقة تلفُظ أنفاسها األخيرة

عطل في العنفات يؤدي إلى قطع التيار 
الكهربائي عن الشدادي وريفها

أصحاب البسطات في دمشق يتذمرون من صعوبة ظروفهم المعيشية

اقتصادي  وضع  من  وأرمينيا  تركيا  تعاني 
والخالفات  العداء،  تجاوز  إلى  دفعهما  سيئ، 
بينهما من خالل مباحثات جرت نهاية األسبوع 
التطبيع  أن  أرمني  ُصحفي  عدّ  إذ  الماضي، 
على  االلتفاف  يحاوالن  الطرفين  وأن  مؤكد، 
مجازر األرمن، إلى جانب اختالف الحسابات 

في القوقاز.
عالقاتهما،  تطبيع  إلى  وأرمينيا  تركيا  تسعى 
يعود  الذي  العداء،  من  طويل  تاريخ  عقب 
العثمانيين  الماضي، جراء ارتكاب  القرن  إلى 
قرابة  وقتها  قُتل  إذ  األرمن،  بحق  مجازر 
مليون ونصف المليون أرمني، وترفض أنقرة 

االعتراف بذلك.
وجلس طرفا النزاع إلى طاولة المباحثات يوم 

الجمعة بتاريخ 14 كانون الثاني في موسكو.
برلمان  رئيس  نائب  األرمني  الوفد  وترأس 
الوفد  ترأس  بينما  روبينيان،  روبين  البالد 
المتحدة  الواليات  لدى  السابق  التركي سفيرها 

سيردار كيليتش.
في  المبعوثين  عينتا  قد  ويريفان  أنقرة  وكانت 
الماضي،  ديسمبر  األول/  كانون  منتصف 
تمهيداً للتطبيع وإلقامة عالقات دبلوماسية بين 
وأرمينيا  تركيا  من  كل  تقم  لم  أنه  إذ  البلدين، 

يوماً عالقات دبلوماسية رسمية بينهما.

الرحالت  استئناف  أعلنت  قد  تركيا  وكانت 
المباشرة بين العاصمتين المتوقفة منذ 2020، 
رفعت  بينما  لذلك،  موعد  تحديد  دون  ولكن 
يناير  الثاني/  كانون  من  األول  منذ  أرمينيا 
قد  التركية،  البضائع  على  حظراً  الجاري، 

وضعته منذ عام.
»فالي  األرمينية  الطيران  شركة  وحصلت 
التركية؛  السلطات  إذن من  أرمينيا« على  ون 
ذكرته  لما  وفقاً  البلدين،  بين  رحالت  لتسيير 

وكالة »تاس«.

مفاوضاٌت دوَن رشوٍط وتعزيُز 
دوِر روسيا

الخارجية  وزارة  قالت  المباحثات،  وعقب 
الدبلوماسيين  المبعوثين  إن  بيانها:  التركية في 
األفكار  تبادل  على  اقتصرا  موسكو،  إلى 
ال  كما  التطبيع،  عملية  بشأن  “األولية” 
“بمواصلة  ملتزمتين  ويريفان  أنقرة  تزال 
المفاوضات دون شروط مسبقة”، مع التركيز 
على “التطبيع الكامل للعالقات”، وفقا لما جاء 

في البيان الرسمي لتركيا.
الخارجية  وزارة  صرحت  جانبها،  من 
في  االجتماع  يؤدي  أن  تأمل  أنها  األرمينية، 
وفتح  دبلوماسية،  عالقات  إقامة  إلى  موسكو، 

الحدود المغلقة منذ عام 1993.
وقعت  التي  روسيا،  دور  االجتماع  عزز  كما 
بين  النار،  إطالق  وقف  اتفاقية  على  بدورها 
يريفان وباكو في حرب ناغورني قره باغ عام 

2020، كوسيط له نفوذه جنوب القوقاز.
بين  التوتر  تصاعد   ،2020 خريف  وفي 

أرمينيا،  بين  العسكري  النزاع  بسبب  البلدين؛ 
وأذربيجان بشأن إقليم ناغورني قره باغ، حيث 

دعمت أنقرة حينها حليفتها باكو.
وقف  على  اتفاق  إبرام  بعد  المعارك  وتوقفت 
ذلك  ليكرس  برعاية موسكو،  القتالية  األعمال 
ميدانية  ومكاسب  ألرمينيا،  عسكرية  هزيمة 

كبيرة لباكو.
وبموجب االتفاق، تنازلت أرمينيا عن مساحات 
من اإلقليم خسرتها خالل المعارك، إضافة إلى 
سبع مناطق محاذية، كانت قد سيطرت عليها 
خالل الحرب السابقة في التسعينات، واتهمت 
المعارك،  المباشر في  أرمينيا تركيا بالضلوع 

وهو ما نفته أنقرة.

مساٌر طويٌل وحديث ٌعن أجواَء 
إيجابيٍة

بعد هذا العداء الطويل، جرت مباحثات لتطبيع 
حيال  تفاؤل  وهناك  البلدين،  بين  العالقات 
نجاحها، وفي هذا الصدد يتساءل مراقبون عن 
المباحثات في  إلى هذه  آلت  التي  المستجدات، 

الوقت الحالي.
المختص  والصحفي  الكاتب  قال  ذلك،  وحول 

في  قصارجيان،  سركيس  التركي  بالشأن 
حديث خاص لوكالة أنباء هاوار: »حتى اآلن 
ما صدر كان بيان مقتضب، ومتطابق من قبل 
خارجية البلدين، وبالخطوط العريضة ال توجد 
تفاصيل، وتم الحديث عن أجواء إيجابية، وهذا 
المباحثات  هذه  بمتابعة  نية  وجود  على  يؤكد 
العام  الرأي  لطمأنة  هذا  مسبقة،  شروط  دون 

الداخلي لكال البلدين«.
طويل  »المسار  أن  قصارجيان  وأضاف 
هذه  نتيجة  عن  الحديث  المبكر  ومن  جداً، 
هناك  سيكون  »أن  يعتقد  أنه  إال  المباحثات«، 
واإلرادات  الظروف  ألن  النهاية،  في  تطبيع 

تشير باتجاه التطبيع«.

جوالٌت سابقٌة مل تنجْح

سبق  فقد  اللحظة،  وليد  التقارب  هذا  يكن  لم 
ذلك اتصاالت غير معلنة، نجحت قبل أشهر، 
على  موافقتها  عن  لإلعالن  أرمينيا  دفع  في 
التركية  الطائرات  رحالت  أمام  أجوائها  فتح 

المتوجهة إلى أذربيجان.
لتطبيع  والجهود  المباحثات،  وتواصلت 
العالقات األرمينية -التركية منذ أكثر من 15 
بالنجاح في عام 2009،  تتكلل  عاماً، وكادت 
ذلك  في  البلدين  خارجية  وزيري  توقيع  بعد 
ونظيره  أوغلو،  داود  أحمد  التركي  الحين؛ 
بروتوكولين  على  نالبنديان،  إدوارد  األرميني 

لتسوية الخالفات العميقة بين الدولتين.
واتفق الطرفان حينها على االعتراف المتبادل 
حددتها  كما  البلدين،  بين  الحالية  بالحدود 
اتفاقيات القانون الدولي ذات الصلة، لكن جهود 

التطبيع، تعثرت بعدما ضغطت أذربيجان على 
تركيا حينها.

اختالُف الحساباِت يف القوقاِز

إقليم  على  أذربيجان  سيطرة  بعد  أنه  غير 
أصبحت  تركي،  بدعم  باغ،  قره  ناغورني 
حسب  أكبر،  التطبيع  هذا  مسار  نجاح  فرص 

مراقبين.
الذي  أذربيجان   - أرمينيا  ملف  أن  يرون،  إذ 
هذه  إلى  دفع  الذي  هو  األخيرة،  لصالح  حسم 
وتركيا،  أرمينيا  بين  جرت  التي  المباحثات، 
الحرب  هذه  من  خرجت  التي  أرمينيا  وأن 

مهزومة، تحاول الخروج من عزلتها.

إلى  الطرفين  دفعت  التي  المستجدات  وعن 
مستجدات  »هناك  قصارجيان:  قال  الحوار، 
كثيرة أولها حرب ناغورني قره باغ األخيرة، 
والتي أدت إلى نتائج عديدة، أول وأهم نتيجة، 
عدم  الثانية  والنتيجة  أرمينيا،  خسارة  هي 
كانت  كما  مغامرات،  لخوض  روسيا  استعداد 
تفعل سابقاً، وعدم نيتها في أخذ موقف واضح 
الحرب،  هذه  في  أرمينيا  بمساندة  وصريح 

وبالتالي كانت إشارة من روسيا، وأن الحسابات 
اختلفت في القوقاز«.

تركيا  فيقول: »دخول  الثالثة،  النتيجة  أما عن 
فتركيا  أذربيجان،  أرمينيا  بقوة في خط حرب 
سابقاً كان ممنوعاً عليها االنخراط مباشرة في 
الحرب، وإنما كانت تحاول إيجاد طرق التفاف 
تركيا  أن  الحرب  هذه  في  رأينا  اآلن  للتدخل، 
رأس حربة، حتى إن الدبلوماسية التركية كانت 

تقرر ما إن كانت ستتوقف الحرب أم ال«.
وتابع »هذه كلها مستجدات تؤدي إلى أن نتيجة 
اختلفت،  القوقاز  في  والحسابات  الظروف 
قوة  تعاظم  أوالً  سببه:  االختالف  هذا  طبعاً 
تركيا، ثانياً العالقات الروسية -التركية الوثيقة 
بما يخص  أذربيجان  تغير حسابات  ثالثاً  جداً، 
عالقاتها مع تركيا، وعالقتها مع روسيا، رابعاً 
وعدم  االقتصادي،  أرمينيا  ضعف  استمرار 
بنية دولة يمكن لروسيا االعتماد عليه،  وجود 

إلنجاز رؤيتها فيما يخص جنوب القوقاز«.
أنه  مقتنعة،  روسيا  باتت  »بالتالي  وأوضح 
يجب إحداث تغيير في جيوستراتيجية المنطقة 
بشكل عام، وهذا التغيير كان واضحاً في حرب 

ناغورني قره باغ«.

االلتفاُف عىل مذبحِة األرمِن

ويعود التوتر في العالقة بين البلدين إلى عقود 
طويلة، ال سيما بسبب رفض أنقرة االعتراف 
السلطنة  إبان  لألرمن،  الجماعية«  بـ«اإلبادة 

العثمانية خالل الحرب العالمية األولى.
وترفض أنقرة االعتراف باإلبادة، التي حصلت 

أتراكاً  إن  وتقول  العثمانيين،  يد  على  لألرمن 
مسلمين وأرمن مسيحيين على حد سواء، ماتوا 

خالل الحرب العالمية األولى.
في  أهلية  حرباً  إن  تقول:  التركية  والرواية 
األناضول، تزامنت مع مجاعة، تسببت بمقتل 
عن  فضالً  أرمني،  ألف  و500   300 بين  ما 

عدد مساٍو من األتراك.
إن  البريطانية:  المعارف  دائرة  وتقول 
من  تمت  األرمن  لها  تعرض  التي  »المذابح« 
جماعي،  وقتل  قسري،  تهجير  عمليات  خالل 
كانت  التي  الفتاة،  تركيا  حزب  حكومة  نفذتها 
تحكم الدولة العثمانية ضد الرعايا األرمن في 
األولى  العالمية  الحرب  خالل  اإلمبراطورية 

.)1918-1914(
محاولة  كانت  الحملة  تلك  إن  األرمن:  ويقول 
متعمدة إلبادتهم، وبالتالي تعد عماًل من أعمال 
الحكومات  قاومت  وقد  الجماعية،  اإلبادة 
التركية المتعاقبة الدعوات؛ لالعتراف بها على 

هذا النحو.
ظل  في  المباحثات  هذه  نجاح  فرص  وحول 
التي  بالمجازر،  لالعتراف  التركي  الرفض 
يرى  األرمن،  بحق  العثمانيون  ارتكبها 
تركيا  تقوم  أن  المستبعد  »من  أنه  قصارجيان 
ألن  األرمنية،  الجماعية  باإلبادة  باالعتراف 
الحديث عن وجود عدم شروط مسبقة، وتأكيد 
الموضوع،  هذا  على  خاص  بشكل  أرمينيا 
وبالتالي تركيا ليست على استعداد بتقديم تنازل 
خط  الموضوع  هذا  أن  خاصة  القبيل،  بهذا 
تقديم  تركيا  في  السلطة  بإمكان  وليس  أحمر، 
أي تنازالت فيما يخص هذه القضية، وبالتالي 
يحاول الطرفان االلتفاف على هذا الموضوع«.
الجماعية  اإلبادة  فقط  ليست  أن  وأردف: 
األرمنية موضوع الخالف، »فهناك موضوع 
وهناك  الحدود،  وترسيم  بالحدود،  االعتراف 
القضايا  هذه  أذربيجان،  مع  الحدود  موضوع 
مقتنعان  الطرفين  أن  فيها  يبدو  كلها  الخالفية 
في  الخالفية،  النقاط  لهذه  التطرق  بعدم  حالياً 
تجمع  مشتركة  واضحة  بنية  إيجاد  سبيل 

الطرفين، يعني إرجاء هذه المشاكل«.
وعن موقف الشعب األرمني من هذا التطبيع، 
في ظل عدم اعتراف تركيا باإلبادة الجماعية 
الشعب  »إن  قصارجيان:  أكد  األرمن،  بحق 
التطبيع،  هذا  سيرفض  الخارج  في  األرمني 
كما رفضه سابقاً، ولكن رأيهم لن يكون مؤثراً؛ 
ألن باشينيان رئيس وزراء أرمينيا، الذي يقود 
هذه المباحثات فاز في االنتخابات رغم خسارة 
الحرب، وهذه من األمور القليلة النادرة، التي 

جماهيره  لتأييد  مندفع  هو  وبالتالي  تحدث، 
ولكن  التفاوض،  من  الرغم  على  الداخل،  في 
أن  يعني  هذا  باالنتخابات  الفائز  باعتباره 
الخيارات التي يتخذها هي خيارات متوافقة مع 

المزاج الشعبي في الداخل«.

تحّوٌل تاريخيٌّ فيام يتعلّق برتكيا

مع  تركيا  كاهل  أثقلت  التي  التوترات  بعد 
محيطها اإلقليمي من العراق إلى سوريا، إلى 
اليونان، وقبرص، كما تأثرت من قطع عالقتها 
بدول عربية أخرى، أبرزها مصر والسعودية، 
رجب  التركي  الرئيس  سياسات  جانب  إلى 
على  بظاللها  ألقت  التي  أردوغان،  طيب 
عالقات أنقرة بكل من واشنطن، ودول االتحاد 
األوروبي، القت هذه السياسات استياًء داخلياً، 
ودخلت  التركية،  العملية  انهيار  إلى  أدى  ما 

تركيا في أزمة اقتصادية أّزمت وضع البالد.
تعزيز  إلى  تركيا  دفعت  كلها،  األسباب  هذه 
من  إلخراجها  األخرى؛  الدول  مع  عالقاتها 
سياسات  نتيجة  فيها  وقعت  التي  القوقعة، 

أردوغان الفاشلة.
وحول غايات تركيا من هذا التطبيع، وارتباطه 
أردوغان  وسياسات  التركي،  بالداخل 
األرمني  والصحفي  الكاتب  بيّن  الخارجية، 
المختص بالشأن التركي، سركيس قصارجيان: 
فيما يتعلق بتركيا هناك أهداف داخلية  »طبعاً 
محاولة  داخلياً  التطبيع،  هذا  من  وخارجية 
أردوغان اإليهام أن مرحلة جديدة في السياسة 
التركي،  الشعب  وإراحة  بدأت  قد  الخارجية، 
السياسية  المغامرات  نتائج  من  تعب  الذي 
االقتصاد  عن  الناتجة  الحالية  التركية  للسلطة 

وبالتالي على معيشتهم«.
وأضاف: »إضافة إلى إعطاء جرعة من األمل 
أرمينيا،  في  لهم  جديدة  أسواق  لفتح  لألتراك؛ 
إلى  أرمينيا،  من  أبعد  إلى  الوصول  وإمكانية 
الدول  إلى  وصوالً  أذربيجان  من  بدءاً  دول 
وبالتالي  التركية،  باللغة  المتحدثة  األخرى 
في  مفصلياً  تاريخياً  تحوالً  التحول  هذا  يعني 
تاريخ الجمهورية التركية، والتي طوال القرن 
هذه  إلى  براً  الوصول  تستطع  لم  الماضي 
الدول، بسبب وجود الحاجز األرمني، الحاجز 
المساحة  أو  أرمينيا  بحدود  المتمثل  الجغرافي 

األرمينية الفاصلة بين تركيا وأذربيجان«.
وكالة هاوار

الجفاف  عن  الناتجة  الخضراء  المساحة  قلة   
مناطق شاسعة من  في  التصحر  أدت النتشار 
االستثمار  مشاريع  على  أثّر  مما  المراعي، 
النباتي والحيواني بالدرجة األولى، حيث ازداد 
لكميات كبيرة من األعالف  الطلب واالحتياج 
شبه  بات  عليها  الحصول  ولكن  للتعويض، 
ُمحال لزيادة الطلب ومحدودية اإلمكانات، في 
أزمة  ولّد  مما  سوريا؛  وشرق  شمال  مناطق 
سعرها  وغالء  األعالف  مادة  بفقدان  محلية 
الكميات  بموجب  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  وعدم 

الموزعة من قبل الجهات المعنية. 

جفاف وقلة يف املراعي

التقينا  الحيوانية  الثروة  واقع  على  ولالطالع 
بالمواطن »محمد العلي العبد هللا« وهو راعي 
الشرقي  الطبقة  بريف  الحمام  بلدة  من  أغنام 
هذا  المراعي  وقلة  »انحسار  يقول:  الذي 
الحيوانية  الثروة  على  سلبي  بشكٍل  أثر  العام 
التي تعتبر من أكثر  وبالدرجة األولى األغنام 
في  تجارياً  المتداولة  الحيوانية  الثروة  مصادر 
إقليم الجزيرة، حيث اجتاحت األراضي الجافة 
األمطار  قلة  بسبب  الرعوية  األراضي  جميع 
منطقة  مثله  تشهد  لم  الذي  الموسمي  والمحل 

الطبقة والرقة على مدى سنوات«.

غالء سعر األعالف

المراعي اضطر  لقلة  العبد هللا: »نتيجة  وتابع 
األعالف  على  االعتماد  إلى  المواشي  مربو 
بأنواعها، بشكٍل شبه كلي مما زاد من سعرها، 
اليوم المعضلة األكبر في قلة كمية  ولكن نجد 
الجهات  تقدمها  التي  المخصصة  األعالف 
شراء  على  يجبرهم  مما  مربي،  لكل  المعنية 
التجارية  بالسوق  حر  بشكٍل  األعالف  مادة 
السوداء بأسعار باهظة الثمن، حيث يبلغ سعر 
ليرة   1500 يقارب  ما  وسطياً  الواحد  الكيلو 
والنخالة  ليرة،  الشعير 2000  وكيلو  سورية، 
1500 ليرة بأسعار تعتبر ثالثة أَضعاف سعر 
إلى  يشير  مما  الماضي،  العام  في  المواد  هذه 

الثروة  دعم  الستمرار  الحلول  إيجاد  ضرورة 
الحيوانية وبقائها قيد االستثمار في المنطقة«.

العبد هللا أضاف: »نطالب أيضاً بتوفير عالج 
الحاالت  النتشار  نتيجة  مجاني  بشكل  بيطري 
مع  تزامناً  المواشي  بين  الفيروسية  المرضية 

موجات البرد المتكررة في فصل الشتاء«. 

جفاف وقلة يف األعالف

مدينة  في  الفالحين  إلتحاد  المشترك  الرئيس 
يناشد  جهته  من  النهار«  محمد  »عبيد  الطبقة 
خطر  في  العام  هذا  الحيوانية  »الثروة  قائالً: 
والثروة  المتتالية،  الجافة  األعوام  تعاقب  بعد 
التي يعتمد عليها  الحيوانية هي إحدى األسس 
تعتبر  أنهُ  بما  المحلي  واالستثمار  االقتصاد 

مناطق إقليم الجزيرة مناطق زراعية، لكن ما 
أدى  وجفاف  بيئية  عوامل  من  مؤخراً  يجري 
لنشوب األزمة الحالية وقلة الموارد والمواسم 
النقص الحاصل  التي نتج عنها أيضاً  النباتية، 

في كميات مواد األعالف«.
للمربين بقوله:  الُمقدم  الدعم  إلى  النهار أشار   
زراعة  ومديرية  فالحين  كاتحاد  نقوم  »نحن 
في مدينة الطبقة بتوزيع مادة النخالة التي تبلغ 
عشرين طن يومياً، وهي كمية ال تكفي لقطيعين 
من األغنام الموجودة في منطقة الطبقة وريفها، 
علماً أن اإلحصائية الشاملة لألغنام في الطبقة 
وريفها تُقدر بـ 600 ألف رأس غنم، و3500 

رأس من األبقار و250 جمل«.

يجب توفري التسهيالت

بعض  توفير  ضرورة  على  النهار  وشدد 
والجمركة  االستيراد  آلية  في  التسهيالت 
وتخفيض  واألعالف،  للمواشي  المحلية 
األعالف  على  المفروضة  المالية  الضرائب 
تخفيف  وبالتالي  سعرها  لتخفيض  المستوردة 
العبء الكبير من على عاتق مربيي األغنام في 
ظل الظروف الصعبة الراهنة، من أجل إيجاد 
الحلول اإلسعافية والنظر في هذه األزمة التي 

تخص الثروة الحيوانية.      

الرئيسة  أفادت   - دخيل  حسام  الشدادي/ 
ضحى  الشدادي  كهرباء  لمؤسسة  المشتركة 
الطراف بأن سبب انقطاع التيار الكهربائي عن 
مدينة الشدادي وريفها يعود لعطل في العنفات 
الجبسة،  غاز  معمل  في  للكهرباء  المولدة 
لسبب غير معلوم، مؤكدةً أن المؤسسة تسعى  

لحل المشكلة في أقرب وقت.

وقالت ضحى الطراف: »إن سبب انقطاع التيار 

يعود  وريفها  الشدادي  مدينة  عن  الكهربائي 
معمل  في  الكهرباء  عنفات  في  حاصل  لعطل 
غاز الجبسة 17 كم شرق مدينة الشدادي، وأن 
العطل قد أصاب العنفات منذ أيام حيث أصاب 
أدى  مما  والثالثة  الثانية  التوليد  عنفتي  العطل 
إلى توقف الخدمة على معظم الخطوط، حيث 
الحمولة  عند  الخطوط  في  الغاز  تجمد  يتسبب 

الزائدة إلى توقف العنفات«.
عملية  في  باشرت  الصيانة  ورش  أن  وأكدت 
للوقوف  الفائت  األربعاء  مساء  منذ  اإلصالح 

فيما  وقت،  أسرع  في  وإصالحه  العطل  على 
الشدادي  لكهرباء  المشتركة  الرئيسة  تحدد  لم 
تزامن  فيما  اإلصالح،  لعملية  زمنية  مدة  أي 
غالبية  توقف  مع  »العامة«  الكهرباء  انقطاع 
الشدادي وريفها  األمبيرات في مدينة  مولدات 
من  مخصصاتهم  على  حصولهم  عدم  بسبب 
الديزل الالزم لتشغيل المحركات من قبل لجنة 

المحروقات.
بلدية  في  المولدات  لجنة  عضو  أكد  وبدورة 
قاموا  أنهم  السلوم  ماجد  بالشدادي  الشعب 

بإرسال كمية إسعافية من المحروقات لمولدات 
يتم  ريثما  وريفها  للشدادي  المغذية  األمبير 

القليلة  األيام  في  كامل  بشكٍل  الكمية  توزيع 
القادمة.

دمشق/ هيلين كاوا - أسواٌق شعبية ال تخلو 
وكشكاٌت  الطرقات  أرصفة  على  بسطاٍت  من 
رغم  دمشق  مدينة  في  أصحابها  منها  يعيش 
تُعيل  إنّها  إالّ  مواد  من  تحويه  ما  بساطة 

عائالٍت كثيرة.
دمشق  سكان  بها  يمر  صعبة  إنسانية  أوضاٌع 
والوافدين إليّها بسبب األزمات االقتصادية التي 
ال تُعد وال تُحصى؛ ظروٌف تدفع بأرباب األُسر 
للعمل بعملين أو أكثر لتأمين أبسط االحتياجات 
والعودة في نهاية اليوم ُمنهكي القوى وجيوب 

شبه خاوية.

معاناة بائعي البسطات يف 
دمشق

الدمشقي  الميدان  حي  ابن  رشيد  حازم  يخرج 
من  تتألف  لعائلٍة  معيٌل  أٌب  وهو  عاماً«   43«
خمسة أفراد في الصباح الباكر حيث ال يستطيع 
الكبيرة  الشتوية  األلبسة  كمية  بسبب  الرؤية 
تراه  وجسمه؛  وكفيه  وجهه  بها  يغطي  التي 
يجول شوارع المدينة ُمتعب القوى بالكاد يجر 

يحتوي أغراضاً  خطواته وهو يحمُل صندوقاً 
يفترش بها الطريق. »أبيع الجوارب والكفوف 
ألعاباً  الشتاء أضيف  الصوفية والمسابيح وفي 
لألطفال«، أما كيف يتدبر أموره في أيام الشتاء 
يقول:  مكشوف،  مكاٍن  في  يجلس  أنّه  خاصةً 
أبيع  أحياناً  السوق،  تخف حركة  المطر  »أيام 
بالحارات وأحياناً أذهب لسوق الهال،  متجوالً 

أُعتُل أقفاص الخضرة ألصحاب المحالت«.
فرده  أثناء  البرد  من  رشيد  األب  يرتجف 
قد  جاره  يكون  حتّى  ينتهي  أن  فما  لبضاعته، 
والتي  الرطب  الخشب  من  قطعٍ  بإشعال  نجح 

غالباً ال يناالن منها إال الدخان.

مردود ضعيف

 بنظراٍت بائسة يراقب الشاب سليمان األشرفي، 
منطقة  دمشق  مدينة  سكان  من  عاماً«   38«
»مزة خزان« وهو اآلخر أٌب لعائلٍة كبيرة فقد 
بيته ببداية األحداث- يراقب المارة لعلَّ زبوناً 
ال  مردوده  بات  الذي  الصغير  كشكه  يدخل 
يغطي مصاريف أجاره: »توفى أخي وزوجته 
وأوالدي  صغار  أطفاٍل  ثالثة  ورائهم  وتركوا 

رزقهم  وتحصيل  صعبة  باتت  والحياة  ثالثة 
ليس باألمر الهيّن«.

 وأضاف األشرفي وهو ينفض كفيه ماذا نفعل؟ 

أين نذهب ؟! أصبحنا نخجل من العودة للبيت 
وال نحمل معنا ربطة خبٍز ألوالدنا.

كشك  يحتويها  التي  األغراض  جانب  إلى   

في  البنات  غزل  زوجته  تصنع  المعيل  الوالد 
أوالده  أحد  ليبيعها  البوشار؛  وأكياس  البيت 
البرد ال أحضر ولدي  الكشك: »في  باب  أمام 
معي؛ فمنظره وهو ينفخ على يديه لتدفئتهما ال 

أستطيع تحّمله«.

ال وقود للتدفئة وال كهرباء

يرجع الوالد وابنه من العمل ليكتمل بؤسهما في 
انقطاع الكهرباء التي تحرمهم حتى في مجيئها 
»أشتري  الكهربائية:  السخانات  تشغيل  من 
القدرة على شراء  لدّي  بالليتر فليس  المازوت 
برميل والبطانيات ال تقف بوجه برد الشتاء هذا 

العام«.
وجوهٌ بائسة تراقب حركة السير في الطرقات 
عيشها؛  لقمة  وراء  تسعى  دمشق  مدينة  وسط 
مجديَّاً  بها  الجلوس  يعد  لم  وأكشاك  بسطاٌت 
وأجوٌر متدنية ال تسد حاجةً وال تُغني من جوع 
ما  أقل  واقعٍ  على  الصبر  هللا  يسألون  وأناٌس 

يُقال بوصفه بأنّه: »مأساوي«.

محمد العلي العبد اهلل عبيد محمد النهار


