عين روناهي
مواقف جميلة في رحلة
سرفيس قصيرة
روناهي /قامشلو ـ قبل دخولنا العام
اجلديد توجهت لسوق قامشلو ،وركبت
أحد السرافيس ،وفي الطريق بسبب
الزحمة على الطريق العام املمتد من
احلي الغربي إلى السوق ،حدث حادث
صغير بالكاد المست سيارة األخرى،
فتر ّجل صاحب السيارة الذي كان احلق
عليه وتوقف وصاح لسائق السيارة
األخرى هل حصل شيء لسيارتك؟ فقال
ال فقال مرةً أخرى أنت متأكد خالص هل
أذهب؟ قال تيسر هذه احلادثة تُذكرنا
بكم من شخص هرب وفر َّ في حال صدم
سيارة أخرى أو صدم أحد املواطنني،
وهنا حضرت األخالق ،وفي طريق العودة
ركبت سيارة سرفيس أخرى فرأيت كيف
شخص دفع عن شخص آخر يعرفه أجرة
السرفيس وعندما وصلنا مقابل مبنى
بريد قامشلو صاحب السيارة الذي نحن
معه استأذن هل باإلمكان شراء كأس
شاي؟ فقلنا :تفضل وسأل الشباب من
منكم يريد أن يشرب كأس شاي أو قهوة؟
فقلنا شكراً ،وعندما وصل إلى صاحب
الكشك الصغير الذي يبيع الشاي
والقهوة وبعض أنواع البسكويت عرفه
شخص هناك فدفع عنه على الفور
قبل حتى أن يُخ ِرج حق كأس الشاي
من جيبه ،إنَّ ما رأيته من ُحسن اخللق
والتعامل نتمنى أن ينتشر في كل مكان
في مدننا ،ونتعامل مع بعضنا البعض
كأننا عائلة واحدة ،وهكذا يقوى اجملتمع
عصيا ً على كل من يريد الفتك
ويصبح
ّ
به سواء إن كان عبر الترويج للمخدرات
أو أي عادة سيئة ،وطبعا ً قد يتساءل
البعض بأنه تعودنا من خالل عني روناهي
تسليط األضواء على بعض القضايا
التي ننتقد فيها اجلهات املعنية في
مناطقنا ،أو حتى حالة اجتماعية
يتسبب بها أعراف أو تقاليد بالية ،ولكن
أحببت أن أنشر هذه املواقف التي نود أن
تُعمم في مناطقنا ألنه بالفعل بسبب
العصبية وعدم التعامل بأخالق حسنة
مع بعضنا البعض شاهدنا الكثير من
املشاكل التي أدت حتى إلى القتل ،لذلك
الصبر والتعامل احلسن ال يؤدي إال إلى
قلة املشاكل وانتشار احلب واالحترام
أكثر بيننا.
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أحمد أحمد ..الطفل الذي ُي ّ
رقع ما
تبقى من أحالمه بعمله الشاق

قد حرمته من أبسط حقوقه في الحياة ،حتى
إنه ال يستطيع إكمال دراسته ويدرس كبقية
رفاقه.

«رفاقي يتوجهون للمدرسة وأنا
إىل العمل»

كوباني /سالفا أحمد ـ كل صباح يخرج
من بيته حامالً في ُمخيلته جثمان حلمه
الذي قتلته األزمة في سوريا ،ويحاول أن
يُعيد ذاك الحلم للحياة من جديد عبر أدوات
تصليح السيارات ،محاوالً بتلك األدوات
إصالح مستقبله الذي ُد ِ ّمر في حرب بالده
وأفسده المستبدون.
للطفولة حكاية خاصة ذات نكهة مؤلمة
مع الحرب التي اندلعت في سوريا ،تلك
الحرب التي لم يسلم منها حتى التراب الذي
ع ِطشا ً الحتضان جثامين أبنائها ،فبات
بات َ
األطفال يهربون من لهيبها ،ويحتمون تحت
أظالل أسقف أحالمهم المندثرة.
سوريا تلك البالد التي تدمرت مع أحالم
سميت بالثورة
شعبها وأهلها في األزمة التي ُ
والتي وضعوا كل أحالمهم فيها وتوقعوا أنها
سفينة الخالص من واقعهم المرير ،لكن تلك
الثورة كانت بداية النهيار بلدهم وقتل ما
تبقى من أحالمهم ،فالثورة التي كانت تهتف
بالحرية والعدالة تحولت لصراع دموي
وأزمة أنهكت أرواح ماليين السوريين،
شعب بات ضحية لكل شيء فإن لم يُمته
القصف والصواريخ والحرب ،قتلته األزمة

االقتصادية الخانقة في البالد.
وفي شمال وشرق سوريا كان للشعب حصة
من دمار الحرب والصراع ،وبشك ٍل خاص
أخذ أطفال هذه الرقعة نصيبا ً أكبر من األلم
الذي تركته تلك الثورة ،فاآلالف منهم قد
تركوا دراستهم وأصبحوا أولياء أموار
عائلتهم بعد استشهاد آبائهم أو ولتأمين لقمة
عيش عائلتهم ،وبينهم الطفل أحمد أحمد الذي
لحق باآلالف من رفاقه األطفال الذين تركوا
سن صغير لمساعدة
دراستهم ليعملوا في ٍ
أسرهم في تأمين لقمة العيش.
أحمد ذاك الطفل الصغير الذي يحمل المفتاح
في يده وكأنه يحمل القلم للرسم ويحاول
بإصالحه لتلك السيارة المعطلة وكأنه يرسم
صورة ألحالمه ومستقبله المجهول الذي
يلوح في أفقه دخان السيارات المعطلة.
أحمد أحمد طفل من مدينة كوباني ،يبلغ من
العمر  15عاماً ،قد ترك دراسته منذ ثالثة
أعوام ،وانخرط بالعمل الصناعي لمساعدة
والده العاطل عن العمل في إعالة أسرته،
ساعيا ً خلف تأمين مبلغٍ صغير لتأمين البعض
من مستلزمات عائلته.
وفي لقاءٍ خاص لصحيفتنا مع الطفل أحمد،
يقول فيها إن هذه الحرب واألوضاع الصعبة

ويشير أحمد وعالمات الحزن تبدو على
مالمحه الطفولية الجميلة« :كنتُ من الطالب
األوائل في مدرستي ،لكن بسبب وضع
عائلتي المتدني أُجبرتُ لترك دراستي ألعمل
لتأمين لقمة العيش ألخوتي ووالدي».
ويضيف إن« :عقب ذهابه كل يوم للعمل في
ساعات الصباح الباكرة ،يصادف رفاقه وهم
حاملين حقائبهم المدرسية للتوجه للمدرسة»،
ويقول إذ لم تكن هذه الحرب في بالدي وأبي
عاط ًل عن العمل لكنت كبقية رفاقي أمارس
حياتي بكامل حقوقي« :وكان استيقاظي في
كل صباح ألجل مدرستي وليس ألجل عملي
الشاق».
وتتألف عائلة أحمد من سبعة أشخاص أعمار
إخوته تتراوح بين  7حتى  16عاماً ،وقد
بدأ أحمد وأخاه األكبر منه منذ ثالث سنوات
بالعمل في الحياة الصناعية لمساعدة عائلته.
ويبلغ راتب أحمد الشهري أربعين ألف أي
 11دوالرا ً أمريكياً ،ويقول أحمد« :بالرغم
إني أعلم إن راتبي الشهري قليل جدا ً وال
يسد حاجات عائلتي ،إال إنني مجبر للعمل
بهذا المبلغ الضئيل ألساعد أخي في إعالة
أسرتي».
ويشير أحمد إلى إن والده عاطل عن العمل
منذ قرابة الثالثة أعوام ،وإنه يسعى جاهدا ً
إليجاد عمل لنفسه ،لكن مع األسف دون
جدوى.
ويطالب أحمد الجهات المعنية والمنظمات
اإلنسانية بتقديم العون لعائلته ،وإيجاد عمل
لوالده العاطل عن العمل ،ليتمكن من العودة
لدراسته كبقية رفاقه.

الوكيل احلصري للتوزيع

شركة الشمال

shrktronahi@gmail.com
0998723906
املكتب الرئيسي :قامشلو  -دوار سوني

نساء جل آغا :حان الوقت لرفع صفة اإلرهاب عن حزب العمال الكردستاني
مطالب عديدة ،وأصوات تتعالى مجدداً ،إلزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة اإلرهاب ،قائمة سوداء وضعت حركة التحرر
ب أعزل ُجرد من حريته ،دولة تمزقت وتالشت أجزاؤها،
الكردستانية في خانة هي بعيدة عنها تماماً ،حركة نادت وطالبت بحقوق شع ٍ
وأي جريمة
أي إرهاب هذا الذي تدعو إليه هذه الحركة؟ ُ
فجاءت حركة التحرر الكردستانية تناضل وتحارب في لم شتات هذه الدولةُ ،
تلك حين تطالب بحقك المشروع؟2»..

ليلى مهمو :تر ُكنا ألرضنا ومقدساتنا حُمال هلم

آخر الكالم
النهايات الصعبة

مصطفى بالي

كنه ٍر جارٍ ودعنا عاما ً آخر من أعوامنا ،ومعه
خيرة رفاقنا ومقاتلينا أبناء شعبنا أولئك
(الكرد السيئون) ،الذين ما زالت أفكارهم
وتقض
وأفعالهم تنغص على الطورانية نومها
ِ
حني وآن ،باعتبارها العدو
مضاجعها في كل ٍ
الوجودي للشعب الكردي ،بينما ما زال (الكرد
هم
غيهم وضاللهم ،ال َ
اجليدون) ماضني في ّ
لهم سوى كسر اجملاديف ووهن الهمم.
في خريف العام املاضي وصوال ً إلى أواخره ثمة
محطات للتأمل والعبر لنستنبط منها القوة
والعزمية واإلرادة ،نستخلص منها بعض ما قد
ينتظرنا أو يحاك لنا ،لنتبني الطريق الذي ما
زال يروى بالدم والدمع منذ عقودٍ أربع ،ال يثني
شعبنا عنه قتلٌ وال تهجير.
في التاسع من تشرين الثاني وحلظة استهداف
الطورانية عميد املناضلني الكرد الشهيد
«يوسف كلو» قال شقيقه في كلمة مقتضبة
أمام ذوي الشهداء« :أيها الشعب الكردي
بشراكم إننا على أعتاب النصر والظفر ،ال
تعيروا باال ً لهؤالء الوحوش» أي استمروا في
نضالكم وال تترددوا خشية آلة الغدر واإلبادة.
فيما بعد وفي معرض النشاطات االجتماعات
والفعاليات املتعلقة باألزمة السورية ،خرج
علينا ميخائيل بوغدانوف في أكثر من تصريح
ومناسبة عديدة للتأكيد على رفض بالده ألي
مشاريع انفصالية في سوريا ،أو فرض األمر
الواقع في سوريا ،مع أن بوغدانوف ومبا ميثله
من موقع ال ميكن أن يطلق خطابا ً شعبويا ً
لالستهالك الشعبوي أسوةً بشخوص بائسة
من املعارضة السورية ،فالرجل ميثل قمة هرم
الدبلوماسية الروسية ،وبيده الكثير من خيوط
احلل والربط ليس في سوريا فقط بل في العالم
بكل مناطقه الساخنة والباردة.
تخلل ذلك انعقاد قمة أستانة (التي لم أعد
أعرف رقم تسلسلها) فكان بيانها اخلتامي
تأكيدا ً ملا ورد في تصريحات بوغدانوف جلهة
رفض املشاريع االنفصالية ،ورفض (كيانات
األمر الواقع) ولم تخرج تصريحات الدبلوماسية
اإليرانية أو التركية عن هذا السياق ،فيما
كانت تصريحات ساسة ودبلوماسيي حكومة
دمشق عبارة عن صدى ً ذليل لهذه التصريحات،
بالتزامن ُسرِّبَت معلومات عن لقاءات أمنية
وعودة التنسيق بني أجهزة استخبارات حكومة
دمشق مع استخبارات الدولة التركية ،لتفعيل
اتفاقية أضنة التي ما هي إال اتفاق البعث /
االحتاد والترقي /العثمانيني اجلدد إلبادة الشعب
حولت سوريا إلى
الكردي ،هذه االتفاقية التي ّ
والية عثمانية ال غير.
قد يبدو للوهلة األولى ،أنه ال ترابط بني ما
قاله شقيق الشهيد يوسف كلو وتصريحات
أسياد (الكرد اجليدين) في سياق رؤيتهم لألزمة
السورية ،وقد يبدو املشهد للوهلة األولى
مأساويا ً باعثا ً على التشاؤم ،سيما وأن العام
الذي مضى كان متخما ً بالتضحيات اجلِسام،
مليئا ً بأحزان األمهات صاخبا ً بالتصعيد
الوحشي الطوراني ،فقد فيه الشعب الكردي
سعرت فيها الطورانية حربها
خيرة مناضليهّ ،
مبختلف وسائل القتل والدمار واإلبادة ،أمام
مرأى ومسمع العالم وغالبا ً بتواطؤ منه ولسان
حالهم يقول إما أن تيأسوا وتستسلموا وإما
القتل والدمار ،حتى أن الكثير من الكرد وغير
الكرد وصلوا إلى مشارف اإلحباط ،وكأن
التقنية والقوة الغاشمة هي التي ستحدد
املصير واملآل.
املنطق يقول أنه كلما كان هناك إيغال وتوحش
هذا يعني أن هناك مقاومة شرسة ،ومعطيات
مرعبة تخيف وتنغّص العيش على الطرف الذي
يصعد والعام الذي سبق ككل أعوام املقاومة
املفصلية في تاريخ حركة حرية كردستان،
العبرة فيها أن العدو فشل فشال ً ذريعا ً في
حتقيق هدفه املتمثل بإركاع الكرد وإعادتهم
إلى القبر الذي كان على سفوح آغري ،مع فارق
بسيط وجوهري هو أنهم عندما دفنوا الكرد
هناك ،إمنا دفنوا شعبا ً ميتا ال نُعاة له بينما
اليوم يحاولون إبادة شعب حي له ماليني األنصار
في مختلف أصقاع األرض ،وآالف األصدقاء في
مختلف مفاصل القرار العاملي ،الفرق هو أن ذاك
الكردي املدفون في آغري كان يعرف كيف يبكي
ويستعطف ،بينما هذا الكردي يعرف كيف
ميتص الصدمة وميارس الفعل ال رد الفعل وهذه
الفروق هي ما جتعل العدو في قمة توحشه.
السيد بوغدانوف يعرف أن الكرد ما عادوا
أولئك الذين يبكون ،إمنا هم رأس حربة التغيير
في الشرق ،لذلك يحاول توجيه الضربات
االستباقية الطورانية ويعرف أن الكرد على
أعتاب احلرية وماضون قدما ً نحوها ،وكذلك
اإليرانيون يعرفون ذلك ،بينما بؤس سلطة
دمشق ال حول لها وال قوة ولذلك لن تكون إال
صدى ً بائس.
هذا املارثون بدأ منذ عقودٍ أربعة و سيستمر
حتى خط النهاية ،بيد أن كل النهايات صعبة
كاخملاض أليمة كجرح فيه ملح ،وعليه فإننا
أمام مسؤوليات تاريخية ِجسام في العام
اجلديد لنصل بأحالمنا إلى منتهاها.
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يومية سياسية ثقافية اجتماعية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر

قالت الرئيسة المشتركة للبيت اإليزيدي
في إقليم الجزيرة ،ليلى مهمو ،إن
هجمات الدولة التركية المحتلة على
شنكال ،تأتي في إطار إبادة اإليزيدين
وتهجيرهم ،وأشارت أن أهالي شنكال
قدموا الكثير من الضحايا من أجل
استمرار الحياة ،وتركيا هي التي
ساهمت بشكل كبير في مجزرة 2014
بحق اإليزيدين6»...
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قسد :إحباط
 115عملية
إرهابية لداعش
خالل عام
أكد المركز اإلعالمي لقوات سوريا الديمقراطية أن قسد أحبطت الكثير
من العمليات اإلرهابية في شمال وشرق سوريا وال سيما ضد داعش ،كما
وحافظت على أمن واستقرار المنطقة ،وحذرت من خطورة الهجمات
التي تشنها دولة االحتالل التركي على المنطقة والتي تؤثر بشكل سلبي
على الكفاح ضد خاليا داعش6»...

اإلغاثي يزيد من الكارثة
الدعم
شح َّ
ُّ
ّ
اإلنسانية مبخيم احملمودلي
في ظل تدهور األوضاع اإلنسانية والمادية في مخيم المحمودلي ،الذي
يحوي عشرات اآلالف من النازحين من مختلف المناطق السورية،
تتزايد مطالب النازحين لتكثيف الجهود بهدف وضع حد لمعاناتهم3»...

«فاشلني» ...رسائل السوريني إىل االحتاد
العربي السوري لكرة القدم
من جديد أثبتت اللجنة المؤقتة لتسيير أمور لعبة كرة القدم في سوريا التابعة
لحكومة دمشق فشلها بخصوص المنتخب السوري ،حيث فشل في تأمين مباراة
ودية حتى مع غامبيا ،وتالها إلغاء المعسكر الذي كان مزمع إقامته في قطر،
وليثير الخبر موجة من السخرية على شبكات التواصل االجتماعي ولخصها أحد
المعلقين بكلمة «فاشلين»12»...

عائليت إحدى الضحايا اليت
خلّفتها احلرب يف سوريا

درباسية  FMسبعة
أعوام على نقل احلقيقة

عيدا الجاسم هي أم لعائلة نازحة تقطن في مخيم
المحمودلي ،تروي معاناتها بعد أن توفي زوجها،
وإصابة أوالدها باألمراض النفسية ،والعصبية
نتيجة المشاهد المرعبة ،بالحرب الدائرة في ريف
حمص قبل نزوحها ،فتعيش اآلن مع قلة الدعم،
وتقديم المساعدات اإلنسانية من قبل المنظمات
اإلنسانية في المخيم2»...
ساهمت إذاعة درباسية إف.إم في إظهار حقيقة
ثورة شمال وشرق سوريا ،ألهالي ناحية
الدرباسية ،والقرى التابعة لها ،على مدى سبعة
أعوام ،وحققت تقدما ملموسا ً في مسيرتها
المهنية ،فأُفسِح لها المجال؛ لكي تكون «صوت
الحقيقة» لدى أهالي الدرباسية10»...

السنة الحادية عشرة  -العدد 1040
األربعاء  5كانون الثاني 2022
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نساء جل آغا :حان الوقت لرفع صفة اإلرهاب عن حزب العمال الكردستاني
جل آغا /أمل محمد  -مطالب عديدة ،وأصوات تتعالى مجدداً ،إلزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة اإلرهاب ،قائمة سوداء وضعت
شعب أعزل ُجرد من حريته ،دولة تمزقت وتالشت أجزاؤها،
حركة التحرر الكردستانية في خانة هي بعيدة عنها تمام ًا ،حركة نادت وطالبت بحقوق
ٍ
وأي جريمة تلك حين
أي إرهاب هذا الذي تدعو إليه هذه الحركة؟
ُ
فجاءت حركة التحرر الكردستانية تناضل وتحارب في لم شتات هذه الدولةُ ،
تطالب بحقك المشروع؟

نجودة فارس

نزهة سيف الدين

تتجدد العهود التي تدعو لتصعيد النضال،
ووضع تصنيف جديد لحزب العمال
الكردستاني ،تصنيف يليق بعظمة هذه الحركة،
ويُجردها من تلك المزاعم الباطلة ،التي نُسبت
إليه.
تتواصل الدعوات من أهالي ناحية جل آغا
في شمال وشرق سوريا ،إلخراج حزب
العمال الكردستاني من قائمة اإلرهاب،
«نجودة فارس» من نساء الناحية أكدت على
ضرورة التمسك بفكر هذا الحزب ،وتصعيد
النضال لرفع اسم الحزب من قائمة اإلرهاب:
«هذا الفكر أ ُ ِ ّ
سس من أجل الوصول لمجتمعٍ
ديمقراطي بأطيافه وشعوبه كافة ،لم يتأسس

لنشر اإلرهاب ،فمطالبه وأهدافه واضحة
وجلية ،تتمثل في تحقيق الحرية والمساواة بين
الشعوب».

صفة اإلرهاب تليق فقط برتكيا
الدكتاتورية
وتابعت« :نحن على يقين تام ،أن مجلس األمن
حين أدرج الحزب في قائمة اإلرهاب ،لم يكن
على دراية كاملة بأهدافه ومطالبه ،إنما اكتفى
بما سمعه من دولة االحتالل التركي ،حينها
أقنعت تركيا مجلس األمن بمزاعمها الباطلة،

حتى ت َّم إدراج الحركة في هذه القائمة ،لذا
نطالبه بإعادة النظر في فلسفة ومساعي حزبنا،
الذي يمثل صغارنا وكبارنا ،نساءنا ورجالنا».
ونوهت إلى أن حزب العمال الكردستاني،
ليس مجرد حزب سياسي ،بل هو خليط من
األحزاب الثقافية ،واإلنسانية والفكرية ،الذي
يعمل على خلق مجتمع فاضل ال يحوي أي
خالف ،ونزاعات سياسية ،بل مجتمع قائم على
وحدة الشعوب ،لقد أبصرنا النور مع انتشار
فكر الحزب ،كنا قبل ذلك نجهل معنى الحرية،
حزبنا بقيادة قائدنا زرع في نفوسنا حب الحياة،
وغرس قيما ً نبيلة في أبنائنا».

مزاعم باطل ،ونضال مستم ٌّر
مدّ ة  44عاماً
وبدورها حدثتنا نزهة سيف الدين ،إلى أنه
حان الوقت ليعرف العالم حقيقة حزب العمال
الكردستاني ،التي حاولت الدولة التركية
اخفاءها على مدار هذه السنوات ،تلبيةً
لمصالحها الدكتاتورية ،فالدولة التركية المحتلة
هي من نسبت صفة اإلرهاب لحزبنا ،ولقد حان

الوقت المناسب لمحو هذه الصفة عنه ،والذي
بدأ العالم يتيقن حقيقته رويدا ً رويدا ،الذي يدعو
للسالم وليس العكس».
وأردفت« :نضال حزبنا من أجل الحرية
مستمر منذ أكثر من  44عاماً ،وهو مصدر
أمل للشعب الكردي ،وشعوب الشرق األوسط،
يجب علينا الوقوف بصف واحد ،والعمل ضدَّ
هذا الحظر غير القانوني ،والظالم ضد حركتنا،
التي تمثل الشعب ومطالبه».

واختتمت حديثها بالقول« :طالبنا بحقوقنا،
وسنطالب ،ولن نتوقف يوما ً عن النضال
والسعي للوصول لحرية قائدنا ،وإزاحة صفة
اإلرهاب عن حركتنا ،والسالم والعيش الحر
من أهم مبادئنا ،لم نخترق يوما ً القوانين الدولية،
ولم ُ
ونشرد
نغز أرضا ً ليست لنا ،ولم ند ّمر
ّ
ً
شعبا ً أعزال ،إنما طالبنا بحريتنا المشروعة،
واسترداد أرضنا المسلوبة».

نساء ديرك ُين َِد ْد َن بالهجمات التركية المتك ّررة على زركان وتل تمر

ديرك /هيلين علي  -استنكرت نساء مدينة
ديرك ،هجمات االحتالل التركي ،ومرتزقته
على ناحيتي زركان ،وتل تمر في مقاطعة
الحسكة بشمال وشرق سوريا ،وطالبن
بمعاقب ٍة دولية عالمية للمحتل التركي،
والتوقف عن دعمه ،والتغاضي عن انتهاكاته
المستمرة بحق المدنيين العُ َّزل.
تستمر انتهاكات االحتالل التركي ،ومرتزقته
في مناطق شمال وشرق سوريا ،فآلة الحرب
العثمانية مستمرة بك ِّل همجي ٍة ووحشي ٍة للنيل
ب.
من المدنيين ،والسكان اآلمنين دون ذن ٍ
أهالي شمال وشرق سوريا عامةً ،يستنكرون
ما يحدث بحق األهالي ،في كل من ناحيتي
زركان وتل تمر ،لشدة ما يالقونه من عنفٍ ،
وتهجير ،وحركة نزوحٍ قسري؛
وقت ٍل ،وتدميرٍ،
ٍ
مكان آمن.
بحثا ً عن
ٍ
صحيفتنا «روناهي» كانت في جول ٍة ميدانية،
لالطالع على آراء األهالي؛ لما يجري بحق
ب
أهالي زركان ،من اعتداءات على حقوق شع ٍ
أعزل ،أمام مرأى العالم ،وعدسات الكاميرات،

التي تفضح الممارسات االستعمارية دون
جدوى.

هل لصمت العامل أمام الوحش ّية
الرتك ّية مربر؟!
شاهة عبد هللا امرأة ٌ خمسينية من مدينة ديرك،
التقت بها صحيفتنا ،لتكون أول كلم ٍة تنطق بها
حول هذا الموضوع« :القتل والدمار ،وبرد
الشتاء ،أعانهم هللا ،وصبّر قلوبهم».
وتابعت كالمها ،وقد بدت عالمات الغضب
واالستنكار والحمية على وجهها ،متسائلة:
«لماذا ك ّل هذا؟ ما الذي يحدث؟ لماذا يصمت
العالم عن جرائم أردوغان وجيشه؟ أال يوجد
عدل في هذه األرض؟».
كلمات األم شاهة كانت ساخطةً غاضبةً،
مواطن
توضح كمية األلم ،التي يشعر بها ك ُّل
ٍ
حر في روج آفا والعالم.
ٍّ

ناس أبرياء ضح ّي ُة عدوانٍ مجرم
أُ ٌ
شيرين سلو امرأة أربعينية تقطن في ريف
ديرك ،فقدت ابنها هي األخرى ،منذ أربع
سنوات بسبب الحرب ،فهي مهجرة من سري
كانيه ،لم تدا ِو السنون جراحها بعد« :فقدت
ابني بسبب أردوغان وأعوانه ،خرجت من
بيتي ،وتركت أرضي أمام صم ٍ
ت دولي».
بعيون امتزج فيها الدمع واألمل ،والتحدي
ٍ
تتابع شيرين كالمها ،مؤكدة على أنّها تستنكر،
وتدين ما يحدث في زركان« :أشعر بك ّل أم
فقدت ابنا ً أو أخا ً أو زوجاً ،أشعر بك ِّل موجة
ناس أبرياء ما هم إالّ
بردٍ ،تنخر في عظام أ ُ ٍ
عدوان مجرم».
ضحية
ٍ
يجمع سكان أهالي ديرك على المطالبة بمعاقب ٍة
دولية عالمية للمحتل التركي ،والتوقف عن
دعمه ،والتغاضي عن جرائمه بحق المدنيين
العزل ،الذين إن سلموا من رصاص المحتل،

لم يسلموا من برد الشتاء ،ورحلة التهجير
المريرة.
فناحية تل تمر تتبع إداريا ً لمدينة الحسكة،
وتبعد عنها نحو  40كيلومترا ً من جهة الشمال،
انتشرت فيها قوات حرس الحدود السورية
الهجانة نهاية  ،2019باتفاق مع قوات سوريا

الديمقراطية ،وبرعاية وضمانة روسية بالجهة
الشرقية على طول خط نهر زركان ،حتى بلدة
تل تمر ،وبعض القرى اآلشورية الواقعة غرب
البلدة ،فيما تنتشر مرتزقة االحتالل التركي في
جهتها الشمالية والغربية.

عيدا الجاسم :عائلتي إحدى الضحايا التي خلّفتها الحرب في سوريا
الصفحات السوداء ،التي خلفتها مرتزقة داعش
على المناطق ،اآلثار النفسية واألمراض
العصبية ،التي أثرت على األطفال والكبار
نتيجة المشاهد الدموية ،التي أصبحت متالزمة
بشكل يومي مع أهالي المناطق ،التي نالت
حصتها من االنتهاكات ،التي مورست عليها،
والتي حتى هذ ِه اللحظة لم تُكشف بشكل كلي.
روناهي /الطبقة  -عيدا الجاسم هي أم لعائلة
نازحة تقطن في مخيم المحمودلي ،تروي
معاناتها بعد أن توفي زوجها ،وإصابة أوالدها
باألمراض النفسية ،والعصبية نتيجة المشاهد
المرعبة ،بالحرب الدائرة في ريف حمص قبل
نزوحها ،فتعيش اآلن مع قلة الدعم ،وتقديم
المساعدات اإلنسانية من قبل المنظمات
اإلنسانية في المخيم.

ضح ّية الحرب
ضمن هذه المشاهد المأساوية ،والقصص
اإلنسانية التي خلفتها األزمة في سوريا،
نتحدث عن عائلة نازحة من قرية الالطوب
في ريف حمص الشرقي ،التي تقطن في مخيم
المحمودلي غربي مدينة الطبقة ،األم عيدا
الجاسم معيلة العائلة ،تروي لصحيفتنا قصة

النسخة الورقية العدد - 1040 :النسخة اإللكترونية العدد1238 :

معانتها بقولها« :أصيب ابني األكبر إبراهيم
بمرض نفسي وعصبي؛ نتيجة المشاهد الدموية
والحرب في بلدتنا الالطوب بريف حمص ،ما
أجبرنا على النزوح إلى المخيم ،كانَ إبراهيم
الذي يبلغ من العمر  40عاما ً يعمل في رعي
األغنام ،يعاني من حاالت عصبية طفيفة في
السابق ،ولكن نتيجة الحرب ،وصلت ب ِه الحالة
لتأزم عصبي ما أدى لفقدان القدرة العقلية
بشكل شبه كلي».

االبن إبراهيم وأخته وضحة
وأضافت األم عيدا« :ما يزيد من الوضع
سو ًءا ،أن ابنتي وضحة البالغة من العمر 44
عاما ً أيضا ً أًصيبت بالمرض نفسه ،والحالة
النفسية ،التي أثرت على حياتها وعلى قدرتها
العقلية ،ما زاد من معاناة عائلتنا ،فهم يحتاجون

بشكل يومي إلى رعاية طبية خاصة ،ومراقبة،
وتأمين األدوية العصبية ،التي تعدّ مفقودة
وقليلة ،وباهظة الثمن».
وتابعت عيدا« :ابني إبراهيم لديه ثالثة أطفال،
توفت زوجتهُ بالقصف في مطلع عام ،2014
ما زاد من العبء الكبير على عاتقي بحمل
مسؤولية العائلة ،التي تحتاج بشكل يومي
لالحتياجات المعيشية األساسية والرعاية،
حيث ما يتوفر لدينا في المخيم ،يعدّ غير كافٍ
لتأمين جميع المستلزمات األساسية ،وال سيما
مع بداية فصل الشتاء».

مطالبة بتقديم الدعم
واملساعدات
واختتمت األم عيدا الجاسم حديثها بمناشدة
المنظمات اإلنسانية ،والجهات المعنية من

أجل تقديم يد العون لها ،وألحفادها وأبنائها
التي طالتهم نتائج الحرب ،مبينةً حاجتها
الماسة لتأمين الرعاية الطبية ،واألدوية النفسية
والعصبية ،التي تُعطى لهم بشك ٍل يومي،
إضافة لتأمين مستلزمات واحتياجات المعيشة،
التي أصبحت صعبة للغاية في ظل ظروف
النزوح المأساوية.
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مذكرة دعوى
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة
في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021/2093م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :نعسان البطران
بن محمد
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك
مفيد فناوي بن حسين ،بطلب/بجرم تثبيت بيع
سيارة
هو يوم االثنين الواقع 2022/1/17م الساعة
 /10/فعليك أن تحضر في الوقت المعين
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى
النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى
وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
خالل مدة أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر
في الصحيفة.
.......................................................
..................................................
مذكرة دعوى
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة
في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021/2099م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :طالل اإلبراهيم
بن إبراهيم
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك
باسل الجاسم بن بدر ،بطلب/بجرم تثبيت بيع
سيارة،
هو يوم األحد الواقع 2022/1/16م الساعة
 /10/فعليك أن تحضر في الوقت المعين
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى
النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى
وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
خالل مدة أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر
في الصحيفة.
.......................................................
مذكرة دعوى
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة
في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021/2012م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :إبراهيم ياسين
بن محمد
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك
صالح أيوب بن مسلم ،بطلب/بجرم تثبيت
بيع،
هو يوم الثالثاء الواقع 2022/1/18م الساعة
 /10/فعليك أن تحضر في الوقت المعين
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى
النيابة /هيئة العدالة الغرفة الثانية
وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
خالل مدة أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر
في الصحيفة.
.......................................................
مذكرة دعوى
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة
في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021/1400م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :أحمد وهاب بن
مصطفى
عنوانه بالتفصيل :إعالن عبر الجريدة
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك
خالد العيسى بن فتاح ،بطلب/بجرم تثبيت بيع
سيارة
هو يوم اإلثنين الواقع 2022/1/17م الساعة
 /10/فعليك أن تحضر في الوقت المعين
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى
النيابة /هيئة العدالة الغرفة االولى
وإال تجري بحقك المعاملة القانوني.
خالل مدة أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر
في الصحيفة.
.......................................................
إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف2021/798 :
طالب التنفيذ :أحمد الصغير بن محمد
المنفذ عليه :شريف أبو زيد

بدعوى :تثبيت بيع سيارة
نكلفك بتنفيذ القرار رقم  983لعام 2021
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في
الطبقة خالل مدة
أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر في
الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات
القانونية.
.......................................................
.......................................
إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف2021/790 :
طالب التنفيذ :ابراهيم الخليف بن خليف
المنفذ عليه :حمود الخليفة
بدعوى :تثبيت بيع سيارة
نكلفك بتنفيذ القرار رقم  892لعام 2021
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في
الطبقة خالل مدة
أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر في
الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات
القانونية.
.......................................................
..........................
مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 2021 – 2060م
اسم المطلوب تبليغه ونسبته :أنس إسماعيل
العيسى
عنوانه بالتفصيل :الجريدة الرسمية
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور
جلسة في الساعة  10صباحا ً من يوم االثنين
الواقع في 2021/1/19م للنظر في الدعوى
المقامة من قبل :حسين العيسى بطلب :تثبيت
بيع؛ فعليك ان تحضر في الوقت المعين وإذا
لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى
النيابة /هيئة العدالة الغرفة الثانية ،/وإن لم
تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك
اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر
في الجريدة.
.......................................................
إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف2021/799 :
طالب التنفيذ :علوش براح الحسين
المنفذ عليه :نزار مصطفى العوض
بدعوى :تثبيت بيع سيارة
نكلفك بتنفيذ القرار رقم  1077لعام 2021
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في
الطبقة خالل مدة
أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر في
الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات
القانونية.
................................................
سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة
االجتماعية في الرقة
رقم القرار وتاريخه /1549/
طالب التبليغ :فاطمة الحسن بنت محمد
المطلوب تبليغه :ابراهيم الحسن بن أحمد
موضوع الدعوى :تثبت زواج ونسب
خالصة القرار:
1ـ تثبيت الزواج الحاصل بين الجهة المدعية
فاطمة الحسن بنت محمد وإبراهيم الحسن بن
أحمد واعتباره واقعا ً بتاريخ .2015/1/1
 -2تثبيت نسب األطفال عمر ابراهيم
الحسن2016/1/1ومحمد ابراهيم الحسن
 2019/11/1من والدهم ابراهيم الحسن
ووالدتهم فاطمة الحسن بنت محمد
3ـ وإلزام امين السجل المدني بالرقة بتنفيذ
مضمون القرار بعد انبرام القرار
4ـ تضمن المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
5ـ قرار صدر وأُف ِهم علنا ً بتاريخ /8/15
 2021وجاهيا ً وبمثابة الوجاهي بحق المدعى
عليه قابالً للتمييز.
خالل مدة أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر
في الجريدة.
.......................................................
إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف2021/794 :
طالب التنفيذ :قوجانة عايد الدلو
المنفذ عليه :محمود محمد مطيا

إعالنــــات
بدعوى :تثبيت بيع سيارة
نكلفك بتنفيذ القرار رقم  860لعام 2021
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في
الطبقة خالل مدة
أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر في
الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات
القانونية.
.......................................................
..................
سند تبليغ حكم صادر عن ديوان هيئة العدالة
الغرفة الثانية
أساس 2022/556
رقم الملف  206لعام 2022م قرار394
طالب التبليغ :ماجد المخلف الغنام
المطلوب تبليغه :عبد المنعم شيخ الغثيث
عنوانه بالتفصيل :منبج قرية البويهج ع/ط
الجريدة الرسمية
مضمون القرار واألوراق المرفقة :مرفقا
بصورة من القرار باسم الشعب
هيئة العدالة االجتماعية في كوباني الغرفة
الثانية
-1الجهة المدعية
ماجد مخلف الغنام -منبج قريو
-1
الكاوكلي
أحمد الخليف الحمود  -منبج قرية
-2
البويهج
موضوع الدعوى :مبلغ
نحن أعضاء هيئة العدالة االجتماعية في
كوباني وبعد المداولة والمناقشة واالطالع
على كافة األوراق المبرزة في الدعوى تبين
لنا ما يلي:
أوالً :في الواقع :تتلخص وقائع الدعوى
باالدعاء المقدم من الجهة المدعية كل من
ماجد مخلف الغنام وأحمد الخليف الحمود
بتاريخ 2020 -4-14والذي جاء فيه أنهما
قاما بعملية حفر لدى المدعى عليه عبد المنعم
شيخ الغثيث والذي يعمل متعهدا ً في اعمال
الحفريات ،وإن سعر المتر  /27,000/سبعة
وعشرين ألف ليرة سوريّة وأنهما قاما بحفر
 /91/واحد وتسعين متراً ،وإن المدعى
عليه لم يعطيهما أجرتهما في الحفر لذا جاءا
لهيئة المحكمة ملتمسين إلزام المدعى عليه
عبد المنعم شيخ الغثيث بدفع مبلغ مليونان
وأربعمائة وسبعة وخمسين ألف ليرة سوريّة
ثمن الحفر
ثانيا ً في الجلسات الجارية علناً :حضر
المدعيان ماجد مخلف الغنام وأحمد الخليف
الحمود أمام هيئة ديوان العدالة وكرر الئحة
ادعائهما وأضافا إنهما قاما بحفر  /91/واحد
وتسعين متراً ،وإنهما توقفا عن العمل بطلب
من المتعهد ،وأنه لم يدفع أجورهما المتفق
عليها ،وإن المشرف على االنفاق جاء اليهما
وطلب منهما أن يتركا العمل وأن عالقتهما
مع المتعهد حيث التمسا من هيئة المحكمة
إلزام المدعى عليه بدفع أجور االنفاق وكررا،
كما حضر المدعى عليه عبد المنعم الغثيث
وأفاد أن المدعيان لم يُكمال الحفر كون الرفاق
طلبوا ان يتوقف عن الحفر وأن للمدعيين
حق عنده ولكن كون المسؤولون عن االنفاق
يعط
لم يعطوه أجور العمال لذا فهو لم ِ
المدعيان حقوقهما وإن األمتار التي ذكرها
المدعيان صحيحة والتمس إدخال كل من
المدعوين أحمد جمعان حمو وشرفان فاروق
سليمان باعتبارهما المشرفان على االنفاق
وكرر ،والهيئة تقرر إجابة طلب المدعى
عليه باإلدخال وأفاد كل منهما أنه هنا كعُرف
لديهما في االنفاق في حال عدم إنهاء العمل
في المكان المحدد فإنهم ال يصرفون األموال
للعمال وان المتعهد المدعى عليه عبد المنعم
لم ينفذ ما هو مطلوب منه ولم ين ِه أربعة
أنفاق المطلوب منه ،وإنه ليس لهم عالقة مع
العمال وإنما ذنب العمال ،وإنما ذنب المتعهد
المسؤول عن أجور العمال وأنهم يستحقون
أجورهم كونهم قد نفذوا عملهم وفق الشروط
المطلوبة ،وإن المدعى عليه عبد المنعم قد
خالف شروط العقد حيث العقد حيث لم يبقَ
ما يقال فقررت الهيئة رفع األوراق للتدقيق
التخاذ القرار المناسب أصوالً.
ثالثا :في المناقشة والتطبيق القانوني :بعد
االطالع تبين للهيئة أن دعوى المدعيان ماجد
مخلف الغنام وأحمد الخليف الحمود جديرة
بالقبول وذلك وفق االتفاق الحاصل بين
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المدعيان والمدعى عليه حول حفر االنفاق
وحيث أنهما نفذا االتفاق الحاصل بينهما
وحفر  /91/واحد وتسعين متر بمبلغ سبعة
وعشرون ألف ليرة سوريّة للمتر الواحد
أقر بأن
وحيث أن المدعي عليه عبد المنعم قد َّ
ذمته مشغولة بأجور العمال ،وإنه لم يدفع
أجورهم كون المسؤول عن الحفر لم يدفع
له األجرة وحيث إن اإلقرار حجة على علي
المقر وحيث أنه تم إدخال المسؤوالن عن
الحفر كل من المدعون شرفان فاروق سليمان
وأحمد جمعان حمود حيث أكد أن المدعيان قد
نفذا الشروط المطلوبة منهم وإنهم يستحقون
األجور وإن المدعى عليه عبد المنعم هو من
خالف شروط الحفر حسب العرف السائد
بينهم (في حالة عدم إتمام جميع الحفر ال يدفع
األجر) وحيث إن المدعى عليه عبد المنعم
لم ين ِه عمليات الحفر لجميع االنفاق المطلوبة
منه وبالتالي فإنه هو المسؤول عن تقصيره
في أداء العمل المطلوب منه وبالتالي للعمل
المدعيان ماجد مخلف وأحمد خليف وحيث أن
أقر بأن األمتار التي ذكرتها
المدعى عليه قد َّ
الجهة المدعية والبالغ  /91/مترا ً صحيحة
وإن المتر كان بمبلغ سبعة وعشرون ألف
ليرة سورية وحيث إنه لم يعترض على سعر
المتر بعد تالوة االدعاء عليه من الهيئة ولما
تقدم وبعد المداولة والمناقشة تقرر باإلجماع
ما يلي:
1ـ إلزام المدعى عليه عبد المنعم شيخ الغثيث
بدفع مبلغ وقدره /2,457,000/مليونان
وأربعمائة وسبعة وخمسين ألف ليرة سوريّة
أجرة األمتار التي حفروها للجهة المدعية
ماجد مخلف وأحمد الحمود.
2ـ تضمن المدعى عليه عبد المنعم والرسوم
والمصاريف.
خالل مدة أقصاها  /15/يوما ً من تاريخ النشر
في الجريدة.
.......................................................
..............
إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف2021/789 :
طالب التنفيذ :محمد عبيد المعزي
المنفذ عليه :علي حسن العلي ومتعب
الرمضان الغانم
بدعوى :تثبيت بيع سيارة
نكلفك بتنفيذ القرار رقم  928لعام 2021
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في
الطبقة خالل مدة
أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر في
الصحيفة وإال سوف تجري بحقك االجراءات
القانونية.
.......................................................
إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف2021/792 :
طالب التنفيذ :محمود الحمدو اليتيم بن
صطيف
المنفذ عليه :عبد المجيد احمد العيسى
بدعوى :تثبيت بيع سيارة
نكلفك بتنفيذ القرار رقم  999لعام 2021
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في
الطبقة خالل مدة
أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر في
الصحيفة وإال سوف تجري بحقك االجراءات
القانونية.
.......................................................
إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف2021/791 :
طالب التنفيذ :مرعي حسين الطه
المنفذ عليه :حسين سرور
بدعوى :تثبيت بيع سيارة
نكلفك بتنفيذ القرار رقم  907لعام 2021
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في
الطبقة خالل مدة
أقصاها  /15/يوما ً من تاريخ النشر في
الصحيفة وإال سوف تجري بحقك االجراءات
القانونية.
......................................................
مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس  2125لعام 2021م
المتكونة بين الجهة المدعية :هبة المرعي
والجهة المدعى عليها :أحمد مخلف

بدعوى :تفريق تاريخ الجلسة 2021/1/3م
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.
خالل مدة أقصاها  /15/يوما ً من تاريخ النشر
في الجريدة.
.......................................................
.............................
مزاد علني
بالغ رقم  /2608/لعام  2021هيئة التنفيذ
في منبج
بنا ًء على الملف التنفيذي رقم أساس /193/
لعام  2021المكون بين الجهة المنفذة ماهر
الخالوي والجهة المنفذ عليها سيف الدين
محمد بن محمد وبعد إخطار المنفذ عليه
وإلقاء الحجز االحتياطي على العقار وهو
عبارة عن شقة سكنية مساحتها  170متر
مربع مؤلفة من أربع غرف ومنافعها مكسية
طابق أول الكائنة على العقار رقم 1منطقة
عقارية قصر بنات العرب حيث ستعقد جلسة
المزاد العلني في هيئة التنفيذ في منبج في يوم
الثالثاء الواقع 2022/1/4
خالل مدة أقصاها  /15/يوم من تاريخ النشر
في الصحيفة.
.......................................................
............................
إخطار تنفيذ حكم
رقم الملف2021/795 :
طالب التنفيذ :عبد الواحد حميدي العلي
المنفذ عليه :خالد حسن الصطوف وسليمان
عبد الغفار الحسين
بدعوى :تثبيت بيع سيارة
نكلفك بتنفيذ القرار رقم  976لعام 2021
الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية في
الطبقة خالل مدة
أقصاها  /15/يوما ً من تاريخ النشر في
الصحيفة وإال سوف تجري بحقك اإلجراءات
القانونية.
.................................................
سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة
االجتماعية في الرقة
رقم القرار وتاريخه /870/
طالب التبليغ :رئام مصطفى الموح بنت
إسماعيل
المطلوب تبليغه :عمر أحمد الحمد -مجهول
اإلقامة
موضوع الدعوى :تثبت زواج وتفريق لعلة
الشقاق
خالصة القرار:
1ـ تصديق تقرير الحكمين الشرعيين المؤرخ
بتاريخ  2021/3/30والمتضمن التفريق بين
المدعية رئام مصطفى الموح بنت إسماعيل
والدتها هالة العلوش تولد الرقة  1997والقيد
الدهماء ص 77وبين زوجها المدعى عليه
عمر الحميد بن أحمد والدته شمسة األحمد
تولد حوائج كبير  1996القيد الدهساء ص
 77لعلة الشقاق والضرر واعتباره طفلة بائنة
بينونة صغرى وإلزام المدعية بالعدة الشرعية
بعد صدور القرار.
2ـ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مؤخر
مهرها والبالغ  /200000/مئتي ألف ليرة
سورية.
3ـ إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية نفقة
زوجية وتقدرها الهيئة بمبلغ /25000/خمسة
وعشرين ألف ليرة سوريّة واعتبار من تاريخ
االدعاء وحتى انتهاء العدة الشرعية
4ـ إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة
أطفال وتقدرها الهيئة بمبلغ/200000/
عشرين ألف ليرة سوريّة لكل واحد من
طفليهما ساري وحازم اعتبار من تاريخ
االدعاء وحتى انتهاء سن الحضانة كل واحد
منهم (ساري تولد  2018/8/10وحازم تولد
2021/7/1
5ـ وإلزام أمين السجل المدني المختص بتنفيذ
مضمون القرار في سجالته بعد انبرام القرار.
6ـ تضمن المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها  /15/يوما ً من تاريخ النشر
في الجريدة.
.......................................................
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كردية تتألق ببطولة األثقال بإقليم كردستان
عائلة
ّ

بسط المنتخب النسوي العراقي لرفع األثقال
سيطرته على منافسات البطولة العربية لرفع
األثقال ،المقامة في هولير ،عاصمة إقليم
كردستان.
وانطلقت البطولة العربية لرفع األثقال بمدينة
شقالوة في هولير ،يوم  26كانون األول
واستمرت حتى آخر يوم من السنة المنصرمة
 31كانون األول .2021

وشارك في البطولة أكثر من  200العب
والعبة ،يمثلون  14دولة عربية ،وشهدت
البطولة تألقا ً الفتا ً للمنتخب النسوي العراقي
لرفع األثقال بحصده عشرات الميداليات
الذهبية.
وضم كامل المنتخب النسوي العراقي إلى
جانب مدربة الفريق العبات كرديات ،من
بينهن ثالث العبات أخوات.

تألق الفت
وتألقت األخوات إيناس محسن وإسراء محسن
وأوشن محسن في منافسات البطولة بحصولهن
على  12ميدالية ذهبية ،ولفتن أنظار القائمين

على البطولة نحوهن بقوة.

فقد حققت إيناس محسن ست ميداليات ذهبية
في يوم واحد ،في منافسات وزن  59كغم برفع
األثقال.
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جمتمــــع

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

اإلغاثي يزيد من الكارثة اإلنسانية بمخيم المحمودلي
ش ُّح ال َّدعم
ّ
الطبقة /عمر الفارس  -في ظل تدهور األوضاع اإلنسانية والمادية في مخيم
المحمودلي ،الذي يحوي عشرات اآلالف من النازحين من مختلف المناطق السورية،
تتزايد مطالب النازحين لتكثيف الجهود بهدف وضع حد لمعاناتهم.

وقبلها تميزت أختها إسراء محسن في اليوم
األول من البطولة ،وحصلت على ثالث
ميداليات ذهبية ،فرفعت في مسابقة الخطف
 61كغم ،وفي رفعة النتر  65كغم.
وفي استمرار لتألق الالعبات الكرديات
واألخوات ،نالت األخت الثالثة أوشن محسن
ثالث ميداليات ذهبية في منافسات بطولة رفع
األثقال.

ابراهيم األحمد

إلى ذلك ،حصدت الالعبة الكردية رازاوة
لقمان ميداليتين ذهبيتين وواحدة برونزية ،بينما
نالت الالعبة دريا محمد ،ثالث ميداليات فضية
وثالث برونزيات ،ومثلها فعلت الالعبة إيمان
محمد.
وإزاء التألق لالعبات الكرديات في المنتخب
النسوي العراقي ،وجهت رئاسة إقليم كردستان
تهنئة للفائزات في البطولة العربية لرفع
األثقال ،خاصةً إيناس محسن ،التي تلعب
لنادي هولير الرياضي.

يُذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقام فيها
البطولة العربية لرفع األثقال في هولير ،إذ
جرت األولى في منطقة “سري بلند” ،والثانية
في مدينة هولير نفسها ،والثالثة تقام حاليا ً عند

مرتفعات قضاء شقالوة.
يشار إلى أن الدول المشاركة في البطولة،
هي العراق والبحرين والسعودية واألردن

وقطر وعمان وليبيا واليمن والسودان وسوريا
وجزر القمر وفلسطين والكويت ولبنان بحسب
وكاالت.

مخيم المحمودلي الواقع شمال غرب مدينة
الطبقة ،بما يقارب عشرة كيلو مترات تقريباً،
يحتضن ما يقارب  8536نسمة من النازحين
من مناطق متفرقة من األراضي السورية
(ريف حماة ،وريف دير الزور ،وحمص
وحلب ،والسلكية) علما ً أنه شهد توسعا ً قُبيل
فصل الشتاء نظرا ً لزيادة الضغط السكاني.
فيعاني النازحون في المخيم سوء وتدهور
األوضاع اإلنسانية والمعيشية ،مع بداية فصل
الشتاء لهذا العام ،الذي يترافق مع الظروف

أحمد العلي

وضحة المحمد

الجوية القاسية ،والتي تفتك بالخيام وقاطنيها
تزامنا ً مع قلة اإلمكانات والمساعدات اإلنسانية
من قبل المنظمات المحلية في المخيم.

إلظهار الصورة الواقعية ،لما يتعايشونه في
مخيم المحمودلي «إبراهيم األحمد» نازح من
ريف حمص ،شدّد على ضرورة توفير فرص
عمل لهم؛ ليتمكنوا من تأمين احتياجاتهم في
ظل الغالء الكبير ،وندرة المساعدات المقدمة
من قبل المنظمات المحلية« ،نطالب بتوفير
فرص عمل ،ولو حتى مهن صغيرة ألبناء
المخيم بعد حالة البطالة الكبيرة والفراغ،
اللذين يعاني من ُهما أبناء المخيم ،في ظل تزايد
طلبات المعيشة اليومية وغالء أسعار البضائع
التجارية ،والسلع الغذائية».

بطالة وقلّة يف فرص العمل
معاناة النازحين كانت من المواضيع الهامة،
التي عملت صحيفتنا «روناهي» على تسليط
الضوء عليها ،فالتقت بعدد من النازحين؛

ما الذي كشفت عنه لفائف مومياء الملك أمنحتب األول؟
كلامت متقاطعة

اعداد :دجوار احمد آغا

أفقي

عمودي

 1تل اثري في عامودا – عاصفة بحرية
 2 .النجدة بالكردية – عكس حي 3 .
لهب معكوسة – مجلة رياضية اسبانية
 4من مؤسسي المؤتمر القومي
الكردستاني  5 . KNKاسم علم مذكر
– حاجز  6 .شخصية كوميدية سورية
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عثر عليها عام  1881في مخبأ الدير البحري
ُ
باألقصر ونُقلت حديثا ً إلى متحف الحضارة
من بين موكب المومياوات أمنحتب األول
أحد المومياوات الملكية التي نُقلت إلى متحف
الحضارة (وزارة اآلثار المصرية).
كشفت دراسة علمية نُشرت أخيرا ً في المجلة
العلمية  Frontiers in Medicineبالتعاون
بين زاهي حواس ،عالم اآلثار المصري
وسحر سليم ،أستاذة األشعة في كلية الطب،
عن المزيد من األسرار بشأن الملك أمنحتب
األول ،إذ فحص خاللها مومياءه باستخدام
جهاز التصوير المقطعي المحوسب الموجود
في حديقة المتحف المصري بالقاهرة ،وتم
استخدم التقنيات الحديثة لألشعة المقطعية في
إزالة اللفائف افتراضيا ً عنها بواسطة برامج
الحاسب اآللي ومن دون المساس بها على
عرضها للتلف.
عكس الطريقة القديمة التي قد ت ُ ّ
والملك أمنحتب األول هو واحد من المومياوات
التي جرى نقلها في الموكب المهيب إلى متحف
الحضارة في (نيسان) من العام الماضي ،وهو
ابن الملك أحمس قاهر الهكسوس ،الذي تولّى
عرش مصر بعد والده وحكم البالد لمدة 21
عاما ً (من  1525إلى  1504قبل الميالد في
األسرة .)18
عثر على مومياء الملك أمنحتب األول
و ُ
عام  1881في مخبأ الدير البحري الملكي
باألقصر ،حيث أعاد كهنة األسرة  21دفن
وإخفاء مومياوات عدد من الملوك واألمراء
لحمايتهم من لصوص المقابر ،وبعد نقلها
إلى القاهرة ،تم فك اللفائف عنها في الفترة ما
بين عام  1881و 1896عدا مومياء الملك
أمنحتب األول ،فهي الوحيدة التي استُثنيت في
العصر الحديث حفاظا ً على جمال المومياء
المغطاة بالقناع الجنائزي وبأكاليل الزهور
الملونة ،فظل وجه صاحبها والمعلومات عنه
حبيسة القناع الملكي حتى ُكشف عنها أخيرا ً
في الدراسة المنشورة حديثاً.

الكشف عن وجه امللك
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وكان زاهي حواس أوضح في بيان صحافي
أن «هذه الدراسة نجحت للمرة األولى في
الكشف عن وجه الملك أمنحتب األول المحفوظ
تحت اللفائف منذ أكثر من ثالثة آالف سنة،
وأظهرت أنه يُشبه والده الملك أحمس األول
المحفوظة مومياؤه في متحف األقصر ،كما
حددت الدراسة عمر األول وقت الوفاة وقدّرته
بـ 35سنة» ،وكشفت الدراسة أن «حالته
الصحية كانت جيدة ولم تُظهر أي أمراض أو
إصابات بالمومياء توضح سبب الوفاة».
وأضاف إن «الدراسة كشفت معلومات مثيرة

عن طريقة تحنيطه المميزة ،إذ اتضح أن
وضعية تقاطع الساعدين على جسد مومياء
الملوك (التي تُس ّمى بـ»الوضعية األوزيرية»)،
بدأت بمومياء الملك أمنحتب األول ،وهو ما لم
يُشاهد في مومياوات من سبقوه واستمرت بعده
في ملوك المملكة الحديثة».
فحص المومياوات الملكية هو مشروع متكامل
تتبناه وزارة اآلثار المصرية وتنشر نتائجه
تباعا ً مع االنتهاء من كل مومياء ،وعنه تقول
سحر سليم أستاذة األشعة في جامعة القاهرة،
إنه «بدأ منذ أعوام بفحص مومياء الملك
توت عنخ آمون ،وال يزال مستمراً ،وبالفعل
تم فحص  40مومياء بطريقة آمنة تماما ً من
دون لمسها أو فتحها أو أخذ عيّنات منها،
وهذه الطريقة للفحص باألشعة أدق بكثير من
التشريح أو الفحص بالعين المجردة».

موكب املومياوات امللكية
يستنفر ِسجاالً حول الهوية
املرصية
تضيف« ،نتائج هذه الفحوصات تضيف
معلومات تاريخية جديدة أو تعدل معلومات
موجودة بالفعل من خالل مطابقة النتائج التي
نحصل عليها باألحداث التاريخية المعروفة
لتؤكد أشياء أو تنفيها ،فمثالً من النتائج المهمة
لهذا المشروع الكشف عن تفاصيل مقتل الملك
سقنن رع في معركة تحرير مصر من الغزاة
الهكسوس ،إذ إنه من الثابت تاريخيا ً مقتله في
المعركة ،وبالفعل تمت مقارنة شكل وحجم
الجروح الموجودة في جسده بأنواع األسلحة
المستخدمة في هذا العصر لتتطابق معها ،ومن
النتائج المهمة أيضا ً الكشف عن أسرار مقتل
عرف بمؤامرة
الملك رمسيس الثالث في ما ُ
الحريم ،مما يدل على أن علوم اآلثار الحديثة
يمكنها إعادة كتابة التاريخ».
تضيف سحر سليم «من خالل هذه الفحوص،
نتعرف أيضا ً إلى تفاصيل بعض العلوم
المصرية القديمة مثل التحنيط ،فالمصري
يدون وصفه للتحنيط ،فندرس الظاهرة
القديم لم ّ
وتطورها من خالل فحص المومياوات
واختالف الطريقة المتبعة في تحنيط كل منها
وتطورها .فمثالً في حقبة معينة ،كانت تتم
إزالة المخ من الجثمان ،بينما في مراحل الحقة
في الدولة الحديثة ،كانت تُنجز عملية التحنيط
من دون إزالة للمخ».
ً
توضح« :ندرس أيضا تطور اللفائف وطرق
الحفاظ على الجلد التي استخدمها المحنطون
والتي يضاهي بعضها عمليات التجميل الحديثة
في العصر الحالي ،كما ندرس تطور أشكال
الحلي والتمائم التي توضع مع المومياوات

على مر العصور .فكشفت صور األشعة ثالثية
األبعاد عن وجود  30تميمة داخل مومياء
الملك أمنحتب األول وبين لفائفها وكذلك عن
وجود حزام أسفل ظهر المومياء مكون من 34
خرزة من الذهب».

جانب إنساين
وذكرت أستاذة األشعة« :عند فحص ودراسة
إحدى المومياوات ،أشعر أنها تعود إلى واحد
من أجدادي أو فرد من عائلتي إضافة إلى
كونه ملكا ً عظيماً ،فتدفعنا دراستها إلى التأمل
في إنجازاته وما قدمه للتاريخ وال يزال باقيا ً
حتى اآلن ،فنتعامل مع المومياء بشك ٍل إنساني
تماماً ،ونشعر أن علينا مسؤولية إلحياء ذكراه
في العالم من خالل الحديث عنه ،ألن هذا يعيده
إلى الحياة من خالل ذكر إنجازاته ،إضافة
إلى ذلك نشعر أن علينا مسؤولية لتصحيح
المعلومات الخاطئة التي قد يتم تداولها عالميا ً
لمواضيع بعينها بتقديم األدلة بشك ٍل علمي من
دون تحيّز».
تضيف« :من بين هذه المواضيع الزعم بأن
كهنة األسرة  21أعادوا دفن المومياوات
الملكية للملوك القدامى في الخبيئتين الملكيتين
في وادي الملوك والدير البحري ،بينهم
أمنحتب األول ،بهدف سرقة الحلي والنفائس
منها إلعادة استخدامها ،لكن بالفحص تم
الكشف وللمرة األولى عن أسرار معالجتهم لها
قبل إعادة دفنها وأثبتت الدراسة العناية الفائقة
التي أولوها إياها ،ومدى حرصهم على الحلي
الذهبية ووضع عدد من التمائم في داخلها،
مما يعيد الثقة بحسن نوايا مشروع إعادة
دفن المومياوات الملكية للحفاظ عليها عكس
المزاعم التي أُثيرت سابقاً».
وكاالت

ندرة املراكز الطبية
كما ولفت األحمد إلى معاناة أخرى ،يعانونها
إضافة للوضع االقتصادي الصعب ،وهي نقص
المراكز والمعدات الطبية ،واألدوية ،تزامنا ً مع
وجود إحصائية كبيرة ،لعدد المرضى من ذوي
االحتياجات الخاصة ،وأصحاب األمراض
المزمنة ،التي تحتاج إلى رقابة دوائية ،وعالج
طبي يومي باهظ الثمن ،مثل أمراض الضغط
والسكر والغدة واألورام الخبيثة ،إضافة إلى
التخوف من انتشار جائحة كورونا في المخيم،
الذي يكتظ بالسكان.

الحلول الناجحة لقاطني املخيم
ثان من ريف حماة «أحمد العلي» سكن
نازح ٍ
في المخيم منذ بداية تأسيسه ،وكان شاهدا ً على
التطورات ،التي حصلت ،وعلى الجهود التي
بُذلت في المخيم منذ تأسيسه ،غير أنها لم تكن
كافية؛ لتجاوز المحن حسب ما أكده العلي:
«نزحت إلى مخيم المحمودلي ،منذ تأسيسهُ
أي ما يقارب سبع سنوات ،فلم يشهد المخيم
تحسنا ً في األوضاع مثل هذا العام ،فوجدت
مؤخرا ً مشاريع عدة ،نفذتها الجهات المعنية،
والمنظمات اإلنسانية ،مثل ترميم الخيام وتوفير
التعليم ،على نطاق واسع وتوزيع المدافئ،
ولكن الجانب األساسي يحتاج إلى دعم أكبر،
المتمثل بالمساعدات الغذائية ،التي بدالً من
أن تزيد كمية المواد الغذائية الموزعة ،فهي
تتناقص مع تقطيع فترات التوزيع للنازحين،
التي تستغرق أكثر من شهرين في بعض
األحيان ،إضافة لذلك مشكلة المادة األساسية
للمعيشة ،وهي الخبز ،فمخصصات كل عائلة
ال تكفي لوجبة طعام واحدة ،ما يجبرنا على
شراء الخبز السياحي من السوق الحر ،الذي

يعدّ غالي الثمن».

توفري الجانب الصحي
وفي السياق ذاته طالبت «وضحة المحمد»
بتوفير آلية للتخفيف من غبار المخيم ،الذي
يؤثر على األطفال ،حيث انتشرت حاالت
أمراض الربو ،وضيق التنفس ،الناتجتان عن
الغبار المتطاير في المخيم ،وبينت ضرورة
تسليك وحفر شبكة لتصريف المياه ،بعيدا ً عن
الخيام لتجنب بقاء المياه الملوثة بالقرب من
الخيام السكنية التي تزيد من احتمالية اإلصابة
باألمراض.
وزادت وضحة مطالبها بضرورة توفير العالج
الطبي البنها الوحيد ،الذي يصارعه مرض
فرط نشاط الغدة الدرقية منذ أعوام ،وذلك
في ظل النقص الحاصل في األدوية الطبية،
وتوفير العالج لمثل هذه الحاالت اإلنسانية في
المخيم ،الذي يروي معاناة شعب ،لم يكن لهُ
من هذه الحرب على مدى سنوات ،إال أنه كان
ضحية األزمة السورية.

ثالثون عام ًا من الحب واإلخالص للمهنة...
العم عبد الرحيم حاجي
مسيرة
ّ

كركي لكي /ليكرين خاني  -منضدة خشبية،
وعدة أدوات للتصليح ،كل ما يحتاجه العم
عبد الرحيم حاجي ،الذي تظهر على تجاعيد
وجهه ،آثار الزمن الذي يأبى أن تنقرض هذه
المهنة ،التي أحبها ،واضعا ً أمامه عددا ً من
األدوات الكهربائية ،الملقاة هنا وهناك ،والتي
شكلت مالمح المحل القديم ،المستأجر منذ
خمسة عشر عاماً.
وسط عشرات المحالت في سوق مدينة كركي
لكي ،يوجد محل مساحته ال تتعدى ثالثة أمتار،
طوالً وعرضاً ،وعلى بابه يجلس العم عبد
الرحيم حاجي ،على كرسيه بمدخل محله ،من
الساعة الثامنة صباحاً ،وحتى الخامسة مسا ًء،
يعمل في تصليح مختلف األدوات الكهربائية
والمنزلية ،متمسكا ً بمهنته معتزا ً بها ،ومحافظا ً
وتعود تلك المهنة منذ صغره،
عليها لحبه لها،
ّ
فكان يساعد والده ،وجده مشيرا ً إلى أنه لن
يرضى بغيرها بديالً ،مهما كانت المهن
األخرى سهلة ،ولنتعرف عن قرب على قصة
عبد الرحيم حاجي فكان لصحيفتنا «روناهي»
لقاء معه.

رغم تنقيل بني بلدان عدّ ة مل
أبدّ ل مهنتي
أكثر من ثالثين عاما ً يعمل في هذه المهنة،
التي تعلمها من والده وجده ،وأصر أن يتعلم
كل ما يتعلق بمهنة تصليح الكهربائيات ،العم
عبد الرحيم حاجي من سكان قرية «روباريا»
التابعة لناحية ديرك ،اعتمد هذه المهنة منذ
شبابه ،وداوم على التعلم وعمل في بلدان
عدة ،منها لبنان ،ومصر ،فاكتسب المزيد
من الخبرة ،ويشير عبد الرحيم حاجي إلى أنه
ورغم توفر مهن عدة ،كان بإمكانه امتهانها إال
أنه تمسك بعمله موضحاً« :تعلمت الكثير فيما
يتعلق بمهنة تصليح الكهربائيات ،وتنقلت عدة
مرات في حياتي بهدف تعلم المزيد ،ولم أغير
مهنتي لحبي لها وتعودي عليها».
العم حاجي يجاهد لمعرفة كل ما يتعلق بالقطع
الكهربائية؛ ليتمكن من إصالحها «إنني أجيد
التعامل مع أي قطعة ميكانيكية أو كهربائية في
المحل».

قيمة العمل
هذه المهنة تعدّ مصدر دخل للعم ،ولعائلته
في تأمين احتياجاتهم «همي الوحيد أن أؤمن
المصاريف اليومية لزوجتي وألبنائي السبعة».
ويوضح العم حاجي إلى أن الدخل بالكاد يغطي
المصاريف اليومية ،بسبب األزمة االقتصادية،
التي تمر بها المنطقة «تكاليف إيجار المحل
والمصاريف الجانبية للمحل ،كفواتير الكهرباء
والماء تجعل من دخلي ينكمش وبالكاد أؤمن
المعيشة اليومية ،وتتضمن مستلزمات أبنائي
المدرسية».
وتابع حاجي حديثه عن فترات توفر العمل
والزبائن قائالً« :إن أكثر األوقات عمالً
بتصليح اآلالت الكهربائية هي في فصلي
الشتاء والصيف؛ الستعمال اآلالت بغرض
التدفئة والتبريد ،أما عن الفترات األخرى
فأقوم بتصليح األدوات المنزلية البسيطة من
كهربائيات وطناجر الضغط».

صعوبات العمل
العم حاجي كغيره من المهنيين يواجه صعوبات
في عمله ،ولعل الصعوبة التي يتلقاها في توفير
القطع الكهربائية التي يحتاجها في التصليح،
وغالء ثمنها في مقدمة تلك الصعوبات ،حيث
يضطر إلى شرائها من قامشلو والحسكة،
منوها ً إلى أن هذه الصعوبات لم تواجهه إال

في الفترة األخيرة ،بسبب ارتفاع سعر الدوالر
واحتكار التجار فيقول عن ذلك« :أعمل جاهدا ً
في تصليح األدوات كافة بيدي وبخبرتي،
ولكن بعض األدوات الكهربائية يستعصي
ي تصليحها ،لعدم توفر قطع بديلة وصعوبة
عل َّ
الحصول عليها ،وغالء ثمنها ،فأضطر في
معظم األحيان إلى استدانة المال بغرض
تصليح األدوات ال ُمعطلة».
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الدينية بالشدادي :استهداف بيوت اهلل جريمة ال ُتغتفر
اللجنة
ّ

روناهي /الشدادي ـ أدان الرئيس المشترك لمكتب األوقاف في الشدادي الشيخ أحمد األسعد ،استهداف دولة االحتالل التركي لدور العبادة في
زركان ،معتبرا ً أن هذا االستهداف انتهاك صريح لبيوت اهلل ولحرمتها.
وفي سياق منفصل ،قصفت دولة االحتالل
التركي مرتزقتها ،يوم الخميس الفائت ،مسجدا ً
في بلدة زركان  30كم شرقي ريف سري كانيه
المحتلة.
وتداول ناشطون فيديو الستهداف المسجد
بواسطة قذيفة مدفعية ،حيث يظهر الفيديو
إصابة مدني أثناء تواجده أمام المسجد بالتزامن
مع القصف المدفعي.

سجل دولة االحتالل حافل
ُّ
باملجازر
وفي هذا الصدد قال الرئيس المشترك لمكتب

األوقاف في الشدادي الشيخ أحمد األسعد،
لصحيفتنا «روناهي» :إن االستهداف المباشر
للمساجد جريمة جديدة تضاف إلى سجل
دولة االحتالل التركي ،ومرتزقتها ،ويعد هذا
االستهداف انتهاكا ً صريحا ً لبيوت هللا ودور
العبادة ،فضالً عن كونه جريمة يعاقب عليها
القانون الدولي.
وأضاف األسعد :يعد هذا االستهداف استكماالً
لحرب اإلبادة ،التي تُمارس ضد شعبنا
بمختلف أطيافه ،فلم يسلم الحجر والشجر،
األطفال والشيوخ ،العربي والكردي ،فغاياتهم
أكبر وأطماعهم تتوسع ،وهدفهم األبرز خنق
الشعوب وتهجيرهم من أراضيهم وإضعاف
عزيمتهم.
وأشار األسعد :الحلم األردوغاني لم ولن

سقيت
يتحقق ،فجذورنا متشبثة بأرضنا ،و ُ
بدماء اآلالف من أبنائنا ،ولن نتنازل عليها
بهذه السهولة ،ومن هنا ندين بشدة الصمت
الدولي المخزي ،حيال الجرائم واالنتهاكات،
التي تقترفها تركيا بشكل يومي ،وعلى مرأى
من أعين الجميع ،محملهم المسؤولية الكاملة
عن كل قطرة دم أريقت.
وكانت دولة االحتالل التركي قد نفذت مجزرة
بحق المدنيين في ناحية زركان ،وقراها اآلمنة
باستهداف المنازل بمدافعهم ،والذي أسفر عن
استشهاد ثالثة مدنيين ،بينهم طفل يبلغ من
العمر سنتين ،وامرأتان ،وجرح أربعة آخرين،
باإلضافة إلى استهداف المسجد الكبير في
زركان؛ ما تسبب في دماره.

والديمقراطي
في سيمالكا االعتصام مستم ّر
ّ
يلبي النداءات
الكردستاني ال ّ
ّ

كان إغالق معبر سيمالكا».
واختتم أحمد محمود حديثه بالقول:
الديمقراطي الكردستاني ،لم يرد حتى اآلن
على مطالب األهالي سوى إغالقه معبر
سيمالكا» ،مؤكدا ً «أن اعتصامهم مستمر،
حتى استالم جثامين الشهداء ،الذين يمثلون
رموز ومقدسات الشعب الكردي في األجزاء
الكردستانية األربعة».

مطالبتنا بتسليم جثامني
الشهداء مستمرة
مركز األخبار ـ أكد مناوبون تحت خيمة
االعتصام في معبر سيمالكا ،أنهم مستمرون
في االعتصام حتى استالم جثامين الشهداء،
وأضافوا أن إغالق المعابر ،والحدود لن
يثنيهم عن مقاومتهم في خيمة الشرف
والكرامة ،التي دخلت شهرها الرابع.
دخلت فعالية خيمة االعتصام شهرها الرابع،
وسط مناشدات القوى الوطنية والسياسية
وشعوب شمال وشرق سوريا ،بضرورة
االستجابة لمطالب المعتصمين وأهالي
الشهداء وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

عىل الدميقراطي الكردستاين
االستجابة ملطالبنا
حول ذلك تحدث الرئيس المشترك التحاد

الكادحين في ناحية الدرباسية ،أحمد محمود
المشارك في االعتصام لوكالة هاوار فقال:
هناك مشاركة لجميع النقابات واالتحادات،
للتضامن مع المعتصمين في معبر سيمالكا
(اتحاد األطباء ،الصيادلة ،الحرفيون،
السائقون ،الكادحون ،واتحاد الصناعة)،
للتنديد بالمجزرة ،التي ارتكبها الديمقراطي
الكردستاني ،في إشارة إلى كمين خليفان
الذي طال مجموعة من الكريال مكونة من
سبعة مقاتلين.
وأضاف محمود :إن مطالب المعتصمين
في سيمالكا ،هي استالم جثامين الشهداء،
الذين استشهدوا على يد قوات الديمقراطي
الكردستاني ،وإن المعتصمين طالبوا خالل
رسالتهم ،الديمقراطي الكردستاني باالستجابة
لمطالب ذوي الشهداء ،وتسليم جثامين أبنائهم
إليهم ،غير أن رد الديمقراطي الكردستاني،

وبدوره قال والد الشهيد علي عبدو؛ حسن
عبدو ،الذي استشهد في الرقة عام ،2017
إن خيمة الكرامة والشرف ،التي دعا إليها
مجلس عوائل الشهداء ،دخلت شهرها الرابع،
مضيفا ً إن اعتصامهم مستمر حتى استالم
جثامين الشهداء.
ووجه عبدو رسالة إلى شعب باشور مفادها:
أن أهالي روج آفا ،قدموا شهداء في باشور،
ومستعدون للتضحية من أجل شعبنا في
باشور».
ً
واختتم حسن عبدو حديثه قائال :إن
الديمقراطي الكردستاني ،يعتقد أن إغالق
المعبر ،يؤدي إلى تجويع الشعب ،ولكنه ال
يعلم بأن أهالي روج آفا لن يتراجعوا عن
حقوقهم ومطالبهم ،وال يؤثر عليهم الحصار،
وسيواصلون نضالهم واعتصامهم في خيمة
االعتصام حتى استالم جثامين الشهداء.

روسية على سهل الغاب
جوية
غارات
ّ
ّ

مركز األخبار ـ شنت مقاتلة روسية،
ثالث ضربات جوية ،استهدفت محيط
قرية العنكاوي بمنطقة سهل الغاب شمال
غربي حماة ،تزامن ذلك مع تحليق لطيران
االستطالع الروسي في أجواء المنطقة
المسماة «خفض التصعيد».
استهدفت طائرة حربية روسية ،االثنين
الثالث من كانون الثاني  ،2022بثالث
غارات جوية محيط قرية العنكاوي بمنطقة
سهل الغاب شمال غربي حماة ،في إطار
التصعيد الروسي المتواصل على المنطقة
المسماة «خفض التصعيد» تزامن ذلك مع
تحليق لطيران االستطالع الروسي في أجواء
«خفض التصعيد» وذلك مع استمرار القصف

الجوي لليوم الرابع على التوالي ،وفق ما
أفاده المرصد السوري لحقوق اإلنسان.
وشن الطيران الروسي (األحد) نحو عشر
غارات جوية ،استهدفت محيط قرية الشيخ
يوسف بريف إدلب الغربي ،ومحيط السجن
المركزي قرب مدينة إدلب ،ومحيط محطة
سيجر للمياه ،والتي تغذي مدينة إدلب
والقرى الغربية منها ،ما أدى إلى خروجها
عن الخدمة ،نتيجة تضرر بعض األنابيب،
باإلضافة إلى الغارات التي طالت األطراف
الشرقية لجبل األربعين ،وحرش مصيبين في
محيط مدينة أريحا ،قرب أوتوستراد الـ M4
«حلب – الالذقية» الدولي.
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أربعة أعراض تشير إلى قصور القلب
يعاني ماليين األشخاص في العالم من قصور
القلب (فشل القلب) ،وهو حالة مرضيّة ربما
ال تُش ّخص بسهولة ألن أعراضها قد ترتبط
بأمراض أخرى وبالتقدم في السن.
إن قصور القلب ليس مرضاً ،بل هو عبارة
عن خلل وظيفي .وقصور القلب ينطبق على
جميع الحاالت التي تكون فيها عضلة القلب
غير قادرة على أداء دورها كمضخة ،ومن ثم
إمداد الجسم بالدم والعناصر الغذائية على نحو
جيد .قد تتحول هذه الحالة الصحية إلى مشكلة
مزمنة وتتفاقم المخاطر.

إلى قصور القلب.
تدريجياً ،تفقد العضالت قوتها وقدرتها على
االنقباض السليم ،وال يصبح القلب قادرا ً على
تزويد الجسم باألكسجين والعناصر المغذية
التي يحتاج إليها ،وهذه الحالة هي قصور القلب
على وجه الدقة.
ويمكن أن يحدث القصور في أحد جانبي
القلب ،أي فشل البطين األيسر أو األيمن ،وقد
يصيب العضو بأكمله ،وهو ما يُعرف بقصور
القلب الشامل.

أعراض قصور القلب

ما األسباب؟

المهجرون بمخيم نوروز يح َلمون
ّ

بالعودة إلى منازلهم وقراهم في 2022

وتتابع سلمى وتصف اليوم األخير من السنة،
وكيف استقبل سكان المخيم عامهم الجديد،
بقولها :نحن نحتفل لكن بطريقتنا البسيطة نشعل
الشموع داخل ك ّل خيمة ،ونوزع البالونات
على األطفال ،ونوزع السكاكر والحلوى
وسعداء بذلك رغم األلم الذي بداخلنا».

روناهي /ديرك ـ يحل العام الجديد على اآلالف
من المهجرين في شمال وشرق سوريا ،حامالً
أمنياتٍ ،ال تزال معلقة تنتظر األمل؛ لن تتحقق
إال بالعودة إلى منازلهم وقراهم ،ونهاية رحلة
التهجير واأللم المستمرة منذ أعوام.
في مخيم نوروز بريف ديرك في شمال وشرق
سوريا ،المكتظ بالمهجرين ،الذين لهم أمنيات
وطقوس خاصة؛ فسنون النزوح والتشرد
والتهجير والقتل؛ لم تقتل األمل واألماني،
عام بقلوبهم ،التي تحلم
التي تتجدد مع بداية ك ّل ٍ
وتطمح بالعودة لمنازلهم ،التي يشتاقون إليّها.

العودة املرشوعة
اعتادت الشابة العشرينية من مهجري سري
كانيه سلمى عبد الحميد ،التي تقطن مخيم
نوروز ،مع عائلتها منذ أكثر من عامين؛ أن
تكتب أمنياتها مع استقبال السنة الجديدة ،وهي
فتاة ٌ شابة أرهقتها حياة المخيمات ،وتشعر
بالحنين مع طول سنين الغياب؛ تخط سلمى
على ك ّل صفح ٍة في دفترها« :أتمنى أن أعود
لبيتنا ،غرفتي أشيائي ذكرياتي.« ...
وتتنهد الشابة وعينيها تراقب انتهاء اليوم
األخير من السنة ،لع ّل العام الجديد يحمل
بطياته الخير لها ولعائلتها.
وتتحدث سلمى لصحيفتنا عن طقوس رأس
السنة واالحتفال بها بالمخيم :نجتمع وصديقاتي
نجمع باقة ورد كبيرة وبطاقةٌ نكتب عليّها
«لعلّه عاما ً للعودة »..ونوزعها على أهالي
المخيم».

قطع 700

رسم االبتسامة هدفنا
ومن جهتها تحدثت المهجرة من سري كانية
شيرين علي ،وهي صديقة سلمى ،وتربطها
بسكان المخيم عالقةٌ وطيدة فقالت :وهي
تتحدث عن مبادرتها اإلنسانية مع صديقاتها
والبسمة ال تفارق وجهها؛ ألنّهن استطعن
رسم االبتسامة واألمل على وجو ٍه متعبة،
يكاد النزوح يقتل بداخلها معالم الحياة :قمنا
بطبخ صنفين من الطعام بكميا ٍ
ت كبيرة ،وقمنا
بتوزيع الطعام وسط أجواءٍ عائلية.
وتابعت شيرين الشابة المبتسمة ،بسرد
تفاصيل ما جرى تلك الليلة بالقول« :لن يشعر
بتأثير ما فعلنا إال من يعيش في الخيم؛ فأمنياتنا
مشروعة».
كانت أماني ،وأحالم ،وشيرين وسلمى ومئات
الشابات والشبان الكبار والصغار؛ أكبر من
أن تستوعبها خيمة ،وأجمل ما في أمانيهم أن
اليأس ال يعرف لقلوبهم مدخالً.
«أتمنى أن أعود لبيتي» أمنيةٌ ترددها قلوب
سكان المخيمات قبل ألسنتهم.
كلمات أمل يتحدى بها المهجرون رصاصة
المحتل ،ويحاربون بها غطرسة العدوان
التركي ،الذي هجر ودمر وقتل وأسال الدماء،
أناس
لكنه لم يتمكن من قتل الحياة بعيون
ٍ
يستقبلون عام  2022بابتسامات األمل.
حملت أمانيهم البسيطة المحملة بالحياة ،لعلها
تمطر فرجاً ،وفرحاً ،وأنا أردد «لعلّه عا ُم
العودة».

معمرة في
شجرة زيتون
ّ

ناحية شيراوا بعفرين

مركز األخبار ـ قطع مرتزقة فيلق الشام
التابعين لجيش االحتالل التركي قرابة 700
شجرة زيتون معمرة ،في ناحية شيراوا
بمقاطعة عفرين المحتلة ،بهدف تحطيبها
وبيعها وتشويه طبيعة المقاطعة.
في سياق ممارسات القطع الجائر لألشجار،
التي يرتكبها االحتالل التركي ،والمجموعات
المرتزقة التابعة له ،أفاد مصدر من داخل
مقاطعة عفرين المحتلة ،بأن مرتزقة فيلق الشام

أقدموا على قطع قرابة  700شجرة زيتون
معمرة بهدف تحطيبها وبيعها ،باإلضافة إلى
تشويه وتخريب طبيعة المقاطعة.
وأضاف المصدر :إن األشجار التي قُطعت
عرف أن  250منها تعود ملكيتها إلى المواطن
ُ
عبود بكري ،ويقع حقله على طريق كفر نبو-
برج حيدر التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة
عفرين المحتلة.

السنة الحادية عشرة  -العدد 1040
األربعاء  5كانون الثاني 2022

قصور القلب من المضاعفات ألمراض القلب
أو الجهاز التنفسي ،وهناك مجموعة أسباب قد
تُعيق القلب عن توزيع الدم بكفاءة ،من بينها
اضطراب نبضات القلب ،وأمراض عضلة
القلب (اعتالل عضلة القلب) أو الصمامات،
ومرض الشريان التاجي ،واألضرار الناجمة
عن النوبات القلبية ،وإصابة القلب بأحد
الفيروسات ،وتعاطي الكحول .وقد يؤدي
تضيق الشرايين الطرفية أو انسدادها ،أو
مرض السكري ،أو ارتفاع ضغط الدم إلى
الحدّ من تدفق الدم ،وذلك يجعل القلب يضخ
بقوة أكبر.

متى يحدث قصور القلب؟
بغض النظر عن األسباب ،فإن قصور القلب
يتطور في جميع الحاالت وفق نمط واحد.
في البداية ،يحاول الجسم تعويض القصور

عبر مطالبة القلب باالنقباض بقوة أكبر وعلى
نحو متكرر من أجل الحفاظ على تدفق الدم
بالمستويات العادية ،ولكن ذلك يؤثر في
الدورة الدموية الطرفية والكلى ،يبني القلب
بسبب المجهود اإلضافي لضخ الدم مزيدا ً من
العضالت التي يمكن أن تتسبب بزيادة ثخانة
جدران البطينين لتكون قادرة على احتواء

مزيد من الدم مع كل انقباض.
لكن هذه اآلليات ال يمكن أن تستمر بشك ٍل
طبيعي مدة طويلة ،بل تتسبب بمرور الوقت
في إضعاف عضلة القلب.
فبعد بضعة أشهر ،يصاب القلب باإلنهاك
جراء الجهد اإلضافي ،ويؤدي ذلك مباشرة ً

 -1ضيق التنفس :عندما نشعر بضيق في
التنفس عند ارتداء المالبس أو الصعود إلى
الطابق العلوي ،فإن ذلك يعني أن المشكلة
موجودة منذ شهور أو حتى سنوات ،لكن األمر
المقلق هو أن ضيق التنفس من األعراض التي
ال ينتبه كثيرون إلى خطورتها.
في الواقع ،كثير من المرضى ال يخبرون
األطباء بهذه الحالة ،وإذا فعلوا ذلك ،قد تكون
اإلجابة أنه أمر طبيعي ،أو أنهم يعانون من
زيادة الوزن أو أن التقدم في السن هو السبب.
في المراحل المبكرة من قصور القلب يحدث
ضيق التنفس بعد القيام بمجهود معتدل (صعود
ثالثة طوابق على سبيل المثال) ،ثم يحدث
حتى أثناء الراحة ،غالبا ً ما يكون هناك تأخير
في التشخيص ألن العديد من األشخاص ال
يمارسون الرياضة أبداً ،فال يمكنهم مالحظة
األعراض المبكرة لفشل القلب .من هنا تأتي
أهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام.
 -2زيادة الوزن :يتمثل العرض الثاني لقصور

القلب في الزيادة السريعة للوزن ،وبسبب
احتباس الماء ،يمكن للمريض أن يزيد وزنه
 3كيلوغرامات في غضون  3أيام ،لذلك فهو
تحذير يجب أخذه في االعتبار.
 -3اإلرهاق :الشعور باإلرهاق من األعراض
المثيرة للقلق ،اإلرهاق هو الحالة التي تجعلك
غير قادر على بذل أي جهد.
 -4وذمات في األطراف السفلية :هذا يعني
تجمع السوائل في األطراف السفلية ،وتورم
الكاحلين والقدمين ،عندما يعاني القلب من خلل
وظيفي ،ال تحصل الكلى على ما يكفي من
وتعوض ذلك النقص عن طريق إعادة
الدم،
ّ
تورم
يسبب
أن
ويمكن
والملح،
الماء
امتصاص
ّ
الكبد ألما ً تحت الضلوع اليمنى.
ال تعني هذه األعراض بالضرورة أنك مصاب
بقصور القلب ،لكنها تشير إلى أن هناك مشكلة
ما ال بد من تشخصيها في الوقت الصحيح.

تشخيص قصور القلب
يكفي فحص دم بسيط لتشخيص قصور القلب،
عند وجود آالم ،نقوم بقياس جرعة هرمون
يفرزه القلب في الدم ،يسمى الببتيد الدماغي
المدر للصوديوم ،عند العثور عليه بكميات
ّ
كبيرة ،فهذا يشير إلى وجود مشكلة ،إنها
عالمة موثوق بها للغاية تُستخدم منذ  20عاماً.
إذا أظهر الفحص وجود هذا الهرمون
بمستويات عالية ،يجب إجراء فحص بالموجات
فوق الصوتية للقلب ،وهذا الفحص ال يتطلب
وخزات أو أشعة سينية ،ويسمح بالتعرف على
مصدر الخلل في وظائف القلب ومدى تطور
الحالة.

هل يشهد عام  2022تصنيع لقاح يواجه كل متحورات وطفرات كورونا؟

أربك متحور أوميكرون حسابات العالم في
مواجهة فيروس كورونا ،فبعد تقدم عملية
التلقيح ،وظهور نتائج مبشرة لنجاعة اللقاحات
في التعامل مع الفيروس ،عاد القلق ليسود من
جديد بسبب التغييرات الكثيرة التي حملها هذا
المتحور في البروتين الشوكي والتي قد تحتاج
للقاحات جديدة أو جرعة جديدة في أفضل
األحوال.
يؤرق األغلبية :إلى متى
ويبقى السؤال الذي ّ
تستمر دوامة المتحورات والحاجة لجرعة
جديدة أو لقاح جديد ،وهل يمكن الوصول إلى
لقاح أو دواء يكون ناجعا ً أمام كل المتحورات
الموجودة أو التي قد تظهر في المستقبل؟
هذه األسئلة طرحتها الجزيرة نت على ثالثة
متخصصين في علم األدوية والمناعة من
جامعات أوروبية مختلفة ،فقدموا تصورا ً
للوضع الذي سيكون عليه في مواجهة الفيروس
العام المقبل.

ملاذا ترتاجع فعالية اللقاحات؟
حسب الدكتورة ميس عبسي أخصائية صناعة
األدوية في مختبر الجامعة الملكية في بريطانيا،
فإن اللقاحات التي تم تصنيعها تعتمد في
تصميمها على البروتين الشوكي ،والمشكلة أنه
تم تصنيعها بنا ًء على بنية الفيروس األصلي،
وما يحدث حاليا ً هو انزياح كبير في البروتين
الشوكي للفيروس األصلي.
هذا يعني أن األجسام المضادة التي كان فيها
تجانس كبير مع البروتين الشوكي للفيروس
صارت تفقد قرتها على االرتباط بغالف
الفيروس ،وبالتالي فاألخير يدخل للخلية
بسهولة.

ماذا لو استمر الفريوس يف

التح ّور؟

إذا استمر ظهور طفرات ومتغيرات جديدة،
فإن العالم سيحتاج حسب الدكتورة ميس إلى
تغيير اللقاحات بشك ٍل سنوي ،وهذا أمر مكلف
جداً ،لهذا اتجه العلماء حاليا ً إلى االشتغال على
تحفيز ما يُعرف بالخاليا التائية التي تشكل
القسم الثاني من النظام المناعي ،وتحمينا من
اإلصابة الشديدة بالفيروس ،أي أن اللقاحات
القادمة ستستهدف الفيروس بعد اإلصابة وليس
قبلها ،وبدأ بالفعل القيام بتجارب على هذا
النوع من اللقاحات في بريطانيا.
هل من أمل في لقاح يواجه كل المتحورات؟
الجواب نعم ،حسب الدكتورة ميس ،التي قالت
إن هناك اآلن عمالً جاريا ً على لقاح يستهدف
كل أنواع فيروس كورونا.
وتعمل مؤسسة (والتر ريد) لألبحاث التابعة
للجيش األمريكي على تطوير لقاح تم تصميمه
الستهداف كل أنواع كورونا ،واسمه (سبايك
فيريتين نانوبارتيكل كوفيد )19-ويختصر
باسم (إس بي إف إن).
وتشرح الدكتورة ميس أن هذا اللقاح يستخدم
بروتينا ً سيتم تحميله بجزيئات بروتينية تنتمي
لكل أنواع فيروس كورونا ،وأن اللقاح أظهر
نتائج واعدة.

والمتحورة.

ماذا عن األدوية؟
يقول الدكتور حاج علي إن أفضل األدوية
المتوفرة حاليا ً ما يسمى دواء (باكسلوفيد) الذي
طورته شركة (فايزر) وحصل على الترخيص
في الواليات المتحدة.
ولم تتأثر تركيبة هذا الدواء وال فعاليته مع
المتحورات التي ظهرت ،والسبب أن الدواء
ال يستهدف البروتين الشوكي للفيروس ،وإنما
يستهدف البروتين الذي يستعمله الفيروس من
أجل التكاثر ،ذلك أن الفيروس عندما يدخل
الخلية يحتاج ألنزيمات الستنساخ نفسه،
والدواء فعال أمام هذه البروتينات ،ويمنع
تكاثرها في جسم اإلنسان.

أيهام أفضل اللقاح أم الدواء؟
ال يخفي الدكتور ياسر صابر أخصائي
تكنولوجيا صناعة األدوية ميله الستعمال
اللقاحات أكثر من األدوية خالل الفترة المقبلة،
ألن الفيروس مازال جديداً ،واللقاحات كانت
إنجازا ً علميا ً خارقا ً بالنظر لما توفر لها من
دعم الحكومات.
ويرى أن األدوية مكلفة وتحتاج للكثير من
الوقت من أجل معرفة أعراضها الجانبية ،كما
أنها ال تستفيد حاليا ً من أي دعم حكومي مما
يعني أن إنتاجها وتوزيعها سيبقى محصورا ً في
دول بعينها واستخدامها لن يكون في متناول
الجميع.

الوقت الذي يحتاجه العامل
العتامد دواء لكورونا

يقول الدكتور ياسر صابر الذي يعمل مستشارا ً
لوزارة الصحة النمساوية إن تركيز العالم
يجب أن ينصب حاليا ً على لقاحات تواجه كل
المتحورات ،وهذا أمر بات قريب التحقيق،
إضافة العتماد تقنية (إم آر إن إيه) التي تمكن
من إدخال تعديالت على اللقاح في أي وقت.
أما فيما يتعلق باألدوية ،ورغم نجاعتها في
تخفيف األعراض بشك ٍل كبير ،فإنها تحتاج
لوقت أطول من أجل اختبار أعراضها الجانبية،
ويجب االنتظار أكثر لمعرفة الفيروس بشكل
أكبر ،فمثالً فيروس التهاب الكبد (سي) تم
اكتشافه منذ التسعينيات ،وحتى اآلن ما زال
العالم يكتشف أشياء جديدة حوله.

متى سيكون هذا اللقاح جاهزاً؟
يقول الدكتور محمود حاج علي الباحث
الرئيسي بالعالج المناعي في جامعة كارديف
إن اللقاح قد يكون جاهزا ً لالستعمال السنة
القادمة ،في حال استمرت المراحل المقبلة من
االختبارات في إظهار نتائج جيدة.
وحسب الباحث فإن اللقاح سيكون قادرا ً على
منح مناعة قوية ضد كل السالالت الطافرة
النسخة الورقية العدد - 1040 :النسخة اإللكترونية العدد1238 :
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«فاشلين» ...رسائل السوريين إلى االتحاد العربي
السوري لكرة القدم

حتى غامبيا!
وأصدر االتحاد «العربي» السوري لكرة القدم
بيانا ً على صفحته عبر الفيسبوك وجاء فيه أن
المنتخب الغامبي اعتذر عن لعب مباراة ودية
مع المنتخب السوري ،والتي كان من المقرر
أن تقام في الخامس من شهر كانون الثاني
الجاري في دولة قطر ،وذلك بسبب تفشي
فيروس كورونا بين العبين المنتخب الغامبي
بحسب ما جاء في البيان.
وتأمل السوريون اللعب مع المنتخب القطري
أو الجزائري مباراة ودية استعدادية للتصفيات
المؤهلة لمونديال كأس العالم «قطر ،»2022
والتي لم يحقق المنتخب السوري فيها أي فوز
حتى اآلن ،ولكن في اليوم التالي صدر بيان
آخر من االتحاد «العربي» السوري لكرة القدم
بإلغاء المعسكر الخارجي للمنتخب والذي كان
من المقرر أن يكون في قطر تحت ذريعة
المستجدات الصحية التي طرأت وتسببت بعدم
القدرة لتأمين مباريات ودية نوعية ،مما أدى

العملية نجحت يف تحقيق
أهدافها
وذكر المركز اإلعالمي للجناح العسكري
لحزب العمال الكردستاني في بيان له ،يوم
األحد الثاني من شهر كانون الثاني ،2022
أنه «في إطار الملحمة الثورية لمقاومة صقور
زاغروس ،وجهت قواتنا الكريال بتاريخ األول
من كانون الثاني ضربات قوية لجيش االحتالل
التركي المتمركز في ساحة قلعة بدوي الواقعة
في منطقة زاب في مناطق الدفاع المشروع
(ميديا) ،مرتين ،ونتيجة لهذه العمليات التي
نفذتها قواتنا باألسلحة الثقيلة ،نجحت العملية
في إصابة األهداف المحددة».
وأشار البيان إلى إن “طائرات حربية تابعة
لجيش االحتالل التركي قصفت في  31كانون
األول بين الساعة  09:40 – 09:35و ساعة
 ، 17:20 – 17:18ساحة قرية غوز الواقعة
في منطقة كارى ،كما تعرض محيط نهر لوالن

من السخرية على شبكات التواصل االجتماعي
من حالة االتحاد السوري والمنتخب السوري
لكرة لقدم ،وإليكم العديد من التعليقات على بيان

«فاشلني»
إلى إلغاء المعسكر باتفاق بين اللجنة المؤقتة
لكرة القدم والمدرب للمنتخب السوري تيتا.
ولكن بحسب ما نُشِر في موقع الكورة العالمي
ومن مصدر خاص ،أن عدة منتخبات متواجدة
بقطر اعتذرت عن عدم مواجهة منتخب
سوريا ،بسبب ارتباطها بوديات أخرى ،تم
التنسيق واالتفاق عليها قبل فترة كافية.
وأكد المصدر ،أن الروماني تيتا فاليريو،
المدير الفني للمنتخب السوري ،رفض السفر
إلى قطر فقط إلقامة تدريبات ،وبدون االتفاق
على مباراة ودية على األقل.
وكشف المصدر أن االتحاد القطري أبلغ نظيره
السوري ،بأن تأمين مباراة ودية ليس بالسهولة
التي تتوقعها اللجنة ،التي فوجئت باعتذار
منتخب غامبيا عن ودية متفق عليها قبل أسابيع
وكانت مقررة الخميس المقبل.
بدوره االتحاد القطري ،لن يصدر تأشيرات
الدخول للبعثة السورية ،قبل تأمين مباراة ودية
وتأكيد إقامة المعسكر في الدوحة.
وبالفعل ألغي المعسكر وسرعان ما دبت موجة

االتحاد السوري لكرة القدم بخصوص إلغاء
المعسكر وأولها التعليق الذي لخص كل شيء
بكلمة وهي:
«فاشلين».
«دايما ً هيك بتعشمونا بمعسكرات ووديات
مع فرق قوية ونحس حالنا عم نتطور ونحن
مكاننا الطبيعي معسكر الفيحاء ومباراة ودية
مع منتخب الشباب».
«معروفة الطبخة بس يا ريت تجهزوا من
هلاّ أوراق جوازات السفر لالعبين المحليين
والمحترفين وخاصةً المحترفين األوروبيين
وفيزا الدخول لإلمارات لالعبين ألنه بصراحة
أغبى كادر إداري لمنتخب بالعالم هو كادر
منتخبنا».
«أعمل نفسك ميت ..ضروري تبهدلوا حالكن
يعني».
«لك فاشلين ..تخبط مو معقول هللا ال يعطيكم
العافية».
«لك أقسم باهلل العظيم رح نضل مسخرة إذا
منطلع عالقمر».
«راحت السياحة».

«لتكون خليتوا الفييَز بالدرج والمفتاح مع أحد
الموظفين والموظف مسافر».
«حتى غامبيا مارضيت تلعب معكن».
وقبل أيام ذكرت وسائل إعالمية بأن المدرب
الروماني تيتا فاليريو اعترض على سفر
المنتخب السوري من دمشق إلى حلب بباص
هوب هوب ،مما أثار موجة ساخرة أخرى على
شبكات التواصل االجتماعي ،وهذه الموجات
من االستهزاء باالتحاد السوري ومنتخبه
مستمرة منذ سنوات ،بسبب األخطاء الكارثية
التي تحصل من قبل الكادر الفني واإلداري
للمنتخب باإلضافة لالتحاد السوري لكرة القدم
واالتحاد الرياضي العام وذلك بسبب غرقهم
بالفساد والمحسوبيات.

ويستعد حاليا ً المنتخب السوري في حلب
استعداداته لمواجهة اإلمارات وكوريا الجنوبية
نهاية الشهر الحالي ضمن تصفيات آسيا
المؤهلة لكأس العالم .2022
وقسمت المنتخبات الـ 12المتأهلة إلى المرحلة
النهائية من التصفيات إلى مجموعتين ،بحيث
تضم كل مجموعة ستة منتخبات ،ويتأهل
صاحبا المركزين األول والثاني من كل
مجموعة بشك ٍل مباشر إلى كأس العالم ،2022
فيما ينتقل صاحبا المركز الثالث بالمجموعتين
إلى المرحلة الرابعة ،وفي المرحلة الرابعة،
سيلتقي المنتخبان صاحبا المركز الثالث في
مباراة واحدة ،من أجل تحديد المتأهل إلى
المباراة الفاصلة المؤهلة للمونديال.

حيز التنفيذ
اختتام بطولة األقوياء «كأس آليان» وقرار منع الالعبين من اللعب يدخل ّ
روناهي /قامشلو ـ اختُتمت منافسات بطولة
األقوياء «كأس آليان» والتي شارك فيها 16
فريقا ً مع دخول قرار منع الالعبين الماضين
على عقود مع نوادي إقليم الجزيرة باللعب في
المالعب المغطاة.
البطولة ضمت الفرق المتأهلة لدور 16
من بطولتي شهداء نادي الجهاد الرياضي
والوفاء لشهداء روج آفا ،واللتان أقيمتا في
ملعب آليان ضمن مجمع حليق الرياضي،

واعتمدت نظام خروج المغلوب وبدأت بتاريخ
.2021/12/20
ً
ووصل للمباراة النهائية كال من فريقي أصدقاء
شفان وإيفان ،وجاء تأهل فريق أصدقاء شفان
على حساب فريق ماف قامشلو بعد الفوز
عليه بنتيجة هدفين دون رد ،بينما كان تأهل
فريق إيفان على حساب فريق الشهيدة بهارين
جيا (خربي جهوا) بعد الفوز عليه بركالت
الترجيح بنتيجة 1×2بعد انتهاء الوقت األصلي

النسخة الورقية العدد - 1040 :النسخة اإللكترونية العدد1238 :

بالتعادل اإليجابي بهدفين لهدفين
وفي اليوم األول من السنة الجديدة ،2022
أُقيمت مباراة الفريقين المتأهلين للنهائي وهما
كما ذكرنا أصدقاء شفان وإيفان وبمباراة نارية
وحضور جماهيري مميز انتهت المباراة بفوز
فريق أصدقاء شفان بهدف دون رد سجله
الالعب نوري فتاح وليهدي فريقه كأس آليان
لبطولة األقوياء ،والتي أقيمت كافة مبارياتها
على أرضية ملعب آليان ضمن مجمع حليق
الرياضي.
وتستمر سلسلة البطوالت والدوريات في
المالعب المغطاة في مدن إقليم الجزيرة رغم
القرار األخير والذي دخل حيّز التنفيذ مع دخول
العام الجديد  ،2022والذي ينص على منع أي
العب يلعب مع أندية إقليم الجزيرة لكرة القدم،
وتباينت اآلراء بخصوص هذا القرار ،أوالً
كشرعية القرار حيث االتحاد ال يملك أي بند أو
يخوله إلصدار قرار يمنع العبي األندية
قانون ّ
باللعب ببطوالت المالعب المغطاة.
وأدى القرار إلى استياء ممن ينظمون
البطوالت حيث عدم لعب العبي األندية يُفقد
البطولة نكهاتها ،من جانبه مكتب كرة القدم
أفادنا بأن قرار المنع جاء بطلب من النوادي،
وهذا الطلب يفتح الباب لسؤال هام كيف
لألندية التي أمضت على عقود مع العبيها بأن
تكون غير قادرة لمنع العبيها من اللعب في
بطوالت المالعب المغطاة؟ ،وبنفس الوقت

ضمن حق الدفاع المشروع« ..الكريال» يوجه ضربات موجِ عة
للجيش التركي في «زاب»

تقدم
مركز األخبار ـ نفذ مقاتلو حزب العمال الكردستاني» الكريال» عملية عسكرية باألسلحة الثقيلة وضمن حق الدفاع المشروع ،ضد محاوالت
ّ
الجيش التركي في المناطق الحدودية لباشور كردستان ،ونجحت في تدمير األهداف بدقة متناهية.

روناهي /قامشلو ـ من جديد أثبتت اللجنة المؤقتة لتسيير أمور لعبة كرة القدم
في سوريا التابعة لحكومة دمشق فشلها بخصوص المنتخب السوري ،حيث فشل في
تأمين مباراة ودية حتى مع غامبيا ،وتالها إلغاء المعسكر الذي كان مزمع إقامته في
قطر ،وليثير الخبر موجة من السخرية على شبكات التواصل االجتماعي ولخصها أحد
المعلقين بكلمة «فاشلين».
مازالت الصدمات مستمرة في الكرة السوريّة،
يكف خروج المنتخب السوري من كأس
ولم
ِ
العرب على يد المنتخب الموريتاني ،والتي
وتوج المنتخب الجزائري
أقيمت في قطر ّ
باللقب ،حتى فشلت اللجنة المؤقتة لتسيير
أمور الكرة في سوريا بتأمين معسكر خارجي
ومباراة ودية حتى مع غامبيا للمنتخب.
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هي قادرة لمنع الالعبين من اللعب في الدوري
السوري التابع لحكومة دمشق مثالً اللعب مع
نادي الجهاد! ويتم منع العديد من الالعبين من
اللعب مع الجهاد ويسمح فيما بعد لهم باللعب
أثر تد ّخل شخصيات من اإلدارة أو من الوسط
الرياضي.
ً
من جانبهم الالعبون أيضا مستاؤون من القرار
وألنهم يشتكون من األوضاع المادية الصعبة،
وألنهم كانوا يتلقون من هذه البطوالت مردودا ً
ماليا ً لهم ،بحيث بعض الفرق تدفع لالعبين
مبالغ مادية مقابل اللعب معها ،وهي نقطة أشار
إليها مكتب كرة القدم في تصريحه لصحيفتنا
«روناهي» عندما أصدر القرار بأن الرياضة
في المالعب المغطاة باتت تجارية بحتة.
وتتجهز اللجان المشرفة على بطوالت مجمع
حليق الرياضي إلقامة بطولة نوروز الكبرى
المفتوحة ،والتي من المفترض أن تسحب
قرعتها يوم الجمعة القادم  ،2022/1/7الساعة
الثالثة عصرا ً بمبنى مجمع حليق الرياضي.
وكان مكتب كرة القدم في االتحاد الرياضي
بإقليم الجزيرة أصدر في 2021/12/22عدة
قرارات بخصوص البطوالت في المالعب
المغطاة وكانت على الشكل التالي:
 -1يمنع مشاركة جميع الالعبين الموقعين على
كشوفات األندية الرياضية في إقليم الجزيرة
ولجميع الفئات باللعب في الدوريات والمالعب
المغلقة والسماح لهم فقط باللعب أثناء فترة

أخبـــــار عاملية

السنة الحادية عشرة  -العدد 1040
األربعاء  5كانون الثاني 2022

الواقع في منطقة خاكورك وساحة تل بربزان
الواقعة في منطقة غونيش بتاريخ  31كانون
األول  2021في تمام الساعة  09:30واألول
من كانون الثاني  ،2022الساعة ،14:30
لقصف طائرات االحتالل التركي الحربية.
وأضاف البيان“ :قصفت طائرات حربية
تركية ،في  31كانون األول من العام المنصرم،
واألول من كانون الثاني العام الجاري ،كل
من ساحات جياي رش ،كونيشكا ،وتل آميديا
الواقعة في منطقة زاب.
هذا وأكد البيان ،أن “قصف االحتالل التركي
لم يُسفر عن أية أضرار وخسائر بشرية في
صفوف قواتنا الكريال.

استهداف قاعدة زيلكان بثالثة
عرش صاروخاً
ومن جهة أخرى استهدفت صواريخ مجهولة

القاعدة العسكرية التركية في «زيلكان» بقضاء
بعشيقة في الموصل بعدد من الصواريخ.
وأفادت وسائل إعالم محلية ،بأن القاعدة
العسكرية التركية “زيلكان” بقضاء بعشيقة
شمال شرقي الموصل تعرضت لقصف
صاروخي من جهة مجهولة لم تعرف
مصدرها.
وذكرت وكالة “روسيا اليوم” أن قاعدة زيلكان
العسكرية التركية في محافظة نينوى ،تعرضت
لقصف صاروخي األحد  2022/1/2وأن 13
صاروخا ً استهدفت القاعدة.
وأضافت وكاالت إعالمية محلية ،أن “ثالثة
صواريخ طالت أيضا ً منطقة سكنية ما بين
قضاء شيخان ومجمع مهتي شمال القاعدة”،
مضيفا ً أن “صوت الصواريخ أثار هلعًا وخوفا ً
لدى أهالي القضاء.
ولفتت إلى أن صاروخين طاال قرية محمودية
القريبة من القاعدة دون سقوط خسائر بشرية”،
مشيرا ً إلى أن قوات األمن في نينوى ،مستنفرة

الرئيس األوكراني :لن نقف مكتوفي األيدي
إزاء أي هجوم روسي على أوكرانيا

مركز األخبار  -أعلن البيت األبيضّ ،
أن
الرئيس جو بايدن ،أبلغ نظيره األوكراني
فولوديمير زيلينسكي ،خالل مكالمة هاتفية،
ّ
أن الواليات المتّحدة وحلفاءها «سيردّون
بحزم» إذا غزت روسيا جارتها الغربية.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة األمريكية جين
ساكي في بيانّ ،
إن بايدن أ ّكد أيضا ً لزيلينسكي
ّ
أن الواليات المتّحدة تدعم ح ّل األزمة
األوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية،
بما في ذلك المحادثات الروسية  -األمريكية
المقرر عقدها في جنيف
الرفيعة المستوى
ّ
يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.
وأضاف البيانّ ،
أن الرئيس بايدن قال
بوضوح ّ
إن الواليات المتحدة وحلفاءها
وشركاءها سيردّون بحزم إذا غزت روسيا
أوكرانيا.
وفي كييف سارع الرئيس األوكراني للتعبير

عن امتنانه للدعم األميركي الراسخ لبالده في
مواجهة التهديدات الروسية.
وقال زيلينسكي في تغريدة على «تويتر»:
نث ّمن الدعم الراسخ ألوكرانيا من جانب
الواليات المتّحدة ،مشيرا ً إلى أنّه بحث
ونظيره األمريكي اإلجراءات المشتركة بين
أوكرانيا والواليات المتحدة والشركاء لحفظ
السالم في أوروبا والحؤول دون مزيد من
التصعيد.
وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو

بحشد عشرات آالف الجنود على حدود
أوكرانيا تمهيدا ً لغزو محتمل.
من جهتها ،تؤ ّكد روسيا ّ
أن ضمان أمنها
ي توسّع لحلف شمال األطلسي
يت ّم بمنع أ ّ
ً
ً
الذي تعتبره تهديدا وجوديا لها ،وبوضع حدّ
لألنشطة العسكرية الغربية التي تؤ ّكد أنّها
تجري على مقربة من حدودها.
وكان بايدن أعلن الجمعة أنّه حذّر مجدّدا ً
نظيره الروسي فالديمير بوتين خالل مكالمة
ي
هاتفية جرت بينهما الخميس الماضي من أ ّ
محاولة لغزو أوكرانيا.
وقال بايدن :لقد أبلغت الرئيس بوتين بوضوح
إنّنا سنفرض عقوبات شديدة وسنزيد من
وجودنا في أوروبا ،لدى حلفائنا في حلف
شمال األطلسي ،لقد كنّا واضحين :ال يمكنه
أكرر ،ال يمكنه اجتياح أوكرانيا.
القيام بذلكّ ،

التركية تتقدم على تحالف الحزب
المعارضة
ّ

الحاكم في آخر االستطالعات
توقف الدوري بين مرحلة الذهاب واإلياب
وبعد نهاية الموسم الكروي.
 -2يسمح لالعبين الذين تجاوزت أعمارهم
( )35عاما ً بالمشاركة بالدوريات المختلفة
والفرق الشعبية.
 -3على كافة اللجان المنظمة لدورات
السداسيات المغلقة عدم تعيين حكم إال بموافقة
االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة.
 -4عدم تعيين الحكام ال ُمعتمدين وغير
المعتمدين لدى االتحاد الرياضي إال بموافقة
االتحاد الرياضي.
 -5على اللجان التي تُشرف على الدوريات
المقامة حاليا ً مراجعة االتحاد الرياضي في
إقليم الجزيرة ألخذ الموافقة.
 -6يُطبق ويُنفذ هذا القرار اعتبارا ً من تاريخ
.2022-1-1

مركز األخبار ـ تقدم تحالف الشعب
المعارض على تحالف الجمهور الحاكم في
تركيا بفارق أربع نقاط في أحدث استطالع
رأي.
وفق االستطالع الذي أُجري خالل شهر
كانون األول المنصرم من قبل مؤسسة
متروبول حول االنتخابات المقبلة حصل
تحالف الشعب على  41.6في المئة من
األصوات في حين حصل تحالف الجمهور
على  37.6في المئة.
االستطالع أُجري خالل الفترة بين  11و15
كانون األول ،بمشاركة  1414شخصا ً في
 28مدينة ،وأوضحت المؤسسة أن نسبة
الخطأ في نتائج االستطالع تبلغ  2.52في
المئة.
وقبل توزيع نسبة من لم يحددوا موقفهم

االنتخابي بعد حصل حزب العدالة والتنمية
الحاكم على  23.9في المئة ،بينما حصل
حزب الشعب الجمهوري على  20.3في
المئة وحزب الخير على  10.5في المئة
وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على
 8.8في المئة.
وحصل حزب الحركة القومية على دعم
 3.9في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم
على  1.9في المئة وحزب الوطن على 1.2
في المئة وحزب السعادة على  1.1في المئة
وحزب المستقبل على  0.8في المئة ،في
حين بلغت نسبة األحزاب األخرى نحو 1.7
في المئة.
وأوضح  11.1في المئة من المشاركين أنهم
لم يحددوا موقفهم االنتخابي بعد ،بينما ذكر
 9.9في المئة من المشاركين أنهم سيقاطعون

وتبحث عن منصات اإلطالق في أطراف
الموصل الشمالية.
هذا فيما نشرت منصات إعالمية عراقية،
أن القاعدة العسكرية تعرضت لدمار كامل،
ووجود خسائر بشرية ومادية كبيرة لم تدخل
في تفاصيل أخرى.

ويُذكر أن هذه القاعدة نفسها تعرضت خالل
الشهر الماضي إلى هجوم صاروخي ،لم تُفصح
الجهات المسؤولة عن وقوع أضرار أو خسائر
بشرية ،ولم تعلن أية جهة عن مسؤوليتها عن
القصف.

مصرية بدعمها الكامل
تأكيدات
ّ
ألمن واستقرار الكويت

مركز األخبار  -أكد الرئيس المصري عبد
الفتاح السيسي دعم بالده الكامل ألمن
واستقرار الكويت في مواجهة التحديات
اإلقليمية ،وذلك في إطار محددات السياسة
المصرية الثابتة لصون أمن الخليج.
وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خالل
استقباله لسفير دولة الكويت ،محمد صالح
الذويخ بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة،
بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وصرح المتحدث بأن الرئيس أعرب عن
ّ
التقدير للجهود الحثيثة للسفير الذويخ في
دعم وتعزيز العالقات المصرية الكويتية،
طالبا ً نقل تحياته ألخيه سمو أمير دولة
الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح،
وسمو األمير ولي العهد الشيخ مشعل األحمد
الجابر الصباح.
وأكد الرئيس السيسي تقديره للدور الحكيم
ألمير الكويت في قيادة بالده وشعبها
الشقيق نحو التقدم واالزدهار ،وحرصه
على تطوير التعاون وتعزيز العالقات مع
مصر ،ورعايته الكريمة للجالية المصرية
في الكويت.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السفير

الكويتي نقل للرئيس السيسي تحيات أخيه
سمو األمير الشيخ نواف األحمد الجابر
الصباح ،وسمو األمير ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد الجابر الصباح.
وأكد السفير حرص الكويت قيادة وحكومة
على تعزيز التعاون المشترك على نحو
يلبي طموحات وتطلعات الشعبين والبلدين
«الشقيقين» ،ويحقق مصالحهما المتبادلة
في التقدم واالزدهار والتنمية ،ما يعزز
من أواصر التضامن العربي المشترك في
مواجهة مختلف القضايا والتحديات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد
استعراض مجمل تطورات األوضاع
اإلقليمية ذات االهتمام المشترك ،فضالً
عن أبرز موضوعات العالقات الثنائية بين
البلدين ،وعلى رأسها العالقات االقتصادية
والتجارية.

إيران تتخذ إجراءات لمواجهة أي

االنتخابات ،ولم يجب  4.9في المئة من
المشاركين عن السؤال.
وبتوزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم
االنتخابي والمقاطعين والممتنعين عن اإلجابة
بشكل نسبي ارتفعت نسبة مؤيدي حزب
العدالة والتنمية إلى  32.3في المئة ،في حين
بلغت نسبة تأييد حزب الشعب الجمهوري
 27.4في المئة وحزب الخير  14.2في
المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي
 11.9في المئة وحزب الحركة القومية 5.3
في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم  2.6في
المئة وحزب السعادة  1.5في المئة وحزب
المستقبل  1.1في المئة.

ضربة عسكرية إسرائيلية ُمحتملة

مركز األخبار ـ اتخذت إيران إجراءات
تدريبية جديدة باستخدام الطائرات في إطار
استعدادها ألي خطر محتمل ،ونشر الجيش
اإليراني مشاهد لتدريب قواته الجوية على
رصد وتعقب صواريخ تطلقها المقاتالت.
وكان نائب قائد سالح الجو اإليراني ،العميد
مهدي هاديان أكد في  26من كانون األول
الماضي استعداد قواته لمواجهة أي تهديد .
وقال إن سالح الجو في الجيش اإليراني يواجه
الحظر التام منذ  43عاما ً من قبل األنظمة
السلطوية ،إال أن مقاتالته تضطلع بمهام الحفاظ
على أمن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
والدفاع عن أجواء البالد بأفضل صورة.

يُذكر بأن إسرائيل اتخذت تدابير واستعدادات
لتوجيه ضربة عسكرية إليران في حال فشلت
المفاوضات.
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قسد :إحباط  115عملية إرهابية لداعش خالل عام

أكد المركز اإلعالمي لقوات سوريا الديمقراطية أن قسد أحبطت الكثير من العمليات اإلرهابية في شمال وشرق سوريا وال سيما ضد داعش ،كما
وحافظت على أمن واستقرار المنطقة ،وحذرت من خطورة الهجمات التي تشنها دولة االحتالل التركي على المنطقة والتي تؤثر بشكل سلبي على
الكفاح ضد خاليا داعش..
إعداد /رفيق إبراهيم
وأكد المركز اإلعالمي لقوات سوريا
الديمقراطية أن هجمات جيش االحتالل
التركي على مناطق من شمال وشرق سوريا؛
تؤثر بشكل مباشر على مساعي إنهاء خاليا
داعش التي باتت تشكل خطرا ً كبيرا ً على أمن
واستقرار المنطقة.

إحباط الكثري من املخططات
والعمليات اإلرهابية
حققت قوات سوريا الديمقراطية خالل عام
 ،2021الكثير من النجاحات ضد اإلرهاب
وخالياه النائمة في مناطق شمال وشرق سوريا،
وتمكنت من كشف الكثير من المخططات ،التي
استهدفت األمن واالستقرار في المنطقة ،وتم
احباط تلك المخططات ،والعمليات اإلرهابية،
التي كانت تتحين الفرصة لتنفيذها.
فقوات سوريا الديمقراطية قامت بالكثير من
عمليات التمشيط ،وأبطلت مفعول الكثير
من العبوات الناسفة ،وبخاصة على الحدود
العراقية السورية ،وتتبعت أماكن تواجد الخاليا
بدقة ،وقضت على أوكارها.
وفي مخيم الهول كان لقوات سوريا الديمقراطية
الدور الفعال في منع محاوالت الفرار،
والهروب من المخيم ،وسيطرت على العديد
من العمليات ،التي كانت الخاليا تريد القيام بها

في المخيم ،كعمليات االغتيال ،وكانت هناك
حملة تمشيط داخل المخيم ،تم خاللها اعتقال
العشرات من المرتبطين بداعش داخل المخيم.
ومن خالل العمليات ،التي قامت بها قوات
سوريا الديمقراطية ،دمرت الكثير من األوكار
والكهوف ،التي كانت تستخدمها ،إما لشن
الهجمات اإلرهابية ،أو لتخزين األسلحة والعتاد
والمتفجرات ،ومن أبرز العمليات ،التي قامت
بها قوات سوريا الديمقراطية ،الحملة الواسعة
التي تم تنفيذها إثر استشهاد الرئيسة المشتركة
لمجلس بلدة تل الشاير سعدة الهرماس ،ونائبة
الرئاسة المشتركة هند الخضير ،وبعد جهود
كبيرة تكللت الحملة بالنجاح ،وتم اعتقال
اإلرهابيين الذين قاموا باغتيالهما ،ليتم تسليمهم
للقضاء أصوالً لينالوا جزاءهم العادل.

ظاهرة إطالق الرصاص الطائش ...ثقافة قاتلة
دجوار أحمد آغا
مقدمة ال بدّ منها
قبل الخوض في غمار قضية إطالق األعيرة
النارية الطائشة في الهواء ،وسقوط ضحايا
أبرياء ال ذنب لهم ،علينا أن نعود إلى جذور
المسألة ،وهي حيازة وامتالك السالح باألساس،
فاإلنسان هو من أوجد واخترع وصنع السالح،
وكان الهدف منه حماية نفسه من الحيوانات
المفترسة والوحوش ،وكذلك اصطيادها
لتأمين مأكله ،لكنه فيما بعد تحول إلى وسيلة
للسيطرة ،والهجوم على الغير ،وفرض األمور
بقوة السالح ،وأضحت مسألة امتالك ،وحيازة
السالح بمختلف أنواعه مصدر قوة وجبروت،
خاصة مع ظهور الدولة ،التي استندت في
بنائها إلى جانب الدهاء والمؤامرات ،إلى قوة
السالح ،حيث بنت الجيوش واألجهزة األمنية؛
لحماية نفسها ومصالحها ونظام حكمها.

مسؤولية العامل تجاه «قسد»
وكانت حصيلة العمليات التي قامت بها قوات
سوريا الديمقراطية ،بشكل منفرد ،وعمليات
مشتركة مع التحالف الدولي ،وعبر التنسيق
معها ،ضد داعش في مناطق شمال وشرق
سوريا خالل عام  ،2021قد بلغت 115
عملية ،تم خاللها تفكيك  93خليه إرهابية،
وبلغ العدد اإلجمالي لعناصر خاليا داعش،
والمشتبه بهم ،وكذلك األشخاص الذين قدموا
المساعدة لخاليا داعش  802مرتزقاً ،أما عدد
قتلى خاليا داعش خالل العمليات ثمانية قتلى،
والعمليات التي تم إحباطها ،والسيطرة عليها
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قبل مرحلة التنفيذ  47عملية ،أما بخصوص
عدد المخططات اإلرهابية الكبيرة والخطيرة،
التي ت ّم كشفها وإحباطها فهي  16من بينها
كشف مخطط الهجوم على سجن الحسكة
وإحباطه ،وتم خالل العمليات تفكيك  ،87عبوة
ناسفة ،وأجساما ً متفجرة.
ويذكر أن قوات سوريا الديمقراطية ،هي التي
حاربت بالنيابة عن العالم مرتزقة داعش،
وخلصت العالم من إرهابهم وانتصرت عليهم،
وخالل تلك العمليات قدمت اآلالف من الشهداء

والجرحى ،وهذا ما يشهد به العالم كله ،ولوال
تضحيات قوات سوريا الديمقراطية لكان
العامل كله اآلن يعيش كابوس اإلرهاب.
لذلك على العام أجمع تحمل مسؤولياته
الكاملة ،تجاه القوات التي خلصت العالم من
خطر اإلرهاب ،وإن لم تقم بمسؤولياتها تجاه
المنطقة وشعوبها ،وإيقاف الهجمات التركية
على مناطق شمال وشرق سوريا ،في محاولة
من مرتزقة داعش القيام بعمليات جديدة في
المنطقة ،ما يشكل خطرا ً جديدا ً قد ال يمكن

السيطرة عليه مرة أخرى ،وتركيا تحاول تقديم
ما أمكن من دعم لإلرهاب وبخاصة داعش،
لتحقق من خاللهم مشروعها االستيطاني
واالستعماري الذي يعادي شعوب المنطقة
كلهم.
ومن هنا ومن الضرورة بمكان العمل بشكل
جاد بإقامة محكمة دولية ،أو محلية تحت
مراقبة دولية لمرتزقة داعش من األسرى ،لدى
قوات سوريا الديمقراطية ،أو على كل دولة
استالم رعاياها ،ومحاكمتهم في بلدانهم.

ليلى مهموُ :
تركنا ألرضنا ومقدساتنا ُمحال لهم

أسباب إطالق النار العشوايئ
بالعودة إلى موضوع إطالق النار بشكل طائش،
فهو عادة قديمة بدأت في مجتمعات الشرق
األوسط على وجه الخصوص ،للتعبير بشكل
حاد عن حاالت الفرح ،أو الحزن ،وإلظهار
القوة من جانب من يطلق النار ،ويفرض نفسه
على بقية المجتمع ،فللسالح سطوة وهيبة
ورهبة ،حيث كانت –والزالت إلى يومنا هذا-
تُطلق األعيرة النارية في األفراح ،ولدى عملية
الطهور ،وكذلك خالل التسريح من الجيش،
وأيضا ً عند النجاح في االمتحانات ،ولدى
عودة مفقود أو غائب للديار ،هذه الحاالت كلها

لرفيقهم ،ولكن كما يُقال بالعامية «فورة دم»
يتم إطالق الرصاصات التي كثيرا ً ما يسقط
بسببها ضحايا أبرياء ال ذنب لهم.

حيازة واستخدام األسلحة سالح
ذو حدين
حيازة واستخدام األسلحة أصبحت من األشياء
االعتيادية في حياة الناس ،رغم قساوتها
وعبثها بأمن وأمان اإلنسان ،وذلك في ظل
الحروب والصراعات ،التي تشهدها معظم
مناطق العامل ،وفي ظل غياب الثقة باألنظمة
والحكومات ،التي تبني الجيوش ،ال لتحمي
الشعوب والمجتمعات ،بل لتحافظ على
سلطتها ،وكرسي الحكم ،بحيث أصبح اقتناء
الشخص للسالح الفردي عادة ترتبط بالتباهي
والمفاخرة .لذا؛ يتوجه أغلب المجتمعات الى
التسلح الذاتي ،الذي انتشر بشكل كبير في ظل
القوانين التي تسمح لمن بلغ الثامنة عشر أن
يقتني السالح شريطة أن يرخصه لدى الجهات
المعنية.
إن إطالق الرصاص العشوائي ،يعدّ وباء
وآفة خطرة جداً ،حيث أن األعيرة المتطايرة،
والمرتدة على األرض ،ربما ال يدرك الكثيرون
أن ارتداد الرصاص ،يأخذ سرعة الرصاصة
وقت اإلطالق ،يمكنها من قتل اإلنسان ،أو
إصابته بجروح أو تسبب له عاهة دائمة،
ذلك كله اعتقاد من مطلقها أنه يدخل البهجة
والفرح إلى النفوس ،أو يزيد شعورهم بالفخر
واالعتزاز بالذات ،والتباهي أمام المجتمع ،مع
عدم مراعاة القوانين واألنظمة ،التي تحظر
هذه األفعال وضاربين بعرض الحائط الشرائع
السماوية ،وما تحرمه من أفعال تودي إلى
التهلكة ،وذلك كله على حساب أرواح بريئة ،ال

وتابعت ليلى :قضاء شنكال قدم آالف الشهداء
لمواجهة داعش ،واستطاع تحرير المنطقة
بإرادته القوية ،وبمساندة شبانه ،الذين حاربوا،
وقضوا على مرتزقة داعش في شنكال ،في
الوقت الذي تخاذلت فيه القوى اإلقليمية
والدولية ،على الرغم من بشاعة ما حدث.

التنسيق مستم ّر بني تركيا
والحزب الدميقراطي

قامشلو /دعاء يوسف  -قالت الرئيسة
المشتركة للبيت اإليزيدي في إقليم الجزيرة،
ليلى مهمو ،إن هجمات الدولة التركية المحتلة
على شنكال ،تأتي في إطار إبادة اإليزيدين
وتهجيرهم ،وأشارت أن أهالي شنكال قدموا
الكثير من الضحايا من أجل استمرار الحياة،
وتركيا هي التي ساهمت بشكل كبير في
مجزرة  2014بحق اإليزيدين.
ارتكب أسالف أردوغان العثمانيون مجازر
بحق الشعب اإليزيدي ،واليوم تستمر تلك
اإلبادة على يد المحتل التركي ومرتزقته
في شنكال ،تحت أنظار العالم أجمع ،وفي
هذا العام استخدم المحتل التركي مرات عدة
الطائرات المسيرة ،مستهدفا ً إداريي مؤسسات
اإلدارة الذاتية في شنكال ،ما تسبب باستشهاد
عدد منهم ،واستهداف شنكال بات من األمور
اليومية التي تحدث ،والهدف هو دب الرعب
في قلوب المواطنين ،والضغط عليهم لترك
أرضهم وأرض آبائهم.

ح ّررنا مناطقنا بنضالنا الدؤوب
حول هذا الموضوع ،تحدثت لصحيفتنا
الرئيسة المشتركة للبيت اإليزيدي ،في إقليم
الجزيرة ليلى إبراهيم مهمو ،حيث قالت :إن
اإلبادة الجماعية بحق الشعب اإليزيدي ،ما
زالت مستمرة ،فقد تعرض كل طفل وامرأة
ورجل إيزيدي من الذين اختطفتهم داعش
إلى أبشع االنتهاكات ،ولألسف مصير الكثير
من المختطفين حتى اآلن مجهول ،والبحث
عنهم ما زال مستمراً ،لدينا لجنة خاصة
لتحرير المختطفين والمختطفات ،وفي السنتين
األخيرتين حررنا عددا ً ال بأس به من النساء
المختطفات.
وأشارت ليلى :قبل مجزرة اإلبادة في 2014
على شنكال ،لم تكن هناك جبهة إيزيدية موحدة،
تمثل إرادة اإليزيديين ،وعدم وجود هذا التنظيم
في السابق ،قد أدى إلى تشتت القوى اإليزيدية،
فكان من واجب الشعب اإليزيدي الدفاع عن
نفسه ،وإنشاء قوات عسكرية لحماية اإلدارة
الذاتية في شنكال ،ولتنظيم أمور المجتمع
اإليزيدي ،وكان له ما أراد.
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وأضافت ليلى :بعد المجزرة األخيرة استطاع
الشعب اإليزيدي من إعادة الحياة إلى شنكال،
بإرادته واستمراره بالنضال حتى تمكن من
تأسيس اإلدارة الذاتية ،على الرغم من جميع
الهجمات والتهديدات ،التي تعرضت لها ،وكلنا
يعلم ما الهدف من هذه الهجمات على شنكال،
الهدف هو النيل من إرادة الشعب ومكتسباته،
فبعد تحرير شنكال من رجس اإلرهاب،
استطعنا حماية أنفسنا بأنفسنا ،وعلى ما يبدو
أن البعض ال يريدون أن يكون لنا إرادة ،ولكننا
قررنا المضي في تحقيق مشروعنا الديمقراطي
وإدارة مناطقنا.
وحول هدف تركيا من االغتياالت ،التي
تجري في شنكال قالت ليلى :استمرت تهديدات
وهجمات الدولة التركية على األماكن المقدسة،
واستهدفت الشخصيات التي لعبت دورا ً في
تأسيس اإلدارة الذاتية بشنكال بالتعاون بينها،
وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني ،وكان
آخر عمليات االستهداف بحق الرئيس المشترك
للهيئة التنفيذية لإلدارة الذاتية الديمقراطية في
شنكال مروان بدل ،وهذه الهجمات تسعى
لتخويف الشعب اإليزيدي ،ليترك أرضه،
وأماكنه الدينية المقدسة ،فتتم هذه االغتياالت
باتفاقيات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني،
والحكومة العراقية ،والدولة التركية.
وأردفت ليلى بقولها :لم تندمل الجراح التي
تسببت بها داعش حتى اآلن ،فقد ارتكبت

أبشع الجرائم بحق الشعب اإليزيدي ،والصور
المؤلمة لن تمحى من ذاكرة من عاش تلك
األحداث ،حين مارست داعش بحق اإليزيديين
هوايتها في القتل ،واالغتصاب ،والتدمير،
ألن الشعب اإليزيدي شعب مسالم ،حافظ على
تراثه وطقوسه الدينية ولغته وتاريخه ،ولوال
الدعم الكبير الذي قدم لداعش من قبل تركيا،
وبعض الدول األخرى لما استطاع فعل تلك
المجازة واالنتهاكات.

اإلبادة هدف مشرتك بني داعش
وتركيا
وعن العالقة الوطيدة بين دولة االحتالل
التركية وداعش ،تحدثت ليلى وقالت :تركيا
وداعش وجهان لعملة واحدة كالهما له
الهدف نفسه ،وهو محاولة أبادة اإليزيديين،
واالحتالل التركي بشنه الهجمات على
شعبنا ،ينفذ المخططات المشتركة بينه وبين
مرتزقة داعش ،والخطط بين الدولة التركية
والمرتزقة ،خطط مشتركة بهدف محو ثقافة
وتاريخ الشعب اإليزيدي الممتد آلالف السنين

في المنطقة.
ونوهت ليلى إلى استهداف االحتالل التركي
لألماكن المقدسة ،واألثرية لدى اإليزيديين
بقولها :إن داعش سعى وال زال يسعى من
أجل تدمير كل ما هو مرتبط بثقافة اإليزيديين،
والقضاء عليهم ،وكان من األساليب التي
استخدمتها القتل والتعذيب والمعاملة المهينة
والسبي واالغتصاب ،والشعب اإليزيدي
ورغم محاوالت اإلبادة حافظ على تراثه،
ولكن تركيا اليوم ال تستهدف الشعب اإليزيدي
فقط ،بل تسعى لمحو مواقعنا األثرية والمقدسة
في محاولة منها لتدمير تراثنا ووجودنا وتدمير
حضارتنا.
وفي ختام حديثها قالت الرئيسة المشتركة
للبيت اإليزيدي في إقليم الجزيرة ليلى إبراهيم
مهمو :نحن ال نطالب بأكثر من حقنا في
العيش الحر الكريم ،وال نريد سوى تحقيق
العدالة لشعبنا ،الذي عانى الويالت ،وأناشد
المجتمع الدولي ،ومنظمات حقوق االنسان،
القيام بدورها األخالقي واإلنساني تجاه ما
حدث لإليزيديين ،والوقوف في وجه غطرسة
أردوغان وحكومته ،التي تسعى الحتالل
المنطقة بأسرها.

قــراءة وتعليــق

السنة الحادية عشرة  -العدد 1040
األربعاء  5كانون الثاني 2022

عواقبه ،هو مسألة أو ظاهرة استخدام السالح
في غير محله ،كما أن ظاهرة انتشار السالح
في كل مكان من المجتمع ،يدعو الى اعادة
التفكير مليا في مسألة منح التراخيص ،ألنه
من الصعوبة بمكان أن تسيطر على ذلك ،وال
بدّ من الحد من هذه الظاهرة ،التي استشرت
بشكل كبير والتي تحتاج باإلضافة الى اصدار
قوانين ُتنظم هذه المسألة للحد منها وإيقاف
انتشارها السريع.

نتائج اإلطالق العشوايئ
إن عملية إطالق الرصاص العشوائي بحد
ذاتها ،تُعدّ جريمة ،وقد نتج عنها على مر
الزمن سقوط المئات من الضحايا ،ما يُسبب
آالما ً وأحزانا ً كبيرة ومؤلمة لألسر التي
يتعرض أفرادها للقتل إثر هذه الرصاصات
الطائشة ،نأخذ على سبيل المثال ال الحصر
قضية وفاة المواطنة سوزان أحمد علي ،إثر
إصابتها بطلقة طائشة في رقبتها أثناء تواجدها
في الحديقة العامة في قامشلو بتاريخ  7تموز
 ،2021وذلك على خلفية صدور نتائج
امتحانات الثانوية العامة ،وإطالق الرصاص
العشوائي دونما مبرر سوى للبرهنة على القوة
واظهار الفرحة والسعادة،
يُذكر أن الضحية سوزان علي كانت حامل
بجنين في الشهر السادس ،وهي من المه ّجرين
القسريين من عفرين ،وقد هجرت مع أُسرتها
إلى قامشلو طلبا ً لألمن واألمان ،بعد قيام دولة
االحتالل التركي ومرتزقتها باحتالل عفرين.

الجهة املسؤولة
تكتسب أهمية لدى األسرة ،لما لها من فرح
وسعادة وبهجة بما جرى ،لكنها يمكن أن تتحول
في لحظة إلى مأساة وحزن ،وجرح ال يندمل
لدى األسرة نفسها ،أو أسرة أخرى ليس لها
ذنب ،وذلك من خالل هذا الرصاص الطائش،
الذي يُطلق بغزارة أثناء هذه االحتفاالت ،ال
يقتصر األمر على مناسبات الفرح بالزفاف،
أو العودة أو النجاح ،إنما تتعداها إلى حاالت
الوفاة والحزن ،واالستشهاد وغيرها ،وهو ما
يُحول الحزن إلى أحزان ،ويزيد من المعاناة
واأللم ،لذوي المتوفي أو المستشهد حيث نرى
في الكثير من المناسبات األليمة ،يتكرر إطالق
األعيرة النارية وبكثافة أثناء مراسم دفن
المتوفي ،أو تشييع جثمان الشهيد ،وكأنه بهذه
الطلقات يتم االنتقام من العدو الذي استهدفه!
علما ً أنه في الكثير من الحاالت ،يكون رفاق
الشهيد بحاجة إلى هذه الرصاصات لالنتقام

ذنب لها سوى أنهم كانوا متواجدين في شرفات
أو ساحات منازلهم ،أو حتى مرورهم مرور
الكرام.

الغاية من امتالك السالح
امتالك السالح والتعلم على كيفية استخدامه،
واستعماله لهو أمر مهم جداً ،ال بل في غاية
األهمية بالنسبة للشعوب ،التي تسعى وتعمل
من أجل الدفاع عن نفسها ،فالحكومات
والسلطات تنشئ الجيوش والقوات العسكرية،
لتحمي مصالحها وليس لحماية الشعوب
كما أسلفنا ،ومسألة ضرورة امتالك السالح
والتدريب على كيفية فكه ،وتركيبه واستعماله
للدفاع عن النفس ،هي مسألة قديمة تعود إلى
مئات السنين ،لكن الذي يجب علينا أن نخشى

تًرى ،على من تقع مسؤولية سقوط هؤالء
الضحايا األبرياء؟ وهل يتم محاسبة مطلقي
النار؟ ثم هل ف ّكر هؤالء أساسا ً بما ينتج عن
ممارستهم هذهّ! إن المسؤولية الرئيسية في هذه
الحالة تقع على عاتق أسرة من يقوم بإطالق
النار ،والتي في الكثير من األحيان تكون
مشاركة في ذلك ،فإذا منع األب أو األم أبناءهم
من إطالق النار ،فلن يُصاب أحد بأذى ،ولكن
كما ذكرنا في الكثير من األحيان ،يقوم األب أو
األم بإطالق النار تعبيرا ً عن فرحتهم بالنجاح،
أو الزفاف أو حتى االستشهاد.
من المهم جدا ُ أن تتحمل األسرة بالدرجة
األولى المسؤولية عن نتائج هذه األفعال
الضارة والمسيئة ،إلى جانب ذلك هناك
مسؤولية أخالقية وإدارية ،تتحملها اإلدارة
الذاتية كون هذه األعمال تجري في مناطقها،

وهي المسؤولة عن حماية المواطنين ،وعدم
السماح بإلحاق األذى بهم ،فكيف األمر
بإزهاق األرواح! لذا ،ال بدّ من أن تتحمل
اإلدارة جزءا ً من المسؤولية ،وال ننسى أن
العادات واألعراف والتقاليد ،التي جعلت من
هذه األمور جزءا ً من ثقافة شعوبنا ،تقع عليها
المسؤولية أيضاً.

رضورة الضوابط والعقوبات
الرادعة
لكي نتمكن من ضبط هذه الظاهرة ،فال بدّ
من وجود ضوابط وعقوبات رادعة ،بحيث
تقف حدا ً لمنع انتشار هذه الثقافة القاتلة في
مجتمعاتنا ،والتي تحصد كل عام عشرات
ومئات الضحايا ومعظمهم من المدنيين ،وذلك
ألن مطلق النار ،هو اآلخر مدني ولم يحظ
بتدريب عسكري حول كيفية استخدام السالح،
كما أن الرشقات النارية دائما ً ما تطلق من
أسطح المنازل ،أو بين األزقة الضيقة المكتظة
بالسكان ،فضالً عن غياب قوانين رادعة ،وفي
حال وجودها فهناك تلكؤ بتنفيذها.
األمر المثير للدهشة هو عدم االلتزام بالقرارات
والقوانين ،التي تصدرها اإلدارة الذاتية
الديمقراطية ،في ظل الوضع غير المستقر،
الذي تعيشه المنطقة على وقع التهديدات
التي تطلقها دولة االحتالل التركي ،باجتياح
المنطقة ،وكذلك القصف اليومي ،الذي يطال
مناطق شمال وشرق سوريا ،بشكل يومي،
ويسقط نتيجته ضحايا أبرياء ،لكن ذلك ال ينفي
ضرورة التشديد في تطبيق القوانين الناظمة
لحمل السالح ،ومنع إطالق النار بشكل
عشوائي وضرورة تطبيق العقوبات الرادعة
بحق من يتجاوز ذلك.

أهمية دور اإلعالم يف التوعية
بطبيعة الحال اإلعالم له رسالة هادفة ،ومن
خالل الوسائل اإلعالمية ،يمكن أن نحول قضية
صغيرة إلى قضية رأي عام ،فما لهذه المسألة
من أهمية ،حتى تصبح قضية رأي عام ،ويمكن
من خالل مواقع التواصل االجتماعي ،والتلفاز
والصحف وغيرها من المواقع اإللكترونية ،أن
تكون هناك حملة مكثفة من جانب هذه الوسائل
اإلعالمية ،للتوقف على سلبيات هذه الظاهرة
المسيئة للشعوب والمجتمعات ،وكذلك للتعرف
على وقت وزمان استخدام السالح ،وهو يكون
عادة في مسألة الدفاع عن النفس لدى التعرض
ألي اعتداء .فالتوعية اإلعالمية مهمة جداُ،

وهي تؤثر تأثيرا ً كبيرا ً على نفوس األفراد

التخلص من الثقافة القاتلة
بالمحصلة نستطيع أن نقول :للتخلص من
هذه الظاهرة ،التي أصبحت ثقافة سائدة
في مجتمعاتنا ،وتحصد الكثير من األرواح
البريئة ،ال بدّ من تضافر جهود عدة أطراف
معاً؛ للسعي والعمل على ضبط هذه الظاهرة
السيئة ،وإزالتها من ثقافة شعوبنا التي تؤمن
بحرية الفرد عندما ال تتعارض مع حرية
المجتمع ،وال تسيء إليه ،ويجب أن نبدأ من
البيت أوالً بحيث يتم زرع كيفية االحتفال
باألفراح منذ الصغر ،لدى الطفل من خالل
الغناء ،والرقص ،والموسيقى ،وتبادل الهدايا،
وليس إطالق الرصاص ،فإلى جانب المنزل
تكون ثقافة المدرسة ذات أهمية كبيرة في
هذا الشأن ،فالطفل يقتنع بسهولة بما يُقال له
في المدرسة من جانب معلميه ،لذا ال بدّ من
نشر ثقافة السالم والمحبة واالحتفال بطريقة
حضارية دونما الحاجة إلى إطالق الرصاص
الذي يؤدي إلى إزهاق أرواح بريئة.

دور املجتمع املدين
ال بدّ من التأكيد على أهمية دور جمعيات
ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة هذه
الظاهرة الخطرة ،التي تعكس لألسف صورة ً
سلبية عن مجتمعنا الواعد ،والمؤمن بثقافة
األمة الديمقراطية ،التي تدعو إلى المحبة
والسالم ،ونبذ العنف والكراهية ،فال بدّ لهذه
المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ،من
نشر الوعي الثقافي من خالل عقد ورشات
العمل ،وإلقاء المحاضرات التثقيفية عن
مخاطر إطالق األعيرة النارية ،وزيادة الوعي
القانوني لدى المجتمع وبيان العقوبات الجزائية
نتيجة هذه األفعال ،وتفعيل دور وسائل اإلعالم
المختلفة ،وذلك بنشر مخاطر ومساوئ إطالق
األعيرة النارية ،إضافة إلى أهمية استمرارية
عملية الرصد والتوثيق من الجهات المعنية
لهذه الحاالت ونشرها لتوضيح أثر حمالت
التوعية والتشريعات القانونية الرادعة في
التقليل والحد من هذه الظاهرة.
بهذه األمور نستطيع أن ننزع هذه الثقافة
القاتلة ،من عقول وأذهان شعوبنا ونزرع بدال
عنها الحكمة والمعرفة وأن القوة ال تكمن في
السالح بل هي تكمن بالدرجة األولى في إرادة
اإلنسان التي ال تُقهر.
نترك لكم التعليق.
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لعل أهم المقومات ،التي من شأنها إنجاح
ثورات الشعوب ،هي وسائل اإلعالم بمختلف
أنواعها ،المرئية ،والمسموعة ،والمقروءة،
حيث تكون صوتا ً لتلك الثورات .لذلك ،فإن
وسائل اإلعالم في شمال وشرق سوريا ،كان
لها تأثير كبير في إيصال صوت هذه الثورة
إلى شعوب شمال وشرق سوريا؛ ومن تلك
الوسائل اإلعالمية إذاعة درباسية إف.إم.

انطالقتها األوىل
وللحديث أكثر عن االنطالقة األولى إلذاعة
درباسية إف.إم ،التقت صحيفتنا مع مالفا علي
اإلدارية في إذاعة درباسية إف.إم ،والتي قالت:
«كانت بدايات راديو درباسية إف إم بعدد قليل
من العاملين ،كما أن البث كان بثا ً تجريبيا ،ولكن
في األول من شهر كانون الثاني لعام ،2016
انطلق بث إذاعتنا بشكله الرسمي ،وكانت
موجة البث حينها  108ميغا هيرتز ،والتي

الصعوبات واملع ِّوقات
وتحدثت لنا مالفا عن أهم الصعوبات ،التي
مرت بها اإلذاعة على مدى سبعة أعوام،
حيث قالت« :إن أهم الصعوبات ،التي واجهتنا
في مسيرتنا ،كانت مسألة تبديل األعضاء،
حيث إن الكثير من األعضاء تركوا العمل
في اإلذاعة؛ ألسباب مختلفة ،وبسبب ذلك كنا
نضطر الستقبال أعضاء جدد ،كما أن تدريب
األعضاء الجدد كان يستغرق وقتا ً كبيراً ،وهذا
األمر كان يؤثر نوعا ما على عمل الراديو،
وخصوصا إن العاملين في الراديو ،لم
يُمارسوا مهنة اإلعالم من قبل ،وهذه المسألة
بحد ذاتها كانت تُثير لنا الصعاب في عملنا،
حيث إن تمكين الشخص من ممارسة عمل
إعالمي ،هي مهمة ليست سهلة ،وتستغرق
وقتا ً طويال ،وجهدا ً كبيرا ،ولكن من خالل
التدريب المستمر لألعضاء ،استطعنا أن ننتج
إعالميين أكفّاء ،قادرين على إيصال صوت

درباسية إف.إم 21 .برنامجا متنوعاً ،تضم
برامجنا مختلف المواضيع والقضايا ،بدءا ً
من المرأة ،ومرورا بالمجتمع ،ووصوال إلى
السياسة واالقتصاد ،إلى جانب البرامج الدينية
والعسكرية ،وبرامج األطفال ،وأخرى خاصة
بتاريخ المنطقة وقُراها ،وفي كل من هذه
البرامج ،يتم تناول موضوع البرنامج بشك ٍل
موسع ،حيث نحاول عن طريق هذه البرامج،
أن نُقدم حلوال مناسبة للعديد من المسائل
المتعلقة بهذه المواضيع ،كما أن لدينا برنامجا ً
صا ً إليصال صوت الناس إلى المعنيين،
خا ّ
وطرح مشاكلهم بغية إيجاد حلول مناسبة لها،
باإلضافة إلى البرامج المركزية ،والتي تحوي
مواضيع متنوعة ،مثل البرامج الفكرية واألدب
الكردي ،المرأة والدفاع ،وغيرها الكثير من
البرامج ،حيث إن موقعنا كإذاعة محلية،
يفرض علينا تناول جوانب الحياة المتعلقة بهذه
المنطقة كافة ،وبذلك نسعى أن نكون صوتا
لألهالي في ناحية الدرباسية وقراها.

محاولة إسكات صوت الحقيقة

مالفا علي
كانت موجة قوية ،فأثير راديو درباسية إف.إم،
كان يُسمع على مدى مسافات بعيدة ،فعلى
سبيل المثال ،كان بإمكان أهالي ناحية تربسبيه
أن يستمعوا إلى بثنا ،وكذلك أهالي مقاطعة
الحسكة ،وكذا أهالي القرى التابعة لمدينة سرى
كانيه ،ضف إلى ذلك ،وصول موجة الراديو
إلى داخل أراضي باكور كردستان ،لذلك كان
بإمكان شعب باكور ،أن يستمعوا ألثير راديو
درباسية إف.إم .كما أنه في تلك الفترة ،كان
الراديو يعدّ المؤسسة اإلعالمية الوحيدة في
ناحية الدرباسية ،والقرى التابعة لها ،لذلك كان
األهالي يريدون إيصال صوتهم عن طريق هذه
المؤسسة ،ولكن كان هنالك شيء من التردد
لدى البعض في الحديث مع اإلذاعة ،وذلك
بسبب فرادة التجربة ،وكونها المرة األولى،
التي يتحدثون فيها لوسيلة إعالمية ،وذلك قبل
أن يتم افتتاح مراكز ل ُكل من وكالة هاوار،
وصحيفة روناهي في المدينة .ولكن مع الوقت
استطعنا ،نحن العاملين في درباسية إف.إم أن
دخل هذه الثقافة بين شعبنا ،لقد استطعنا أن
نُ ِ
ً
نكسب ثقتهم ،حتى باتوا يعدوننا صوتا لهم لدى
المعنيين».

حسن عمر
شعبهم إلى المعنيين ،وبالوقت نفسه ،قادرون
على إيصال صوت ثورتهم إلى الشعب».
مالفا علي أضافت« :من جهة أخرى ،فإن
طابع المنطقة العشائري ،كان يش ّكل أمامنا
بعض المعوقات ،وخصوصا فيما يخص
المرأة ،حيث إن المرأة في منطقتنا لم تكن تتقبل
فكرة ظهورها اإلعالمي ،أو التحدث لوسيلة
إعالمية ،وإذاعة صوتها على المأل ،ولكن شيئا
فشيئا ،استطعنا أن نكسر هذه المعوقات ،وأن
نتغلب على الصعاب كلها ،ونتيجة لمقاومتنا
لهذه المعوقات والصعاب ،استطعنا أن نستمر
حتى أصبح عمر إذاعتنا اليوم سبعة أعوام من
العمل الدؤوب ،والنشاط المستمر ،ونعد شعبنا
أن نستمر في هذا الطريق ،ونعاهده على أن
نكون صوتا له».

الربامج اإلذاعية
مالفا تابعت حول طبيعة ونوعية البرامج،
بالقول :انطالقتنا كانت بعدد محدود من
البرامج ،ولكن اآلن يُبث على أثير إذاعة

مالفا علي أشارت إلى المحاوالت المتكررة
من قبل دولة االحتالل التركي ،للتشويش على
موجة راديو درباسية إف.إم حيث قالت« :في
عام  ،2019بدأت هجمات دولة االحتالل
التركي على سرى كانية ،وكرى سبي /تل
أبيض ،وهذه الهجمات أثرت بشكل سلبي
على الموجة اإلذاعية لراديو درباسية إف.إم،
وذلك بسبب متابعة اإلذاعة للتطورات الميدانية
والسياسية ،وعكس الحقائق للشعب ،وهذا أظهر
مدى ارتباط أهالي المنطقة براديو درباسية إف
إم ،ما دفع المحتل التركي إلى السعي الدائم
للتشويش على موجة الراديو اإلذاعية ،تلك
المحاوالت تسببت بعدم االستقرار على موجة
محددة للراديو ،حيث قمنا بتغيير الموجة
مرات عدة ،وبذلك انتقلت من  108mzإلى
 107ومن ثم  101.5وانتقلنا بعدها إلى
موجة  ،101وصوال إلى الموجة التي نبث
من خاللها اآلن ،وهي  .101.5mzوالهدف
الرئيسي الستهداف موجة إذاعة درباسية إف.
إم كان استهداف صوت الشعب».

أقسام اإلذاعة وعدد العاملني
فيها
اإلدارية في راديو درباسية إف إم ،مالفا علي،
وحول الكادر العامل في اإلذاعة اختتمت حديثها
بالقول« :يتألف كادر درباسية إف إم من 15
عامالً ،منهم ثماني فتيات ،وسبعة شباب ،كما
يضم الراديو في قوامه غرفة لألخبار ،إضافة
إلى قسم المراسلين والكونترول ،كما يضم

هيئة تحرير لمتابعة مختلف المواد ،والبرامج،
التي يتم إذاعتها ،ومن جهة أخرى ،تم افتتاح
مركز ألخبار المرأة ،والذي دخل العام الثاني
من العمل».

مدرسة لتخريج اإلعالميني
من جانب آخر ،تحدث لصحيفتنا حسن عمر
مذيع أخبار ،ومقدم برامج ،في إذاعة درباسية
إف إم عن تجربته اإلعالمية في هذه المؤسسة،
وتأثيرها في تكوين شخصيته اإلعالمية حيث
قال :انضممت إلى كادر درباسية إف إم منذ
عام ،وسبعة أشهر ،وهي تجربتي األولى في
المجال اإلعالمي ،ففي هذه المدة ،استطعت
أن أكون لنفسي شخصية جديدة ،حيث أصبح
لدي فكر ورأي سياسي ،إلى جانب ذلك،
الخوض ألول مرة في تجربة إعالمية ،بكل
سلبياتها وإيجابياتها ،كما تعرفت على طرق
عمل المؤسسات اإلعالمية ،وكيفية تواصل
اإلعالميين مع الشعب.
وأضاف عمر :خالل عملي اإلعالمي كان لدي
وإلذاعة درباسية إف إم عامة ،هدف رئيسي،
وهو محاولة أن نكون صوتا ً للمجتمع ،الذي
نعيش ضمنه ،وتحقيقا لهذا الهدف ،كان لدينا
تواصل عميق مع الشعب ،كما إننا نقوم بزيارة
قرى المنطقة وأحيائها كافة ،وذلك ألننا إذاعة
محلية ،لذلك علينا أن نكون على مقربة تامة
من شعبنا ،لكي نكون بحق إعالميين ناجحين،
ونكون أهال للثقة الممنوحة لنا من قبل هذا
الشعب .ومن جهة أخرى ،استطعنا أن نسلط
الضوء على كل عمل إيجابي تقوم به ،ومع
مؤسسات المدينة كلها ،فعلى سبيل المثال:
استطعنا أن نعكس العمل الجبار ،الذي يقوم
به عمال النظافة في المدينة ،كما استطعنا أن
ندخل لغة التعاون بين الناس ،بحيث يتعاونون

فيما بينهم ،ومع مؤسسات اإلدارة الذاتية،
للعمل على تطوير المدينة وارتقاء المجتمع.
حسن عمر تابع حديثه بالقول :خالل مسيرة
سبعة أعوام من عمر هذه اإلذاعة ،ال شك
أننا قدمنا الكثير ،ولكن ال شك أيضا أننا كنا
مقصرين أحيانا ،لذلك ندعو المتابعين لنا ،أن
يكونوا على تواصل دائم معنا ،وان يقدموا لنا
مالحظاتهم ،الن تقييم عملنا يتم عن طريقهم،
وليس عن طريقنا ،وبناء عليه ،فإن المالحظات
التي يتم تقديمها لنا من قبلهم ،تساعدنا دوما
على االرتقاء بمستوى عملنا ،كي نحقق
النجاحات المتسمرة.

نداء موجه للشعب
ولفت حسن عمر إلى بعض المعوقات ،التي
تواجه اإلعالمي في عمله ،حيث قال :أكثر
الصعوبات التي نوجهها هي مطالبة البعض لنا
بما ال نقوى عليه أحيانا ،فالكثير من الناس،
يُطالبونا بحل مشاكلهم المعيشية ،وهنا ال بدّ
من اإلشارة ،إلى أن اإلعالمي والمؤسسة
اإلعالمية ،هما مرآة الشعب لدى المعنيين،
ولكننا لسنا جهة معنية تستطيع حل المشاكل
الخدمية ،ما نُريد أن نوضحه للناس ،هو أن
مهمتنا تكمن في المطالبة بحل مشاكلهم،
وإيصاله للجهات المسؤولة ،ولكننا لسنا
مسؤولين عن حل هذه المشاكل.
حسن عمر اختتم حديثه بالقول :نسعى دائما
درباسية إف إم ،ان نكون مؤسسة توعوية ،إلى
جانب عملنا اإلعالمي ،وقد خطونا خطوات
عديدة في هذا االتجاه ،حيث استطعنا أن نخلّص
المجتمع من الكثير من المفاهيم ،والعادات غير
الصحيحة ،والتي كانوا قد توارثوها عن أجيال
متعاقبة دون أي تمحيص في صحتها وجدواها.

موت أنيق
ٌ
عبد الحميد ملحم
ُمت وحيدا
وبصم ٍ
ت
ال تذع أخبار هذا الموت
كثر
فالحسادُ ٌ
والتآوي ُل كثيرة
ُمت غريبا
مثل عش ٍ
ق حلبي ٍ
لم يشابه أو يماثل ما سواه
في التفاصيل المثيرة
مدهشا ُمت
ي
ناشزا عن كل عادي ٍ رماد ّ

تألق
كشعاع الشمس بعد الغيث
ارسم قوس سحر
غارقا
أو مغرقا في الحب
خالقا
جديرا بالمنايا
ً
فالمنايا تهمل األروا َح
ت
بعض الوق ِ
إن كانت بها ليست جديرة
ال تمت...
مستمر
ماض
ٍ
ّ
من جرحِ
ال تمت
اآلن
من ُ
س ّم هذا ِ
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بآ ٍ
ت
أو من رع ٍ
طائش من ذكريا ٍ
ت
بسهم
أو
ٍ
ٍ
ال تمت
من حزنك
الممتد مدّ الصرخة األولى
وترض الموت
وال تضعف
َ
من داء َوضيعٍ ُمستجدٍّ....
بأمراض صغيره
أو
ٍ
ي من أنواع
احذر العاد ّ
هذا الموت
ي
والزم ثغرها الخمر ّ
ي
وارشف كأسها السحر ّ
وارحل كالسكارى
فارسا

ما مات إال مثلما شا َء
وشا َء الموتَ شنقا بالضفيرة
مت ولكن باحترام
ِميتةً بالعطر ....خنقا
ِميتةً بال ّ
شِعر ....دهسا
ي أنت.....
حلب ٌّ
فاختر ُكفأها في العشق
ْ
ُ
من حيث الخطورة
ُكفأها في الحزن
إن تفق ْد ذراعيها بتفجير
توقّ ْع بشفا ٍه مسكرا ٍ
ت
َّ
صك ترحيلك للدار األخيرة
مت بشك ٍل جيّ ٍد
ما دمتَ في الشهباء

فاختر من زقاقات المنايا
ْ
واحدا ً
يبدو شديدا في التعاريج
عتيقا ً
طاعنا ً في العشق....
ي الوعورة
شرق َّ
عش أميرا
باختيار الميتة األرقى
على صدر األميرة.

آراء

َّ
َّ
ُ
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ِ
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مع
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ّ
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الدرباسية /ستالين سليمان  -ساهمت إذاعة درباسية إف.إم في إظهار حقيقة ثورة شمال وشرق سوريا ،ألهالي ناحية الدرباسية ،والقرى التابعة
لها ،على مدى سبعة أعوام ،وحققت تقدما ملموس ًا في مسيرتها المهنيةُ ،
سح لها المجال؛ لكي تكون «صوت الحقيقة» لدى أهالي الدرباسية.
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آزاد كردي
قد وصل اليأس ببعض السوريين إلى مستوى
الدهشة ،وكأن اللعنة حلت بهذا الوطن ،حتى
استمر في أزمته الحالية ،أو الفرار من تداعياتها
ّ
القاتلة ،ال مبادرات ،وال حلول في األفق ،فكل
شيء قد توقف ،وال انتظار لمجهول قد ال يأتي.
والبعض يعرض على مواقع التواصل
االجتماعي التململ واالستهزاء من الوضع
المعيشي المتردي ،أو المتهالك ،فال يخلو
بعض ما يعرض من التندر والطرافة ،فهناك
توق لدى السوريين أن يعود الزمن بهم إلى
الوراء ،أو إلى ما قبل األزمة السورية ،كانت
سوريا في ذلك الوقت من أغنى اقتصاديات
المنطقة ،وينعم الشعب السوري بالرخاء،
أو على األقل دون كدر أو وجع ،ويحلمون
بأيام بيض من الرغد ،فيستذكرون بها وضع
الكهرباء ،والغاز ،والماء ،فال يُكدّر عيشهم
أي خاطر ،وحين ينشر أحدٌ البوستات ،أو
المنشورات ،حول إحدى معاناتهم اليومية،
سرعان ما تتقاذف سيل من التعليقات شتما ً
ولعنا ً على الوضع المضحك المبكي ،والغريب
أن أرباب الصفحات يحاولون المتاجرة بمعاناة
السوريين ،من خالل اصطياد بعض الاليكات،
أو اإلعجابات فقط ،وكأن المتاجرة بما يكابده
الشعب السوري مادة دسمة ،فأن أغلب
السوريين أنفسهم تناسوا أنهم أمام منعطف
يساري جديد ،لم يألفوه من قبل.
وال شك أن مناطق شمال وشرق سوريا ،جزء
من المعاناة التي يعانيها الشعب السوري،
ففُرضت على هذه المناطق تداعيات األزمة
السورية كلها ،رغم أنها أقامت كثيرا ً من
اإلصالحات والتطورات ،هذه التداعيات الثقيلة
أشبه بحلقة صغيرة من الدوائر ،التي تتّسع إلى
دوائر أكبر ،دون أن تنتهي ،ومرتبطة فيما
بينها بعالقات مباشرة أو غير مباشرة ،ومن
أجل توضيح النقطة األخيرة ،ينبغي أن ندرك
تماما ً بالعبارة القائلة :ال أمل للسمك بالنجاة
خارج الماء ،أو بعبارة أدق من» يصلح الملح

إذا الملح فسد» ،كيف يمكننا أن نفهم هذا السياق
المعقد من األزمات المعيشية ،على مدى عشر
سنوات عجاف؟
فينبغي على الشعب السوري ،أن يدرك أن
سوريا تعد خاصرة المنطقة ،وأن الشعب
انطلق لحريته من حيث مكان الالعودة،
فالشعب الذي ناضل أمام العثمانيين ،وش ّكل
بوتقة الرجال األحرار ،وساهموا في طردهم
إلى غير رجعة ،هو نفسه اآلن ثائر على
األنظمة واالستبداد ،ونعني أن الشعب ،الذي
عرف الحرية لن يتراجع إال بها ،أو ليمت وهو
واقف بكرامة وشرف ،إن اإلدارة الذاتية لشمال
وشرق سوريا ،التي ولدت من رحم معاناة
السوريين ،إنما هي الثمرة الحقيقية لنضال
الشعب السوري المسحوق ،المغلوب على
أمره ،رغم اشتداد المحن واألرزاء الشديدة،
هل يمكن لإلدارة الذاتية أن تنأى بنفسها عن
تداعيات انخفاض الليرة السورية أمام الدوالر
األمريكي ،في وجه اقتصاد سوري متهالك،
دفعت به حكومة دمشق إلى الهاوية؟ وماذا
تفعل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ،أمام
تعنُّت األطراف السورية في مساعيها الحثيثة
من أجل توافق سوري للحل؛ لمواجهة قانون
قيصر؟ ماذا بوسع اإلدارة الذاتية أن تقدم حلوالً
أمام حالة من التضخم النقدي ،الذي يُعدّ رابع
أكبر دولة في العالم؟
وهنا يكمن مربط الفرس ،فاإلدارة الذاتية ال
تملك عصا سحرية؛ حتى تبدل أحوال بلد إلى
«كن فيكون» في ظل حرب ،تلوح بين ليلة
وضحاها من قبل المحتل التركي ،هناك من
المؤكد بعض األزمات تكتنف بعض مناطق
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ،بين الفينة
واألخرى ،كأزمة المحروقات ،أو السكر ،أو
غيرها ،فاإلدارة الذاتية ال يمكن أن تنأى بنفسها
عن التيارات المحلية السياسية ،أو العسكرية،
أو االقتصادية ،لكنها من المؤكد األقدر
على تلبية الشعب قبل كل شيء من النظام
الديمقراطي الحقيقي ،إن ما يحدث من أزمات
مفتعلة كأزمة السكر ،والمحروقات والتجنيد،
سببت إرهاصات لدى الشعب بمناطق شمال

وشرق سوريا ،سببه بعض صفحات مواقع
التواصل االجتماعي ،حيث يعمل األدمن على
نشر خطاب الكراهية ،بهدف كسب بعض
األمور المنفعية الخاصة ،ولعل أول من يتأثر
بها هؤالء المتأثرون في ظل هذه األزمة
بالطبع ،وبناء على ذلك ،فيمكننا أن نستنتج
بعض النقاط ،التي حدثت في هذا السياق على
الشكل اآلتي:
-1هنالك ضعف بالتخطيط اإلداري ،الذي من
شأنه أن يحقق التوازنات المطلوبة بين اإلدارة
والمجتمع ،فقد أطلق مكتب الدفاع الذاتي منذ
شهور قليلة ،حملة تجنيد في مدينة منبج ،وسيق
بعض الشبان لمراكز الدفاع الذاتي ،غير أن
ذلك لم يمر مرور الكرام ،فاندلعت مظاهرات
ادعى منظموها أنها سلمية ،إال أن األمر
تطور فيما بعد إلى أعمال شغب دامية ،كان
يمكن تالفي ذلك من خالل التخطيط المنظم
المدروس.
-2بناء على التعليقات ،التي كانت تنشر ضمن
«البوستات» ،التي يحرض بها المشرفون
بالصفحات المغرضة ،على بث سمومهم،
ويمكن مواجهة ذلك من خالل رفع مستوى

التأهيل اإلداري ،الذي يحقق نقلة نوعية على
مستوى األداء الفني ،واإلداري ،والرقابي،
والقضائي من خالل االعتماد على الخبرات،
والكفاءات ،فهي الحل األمثل؛ للتخلص من
الترهل اإلداري.
-3يمكن أن نتفادى مثل هذه األخطاء اإلدارية،
التي تكون تبعاتها كارثية ،وال تحمد عقباها،
فينبغي االهتمام بافتتاح مراكز بحثية من شأنها
االطالع على القوانين والقرارات كافة ،قبل
صدورها ،وإنشاء نافذة واحدة لكل المراجعات
الرسمية ،ما الذي يمكن أن يقدمه افتتاح مركز
بحثي في منبج؟ يمكن الفتتاح المركز أن يقيم
القرارات أو القوانين ،على األقل اجتماعياً ،أو
أكثر ،لكن من المؤكد أن القرارات لن تكون
كما حدث في قرارات غير مدروسة ،ومسؤولة
أخرى كارثية.
ينبغي أن تتفهم الشعوب ضمن مناطق شمال
وشرق سوريا ،أن اإلدارة الذاتية هي جزء ال
يتجزأ منهم ،وهي تستمد قوتها منهم ،ال بل
أن أي مكروه ،يصيبها يعني تأثرها مثلهم،
وبالتالي حريا ً بهم أن يقفوا معها ،ويصطفوا
يدا ً بيد لبناء مستقبلها ،الذي يصنعونه هم بها.

ُ
العملي أعمى بال نظرية...
ّشاط
الن
ُّ
إبراهيم محمد كرد (محامي)
إن الصراع بين النظريتين اإليديولوجيتين
الرئيسين المتناقضتين ،على المستوى
المحلي والعالمي ،تخلق صراعا ً تناحريا ً
على األصعدة جميعها ،في مسيرة التطور
االقتصادي والسياسي – يؤثر على سير العملية
االجتماعية ،وتركيبتها الطبقية باالنحراف عن
مسار التقدم االجتماعي ،وعلى البنية التحتية
في العالقات االقتصادية ،وتنشأ لدى كل طبقة
نظريتها وأيديولوجيتها للدفاع عن مصالحها
االقتصادية ،والسياسية ،تؤثر على سير حركة
التحرر القومي للشعب الكردي.
ينقسم المجتمع إلى طبقات طفيلية ،وأشكال
مختلفة في اإلنتاج ،وإن القوى المنتجة تنقسم
إلى درجات من التمايز ،والتناحر في المصالح
االقتصادية ،وتظهر في المجتمع طبقات جديدة
وأيديولوجيات غريبة متناحرة ،أما نظرية
الطبقة العاملة في نظام اإلنتاج فواحدة ،ال يمكن
تجزئتها؛ ألنها علمية مرتبطة بجدلية الواقع
المادي والفكري ،حال العلوم االجتماعية كلها،
فهي أممية من حيث الجوهر في نضالها ،رغم
الظروف الواقعية ،والظروف القومية ،فتبقى
النظرية العلمية المتطورة منارا ً هاديا ً لحركة
التحرر الكردية ،وللحركات العالمية كلها،
لالنعتاق القومي واالجتماعي.
أما النظرية االصالحية واالنتهازية ،ليس
واحدة في الحياة العملية كنظرية التيوقراطية
والبرجوازية الطفيلية؛ ألنها براغماتية
تدافع عن مصالحها للحصول على الربح،
بينما النظرية الديالكتيكية ،فتكشف القوانين
الموضوعية للحياة السياسية ،والقومية
للشعب الكردي ،في مرحلة التاريخ العالمي

لجدلية الواقع المادي والفكري ،وتكشف تأثير
العالقات االقتصادية على العالقات السياسية،
واالجتماعية في كردستان ،الذي قد يؤدي إلى
انقسام المجتمع إلى شرائح وفئات وطبقات،
ففي المجتمع تتنامى البرجوازية الطفيلية،
والتيوقراطية بين الجماهير ،فتظهر أشكال
مختلفة من الناس في التعايش ببعضها ،فال بدَّ
من امتالك المعرفة الديالكتيكية ،وعالقة الفكر
بالوجود ،وبالوعي ،التي تُضحد
الكذب البرجوازي المخادع،
ونهجه المشؤوم.
والسؤال الذي يتبادر
للذهن ،كيف يمكن إذابة
الطفيلية
النظريات
االنتهازية المهترئة
في بوتقة النضال
القومي
التقدمي
والتقدم
التحرري،
االجتماعي والسياسي
للشعب الكردي؟ وإزالة
النظرية اإلكلينيكية الفاسدة
من تفكير الناس والجماهير؟
ولكن تصبح النظرية ،وحتى لو
كانت علمية بدون غاية ،إن لم تكن قد
ارتبطت بالممارسة ،وبالنشاط بين الجماهير،
فرسانها المثقفون الثوريون ،وتبقى الممارسة
عمياء ،إذا لم تُغير النظرية العلمية طريق هذه
الممارسة ،والنشاط للناس ،وعندما ال تنفصالن
النظرية ،والممارسة الثورية ،في حركة
التحرر القومي الكردي ،فتقوم بدور مناضل،
الطليعة لتجنب األزمة السياسية واالقتصادية،
وتضعف االستراتيجية السياسية ،وتكثر
الهجرة ،والفقر ،والبطالة ،وقد تقع البالد في
مطب التبعية للمتروبول الدولي ،أو السلطة،

للحفاظ على ميزان القوى بالتحالف السياسي
طبقياً ،وال تحاول التغيير الجذري خوفا ً
على مصالحها ،همها التقيد بقواعد اللعبة
السياسية ،فتظهر بمظهر ،إن الدولة القومية
فوق الطبقات ،والفئات االجتماعية ،وتخدع
الجماهير ،فتضعف دورها في اإلصالح
السياسي واالقتصادي ،وبناء البنية التحتية،
فتزداد التناقضات الداخلية ،والتناحر في
البنيان الفوقي؛ لذلك على القيادة أن
تمتلك الوضوح الكافي للحالة
للجماهير،
االجتماعية
وصراع اإليديولوجيات
باالستناد إلى نظرية
الديالكتيك ،وقوانينها
متطلبات
لمعرفة
الوطنية
الحركة
في مرحلة تطورها
ودور
التاريخي،
ومعرفة
الشغيلة،
المتصارعة،
القوى
وأهدافها؛ لتتمكن من
اإلصالح السياسي ،وتعبر
عن القوى االجتماعية التقدمية
الصاعدة بعيدا ً عن السلطوية ،ولتجنّب
الوقوع في التبعية ،التي تولّد األزمات،
وتؤثر على االستراتيجية السياسية ،وتؤثّر
على النضال القومي ،واالجتماعي ،وتخلخل
حركة التحرر للشعب الكردي ،لذلك على
الحركة أن تنطلق نحو العمل المشترك،
ونحو األهداف التي تجمع القوى السياسية
واالجتماعية في كردستان ،ولسد الكريدور
«الممر» أمام الفارما «المعارضة» السياسية،
فالتسلح بالنظرية وبالفلسفة المادية الديالكتيكية
باعتبارها نظرية التجديد الثوري ،واألرقى

للمستقبل الدائم لتنوير جماهير الشباب من
الوقوع في أحضان الرجعية في مجتمع،
تسيطر عليه فلسفة التيوقراطية ،ذي التركيب
الطبقي الجائر ،تمزقه صراع اإليديولوجيات،
والتناحر االقتصادي على حساب مصالح
الشعب ،فتتناقض مع المسيرة الموضوعية،
للتطور ،والتقدم االجتماعي.
إن قلب النضال هو الطبقة العاملة والفالحين،
والمثقفين الثوريين وفق جدلية الواقع المادي
والفكري ،للشعب الكردي ،فال بدّ من تجديد
الفكر بالمعرفة والمعرفة العلمية.
قال زارا «زارادشت»« :تحطيم ألواح الوصايا
جميعها ،وإقامة شرعنة جديدة» وقال المناضل
عبد هللا أوجالن« :المجتمع بدون فلسفة علمية،
يفقد عراه مع الحقيقة» ،ألن االستراتيجية
السياسية ،ونظريتها تنبثق من مصالح الطبقات
المادية والفكرية ،ذات الطابع اإليديولوجي،
فالنظرية والممارسة بحاجة إلى الحقيقة ،ومن
خالل التطبيق تتأكد الحقائق ،وتنمو ،فتكشفها
النظرية العلمية الديالكتيكية ،وبما إن الحركة
مطلقة في المجتمع والطبيعة ،لذلك إيصال
النظرية إلى عقول الجماهير تصبح قوة مادية
واقعية.
يقول لينين« :المعرفة بدون ممارسة ميتة،
والممارسة بدون معرفة عمياء» ويؤكد على
ذلك المناضل األممي البلغاري جورجي
ديمتروف بالقول« :أن نتعلم ونناضل ،وأن
نناضل ونتعلم».
لأليديولوجية دور هام في ساحة المعركة ،ال
يمكن أن يُغ ِيّب العامل االيديولوجي؛ ألنه يستند
إلى مفاهيم ومقوالت في سلم المعرفة؛ ألهميتها
في رسم األهداف؛ لتوعية الجماهير ،وتنظيمها
على مر العصور.

من فكر القائد
ال ّدِفاع
اتي
الذَّ ّ
وتحقيق
سالم
ال َّ

القائد عبد اهلل أوجالن

اجملتمعات االستمرار َ بوجودها
ال تستطي ُع
ُ
األخالق االجتماعي ِة
د
وجو
دون
الذاتي،
ِ
ِ
والسياسة ،والتي باتت نسيجا ً قائما ً
سبيل تسيي ِر
كعوامل وجودِها في
بذاتِه،
ِ
ِ
الشؤون املشتركة العامة للمجتمع
ِ
باملعنى اجلماعيِ ،من احملال أ ْن تَكُو َن
االعتيادي
احلالُ الطبيعيةُ ،أو الوجودُ
ُّ
األخالق أو السياسة،
للمجتمع خاليا ً من
ِ
ِ
األخالقي
النسيج
ُ
أما إذا لَم ي َ َت َطوَّر ْ
ُّ
جملتمع ما ،أو كان
والسياسي الذاتي
ٍ
في حال ٍة قاصر ٍة ،أو ُم َحرَّف ٍة ُم َشوَّه ٍة ،أو
مشلولة؛ فباملقدورِ القول حينئ ٍذ :إ ّن ذاك
اجملتم َع يحيا حتت وطأ ِة
احتالل واستعمارِ
ِ
ت ،بع ّدها رأسماال ً
شتى
أنواع االحتكارا ِ
ِ
وسلط ًة ودولة ،لك ّن االستمرار َ بالوجو ِد
على هذه الشاكل ِة ،يعني اخليان َة جتاه
واالغتراب عنها،
كينونته الوجودية،
َ
رعاع قطيع،
شكل
ويعني الوجودَ على
ِ
ٍ
كنف
في
وأمالك
،
ة
أو
أشياء أو أمتع ٍ
ِ
ٍ
َ
حاكمي ِة االحتكارات ،واجملتم ُع يَكُون في
وضع كهذا ،قد اف َتقَ َد طبيع َته الذاتية،
ٍ
كمجتمع طبيعي ،أو
وخ ِسر َ مهاراتِه
َ
ٍ
أنها ت َ َعر َّ َضت للضمور (التقزم) ،وهذا
عمر ،بل واألنكى أنه
ما مفادُه أنه ُمس َت َ
لك بكلِّ ما مَيلكُه ،تاركا ً
بات موضو َع ُم ٍ
نفسه للفسادٍ والتفسخ واالضمحالل،
َ
ت ،التي
وقد لو ِح َظ عددٌ َج ٌّم من اجملتمعا ِ
تتوافق ُ وهذا التعريف ،تاريخيا ً أم راهناً،
واجملتمعات التي مت َّ إفسادها أو القضاء
ُ
بأضعاف مضاعف ٍة من التي
عليها ،أكثر
ٍ
ال تزال متماسكة.
إذا ما آلَ اجملتم ُع إلى حال ٍة من العج ِز
تشكيل مؤسساته األخالقي ِة،
عن
ِ
والسياسية الالزم ِة لالستمرارِ بكينونته،
وعن تفعيلها وتوظيفها؛ فهذا يعني
القمع واالستغالل،
مكبس
إقحامه في
ِ
َ
ِ
وهذا الوضع هو «حالة حرب» ،من هنا،
خ على أنه «حالة
باإلمكان
َ
تعريف التاري ِ
حرب» املدنيات ضد اجملتمع ،عندما ال
قوم األخالقُ والسياسة بوظيفتهما،
تَ ُ
شيء
فهذا يعني أنه لَم ي َ َت َبق َّ سوى
ٌ
القيام
اجملتمع
واحدٌ فقط باستطاع ِة
َ
ِ
به ،أال وهو الدفاع الذاتي ،فحال ُة احلرب
غياب السالم ،بالتالي ،ال مُيكن
هي حال ُة
ِ
بالتأسيس
للسالم أ ْن يَك َت ِس َب معناه ،إال
ِ
ِ
والسالم اخلاوي ِمن
الدفاع الذاتي.
على
ُ
ِ
االستسالم
عن
ر
ب
ع
ي
رمبا
الذاتي،
الدفاع
َ
ِ
ُ ِّ ُ
ِ
بالسالم
والعبودية ،أما األلعوب ُة املسماةُ
ِ
اخلالي من الدفاع الذاتي ،بل وحتى
باالستقرارِ الدميقراطيِّ والوفاق ،والتي
فرضها الليبرالي ُة في راهننا على
تَ ُ
الشعوب واجملتمعات؛ فال ت ُ َعبِّر ُ سوى عن
ِ
طمس وإخفا ِء هيمن ِة الطبق ِة
حال ِة
ِ
البورجوازي ِة بالقو ِة امل ُ َسل ََّح ِة الغارق ِة
بنحو أحاديِّ اجلانب ،أي
فيها ،حتى احلَل ِْق
ٍ
أنها ليست سوى تسيير ٌ ُمقَ ن َّ ٌع حلال ِة
السالم بهذه الشاكلة
وتعريف
احلرب،
ُ
ِ
كمساع عظمى لهيمن ِة
أمامنا
يَظهر ُ
ٍ
املال األيديولوجية .أما في التاريخ،
ِ
رأس ِ
بأشكال أكثر تنوعا ً
ذاته
عن
في َعبِّر ُ
ٍ
ُ
واختالفا ً
باسم «املصطلحات املقدَّسة».
ِ
األديا ُن مشحون ٌة مبثل هذه املصطلحات.
بالطابع املدنيِّ على
واألديان املصبوغ ُة
ِ
وجهِ اخلصوص هي هكذا.
السالم أ ْن يك َت ِس َب
الستتباب
ال مُيكن
ِ
ِ
وضمان
صون
حال
ِ
ِ
معناه احلقيقي ،إال في ِ
الدفاع الذاتيِّ للمجتمعات ،أي
طابع
ِ
ِ
ونخص
والسياسي.
األخالقي
ها
طابع
ِ
ُّ
ّ
يتطلب مثيلَ
السالم الذي
تعريف
بالذ ِّك ِر
َ
ِ
ُ
اجلهودِ الدؤوب ِة العظمى مليشيل فوكو،
مجتمعي
اكتساب تعبي ٍر
ك ُنه
والذي ال مُي ِ
َ
ٍّ
ميل آخر
وأي
املنوال.
بهذا
مقبول إال
تحَ
ُّ
ٍ
ٍ
للمعنى عليه ،لن يعني أكثر َ ِمن كونِه فخا ً
منصوبا ً
ت والشعوب،
باسم كلِّ اجلماعا ِ
ِ
ً
بأشكال مغاير ٍة
احلرب
واستمرارا حلال ِة
ِ
ٍ
السالم ُمثقَ َل ٌة باملصائ ِد
مستورة .كلم ُة
ِ
ظروف احلداث ِة الرأسمالية،
كنف
في
ِ
ِ
ٌ
فاستخدامها محفوف باخملاطر،
بالتالي،
ُ
بنحو سليم.
ما لَم ت ُ َعر َّ ْف
ٍ
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اقتصـــاد

شعبي بعد إغالق المعابر الحدودية
امتعاض
ّ

الشدادي /حسام دخيل  -طرقت كارثة جديدة أبواب السوريين في شمال وشرق سوريا ،بعدما أغلقت قوات
يعد المعبر
الديمقراطي الكردستاني أبواب معبر سيمالكا «فيشخابور» الحدودي مع مناطق اإلدارة الذاتية ،حيث
ّ
الشريان الوحيد ،الذي يغذي المنطقة ما ينذر بكارثة إنسانية واقتصادية وشيكة ،تضاف إلى سلسلة االنتكاسات التي
يتعرض لها المواطن السوري كل يوم.
ويعيش أكثر من خمس ماليين نسمة في مناطق
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ،وسط
خوفٍ عميق ،لما تحمله لهم اإليام القادمة.
يسابق المواطن عبد الفتاح المجيد الزمن من
أجل الوصول إلى أقرب متجر لبيع المواد
الغذائية ،من أجل الحصول على بعض المواد
مثل الطحين والشاي ،والرز والبرغل تحسبا ً
ألي طارئ بعد إغالق المعبر الرئيسي المغذي
لمناطق اإلدارة الذاتية.
يقول المجيد« :أتيت من قرية الحجالت على
بعد أكثر من  20كيلومترا ً جنوب شرق
الشدادي من أجل الحصول على بعض المواد
الغذائية ،فاأليام القادمة ربما تحمل لنا ما هو
أسوأ ،فكل المؤشرات تشير إلى ذلك ،إغالق
معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان،
وكذلك إغالق معبر الوليد ،والمعابر مع
الحكومة السورية ،ال يوجد شيء مبشر على
اإلطالق ،نحن مجبورون على شراء ما يمكننا
شراءه ،قبل ارتفاع األسعار المتصاعد ،وفقدان
المواد من السوق».

السكر و ّدع املونديال
وتابع المجيد« :في أول يوم تم فيه إعالن
إغالق المعبر الحدودي من قبل حكومة إقليم
كردستان السكر ،ودع المونديال ،واختفى من
األسواق الرئيسية» ،في إشارة منه إلى فقدان
المادة داخل األسواق.
فيما قال المواطن عيد العبد« :أغلقت قوات
الديمقراطي الكردستاني معبر سيمالكا الحدودي
تنفيذا ً ألجندات دولة االحتالل التركي ،والغاية
منها إحداث شرخ بين اإلدارة الذاتية من جهة
والشعب من جهة أخرى ،وإظهار اإلدارة
الذاتية بموقف الضعيف ،ولكن ما رأيناه عكس
كل هذا الكالم جملة وتفصيال ،فمنذ اليوم األول
إلغالق المعبر سعت اإلدارة الذاتية إليجاد
البدائل وتأمين المواد األساسية لألهالي ،وهذا
ما تبين بعد أزمة السكر ،التي حدثت بعد األيام
األولى إلغالق المعبر ،بعد احتكار المادة من
قبل تجار األزمات بغية رفع سعرها ،ولكن ما
حصل ،المادة توفرت بأقصى سرعة».
ولفت إلى أن هذه المخططات الدنيئة ،ال تمر

على الشعب ،فهو أدرى بإدارته وعلى ثقة تامة
بها.
وتعاني مناطق شمال وشرق سوريا أزمة
اقتصادية خانقة ،كسائر المناطق السورية
األخرى ،بعد تهاوي سعر صرف العملة
المحلية مقابل العمالت األجنبية ،فضالً عن
وضع المنطقة الكارثي على الصعيد اإلنساني،
إضافة إلى الواقع الصحي المتردي ،والتخوف
من تفشي المتحور الجديد من فايروس كورونا
«أوميكرون»

وأغلقت حكومة إقليم كردستان معبر الوليد،
الذي يربط أراضي اإلقليم مع مناطق اإلدارة
الذاتية؛ ليكون المعبر الثاني الذي تغلقه حكومة
االقليم خالل أيام إلى جانب معبر سيمالكا
الحدودي.
وتعتمد مناطق اإلدارة الذاتية على معبري
الوليد وسيمالكا ،في تأمين تنقل القوافل
التجارية التي تمد المنطقة ،كما يعدّ سيمالكا
معبرا ً لمرور المسافرين بين طرفي الحدود.

مداجن أبو قبيع بالطبقة ..إنتاج محلي لتطوير مقومات الثروة الحيوانية
روناهي /الطبقة  -تشرف شركة تطوير
المجتمع الزراعي بالطبقة على مشاريع
استثمار مداجن أبو قبيع ،التي تعد إحدى
الخطط المهمة لتطوير أسس الثروة الحيوانية
في الطبقة وريفها ،حيث تتم تغطية أكثر من
 % 70من احتياجات األسواق المحلية بالطبقة
وريفها.
ويزداد الطلب على الدواجن في مناطق عدة،
وذلك بعد زيادة اإلقبال عليها من قبل األهالي
وغالء سعر مصادر البروتين الحيواني
األخرى ،حيث تبقى الدواجن أحد أهم مصادر
الثروة الحيوانية ،التي يعتمد عليها األهالي في
مناطق مثل مدينة الطبقة وريفها ،بعد إعالن
عدة مشاريع من أجل تطوير الثروة الحيوانية،
عن طريق المداجن ،التي تغطي حاجة السوق
الرئيسية من اللحوم ،والبيض ،الذي يعدّ مادة
أساسية في األسواق.

دعم اإلنتاج املحيل
والستجالء المزيد حول هذا الموضوع ،تحدث
لنا الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع
الزراعي في مدينة الطبقة «عبد الباسط

الشيخان» عن مشروعهم في دعم اإلنتاج
السنوي لمداجن أبو قبيع بريف الطبقة ،حيث
بين لنا أهمية هذا المشروع في دعم االقتصاد
المحلي ،وتأمين جزء من مشروع االكتفاء
الذاتي ،الذي تسعى له اإلدارة الذاتية في
شمال وشرق سوريا ،والسعي الجاد لتحقيق
إنتاج محلي يسهم في الدورة الحيوية للتغذية،
حيث يعد مشروع مداجن أبو قبيع من أهم
المشاريع االنتاجية للمنطقة ،بعد أن تم إحداث
ثالثة هنكارات رئيسية ،وتأهيلها بشكل كلي
وفق اإلمكانات ،مقسمة لعدة غرف ومجهزة
باألدوات المناسبة ،ضمت حوالي  30ألف
طير من نوع «لوهمن» الذي يعدّ أحد األنواع
المناسبة للتربية وهو من الدجاج البياض.

أهمية مداجن أبو قبيع

وأشاد الشيخان بأهمية مشروع دواجن أبو
قبيع ،الذي يحقق جزءا ً من االكتفاء الذاتي
في المنطقة ،وتوفير اللحوم والبيض ،اللذين
يعدان إحدى السلع األساسية ،التي يعتمد
عليها األهالي كمصدر غذائي حيوي ،إضافة
لتوفير أكبر عدد من الشريحة العمالية ،وتوفير
فرص عمل لذوي الخبرات ،لتحقيق التطوير
والنهوض بالثروة الحيوانية في المنطقة.

إرشاف طبي وتوفري األعالف
وذكر الشيخان الجهود المبذولة من قبل شركة
التطوير الزراعي ،واتحادات الفالحين،
ومسؤولي الثروة الحيوانية في الطبقة وريفها،
من خالل اإلشراف الطبي البيطري على
الطيور ،وتوفير الوسط المناسب لتكاثرها،
وإنتاجها الواسع بأكبر كمية إنتاجية ،والعمل
على توفير المتممات الغذائية ،مثل «السوبر
بريمكس» واألعالف الضرورية لنمو الطيور،
حيث تحتاج الطيور بشكل يومي ما يقارب
ثالثة أطنان من التركيبة العلفية والمتممات
الغذائية.
وتابع الشيخان قائالً« :مداجن أبو قبيع منذ

تأسيسها وبدء إنتاجها ،حققت نسبة من األرباح
واإلنتاج الجيدة ،حيث تنتج أكثر من 450
طبق بيض بشكل يومي ،ما يغطي نسبة %70
من اإلنتاج المحلي».

بعض الصعوبات
وبين الشيخان بعض الصعوبات ،التي البدّ أن
تحد من كمالية كل مشروع ،منها غالء أسعار
بعض مواد األعالف ،التي تعدّ باهظة الثمن،
مقارنة مع الكميات الكبيرة ،التي تحتاجها
المداجن ،وهناك قلة اإلمكانات المتاحة لتوفير
درجة حرارة مناسبة للطيور في فصل الشتاء
والصيف ،حيث تعاني المداجن بشكل سنوي
في ذروة الفصلين ،من تراجع نسبي لإلنتاج
وانتشار لألمراض المعدية بين الطيور.

هيئة االقتصاد :تدابير استباقية لتالفي نقص الطحين والقمح
تسعى الهيئة التخاذ تدابير جمة ،للحد من
النقص الحاصل وتالفي تكراره ،وفي هذا
الصدد أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة االقتصاد
في اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ،أمل
َّ
«إن احتياج شمال
خزيّم وعلى موقع الهيئة
وشرق سوريا ،يُقدَّر بسبع مائة ألف طن من
القمح ،وقد استلمت هيئة االقتصاد قُرابة المائة
ضا كان يوجد مخزون
وثمانين طنا ً فقط ،أي ً
يولّد عجزا ً
احتياطي يبلغ  200ألف طن؛ ما ِ
وقدره من  300إلى  400ألف طن ،وهذا ما
دفعنا لخلط الطحين بدقيق الذرة بنسبة %20
لتفادي وقوع نقص في مادة الخبز».
في مساع متواصلة من قبل هيئة االقتصاد،
لتالفي النقص في مادتي الطحين والخبز،

تفاد ًيا للعجز :إضافة دقيق الذرة
إىل الطحني

النسخة الورقية العدد - 1040 :النسخة اإللكترونية العدد1238 :

قيمة ناتج الطحين من الطن الواحد من القمح
 45000ل.س.
وأضافت أمل خزيّم مفندة ً الشائعات« :ما يُشاع
بخلط الطحين بمواد غير معروفة ،أو غير
عار عن الصحة
صالحة لالستهالك البشريٍ ،
تما ًما ،وال يمت للواقع بصلة ،وما يخلط مع
الطحين هو دقيق الذرة الصفراء ،بنسبة ال
تتجاوز  20بالمائة لسد العجز».
أمل خزيم نوهت إلى الدراسة المعتمدة من
قبل هيئة االقتصاد ،والتي تُبين خسارة اإلدارة
الذاتية بنسبة  %90عن كل  1طن من القمح،
حيث يبلغ المعدل الوسطي لسعر الطن الواحد
من القمح  350دوالرا ً أمريكياً ،يُستخرج منه
 750كغ طحيناً ،و230كغ نخالة و20كغ نواتج
غربلة ويباع الكيلو غرام الواحد من الطحين
المدعوم لألفران ب  /60/ليرة سورية ،فتبلغ
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طرح جديد لتحسني جودة
ٌ
وكميات الخبز
وفي ختام حديثها طمأنت الرئيسة المشتركة
لهيئة االقتصاد في اإلدارة الذاتية ،أمل خزيّم
األهالي َّ
أن الهيئة تضع خطة إسعافية ،وهي
استيراد القمح ،بموجب عقد مبرم بين هيئة
االقتصاد وجهات أخرى ،لشراء كمية من
القمح ،وقدرها مائة ألف طن لالستغناء عن
خلط الذرة بالقمح ،ما يساعد في تحسين جودة
مادة الخبز المدعوم.
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ِ
الضامن غير الضامن
غارات الالذقية ...دو ُر
ُ

زراعة وبيئة
النفايات
وأهميّة
الفرز
وإعادة
التدوير ـ1ـ

تقـــارير وحتقيقـــات

السنة الحادية عشرة  -العدد 1040
األربعاء  5كانون الثاني 2022

َ
ُ
ُ
الغارات اإلسرائيل ّية مرتين خالل شهر
استهدفت
حديث السوريين ،بعدما
القوات الروس ّية في سوريا ،كان
ة
الحليف
ّ
ِ
ِ
الروسي ومهم ِ
ِ
السؤال حول دور ِ
بأحدث
ة
ة
واحد مينا َء الالذقية أحد أهم المنافذ على العالم ،والمنطقة اآلمنة،
ّ
ُ
ِ
المزود ِ
ة الحصين ِ
ة الروس ّي ِ
ة حميميم ،القلع ِ
واألقرب إلى قاعد ِ
ُ
ُ
الروسي يستثني إسرائيل ،وكذلك تركيا ،فما هي مهمته؟
والحليف
فالضامن
الجوي في العالم،
ع
ة
ّ
ّ
ِ
التقنيات اإللكترون ّي ِ
ِ
ومنظومات الدفا ِ

حممد سعيد

في اآلونة األخيرة مت االعتماد
على البالستيك كمادة أساسية
في التصنيع لغالبية املواد
االستهالكية واخلدمية ،ورميها
بشكل نفايات يضر بالبيئة كثيراً،
ملشاكلها الكثيرة ،وللتخلص
من هذه اخمللفات البالستيكية
بشكل عشوائي في البيئة احمليطة
باملناطق السكنية ،تشكل تهديدا ً
للبيئة ،ينعكس تداعياته على
احلياة االجتماعية والصحية لألفراد،
حيث لم تعد املشكلة مبجرد
وضع كيس بالستيكي يرمى في
حاوية القمامة ،التي أصبح من
املعيب وغير احلضاري ،أن تُرمى بغير
املكان اخملصص لها ،وبهذه احلال
أصبحت احلاويات ملجأ للنباشني،
الذين يفتحون األكياس ويبعثرون
القمامة في محيط احلاويات ،أو
األكياس املوضوعة على األرصفة،
وترك اخمللفات على منثورة على
األرض ،بعد أخذوا ما يريدون من
املواد البالستيكية ،وبيعها للتجار
بسعر زهيد ،هذه الظاهرة تنعكس
على أصحابها بشكل سلبي ،وقد
مت طرح مشروع فرز البالستيك،
التي من املمكن بشكل ظاهر في
متكني قدراتهم ضمن معمل إعادة
التدوير ،الذي تتم دراسة إنشائه في
الوقت احلالي ،لبنائه وجتهيزه بكامل
املعدات الالزمة.
وبغض النظر عن الكثافات
السكانية ،واختالف الثقافات
في إقليم اجلزيرة ،وتنوع النفايات
واملشاريع ،وعمليات اإلنتاج في
مختلف اجملاالت ،ففرز البالستيك
عن النفايات العضوية األخرى،
أصبح حال ً جذرياً ،وضرورياً ،يبدأ
من املنزل قبل الوصول للحاوية،
وزيادة اجلهود املبذولة من قبل
اجلهات اخملتصة ،إلنقاذ البيئة من
مخاطرها كحد أدنى ،والتقليل
من التلوث الهوائي ،واحلفاظ
على املصادر البيئية الطبيعية،
وتقليل مساحات مكبات النفايات،
والتقليل من استخدام الطاقة،
والوصول الى االقتصاد املستدام
ضمن إطار العمل العام.
ومن خطوات عملية إعادة التدوير
نذكر :اجلمع – الفرز – التكسير
– الغسل بعد إضافة مادة الصويا
الكاوية املضافة ملاء الغسل –
تخريز البالستيك (تقطيع اجملمع
إلى أجزاء صغيرة منتظمة الشكل
ومتساوية في احلجم)
من املهم في الوقت احلالي ،هو
فرز البالستيك الذي له عدة أنواع،
وميكن تدويرها واالستفادة منها
ضمن مخصصات مواد أخرى ،حيث
يتم التصنيف حسب نوع العبوة
ولونها ،أو إزالة امللصقات عليها،
وحسب نوعية املواد املستخدمة في
تصنيعها…

رامان آزاد
رويس
ال رد َع
ّ
ق
ق ِ
أطر التنسي ِ
تواص ُل إسرائيل مساعيها لتعمي ِ
ي ،وإيجاد
مع روسيا حول
ِ
الملف السور ّ
تفاهم لمواصل ِة عملياتها العسكريّة ضد
صيغة
ٍ
المواقع اإليرانيّة في سوريا ،وكذلك حزب هللا،
ي
وكان آخرها استهداف الطيران اإلسرائيل ّ
ساحة الحاويات في ميناء الالذقية فجر يوم
 ،2021/12/28ما أودى بحياة شخصين
ق
وإصابة اثنين آخرين وأدّى الندالعِ الحرائ ِ
أضرار ماديّة كبيرة.
بالمكان وإلحاق
ٍ
وخالل عام  2021استهدف الطيرانُ
ي مواقع في سوريا  28مرة ،ولكن
اإلسرائيل ّ
الهجوم األخير والذي قبله في ،2021/12/7
َ
استهدفا مدينة الالذقية ،وفيما قال اإلعال ُم
ت أسلح ٍة
ي إنّه ت َّم
استهداف شحنا ِ
ُ
اإلسرائيل ّ
ي َّ
إن
إيرانيّة ،قال اإلعالم السور ّ
ي الرسم ّ
الحاويات تض ُّم أدوية ومواد غذائيّة مثل حليب
األطفال ،وكذلك زيوتا ً وقطع غيار اآلليات
والسيارات.
ومعلو ٌم ّ
أن مدينة الالذقية بقيت آمنة طيلة
سنوات األزمة باستثناء حوادث عرضيّة
بسقوط قذائف صاروخيّة على أطرافها من
الجبال الشماليّة الشرقيّة ،الواقعة تحت سيطرة
المرتزقة وتمت استعادة السيطرة عليها ،بدءا ً
من عام .2015
ولكن الالفت هو حالة عدم الرضا التي أبداها
السوريون وتوجيههم انتقادا ٍ
للضامن
ت قاسية
ِ
ُحرك ساكناً» ،فقد
ِ
ي «الذي لم ي ّ
والحليف الروس ّ
القصف في منطق ٍة حيويّ ٍة ال تبعدُ أكثر
جرى
ُ
من  15كم عن قاعدة حميميم الروسيّة ،أكبر
ث
القواعد الروسيّة في سوريا ،والمج َّهزة بأحد ِ
ي واإلنذار المب ّكر في
منظوما ِ
ت الدفاع الجو ّ
العالم.
وكشفت وزارة الدفاع الروسيّة ،في يوم
الهجوم نفسهّ ،
أن القوات السوريّة لم تتصدَّ
ب
للغارات اإلسرائيلية على ميناء الالذقية بسب ِ
هبوط طائرة روسيّة في منطقة نيران القوات
ت حصو ِل الغارات ،وجاء
السوريّة في وق ِ
التوضيح على لسان نائب مدير مركز حميميم
للمصالح ِة أوليغ جورافليوف.
من المؤكد أن تنفيذ هجومين كبيرين على ميناء
ٌ
ي
أمر
الالذقية ٌ
مقلق على المستويين الشبع ّ
َّ
ي للبالد
األساس
س
ف
المتن
باعتباره
ي،
ّ
والرسم ّ
مع العالم ،في ظ ِّل
ق ،وخروج
ِ
الحصار الخان ِ
معظم المعابر الحدوديّة عن سيطرةِ الحكوم ِة،
باستثناء معبر نصيب – جابر مع األردن،
والبوكمال مع العراق ،والمعابر مع لبنان.
وال تتسم تصريحاتُ المسؤولين الروس
بجديّة الردع ،ففي  2021/11/18قال
ي إلى سوريا،
المبعوث الخاص للرئيس الروس ّ
ألكسندر الفرينتييف خالل مشاركته في منتدى
ُ
يخص
يتعلق بالسؤا ِل الذي
بدمشق« :فيما
ُّ
طرف إسرائيل
ي من
ِ
َ
القصف غير الشرع ّ
نرفض بشك ٍل قاطع
فنحن
سوريا،
ألراضي
ُ
هذه األعمال الالإنسانيّة ،وندعو للتواصل مع
الطرف اإلسرائيلي على جميع المستويات
حول ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة
أراضيها ووقف عمليات القصف هذه» .وتابع
الفرينييف« :في هذا السياق سيكون الرد
باستخدام القو ِة غير بنّاء ألنه ال أحد يحتاج إلى
ِ
حرب في أراضي سوريا».

رويس
يل ــ
ٌ
ّ
تنسيق إرسائي ّ
القصف طرح السؤال حول العالقات الروسيّة
ــ اإلسرائيليّة ،ودور القوات الروسيّة في
سوريا ،من هنا جاءت أهميّة زيارة رئيس
الحكومة اإلسرائيليّة نفتالي بينيت إلى روسيا
ولقائه في سوتشي بالرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،في  ،2021/10/22وهي أول زيارة

رسميّة له إلى روسيا بعد توليه المنصب خلفا ً
لبنيامين نتنياهو في حزيران الماضي ،وجاءت
ظهور مؤشرا ٍ
لتوتر العالقات
ت
الزيارة بعد
ِ
ِ
بين الجانبين ،بشأن تجاوز التفاهمات التي
كانت قائمة بين بوتين ونتنياهو بخصوص
سوريا «آليّة عدم التصادم» ،عكستها بياناتٌ
وزارة الدفاع الروسيّة التي دخلت ألول مرة
على الخط ،مع تفعي ِل أنظمة الدفاع الروسيّة
ت اإلسرائيليّة في سوريا.
لص ِدّ الهجما ِ
وتحاول موسكو إيجادَ توازن في عالقاتها
بين ك ّل من إيران وإسرائيل ،وكان الفتا ً أنّها
ي محمد
استضافت رئيس األركان اإليران ّ
باقري في  ،2021/10/17قبل خمسة أيام
ت
فقط من زيارة بينيت ،وأشاد باقري بالعالقا ِ
العسكريّ ِة الوثيق ِة بين طهران وموسكو.
ق تجميد مفاوضات
كما جاء ِ
ت الزيارةِ في سيا ِ
ي
النوو
لالتفاق
ة
العود
إلى
الرامية
فيينا
ِ
ّ
ي المبرم عام  ،2015والمتوقفة منذ
اإليران ّ
انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا ً إليران في
الموقف
حزيران الماضي .ورغبة بينيت بكسب
ِ
المصالح
ي في صف إسرائيل ومراعاة
الروس ّ
ِ
ت مرتقبة ،خاصة وأنَّ
ي مفاوضا ٍ
األمنيّة بأ ّ
الحكومة اإلسرائيليّة أخفقت في استغالل
اشتباكات السفن مع إيران في تشكيل تحالف
ي بقيادة واشنطن ضد إيران ،كما
ي عسكر ّ
دول ّ
ً
تزداد المخاوف اإلسرائيلية خاصة مع مساعي
التقارب بين طهران والرياض.
ّ
أن العالقة
من المعلوم
الشخصيّة بين بوتين
ونتنياهو كانت جيدة،
ولع َّل موسكو تعتبر
تغي َّر الحكومةَ
ا إل سر ا ئيليّة
مناسبة إلعاد ِة
تقييم عالقتها مع
أبيب ،في عد ِة
مستويات ،منها
الحدُّ من الهجمات
اإلسرائيليّة على
سوريا ،ولذلك كان
بينت أمام اختبار ،إما
ت السياسيّة
استمرار العالقا ِ
ِ
وبناء عالقة قوية مع بوتين على
منهج سلفه ،بما ّ
يعز ُز مكانته في مواجه ِة
خصومه السياسيين داخل إسرائيل ،أو يقتصر
على البراغماتيّة والمصالح لتكونَ المحدد
ي في مناقشة الملفات العالقة.
الرئيس ّ
ي بوتين ،لدى استقباله
وصف الرئيس الروس ّ
ّ
بينيت في سوتشي العالقات بين البلدين بأنها
“فريدة” وتقو ُم على الثق ِة المتبادلةُ ،معربا ً
عن أمله بأن تواصل حكومة بينيت نهج سلفه
بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالعالقات اإلسرائيليّة
أقر بوجو ِد مسائل
 الروسيّة ،وفي الوقت نفسه َّخالفيّة بين موسكو وتل أبيب ،مضيفاً« :هناك
أيضا ً نقاط تماس وفرص للتعاون» ،في
ي أنطون
ي الروس ّ
 ،2021/8/3كتب الصحف ّ
ي
مارداسوف في موقع «المونيتور» األمريك ّ
ي
ي اإلسرائيل ّ
مقاالً تناول فيه التنسيق الروس ّ
ي
في سوريا في عهد رئيس الوزراء اإلسرائيل ّ
الجديد نفتالي بينيت وقالّ :
إن نهاية قبضة
بنيامين نتنياهو على السلطة في «إسرائيل» قد
أثارت تكهنات وسائل اإلعالم بشأن ما يعنيه
ي في
ي اإلسرائيل ّ
ذلك بالنسبة للتنسيق الروس ّ
سوريا إذ بدأت مصادر في وسائل اإلعالم
مناقشة احتماالت أزمة وشيكة بين البلدين ،فلم
تتالش الذكريات منذ خريف  ،2018عندما
َ
سقطت طائرة استطالع روسيّة خالل غارة
جويّة إسرائيليّة على سوريا ،مما تسبب في
فضيحة بين موسكو و»إسرائيل» .وأشار
المحلل اإلسرائيلي بن كاسبيت ،كاتب العمود
في «المونيتور» ،إلى عدم ارتياح «إسرائيل»
إلمكانية تغيير روسيا لموقفها من سوريا .وقال
إنه يبدو أن كل هذا يشير إلى أن الكرملين على
وشك إعادة النظر في توجهه تجاه «إسرائيل»
من أجل إجبار الجيش اإلسرائيلي على قبول
قواعد جديدة للعبة اإلقليمية.

لكن عامالً آخر له تأثيره في العالقة الروسيّة
اإلسرائيليّة ،ويتعلق بالدفء اإلسرائيلي في
العالقات مع أوكرانيا الذي تبلور في عهد
نتنياهو ،وقد دعا نفتالي بينيت بعدما أصبح
رئيسا ً للحكومة اإلسرائيليّة ،الرئيس األوكراني
فالديمير زيلينسكي لزيارة تل أبيب.

آل ّية منع التصادم
ت الروسيّ ِة
ت العالقا ِ
ت التي واجه ِ
رغم التحديا ِ
ــ اإلسرائيليّة ،إال َّ
أن روسيا تعدُّ أحد أهم
شركاء إسرائيل؛ ووقّع الطرفان عدة َ اتفاقيات
لتعزيز التعاون في مختلف المجاالت،
كاالقتصاد والتقنيات الحديثة والغاز والطاقة
وغيرها ،خاصةً الثقافيّة؛ نظرا ً للعد ِد الكبير
من المهاجرين اليهود من االتحاد السوفييتي
السابق في إسرائيل ،وتشير اإلحصائيات إلى
َّ
أن نسب ِة اإلسرائيليين من أصو ٍل روسيّة أو
ي السابق تتجاوز ،%20
دول االتحاد السوفيت ّ
واللغة الروسيّة هي ثالثة اللغات المحليّة
الشائعة في إسرائيل بعد العبريّة والعربيّة،
وفي مقابل المصالح الروسيّة  -اإلسرائيليّة
المتشابكة ،هناك معضلة تحكمها المصال ُح
العميقةُ المشتركة بين ك ّل من روسيا وإيران،
التحالف المشترك
وسوريا ،والتي تجلت في
ِ
في سوريا ضد األطراف التي تدخلت
إلسقاط النظام في سوريا.
ِ
عقد
في ُ ،2019/6/24
ي،
اجتماع القدس األمن ّ
وض َّم مستشار األمن
ي
ي األمريك ّ
القوم ّ
بولتون
جون
وأمين مجلس
ي
األمن القوم ّ
ي نيكوالي
الروس ّ
با تر و شيف
و مستشا ر
ي
األمن
القوم ّ
ي مئير بن
اإلسرائيل ّ
شبات ،ونوقشت قضايا
ُ
بأمن
تتعلق
استراتيجيّة
ِ
المنطقة ،وفي مقدمتها الوضع في
ي فيها ،وجاء االجتماع
سوريا والوجود اإليران ّ
عمق العالقة التي أنشأها نتنياهو
تأكيدا ً على ُ
مع واشنطن وموسكو.
ب
ت األزمةُ السوريّة أقصى حاال ِ
جسّد ِ
ت تضار ِ
مباشر أو
بشكل
حضرت
أطراف
بين
المصالح
ٍ
سقف
غير مباشر عبر وكالء ،وارتفع معها
ُ
المخاوف األمنيّة اإلسرائيليّة ،لتكون موسكو
ِ
ً
مرجعية تلك المخاوف ،اعتبارا من حضورها
ي في سوريا في ،2015/9/30
العسكر ّ
ونجحت بمنع التصادم مع إسرائيل أو إيران،
واستطاع بوتين ونتنياهو ردم الهوة بينهما،
وعدم استعداء اآلخر؛ وأبدت روسيا تفهما ً
لمخاوف إسرائيل األمنيّة ،وسمحت لها بتنفيذ
ِ
ت الجويّة داخل سوريا
ت من الضربا ِ
المئا ِ
األهداف اإليرانيّة ،ومع ذلك َّ
فإن تلك
ضد
ِ
ّي دخو ِل إسرائيل وإيران
السياسة واجهت تحد َ
في مواجه ٍة مباشرة ،وعبر العالق ِة الوثيق ِة مع
القرار في
تل أبيب ضمنت موسكو حصريّة
ِ
ي.
المفص ِل السور ّ

دفعت حادثة تحطم طائرة إيليوشين – 20
الروسيّة ،والتي أصيبت بالخطأ بصاروخٍ
ي خالل غارا ٍ
ت إسرائيليّ ٍة الطرفين
سور ّ
ق فيما بينهما
ي للتنسي ِ
ي واإلسرائيل ّ
الروس ّ
ب ما يُس ّمى «آليّة منع التصادم»؛ لتجنب
بموج ِ
ي داخل األراضي السوريّة
التصادم العسكر ّ
وفي األجواء ،على أن يخطر ك ّل طرف اآلخر
األهداف التي ينوي ضربها ،قبل فترة
عن
ِ
محدد ٍة من الوقتِ.
ففي  2018/9/17قُتل  15عسكريّا ً روسيّا ً
كانوا على متن طائرة “إيل 20-روسيّة أثناء
توجهها إلى قاعدة حميميم ،وتزامن الحادث
مع قيام أربع طائرات إسرائيلية “إف”16-
بضرب مواقع سوريّة في الالذقية ،وإطالق
الصواريخ من الفرقاطة الفرنسية “أوفرين”.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية
إن موسكو ترى َّ
اللواء إيغور كوناشينكوفّ ،
أن
المسؤوليّة عن تحطم الطائرة في سوريا تقع
ي ،مؤ ّكدا ً
بالكامل على سالح الجو اإلسرائيل ّ
َّ
أن التصرفات اإلسرائيليّة أثناء الحادثة كانت
ت ركاب مدنيّة للخطر.
ستعرض طائرا ِ
ُ
ت التفاهماتُ
الطرف عن
غض موسكو
شمل ِ
َّ
َ
قيام المقاتالت اإلسرائيليّة بتوجيه ضربا ٍ
ت
ِ
في سوريا ضد أهدافٍ إيرانيّة ،مقابل عدم
ت السوريّة .وافتتحت
استهداف إسرائيل للقوا ِ
قنواتُ اتصا ٍل مستمرة بين روسيا وإسرائيل،
قامت بمقتضاها إسرائيل بإبالغ الجيش
ي باتجاهها لتنفي ِذ عمليات داخل سوريا؛
الروس ّ
ت الروسيّة ،ومنع استهدافها
وذلك
لتأمين القوا ِ
ِ
ُ
لصالح
ل
تعم
التفاهمات
ت
أصبح
ثم
بالخطأ،
ِ
ِ
إسرائيل بوضوحٍ ،إثر زيارة نتنياهو في
 2019/2/27إلى روسيا ،وحصوله على
ي للقيام بعمليا ٍ
ت عسكريّ ٍة ضد
«تف ّه ٍم» روس ّ
مختلف المواقع اإليرانيّة في سوريا ،وليس
ِ
ق الجنوبيّة الغربيّة القريبة من خطوط
بالمناط ِ
بعدم تفعيل
التماسي وت َّم تأكيدُ هذا التنسيق
ِ
ي وتحددا ً منظومة «إس
منظوما ِ
ت الدفاع الجو ّ
  »٣٠٠التي حصلت عليها دمشق أواخر عام.2018

رويس للتناقضات
استثام ُر
ّ
استمرار وجودها في
تدركُ موسكو جيدا ً أن
َ
سوريا ال يستندُ إلى مجر ِد القوة العسكرية ،بل

استثمار التناقضات بين
إلى مدى قدرتها على
ِ
لتفرض شروطها عليهم،
األطراف المتخالفة،
َ
ومنذ قدوم حكومة نفتالي بينيت في حزيران
وانتهاء فترةِ العالقة الوطيدة
الماضي،
ِ
التي كانت تربط بين بوتين ونتنياهو ،سعت
الختبار مدى متان ِة التفاهمات السابقة
إسرائيل
ِ
مع موسكو حول سوريا ،وهل يمكنها اختراق
ي ،أم
األجواء السوريّة دون
ِ
ٍ
اعتراض روس ّ
َّ
أن ذلك انتهى برحي ِل حكومة نتنياهو ،وهل
ُفترض االلتزا ُم بإبالغِ روسيا قبل الهجوم؟
ي
ُ
ت
وتمثلت أولى خطوات ذلك بتكثيف الضربا ِ
في سوريا ،مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين
بأنّهم لن يسمحوا أن يكون إليران والجماعات
ي على
المسلحة الموالية لها بوجو ٍد عسكر ّ
ي ترتيبا ٍ
ت لتسوي ِة
حدودها ،أي
َ
رفض أ ّ
ي
الصراعِ في سوريا تشم ُل الوجودَ اإليران ّ
عسكريّا ً أو سياسيّاً.
ت
وبالمقاب ِل بدأت مالم ُح التغيّر في التفاهما ِ
ت
وقواعد االشتباك بين البلدين حينما قام ِ
ت
ت الجويّة الروسيّة بص ِدّ الهجما ِ
الدفاعا ِ
اإلسرائيليّ ِة ،وإصدار بيانات عسكريّة تعلنُ فيها
عن إسقاط الصواريخ اإلسرائيليّة من جانب
وزارة الدفاع الروسية ،ومركز المصالحة
ي
في حميميم ،بعدما كان ردُّ الفع ِل الروس ّ
من قبل ،إما الصمت أو التجاهل في أحسن
األحوال ،وجاء البيانُ األول بعد الهجوم الذي
شنّه الطيران اإلسرائيلي في ،2021/7/19
على مركز بحو ٍ
ث بمنطقة السفيرة بريف
حلب ،وعلّق األدميرال فاديم كوليت -نائب
ي للمصالحة في سوريا،
رئيس المركز الروس ّ
َّ
بأن أنظمة الدفاع الروسيّة د ّمرت سبعة من
الصواريخ اإلسرائيليّة الثمانية.
أما البيان الثاني ،فقد جاء بعد الهجوم الذي وقع
بعد أربعة أيام من ذلك التاريخ؛ فأعلن كوليت
َّ
أن أنظمةَ الدفاع الروسيّة قد اعترضت أربعة
صواريخ إسرائيليّة استهدفت موقعا ً لتمركز
قوات إيرانيّة في القصير قرب حمص،
وأعلنت وزارة الدفاع الروسيّة َّ
أن منظومتي
ي الروسيتين من طرازي «بوك»
الدفاع الجو ّ
و»بانتسير» ،اللتين تمتلكهما قوات النظام
ي أسقطتا معظم الصواريخ اإلسرائيليّة.
السور ّ
ت اإلسرائيليّة على سوريا ،بعد
تجدد الهجما ِ
مرحلة من تغيير سلوكها حيال الضربات
اإلسرائيليّة ضد سوريا ،يشير إلى مناورة
ي مع
سياسيّة ،ليس لتحسين موقفها التفاوض ّ
األهداف ،بعد
واشنطن فقط ،بل جملة من
ِ
وصول حكومة بينيت للحكم ،يمكن إجمالها،
بأنها محاولة للضغط على الحكومة اإلسرائيليّة
الجديدة واختبارها مستغلة التناقضات الداخليّة
اإلسرائيليّة ،وتوجيه رسالة مزدوجة بمعنيين
الحلفاء
متناقضين الطمأنة والضغط إلى
ِ
واألصدقاء (دمشق وطهران) ،على أنّها قادرة
ِ
ُ
سلوك إسرائيل ،وأما الرسالة إلى
ضبط
على
ِ
ِ
ي
األمريك
الرئيس
ة
برغب
فتتصل
واشنطن
ِ
ّ
ي جدي ٍد مع إيران،
في التوص ِل إلى اتفا ٍ
ق نوو ّ
وكانت الهجمات اإلسرائيليّة أحد المسائل
المطروحة في لقاء القمة بين بوتين وبايدن
في جنيف في  ،2021/6/16إذ أبدى الرئيس
ي معارضته الستمرار تلك الهجمات.
الروس ّ
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