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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

PÎNE... كوميديا تعكس 
الواقع وتطرح الحلول

الحكومة  تقاعس 
السورية عن إزالة مخلفات 

الحرب في حمص

الواقع التعليمي في إقليم الجزيرة بين 
اإلمكانات والتحديات

بدء المرحلة األولى 
من تجهيز وتركيب سقف صالة قامشلو الرياضّية

االتحاد النسائي السرياني نقلة نوعية 
تحفظ حقوق المرأة السريانية

الّتستر على استخدام الكيمياوي 
تبييض لسمعة اإلرهاب التركي

من  تعبر  التي  واألساليب،  الطرق  كثرت 
خاللها اجملتمعات عن مشاكلها ومعاناتها 
وذلك  واخلدمية،  واالجتماعية  االقتصادية 
من خالل احلديث املباشر للناس، أو من خالل 
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، 
كما أن صور طرح هذه الهموم باتت متعددة، 
اإلعالمية،  أو  الصحفية  الكتابة  من  بدءاً 
وصوالً إلى الطابع الكوميدي الذي تُطرح من 

خالله املسائل.

أربع سنوات على سيطرة  أكثر من  مضى 
حمص،  مدينة  كامل  على  النظام  قوات 
املنطقة،  في  العسكرية  األعمال  وانتهاء 
أرواح  حتصد  تزال  ال  احلرب،  مخّلفات  أن  إال 
املدنيني، خصوًصا أن فرق الهندسة التابعة 
للحكومة السورية، لم تعمل على متشيط 
شهدت  التي  السكنية،  املناطق  كامل 
عمليات عسكرية على مدى سنوات منذ 

.2011

واقع  حول  األخيرة  اآلونة  في  احلديث  كثر 
سوريا،  وشرق  شمال  في  التعليم  ومعضالت 
التعليميّ،  الواقع  على  الضوء  ولتسليط 
روهات خليل  لقاء خاص مع  لنا  وتقييمه، كان 
الرئيسة املشتركة لهيئة التربية والتعليم في 

إقليم اجلزيرة، وهذا نص احلوار

بدأت املرحلة األولى لتجهيز األبراج احلديدية 
مدينة  في  الرياضية  الصالة  سقف  لتركيب 
اخلدمة منذ 2013،  والتي خرجت من  قامشلو، 
والرياضيون على أحرِّ من اجلمِر لتجهيزها ضمن 

هذا العام، فهل يتحققُ احللم؟

يسعى االحتاد النسائي السرياني 
إلى متكني املرأة في اجملاالت كلها، 
وضمان وجودها في مراكز صنع 

القرار، لتتمكن من الدفاع 
عن نفسها، وعن قضيتها، 

وأن تلبي متطلباتها اخلاصة، 
واحلفاظ على حقوقها، وقد 

أكدت عضوات في االحتاد 
النسائي السرياني، حتمية 

توحيد كلمة املرأة في شمال وشرق 
سوريا، ألنها السبيل الوحيد لبلوغ مكانة 

املرأة املثالية، وإرساء حريتها ودورها احلقيقي في اجملتمعات.

ودوافعه  ومآالته،  خلفّياته  صراع  ولكل  نهاية،  حرٍب  لكل 
وتبعات استمراره، والعوائد السياسّية واالقتصاديّة الناجمة عن 
توقّفه، فالصراع الكردي – التركي، ميتدّ بجذوره إلى نهاية الدولة 
العثمانّية، مع انتفاضة عبيد اهلل النهري سنة 1880، ثم تلتها 
انتفاضات البدرخانيني في جزيرة بوطان، وتفاقم الصراع مع والدة 
اجلمهوريّة التركّية على يد مصطفى كمال أتاتورك )1881 – 1938(، 
 PKK وتعّمق واتسع نطاقه مع انطالقة حزب العمال الكردستاني
نهاية عام 1978؛ ما يعني أن الصراع الكردي – التركي، هو األطول 

من نوعه ليس في الشرق األوسط وحسب، بل في العالم.

حاوره/ حسام دخيل

بحماس الشباب وعزمهم، يبدأ الشاب 
ميل  األلف  مشوار  اإلبراهيم  باسل 
في  قدم  أول  وضع  األولى،  بخطوته 
رحلته نحو النجومية، عشق الفن منذُ 
نعومة أظفاره، انتظر الفرصة طويالً، 
وتكون  الصدفة،  باب  من  له  لتقدم 
الدافع الرئيسي له لشق طريق النجاح. 

صحيفتنا »روناهي« كان لها لقاء خاص 
إطار  في  اإلبراهيم  باسل  الفنان  مع 

دعمها للمواهب الشابة. 

ـ في البداية من هو باسل إبراهيم؟

ينحدر  سوري  شاب  اإلبراهيم،  باسل 
من مدينة الشدادي التابعة ملقاطعة 
منذ  والغناء  الفن  أحببت  احلسكة، 
نعومة أظفاري، وأمتنى أن أصبح جنماً 
في الغناء مستقبالً، وسفيراً ملدينتي 

الشدادي. 

ـ متى بدأت مسيرتك الفنية؟

بدأُت في الغناء تقريباً منذ طفولتي، 
نفسي،  وبني  بيني  أدندن  كنُت  طاملا 
في  املوسيقى  حصص  في  حتى  أو 
املدرسة، ولكن في تلك األثناء لم أكن 
وضعت الفن والغناء نُصب عيني، بل 
كنُت أغني كهواية فقط، حيث ظلت 
تلك الهواية حبيسة بيني وبني نفسي 
حتى فترة قصيرة، حيث تعرفت على 
أحد امللحنني، وبدأ يدربني أكادميياً على 
املوسيقية،  املقامات  وعلى  الغناء، 
وبدأت  الفنانني  تقليد  عن  وابتعدت 
األمور  هذه  وكل  اخلاص،  لوني  بإنشاء 
شبابية  سهرات  عبر  حتصل  كانت 
وأنتظر  بنفسي،  أأمن  كنُت  فقط، 

الفرصة املناسبة ألدخل عالم الفن. 

بدأت  عندما  كانت،  األولية  والبداية 
أغني في املهرجانات واالحتفاالت التي 
في  والتعليم  التربية  جلنة  بها  تقوم 
الشدادي، بحكم عملي كمعلم، وهذه 
كانت نبذة مختصرة عّما ما مررت به. 

ـ ما قصة أول عمل غنائي رسمي؟

أول عمل، كان حتت مسمى »قصة جنة«، 
يتغنى بسوريا ككل ومدينتي الشدادي 
بشكٍل خاص، أما قصته فكانت عن 
طريق املصادفة، اجتمعنا مجموعة من 
موجود  كان  احلظ،  وحلُسن  األصدقاء، 
ومت  ومخرج،  وكاتب  وملحن  مصورين 
اقتراح الفكرة من قبل أحد األصدقاء، 
والقت استحسان اجلميع، وما أن مضت 
أيام حتى قام الكاتب، بتجهيز كلمات 

األغنية وخالل أيام قليلة مت تلحينها، 
وبعدها قمنا في تسجيلها وبعد عدة 
أيام بدأت عمليات التصوير وخالل شهر 
واحد العمل كان جاهزاً، ومعروض على 

منصات التواصل االجتماعي.

 
ـ هل القى صوتك وعملك استحسان 

اجلمهور؟ 

صراحًة ومنذ اليوم األول لطرح الفكرة، 
وخاصًة  األغنية،  ينتظر  اجلمهور  كان 
األشخاص الذين لهم معرفة بـ باسل 
اإلبراهيم كشخص، وعند طرح األغنية 
على منصات التواصل، صراحًة لم أكن 
أتوقع هذا الكم الهائل من الدعم من 
مبئات  األغنية  حظيت  فقد  اجلمهور، 
كبير  وقبول  دعم  والقت  املشاركات 
لم  أن جوالي  اجلمهور، وخصوصاً  من 
يهدأ في اليوم األول لعرض األغنية من 
األصدقاء،  قبل  من  والدعم  املباركات 
وحتى أناس لم يتسنَ لي معرفتهم، 
لكي  لي  كبير  دافع  كان  األمر  وهذا 
في  األعمال  من  املزيد  وأنتج  أستمر 

األيام القادمة. 

ـ  هل تخطط لطرح أغنية جديدة؟
مع  أغنية جديدة  لطرح  هناك خطة 
بداية العام القادم، الكلمات واللحن مت 
جتهيزها وننتظر التسجيل خالل الفترة 
القادمة، وستكون جاهزة للعرض مع 

بداية العام اجلديد. 

ـ مبن تأثرت من الفنانني؟

وحكم  العراق،  دولة  من  قربنا  بحكم 

احملكية  اللهجة  في  الكبير  التشابه 
واللهجة  السورية،  اجلزيرة  أبناء  بني 
العراقي  الفن  أفضُل  فأني  العراقية، 
منّا  قريب  أنه  وأشعر  عام،  بشكٍل 
ويشبهنا إلى حٍد كبير، أما بخصوص 
فنان معني الطرب العراقي القدمي كله 
باإلضافة  استثناء،  أي  بدون  لي  يروق 
اللون السوري  العرقي أحب  الفن  إلى 
اجلزراوي اخلاص بأهالي اجلزيرة السورية. 

ـ ما هي الصعوبات التي تواجهها؟

قلة  هي  وأهمها،  الصعوبات  أبرز 
الفنان  التي قد ترعى  اإلنتاج  شركات 
وتقدم له الدعم، وتقوم بترويجه على 
مستوى عاٍل، وهذا هو األمر الذي أّخر 
حتى  الفنية  الساحة  على  ظهوري 
من  يحتاج  فالفنان  اللحظة،  هذه 
اجلميل  الصوت  من  الفائدة  ما  يرعاه، 

إذا بقي حبيس اجلدران!؟

ـ  كلمة أخيرة حتب أن تقولها..
بالشكر،  أتوجه  أن  أحب  اخلتام  في 
لصحيفتكم على الدعم، وتسليطها 
الضوء على املواهب الشابة، ومن جهة 
جلميع  بالشكر  أتوجه  أن  أحب  أخرى 
أول  بإنتاج  ساهم  من  وكل  األصدقاء 
مصورين  من  بي،  خاص  غنائي  عمل 
وكاتب،  وملحن  ومخرج  ومونتيرية، 
وكل من قدم دعم معنوي وشجعني 

على االستمرار. 

الفنان باسل إبراهيم وقصة األغنية األولى في سطور
5»..

قطع مياه الفرات: 
إعالن حرب على المواثيق الدولية

8»..10»..

3»..9»..

2»..

بعدسة: دعاء يوسف

تستمر دولة االحتالل التركي في 
سياستها العدائية الممنهجة، ضد 
الكرد وكل ما يقويهم، وضد كل 
المتسلطة،  سياستها  يخالف  من 
والضرر في  األذى  بإلحاق  ساعية 
المجاورة  الشعوب  عيش  سبل 
لها، ومن ذلك قطعها مياه نهر 
الفرات عن ماليين السوريين، ضاربة 
الدولية  والمواثيق  باالتفاقيات 
عرض الحائط، بل انها تعلن الحرب 
على تلك المواثيق واالتفاقات...
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االحتاد  -يسعى  يوسف  دعاء  قامشلو/ 
املرأة  متكني  إلى  السرياني  النسائي 
في  وجودها  وضمان  كلها،  اجملاالت  في 
الدفاع  من  لتتمكن  القرار،  صنع  مراكز 
تلبي  وأن  قضيتها،  وعن  نفسها،  عن 
على  واحلفاظ  اخلاصة،  متطلباتها 
االحتاد  في  أكدت عضوات  وقد  حقوقها، 
توحيد  حتمية  السرياني،  النسائي 
سوريا،  وشرق  شمال  في  املرأة  كلمة 
ألنها السبيل الوحيد لبلوغ مكانة املرأة 
احلقيقي  ودورها  حريتها  وإرساء  املثالية، 

في اجملتمعات.

السريانية  املرأة  حركة  وتطوير  لتنظيم 
في  دورها  وتفعيل  وسياسياً،  اقتصادياً 
اجملتمع، واحملافظة على لغتها وحضارتها، 
مت تأسيس االحتاد النسائي السرياني في 
من  العشرين  في  سوريا  وشرق  شمال 
متوز عام 2013، ليعمل على تدريب املرأة 
للوصول  ودعمها  اآلشورية،  السريانية 
إلى مراكز صنع القرار في اإلدارة الذاتية 
والطفل  املرأة،  عن  والدفاع  الدميقراطية، 
اللذين ُظلما في احلرب الدائرة منذ سنني.

مسيرة  بعد  االحتاد  هذا  تشكل  وقد 
واجلهد  الدؤوب،  العمل  من  ماراثونية 
من  السريانيات  النساء  لضم  املكثف 
سوريا  شورق  شمال  مدن  في  الشتات 
إلى االحتاد، وإمياناً منه بضرورة لّم شمل 
طويلة  سنوات  بعد  السريانية  العائلة 
اإلبادات،  من  الشتات حلمايتهنّ  من  جداً 
العثمانية  السلطة  بها  قامت  التي 
وإمياناً  املنطقة،  وشعوب  شعبهم  ضد 
بناء  في  النسوة  وإمكانية  بقوة،  منهن 
جانب  إلى  للجذور  والعودة  مجتمعهنَّ، 
رغبة املرأة السريانية املشاركة في إقامة 
التفاهم،  مجتمع دميقراطي حر، يسوده 
شمال  شعوب  بني  السلمي  والتعايش 
املسيحية  للمرأة  ويكون  سوريا،  وشرق 

حق املشاركة في بناء هذا اجملتمع املتعدد، 
بعيداً عن الفكر السلطوي.

مشاركة املرأة السريانية للثورة

وفي هذا الصدد التقت صحيفتنا »روناهي« 
مسؤولة في االحتاد السرياني في قامشلو، 
جورجيت برصومو، والتي حدثتنا عن قوة 
املرأة السريانية ومشاركتها في ثورة روج 
ميكننا  فال  واحدة،  املرأة  قضية  »إن  آفا: 
دون  قضيتنا  في  انتصرنا  إننا  القول: 
وعلى  كافة،  النساء  حرية  إلى  الوصول 
بحرية  مرتبطة  املرأة  حرية  أن  أساس 
السريانية  املرأة  استطاعت  اجملتمعات، 
شمال  مستوى  على  نفسها  تنظيم 
وشرق سوريا، فالثورة، التي أطلقتها املرأة 
في املنطقة متيزت عن الثورات السابقة، 
التي حدثت على مر التاريخ، كون النساء 
كانت يداً واحدة، فنظمن صفوفهن، وبننيَ 
قادرة على حماية حقوقهن،  مؤسسات 
التي  املظلة،  السريانية  املرأة  احتاد  وكان 

حوت حتتها املرأة السريانية«.
وزادت جورجيت أن االحتاد النسائي السرياني 
في شمال وشرق سوريا، عمل على تطوير 
حركة املرأة السريانية في اجملاالت كافة، 
ودعمها للحافظ على لغتها وحضارتها: 
»نساهم في كل فروعنا بالدفاع عن حقوق 
تعريف  ألن  باألطفال،  واالهتمام  النساء، 
في  يساهم  وواجباته،  بحقوقه  الطفل 
إنشاء جيل واعي ومستقبل باهر، ويحارب 
التمييز العنصري ضد السريانيات، وعلينا 

االهتمام باملرأة العسكرية ودعمها«.

عمل االحتاد في السنوات 
السابقة

السريانية  املرأة  أن  جورجيت،  وأكدت 
أثبتت وجودها في هذه املرحلة احلساسة، 
وتطرقت إلى بعض األعمال، التي قام بها 
»انصب  املاضيني:  العامني  خالل  االحتاد 
عملنا على ربط في املنظمات النسوية 
احمللية، اإلقليمية والعاملية، ألن هذا يساعد 

املرأة على إيصال صوتها للعالم«. 
من  بالعديد  قمنَ  أنهنَّ  إلى  مشيرةً 
الفعاليات والنشاطات، وورشات العمل، 
كما افتتح االحتاد دورات تدريبية وثقافية 
باإلضافة  ومفتوحة،  مغلقة  وتنظيمية 

إلى دورات لإلسعافات األولية.
حديثها  ختام  في  جورجيت  وشددت 
على  حافظت  السريانية،  املرأة  أن  على 
اجنازاتها ومكتسباتها، التي حققتها في 
به  مرت  الذي  اخلمول،  بعد  آفا،  روج  ثورة 
والرأسمالية،  احلاكمة  األنظمة  نتيجة 
السريانية،  املرأة  تقصي  كانت  التي 
واالنخراط  أهدافهن  حتقيق  من  والنساء 
باجملتمع بشكل فعال: »إن املرأة السريانية 
مع  الثورة  مكتسبات  على  حافظت 
النساء األخريات في شمال وشرق سوريا، 

وسيكون عنوان ثورتها النجاح«.
أن  ألن  دائماً  وأضافت جورجيت: »نسعى 
تكون املرأة متمكنة وموجودة في مراكز 
عن  الدفاع  تستطيع  حتى  القرار،  صنع 
اخلاصة  متطلباتها  وتلبية  قضيتها، 
فعلناه  ما  وهذا  حقوقها،  على  وحتصل 
في  سنه  مت  الذي  املرأة،  قانون  خالل  من 
وتعاوننا  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
مع التنظيمات واجملالس النسائية، التي 
نشارك ونلعب فيها دوراً مهماً، وتشكيل 
عالقاتنا الدبلوماسية مع نساء من داخل 

سوريا وخارجها«.
وأشارت جورجيت: إننا احتاد نسائي لدينا 
الكثير من الورشات والدورات التنظيمية 
واملنهجية والتعليمية التثقيفية لتمكني 

املرأة، وإبراز شخصيتها لتكون بإرادة وفكر 
حقوقها  تعرف  أن  خالله  من  تستطيع 
وكيفية احلصول عليها، كما ونحاول أن 
نطور آلية العمل والفكر عند املرأة، ليكون 
لديها حصانة في الدفاع عن نفسها، ضد 
وجودها  تعيق  التي  والعوائق  التحديات 

  . لتكون شخصاً حراً«

بناء حياة حرة تليق باملرأة

بالرغم من اجملازر واالنتهاكات اجلسيمة، 
مبا  السريانية،  املرأة  بحق  مورست  التي 
حتمل هذه اجملازر من آلم ومعاناة حملتها 
املرأة؛ كونها املستهدف األول لتعاني عبر 
التاريخ من الظلم، والعنف املطبق على 
من  نفسها  بناء  استطاعت  وجودها، 
االحتاد  في  عضوة  بينته  ما  وهذا  جديد، 
صباح  قامشلو،  في  السرياني  النسائي 
ضحية  املرأة  كانت  »لقد  بقولها:  شابو 
مجازر السيفو عام 1915، ومجازر سيمير 
ومجازر هاكاري وغيرها، إال أنها بتنظيم 
اآلالم  حولت  صفوفها  وتوحيد  نفسها، 
بها،  تعتز  قوة  نقاط  إلى  بها  مرت  التي 
إرادتها،  واالحتاد السرياني خير دليل على 
وقدرتها على الوقوف من جديد لبناء حياة 

  . حرة تليق بها«
ونوهت صباح: »أن توحد املرأة السريانية 

مع نساء املنطقة بجميع الشعوب برهن 
أن املرأة حتمل في داخلها أرادة قوية قادرة 
على مواجهة أقوى التنظيمات، فقالت: 
خالل  من  السريانية  املرأة  به  تقوم  »ما 
اإلدارة  تنظيمها ووجودها ضمن صفوف 
توصل  أن  عبرها  استطاعت  الذاتية، 

مفهومها بجوهر املرأة احلرة«.
للصفوف  السريانية  املرأة  انضمام  وعن 
خرجت  »لقد  صباح:  قالت  العسكرية 
لتدافع  العسكري  باملفهوم  السريانية 
شعبها،  عن  وتدافع  وكيانها،  ذاتها  عن 
فاستطاعت أن تقف أمام أعتى املرتزقة 
املتمثلة بداعش، وتثبت جدارتها باالنتصار 
عليه لتصبح أيقونة عاملية، ورمزاً للمرأة 

القوية ذات اإلرادة احلرة«. 
في  السرياني  االحتاد  عضوة  واختتمت 
املرأة  أن  حديثها،  شابو  صباح  قامشلو 
في شمال وشرق سوريا أصبحت مدركًة 
لقيمة احلرية حتى حتقق االنتصار على كل 
من ظلمها، ومن هذا املبدأ وقفت صامدة 
مرة أخرى: »املرأة السريانية انخرطت في 
منها،  ويتطلب  األول،  اليوم  منذ  الثورة 
أنفسهن  يطورّن  أن  كافة،  النساء  ومن 
أكثر  نعمل  أن  علينا  معاً،  للعيش  أكثر 
ملعرفة أنفسنا، وحقيقتنا للوقوف أمام 
الذهنية الذكورية السلطوية؛ نحن ندرك، 
أن التضحية ستكون كبيرة، لكن حريتنا 

أعظم وأهم من كل شيء«.

لتبليغ الدعوى للمدعي عليه في الدعوى 
ذات األساس
753\2022م 

طالب التبليغ: حسن حسني الرزو                 
املطلوب تبليغه: جمو عبد الرزاق العبد 

الرزاق               
موضوع الدعوى: مبلغ مالي     

تدعو هيئة ديوان العدالة االجتماعية 
في تربسبيه املدعي عليها جمو عبد 

الرزاق العبد الرزاق اخلالف مجهول اإلقامة 
حلضور جلسة احملاكمة اجلارية في  يوم 

األحد20\11\2022م من الساعة العاشرة 
صباحاً 

فإذا لم حتضر أو ترسل وكيالً  قانونياً عنك 
وإال ستجري بحقك اإلجراءات وفق األصول 

والقانون.

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

بالغ رقم /531/ لعام 2022م
طالب التبليغ: إبراهيم احلسن بن أحمد
املطلوب تبليغه: عبد خطاف البرهو بن 

سعيد                  
الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /535/ لعام 2022م
طالب التبليغ: إبراهيم العلي بن حميدي

املطلوب تبليغه: محمود العمر بن محمد 
ديب                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /498/ لعام 2022م
طالب التبليغ: إبراهيم جمعة العلي
املطلوب تبليغه: حسني مصطفى 
مصطفى                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /303/ لعام 2022م
طالب التبليغ: أحمد درويش حمادي                      
املطلوب تبليغه: راجي ناصر بن محمد                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /519/ لعام 2022م
طالب التبليغ: أحمد عيسى بن قاسم

املطلوب تبليغه: يوسف يوسف هيكل 
بن حسن                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /412/ لعام 2022م
طالب التبليغ: املتدخل فادي الهالل

املطلوب تبليغه: جمعة ياسني احلسني                  
الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /466/ لعام 2022م
طالب التبليغ: حسن الشمالي الطياس 

بن صبحي
املطلوب تبليغه: حسن أحمد العمي                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /618/ لعام 2022م
طالب التبليغ: حسني علي الباب

املطلوب تبليغه: عبد عيسى العايد                  
الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

 ....................................
مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1971م 
اسم املطلوب تبليغه ونسبته: حكمت 

فخر الدين حسني    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  مصطفى محمود العلي, بطلب/

بجرم تثبيت البيع , 
الواقع 2022/11/14م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/
 ستجرى بحقك املعاملة القانونية .

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

بالغ رقم /4906/ لعام 2022م
طالب التبليغ: خالد أحمد العبد                      
املطلوب تبليغه: شكري أحمد املوسى                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /465/ لعام 2022م
طالب التبليغ: خالد الذياب بن رجب

املطلوب تبليغه: بكر حماجو بن مصطفى                  
الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /516/ لعام 2022م
طالب التبليغ: خالد برهو الغويش

املطلوب تبليغه: فرزند عبدو محمد                  
الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /4576/ لعام 2022م
طالب التبليغ: خليل مصطفى عجك                      

املطلوب تبليغه: أحمد نبيل جابان                  
الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /613/ لعام 2022م
طالب التبليغ: رمضان محمد شيخ 

جاسم بن محمد
املطلوب تبليغه: عمر حالق بن عبدالسالم                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

 ............................................
مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1871م 
اسم املطلوب تبليغه ونسبته: سعود 

صباح علي    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك زهير بالل أوسي, بطلب/بجرم 

تثبيت البيع, 
الواقع 2022/11/14م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/
 ستجرى بحقك املعاملة القانونية .

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

بالغ رقم /389/ لعام 2022م
طالب التبليغ: سعيد نوري اللذيذ                      

املطلوب تبليغه: أحمد مسلم بن خالد-
أمل نورالدين بنت محمد                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 

العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2022/1760م 

اسم املطلوب تبليغه ونسبته: عبد 
الباسط حسني العبد    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 

عليك  رحمو الرحمو أحمد, بطلب/بجرم 
تثبيت البيع , 

الواقع 2022/11/14م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/

 ستجرى بحقك املعاملة القانونية .
..........................................
 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /543/ لعام 2022م
طالب التبليغ: عبد الكافي العكيل بن 

مصطفى
املطلوب تبليغه: زياد أحمد جنيدي                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /447/ لعام 2022م

طالب التبليغ: عبداهلل احلمود بن علي
املطلوب تبليغه: عبداحلميد محمود 

اخلوجه                  
الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

.............................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2077م 
اسم املطلوب تبليغه ونسبته: عبداجمليد 

شيخ صالح    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  نظمي شيخ صالح , بطلب/بجرم 

تثبيت البيع, 
الواقع 2022/11/14م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/
 ستجرى بحقك املعاملة القانونية .

 ...............................
مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2184م 
اسم املطلوب تبليغه ونسبته: علي شيخ 

محمد بن حسن    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  محمد شيخي إبراهيم, بطلب/

بجرم تثبيت البيع, 
الواقع 2022/11/14م الساعة /10/ 
فعليك ان حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/

 ستجرى بحقك املعاملة القانونية .
............................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة .
بالدعوى رقم األساس /2518/

رقم القرار /7094/  
 طالب التبليغ: قصي خالد الضويحي              

املطلوب تبليغه: راما عبد الناصر احلسيني  
- ابتسام أحمد حاج علي  -يسرى عبد 
الناصر احلسيني  -محمد عبد الناصر 

احلسيني               
موضوع الدعوى: طلب مبلغ مالي ومصاغ 

ذهب   
خالصة القرار:

1-إلزام اجلهة املدعى عليها بالتكافل 
والتضامن ابتسام أحمد حاج علي ومحمد 

عبد الناصر بن حسني ويسرى عبد 
الناصر احلسني وراما عبد الناصر احلسني 
بإعادة املبلغ املالي البالغ /1600000/ ليرة 
سوريّة مليون وستمائة ألف ليرة سوريّة 
واملصاغ الذهبي البالغ وزنه/357-463/غ 
أربعمائة وثالثمئة وستني غرام وثالثمائة 
وسبع وخمسني غرام من الذهب أو إعادة 
ثمنه بسعر الذهب الرائج وقت السداد 
وتسليمه للجهة املدعية قصي خالد 

الضويحي 
2- إلزام اجلهة املدعى عليها بتكافل 

الضامن ابتسام أحمد حاج علي ومحمد 
عبد  الناصر احلسيني ويسرى عبد الناصر 
احلسيني وراما عبد الناصر احلسيني بدفع 
مبلغ مالي قدره/200000/ مئتي ألف ليرة 
سوريّة  وتسليمه للجهة املدعية خالد 

الضويحي كتعويض مادي ومعنوي 
3- تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.
وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها /15/ 

يوم من تاريخ النشر في اجلريدة  ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.
 ..............................................

مذكرة إخطار 
هيئة التنفيذ في الرقة 

تبليغ املنفذ عليه: محمد الطه العلو بن 
عبد اهلل - أحمد الطه العلو بن عبد اهلل- 

خالد الطه العلو بن عبد اهلل
وذلك بامللف التنفيذي رقم /984/ 2012 

وفق القرار الصادر عن هيئة ديوان العدالة 
في الرقة رقم /1347/ على  أن يتم حضور 
املنفذ عليه بعد صدور اإلخطار التنفيذي 

بخمسة أيام
وإن لم يحضر سوف يتم السير باإلجراءات 

التنفيذية بحقه.
 ...................................................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1967/

رقم القرار وتاريخه /1378/  
 طالب التبليغ: محمد العويدبن حسن              

املطلوب تبليغه: فيصل البطحاوي بن 
محمد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

1- تثبيت عقد البيع اجلاري بني اجلهة 
املدعية واملدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع تكسي سابا لون 
أصفر حتمل اللوحة رقم 851583 واعتبار 

عقد البيع املؤرخ  بتاريخ 2018/1/1 جزء ال 
يتجزأ من القرار .

2- إلزام مديرية املواصالت بالرقة بتنفيذ 
مضمون القرار بعد انبرامه. 

3- تضمني املدعى عليه الرسوم واملصاريف.
وإن لم حتضر خالل مدة أقصاها /15/ 

يوم من تاريخ النشر في اجلريدة  ستجرى 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /446/ لعام 2022م
طالب التبليغ: محمد عزيز جاسم

املطلوب تبليغه: حسني يحيى األحمد                  
الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

في الدعوى رقم األساس /2329/ 
لعام2022م

على السيدة: مرمي احملمد بنت مصطفى 
احلضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في متام الساعة /10/ صباحاً 

الواقع في 2022/11/16م للنظر في 
الدعوى املقامة من السيد: محمد احملمد 

بن مصطفى, بطلب: تصفية تركة       
 وإن لم حتضر في املوعد احملدد ستجرى 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

بالغ رقم /548/ لعام 2022م
طالب التبليغ: مصطفى العليوي بن 

حسني
املطلوب تبليغه: عدنان خليفة بن ديب                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
 .

....................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/2111م 
اسم املطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى 

خلف هالل    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  محمد عبد العيسى, بطلب/بجرم 

تثبيت البيع , 
الواقع 2022/11/14م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/
 ستجرى بحقك املعاملة القانونية .

 ..............................................
مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1588م 
اسم املطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى 
محمود سينو- صباح محمود محمد- 

بديعة محمود مصطفى- شيرهان محمود 
مصطفى – رقية محمود مصطفى- 

سوسن محمود مصطفى- روشن محمود 
مصطفى- ذكية محمود مصطفى- 

محمود محمود مصطفى- أحمد محمود 
مصطفى- أمينة محمود مصطفى   
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك سردار بوزان مسلم, بطلب/بجرم 

فراغة سيارة, 
الواقع 2022/11/20م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/

 ستجرى بحقك املعاملة القانونية.
..........................................
 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /406/ لعام 2022م
طالب التبليغ: معتز نايف األحمد

املطلوب تبليغه: علي عثمان احلسني 
اخلميس                  

الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

.......................................
 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان 
العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1736م 
اسم املطلوب تبليغه ونسبته: مهدي 

حرداوي الضاهر    
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر اجلريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك  علي العيدو بن حسني, بطلب/

بجرم تثبيت البيع, 
الواقع 2022/11/21م الساعة /10/ 
فعليك أن حتضر في الوقت املعني  

إذا لم حتضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/

 ستجرى بحقك املعاملة القانونية .
.........................................
 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /501/ لعام 2022م
طالب التبليغ: موسى إبراهيم عيسى

املطلوب تبليغه: خالد نواف السكران                  
الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

بالغ رقم /525/ لعام 2022م
طالب التبليغ: نادر محمود بن إسماعيل

املطلوب تبليغه: محمد مالك العويس                  
الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
.

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /551/ لعام 2022م

طالب التبليغ: يونس شيخ مصطفى
املطلوب تبليغه: عبداهلل محمد بن 

حسني                  
الدعوى رقم أساس / 264 / واحملسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة مبا يلي

/تثبيت بيع سيارة /
ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك احلكم وإن لم 

حتضر ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية 
..............................................

إعالنــــاتاملــــرأة 211

صباح شابو  جورجيت بوصومو

ظاهرة التعصب اجلنسي

سلوك  بأنه  املرأة،  ضد  العنف  يُعرف 
على  يقوم  عليها،  مُيارس  سوي،  غير 
أساس التعصب اجلنسي، وإحلاق األذى 
ويُعدُّ  وجنسياً،  ونفسياً،  جسدياً  بها 
العنف ضد النساء سلوكاً غير مقبول، 
ومرفوض من اجملتمعات كافة، وبالرغم 
أي  ضد  والعقوبات  القوانني،  سن  من 
مرتكب ألي نوع من العنف ضد املرأة، 
إال أن إمكانية القول: ال ميكن التخلص 
نهائيا من هذه الظاهرة املتردية، فإننا 
بنسب  تظهر  الظاهرة  هذه  أن  جند 
واألنظمة  اجملتمعات  في  متفاوتة 
الشمولية، وهذا يؤثر على طبيعة املرأة 

بوجه عام.

فيهما  تنشأ  اللذان  واحمليط  األسرة 
املرأة، هما املسؤوالن عن ممارسة العنف 
جتاهها، غالباً ما يكون الشخص الذي 
مُيارس العنف ضد املرأة من محيطها 
القريب، ومن أهم األسباب التي تؤدي 
إلى تفاقم العنف ضد النساء، خوفها 

إبالغ  أو  العنف،  ورد  املواجهة  من 
الذي  الشخص،  عن  املعنية  اجلهات 
غالباً  يكون  ما  والذي  بتعنيفها،  قام 
بعض  إلى  باإلضافة  األسرة،  أفراد  من 
املعايير اجملتمعية، التي تُعطي الرجل 
بعض االمتيازات، وترفع قدره فوق قدر 

املرأة.

أشكال العنف ضد املرأة

أشكال العنف عديدة، وال تقتصر على 
العنف اجلسدي فقط، والذي يقوم على 
تعرضها  خالل  من  باملرأة  األذى  إحلاق 
للضرب، والذي يعد من أكثر أنواع العنف 
خطورة،  وأكثرها  العالم،  في  انتشاراً 
إلى  األحيان  من  الكثير  في  يؤدي  ألنه 
فقدان احلياة، فهناك العنف النفسي، 
العنف،  أنواع  أقسى  من  يعد  الذي 
ويقوم على تقليل شأن املرأة، وما يترتب 
املرأة  أمور تضعف ثقة  على ذلك من 
بنفسها، ويكون العنف اجلنسي أحد 
أشكال العنف الذي تعاني منه املرأة، 

واالعتداء،  االغتصاب  يشمل  والذي 
وهناك العنف االقتصادي، والذي يحرم 
الفتاة من حقوقها في التحكم باملادة 
اخملصصة لها، من امليراث الواجب لها 

شرعا.

نسبة العنف ضد املرأة

تُشير الدراسات التي أجرتها منظمة 
الصحة العاملية، أن واحدة من كل ثالث 
نساء )30%( تتعرض للعنف اجلسدي 

واجلنسي للعشير، والشريك.

فشمال وشرق سوريا كانت تُعاني من 
روج  ثورة  قبل  العالية  العنف  نسبة 
الذكوري،  اجملتمع  تسلط  بسبب  آفا؛ 
وبعض  القوانني  سن  نتيجة  ولكن 
النسبة  هذه  انخفضت  األنظمة، 
النتائج  بشكل ملحوظ، وجاءت هذه 
انتشر  الذي  الوعي،  نتيجة  امللموسة 
متوز،   19 ثورة  بعد  املنطقة  في 
وكيفية  مكانتها،  املرأة  عرفت  والتي 

مؤسسات  وبوجود  نفسها،  حماية 
من  النساء  متكنت  ستار،  مؤمتر  مثل 
التخلص من حالة اخلوف، التي كانت 
الواقع  مواجهة  واستطعنَّ  تاُلزمهنَّ، 
والوقف في وجه مخاوفهنَّ، ويأتي هذا 
في  للعامالت  الدؤوب  العمل  نتيجة 
املؤسسات املعنية باملرأة، وعلى الرغم 
السلطوية  ونتيجة  النتائج،  من هذه 
اجملتمع  في  املنتشرة  الذكورية 
العشائري، التي تُعرف به املنطقة، ال 
تزال النساء تتعرض للعنف بأشكاله، 
وال يزال العمل قائماً للوصول للنتائج 

املرجوة.

لألمم  العامة  اجلمعية  وحددت  هذا 
 25 يوم  تبدأ  سنوية،  حملة  املتحدة 
الشعر نفسه،  لغاية 16 من  نوفمبر 
للقضاء على العنف ضد املرأة، والهدف 
هو رفع الوعي للمشاكل، التي تتعرض 
وللفت  العالم،  أرجاء  في  النساء  لها 
النظر لهذه الظاهرة، التي تُعاني منها 
لعالم  الوصول  في  كافة،  اجملتمعات 
ضد  املوجه  العنف  من  يخلو  مثالي 

املرأة.

جل آغا/ أمل محمد -تعد ظاهرة العنف ضدَّ المرأة من أقدم الظواهر، التي شهدتها البشرية، والتي تقوم على أساس إلحاق أذى بالمرأة من 
 على مجتمع معين، أو ثقافة محددة، بل جاءت من استخفاف 

ً
جوانب عديدة سواء جسدية، أو نفسية، أو جنسية، هي ظاهرة عالمية ليست حكرا

مجمع ذكوري، ونظم لمكانة المرأة، وللتقليل من شأنها. 

ظاهرة العنف ضد المرأة مستمرة والنساء ضحايا مجتمع ذكوري

يانية ياني نقلة نوعية تحفظ حقوق المرأة السر االتحاد النسائي السر
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يحب  ما  أغلى  أن  شك  ال 
فهو  الوطن،  هو  اإلنسان 
ويعيش  يحبها  التي  األرض 
عليها، وال يريد هجرانها والنزوح 
مغادرتها  يهوى  وال  منها، 
حني  إليها  يشتاق  حالة،  بأي 
منها  بالقرب  ويألف  هجرانها، 
أخرج  وحينما  والبشر،  األماكن، 
)ص(،  الرسول  مكة  أهل 
قال:  قريش،  قبيلة  وهجرته 
من  أخرجوني  إنهم  »اللهم 
فإن  لذلك  إلي«؛  البالد  أحب 
في  ومحبوب  وغاٍل  الوطن مهم 
الواجب  ومن  اإلسالمي،  املنظور 
عليه،  واحلفاظ  عنه،  الدفاع 
حيث، إنه واجب شرعي يقع على 
ظروف  في  ولكن  أفراده،  جميع 
يستطيع  ال  وشديدة،  قاسية 
البقاء على أرض وطنه،  اإلنسان 
على  حفاظاً  للهجرة،  فيضطر 
كما  وعرضه،  ودينه  نفسه 
اهلل  رسول  هجرة  في  حصل 
تنفيذاً  وسلم،  عليه  اهلل  صلى 
  « وتعالى،  سبحانه  اهلل  ألمر 
ِإذْ   ُ ٱهللَّ نََصرَُه  َفَقدْ  تَنُصرُوُه  ِإالَّ 
أَْخرََجُه ٱلَِّذيَن كََفرُواْ ثَانَِى ٱثَْننْيِ ِإذْ 
ِحِبهِ  لَِصٰ يَُقوُل  ِإذْ  ٱلَْغارِ  فِى  ُهَما 
 ُ ٱهللَّ َفأَنزََل  َمَعَنا   َ ٱهللَّ ِإنَّ  حَتْزَْن  اَل 
اهلل  وأمر  َعَلْيهِ«،  َسِكيَنَتُه 
املؤمنني  عباده  وتعالى  سبحانه 
ال  والذين  أمرهم،  على  املغلوبني 
الكفار  يجابهوا  أن  يستطيعون 
شعائر  يقيموا  وأن  واملشركني، 
يقول:  حيث  بالهجرة،  دينهم 
امْلاََلئِكَُة  تََوفَّاُهُم  الَِّذيَن  »إنَّ 
َظامِلِي أَنُْفِسِهْم قَاُلوا فِيَم كُنُْتْم 
فِي  ُمْسَتْضَعِفنيَ  كُنَّا  قَاُلوا 
 ِ اهللَّ أَرُْض  تَكُنْ  أََلْم  قَاُلوا  اأْلَرِْض 
َفأُوَلِئَك  فِيَها  َفُتَهاِجرُوا  وَاِسَعًة 
َمِصي وََساَءْت  َجَهنَُّم  َمأْوَاُهْم 

رًا«                                   لذلك، 
فإن هجرة أهلنا من عفرين، ومن 
من  احتاللها  بعد  كانيه،  سري 
وسلبهم  التركي،  العدو  قبل 
ولدوا  الذي  ووطنهم،  حلريتهم، 
للحفاظ  شرعياً،  أمراً  كان  فيه، 
ودمائهم  أعراضهم  على 
سوف  اهلل  شاء  وإن  ودينهم، 
الكرمي،  لشعبنا  النصر  يكون 
صلى  الرسول  انتصر  كما 
الى  ورجع  وسلم  عليه  اهلل 
قوم  كل  كذلك  املكرمة،  مكة 
واحتلت  تهجيره،  مت  شعب  أو 
النصر  ألن  يعود؛  سوف  أرضه 

دائماً يكون حليفاً للحق.
،،

الهجرة والتهجير في 
المنظور اإلسالمي

محمد 
القادري

الدين والحياة

منذ سنوات ونحن نكتب عن الصالة 
الرياضية في قامشلو وأهمية إعادتها 
وإلى  2018م  العام  ومنذ  للخدمة، 
بأن  تُطلق  الوعود  مازالت  هذا  يومنا 
تتجهز في هذا العام، ولكن قد تكون 
هذه املرة مختلفة عن سابقتها، حيث 
وقّعتا بتاريخ 2022/9/28، كالً من هيئة 
الرياضي  واالحتاد  والرياضة  الشباب 
مشروع  تنفيذ  عقد  اجلزيرة  بإقليم 
سقف الصالة الرياضية بقامشلو مع 
املعلومات  وبحسب  الصوفي،  شركة 
بأن العقد ينص أن يتجّهز السقف في 

ظرف ثالثة أشهر.

وبدأت حالياً املرحلة األولى من عملية 
جتهيز األبراج احلديدية لسقف الصالة، 
وهذا يدل بأن العمل جارٍ على أن تتجهز 
الصالة ضمن هذا العام، وذلك بحسب 

العقد املُبرم بني املوقعني.

الكثيرين  يتملك  اخلوف  بات  ولكن 
وعدم  واإلهمال  الفساد  عمليات  بعد 
املتابعة التي حتصل في عملية إنشاء 
الصاالت الرياضية وترميمها في شمال 

وشرق سوريا بشكٍل عام؟

تكون  أن  من  األكبر  اخلوف  وطبعاً 
السقف  جتهيز  في  تدخل  التي  املواد 
ليست أصلية وباجلودة املطلوبة، وهذا 
األمر على اجلهات املعنية االنتباه منه 
وقّعت  التي  الشركة  عمل  ومتابعة 
تلك  مطلب  يكن  لم  أن  وهذا  العقد 
املصاريف  تقليل  حتاول  التي  اجلهات 
املطلوبة،  باجلودة  ليست  مواد  بجلب 
ولكن عليهم أن يدركوا بأن هذا األمر 
حتدث  قد  اهلل  سمح  ال  ألنه  يجوز  ال 
وال  الندم  ال  يفيد  لن  ووقتها  كارثة 

التحّسر على ما حصل.

وبحكم التجارب السابقة نكتب فقد 
املالعب  من  العديد  أسقف  سقط 
اخلاصة املغطاة من العواصف الثلجية 
خالل  اجلزيرة  إقليم  مدن  ضربت  التي 
السبب  ولنفس  املاضتني،  السنتني 

الرياضية  الصالة  سقف  سقط 
بقامشلو في شتاء عام 2013، وأصبح 

خارج اخلدمة منذ وقتها وإلى اآلن.

2018 مت  عام  في  بأن  نذكّر  أن  وعلينا 
إزالة اخملّلفات من باحة الصالة وتأمل 
الكثيرون حل املشكلة، ولكن سرعان 
ما تبخرت تلك اآلمال واألحالم، واحلجة 
أن اإلمكانات املادية غير متوفرة وقتها، 
تتجهز  سوف  الصالة  كانت  وعندما 
بعدة ماليني من العملة السوريّة، لم 
من  اآلالف  مبئات  واليوم  ذلك،  يحصل 

الدوالرات سيتم جتهيزها؟

السابقة  امللفات  كافة  سنطوي 
ونتأمل بحل مشكلة صالة قامشلو 
العام،  اخلدمة هذا  ودخولها  الرياضية 
جاهزة  تكون  سوف  العقد  وبحسب 
أيام،  بعدة  اجلديد  العام  دخولنا  قبل 
وهذا ما ينتظره الرياضيون في إقليم 
األيام  على  يتحسرون  والذين  اجلزيرة 
قضية  وتبقى  الصالة،  في  السابقة 
هامة تشغل بالهم أيضاً وهي قضية 
أرضية  تكون  أن  ويتطلعون  األرضية 
مناسبة ومريحة لهم وليست أرضية 

مثلما يقال »هات أيدك واحلقني«؟.

وعلينا أن ال ننسى بأن الصالة الرياضية 
املنطقة،  في  الرياضيني  حلم  هي 
وستحتضن بطوالت السلة والطائرة 
والكاراتيه والتايكواندو إلخ...وستكون 
أُعيدت  حال  في  كبيرة  فائدة  ذات 

للخدمة ومت إقامة البطوالت فيها.

ونذكّر بأن معضلة الصاالت الرياضية 

ليست مشكلة قامشلو فقط، بل هي 
عامة وتعاني منها الكثير من املناطق، 
بحيث الصاالت التي فيها حتتاج إلعادة 
جديدة  لصاالت  حتتاج  ومنها  تأهيل 
وحاولت بعض األندية على حسابها أن 
ترمم بعض الصاالت ولكن لم يكن ذلك 
بإقليم  الرياضي  االحتاد  بينما  كافياً، 
اجلدران  بتدهني  يكتفي  كان  اجلزيرة 
فقط على أنها عملية ترميم وتأهيل 

للصالة؟.

روناهي / قامشلو ـ بعد طول انتظار 
االبتسامة  زرع  اجلهاد  رجال  استطاع 
في قلوب جماهيرهم بالداخل واخلارج، 
إثر الفوز على رجال مورك بهدف دون رد 
من  الذهاب  مرحلة  منافسات  ضمن 
القدم  بكرة  للرجال  السوري  الدوري 
في  وذلك   ،2023 ـ   2022 للموسم 

مدينة حماة.

اجلهاد القى انتكاسة كبيرة في املباريات 
الثالثة املاضية، حيث حقق التعادل في 
مباراتني وخسر مباراة مع نادي لم يكن 
يعلم باسمه الكثيرين في سوريا؟، ومع 
كل االحترام طبعاً، وكان نادي اخلطاب.

السخرية  من  سيل  اجلهاد  وتلقى 
واملطالب باستقالة اإلدارة بعد اخلسارة 

من نادي خطاب بهدف دون رد.

اجلهاد كان تعادل في املباراة االفتتاحية 
األولى  للدرجة  السوري  الدوري  له في 
مع عمال حماة بهدفني لهدفني، من 
ثم خسر من خطاب بهدف دون رد، وعاد 
لهدفني  بهدفني  الساحل  مع  وتعادل 
األول  فوزه  حقق  املاضي  االثنني  ويوم 
على مورك بهدف دون رد سجله الالعب 

أحمد الشيخ.

وأسعد جماهير اجلهاد في داخل وخارج 
تكون  أن  وتأملوا  الفوز،  هذا  آفا  روج 
نقطة حتّول والبداية لنتائج أفضل في 
مباراته القادمة مع عفرين وهي األخيرة 
مرحلة  وخالل  الذهاب،  مرحلة  من 

اإلياب القادمة.

تشكيلة نادي اجلهاد األساسية ملباراته 
مع مورك كانت على الشكل التالي:

ـ محمد حجي. 

ـ محمد الطلب. 

ـ محمد صالح األحمد.

ـ محمد محمود.

ـ محمد بطال. 

ـ عيسى عيسى.

ـ نور الدين عبد الكرمي.

ـ ريفان حسن.

ـ روان محمود.

ـ أحمد الشيخ.

ـ جمال درويش.

)االحتياط(
ـ علي الساجر.

ـ أحمد عثمان.

ـ ابراهيم الشيخ.

ـ محمد سعدون.

ـ عبد العزيز إلياس.

ـ ساكو بيدو.

ـ عبد الغني عالوي. 

ـ عز الدين دهام. 

الطاقم الفني واإلداري:

مدير النادي: ريبر مسور.

ـ اإلداري: حسني محمد. 

ـ املدرب: بيرج سركيسيان.

ـ مساعد مدرب: محمد محرم.

ـ مشرف: إبراهيم السيد.

ـ مدرب احلراس: عصمت خلف.

ـ إعالمي أوميد موسى.

بينما أصبح ترتيب األندية بعد نهاية 
الشكل  على  ومورك  اجلهاد  مباراة 

التالي:

1ـ خطاب 9 نقاط.

2- عفرين 7 نقاط.
3- اجلهاد 5 نقاط.

4- الساحل 3 نقاط.
5- مورك 1 نقطة.

6- عمال حماة 1 نقطة.
يُذكر أن اجلهاد يحاول منذ عدة مواسم 

الوصول لدرجة املمتاز ولكنه لم يُفلح 
حتى اآلن، وبحسب اإلدارة النادي يعاني 
من ضائقة مالية كبيرة اضطر عليها 
بيع بعض الالعبني للنوادي األخرى، في 
وذكروا  كبيراً  اعتراضاً  القت  خطوة 
والوصول  لالعبني  بحاجة  النادي  بأن 
املمتاز،  يُسمى  ما  السوري  للدوري 
ولكن دوري املمتاز كلما يتأهل اجلهاد 
بنفس املوسم يهبط كما حصل مع 

الشباب في املوسم السابق.

أرضه  على  يلعب  ال  اجلهاد  ومازال 
التوافقات  وينتظر  وجمهوره  بني  وال 
السياسية بني حكومة دمشق واإلدارة 
الذاتية في شمال وشرق سوريا، وطالب 
أرضه  على  اللعب  مرات  لعدة  النادي 
ولكن لم يحصل على ما يريد بسبب 
إال  الطرفني  بني  اتفاق  أي  وجود  عدم 
ببعض اخلطوات العسكرية وذلك بعد 
احتالل مدينتي سري كانيه وكري سبي 

/ تل أبيض، في عام 2019.

خيانة منذ األزل

يستمر احلزب الدميقراطي الكردستاني 
احملتل  مع  والتعاون  للكرد،  بخيانته 
بهدف  جلدته،  أبناء  ضد  التركي 
على  واحلصول  الشخصية،  مصاحله 
الوحيدة  والضحية  االمتيازات،  بعض 
هو احللم الكردي، الذي لن يقوم مادام 
هنالك قوى وأحزاب تعمل ضد التيار، 
وتفكر مبصاحلها على حساب القضية 
الكردية، فنهج اخليانة، الذي يرافق حزب 
الدميقراطي الكردستاني سمح لدولة 
سياستها  تنفيذ  الفاشية،  تركيا 
هذه  خلفت  وقد  هذا  مآربها،  وحتقيق 
واجلرائم ضد  اجملازر  من  الكثير  اخليانة 
قوات الكريال، إن الصمت وغض النظر 
غدر  ذاته  بحد  هو  اجلرائم،  هذه  عن 
فهناك  الكردي،  العرق  بحق  وخيانة 
نهجان مضادان ال يلتقيان البتة، النهج 
ميثله  والذي  باملقاومة،  واملتمثل  األول 
حزب العمال الكردستاني، الذي يرفض 
اخلنوع ويطالب باحلرية، أما النهج اآلخر، 
فهو اخليانة املتالزمة حلزب الدميقراطي 
بني  مقارنة  يوجد  فال  الكردستاني، 
النهجني، وهناك فرق كبير بني محور 
تدعو  األولى  الوجهتني،  لكال  العمل، 

للحق، والثانية تعمل على إسكاته.

خيانة القضية الكردية

التقت صحيفتنا  وحول هذا املوضوع 
»روناهي« بعدد من أهالي جل آغا، والذين 
عبروا من خالل حديثهم عن أن صفة 
للحزب  مرافقة  والتزال  كانت  اخليانة، 
أشار  الصدد  وبهذا  الكردستاني، 
»حسني عيسى« إلى أن عواقب اخليانة 
وخيمة بقوله: »اليوم قد يحصل احلزب 
بعض  على  الكردستاني  الدميقراطي 
املصالح الشخصية؛ نتيجة اتفاقياته 
اخلبيثة مع تركيا، ولكن سيحصد في 
املستقبل نتيجة هذه اخليانة، صديق 
الكرد،  الغد، لن ينسى  اليوم هو عدو 
اخليانة  الكردية  القضية  تنسى  ولن 
األبناء  من  جاءت  ألنها  هذه؛  اخلبيثة 

واألخوة«.

وزاد العيسى: »مهما وجد هناك عمالء 
شعب  النهاية  في  أننا  إال  وخونة، 
أن  يجب  ومتكاتف،  متالحم  واحد 
نقف في صف واحد لقيام كردستان 
أن  إلى  ذاته  الوقت  في  مشيراً  حرة«، 
التاريخ، يشهد على خيانة الدميقراطي 

الكردستاني للقضية الكردية.

سقوط األقنعة

حمادة«  »شيماء  ناشدت  وبدورها  هذا 
كردستان  أرجاء  في  الكردي  الشعب 
كردستان  باشور  في  وخاصًة  األربعة، 
الدميقراطي،  احلزب  وجه  في  الوقوف 
والعمل على كشف وجهه احلقيقي 
أمام العلن بقولها:« بالرغم من سقوط 
أن  إال  الكردستاني،  حزب  عن  األقنعة 
بهذه  تؤمن  ال  الكرد،  من  فئة  هناك 
احلقيقة، علينا جميعاً فضح حقيقة 
هذا احلزب، وكشف مخططاته السرية 
لتظهر احلقيقة، التي يرفض البعض 

تصديقها«.

الوقوف في وجه اخليانة

مطالبًة  بحديثها،  شيماء  واستمرت 
الشعب الكردي بالتراجع عن دعم هذا 
احلزب، والوقوف مع ثورة كردستان في 

اجلبال ودعمها، والتي متثل الكرد متثيالً 
والغايات  املصالح  عن  بعيداً  حقيقياً 
على  األخير  تركيا  هجوم  بقولها:« 
الكردستاني،  العمال  حزب  معاقل 
وله  الدميقراطي،  احلزب  مبوافقة  كان 
يد في هذه اجلرمية، فقد حصد نتيجة 
ولكنه  املصالح،  بعض  الهجوم  هذا 
ومكانته،  اسمه  النهاية  في  خسر 
وال  أخيراً،  ظهرت  احلقيقية  وصورته 
بقتل  يقبل  من  ألن  تلميعها  ميكنه 
بني قومه لصالح العدو، سيبقى العار 

مرافقه إلى األبد«. 

وانهت شيماء حمادة حديثها:« قوات 
حتارب  اجلبال  سفوح  على  الكريال 
الظلم، واالستبداد، لذا سنستمر في 
دعمها حتى بلوغ النصر والغاية، ولن 
النيل  واملرتزقة  اخلونة  لبعض  نسمح 

من حلمنا األكبر«. 

على  سنوات  أربع  من  أكثر  مضى 
سيطرة قوات النظام على كامل مدينة 
حمص، وانتهاء األعمال العسكرية في 
املنطقة، إال أن مخّلفات احلرب، ال تزال 
حتصد أرواح املدنيني، خصوًصا أن فرق 
الهندسة التابعة للحكومة السورية، 
لم تعمل على متشيط كامل املناطق 
عمليات  شهدت  التي  السكنية، 
عسكرية على مدى سنوات منذ 2011.

ألغام،  من  احلربية  اخملّلفات  وتنتشر 
التماس  خطوط  طول  على  زُرعت 
العنقودية،  القنابل  وبقايا  السابقة، 
ضد  النظام  قوات  استخدمتها  التي 
حمص  ريف  في  املعارضة  فصائل 
الشمالي، وسهل احلولة، وفي البادية 

مرتزقة داعش.

تكرر انفجار هذه اخملّلفات بأيدي األطفال، 
أو خالل حراثة األراضي من قبل املزارعني، 
السكان  أمام  هاجًسا  تشكّل  وباتت 
بشكل دائم، وتعدّ املدينة الرياضية في 
وادي الذهب، وأحياء حمص القدمية بؤرة 

النتشار هذه اخملّلفات.

أكثر األماكن خطورة على 
األطفال

وادي  حي  في  الرياضية  املدينة  تعدّ 
من  القدمية،  حمص  وأحياء  الذهب، 
األطفال،  على  خطورة  األماكن  أكثر 
يجِر  لم  املناطق  هذه  أن  خصوًصا، 
تفتيشها بحثًا عن مخّلفات احلرب، أو 

إغالقها على أقل تقدير.

حي  سكان  من  وهو  عاًما(،   45( غامن 
اخلالدية في مدينة حمص، قال لعنب 
باملتفجرات  املنطقة مليئة  بلدي: »إن 
على جوانب الطرقات، أو داخل البيوت 
املهجورة، ما يشكّل خطرًا دائًما على 

األطفال الذين يلعبون في شوارعها«.

عن  قُدِّم  طلب  من  أكثر  »أن  وأضاف: 
لفوج  القدمية  األحياء  مخاتير  طريق 
لتفتيش  حمص  في  املدني  الدفاع 
تلقَ  ولم  املتفجرات،  وإزالة  األحياء، 

الطلبات أي استجابة«.

وأكد »مهند اليوسف«، وهو من سكان 
للمدينة  اجملاور  الوليد  ضاحية  حي 
الرياضية، قال لعنب بلدي: »إن املدينة 
الرياضية استخدمتها »مرتزقة الدفاع 
والذخائر  للسالح  الوطني« مستودًعا 
املستودع  هذا  وتعرض  السابق،  في 
النفجار، في آب 2013؛ ما أدى إلى دمار 

هائل في املنشأة.

وتابع مهند، رغم مضي خمس سنوات 

على االنفجار، وإخالء املدينة الرياضية 
ال  الوطني،  الدفاع  مرتزقة  قبل  من 
ولم  املكان،  متأل  املتفجرات  بقايا  تزال 
تعمل فرق الهندسة التابعة لها على 

إزالتها.

أراٍض زراعية خارج اخلدمة

ريف  على  املعارضة  سيطرة  خالل 
حمص الشمالي وسهل احلولة، عملت 
احلكومة السورية واملعارضة على زرع 
األلغام على طول خطوط التماس، وفي 
اجلبهات  لتحصني  القريبة،  األراضي 

ومنع عمليات التسلل.

املنطقة،  املعارضة من  انسحاب  ومع 
منتصف عام 2018، بقيت هذه األلغام 
املزارعني  حياة  مهددة  مكانها  في 

بشكل دائم.

وقال »أبو إبراهيم الضيخ«، من سكان 
حمص  بريف  الكبيرة  الدار  قرية 

الشمالي: هناك مساحات من األراضي 
الزراعية، التي كانت قريبة من خطوط 
اجلبهات، لم يستطع أصحابها العودة 

لزراعتها حتى اآلن.

وبقايا  األلغام  انتشار  إلى  ذلك  ويعود 
انفجارها،  يخشون  التي  القذائف، 
ورغم تقدمي عدة طلبات جمللس احملافظة 
املنطقة  تشهد  لم  املدني،  والدفاع 

نشاًطا فعلًيا إلزالتها.

ومتأل بقايا القنابل العنقودية مزارع ريف 
حمص الشمالي، حيث استخدمتها 
عملياتها  في  السورية  احلكومة 
على  السيطرة  بغية  العسكرية 

املنطقة.

كما أشار »عبد اهلل دلة«، وهو صاحب 
مدينة  في  الزراعية  اجلرارات  أحد 
املزارع  من  العديد  هناك  »إن  الرسنت: 
فيها،  العمل  أو  حراثتها،  يرفضون 
القنابل  بقايا  بوجود  درايتهم  بسبب 
تكرار  إلى  نظرًا  فيها،  العنقودية 
أصحاب  أحد  أن  خصوًصا  انفجارها، 
اجلرارات كاد أن يفقد حياته خالل عمله 
حمص  بريف  زراعية  أرض  حراثة  في 
الشمالي، العام املاضي، بسبب انفجار 

قنبلة عنقودية.

روناهي / قامشلو ـ بدأت المرحلة األولى لتجهيز األبراج الحديدية لتركيب سقف الصالة الرياضية في مدينة قامشلو، والتي خرجت من الخدمة منذ 
 الحلم؟

ُ
2013، والرياضيون على أحرِّ من الجمِر لتجهيزها ضمن هذا العام، فهل يتحقق

جل آغا/ أمل محمد-أكد أهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو، أن من أهم أسباب عدم قيام دولة كردستان 
العظمى، خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي يشكل أبرز المعوقات لعدم وصول الكرد ألهدافهم، فالخيانة 

المتمثلة في ماهية هذا الحزب، ليست باألمر الجديد، وتعاونها مع عدو الكرد األول تركيا عار على جبين هذا الحزب.

الخيانة صفة مالزمة للحزب الديمقراطي الكردستاني

ية عن إزالة مخلفات الحرب في حمص تقاعس الحكومة السور

األولى  المرحلة  بدء 

الرياضّية قامشلو  صالة  سقف  وتركيب  تجهيز  من 

السوري الدوري  في  له  فوز  أول  ُيحقق  الجهاد 

شيماء حمادة حسين عيسى 
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تضمن  لم  بقولها:  أكدت  كما 
السلطات التركية تدفقاً كافياً للمياه 
نهر  السوري من  اجلزء  نحو  املنبع  من 
للمياه  مستمرة  إمدادات  وال  الفرات، 
من محطة علوك، وهي مصدر حيوي 
باجتاه  سوريا،  شمال  في  تقع  للمياه 
املناطق التي تديرها اإلدارة الذاتية في 

شمال وشرق سوريا.

كما قال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق 
األوسط في هيومن رايتس ووتش: “هذا 
التفشي املدمر للكوليرا لن يكون آخر 
مرض منقول باملياه ميّس بالسوريني إذا 
البالد  في  احلادة  املياه  أزمة  تُعاَلج  لم 
فوراً، ال سيما في شمال وشرق سوريا، 

تتوقف  أن  لها،  وينبغي  لتركيا  مُيكن 
فوراً عن مفاقمة أزمة املياه في سوريا”.

وفي سياق متصل أكد رئيس شعبة 
األمن الصناعي في سد الفرات، »عماد 
عبيد«، أن انخفاض مستوى مياه بحيرة 
وأن  أمتار،  ستة  لـ  وصل  الفرات  سد 
كميات املياه الواردة ال تكفي للحفاظ 
خروج  محذراً  البحيرة،  منسوب  على 
استمرار  حال  في  اخلدمة  عن  السد 
دولة االحتالل التركي بحبس مياه نهر 

الفرات.

يقول »عماد« يشهد نهر الفرات أصعب 
حاالته في ظل قلة الوارد املائي ملياه نهر 
الفرات التي تضخها الدولة التركية، ما 
انعكس بشكٍل سلبي على املنطقة 

من كافة اجلوانب«.

املتفق  املائي  الوارد  »كميات  وأضاف 
عليها خالل اتفاقية عام 1987 والتي 

تنص على ضخ 500 م3/ ثا من املياه 
الوارد  كمية  بينما  والعراق،  لسوريا 
املائي في الوقت الراهن ال تتجاوز 250 

م3/ثا«.

األعظمي  املنسوب  انخفاض  وعن 
عبيد  أشار  الفرات،  سد  بحيرة  ملياه 
»في احلالة الطبيعية للوارد املائي لنهر 
في  املستوى  يكون  أن  يجب  الفرات 
البحيرة 304 متر فوق مستوى سطح 
إلى 298 متر،  انخفض  وحالياً  البحر، 
جراء  أمتار،  ستة  إلى  وصل  بنقص 
احلبس املستمر للمياه منذ 22 شهراً 

على التوالي«.

تستنزفها  التي  املياه  كميات  وعن 
البحيرة لضخ املياه عبر قناة البليخ، 
التي  املياه  كميات  »تبلغ  عبيد  قال 
تُضخ لقناة البليخ 8 م3/ثا، وذلك من 
أجل تقدمي الدعم للمزارعني من أجل 

الزراعية وسط حالة  ري محاصيلهم 
اجلفاف التي تضرب املنطقة«.

وأكد عبيد في ختام حديثه »إنه في حال 
الفرات  ملياه  التركي  احلبس  استمرار 
وبقاء الوضع على ما هو عليه، سيخرج 
سد الفرات عن اخلدمة، متسبباً بكارثة 

إنسانية نتيجتها وخيمة«

احلائط  وتركيا تضرب بعرض  كل هذا 
بكل االتفاقات الدولية واملواثيق االممية 
من  حرب  وإعالن  بل  سافر  حتد  وفي 
تتحدى  املواثيق  دولة مارقة على  قبل 
إرادة اجملتمع الدولي وتهدد حياة ماليني 

السورين باجملاعة واالوبئة.

سوريا  حزب  أدلى  الشهباءـ  روناهي/ 
ببيان  والشهباء،  لعفرين  املستقبل 
صباح الثالثاء، دعا فيه الشباب لعدم 
سوريا  بناء  في  واملساهمة  الهجرة 

املستقبل.

وجتّمع صباح الثالثاء، بتاريخ 2022-11-8، 
مجلس  وإداريي  أعضاء  من  العشرات 
حزب سوريا املستقبل، وذلك في ناحية 
استنكر  الشهباء،  »أحرص« مبقاطعة 
من  املنطقة  إخالء  سياسة  بيان  عبر 

شبابها وتسهيل هجرتهم.

هم  »الشباب  البيان:  نص  في  وجاء 
احلرية  صنّاع  وهم  املستقبل،  أبناء 
الثورية،  وروحهم  اجلّياش  بحماسهم 
األمم تنهض بشبابها وتزدهر بشبابها 
وشاباتها الذين يجعلون الوطن منارةً 
للقيم واملبادئ، بهم يُصَنع املستحيل 

وبهم تُصان األرض واحلق معاً«.

سياسة  مخطط  إلى  البيان  وأشار 
املنطقة:  وإخالء  الشباب  تهجير 
»هناك جهات محلية ودولية تقف وراء 
تهجير الشباب السوري، جلعل سوريا 
عاجزة هِرمة ضعيفة هزيلة، وخاصًة 
النظام التركي الذي يسعى إلى إفراغ 
املنطقة من الشباب ألجندات أصبحت 
معروفة أال وهي السيطرة على األرض 
دون مقاومة، لذلك تقوم جماعات ببث 
اإلشاعة بني الشباب عن احلياة اخململية 
القارة  تلك  األوربية،  الغرب  دول  في 
شبابها  إلى  تعود  رمبا  التي  العجوز 

وتصبح القارة الشابة أو الفتية جرّاء 
سوريا  من  الكبيرة  اجلماعية  الهجرة 
عبر  يتم  هذا  وكل  األوسط،  والشرق 
النظام التركي ُمنفذ سياسات الدول 
العاملي  االستكبار  ودول  الرأسمالية 
في املنطقة، يستغل النظام التركي 
العبثية  حروبه  في  السوري  الشباب 
والتوسعية في املنطقة والعالم ويقوم 
واإلرهابي  املتطرف  بالفكر  بتغذيتهم 
بهم  يهدد  موقوتة  قنابل  جلعلهم 

االستقرار والسلم الدوليني«.

عدة  »هناك  البيان:  استكمل  فيما 
أسباب للهجرة منها أسباب اقتصادية 
ومنها أسباب  املعيشة،  تأمني  بهدف 
اضطرارية  الهجرة  جتعل  سياسية 
السياسي  االضطهاد  من  للهروب 
والطرد  والعنف،  واجلرائم  واحلروب 
واالضطهاد والصهر الثقافي وغيرهما«.

واختتم البيان، بضرورة توعية الشباب، 
واملطالبة بعدم الهجرة واملساهمة في 
بناء سوريا املستقبل: »باحملصلة يريدون 
في  األصيلة  الشعوب  على  القضاء 
املنطقة وجلب شعوب أخرى لتوطينها 
والثقافية  التاريخية  اجلذور  ومسح 
األثرية  املعالم  تدمير  عبر  للمنطقة، 

وعني داره وتل حلف شاهدتان. 

ولذلك يسعى حزب سوريا املستقبل 
ركائزه  أحد  الشباب  فئة  تعد  الذي 
اجملاالت  كافة  في  الشباب  متكني  إلى 
واالجتماعية  والثقافية  السياسية 
واالقتصادية والرياضية، وأن يكون لهم 
دور فّعال في سوريا اجلديدة احلرة، ألنهم 
األمل املنشود لألجيال القادمة، ومن هنا 
ندعو الشباب السوري إلى عدم الهجرة 
املستقبل  بناء سوريا  واملساهمة في 
بدل أن يكونوا ضحايا ألصحاب النفوس 

الدنيئة لكسب املال«.

الدفاع  قوات  أكدت  األخبارـ  مركز 
من  جنود  خمسة  مقتل  الشعبي 
جيش االحتالل التركي خالل سلسلة 
نوعية نفذتها في إطار املرحلة الثورية، 
وأشارت  املشروع،  الدفاع  مناطق  في 
إلى أن االحتالل قصف مناطق املقاومة 
ومرّة  احملظورة  بالقنابل  مرات  خمس 

باألسلحة الكيماوية.

الدفاع  لقوات  اإلعالمي  املركز  وأصدر 
الرأي  إلى  بياناً  االثنني،  يوم  الشعبي 
االحتالل  دولة  هجمات  حول  العام 
التركي املستمرة على مناطق الدفاع 

املشروع، جاء في نصه:

التحرر  حركة  مقاتلو  »يقاوم 
اليوم  منذ  فدائية  بروح  الكردستانية 
وال  التركي،  االحتالل  لهجمات  األول 

التركي  االحتالل  جليش  يسمحون 
قواتنا  تستخدم  املناطق،  باحتالل 
عملياً  الكريال  تكتيكات  الكريال 
ويوجهون ضربات قوية جليش االحتالل 
حلف  من  دعمه  يتلّقى  الذي  التركي 
شمال األطلسي )الناتو( بكل الطرق، 
االحتالل  دولة  تستخدم  املقابل  في 
وترتكب  الكيماوية  األسلحة  التركي 

جرائم احلرب خالل هذه الهجمات.

التي  الكريال  قواتنا  عمليات  أسفرت 
عن  الثورية،  املرحلة  إطار  في  نفذتها 
مقتل خمسة جنود من جيش االحتالل 
االحتالل  جيش  قصف  كما  التركي، 
املقاومة خمس مرات  التركي مناطق 
باألسلحة  ومرة  احملظورة  بالقنابل 
الكيماوية، وفي الوقت نفسه تعرضت 
مناطق املقاومة للقصف سبع مرات 

املرات  وعشرات  احلربية  بالطائرات 
باملدافع والدبابات واألسلحة الثقيلة.

لدولة  حربية  طائرات  وقصفت  هذا 
من  السادس  في  التركي  االحتالل 
في  املقاومة  ساحات  الثاني،  تشرين 
وتل   ،)FM( إم  أف  تل  منطقة سيدا، 
بهار سبع مرات، كما قصفت ساحات 
سيدا،  جمجو،  منطقة  في  املقاومة 
املرات  آميدية عشرات  وتلة  إم،  أف  تل 
بالدبابات واملدافع واألسلحة الثقيلة«.

الفرنسي  الرئيس  أكد  األخبارـ  مركز 
إيران  تهديدات  أن  ماكرون،  إميانويل 
جتاوزت النطاق اإلقليمي، مضيفاً »علينا 
تغيير طريقة مواجهتنا لتهديدات إيران 

في العالم«.

»العربية/ مع  مقابلة  في  قال  كما 
احلدث« على هامش مؤمتر األطراف حول 
املناخ »كوب 27« املنعقد بشرم الشيخ 
في مصر، »علينا العمل بشكٍل منظم 

ملواجهة التهديدات اإليرانية«.

وتابع: »يجب ضمان عدم تأثر الشعب 
اإليراني بالعقوبات على نظام طهران«.

وكان متحدث باسم احلكومة األملانية، 
أجل  من  جارٍ  العمل  أن  االثنني،  أعلن 
فرض حزمة من العقوبات اجلديدة على 

النظام اإليراني 

كما أشار إلى أنه على االحتاد األوروبي 
اتخاذ القرار بشأن فرض عقوبات على 
احلرس الثوري، لدوره في عمليات قمع 
البالد، بحسب  املتظاهرين اجلارية في 

ما نقلت »رويترز«.

التكنولوجي احلاصل، وال  التطور  ومع 
اإلنترنت،  بشبكة  يتعلق  ما  سيما 
عن  للتعبير  أوسع  الباب  بات  فقد 
مصالح الناس. وعلى اجلانب اآلخر، وألن 
التطور التكنولوجي ذاته بات سالحا ذا 
حدين، ولكي توضع األمور في مكانها 
واملعاناة  املشاكل  فإن طرح  احلقيقي، 
أيضاً،  يقتضي  البسيطة،  بالطرق 
االقتراحات  تقدمي  نفسه،  وبالوقت 
هذه  تبقى  حتى  للحل،  املمكنة 
املشاريع في سكتها الصحيحة بعيدا 

عن التشهير املتعمد.

هادف،  مشروع  عن  عبارة  PÎNE، هو 
يُبث على مواقع التواصل االجتماعي، 
عن  الضوء  تسليط  إلى  يهدف 
شعوب  منها  تعاني  التي  املشاكل، 
خالل  من  وذلك  سوريا،  وشرق  شمال 
تكثيف املسألة في فيديوهات قصيرة، 
ذات طابع كوميدي مبسط. ويطرح كل 
فيديو، موضوعاً اقتصادياً أو اجتماعياً 
املعنيني  مساعدة  ويحاول  جديداً، 
على إيجاد احللول املناسبة للموضوع 

املطروح.

شبان،  ثالث  من   PÎNE كادر  يتألف 
التقدمي،  في  محمود  شفزان  وهم 
وغمكني  اإلخراج،  في  كاسان  ورشو 

قهرمان في التصوير واملونتاج.

PÎNE أهداف

 PÎNE وللتعرف عن قرب على برنامج
وأهدافه، التقت صحيفتنا مع املمثل 
في  الفيديوهات  ومقدم  املسرحي، 
برنامج PÎNE، شفزان محمود، حيث 
البرنامج:  هذا  من  الهدف  عن  قال 
كردي  برنامج  هو   PÎNE »برنامج 
املشاكل  يطرح  ناقد،  كوميدي 
اليومية التي تواجه املواطن في شمال 
والغاز،  اخلبز  كمشاكل  سوريا،  وشرق 
الضوء  نسلط  حيث  وإلخ،  واحملروقات 
على هذه املشاكل بطريقة كوميدية، 
وبالوقت نفسه نحاول أن نبحث سوية 
عن حلول لهذه املشكلة، حيث أن هذا 
البرنامج ال يهدف إلى التشهير بأحد 

أو بأي جهة، وإمنا محاولة إيجاد احللول 
املناسبة للمشاكل، التي نعاني منها 

جميعا في يومنا هذا«.

احلالي،  الوقت  »في  محمود:  وأضاف 
نطاق  من   PÎNE إلخراج  نسعى 
التواصل  ومواقع  اإلنترنت  شبكة 
االجتماعي، بحيث نكون على احتكاك 
هذه  طرح  خالل  من  بالناس،  مباشر 
اجملتمع بشكل  )سكيتشات( بني  الـ 
مباشر، عن طريق الكومينات ومراكز 
وبلدات  مدن  في  والفن  الثقافة 
شمال وشرق سوريا، وذلك لفتح باب 

آرائهم  ألبداء  اجلمهور  مع  النقاش 
االستفادة من  وأيضاً  العمل،  في هذا 

مقترحاتهم لسكيتشات جديدة«.

PÎNE جمهور

عن  بالقول  تابع  محمود  شفزان 
االنحياز:  وعدم  االستقاللية  محاولة 
لم   ،PÎNE ببرنامج  انطالقتنا  »منذ 
بل  جهة،  أو  طرف  ألي  تابعني  نكن 
كي  استقالليتنا،  على  حافظنا  إننا 
اجملتمع  فئات  من  التقرب  نستطيع 
أفكارهم  عن  النظر  بغض  كلها، 
وانتماءاتهم، لذلك، فإننا اعتمدنا على 
تسجيل  أدوات  من  الذاتية،  امكاناتنا 
التكنيك،  إن  حيث  ومونتاج،  وتصوير 
يتعدى  ال  خالله  من  نعمل  الذي 
على  ولكن  صغير،  ومايك  الكاميرا 
الرغم من ذلك، فإن جناح PÎNE يكمن 
في سرعة انتشاره بني الناس وتفاعل 
التعليقات  خالل  من  معه،  اجلمهور 
وسائل  على  نتلقاها  التي  والرسائل، 
سبيل  فعلى  االجتماعي،  التواصل 
على  يُنشر  فيديو  أي  فإن  املثال، 
حساب PÎNE في فيسبوك، يحصل 
ال  مدة  خالل  التفاعالت  آالف  على 
تتجاوز الساعة، وهذا التفاعل السريع 
والواسع من قبل الناس مع برنامجنا 
واألفضل  األكثر،  تقدمي  على  يحفزنا 
ملدى  األساسي  املعيار  أن  كما  دائماً، 
انتشار PÎNE بني الناس، هو تفاعلهم 
حي،  في  مرورنا  أثناء  شخصياً  معنا 

لنا،  واستقبالهم  ما  ملدينة  زيارتنا  أو 
أفكار  تقدمي  على  حرصهم  وكذلك 
دليل  وهذا  عليها،  للعمل  لنا  جديدة 
على ثقة هذا اجلمهور بنا، ومبا نقدمه.

  
ثورة روج آفا أتاحت الفرص

شفزان تابع حديثه مع صحيفتنا: »لوال 
انطالقة ثورة روج آفا؛ ملا استطعنا أن 
نعلم  فكلنا  اليوم،  نقدمه  ما  نقدم 
تعيشه  كانت  الذي  األمني  الواقع 
حيث  الثورة،  انطالقة  قبل  منطقتنا 
تسليط  شأنه  من  عمل  أي  أن 
يواجه  كان  النواقص،  على  الضوء 
روج  ثورة  فإن  لذلك،  باالعتقاالت، 
مع  ساد  الذي  الدميقراطية،  وجو  آفا 
انطالقتها هيأت لنا األرضية املناسبة 

لنسلط الضوء على مشاكلنا«.

وزاد: »إضافة إلى ما سبق، فإن املشاكل، 
هي  الثورة،  قبل  تواجهنا  كانت  التي 
بعد  واجهتنا  التي  من  أكبر  مشاكل 
انطالق الثورة، فقبل الثورة كنا نعاني 
لألفواه،  وكٍم  للحقوق،  هضم  من 
االقتصادية  املشاكل  عن  فضالً 
اآلن،  من  أسوأ  كانت  التي  واخلدمية 
في  املشاكل  هذه  عن  احلديث  ولكن 
وخيمة  عواقبه  كانت  احلني،  ذلك 

ومعروفة«.

مشاريع مستقبلية

صدد  في  هم  التي  املشاريع،  وحول 
القيام بها قال شفزان: »بعد انقضاء 
تألف  والذي   ،PÎNE من  األول  املوسم 
من 24 حلقة، بدأنا األن باملوسم الثاني، 
حلقة،   24 من  أيضاً  سيتألف  والذي 
ولكن كما قلت آنفا، فإننا في املوسم 
باجلمهور  نحتك  ألن  نسعى  الثاني، 
املشاكل  هذه  طرح  وكذلك  مباشرة، 

أمام املعنيني بها مباشرة، وليس فقط 
من خالل وسائل التواصل االجتماعي«.

رمت  املصورة هناك  البرامج  وأردف: »في 
الواحد  املوسم  يتألف  أن  فأما  معني، 
من 16 حلقة، أو من 24 حلقة، ولكننا 
اخترنا أن يكون كل موسم يتألف من 
24 حلقة، ألننا ال نستطيع اختزال ما 
يعانيه الشعب في 16 حلقة، لذلك، 
 PÎNE مواسم  من  موسم  كل  فإن 
يتألف من 24 حلقة، وبعد االنتهاء من 
بحاجة  أننا  إلى  ارتأينا  األول،  املوسم 
إلى 24 حلقة جديدة، لتسليط الضوء 
ومحاولة  جديدة  مشكلة   24 على 

حلها«.

املساهمة في احلل

أرض  على   PÎNE انعكاسات  وعن 
الواقع قال شفزان: »في احلقيقة كان 
لـ PÎNE دور فعال في حل العديد من 
وذلك  الشعب،  تواجه  التي  املشاكل 
من خالل طرح هذه املشكلة، وتفاعل 

املعنيني معها، وإيجاد احللول املناسبة 
لها، حل املشاكل عن طريق PÎNE كان 
برنامجا  ليس  برنامجنا  أن  على  دليالً 
هادف  برنامج  إنه  بل  فقط،  كوميديا 
يسعى إلى حل املشاكل التي تظهر 
بشكل يومي، ولكن، وبالوقت نفسه، 
التي  األخرى،  املشاكل  بعض  فإن 
طرحناها لم تلقَ احلل املناسب، لذلك 
نعاود طرحها في  أن  نحن مضطرون، 
تلقى  ان  أمل  على  القادمة  املواسم 

طريقها للحل«.

الفيديوهات  املمثل املسرحي، ومقدم 
محمود،  شفزان   ،PÎNE برنامج  في 
يقدمه  »ما  بالقول:  حديثه  اختتم 
فراغ،  من  يأِت  لم  محتوى  PÎNE من 
فيه  يعيش  واقع  من  نابع  إنه  بل 
املاليني، كما أن هذا احملتوى يقدم العديد 
احلياة  التي تساعد في  النصائح،  من 
الشعب،  من  نرجو  لذلك،  اليومية، 
 PÎNE وكذلك من املعنيني، أن يأخذوا
معه  يتعاملوا  وأال  اجلد،  محمل  على 

على أنه محض سخرية وتسلية«.

مركز األخبارــ قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات التركية تفاقم أزمة المياه الحادة التي ُيعتقد أنها 
أدت إلى انتشار وباء الكوليرا القاتل في جميع أنحاء سوريا وانتقاله إلى البلدان المجاورة. 

روناهي/ الدرباسية -كثرت الطرق واألساليب، التي تعبر من خاللها المجتمعات عن مشاكلها ومعاناتها االقتصادية واالجتماعية والخدمية، وذلك 
 من 

ً
من خالل الحديث المباشر للناس، أو من خالل وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، كما أن صور طرح هذه الهموم باتت متعددة، بدءا

طرح من خالله المسائل.
ُ
 إلى الطابع الكوميدي الذي ت

ً
الكتابة الصحفية أو اإلعالمية، وصوال

منظمات دولّية ومحلية ُتحّذر من نتائج وخيمة جّراء 
انخفاض مياه الفرات

يا المستقبل يدعو الشباب  حزب سور
لعدم االنجرار خلف سياسة التهجير 

قوات الدفاع الشعبي:
 مقتل خمسة من جنود االحتالل التركي

ماكرون: 
يقة مواجهتنا لتهديدات إيران في العالم علينا تغيير طر

PÎNE... كوميديا تعكس الواقع وتطرح الحلول
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الواقع  عن  اطالعنا  ميكن  هل  ـ 
فيما  اجلزيرة  إقليم  في  التعليميّ 

يخص وضع املدارس والطالب؟ 
مت  الذاتّية  اإلدارة  تأسيس  بداية  منذ   
عام 2014 وبدأت  التربية  هيئة  تأسيس 
مؤسسة  بتأسيس  خطواتها،  أولى 
وإعداد  تأليِف  على  تعمل  التي  املناهج 
الصف  حتى  األول  الصف  من  الكتب 
الثالث الثانويّ، باللغات العربّية، والكرديّة، 
والسريانّية، أيضاً عملِت الهيئة على بناء 
مقاطعتي  من  كّل  في  عامتني  إدارتني 
قامشلو  مقاطعة  واحلسكة،  قامشلو 
ومقاطعة  بها عشرة مجمعات،  ترتبط 
احلسكة يرتبط بها أحد عشر مجمعاً، 
وترتبط اإلدارتان بالهيئة بشكٍل مباشر، 
وهناك أيضاً مؤسسة اللغة الكرديّة، وتعد 
مركزاً للبحوث وإعداد معاجم بشكٍل عام 
الكتب،  وتأليف  الكردية،  اللغة  ودراسة 
تابعة  املؤسسة  هذه  أيضاً،  والترجمة 
داغو(  )أولف  مؤسسة  وتوجد  للهيئة، 
تهتم  باللغة السريانّية، وهناك خمس 
أكادمييات فكريّة، وأكادمييات مناهج تُدرّس 

فيها املناهج لتقوية املعلمني.

في البداية كان تطبيق املنهاج للصفوف 
والثاني،  األول،  وهي:  األولى،  الثالثة 
والثالث، ثم تلتها صفوف الرابع واخلامس، 
املنهاج  تطبيق  مت  بعد  فيما  والسادس، 
صفوف  تلتها  ثم  اإلعداديّة،  للمرحلة 
العاشر،  الصفني  في  الثانوية،  املرحلة 
العام  الثانويّ  والثالث  عشر،  واحلادي 
تطبيق  أول  شهد  الذي   2021 الفائت 
للمنهاج للثالث الثانويّ األدبيّ، والعلميّ، 
مستوى  على  مركزيّة  امتحانات  وتوجد 
إقليم اجلزيرة، وكانت نسبة النجاح فيها 
ممتازة، وفي العام 2022 مت افتتاح معهدين 
واللغة  العربّية،  باللغة  املعلمني  إلعداد 
الكرديّة أيضاً، تشمل عدة أقسام علوم، 
فيزياء، كيمياء، رياضيات، اللغة اإلنكليزية، 
موسيقا،  رياضة،  رسم،  الكردية،  اللغة 
َّس  تُدر مشتركة  مواد  وهناك  كومبيوتر، 
مواد  وهناك  كلها،  لالختصاصات 
فروع، في عام  اختصاص تشمل تسعة 
2021 مت افتتاح 15 مدرسة مهنّية على 
مستوى إقليم اجلزيرة بأقسامها اخملتلفة، 
والتجارة،  والصناعة،  الزراعة،  وهي 

والصحة.

عام بعد عام يزداد عدد الطلبة في إقليم 
العام  في  املعلمني،  عدد  وأيضاً  اجلزيرة، 
أكثر 230  إلى  الطالب  عدد  وصل  احلالي 
ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد العاملني في 
القطاع التربوي 21 ألف موظٍف، منهم 
18 ألف يقومون بعملية التدريس، والبقية 
وتشمل  التربية،  هيئة  في  موظفون 
اإلداريني، واألرشيف، واحلرس، هؤالء يعملون 
في املدارس، التي يصل عددها إلى 2229 
مدرسة، ونحن بصدد بناء مدارس جديدة 

في بعض القرى في العام املُقبل.

تأهيل  عملية  في  الهيئة  دور  ما  ـ 
العملية  على  والقائمني  املُدرّسني 

التعليمية؟
مستواهم  فإّن  باملعلمني،  يتعلق  فيما 
ويخضعون  عام،  بعد  عاماً  يتحّسن 
لدورات في األكادمييات املغلقة، التي يتم 
التركيز فيها على مادة االختصاص، وإلى 

جانبها طرائق التدريس، طبعاً في البداية 
املعلمون كلهم تخرجوا من معهد إعداد 
شهاداتهم،  على  وحصلوا  املعلمني، 
دورات صيفّية،  يتبعون  وبنهاية كل عام 
تقوية لهم، وهنالك أكادمييات مختصة 
لدورات،  فيها  املعلمون  يخضُع  مغلقة 
وكل معلم حسب اختصاصه إلى جانب 
مواد أخرى في طرائق التدريس، وفي حال 
نقوم  اجملمعات،  بعض  في  شواغر  توفر 
حسب  كل  للخريجني  املسابقة  بإعالن 
اختصاصه وحسب حاجة الهيئة، وبعد 
جناح املتقدمني يتم تعيينهم في املدارس.

ـ ما املناطق والنواحي التابعة لهيئة 
التربية في إقليم اجلزيرة؟

في  للهيئة،  التابعة  والنواحي  املناطق 
مقاطعة قامشلو توجد عشرة مجمعات 
تربة  قامشلو،  عامودا،  للهيئة،  تابعة 
سبيه، جل آغا، كركي لكي، ديريك، جزعة، 

تل حميس، تل براك.

أحد عشر  يوجد  في مقاطعة احلسكة 
الهول،  وهي  للهيئة،  تابعة  مجمعاً 
عريشة،  دشيشة،  الشدادي،  مخروم، 
مخيم واشوكاني وسري كانيه، زركان، تل 
متر، الدرباسية، وبذلك يكون عدد اجملمعات 
واحداً  والتعليم  التربية  لهيئة  التابعة 

وعشرين مجمعاً.

املنظمات  به  تقوم  الذي  الدور  ما  ـ 
اإلنسانّية، ومدى التعاون والتنسيق 
بينها، وبني هيئة التربية في إقليم 

اجلزيرة؟
الهيئة  بني  بالتعاون  يتعلق  فيما   
إقليم  فمدارس  اإلنسانّية،  واملنظمات 
كما  للصيانة،  بحاجة  جميعها  اجلزيرة 
ذات  جميعها  مدرسة   2229 ذكرنا 
بنية حتتّية سيئة جداً، وجميعها حتتاج 
للصيانة، نحن هيئة التربية قمنا بصيانة 
126مدرسة من موازنة هذه السنة، كانت 
الصيانة  أعمال  ومازالت  اخملطط،  في 
مياه  دورة   316 صيانة  ومتت  مستمرة 
باملنظمات  يتعلق  فيما  أما  املدارس،  في 
 30 بترميم  شاركت  فقد  اإلنسانّية، 
مدرسة، وهذا العدد قليل جداً، ومبا يخض 
التعليم باخمليمات فال يوجد اهتمام جدي 
للمنظمات، بالرغم من الوضع التدريسّي 

السيء للمدارس والطالب فيها.

ـ ما دور الهيئة في تطبيق إلزامية 
تسرّب  عملية  من  للحد  التعليم 

التالميذ من العملية التعليمية؟
في  التعليم  بإلزامّية  يتعلق  فيما   
هيئة التربية في اإلدارة الذاتّية، هو مقرٌّ 
من ضمن  وكان  الداخليّ،  النظام  ضمن 
ُمخرجات الكونفرانس األول، لكن نسبة 
العمل،  مواسم  ضمن  حتصل  التسرّب 
ومن ثم يرجع هؤالء الطالب إلى املدارس، 

من  املوضوع  لهذا  تطبيق  كآلية  طبعاً 
الناحية القانونّية، لم تقم الهيئة حتى 
أو  القانون  طريق  عن  له  بتطبيق  اآلن 
باالجتماع  نقوم  ونحن فقط  آخر،  طريق 
أكثر  جلذبهم  والطلبة  األهالي  مع 

ملدارسنا.

للهيئة  املستقبلّية  اخلطط  ما  ـ 
لتطوير العملية التربويّة في إقليم 

اجلزيرة؟
املستقبلّية  باخلطط  يتعلق  فيما   
لتطوير العملية التربويّة، فهيئة التربية 
في  دائماً  واإلداريّ  التدريسيّ،  كادرها  مع 
عمل مستمر لتطوير العملية التربويّة، 
إن برفع مهنية املعلمني، أو على بتطوير 
لنيل  ونسعى  الذاتّية،  اإلدارة  منهاج 
االعتراف الدوليّ بالشهادات الصادرة عن 
مرات  عدة  طالبنا  ولقد  الذاتّية،  اإلدارة 
وطالبنا  األمر،  بهذا  دمشق  حكومة 
وسيطاً  تكون  أن  اليونيسيف،  منظمة 
بيننا، وبني حكومة دمشق؛ لنيل االعتراف 
هذه  وماتزال  الذاتّية،  اإلدارة  مبنهاج 

النقاشات مستمرةً.

إقليم  تُدرّس في  التي  املناهج  ـ ما 
املنهاج،  تطوير  وعملية  اجلزيرة، 
األساليب  على  اعتمادها  مدى  وما 

احلديثة؟
اجلزيرة،  إقليم  في  تُدرّس  التي    املناهج 
الذاتّية على مستوى  اإلدارة  هي مناهج 
عدا  ما  مجمعاً،   21 في  اجلزيرة  إقليم 
املربعات األمنّية في قامشلو، واحلسكة 
دمشق،  حكومة  منهاج  تدرس  التي 
وفيما يتعلق باخمليمات، هناك جوالت لنا 
في اخمليمات، فوضع اخمليمات يختلف عن 
اجملمعات األخرى، فهناك صعوبة في تلّقي 
قلة  بسبب  الكافية؛  الدروس  الطالب 
القاعات الصفّية حيث يكون هناك فوج 
أو فوجان، حتى أربعة حسب عدد الطالب 
املوجودين في اخمليم، ذلك يؤثر سلباً على 
التربية  كهيئة  نحن  التربوية،  العملية 
حسب  لكن  العملية،  على  نُشرف 
في  سنحاول  لدينا،  احملدودة  اإلمكانات 
العام املقبل التركيز على اخمليمات بشكٍل 

أكثر، وبناء غرف صفية جديدة.

فيما يتعلق باملنهاج، تتم عملية إعداده 
من قبل مؤسسة املناهج، وهذه املؤسسة 
في  املناهج  معظم  على  اطالع  لديها 
األوروبّية،  الدول  وأيضاً  العربّية،  الدول 
وأيضاً مبا يتوافق مع فكر، وفلسفة األمة 
الدميقراطّية تتم صياغة املنهاج على هذا 
األساس، مع مراعاة خصوصية كّل مكون، 
ولغته األم، املواد العلمّية ال تختلف مثل 
الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واالختالف 
فقط في بعض املواد، كمادة التاريخ، حيث 
كّل مكوٍن له تاريخه، أيضاً مادة الثقافة 
ثقافته  له  مكون  لكلِّ  حيث  واألخالق 
اخلاصة، وأيضاً فيما يتعلق باللغة، التي 
الثالثة  السنوات  في  وخاصًة  تُدرّس 
األم  باللغة  فقط  التدريس  يكوُن  األولى 
لكلِّ مكوٍن، ومن الصف الرابع تدخل لغة 
املكون احملليّ، وفي الصف اخلامس تدخل 

اللغة اإلنكليزيّة.

املدارس  بإغالق  قرار  مؤخراً  صدر  ـ 
اإلدارة  مناطق  في  اخلاصة  واملعاهد 
الذاتّية، ما تعليقكم بخصوص ذلك 

القرار؟
ضمن  اخلاصة  واملعاهد  املدارس  إغالق 
استثناء  أيّ  هناك  ليس  الذاتّية  اإلدارة 
املنهاج  تعطي  كانت  إذا  مدرسة،  أليّ 
أن  نرفض  نحن  دمشق،  حلكومة  التابع 
ماعدا  مناطقنا،  في  منهاج  أي  يُدرّس 
املراكز  هذه  الذاتّية، طبعاً  اإلدارة  منهاج 
واملراكز  التربية،  هيئة  من  مرخصة  غير 
اللغات،  الترخيص هي مراكز  التي تأخذ 
ولذلك فإّن أيَّ مراكز خاصة، أو إذا كانت 
املنهاج  تابعة لألخوة املسيحيني، تدرُّس 
القانونّي  املكتب  عبر  سنقوم  احلكوميّ 
بإغالق هذه املدارس، نحن أيضاً ال نتدّخل 
في املناطق التابعة حلكومة دمشق، ولم 
نحاول فرض منهاج اإلدارة في مناطقهم، 
في  مناهجهم  تُدرّس  أال  يجب  ال  وأيضاً 
مناطقنا من باب املعاملة باملثل، ومتى ما 
سمحوا بتدريس مناهجنا في مناطقهم، 
في  مناهجهم  بتدريس  سنسمح 
مناطقنا، املقصد هنا أن يكوَن املنهاجان 
يكون  أن  أو  سوريا،  في  بهما  ُمعترفاً 
هناك منهاٌج موحدٌ ُمعترف فيه من قبل 

اجلهتني يدرسه الطالب.

ـ كيف يتم تقييم مستوى الطالب، 
االمتحان  نظام  إلغاء  بعد  وخاصًة 
بنظام  واستبداله  املركزي،  النهائي 

جديد لتقييم الطالب؟
في عام 2021 كانت املرة األولى لتطبيق 
الثانوية،  للشهادة  املركزيّ  االمتحان 
مركزيّة  امتحانات  هناك  وأصبحت 
التاسع،  للصف  اإلقليم  مستوى  على 
والبكالوريا، وفي السنة التي بعدها 2022 
مت إلغاء نظام االمتحان املركزيّ، ومت اعتماد 
نظام التقييم في الصفوف كلها، الذي 
إضافة  ومت  كلها،  الصفوف  يشمل  كان 
محصلة  وحُتسب  والبكالوريا،  التاسع 
الطالب املرحلة اإلعداديّة من جمع معدله 
في الصف السابع، والثامن، والتاسع مع 

بعض، وتقسم على ثالثة.

وفيما يتعلق باملرحلة الثانوية، يتم األمر 
باملثل بجمع معدل العاشر، واحلادي عشر، 
العدد  الثانوي، وتقسيمها على  والثالث 
املرحلة  محصلة  حُتسب  وبذلك  ثالثة، 
الثانوية، ونظام التقييم مفيد جداً فيما 
تعطى  فهناك عالمات  بالطالب،  يتعلق 
وعالمات  املدرسة،  الطالب  حضور  على 
على مشاركة الطالب في الصف، وأيضاً 
عالمة لسلوكه من النواحي كلها، وهناك 
واملذاكرات  املنزلّية،  للواجبات  درجات 

الشفهّية، واملذاكرات الكتابّية، ويخضع 
الطلبة المتحانات كتابّية ، املقصد هو 
تقييم الطالب من النواحي كلها، وهذا 
املدرسيّ،  بالدوام  أكثر  ملتزماً  يجعله 
السابع،  الصفوف  إهمال  يتم  ال  وأيضاً 
التي  عشر،  واحلادي  والعاشر،  والثامن، 
كانت تُهمل سابقاً، ويتم التركيز فقط 
على الصف التاسع، والبكالوريا، وكذلك 
في  املدرسة  إلى  باحلضور  الطالب  يلزم 
أعوام  مدار  وعلى  كلها  السنة  فصول 

دراستهم.

ـ هل ميكن لنا أن تطلعونا على آلية 
التعليم اجلامعيّ؟

 في جامعات اإلدارة الذاتّية االختصاصات 
تدريسّي  كادر  يقوم  كلها،  املوجودة 
مختص بتدريسها، ولديهم كفاءة عالية 
في التدريس، فقط كانت هناك في البداية 
صعوبة باللغة الكرديّة، ألّن معظم املواد، 
لم تكن قد تُرجمت بعد للغة الكرديّة، 
لكن يتم اآلن العمل على ترجمتها، ليتم 
إعداد الدروس باللغة الكرديّة، للطالب من 
الدروس  إعطاء  وكذلك  الكرديّ،  املكّوِن 
باللغة العربّية للمكون العربيّ، أما فيما 
يتعلق بخريجي املعاهد، كما سبق ذكره 
اإلقليم  مستوى  على  معهدان  لدينا 
قامشلو  في  والكرديّة  العربّية،  باللغة 
السنة  في  أصبحوا  وطالبنا  واحلسكة، 
الثانية، والطالب مقيمون كلهم بتقدير 
جيد جداً، وفي هذا العام ستجرى لهم 
امتحانات، وتقييم كامل واختبارات، ومن 
ثم يتخرّجون من هذه املعاهد، ليلتحقوا 
بالعملية التعليمية مدارس اإلدارة الذاتّية.

اخلالصة

التي  الذاتّية،  اإلدارة  جتربة  حداثة  رغم   
امليدان  في  سنوات  بضع  تتجاوز  ال 
التعليميّ، لكنها خطت خطوات كبرى 
اخلاص،  خطها  ورسمت  امليدان،  هذا  في 
املستقل عن باقي مسارات التعليم في 
سوريا، لكن بالوقت نفسه نتيجة حداثة 
التجربة، بالتأكيد فهي ليست ناضجة 
من  ملزيٍد  بحاجة  فهي  الكفاية،  فيه  مبا 
من  واالستفادة  والتحديث،  التطوير، 
العالم في هذا اجملال، وتطبيقها  خبرات 
مبا يتوافق مع خصوصّية اجملتمعات احمللّية 
في مناطق اإلدارة الذاتّية، كان أكبر إجناز 
حتققه اإلدارة الذاتّية، هو محاربة النهج 
اإلقصائي، واتباع نهج جديد يعتمد على 
التنوع الثقافيّ واللغويّ، والدينيّ بحيث 
وتُتاح  بخصوصيته،  مكوٍن  كلُّ  يتمتع 

الفرصة للطالب الدراسة بلغتهم األم.

صحيفتنا  أجرت  األمر  هذا  وملناقشة 
»روناهي » مع احملامي والناشط احلقوقي، 
األسلحة  حظر  منظمة  وعضو 
كاكي«  »هجار   )opcw( الكيماوية 

املقيم في كركوك، حوارا هذا نصه:

لغة املصالح

األسلحة  هذه  بدايًة  »هجار«:  يقول 
إن  علماً  دولياً،  ممنوعة  الكيماوية 
موقعة  دولة،   195 تضم  املنظمة 
على اتفاق نزع السالح الكيماوي ومن 
ضمن هذه الدول تركيا، ولكن لألسف 
مستخدمي  جتاه  اإلجراءات  الشديد 
روتينية  واحملظورة  احملرمة،  األسلحة 
هذه  على  موقعة  وتركيا  صورية،  أو 
هذه  متتلك  أن  يجوز  وال  املعاهدة، 
األسلحة املدمرة، ولكن الدول الكبيرة 
لديها مصالح مع الدول الدكتاتورية، 
والدولة التركية، هذه املرة ليست املرة 
األخيرة، إمنا دائما تستخدم مثل هذه 
آفا،  روج  في  أو  دهوك،  في  األسلحة 
ما  التركية؛  األراضي  ضمن  حتى  أو 
يؤدي الى آثار سلبية جداً في املناطق 
املستهدفة، التي تستخدم فيها هذه 
األسلحة، وهذا ظهر جليا وخصوصا 
في مناطق غرب كردستان، فقد ظهرت 
عليها آثار سلبية نتيجة استعمال هذه 
األسلحة أدت إلى العديد من األمراض، 
والتشوهات اخللقية، وأثرت على البيئة 
واحليوانات، وأثرت على مناطق احلكومة 
العراقية ، واذا أردتنا أن نقّيم السجل 
للدولة  اإلنسان  وحقوق  احلقوقي، 

التركية فهو سيء وسلبي جداً. 

موقف حكومة إقليم كردستان 
ودولة العراق

يتابع »هجار كاكي« حديثه عن موقف 
احلكومة  واإلقليم:  املركزية  احلكومة 
العراقية وحكومة اإلقليم، ال يبديان أي 
امتعاض ملا يجري، ولم يصدرا أيَّ بيان 
حكومة  إن  بل  الهجمات،  هذه  يدين 
اللجان  وصول  منعت  قد  اإلقليم، 
اخملتصة، واملنظمات الدولية للتحقيق 
السالح،  هذه  استخدام  أماكن  في 
وحكومة اإلقليم املتمثلة بحزب االحتاد 
الدميقراطي الكردستاني، وحزب االحتاد 
التغير،  وحركة  الكردستاني،  الوطني 
لألسف الشديد ال يظهرون أي تصرف 
أو تنديد بهذه اجلرائم، إمنا العكس، وأنا 
كشخص مقيم في إقليم كردستان، 
باشور  في  املتبعة  السياسة  أرى 
كردستان، تعدّ جزءاً من سياسة تركيا، 
وليست كردستان، والقرارات كلها، التي 
تصدر من حكومة اإلقليم، هي قرارات 

تركية، وتركيا مسيطرة على النواحي 
وال  كلها،  واالقتصادية  السياسية، 
يوجد أمل في موقف إيجابي، بل يبدو 
موقفهم بجانب الدولة التركية وليس 
بجانب الشعب الكردي، وضد حكومة 

العراق.  

ففي زيارة قام بها إلى تركيا في نيسان 
2012، أشار وزير التجارة والصناعة في 
»حكومة إقليم كردستان« سنان جبلي، 
يتم  تركية،  شركة   25 هناك  أن  إلى 
تأسيسها كل شهر في اإلقليم، وأن 
عدد الشركات التركية يزيد عن نصف 
عدد الشركات األجنبية املسجلة في 

اإلقليم.

الشركات  عدد  بلغ   2009 عام  وفي   
التركية العاملة في »إقليم كردستان« 
485 شركة تقريبا؛ وبحلول عام 2013، 
 1500 حوالي  إلى  العدد  ذلك  ارتفع 
شركة، ويبدو الوجود التجاري التركي 
»حكومة  اخلاضعة إلدارة  املنطقة  في 
إقليم كردستان« أكثر وضوحاُ مقارنة 
أنحاء  في  أخرى  دولة  أي  وجود  مع 
فالعالمات  كلها.  كردستان«  »إقليم 
أرجاء  في  منتشرة  التركية  التجارية 
اإلقليم كافة، بدءا من مراكز التسوق، 
ووصوالً إلى مشاريع اإلسكان، ومتاجر 
األثاث والسلع التجارية واالستهالكية، 
وتشارك الشركات التركية مجموعة 
واسعة من القطاعات، مبا فيها الزراعة، 
والبناء،  واملالية،  املصرفية  واخلدمات 
والتعليم، وأنظمة الطاقة الكهربائية، 
والرعاية الصحية، واستخراج النفط/

السلكية  االتصاالت  واخلدمات،  الغاز 
والسياحة،  والنقل،  والالسلكية، 

والصناعة املتعلقة باستغالل املياه.

تصدير األزمات الداخلية إلى 
اخلارج

وقف  العمال،  حزب  أعلن  في2013 
الكفاح املسلح مع احلكومة التركية؛ 

نتيجة مفاوضات بني اجلانبني 

النقطة: حزب  »هجار« عن هذه  يقول 
من  الكثير  في  الكردستاني  العمال 
ولكن  النار،  إطالق  وقف  أعلن  املراحل 
احلكومة  ألّن  جانبهم فقط،  من  كان 
املبرمة  باالتفاقيات  تلتزم  ال  التركية 
وعندما  جداً،  ضعيفة  ألنّها  بينهم، 
يصبح النقاش متعلقاً بحقوق الشعب 
الكردي، يتعاملون مع الكرد، على أنهم 
ليسوا قومية كردية، إمنا تركية، وهذا 
إن  حتى  جميعاً،  الكرد  من  مرفوض 
على  الكردستاني  العمال  حزب  وافق 
ذلك؛ لذلك تلجأ احلكومة التركية الى 
العمليات العسكرية نتيجة ضعفها، 
حساسة  أوقات  في  تكون  ما  ودائما 

وحرجة  نتيجة ما تعاني من مشاكل 
سياسة، واقتصادية، وفي هذا الوضع 

تصدر أزماتها إلى دول اجلوار.

أن  التركي:  للشأن  مراقبون  ويرى   
حزب  مراكز  على  التركية  الهجمات 
العراق،  في  الكردستاني  العمال 
مؤشر  تركيا  في  االعتقاالت  وحملة 
التركية  احلكومة  محاوالت  على 
إشعال الصراع مع الكرد أكثر فأكثر، 
القومية  املشاعر  »دغدغة«  أجل  من 

املتطرفة في الشارع التركي.

حترك  أن  املراقبني،  من  عدد  ويعتقد 
حكومة أردوغان في هذا االجتاه، يهدف 
األتراك عن  املواطنني  أنظار  إلى حتويل 
والسياسية،  االقتصادية،  األزمات 
حولت  التي  الطاحنة،  واالجتماعية 
الغالء  بفعل  جحيم،  إلى  حياتهم 
والبطالة، وتدني سعر الليرة، وضعف 
القدرة الشرائية في ظل حكم أردوغان.

احلدثني،  توقيت  هو  الالفت  لكن 
وتزامنهما مع محاوالت النظام التركي 
تعديل الدستور، مبا يزيد من فرص بقائه 
تشير  وقت  في  سلطاته،  وتكريس 
أنه  إلى  الرأي  استطالعات  مختلف 

سيخسر االنتخابات القادمة.

النفخ في »البعبع الكردي« وفي نظرية 
املؤامرة، كما تتفق آراء املراقبني للوضع 
لتكريس  محاولة  إال  هو  ما  التركي، 
االنقسامات وتعميقها داخل اجملتمع، 
سياق  في  وتوظيفها  عليها،  للعب 
من  للفكاك  املتأزم  النظام  محاوالت 

طوق األزمات، الذي تكاد تخنقه.

بات  أنقرة  عن  يصدر  ما  كل  أن  حتى 
شبهة، وتشكيكاً، وتكذيباً داخل تركيا 
اخلارجية  تشكيك  ولعل  وخارجها، 
األميركية بالرواية التركية حول كيفية 
مثال،  خير  األتراك  العسكريني  مقتل 
األمر الذي استدعت على إثره اخلارجية 
التركية السفير األميركي لالحتجاج.

موقف دول األستانة من 
القضية الكردية

يضيف« هجار كاكي« في حديثه عن 
املواقف األخرى للدول املعنية »أستانة« 
يضم  الذي  أستانة،  مؤمتر  وسواها: 
الكردية  القضية  حتارب  التي  الدول، 
الدولة  إلى  باإلضافة  وتركيا(  )إيران 
اجلميع  مع  تتعامل  التي  الروسية، 
مبقتضيات املصالح الروسية، ومقررات 
تطلعات  عن  معبرة  غير  املؤمتر  هذا 
بها  معترف  وغير  السوري،  الشعب 
متت  التي  كلها،  واالتفاقيات  دولياً، 
والتركية  الروسية  الدولة  رعاية  حتت 
ومحاولة  اإلرهابية،  العناصر  لدعم   ،
تسويقها دوليا، وجميع املشاركني في 
سورية  استقرار  يريدون  ال  املؤمتر،  هذا 
بشكل عام، إمنا يريدونها دولة منهارة 
ليسهل السيطرة عليها، وقوات سوريا 
التحالف،  من  املدعومة  الدميقراطية 
ال  ألنّه  املؤمتر،  هذا  في  مشاركة  غير 
السوري،  الشعب  تطلعات  عن  يعبر 
وأكثر اخملططات حُتاك ضد قوات سوريا 
تريد  التركية  الدولة  ألن  الدميقراطية 
واهية،  بحجج  سورية،  أراٍض  احتالل 
على  أطلقتها  التي  املسميات،  مثل 
احتلت  التي  العسكرية،  العمليات 
فيها العديد من املناطق، واملدن الكردية، 
وتهجير سكانها مثل: عفرين وسري 
كانيه، وكري سبي، ونهب خيرات هذه 
املناطق، والعمل على تغيير دميوغرافي 

في تلك املدن.     

موقف دولي ضعيف

تركيا  جانب  إلى  واضح  انحياز  هناك 
»كاكي«  يوضح  الدولية،  القرارات  في 

ذلك: اجملتمع الدولي ضعيف، وغير مؤثر 
وأنا من خالل  وبياناته كلها شكلية، 
املؤمترات  من  العديد  في  مشاركتي 
الكيماوية،  األسلحة  حظر  بهدف 
كان لدينا مشكلة مع سفير الدولة 
األسلحة  واستخدامها  التركية، 
اجملتمع  كلها  املرات  ففي  احملظورة، 
الدولي واألشخاص املتواجدون في تلك 
التجمعات، يدافعون عن تركيا، وهذه 
وفي  دولي،  وتواطئ  استفهام  عالمة 
جرائم  عن  املتحدة  األمم  مقدمتهم 

تركيا.

وجتدر اإلشارة هنا، إلى أن سوريا ومنذ 
روما،  اتفاقية  سنوات قد وقعت على 
األسلحة  استخدام  حظر  بخصوص 
احملرمة دوليا، ولها احلق في رفع دعوى 
إلى محكمة العدل الدولية ضد دولة 

االحتالل التركي. 

فدول العالم لديها مصلحة مع تركيا، 
مبصاحلهم  املساس  يسمحون  وال 
الشخصية، مع تركيا، وللعلم، تركيا 
أجزاء  في  فقط  ليس  اجلرائم،  ترتكب 
والسودان،  ليبيا،  في  إمنا  كردستان، 
املتحدة  واألمم  األمن  مجلس  وسكوت 
العتبارات  هو  اجلرائم  تلك  عن 
تكون  عندما  وخصوصاً  شخصية، 
اجلرائم املرتكبة ضد الكرد، أما حقوق 
اإلنسان والدميقراطية واحلرية، والعدل 

واملساواة، هي شعارات فقط.

وفي نهاية حديثة يقول »هجار كاكي«: 
عوائل  إلى  سالمي  يصل  أن  أريد 
أبناؤها في  التي استشهد  الشهداء، 
احلرب مع مرتزقة داعش أو ضد مرتزقة 
وكري  عفرين،  حترير  أمتنى  كما  تركيا، 
وأن  كانيه،  وسري  أبيض  تل  سبي/ 
يعود كل شخص إلى موطنه، وأن يعم 
األمن والسالم في أجزاء كردستان، وفي 

العالم أجمع.

قامشلو/محمد الجعابي- كثر الحديث في اآلونة األخيرة حول واقع ومعضالت التعليم في شمال وشرق سوريا، ولتسليط الضوء على الواقع 
التعليمّي، وتقييمه، كان لنا لقاء خاص مع روهات خليل الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، وهذا نص الحوار:

والعوائد  استمراره،  وتبعات  ودوافعه  ومآالته،  خلفّياته  صراع  ولكل  نهاية،  حرٍب  العباس-لكل  علوان  قامشلو/ 
التركي، يمتّد بجذوره إلى نهاية الدولة العثمانّية،   – فه، فالصراع الكردي 

ّ
الناجمة عن توق السياسّية واالقتصادّية 

الصراع مع  البدرخانيين في جزيرة بوطان، وتفاقم  انتفاضات  تلتها  النهري سنة 1880، ثم  الله  انتفاضة عبيد  مع 
انطالقة  1938(، وتعّمق واتسع نطاقه مع   –  1881( أتاتورك  التركّية على يد مصطفى كمال  الجمهورّية  والدة 
التركي، هو األطول من نوعه ليس  حزب العمال الكردستاني PKK نهاية عام 1978؛ ما يعني أن الصراع الكردي – 

في الشرق األوسط وحسب، بل في العالم.

يرة بين اإلمكانات والتحديات الّتستر على استخدام الكيمياوي تبييض لسمعة اإلرهاب التركيالواقع التعليمي في إقليم الجز
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روشني موسى/ 

عضوة منسقّية مؤمتر ستار 

على  التجريد  وحالة  املُطلقة  العزلة 
القائد عبد اهلل أوجالن والتي تفرضها 
الدولة التركّية الفاشية، منافية لكل 
واللوائح  والقوانني  واملعايير  األعراف 
اجملتمع  في  بها  املعمول  والنظم 
الدولي وكل مؤسسات حقوق اإلنسان 
تُرتكب  جرمية  وهي  الدولي،  والقانون 
واإلنسانية،  والدميقراطية  احلرية  بحق 
وحتى  والعدالة  املبادئ  تنتهك  بل 
الشرائع السماوية، فمن جهة تفرض 
لقائه  ومتنع  املشددة  العزلة  عليه 
مبحاميه، ومن جهة أخرى متنع الزيارات 
عقوبات  عليه  تفرض  وأيضاً  عنه 
أيّة  لها  ليس  وألسباب  انضباطية 

أساس من الصحة. 

الفاشية  نظام  سعي  من  والهدف 
التركية، وعبر احلرب اخلاصة على القائد 
أوجالن، بهدف شل حركة احلرية وكسر 

في  الكردستاني  الشعب  مقاومة 
مناطق الدفاع املشروع حيث املقاومة 
أو  الكريال  أبطال  ِقبل  من  التاريخية 

جميع بقاع األرض.

القائد أوجالن ميثل األمل واإلرادة احلرة، 
املعطاء للحياة والثقة بالنفس، وميثل 
ويكافح  اجملتمعية  الشرائح  إرادة 
السالم  بناء عملية  أجل  ويناضل من 
وحرية  البنّاء،  واحلوار  والدميقراطية 
احلقيقية  الضمانة  القائد APO هي 
والوحيدة حلل قضايا الشعوب وحتفظ 
قدّم  ولقد  جمعاء،  اإلنسانية  كرامة 
أوجالن  اهلل  عبد  العظيم  القائد 
الفذ الذي قلما يتكرر مثله في تاريخ 
البشرية، وفي شخصيته وأفكاره، كما 
أنه شاغل العالم، مالئ الدنيا بأفكاره 
بكل ما يحققه من مكتسبات وإجنازات 
حتى أن كان في مكان أسره في جزيرة 

إمرالي.

نحن في هذه املرحلة أو مبعنى أدق في 
هذا العصر نحتاج إلى أن يكون معنا 

الكردي  الشعب  ألجل  فقط  ليس 
فالشرق  املنطقة،  شعوب  ألجل  وإمنا 
صعبة  مبرحلة  مير  والعالم  األوسط 
للغاية، وحيث أصبح التغيير حتمية 
ضرورية البد منها، وهذا التغيير ألجل 
األمة  مشروع  عبر  اجملتمعات،  حرية 
بفلسفة  يحمينا  الذي  الدميقراطية 
اهلل  عبد  الدميقراطي  األممي  املفكر 

أوجالن.

إنني كامرأة كردية إيزيدية كنت دائماً 

أبحث عن احلرية والهوية الوطنية، ولقد 
رأيت نفسي في فكر القائد العظيم 
APO واليوم في ثورة املرأة في شمال 
وشرق سوريا ROJAVA أصبحت املرأة 
والتحدي  والسالم  العطاء  رمز  احلرة 
لبناء  احلقيقية  والقيادة  واملعرفة 
دميقراطي،  سياسي  أخالقي  مجتمع 
املرأة قوية بثقتها،  هذا الفكر يجعل 
يقني  على  كنت  وإرادتها،  بنفسها 
شعبي  إرادة  أُمثل  أن  أستطيع  أنني 

ووطني وأن لدي القوة في داخلي، لقد 
أدرك أن بفلسفة وأفكار القائد أوجالن 
العشق واحلب ال يكون  وأن  أقوياء  إننا 

جسدياً إمنا فكرياً.

العبودية  من  املرأة  تخلصت  لقد 
الذكورية،  السلطوية  والذهنية 
والقائد بالنسبة لي كامرأة كردية من 
الشرق األوسط هو النور واألمل باحلياة 
احلرة  الندية  احلياة  وأصبحت فلسفة 

مبادئ لألمان و االستقرار. 

واليوم شعار ) Jin Jiyana Azadî املرأة 
مشروع  بأن  تأكيد  هو   ) احلرة  احلياة 
األمة الدميقراطية هو منوذج احلل األمثل 
ويأتي  العالم،  في  واحلروب  للصراعات 
الدور األول واألكبر علينا لرفع نضالنا 
إلى أعلى املستويات ألجل حرية القائد 
وألجل  احملتلة  األراضي  كافة  وحترير 
ضحوا  الذين  شهدائنا  آمال  حتقيق 
بأرواحهم في سبيل العيش بالكرامة 
شرائح  كافة  بني  واملساواة  واحلرية 

البشرية
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تتوالى قمم املناخ العاملية، القمة 

تلو األخرى، وعام بعد آخر، ترتفع 

ثقب  اتساع  ويزداد  األرض،  حرارة  درجة 

الغازية،  االنبعاثات  نسب  وتزداد  األوزون، 

العاملية،  املشاكل  من  الكثير  والكثير 

التي تتعلق بالبيئة، وبالطبع ال حلول وال 

خطوات جدية، للحد من التغير املناخي، 

أو احلد من االنبعاثات الغازية، أو خفض 

اجملتمعون  ألن  وذلك  األرض،  حرارة  درجة 

الوقوف  في  احلقيقة  النية  ميلكون  ال 

فقط  وإمنا  التحديات،  هذه  كل  بوجه 

حضورهم لإلعالم ال أكثر.

تنعقد  التي  العام،  هذه  املناخ  فقمة 

مصر،  في  الشيخ  شرم  في  حالياً 

مشارك،  ألف  أربعني  يقارب  ما  بحضور 

بينهم الزعماء وامللوك واألمراء، وقادة من 

مائة وسبع وتسعني دولة حول العالم، 

املناخ(،  مشاكل  حل  )يريد  واجلميع 

ولكن نسبة قليلة جداً من هؤالء القادة، 

املناخ  ملشاكل  واضحة  رؤية  لديهم 

ويريدون  بلدانهم،  في  التلوث  ومصادر 

فعلياً حل مشاكل املناخ العاملية.

االنبعاثات  جل  بإن  بالذكر  واجلدير 

الدول  من  تأتي  اجلو،  في  الغازية 

أن  يجب  والتي  الكبرى،  الصناعية 

هذه  من  حتد  التي  والبدائل،  احللول  جتد 

التلوث  من  تخفف  وبالتالي  االنبعاثات، 

األرض،  حرارة  درجة  من  وتخفض  اجلوي، 

مبقدار ثالث درجات على أقل تقدير، وهذه 

البدائل أو احللول العاملية، ببساطة تكون 

في تقليل االعتماد على مصادر الطاقة 

واستخدام  والغاز،  كالنفط  اإلحفورية، 

الطاقة النظيفة، أو املتجددة كالطاقة 

املد  وطاقة  الرياح،  وطاقة  الشمسية، 

البديلة  الطاقة  مصادر  وغيرها  واجلزر، 

والنظيفة.

وأيضاً من خالل إيجاد مواد استهالكية 

قابلة للتحلل خالل فترة زمنية قصيرة، 

للبيئة،  صديقة  عناصر  من  ومصنوعة 

وعدم  احليوي،  التنوع  على  واحلفاظ 

الطبيعية،  الغذائية  السلسلة  كسر 

لدمار  يؤدي  ما  األحياء؛  من  لكثير 

سيؤدي  مما  وتغييرها  اخملتلفة،  البيئات 

الطبيعي،  احليوي  بالتوازن  اإلخالل  إلى 

والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي على 

اإلنسان.

مصر  في  املقامة  املناخ  قمة  لنجاح 

تكون  أن  أساسي  بشكل  يجب  حالياً، 

اتخاذ  في  املشاركني  من  جدية  هناك 

من  به  يرتبط  وما  املناخ،  تهم  قرارات 

بهدف  واقتصادية،  سياسية  أزمات 

املناخ،  العالقة بخصوص  املشاكل  حل 

يتم  التي  والقرارات،  باخلطط  وااللتزام 

من  وخاصًة  وتنفيذها،  عليها  االتفاق 

والفاعلة  الكبرى  الصناعية  الدول  قبل 

النسب  إلن  العاملية،  الساحة  في 

العظمى من التلوث تخص تلك الدول. 

،،

قمة المناخ

محمد 
سعيد

زراعة وبيئة

حميد املنصوري

كاتب ومحلل سياسي

سياسية  ولوحة  خريطة  تتشكل 
الصناعية  بألوانها  جديدة 
التعاون  عاكسًة  والتكنولوجية 
والتنافس والصراع الدولي حول الطاقة 
النظيفة، وبخلفّية سمتها األساسية 
الصراع والتنافس على املوارد الطبيعية، 
فال مناص حتى اآلن من املوارد الطبيعية 
غير املتجددة وأثرها على الشعوب واألمم 

والسياسة.

غير  الطبيعية  املوارد  متثل  مازالت 
املتجددة من النفط والغاز واليورانيوم 
والذهب، وغيرها من املوارد الطبيعية 
واألخشاب،  واألنهر  كالزراعة  املتجددة 
الريشة التي ترسم اخلريطة السياسية 
بني  والصراع  والتنافس  التعاون  من 
أسباب  عدة  إلى  ذلك  ويرجع  الدول، 
تعداد  في  الكبير  التزايد  أساسها 
السكان، فحسب مايكل كيلر، خبير 
األمن األمريكي فقد تزايد عدد سكان 
العالم من 2.6 مليار نسمة في 1950 
إلى 6 مليار في عام 1999، وترتب على 
ذلك زيادة كبيرة في استهالك الطاقة 
وصناعة  وإنتاج  واملاء  الغذائية  واملواد 
وتكونت  واخملتلفة،  املتعددة  السلع 
حلقات التعاون والتنافس والصراع من 
اختالف قدرات الدول بني مالك للموارد 
ودول أخرى متلك تكنولوجيا التصنيع، 
إلى حد ما متثله املوارد من أهمية في 
أمن الدول خاصة النفط والغاز واحلديد 
تعمل  معينة  حاالت  وفي  والنحاس، 
دوالً أدواراً أمنية كالواليات املتحدة في 
مناطق مهمة في العالم مثل منطقة 

اخلليج، التي تخنزن 675 بليون برميل 
من احتياطيات النفط ناهيك عن الغاز، 
من  قزوين  بحر  منطقة  ثروات  وهناك 
من  برميل  270 بليون  املُقدرة  النفط 
الغاز،  احتياطيات  ثمن  وأيضاً  النفط 
كنفط  والغاز  النفط  مناطق  وتتعدد 
فنزويال الضخم. عالوةً على ذلك متثل 
احلروب  في  سبباً  الطبيعية  املوارد 
األهلية، كما تسعى  واحلروب  الدولية 
بعض الدول على السيطرة على موارد 
أنظمة سياسية  أخرى عبر دعم  دول 
ليس لها شرعية داخلية، وفي حاالت 
تتصارع وتختلف العديد من الدول حول 
املوارد الطبيعية املشتركة واملتداخلة 
أو  والنفط  الغاز  كحقول  احلدود  في 

تلك العابرة للحدود كمجاري األنهر. 

الطبيعية  املوارد  كون  معضلة  وفي 
النفط والغاز واليورانيوم موارد  حتديداً 
نحو  مدفوعاً  فالعالم  متجددة  غير 
الطاقة املتجددة والنظيفة، ولكن هذه 
الطاقة املتجددة والنظيفة تعيدنا إلى 
املتجددة،  غير  الطبيعية  املوارد  دائرة 
البيئي،  للتلوث  حلوالً  تقدم  ال  كما 
إضافًة إلى ذلك، ترسم خريطة جديدة 
الطاقة  على  الدولي  التنافس  من 
الطبيعية  باملوارد  املرتبطة  النظيفة 

غير املتجددة.

رسم  تُعيد  النظيفة  فالطاقة 
اخلريطة السياسية من تعاون وتنافس 
طاقة  التوضيح،  سبيل  على  وصراع، 
مرتبطة  الشمسية  والطاقة  الرياح 
غير  واملعادن  الطبيعية  املوارد  في 
املتجددة، ليس في صناعتها وحسب، 
الطاقة  حتزين  إلى  نسعى  عندما  بل 
املولدة منها فإننا نحتاج إلى بطاريات 

ضخمة وكثيرة جداً، وهذه البطاريات 
ومعادن  مواد  صناعاتها  في  يدخل 
عديدة أهمها الليثيوم املستخدم في 
بطاريات الهواتف واحلواسيب احملمولة 
أهمية  وفي  الكهربائية،  والسيارات 
البطاريات  صناعات  في  الليثيوم 
لتخزين الطاقة املتولدة من الشمس 
أو الرياح، فإننا نكتشف بأنه معدن غير 
متجدد ويكثر في رقعة جغرافية دولية 
أمريكيا  ودول  أستراليا  مثل  معينة 
في  الليثيوم  مثلث  خاصًة  الالتينية، 
بوليفيا واألرجنتني وتشيلي، وحتى اآلن 
تشيلي متتلك ثلث احتياطي الليثيوم 
املعدن  هذا  أهمية  وفي  العالم،  في 
قامت املكسيك مؤخراً بتأميمهِ، ولقد 
غّيرت الليثيوم النظرة السياسية إلى 
بكونها  طالبان  وحكومة  أفغانستان 
الليثيوم  ملعدن  احتياطي  أكبر  ثاني 
بعد تشيلي، ومازالت اإلحصائيات غير 
دقيقة حول كمية واكتشافات منابع 

معدن الليثيوم في العالم.

إذن عيوب الطاقة النظيفة اعتمادها 
عالي  اعتماد  مع  متعددة  مواد  على 
املتجدد  غير  الليثيوم  على  ورئيسي 
ألهميتهِ  األبيض  بالنفط  ُلقب  حتى 
يجادل  من  وهناك  الطبيعي،  ولونهِ 
بأن الليثيوم املوجود لن يكفي العالم، 
استخراجهِ  عملية  عن  ناهيك 
وتستنزف  البيئة  تلوث  واستخالصهِ 
املياه اجلوفية، عالوةً على ذلك، عملية 
الشمسية  واأللواح  البطاريات  تدوير 
عيوب  ومن  للبيئة،  وُملوثة  ُمكلفة 
رقعة  تأخذ  كونها  النظيفة  الطاقة 
الطاقة  مولدات  في  كبيرة  جغرافية 
من الرياح واأللواح الشمسية، وبذلك 

واحلياة  الزراعة  قطاع  على  تؤثر سلباً 
البيئية خاصًة مع وجود معادلة تقول 
بأن معظم الدول في املعدل املتوسط 
لأللواح  مساحتها  ربع  ستحتاج 
الالزمة،  الطاقة  لتوليد  الشمسية 
جتد  أن  الطبيعي  من  ذلك،  مقابل 
بدائل  أمام  نفسها  الصغيرة  الدول 
أخرى أقل تكلفة للطاقة كاملفاعالت 
النفط  طاقة  في  واالستمرار  النووية 
والغاز لتوفير املساحة اجلغرافية، ومن 
البدائل أيضاً حلقات االعتماد املتبادل 
تزوّد  فاألولى  واألردن  إسرائيل  مثالً 
الثانية باملياه وتقابلها الثانية بتزويدها 
بالطاقة الشمسية، وفي هذا الشأن 
بتوليد  أوروبي  مشروع  فكرة  هناك 
الكهرباء عبر ألواح شمسية في دول 
املساحة  تتوفر  حيث  أفريقيا  شمال 
أمن  يجعل  مما  الشاسعة،  والصحراء 
أوروبا القومي مرتبطاً بهذه الورقة في 
قارة أفريقيا، والذي بدورِه سيجعل هذه 
الدول في شمال أفريقيا في حالة من 
ومن  أوروبا،  ألمن  السياسية  التعبية 
الشمسية  األلواح  بأن  ذكر  األهمية 
في نهاية عمرها االفتراضي ستشكل 
تلوثاً  كبيراً ملا حتتويه من مواد ومعادن 

متعددة. 

عمَّ  نتساءل،  هذا  العرض  بعد 
يحدثنا العالم أعن الطاقة النظيفة 
على  تعتمد  الطاقة  فهذه  املتجددة؟ 
في  املتجددة  غير  الطبيعية  املوارد 
صناعة مولداتها وتخزين طاقاتها عبر 
البطاريات، وتُشكل تلوثاً في صناعتها 
واستخراج موادها وتدويرها وحتتاج إلى 
رقعة جغرافية كبيرة مقارنًة بالطاقة 
األحفورية كالنفط والغاز واليورانيوم. 
األول  املسار  هذا  يكون  رمبا  حقيقًة، 
بحوثهِ  عبر  العلم  يستطيع  حتى 
عبر  الطاقة  توليد  وجتاربهِ  ودراساتهِ 
التقليل من استخدام املوارد الطبيعية 
الغير متجددة وخاصًة الليثيوم، وحتى 
والغاز  النفط  سيبقى  لذلك  نصل 
واليورانيوم وحتى الفحم وأيضاً الذهب 
األبيض »الليثيوم« أهم مولدات الطاقة، 
املوارد  جغرافية  الليثيوم  دخول  ولعل 
الطبيعية سيطيل بعمر النفط والغاز 
واليورانيوم لفترات أطول، وتبقى خريطة 
العالم السياسية بكل حلقاتها من 
تعاون واعتماد متبادل وصراع وتنافس 
ترسمها املوارد الطبيعية غير املتجددة 

واملتجددة.

من أجل تسهيل عملية حصول األهالي على 
مخصصاتهم من مادة اخلبز، واحلد من أزمة 
اخلبز في مدن ومناطق إقليم اجلزيرة، اتخذت 
اإلدارة الذاتية في إقليم اجلزيرة قبل سنتني 
أنشأت  كما  واإلجراءات،  التدابير  من  جملة 
إدارة األفران التابعة لهيئة االقتصاد والزراعة 
برّاكية في  اجلزيرة قرابة عشرين  إقليم  في 
مادة  لتوزيع  مراكز  قامشلو،  مدينة  أحياء 
اخلبز على األهالي؛ وكان الهدف من وضع هذه 
االزدحام  احلد من  األحياء، هو  البراكيات في 
على  األهالي  حصول  وضمان  األفران،  على 

حصتهم من اخلبز.

البراكيات  في  التوزيع  آلية  يتم  بحيث 
الكومينات، لضمان حصول  مع  بالتنسيق 
بطاقات  طريق  عن  حصتهم  على  األهالي 
يتعلق  فيما  أما  عائلة،  لكل  مخصصة 
بالكمية اخملصصة لكل عائلة؛ تكون حسب 
العائلة  ضمن  املوجودين  األشخاص  عدد 

الواحدة.

وبعد عامني من تطبيق نظام آلية توزيع مادة 
اشتكى  األهالي،  على  البراكيات  عبر  اخلبز 
انتظارهم  بسبب  املواطنني؛  من  العديد 
لساعات طويلة، وصعوبة احلصول على املادة 

وعدم انتظام أوقات استالمهم للخبز.

صعوبة تأمني مادة اخلبز

»روناهي«  لصحيفتنا  بني  اخلصوص  وبهذا 
حي  سكان  من  العلي« وهو  »خالد  املواطن 
الكورنيش، بأنه يتلقى صعوبة كبيرة من أجل 
احلصول على مادة اخلبز من البراكية املقابلة 

من  قرباً  أكثر األشخاص  أنه  ملنزله، مشيراً 
البراكية، ومع ذلك يواجه صعوبة كبيرة.

»انتظار األهالي لساعات طويلة«

وأكد العلي في حديثه على انتظار األهالي 
أجل  من  البراكية،  أمام  طويلة  لساعات 
األهالي  أغلب  وبأن  اخلبز،  على  احلصول 
بغية  وينتظرون  أعمالهم  وراءهم  يتركون 
هناك   « حديثه:  وتابع  اخلبز،  على  احلصول 
الكثير من املواطنني لديهم أعمال، ووظائف 
ال يستطيعون انتظار مجيء اخلبز دون وقت 
وللعلم  ذلك،  بسبب  ويعانون كثيراً  محدد، 
منذ فترة أصبحت جودة اخلبز جيدة، وسعرها 
على  توزع  التي  الكمية  ولكن  مقبول، 
أثقل  ما  منتظمة؛  وغير  قليلة،  املواطنني 
كاهل املواطنني، كما إننا ال نستطيع شراء 
كثرة  بسبب  السياحي،  أي  املدعوم  اخلبز 
املالية،  القدرة  وجود  وعدم  عائلتي،  أفراد 
وسعر اخلبز الذي أقوم بشرائه من البراكية، 
الربطة الواحد تكون بأربعمائة ليرة سورية 

حيث )تضم تسعة أرغفة(«.

رغبة بتسهيل وتوزيع مادة اخلبز، وجتنباً حلدوث 
الفوضى، وآلية توزيع مادة اخلبز، قامت جلنة 
ومجلس  قامشلو  مقاطعة  في  االقتصاد 
ناحية قامشلو، بعقد عدة اجتماعات ضمن 
كل كومني بهدف تسهيل آلية توزيع مادة 
واستالم  للتوزيع  جديدة  آلية  ووضع  اخلبز، 

كل منزل مستحقاته.

خالل  من  االقتصاد  جلنة  وضحت  كما 
وآلية  اجلديد  بالنظام  لألهالي  االجتماعات، 

التوزيع، بتخصيص معتمد لتوزيع مادة اخلبز، 
وتعيني  االنتخابات،  إجراء  طريق  عن  وذلك 
معتمد خاص بكل كومني، وسيكون املعتمد 
منتخباً من قبل األهالي، وسيتم التوزيع عن 

طريق البطاقات اخملصصة مسبقاً.

تطبيق نظام جديد لتوزيع مادة اخلبز

اإلداري  لصحيفتنا  حتدث  السياق  هذا  وفي 
قامشلو  ناحية  مجلس  اقتصاد  جلنة  في 
»عبد العزيز حسو« وبني في حديثه: »أن نظام 
آلية توزيع اخلبز عن طريق البراكيات لألهالي، 
جنمت عنها الكثير من املشاكل والفوضى، 
شكاوى  قدموا  املواطنني  من  الكثير  وبأن 
وحدوث  البراكيات،  أمام  االزدحام  بسبب 

الفوضى أثناء توزيع اخلبز«

وشكاوى  املتابعة  قائالً: »بعد  حسو   وتابع 
األهالي وجدنا من الضرورة تغيير آلية توزيع 
اخلبز عن طريق البراكيات املوزعة في األحياء، 
واستبداله بنظام جديد، والذي سيتم توزيع 
اخلبز على األهالي عن طريق الكومني، وذلك 

املشكلة  هذه  وحل  األزمة،  من  سيخفف 
للمواطنني«.

ونوه حسو بأنهم أنهوا نسبة 75 باملائة من 
آلية توزيع اخلبز عن طريق الكومني في حي 
هذا  بتطبيق  سيبدؤون  وبأنهم  الهاللية، 
قامشلو،  في  األخرى  األحياء  على  النظام 
عدد  من  قريباً  سيكون  املعتمدين  عدد  وأن 
من  يقرب  ما  أي  األحياء،  في  الكومينات 
حسب  الكمية  وستكون  معتمداً«  ثمانني 
عدد العوائل التابعة للكومني، ونرغب إضافة 
كمية ثالثني إلى أربعني كيساً لكل كومني«. 

اخلبز  توزيع  ساعات  عن  العزيز  عبد  وحتدث 
وقال: »سيكون التوزيع في وقت محدد، وحتى 
أن حصل تأخير فلن يتجاوز ساعة واحدة عن 

وقته احملدد«.

واجلدير بالذكر ستستمر جلنتا االقتصاد في 
كل من مجلس مقاطعة قامشلو، ومجلس 
ناحية قامشلو، بعقد االجتماعات في أنحاء 
النظام  آلية  وتطبيق  لشرح  كافة،  املدينة 

اجلديد لكل كومني.

بينما يظل اهتمام اجملتمعني في قمة شرم 
الشيخ للمناخ »كوب 27« منصباً على حلول 
احلد من ظاهر تغير املناخ، يُظهر بحث جديد أن 
األسمدة النيتروجينية االصطناعية تتسبب 
في 2،1% من انبعاثات غازات االحتباس احلراري 

عاملياً.

وعلى عكس األسمدة العضوية، التي تأتي 
األسمدة،  فإن  حيوانية،  أو  نباتية،  مواد  من 
عمليات  باستخدام  البشر  يصنعها  التي 
اإلنتاج  عمليات  أثناء  تتسبب  كيميائية، 

والنقل في زيادة انبعاثات الكربون.

كما يؤدي االستخدام الزراعي لهذه األسمدة 
دفيء  غاز  وهو  النيتروز،  أكسيد  إطالق  إلى 
أقوى 265 مرة من ثاني أكسيد الكربون على 

مدى قرن.

1،13غيغا طن من ثاني أكسيد 
الكربون

غرينبيس  مختبرات  من  البحث  فريق  وجد 
تورين،  وجامعة  إكستر  بجامعة  للبحوث 
النيتروجينية  األسمدة  توريد  سلسلة  أن 
ما  انبعاث  عن  مسؤولة  كانت  الصناعية 
أكسيد  ثاني  من  طن  غيغا   1،13 يعادل 

الكربون في عام 2018.

نوفمبر«   11 الكربون:  إزالة  »يوم  يحمل 
في  االنبعاثات  ألزمة  وحلول  أطروحات 
املنعقد   »27 »كوب  الدولية  األطراف  مؤمتر 
بشرم الشيخ، ويوفر فرصة ملناقشة وبحث 
خفض  على  بالعمل  اخلاصة  السياسات 

التالي  اليوم  االنبعاثات، فيما سيبحث في 
عن القضايا املتعلقة بالتكيف مبا في ذلك 
اسم  حتمل  جلسات  في  والتغذية،  الزراعة 
عن  البحث  بهدف  والزراعة«  التكيف  »يوم 
حلول لبناء قدرة الزراعة واألنظمة الغذائية 

على الصمود أمام اآلثار املناخية الضارة.

وحسب الدراسة املنشورة في مجلة »تقارير 
علمية« Scientific Reports، قبل أيام من 
انطالق مؤمتر »كوب 27« مبصر، ميثل هذا أكثر 
من عشرة باملائة من االنبعاثات العاملية من 
الطيران  من  االنبعاثات  من  وأكثر  الزراعة، 

التجاري في ذلك العام.

لالنبعاثات:  مصدرة  دول  أربع  أكبر  وبلغت 
واالحتاد  املتحدة  والواليات  والهند،  الصني 
إلى  إضافة  األوروبي  االحتاد  األوروبي 28 )دول 
بريطانيا( – 62% من إجمالي تلك االنبعاثات.

دعوة لترشيد االستخدام

مختبرات  من  تيرادو،  رييس  الدكتور  يرى 
شك  هناك  »ليس  أنه:  لألبحاث،  غرينبيس 
في أن االنبعاثات من األسمدة النيتروجينية 
الصناعية يجب تقليلها بدالً من زيادتها، كما 
هو متوقع حالياً، ورغم اعتماد النظام الزراعي 
الصناعي  النيتروجني  العاملي على  الغذائي 
هذه  استخدام  أن  إال  احملاصيل،  غلة  لزيادة 

األسمدة غير مستدام«.

ويضيف قائالً: »ميكن خفض االنبعاثات دون 
الذي  الوقت،  ففي  الغذائي،  باألمن  املساس 
ترتفع فيه أسعار األسمدة الصناعية بشكل 

احلد  فإن  الطاقة،  أزمة  يعكس  ما  كبير؛ 
املزارعني  يفيد  أن  ميكن  استخدامها  من 

ويساعدنا في معاجلة أزمة املناخ«.

ويتم رش األسمدة النيتروجينية على التربة، 
النباتات،  بواسطة  بعضها  المتصاص 
احلية  الكائنات  تستخدمه  اآلخر  والبعض 
أكسيد  تنتج  والتي  التربة،  في  الدقيقة 
التمثيل  لعملية  ثانوي  كمنتج  النيتروز 

الغذائي اخلاصة بها.

إنتاج الغذاء

األكثر  االستراتيجية  إن  الباحثون:  يقول 
فعالية خلفض االنبعاثات هي تقليل اإلفراط 
في  حالياً  يحدث  ما  وهو  اإلخصاب،  في 
معظم احلاالت، كما يقول الدكتور ستيفانو 
مينيجات، من جامعة تورين: »نحن بحاجة 
إلى مخطط شامل لتقليل االستخدام العام 
لألسمدة وزيادة كفاءة إعادة تدوير النيتروجني 

في النظم الزراعية والغذائية«.

ويضيف الباحثون: »ميكننا إنتاج ما يكفي من 

الغذاء لعدد متزايد من السكان مع مساهمة 
االحتباس  غازات  انبعاثات  في  بكثير  أقل 
باحملاصيل عبر  املساس  دون  العاملية،  احلراري 
استخدام األسمدة الطبيعية، كما أن ثالثة 
أرباع النيتروجني املستخدم في إنتاج احملاصيل 
على  املاشية  علف  إلنتاج  حالياً  مخصص 

مستوى العالم«.

وأظهرت بيانات الدراسة، من عام 2018، أن: 
استخدام  أعلى  لديها  الشمالية  أميركا 
 40( للفرد  النيتروجينية  لألسمدة  سنوي 
كيلوغراما(،   30-25( وأوروبا  كيلوغراما(، 

وأفريقيا أقل استخدام )2-3 كيلوغرام(.

بيانات  مجموعة  أكبر  البحث  فريق  وطّور 
على املستوى امليداني متاحة بشأن انبعاثات 
ذلك،  وباستخدام  النيتروز،  أكسيد  تربة 
املباشر  االنبعاث  معامالت  بتقدير  قاموا 
ألكسيد  والعاملية  واإلقليمية  الوطنية 
النيتروز، بينما استخدموا البيانات املوجودة 
غير  التربة  انبعاثات  معامالت  على  للعثور 
املباشرة ألكسيد النيتروز وتصنيع األسمدة 

النيتروجينية ونقلها.

وكاالت

روناهي / قامشلو – بعد معاناة أهالي مدينة قامشلو، من وقوفهم في طوابير لساعات طويلة أمام براكيات توزيع 
مادة الخبز، بغية الحصول على ربطة خبز، وتقديم الشكاوى من األزمة الحاصلة، سعت الجهات المعنية بتطبيق آلية 

جديدة لتوزيع المادة على المواطنين عبر كومينات الحي، وإيجاد حل جذري لهذه المشكلة.

أوجالن القائد العظيم

يطة السياسية الجديدة ية والخر البطار

هل يحمي السماد العضوي من انبعاثات الكربون؟ دراسة تجيب

يع الخبز الجديدة في قامشلو... يباً آلية توز قر
يع وتجنباً لحدوث الفوضى  لتسهيل التوز

عبد العزيز حسو خالد العلي


