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نعت الرئاسة المصرية، الجمعة، جيهان السادات 
أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، التي توفيت 
حالتها  تدهور  بعد  عاماً،   88 ناهز  عمر  عن 

الصحية في اآلونة األخيرة.
بسام  الرئاسة،  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
راضي: »تنعي رئاسة جمهورية مصر العربية 
السادات،  جيهان  السيدة  واألسى  الحزن  ببالغ 
قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل 

الحرب والسالم«.
»وسام  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  منحها  فيما 
وإطالق  الوسام  بمنحها  قراراً  وأصدر  الكمال« 

اسمها على أحد محاور القاهرة. 

يُذكر أن جيهان السادات من مواليد عام 1933 
دخلت  قد  وكانت  بريطانية،  وأم  مصري  ألب 
العناية المركزة بالمركز الطبي العالمي المصري 

مؤخراً، لمعاناتها من مرض السرطان.
وخالل حرب عام 1973، ترأست جيهان الهالل 
المصري،  الدم  بنك  وجمعية  المصري  األحمر 
لتنظيم  األعلى  للمجلس  الفخري  الرئيس  وكانت 
المصرية  الجمعية  رئيسة  كانت  كما  األسرة، 
لمرضى السرطان، وجمعية الحفاظ على اآلثار 
المصرية،  للمرأة  العلمية  والجمعية  المصرية، 
وجمعية رعاية طالب الجامعات والمعاهد العليا.

وكاالت

إطالق األسبوع الثقافي الفني في إقليم عفرين
الثقافي  األسبوع  الذهبي  الهالل  حركة  إتُحيي 
منذ  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  الفني 
الكردي  التراث  إحياء  بهدف  سنوات  أربع 

وتحفيز اإلبداع لدى الفرد والمجتمع.

الذهبي إلطالق األسبوع  الهالل  وتستعد حركة 
العام ضمن مقاطعة الشهباء،  الفني هذا  الثقافي 
الفعالية 13 فرقة فنية )الغنائية،  وستشارك في 
الرقص الفلكلوري، المسرح، األعمال الثقافية(، 
في  العروض  تقديم  يتم  أن  المقرر  من  حيث 
أحداث،  )ناحية  منها  مختلفة  وأماكن  مناطق 
ناحية شيراوا، ناحية تل رفعت، ناحية أحرص، 

مخيم  مسلميه،  معراتة  قرية  سردم،  مخيم 
برخدان(.

اإلدارية في حركة الهالل الذهبي إلقليم عفرين 
هذا  »نستعد  الصدد  بهذا  قالت  جوالق  مزكين 
وقرى  نواحي  ضمن  مميز  أسبوع  لتقديم  العام 
مقاطعة الشهباء، ففي كل عام يتم إحياء األسبوع 
الفني، لكن في هذا العام سنقيم األسبوع الثقافي 
الفني بطريقة مختلفة عن األعوام السابقة بفقرات 

ثقافية تروي تراث الكرد«.
ضمن  فقرات  عدة  »سنقدم  مزكين  وأضافت 
الكردية  الثقافة  إلظهار  الفني  الثقافي  األسبوع 
المأكوالت  تقديم  ومنها  جديد،  من  وإحيائها 

سنسعى  أخرى  ناحية  ومن  العفرينية،  الشعبية 
طريق  عن  الكردي  الزي  أهمية  إبراز  إلى 
فقرات  إلى  باإلضافة  األزياء(.  )عرض 
التي  الكردية  التراثية  الحكايات  رواية  تتضمن 
باإلضافة  لنا،  واألمهات  الجدات  ترويها  كانت 
الفلكلورية،  األغاني  الشعر،  المسرحيات،  إلى 

والرقص الشعبي الكردي«.
كما أكدت مزكين جوالق أن فعاليات هذا العام 
ستعمل على إبراز أهمية حماية المرأة ومناهضة 
العنف ضدها من خالل تقديم لوحات فنية غنائية 

وراقصة«.

وكالة هاوار

هدية شمو: اإلدارة الذاتية تمثل إرادة شعوب شمال وشرق سوريا

بينت الرئيسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه 
هدية شمو أن نظام اإلدارة الذاتية حول مسار الثورة في شمال وشرق 

سوريا إلى ثورة حقيقية، وأشارت إلى أن مبادئ اإلدارة الذاتية وبنيتها 
التحتية متينة كونها قائمة على فكر وفلسفة القائد عبد هللا أوجالن.«4

نهايئ يورو وكوبا أمريكا... ِلَمن      االحتالل ُيمهد لتشيد مستوطنة ثامنة يف عفرين
اللقب؟

تخطط سلطات االحتالل 
التركي لبناء مستوطنة 

جديدة في منطقة عفرين 
المحتلة، ولتنفيذها تجبر 
سلطات االحتالل وفصيل 

أحرار الشام أبناء المنطقة 
على التخلي عن ملكية 
أراضيها بقوة السالح.

5«

تتجه أنظار ُعّشاق 
المستديرة حول العالم 

يوم األحد 2021/7/11 
إلى ملعب ويمبلي الجديد، 

حيث يُقام نهائي يورو 
2020، بين منتخبي 

اإلنكليز والطليان، كما 
ستتجه األنظار أيضاً إلى 

ملعب ماراكانا والذي 
يحتضن نهائي كوبا أمريكا 

بين السامبا وراقصي 
التانغو.«10

ليلوى العبد اهلل: بات المجتمع 
العريب بأسره اليوم يحرتم قوة 

المرأة وشجاعتها
بفكرهن ونضالهن وتحدين فكر داعش »أنزلَن  المعارك  استطعن خوض أشرس 
فكانت  العقبات،  كل  وتخطين  القيود  كل  وكسرن  المرتزقة«،  قلوب  في  الرعب 

وحدات حماية المرأة في صفوف خط الدفاع األمامية في المعارك.«3

نسخة عن سابقاته... آستانا 16 تحريض على 
اإلدارة الذاتية

بعدسة/ عبد الرحمن محمد

»وسام الكمال« لجيهان 
السادات بعد وفاتها 

اختبار دم بسيط يكشف 50 نوعًا 
من السرطان

للتجريب  يخضع  بسيط،  دم  اختبار  أظهر 
الوطنية  الصحيّة  الخدمات  هيئة  جانب  من 
نتائج ُمبشرة في الكشف عن 50  البريطانية، 
وبدقة  المبكرة،  بمراحله  السرطان  من  نوعاً 

عالية.
وبحسب العلماء الذين يجربون االختبار، فإنه 
أي  ظهور  قبل  السرطان  رصد  على  قادر 
يستهدف  أنه  إلى  الفتين  للمرض،  أعراض 
بالمرض  لإلصابة  المعرضين  رئيسي  بشكل 
أعمارهم  تبلغ  الذين  األفراد  فيهم  بما  القاتل، 

50 عاماً أو أكثر.
 Grail شركة  طورته  الذي  االختبار  ويبحث 
التي تتخذ من الواليات المتحدة األميركية مقراً 
لها، التغيرات الكيميائية في أجزاء من الشيفرة 
الجينية )الحمض النووي الخالي من الخاليا(، 

والتي تتسرب من األورام إلى مجرى الدم.
غارديان«  »ذي  صحيفة  ذكرت  وحسبما 

مع  االختبار  أداء  العلماء  حلل  فقد  البريطانية، 
شخصاً  و1254  بالسرطان  مصاباً   2823
غير مصاب، ووجدوا أن نسبة الخطأ كانت في 
حدود 0.5 في المئة، وتمكن االختبار من تحديد 
األنسجة المصابة بالسرطان، بنسبة 88.7 في 

المئة لدى الحاالت.

وأمراض  البولية  المسالك  أخصائي  وبحسب 
الواليات  في  كلينك«  »كليفالند  لدى  الكلى 
االختبار  »نتائج  فإن  كالين،  إريك  المتحدة، 
في  حالياً  الُمتبعة  الطرق  جانب  إلى  اإليجابية 
سرعة  في  ستساهم  السرطانات،  عن  الكشف 
به  المصابين  حماية  وبالتالي  المرض،  رصد 

وعالجهم بوقت مبكر«.

من جانبه، قال الدكتور ماركو جيرلينجر، من 
واستشاري  لندن  في  السرطان  أبحاث  معهد 
تجنب  البسيط في  االختبار  األورام: »سيساعد 
التشخيص الخاطئ لبعض األورام الشائعة مثل 

سرطان األمعاء والرئة«.

 وكاالت

اختتمت »الدول الضامنة« لمسار »آستانا« الجولة السادسة عشرة الجتماعهم في العاصمة الكازاخية، نور السلطان، والتي كانت نسخة 
عن سابقاتها من اجتماعات »آستانا«، وال جديد يذكر من حيث البيان الختامي لتلك األطراف التي جددت تأكيدها على »الحفاظ القوي على 

سيادة ووحدة األراضي السورية محاربة األجندات االنفصالية والجماعات اإلرهابية المدرجة على قوائم اإلرهاب«."5
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إعالنات

دافع  بايدن  جو  الرئيس  ـ  األخبار  مركز 
العسكرية  القوات  بسحب  قراره  عن  بقوة 
الشعب  إن  قائالً  أفغانستان،  من  األميركية 
لن  وأنه  مستقبله  يقرر  أن  يجب  األفغاني 
الحرب  في  األمريكيين  آخر من  يودع جيالً 

المستمرة منذ 20 عاماً.
وفي حديثه في الغرفة الشرقية بالبيت األبيض 
الجيش  إن  بايدن:  األميركي  الرئيس  قال 
األفغاني لديه القدرة على صد طالبان، نافياً 
تقارير تفيد بأن المخابرات األميركية توقعت 
الواليات  من  المدعومة  الحكومة  انهيار 
وسط  أشهر  ستة  خالل  كابول  في  المتحدة 
بحسب  أهلية،  حرب  اندالع  من  تحذيرات 

وكالة رويترز.
االنسحاب الكامل سيكون في 31 آب المقبل

وأكد  لالنسحاب  نهائياً  موعداً  بايدن  وحدد 
بأن 31 آب سيكون الموعد النهائي النسحاب 
باستثناء  أفغانستان،  من  األمريكية  القوات 
للسفارة  األمن  لتوفير  جندياً   650 حوالي 
نقل  سيتم  إنه  وقال  كابول،  في  األميركية 
آالف المترجمين األفغان إلى بر األمان، ففي 

هذا البلد لم يتم إنجاز أية مهمة.
األهداف  لقد حققنا بعض  فقال:  بايدن  وتابع 
ولهذا السبب ذهبنا، لم نذهب إلى أفغانستان 
لبناء الدولة ومن حق الشعب األفغاني وحده 
ومسؤوليته أن يقرر مستقبله وكيف يريد أن 

يدير بالده.
 Ipsos شركة  أجرته  الستطالع  ووفقًاً 
األميركيين  غالبية  فإن  الماضي  نيسان  في 
من  القوات  بنقل  بايدن  قرار  يؤيدون 
أفغانستان، لكن 28٪ فقط من البالغين وافقوا 
أهدافها  حققت  المتحدة  الواليات  أن  على 
االنسحاب  إن   ٪43 وقال  أفغانستان،  في 

األمريكي يساعد القاعدة.
المساعدة  إلى  المنطقة  دول  بايدن  ودعا 
األطراف  بين  سياسية  تسوية  تحقيق  في 

األفغانية  الحكومة  على  وإن  المتحاربة، 
لهم  للسماح  مع طالبان  اتفاق  إلى  تسعى  أن 

بالتعايش السلمي.
المتحدة في نهاية األسبوع  وتخلت الواليات 
التي  الجوية،  باغرام  قاعدة  عن  الماضي 
للعمليات  الطويلة  االنطالق  نقطة  كانت 
العسكرية األميركية في البالد، مما أدى فعليّاً 
حين  في  أمريكية،  حرب  أطول  إنهاء  إلى 
قال البنتاغون إن انسحاب القوات األميركية 

اكتمل بنسبة ٪90.
مقاتلي  إن  أفغان  أمنيون  مسؤولون  وقال 
غرب  في  منطقة  على  سيطروا  طالبان 
مع  رئيسيّاً  حدوديّاً  معبراً  تضم  أفغانستان 
إيران، فيما تواصل »حركة طالبان« تقدمها 
البالد،  أنحاء  جميع  في  السريع  العسكري 
وكانت طالبان قد اجتاحت المناطق المتاخمة 
وطاجيكستان  إيران  هي  دول  لخمس 

وتركمانستان والصين وباكستان.
وحذر قائد القوات األميركية في أفغانستان، 
الجنرال أوستن ميللر، األسبوع الماضي من 
أن البالد قد تتجه نحو حرب أهلية، لكن بايدن 
أكد أن عدد القوات األفغانية يفوق بكثير عدد 
قوات طالبان، وأن سيطرة طالبان يمكن أن 
تتوقف قائالً إن ذلك »ليس باألمر الحتمي«.

قوات طالبان  بين  مقارنة  توجد  إنه ال  وقال 
هزم  الذي  الشمالي  الفيتنامي  والجيش 
الفيتناميين الجنوبيين المدعومين من الواليات 
المتحدة في السبعينيات ودفع األميركيين إلى 

االنسحاب السريع.
وقالت مصادر حكومية أميركية مطلعة على 
المخابرات  أجهزة  إن  الرسمية  التقييمات 
األميركية تعتقد أن الجيش األفغاني ضعيف 
على  كابول  حكومة  بقاء  احتماالت  وأن 
أن  بايدن  ونفى  ليست جيدة،  القصير  المدى 
تكون المخابرات األميركية قد توقعت انهيار 

حكومة كابول في ستة أشهر.

محمد: االقتتال الكردي ـ الكردي ُمحّرم مهما كانت الُمبررات

تحت شعار »باقون وعائدون« ُعِقد ملتقى حول 
جرائم االحتالل التركي

حوار أمريكي روسي حول األزمة الليبية

بايدن: سنغادر أفغانستان وعلى 
األفغانيين تقرير مصيرهم

روناهي / قامشلوـ  حوارات ُمسهبة ونقاشات 
وآراء ودعوات ومناشدات جرت، وبحضور 
منظمات المجتمع المدني ووجهاء العشائر 
والقوى  السياسية  واألحزاب  الكردية 
عقده  الذي  المنتدى  خالل  من  المجتمعية، 
 )KNK( الكردستاني  القومي  المؤتمر 
الجاري  الشهر  من  الثامن  في  قامشلو  في 
للسعي إلى توحيد صف الشعب الكردي رغم 

كل الصعوبات التي تعترضه.
المؤتمر القومي الكردستاني )KNK(، منذ 
يؤمن  هذا  يومنا  ولغاية   1999 في  تأسيسه 
إلى  ويهدف  يتجزأ  ال  جزء  كردستان  بأن 
األربعة،  أجزائه  الشعب في  توحيد صفوف 

تستهدف  التركي  االحتالل  دولة  أن  ويدرك 
على  هجمات  وتشن  الكردي  الشعب  وجود 
والحرب  احتالله،  بهدف  كردستان  باشور 
العمال  حزب  ضد  ليست  تركيا  تشنها  التي 

الكردستاني فقط وإنما ضد جميع الكرد.

توحيد الصف الكردي الهدف 
األبرز

حول ذلك تحدث لصحيفتنا الرئيس المشترك 
محمد«  »طالل  الديمقراطي  السالم  لحزب 
القومي  للمؤتمر  األسمى  الهدف  كان  فقال: 
الكردستاني هو توحيد الصف الكردي، ليس 
األجزاء  جميع  في  بل  فحسب  آفا  روج  في 
الرؤيا وهذه  من هذه  الكردستانية، وانطالقاً 
الثوابت ُعقد هذا المنتدى، إيماناً من الجميع 
تقرير  في  الحق  له  الكردي  الشعب  بأن 
بد  وال  عادلة  قضيته  وأن  بنفسه،  مصيره 

للدول المحتلة لكردستان أن تعي هذه الحقيقة 
تماماً.

نقاشها  تم  التي  المحاور  بقوله:  وتابع محمد 
بالدرجة األولى هي االستمرار  المنتدى  في 
كافة  وتذليل  الكردي  ـ  الكردي  بالحوار 
الحوار،  هذا  طريق  تعترض  التي  العقبات 
كما أنه حّرم بالمطلق االقتتال بين الكرد مهما 
كانت األسباب والمبررات، الوقوف على حل 
الخالفات الكردية ـ الكردية بالطرق السلمية 
المصلحة  يخدم  بما  الحوار،  طريق  وعن 

العُليا للشعب الكردي.
واختتم طالل محمد حديثه قائالً: على الجميع 
األخذ بعين االعتبار مصلحة الشعب الكردي 
األطراف  بين  الحوار  إنجاح  على  والعمل 
الكردية، ونبذ األعمال التي تؤدي إلى التفرقة 

والتشرذم.  

هذا وقد خرج املنتدى الحواري 
بعدد من التوصيات وهي:

»إزالة العقبات في الحوار الكردي - الكردي 

مبرر،  أي  تحت  الكردي  االقتتال  وتحريم 
االحتالل  لدحر  للكرد  العام  الرأي  وتوحيد 
لتركيا  السماح  عدم  منه،  والتخلص  التركي 
لكردستان،  الداخلية  بالشؤون  بالتدخل 
الكردية  باالتفاقيات  االلتزام  وضرورة 
أي  سد  أجل  من   1982 اتفاق  وخاصةً 
االقتتال، مناشدة كافة األطراف  أمام  ذريعة 
اإلعالمية،  الحمالت  لوقف  الكردستانية 
لحل  الحوار  لغة  ضرورة  على  والتأكيد 

الخالفات، مناشدة األخوة في قيادة الديمقراطي 
المناطق  الكردستاني بعدم إرسال قواته إلى 
والسعي  الكردي،  الدم  على  حفاظاً  الساخنة 
أجل  من  الكردستاني  القومي  المؤتمر  لعقد 

المحافظة على المكتسبات الكردية.
القومي  المؤتمر  إن  بالذكر  والجدير 
لنقل  وفداً  شّكل  آفا  روج   – الكردستاني 
جملة التوصيات إلى كافة القوى واألحزاب 

الكردستانية.

مركز األخبارـ  تحت شعار » باقون وعائدون«، 
نظم مهجرو سري كانيه ملتقى في التاسع من 
حول  فيه  النقاشات  تركزت  الجاري  الشهر 
في  ومرتزقتها  تركيا  ترتكبها  التي  الجرائم 
المخرجات  وأكدت  احتاللها،  منذ  كانيه  سري 
باستمرار المقاومة حتى العودة وطرد المحتل 

ومرتزقته.
الحسكة،  مدينة  في  ُعِقد  الذي  الملتقى  حضر 
المهجرون قسراً من مدينة سري كانيه المحتلة 
بكافة شعوبها ووجهاء وشيوخ العشائر وممثلو 
الديمقراطية  السياسية وقوات سوريا  األحزاب 
ووحدات حماية الشعب والمرأة، وممثلو اإلدارة 
منظمات  من  وأعضاء  الشهداء  وأسر  الذاتية 
المجتمع المدني وممثلون عن التحالف الدولي.

التحضيرية جوان  اللجنة  ألقى عضو  أن  وبعد 
عيسو الكلمة االفتتاحية، عرض سنفزيون عن 
من  فيها  حدث  وما  كانيه  سري  منطقة  تاريخ 
للقائد  متلفزة  كلمة  عرض  ثم  ومن  انتهاكات، 

العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، 
المرتكبة  االنتهاكات والجرائم  فيها عن  تحدث 

بعد احتالل مدينة سري كانيه.
المحور  رئيسية،  ثالثة محاور  ناقش  والملتقى 
لمنطقة  التاريخي  والوجود  البعد  تناول  األول 

على  الضوء  سلّط  والثاني  كانيه،  سري 
االنتهاكات والجرائم المرتكبة في منطقة سري 
ضرورة  على  أكد  األخير  والمحور  كانيه، 

العودة تحت شعار« باقون وعائدون«.

الخارجية  وزير  نائب  أشار  ـ  األخبار  مركز 
موسكو  أن  فيرشينين،  سيرغي  الروسي 
مستعدة للحوار مع واشنطن واألطراف المعنية 
بشأن ليبيا، لبدء آلية استشارات شاملة بشأن 
تصريحات  في  أشار  كما  البالد،  في  التسوية 
التسوية  يكبح  األجنبية  القوات  وجود  أن  له 
حدة  المشاكل  أكثر  من  بأنها  واصفاً  السلمية 

في المنطقة.

لبدء  استعدادها  عن  اليوم  روسيا  وأعربت 
ليبيا  في  التسوية  بشأن  شاملة  استشارات  آلية 
واألطراف  األمريكية  المتحدة  الواليات  مع 
المعنية األخرى، وقالت على لسان نائب وزير 
إن  فيرشينين،  سيرغي  الروسي،  الخارجية 
روسيا مستعدة للحوار وتنسيق الخطوات بشأن 
المعنية  واألطراف  المتحدة  الواليات  مع  ليبيا 

األخرى.

وأضاف فيرشينين في تصريحات إعالمية: إن 
موسكو لم تتلَق رداً من واشنطن على اقتراحها 
لبدء آلية استشارات شاملة بشأن التسوية الليبية، 
نحن منفتحون على الحوار بشأن ليبيا مع جميع 
األطراف المعنية، بما في ذلك بالطبع الواليات 

المتحدة.
بالده،  خارجية  وزير  بقوله:  فيرشينين  وأشار 
 ،2019 األول  كانون  في  الفروف،  سيرغي 
وخالل مفاوضات أجراها مع نظيره األمريكي 
حينها مايك بومبيو، صّرح عن اقتراح بإطالق 
حول  األمريكية  الروسية  للمشاورات  آلية 
تسوية  لتعزيز  القضايا  من  كاملة  مجموعة 
سياسية ليبية شاملة، ولسوء الحظ لم نتلَق أي رد 
على هذه المبادرة، ومع ذلك، حسب قوله: فإن 
هذا ال يعني أن روسيا ال تتفاعل مع الواليات 

المتحدة على اإلطالق بشأن القضايا الليبية.
اعتبر  منفصلة،  إعالمية  تصريحات  وفي 
العسكريين  وجود  استمرار  أن  فيرشينين 
المشاكل  أكثر  إحدى  يعد  والمرتزقة  األجانب 
العامل يكبح  إلى أن هذا  ليبيا، مشيراً  حدة في 
يمكن  ال  حلها  دون  ومن  السلمية،  التسوية 

الحديث عن تسوية حقيقية وموثوقة في البالد.

مذكرة دعوى                                
تبليغ رقم /922/ لعام 2021

على السيد: أحمد المصري ابن محروس             
مذكرة دعوى تبليغ رقم /922/ لعام 2021

على السيد: أحمد المصري ابن محروس             
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحا

 من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1186/ المقامة عليك من قبل: سعد الرزاق ابن فضل 

بطلب: تثبيت بيع سيارة    
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

للنظر بالدعوى األساس /1186/ المقامة عليك من قبل: سعد الرزاق ابن فضل 
بطلب: تثبيت بيع سيارة    

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                
تبليغ رقم /441/ لعام 2021

على السيد: خالد نومان الشالش       
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /755/ المقامة عليك من قبل: خالد عبد الرحيم خالوي 

بطلب: تثبيت بيع سيارة    
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 151 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أسماء محمد داميرجي              
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2021/7/28م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: نجاح داميرجي - وكيله المحامي محمد 
نوري بركل        
بطلب: توزيع تركة   

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1109 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عثمان علي العلي             
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2021/8/16م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمود شيخو ابن محمد       
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1282/ لعام 2021

على السيد: قاسم الهبرات ابن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1683/ المقامة عليك من قبل: صالح عيدان ابن نبو 

بطلب: تثبيت بيع سيارة     
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2268/ لعام 2021م

على السيد: حميد محمد ابن خالد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم اإلثنين الواقع في 

2021/7/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمود حسن الحساني، 
بطلب: تثبيت بيع سيارة      

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

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1278/ لعام 2021

على السيد: عبد الجليل الغانم ابن محمد وحيد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1643/ المقامة عليك من قبل: عبد هللا الغانم ابن 

محمد وحيد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة     

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 997 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عمر رشو ابن رشو            

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 

األربعاء الواقع في 2021/8/16م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: عبد هللا حسن ابن خرابو      

بطلب: تثبيت بيع سيارة  
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار                                
تبليغ رقم /700/ لعام 2021

على السيد: مصطفى الحاج عطا ابن شواخ          
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /437/ المقامة عليك من قبل: حمدو األيوب ابن موسى 

بطلب: تثبيت بيع سيارة    
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1526/ لعام 2021م

على السيد: حسين إبراهيم النهار الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم اإلثنين الواقع في 

2021/7/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إبراهيم ختو بهلو، بطلب: 
تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1271/ لعام 2021

على السيد: أحمد عبو ابن أنيس   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1657/ المقامة عليك من قبل: عيسى الرمضان ابن 

محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة     

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1007 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: ديرسم داوود بوظان                
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
اإلثنين الواقع في 2021/7/26م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: غالب بوظان عمر 
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1296/ لعام 2021

على السيد: حسن حسنوكي ابن محمد    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /850/ المقامة عليك من قبل: حسين اليوسف ابن 

يوسف 
بطلب: تثبيت بيع سيارة     

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1178 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي أحمد العلي                  
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
الثالثاء الواقع في 2021/7/27م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مظفر شينو ابن بوزان   
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار                                  
تبليغ رقم /1164/ لعام 2021

على السيد: محمد حمشو ابن محي الدين - عبد القادر خانطوماني 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /579/ المقامة عليك من قبل: تيسير الحسون ابن 

إبراهيم األحمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة    

مذكرة إخطاروإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
في الدعوى رقم األساس /2262/ لعام 2021 م

على السيد: محمد حافظ الخلف الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم اإلثنين الواقع في 

2021/7/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خالد حاج جنيد، بطلب: 
تثبيت عقد بيع سيارة   

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

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1281/ لعام 2021

على السيد: عبد السعيد ابن سعيد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1679/ المقامة عليك من قبل: غانم السعيد ابن عدنان

بطلب: تثبيت بيع سيارة     
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى للمستأنف عليه صادرة عن محكمة استئناف الشعب في كوباني
رقم أساس الدعوى 152/ 2021م 

اسم المستأنف عليه ونسبته: فاروق محمد ابن خليل  
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

إن موعد النظر في الدعوى التي استأنفها عليك صبحي مرسوس ابن محمد 
بطلب: تنفيذ عقد بيع   

يوم األحد الواقع في 2021/7/18م في الساعة 10 فتدعوك محكمة استئناف 
الشعب في كوباني لتحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك لبيان دفاعك وإال سوف 

تجري المعاملة القانونية بحقك حسب األصول. 

مذكرة إخطار                                 
تبليغ رقم /1072/ لعام 2021

على السيد: يوسف عبد العلي الخضر              
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1437/ المقامة عليك من قبل: محمد الحسين ابن علي 

بطلب: تثبيت بيع سيارة    
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 829 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد سالم ابن مصطفى      
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
اإلثنين الواقع في 2021/8/16م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمد الخلف ابن مصطفى               
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1170 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خضر الحسين ابن رحيل          
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
الثالثاء الواقع في 2021/7/27م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مسلم شيخ محمد    
بطلب: تثبيت بيع   

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 868 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: جمعة علي عيادة                 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
األحد الواقع في 2021/7/18م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: سليمان حسين  
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /1584/ لعام 2021

على السيدة: عزيزة سليمان بنت احمد       
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1354/ المقامة عليك من قبل: غادرة قدور 

بطلب: تثبيت بيع سيارة     
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                  
تبليغ رقم /1252/ لعام 2021

على السيد: محمد العواد ابن عبد الرزاق 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1534/ المقامة عليك من قبل: مصطفى عبد الطاني 

ابن محمد رضوان 
بطلب: تثبيت بيع سيارة    

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2337/ لعام 2021م

على السيد: محمد ماجد الشهابي ابن محمد نجيب الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم اإلثنين الواقع 
في 2021/7/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: مصطفى عويد حسين، 

بطلب: نقل عقد بيع سيارة   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1127 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد الخالق أحمد اإلبراهيم        
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
اإلثنين الواقع في 2021/8/16م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: حسن الخلف المصطفى ابن صالح  
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
مذكرة إخطار                                   

تبليغ رقم /1440/ لعام 2021
على السيد: فادي أحمد بري      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم اإلثنين 2021/7/12م 

للنظر بالدعوى األساس /1268/ المقامة عليك من قبل: سامر حمادة 
ابن عواد 

بطلب: تثبيت بيع سيارة     
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                
تبليغ رقم /703/ لعام 2021

على السيد: مصطفى دلشان ابن محمود           
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /972/ المقامة عليك من قبل: ناصر الحسين ابن محمد 

بطلب: تثبيت بيع سيارة    
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة: دعوى    
في الدعوى رقم أساس 1535 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: شواخ األحمد ابن فرح        
والجهة المدعى عليها: مصطفى المصطفى ابن فياض            

بدعوى: بيع سيارة
تاريخ الجلسة 2021/7/15م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

مذكرة إخطار                                
تبليغ رقم /682/ لعام 2021

على السيد: أسعد الرحال ابن حمود         
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /474/ المقامة عليك من قبل: عبد الباسط الشيخ ابن 

جاسم 
بطلب: تثبيت بيع سيارة    

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /1585/ لعام 2021

على السيد: رضوان علو ابن محمد        
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1867/ المقامة عليك من قبل: أحمد العمقي ابن جمعة  

بطلب: تثبيت بيع سيارة     
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1018 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين عبد الرزاق      
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2021/7/28م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: ندى علوش               
بطلب: نفقة وحضانة 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار                                
تبليغ رقم /552/ لعام 2021

على السيد: علي األحمد ابن محمد        
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /432/ المقامة عليك من قبل: بسام العبد هللا ابن إبراهيم 

بطلب: تثبيت بيع سيارة    
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /1258/ لعام 2021

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

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /13/ المقامة عليك من قبل: حسن صناج 

بطلب: حصة إرثية     
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1917/ لعام 2021م

على السيد: بالل الحموي ابن نذير الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم اإلثنين الواقع في 

2021/7/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عصام صادق ابن نور 
الدين، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  

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

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1262/ لعام 2021

على السيد: عبد هللا العلكش ابن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1671/ المقامة عليك من قبل: عقاب العلكش ابن 

عبد هللا 
بطلب: تثبيت بيع سيارة     

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /1253/ لعام 2021

على السيد: فيصل األحمد ابن معيوف 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /613/ المقامة عليك من قبل: عبد الرحمن شيخ حسين 

ابن مصطفى 
بطلب: تثبيت بيع سيارة    

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1647/ لعام 2021م

على السيد: محمد عامر البكور الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم اإلثنين الواقع في 

2021/7/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خالد العساف، بطلب: 
تثبيت عقد بيع سيارة       

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

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1297/ لعام 2021

على السيد: سعد الدين سيد يوسف ابن زكي     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1506/ المقامة عليك من قبل: مرشيد العلي ابن علي 

بطلب: تثبيت بيع سيارة     
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                
تبليغ رقم /798/ لعام 2021

على السيد: عبد هللا مستو ابن صالح            
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1173/ المقامة عليك من قبل: نوري أحمد اإلبراهيم 

بطلب: تثبيت بيع سيارة    
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                 
تبليغ رقم /1129/ لعام 2021

على السيد: حسين حمود الحمد               
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1513/ المقامة عليك من قبل: أحمد الحبيب ابن 

خضر 
بطلب: تثبيت بيع سيارة    

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1099 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: زينب تيتو         
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2021/7/28م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمود شيخ علي   
بطلب: تفريق  

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة إخطار                                   
تبليغ رقم /1254/ لعام 2021

على السيد: حميدان المحمد ابن حسين  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /541/ المقامة عليك من قبل: أحمد قراجه ابن فواز 

بطلب: تثبيت بيع سيارة    
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1107 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي مصطفى الحسين     
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
اإلثنين الواقع في 2021/8/16م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: خليل موسى العلي              
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية
مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 715 – 2021م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمود عثمان محمد               

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 

الخميس الواقع في 2021/7/29م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: خليل إبراهيم ابن بوزان وكيله المحامي 

محمد نوري بركل 
بطلب: تثبيت بيع سيارة    

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة عوى
في الدعوى رقم األساس /2277/ لعام 2021م

على السيد: ناصر نواف السليمان الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم اإلثنين الواقع في 

2021/7/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خالد نواف السليمان، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

مذكرة عوى                                   
تبليغ رقم /1763/ لعام 2021

على السيد: عبد هللا المصطفى ابن محمد         
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1994/ المقامة عليك من قبل: خلف العلي المحيميد 

ابن موسى 
بطلب: تثبيت بيع سيارة     

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

تبليغ إخطار تنفيذي عن طريق الصحف 
تقرر لدى هيئة التنفيذ المدني بمحكمة كوباني )في مقاطعة كوباني( في

الملف التنفيذي رقم )145( لعام 2021م والمتكون بين:
طالب التنفيذ: رشاد مصطفى علي     
المنفذ ضده: فاضل مصطفى محمد     

تقرر تبليغ المنفذ ضده اإلخطار التنفيذي عن طريق النشر بإحدى الصحف 
اليومية وذلك بسبب جهالة موطنه ومكان إقامته الحالية.

مضمون التبليغ هو تنفيذ القرار القضائي في الدعوى أساس )84( ملف تنفيذي 
رقم )114( والمتضمن من النتيجة: 

إلزام المنفذ ضده بدفع مبلغ 48 ألف دوالر أمريكي + الرسوم والمصاريف.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1066 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: يوسف حسن موسى           
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة

تدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
األربعاء الواقع في 2021/8/16م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: فارس كنو     
بطلب: تثبيت بيع   

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى                                   
تبليغ رقم /1295/ لعام 2021

على السيد: طارق درويش محمد نور   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم اإلثنين 2021/7/12م 
للنظر بالدعوى األساس /1639/ المقامة عليك من قبل: عمار حاجي العلي 

بطلب: تثبيت بيع سيارة     
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1129 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد الناصر القصاب ابن عبد الرحمن       
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة في الساعة 10 صباحاً من يوم 
األحد الواقع في 2021/7/25م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: محمود القصاب ابن عمر 
بطلب: فراغة سيارة 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.



11 تموز  2021 األحد

العدد 995

11 تموز  2021 األحد روناهيروناهي

العدد 995 محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

103 المرأةالرياضة

وينتظر العالم يوم األحد 2021/7/11، الساعة 
النهائية  المباراة  سوريا  بتوقيت  مساًء  العاشرة 
في  وإيطاليا،  إنكلترا  منتخبي  بين  ستجمع  التي 
ويمبلي  ملعب  في  نارياً،  يكون  أن  يُتوقع  لقاء 
الجديد ويبحث المنتخبان عن التتويج بلقب بطولة 

أوروبا »يورو 2020«.
المدرب  بقيادة  اإلنكليزي،  المنتخب  وحقق 
 1-2 الدنمارك  على  الفوز  ساوثغيت،  غاريث 
وكانت  البطولة،  من  النهائي  نصف  مباراة  في 
كبيرة  مباراة  خامس  هي  الدنمارك،  مباراة 
منذ  النهائي،  قبل  الدور  اإلنكليزي في  للمنتخب 

عام 1966.
وخسر منتخب األسود الثالثة في نصف النهائي 
في يورو 1968 أمام يوغوسالفيا، وأمام ألمانيا 
وفي   1990 العالم  كأس  في  الترجيح  بركالت 

العالم  كأس  في  كرواتيا  وأمام   ،1996 يورو 
.2018

ولكن أخيراً أصبح المنتخب اإلنكليزي محظوظاً 
الذي  الهدف  عقب  تأخره  قلب  من  تمكن  بعدما 
وهو  حرة،  ركلة  من  دامسجارد  ميكيل  سجله 
المنتخب  شباك  تتلقاه  الذي  األول  الهدف 

اإلنكليزي في البطولة.
وتعادل المنتخب اإلنكليزي من هدف من نيران 
صديقة من قِبل قائد المنتخب الدنماركي سيمون 
كايير، وأضاف قائد إنكلترا هاري كين، الهدف 
الثاني بعد أن تصدى الحارس الدنماركي كاسبر 
ليحصدوا  سددها،  التي  الجزاء  لركلة  شمايكل 

بطاقة العبور للنهائي.

أرقام وتواريخ

للمرة  الكبرى  البطولة  لنهائي  إنكلترا  تأهلت 
بعد 55 عاماً،  العالم 1966،  األولى منذ كأس 
وهي أطول مدة بين نهائيين لمنتخب في التاريخ.
الدنمارك خامس فريق يفوز في ثالث مباريات 
ويخسر مثلها في ذات النسخة من بطولة كبرى 
بعد يوغوسالفيا في كأس العالم 1962 والنمسا 
في كأس العالم 1978 وبلغاريا في كأس العالم 

1994 وإنكلترا في كأس العالم 2018.
تأهلت إنكلترا لنهائي بطولة أوروبا للمرة األولى 
دون  البطولة  في  مباراة   37 بعد  تاريخها  في 
أن تتأهل قبل ذلك. فازت إنكلترا في مباراة في 

تأخرها  بعد  اإلقصائية  باألدوار  أوروبا  بطولة 
المرة  تاريخها، وهي  األولى في  للمرة  بالنتيجة 
على   2-3 فوزها  منذ  كبرى  بطولة  في  األولى 

الكاميرون في كأس العالم 1990.
هذه سابع مباراة في يورو 2020 تتجه لألشواط 
العالم 1990و2014  كأس  في  فقط  اإلضافية، 
اتجهت هاتان البطولتان لألشواط اإلضافية أكثر 

.)8(
هدف  أول  االفتتاحي  دامسغارد  ميكيل  هدف 
يُسجل من ضربة حرة مباشرة في يورو 2020، 

وذلك من خالل المحاولة الـ37 في البطولة.
ذاتي  أول هدف  الذاتي هو  كيير  هدف سايمون 
أوروبا،  بطولة  تاريخ  في  إنكلترا  منه  تستفيد 

والثالث لها في بطولة كبرى )ضد تشيكوسلوفاكيا 
والباراغواي في 1982 و2006(.

ذاتياً  هدفاً  يسجل  دانماركي  أول  كيير  سايمون 
في بطولة أوروبا وهو الهدف الذاتي الـ11 في 
جميع  من  بهدفين  أكثر   ،2020 أوروبا  بطولة 

النسخ السابقة مجتمعة )9(.
في  إنكليزي  هداف  أفضل  كاين  هاري  بات 
لينكير  غاري  مع  متساوياً  الكبرى،  البطوالت 

بـ10 أهداف.
بتحطيمه  قياسياً  رقماً  بيكفورد  جوردان  سجل 
بين  سجله  والذي   )720( بانكس  جوردان  رقم 
مايو ويوليو 1966، ليحقق بيكفورد 725 دقيقة 

بشباك نظيفة.
بعمر 19 عاماً و305 يوماً، أصبح باكايو ساكا 
أصغر العب إنكليزي يشارك أساسياً في نصف 

نهائي بطولة كبرى.

مهمة صعبة

سهلة  مهمة  أمام  يكون  لن  اإلنكليزي  المنتخب 
روبرتو  المدرب  بقيادة  اإليطالي،  المنتخب  مع 
مباراة،   33 آخر  في  يخسر  لم  الذي  مانشيني، 
كما أنه لم يخسر من إنكلترا في األحداث الكبرى 
المخضرمين  الالعبين  من  مثير  مزيج  ولديه 

والشباب مثل المنتخب اإلنكليزي.
وبلغ المنتخب اإليطالي نهائي بطولة أمم أوروبا 
الترجيح  بركالت  اإلسباني  نظيره  على  بفوزه 

ليلوى العبد اهلل: بات المجتمع العربي بأسره اليوم يحترم قوة 
المرأة وشجاعتها

النهوة العشائرية تسطو على قرارات النساء وحياتهنَّ

حقوقها  لنيل  مستمراً  كفاحاً  المرأة  تخوض 
القمة في كافة  وأثبتت قدرتها في الوصول إلى 
أصبحت  األساس  هذا  على  الحياة،  مجاالت 
قادرة على االنخراط بالعمل العسكري، فالنساء 
التحرير  معارك  في  شاركت  الزور  دير  في 
المنطقة عشائرية  أن  من مرتزقة داعش، رغم 
ومتشددة ولكن قوتهن كانت أكبر وأقوى، ومن 
خالل دخولهن المجال العسكري استطعن كسر 

قيود المجتمع وعاداته.

تخطي العتبات االجتامعية

من  كثيرة  عقوداً  الريفية  المرأة  عاشت 
االضطهاد والظلم وسلبت إرادتها، وفي الحقبة 
األخيرة من السنوات الماضية تعرضت للتعنيف 
الذي  بالسواد  الملتف  باللباس  والعقاب  والعزلة 
يمنع رؤيتها حتى لخطواتها، ولكن مع كل هذا 
الظلم كان في داخلها روح قوية مقاومة ترفض 
كل األلم الذي مرت به من خالل حملة عاصفة 
الجزيرة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية 
بقيادة وحدات حماية  عام 2017، والتي كانت 

المرأة )YPJ(، واشتركت فيها أعداد كبيرة من 
وتضحيات  بطوالت  وأظهرن  العربيات  النساء 
كبير  بشكل  المشاركات  هذه  أثرت  وقد  كثيرة، 
وواضح في نفوس فتيات ونساء المنطقة، وأيقّن 
وأرضهن  أنفسهن  عن  للدفاع  قوة  لديهن  أن 
ووطنهن، وانطالقاً من هذه القناعة تولدت لدى 
إلى  االنضمام  في  الرغبة  الزور  دير  فتيات 

.)YPJ( وحدات حماية المرأة
بعد المقاومة البطولية التي أبدتها وحدات حماية 
أبناء  من  العربية  العشائر  مع  بالتعاون  المرأة 
المنطقة في القضاء على داعش؛ تحررت منطقة 
بالكامل، وحول  ريف دير الزور من المرتزقة 
كان  المجال،  هذا  في  وتقدمها  المرأة  خطوات 
لصحيفتنا لقاء مع مسؤولة وحدات حماية المرأة 
في دير الزور »ليلوى العبد هللا« حيث أوضحت 

لنا قائلة:
»اليوم وفي مناطق دير الزور أصبح هناك إرادة 
أشكال  جميع  ضد  وتضحية  وشجاعة  للنساء 
وحدات  طريق  عن  تتمثل  واالحتالل  العنف 
حماية المرأة YPJ، وشاركت النسوة في عملية 
إلى  الجزرات  منطقة  من  الزور  دير  تحرير 
المواقع  في  نفسها  المرأة  تثبت  ولم  الباغوز، 
الحياة،  مجاالت  كافة  في  بل  فقط،  العسكرية 
وهن من بثثَن الرعب في قلوب مرتزقة داعش 
بنضالهن وأصوات زغاريدهن عند تحرير كل 
نقطة، وشاركن بحمل كافة أنواع األسلحة الثقيلة 

والخفيفة«.

YPJ تنظيم النسوة يف

وأضافت ليلوى: »تنضم أعداد كبيرة من النساء 

حماية  لوحدات  العربي  الشعب  من  والفتيات 
المرأة في شمال وشرق سوريا التي يرين فيها 
فرصة لتحسين حياتهن وحياة أجيال المستقبل، 
المنطقة،  في  منظمة  غير  المرأة  كانت  بالبداية 
المرأة  مكاتب وحدات حماية  أن  نرى  اآلن  أما 
YPJ في إقليم دير الزور المحرر، والتي تتمثل 
مهمتها بتنظيم أمورهن ومساعدتهن في تطوير 
أنفسهن من خالل األكاديميات التي يتلقون فيها 
التدريبات الفكرية واالجتماعية والعسكرية، كي 
والدفاع  أنفسهن  حماية  على  قادرات  يصبحن 
عن حقوقهن وأرضهن، وأثبتت المرأة في شمال 
وشرق سوريا أثناء مشاركتها في حمل السالح 
أنها نموذجاً يحتذى به أمام العالم، فباتت المرأة 
تتصدر ساحات  الحماية  المقاتلة ضمن وحدات 
لعبت  القتال في مواجهة مرتزقة داعش، حيث 
دوراً ريادياً في حملة عاصفة الجزيرة، وتمكنت 
وخصوصاً  النساء  من  المئات  تحرير  من 
المرتزقة  قبل  من  اختطفن  اللواتي  اإليزيديات 

في شنكال«. 

كيف كرست قيود الخوف؟!
تروي لنا )هـ. أ( وهي إحدى الفتيات المنضمات 
الزور  دير  إقليم  في  المرأة  حماية  لوحدات 
زوجها  عن  منفصلة  وهي   ،2019 عام  منذ 
كيف  خائفة  كنت  األمر  بداية  »في  لطفل:  وأم 
سيتقبلني المجتمع والناس في منطقتي، ولكن بعد 
انضمامي بشهرين، انتهى كل هذا الخوف وزال 
حين أدركت أني خرجت من تلك القوقعة المظلمة 
الريفية  المناطق  بنات  نحن  لنا  تتيح  ال  التي 
العشائري أن نخرج ونعمل ضمن  الطابع  ذات 
واحدة  الوقت  هذا  في  وأنا  العسكري،  المجال 

مؤلّفة حصراً  بقوة  ملتحقات  كثيرات  نساء  من 
من نساء من مختلف الشعوب أنشئت في وقت 
سابق من عام 2018 كجزء من »وحدات حماية 
عالمياً  لها  مشهود  نسائية  قوة  ونحن  المرأة« 
لمرتزقة داعش، ونحن  كابوساً  والتي أصبحت 
المنظومة  حدود  نتحدى  الجديدات  المجنّدات 
الذكورية الشديدة التجذّر في المجتمعات العربية 

وفي مناطقنا المحررة مؤخراً«.
وفي هذا السياق أردفت ليلوى: »على الرغم من 
بوجود  يقبل  لم  البداية  في  العربي  المجتمع  أن 
كفاح  ظهور  ومع  العسكرية،  الحياة  في  المرأة 
العربي  المجتمع  فإن  المجال،  هذا  في  المرأة 
بأسره اليوم أصبح يحترم قوة المرأة وشجاعتها، 
وأستطيع القول إن مشاركة النسوة في عمليات 
المجتمع  ذهنية  أنارت  والنضال،  التحرير 
من  تخرجه  أن  واستطاعت  بأسره  العربي 

ظلمات وعقليات وفكر داعش«.

هوية املرأة عملنا ومسؤوليتنا

حماية  وحدات  مسؤولة  مع  لقائنا  ختام  وفي 
قالت  العبد هللا«  »ليلوى  الزور  دير  في  المرأة 
لنا: »مهما تصاعدت الهجمات وأصبحت شرسة 
فإننا كنساء سنقاوم ونكافح ضد االحتالل التركي 
هوية  لطمس  جاهداً  يسعى  الذي  ومرتزقته، 
وغيرهن  والسريانية  والكردية  العربية  المرأة 
وحتى  وثقافياً  وسياسياً  عسكرياً  الشعوب،  من 
والمقاومة  بالنضال  نستمر  وسوف  اجتماعياً، 
ومنعه  اإلرهاب  مكافحة  عملنا  جل  وسيكون 
قوي  مركزي  مجتمع  وتأسيس  منه  والحد 
دوراً  لها  ويكون  المقاتلة  للمرأة  ديمقراطي 
ومشاركة فعالة فيه، ويعد هذا العمل العسكري 
ضرورياً على المدى القصير وله أهميته بمرور 
من  للتخلص  دعامة  بمثابة  يعتبر  ألنه  الوقت 
التطرف والعنف والعقلية الذكورية المتسلطة«.

يختلف  تلو اآلخر ال  تلو أخرى وحدث  جريمة 
قبله من حيث اإلجرام واالنتهاك الصارخ  عّما 
لحقوق المرأة واإلنسان، لتعود النهوة العشائرية 
أبناء  يد  على  نجفية  فتاة  مقتل  بعد  للواجهة 
أبناء  أحد  من  الزواج  رفضها  بسبب  عمها 
عمومتها ورغبتها من الزواج برجل من خارج 
الحسكة »عيدا  الفتاة من  العائلة، كما كان حال 

الحمودي«.
النسوية  والحركات  العراقي  الشارع  هّز  خبر 
التفاصيل بعكس حادث  بقي طي كتمان  أنّه  إال 
الديوانية الذي ظهر  العام الماضي في محافظة 
بتفاصيله على شاشات التلفاز حيث أبيدت عائلة 
بأكملها على يد أبناء العم بسبب نهوة عشائرية، 
حيث نهى أحد أبناء العم على ابنة عمه بمعنى 
كونها رفضت  غيره  أحداً  ابنة عمه  تتزوج  أال 
الزواج منه، إال أّن والدها وإخوتها كان لهم رأي 
آخر فزّوجوها لمن تريد هي، مما دفع أبناء العم 

للهجوم على بيت عمهم وقتل عدد من النساء بما 
فيهم الفتاة وزوجها اللذين كانا قد تزوجا حديثاً. 

مقّربة  مصادر  تؤكد  الجديدة  الحادثة  في  بينما 
ثقافي  بمستوى  يكن  لم  العم  أبن  أن  العائلة  من 
منه  الزواج  فرفضت  الفتاة  يناسب  واجتماعي 
مما دفعه إلى التخطيط لقتلها بعد أيام بعدة طلقات 

نارية. 
يذكر أّن القانون العراقي ال يحوي مادة خاصة 
تفاقم  دون  لتحول  العشائرية  النهوة  تجرم 
قتل،  إلى جرائم  العرفية  األحداث والممارسات 
المجرم  أو  القاتل  فيه  يحاسب  الذي  الوقت  في 
حسب منطق القضايا الجنائية، حيث أن القانون 
بل  العشائرية  األعراف  التعامل مع  في  خجول 
يمتلك من فقرات قانونية تحدد القانون بمالءمته 

للعرف المجتمعي.
كبير  تحفظ  لديها  العراقية  العوائل  وأن  خاصةً 
تتزوج  أن  أو  لشريك حياتها  الفتاة  اختيار  على 
كبيراً  عاراً  يعتبر  فهذا  قصة حب،  عن طريق 
لرجال العائلة بحسب عرفهم االجتماعي، حتى 
أن بعض العائالت ترفض تزويج بناتها للرجل 
الذي يتقدم لخطبتها إذا علموا أنه يعرفها من قبل 

أو تربطهما عالقة عاطفية.  
النهوة  أّن  نبيل  عائشة  النسوية  الناشطة  تجد 
بشخص  القَبول  على  الفتاة  وإجبار  العشائرية 
األخذ  دون  منه  الزواج  على  والموافقة  معين 
أبشع  من  هو  الحقيقية،  رغبتها  االعتبار  بعين 
يفوق  بحقها  والنفسي  المعنوي  العنف  أنواع 

بتأثيره ووقعه أنواعاً أخرى كثيرة من العنف. 
والظلم  بالقهر  أيضاً  »يتسبب  بأنه:  وأضافت 
حد  إلى  أحياناً  يصل  الذي  واإلجبار  واإلرغام 
االعتراض  وعدم  شيء  بكل  والقَبول  اإلذالل 
وانتزاعها  الشخصية  الحرية  سلب  أي  مطلقاً، 

بالقوة«. 
وأكدت أنّه: »يجب على الناشطات والحقوقيات 
العشائرية  التقاليد  بإدراج  المطالبة  يواصلن  أن 
التي تنتهك حقوق المرأة وكرامتها ضمن القانون 
باعتبارها عمالً إرهابياً، إلى أن يتم العمل على 
تبقى  أن  ال  الواقع  أرض  على  القوانين  تطبيق 

حبراً على ورق«.

تفعيل لجان املرأة رضورة ملحة

المرأة  لجنة  دور  تفعيل  على ضرورة  ونوهت 
البرلمانية في العمل على تعزيز الدور الرقابي 
قانون  تشريع  على  والعمل  الجانب،  هذا  في 
أن  بعد  خصوصاً  األسري،  العنف  مناهضة 
تهديد  إلى  العشائرية  النهوة  ُعرف  وصل 
قراراتها  على  سطوته  عن  فضالً  المرأة  حياة 
منحى  أخذت  العشائرية  »النهوة  المصيرية، 
خطيراً، إذ لم يعد تقتصر  على التهديد والوعيد 
الجرائم  استخدام األسلحة، هذه  إلى  بل وصلت 
مخالفة لكافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية 

واتفاقيات حقوق اإلنسان«.  
المفروض  »من  قالت:  حديثها  ختام  وفي 

من  قراراتها  التخاذ  المرأة  حرية  تكون  أّن 
البديهيات، ولكننا مازلنا نعارض التقدم والتطور 
على  ينعكس  أن  يجب  والذي  المجتمعي، 
وقد  ومضموناً،  شكالً  به  نشعر  وأن  مجتمعاتنا 
وصلنا للقرن الواحد والعشرين وبعض الفتيات 
العادات  بعض  إسقاطات  يواجهن  يزلن  ما 

الزواج  بمواضيع  يتعلق  فيما  خاّصة  والتقاليد 
للفتاة  الممنوحة  االختيار  في  الحرية  ومساحة 
يتم  المجتمعات، وفي بعض األحيان  في بعض 
إجبار الفتاة على الزواج من شخص معين نتيجة 
لعالقات اجتماعية أو قرابة وغير ذلك دون أخذ 

رأي الفتاة وموافقتها«

نهائي يورو وكوبا أمريكا... ِلَمن اللقب؟
روناهي/ قامشلو ـ تتجه أنظار ُعّشاق المستديرة حول العالم يوم األحد 2021/7/11 إلى ملعب ويمبلي الجديد، حيث ُيقام نهائي يورو 2020، بين 

قامشلو/ رؤى النايف ـ استطعن خوض أشرس المعارك بفكرهن ونضالهن وتحدين فكر داعش »أنزلَن الرعب في قلوب المرتزقة«، وكسرن كل القيود منتخبي اإلنكليز والطليان، كما ستتجه األنظار أيضًا إلى ملعب ماراكانا والذي يحتضن نهائي كوبا أمريكا بين السامبا وراقصي التانغو.
وتخطين كل العقبات، فكانت وحدات حماية المرأة في صفوف خط الدفاع األمامية في المعارك.
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1ـ مضرب عراقي راحل. 2ـ واحد باالجنبي ـ كاتب عباسي )م( ـ للمساحة)م(. 3ـ هروب )م( ـ من 
الفواكه ـ فقر شديد. 4ـ من االشجار ـ أترك. 5ـ الرجاء. 6ـ دمر)م( ـ اسم علم مذكر)م(ـ ينمو. 7ـ أول 
من عمد السيد المسيح. 8ـ دولة أوربية )م( ـ رحالة العالمي. 9ـ أنثى الغزال. 10ـ من حيوانات ـ القليل 

ـ متشابهان. 11ـ قرية)م(. ـ شرع)م(. 12ـ من الخلفاء الراشدين.

عراقي  شاعر  4ـ  شوق.  ـ  األثنين)م(  بين  3ـ  تلة)م(.  ت  منفصل  سوريا.2ـ ضمير  في  الكردية  الحركة  مؤسس  1ـ 
مخضرم. 5ـ في البيضة ـ طاعتي. 6ت زان)م( ـ وجع ـ سامح. 7ـ من األقوام الراحلة ـ قاموس)م(ـ جمل )م(.8ـ من 
كوارث الطبيعية ـ مارشال مبعثرة. 9ـ متشابهان ـ من أقاربي )م(. 10ـ مخترع اآللة الحاسبة ـ نظير. 11ـ قلم ـ وبخ)م( 

ـ يفرح )م(. 12ـ كثب ـ إسم علم مؤنث.
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لمحم بع اي اشد

تمحح اي مر لان

رتحم اش مد حهن

حاثو هش اد مجق

حيلد سش فح هال

تبات مش را اهع

ابجي ما قه لات

ورام اد قن شنا

فراو او در ونر

فرار رن كك كوب

نفار ري اا يلي

نسال تس كك هول

األصلي  الوقتين  في  تعادلهما  بعد   )2-4(
جمعتهما  التي  المباراة  في   )1-1( واإلضافي 

الثالثاء على ملعب ويمبلي في لندن.
يوفنتوس  العب  طريق  عن  إيطاليا  وتقدمت 
إسبانيا  أدركت  فيما   ،)60( كييزا  فيديريكو 
التعادل عن طريق زميله في نادي السيدة العجوز 

ألفارو موراتا )80(.
البطوالت  في  الـ10  للنهائي  إيطاليا  وصلت 
الكبرى، النهائي الرابع في بطولة أوروبا وستة 
خاضت  ألمانيا  فقط  العالم،  كأس  في  نهائيات 
كافة  بين  إيطاليا  من  أكثر   )14( نهائيات 

المنتخبات األوروبية.
فشلت إسبانيا في تخطي الدور نصف النهائي في 
البطوالت الكبرى للمرة األولى في تاريخها، بعد 
أن كانت قد وصلت النهائي في خمس مرات من 

خمس مباريات ضمن نصف النهائي سابقاً.
إيطاليا ثاني منتخب أوروبي يفوز في أول ست 
مباريات في نسخة واحدة من البطوالت الكبرى، 
وعادلت   ،2010 العالم  كأس  في  هولندا  بعد 
في  لها  االنتصارات  أفضل محصلة من  إيطاليا 
نسخة واحدة من البطوالت الكبرى والتي حققتها 

في كأس العالم 1990.
هذه المرة الـ10 التي يخوض فيها منتخبا إسبانيا 
وإيطاليا ركالت الترجيح في البطوالت الكبرى، 
أكثر من أي منتخبين آخرين، لكن هذه المباراة 
في  الترجيح  بركالت  تُحسم  التي  بينهما  الثانية 

البطوالت الكبرى  بعد يورو 2008.
بين  تكراراً  األكثر  المواجهة  هذه  أصبحت 
منتخبين أوروبيين في تاريخ البطوالت الكبرى 

.)10(
هذه تاسع مباراة إليطاليا تتجه لألوقات اإلضافية 
)أكثر من أي منتخب آخر(،  في بطولة أوروبا 
في  منتخب  ثاني  اإلسباني  المنتخب  أصبح  فيما 
مباريات  ثالث  يخوض  أوروبا  بطولة  تاريخ 
باألشواط اإلضافية في نسخة واحدة من البطولة 

بعد البرتغال 2016.
سجلت إيطاليا 12 هدفاً في يورو 2020، وهي 
بعد  بطولة كبرى  في  لها  تهديفية  أعلى حصيلة 

كأس العالم 2006 و1982 و1934.
أصبح المنتخب اإليطالي ثاني منتخب يسجل له 
خمسة العبين هدفين في نسخة واحدة من بطولة 

أوروبا بعد فرنسا في يورو 2000.
سجل ألفارو موراتا أهدافاً لمنتخب إسبانيا أكثر 
من أي العب آخر في بطولة أوروبا )6( متفوقاً 
على فيرناندو توريس )5(، وأصبح موراتا أول 
على  ومنتخب  نادي  مع  يسجل  إسباني  العب 

ملعب ويمبلي.
ثالث  آخر  في  هدفين  كييزا  فيديريكو  سجل 
أكثر مما سجل في أول  المنتخب،  مباريات مع 

28 مباراة له مع اآلتزوري مجتمعة )1(.
الـ17  مباراته  في  بونوتشي  ليوناردو  شارك 
رقم  ليعادل  أوروبا،  بطولة  في  المنتخب  مع 
جيانلويجي بوفون كأكثر العب إيطالي مشاركةً 
في البطولة، فيما أصبح جوردي ألبا أكثر العب 
إسباني يشارك في بطوالت اليورو معادالً سيسك 

فابريغاس وأندريس إنييستا )16(.
تاريخ  في  أوروبي  العب  أول  بيدري  أصبح 
ست  في  أساسياً  يشارك  الكبرى  البطوالت 

مباريات وهو بعمر الـ18 عاماً أو أقل.
كوبا أمريكا

بنهائي  واألرجنتيني  البرازيلي  المنتخب  يتقابل 
كوبا أمريكا األحد 2021/7/11، على أرضية 
ستقام  مباراة  في  البرازيل  في  ماراكانا  ملعب 
فيروس  من  احترازي  كإجراء  جمهور  بدون 

كورونا الذي يعصف في البالد.
وحجز منتخب البرازيل حامل اللقب ومستضيف 
البطولة، بطاقته إلى نهائي كوبا أميركا، بتجاوزه 
نيلتون  منافسه منتخب بيرو )1-0( على ملعب 
اللقاء  وأقيم  جانيرو،  دي  ريو  في  سانتوس 
بذكريات نهائي 2019 بين المنتخبين، حين رفع 

السيليساو كأسهم التاسع بعد تخطي بيرو 1-3.
أميركا  كوبا  نهائي  إلى  األرجنتين  تأهلت  بينما 
 )2-3( الترجيح  بركالت  كولومبيا  تخطي  بعد 
ضمن   )1-1( التسعين  الدقائق  في  التعادل  إثر 
في  غارينشا  مانيه  ملعب  على  النهائي  نصف 

برازيليا.

تاريخ مواجهات بني الربازيل 
واألرجنتني

تواجه منتخب البرازيل ومنتخب األرجنتين من 
األرجنتين  منتخب  استطاع  لقاء،  في 108  قبل 
تحقيق الفوز في 39 مباراة، بينما حقق منتخب 
البرازيل الفوز في 43 لقاء، وخيّم التعادل بينهم 

في 26 مباراة.
 161 تسجيل  من  األرجنتين  منتخب  واستطاع 
هدف في شباك البرازيل، بينما استقبلت شباكهم 

165 هدف.
وكانت أول مباراة جمعت منتخب األرجنتين مع 
 1914 عام  في  ودّية  مباراة  البرازيل  منتخب 
بثالثية  األرجنتين  منتخب  بفوز  انتهت  وكانت 

نظيفة.
عام  في  كان  المنتخبين  جمع  لقاء  آخر  بينما 
بهدف  األرجنتين  منتخب  بفوز  وانتهى   2019

نظيف.
وكان أكبر فوز لمنتخب البرازيل في ودية عام 
1945 عندما فاز منتخب البرازيل على منتخب 

األرجنتين بسداسية ُمقابل هدفين.
بينما كانت أكبر نتيجة حققها منتخب األرجنتين 
وحقق  روخو  كأس  بطولة  في   1940 عام  في 
الفوز حين ذلك بنتيجة سداسية ُمقابل هدف وحيد.
فجر  أمريكا  كوبا  نهائي  يُقام  أن  الُمقرر  ومن 
بتوقيت   3:00 الساعة  تمام  في  القادم  األحد 
في  اللقب؟  سيكون  لمن  العالم  وينتظر  سوريا، 
إنكلترا وإيطاليا وكوبا  بين  نهائي يورو 2020 
أمريكا 2020، بين البرازيل واألرجنتين، ولكن 
ممتعة  مباريات  متابعة  هو  الحكاية  في  األجمل 
ومثيرة في ظل توقف النشاطات لمدة عام تقريباً 
بسبب جائحة كورونا التي ما زالت تُلقي بظاللها 
ستقام  حيث  عالمياً،  الكبيرة  البطوالت  على 
أولمبياد طوكيو بدون جهور مع إمكانية حضور 
وعلى  طوكيو،  خارج  مناطق  في  معين  عدد 
البرازيل  بين  أمريكا  كوبا  نهائي  الشاكلة  نفس 

واألرجنتين.
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 عيدة الشهيدة
الموؤودة

ال أعرف كيف أكتب في هذه اللحظات وأي 
الكلمات أو اجلمل أو املفردات ميكن أن تعبر 
هذه  اكتب  وانا  اآلن  خاطري  في  يدور  عما 
الكرام، للمرة  القراء  ايها  لزاويتكم  املقالة 
ولغاتها  الدنيا  قواميس  كل  تعجز  األولى 
جرى  مبا  والصدمة  األلم  مدى  عن  تعبر  ان 
وقتل  اجلرمية  بشاعة  مدى  وعن  أيام  منذ 
وتقاليده  اجملتمع  شهيدة  عيدة  البراءة، 
وشرب؛  الدهر  عليها  أكل  التي  البالية 
عيدة فتاة احلسكة، بل فتاة سوريا والشرق 
الثالثة  واألعوام  البراءة  شهيدة  األوسط 
والذكورية  والتخلف  اجلهل  عشر، شهيدة 

احلمقاء وعادات اجلاهلية األولى.

التي  اجلرمية  عن  سمع  أو  شاهد  جميعنا 
لم  التي  الطفلة  تلك  بها  استهدفت 
تتجاوز أعوامها الثالثة عشر والتي مورست 
من  حرمان  التعذيب،  طرق  أبشع  بحقها 
يجتمع  ان  قبل  أليام  والشراب  الطعام 
بتنفيذ  القرار  ليتخذوا  احلاقدون  اجلاهلون 

جرميتهم وحتت أي مسمى )غسل العار(!

وأنتم  بذاته  العار  فأنتم  لكم  سحقاً 
قتل  أنفسكم  لكم  سولت  كيف  اخِلسة، 
تتحدثون  أو شرف  عار  أي  وعن  بريئة  نفس 
لتنفيذ  الشرعية  أعطاكم  الذي  ومن 
دموعها  رحمتم  هالاّ  الالشرعي،  حكمكم 
بينكم  تكبر  ترونها  ألم  واستغاثتها! 
لضحكتها  تضحكون  صغيرة  وتالعبكم 
أيها  قلوبكم  من  نزعت  الرحمة  أن  ام 
هل  االنسانية،  وأعداء  اجملرمون  السفاحون 
من  قطيعاً  جتتمعوا  ان  الرجولة  تقتضي 
ضباع ضالة على غزالة ال حول لها وال قوة 

إال بالرحمن الرحيم؟ 

املاء  حترموها  أن  الرجولة  تقتضي  هل 
غسلتم  اآلن  هل  ؟!  ذنب  وبأي  والشراب 
دمها  طهر  هل  بقتلها!  املزعوم  عاركم 
تدينكم  اآلية  هذه  أعمالكم!  رجس 
ماذا  قتلت(  ذنب  بأي  سئلت  املوؤودة  )وإذا 
ستقولون لربكم إن سألكم عن دمها وقد 
قتلتم نفساً حرم اهلل قتلها بدون دليل وال 

حجة وال شرعية وال بينة؟ 

املوت  تصارع  وهي  ملنظرها  نشركم  هل 
وقتلها على ايديكم ورقصكم فوق جثتها 
االوان  آن  اما  القذر،  حقدكم  غليل  شفى 
التقاليد  غبار  عنه  ينفض  أن  جملتمعنا 
جرائم  يسمى  مبا  وخاصة  القذرة  والعادات 
كانت  أو  بحجة  كانت  ليتها  ويا  الشرف 
ويتحدث  يتحدثون  شرف  أي  فعن  حقيقة 
هذا اجملتمع، هل الشرف في رغبات مخفية 
وكلنا ندفنها أو قد منارسها سراً أو عالنيًة 
بل ونفتخر بذكوريتنا التافهة وليس فينا اال 
الرجال القالئل، أجل انها املشاعر والرغبات 
توقنا  رغم  اآلخر  اجلنس  عن  مننعها  التي 
الغبية  الذكورية  هذه  واظهار  ملمارستها 
وقد نتذلل ونتملق ونصبح شعراء واباطرة 
والغزل  والعشق  احلب  كلمات  توجيه  في 
ونكيد املكائد وثم ماذا نتحدث عن الشرف 

وجرائمه ونقوم بالدعوة لغسل العار؟ 

وجعل  العار  وكأنهن  للنساء  قتالً  كفى 
الشرف مرتبط مبوضوع معني بذاته ال ميكن 
أن  ال  أبصارنا  نُغضاّ  ان  الشرف  أليس  ذكره 
نأكل االنثى التي ترتدي ما تشاء او يريحها 
أليس  الشهوانية،  بنظراتنا  تتأثر  أن  دون 
الشرف ان نحميها ونستوصي بهن خيراً ال 

أن نكون لئاماً.

بارد  بدم  قتلت  التي  الطفلة  عيدة  وا 
هذه  في  جميعاً  ولنا  واخللود  الرحمة  لك 
التقاليد البالية الذل والهوان ما لم نغيرها 
للتحرر  أدعو  ال  املرأة،  عن  القيد  ونكسر 
الزائف ولست معه وال أدعو للتطرف ولست 
معه وإمنا أدعو أن تكون عيدة حكاية وطن 
الطفالت  بدمائها ضحكات  يرسم  مشرق 
السالم  لروحك  عيدة  يشبهنها،  اللواتي 

والطمأنينة والرحمة.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

رفيق ابراهيم

منان خلباش

ثورة الجياع قادمة... فانتظروها أيها الصامتون

القادة وبقائهم بعيداً عن األسئلة

هدية شمو: اإلدارة الذاتية تمثل إرادة شعوب شمال وشرق سوريا

شيوخ ووجهاء الرقة: على القضاء القصاص من هؤالء المجرمين

سوزان مصطفى: المرأة بإرادتها الحرة أثبتت بأنها قادرة على قيادة المجتمع

عدم  من  حالة  والعشرين  الحادي  القرن  شهد 
توزع  ال  الثروات  ألن  الناس  بين  المساواة 
التي  المناخية  التغييرات  وأيضاً  عادل  بشكل 
طرأت على الكرة األرضية خالل العقود القليلة 
الماضية مستمرة حتى اآلن، حيث أثرت على 
الفقراء بشكل غير مسبوق، وما زاد الطين بلة 
مجيء جائحة كورونا التي أدت إلى خلل كبير 

وعمقت الجراح بشكل أكبر. 
الماليين  هناك  بأن  اإلحصاءات  آخر  وتشير 
من الناس سينضمون إلى عشرات الماليين من 
الفقر، وفي  الذين يعيشون تحت خط  اآلخرين 
ذلك يقول المناضل نيلسون مانديال »طالما أن 
الفقر والظلم وعدم المساواة موجودة في العالم 

فال أحد منا يمكنه أن يوجد حقاً«.
بكل  الفقراء  يعيش  كان  الغابرة  األزمان  في 
إمكانياتهم  الرغم من  بساطة حياة سعيدة على 
القليلة، أما ما يحدث اليوم وبخاصة أن وسائل 
التواصل االجتماعي يصل إلى كل بيت ليصبح 
العالم قرية صغيرة يمكن للجميع االطالع على 
كل ما يجري بكل يسر وسهولة، والفقراء باتوا 
يدركون ما يتعرضون له من ظلم واستغالل من 
قبل الدول أو األغنياء الذين يعيشون أمجادهم 

على حساب كد وتعب هؤالء.  
يصف المهاتما غاندي الفقر فيقول: »أنه أسوأ 
أبي  بن  علي  ويقول  العنف«  وأشكال  أنواع 
واعتبر  لقتلته«،  رجالً  الفقر  كان  »لو  طالب: 
أرسطو الفقر »أصل الثورة والجريمة«، ويقول 
البابا فرنسيس: »في هذه األيام يوجد الكثير من 
الفقر والفقراء في العالم، وهذه فضيحة مدوية 

الخيال  في  بعيداً  األخوة  من  البعض  يذهب 
وتمجيدهم  القادة  بعض  تعظيم  حول  واألحالم 
هالة  رسم  ثم  ومن  بهم،  األعمى  والتعلق  بل 
أو  كلمة  كل  من  وحفظهم  حولهم  القداسة  من 
سؤال أو جواب يمسهم من قريب وبعيد، ألنهم 
والجواب  والسؤال  النقد  فوق  البعض  نظر  في 
ذلك سببا  كانت  هنا وهناك،  أخطاء  لهم  وليس 
الدول  وتحول  والتراجع  االنهيار  من  حالة  في 
وتحركات  وتناقضات  لصراعات  ساحة  إلى 
لعينة وشريرة، ألطراف ال ترغب سوى تحول 
األخوة إلى أعداء وكل يوشي لينهي اآلخر وهي 

أكبر أماني األعداء.
الذين  القادة  هؤالء  من  البارزاني  مسعود  كاك 
أنه  بالغ على  البعض بخبث ونفاق  يقترب منه 
»األسطورة » في السياسة والدهاء وأنه البطل 
وأنه  بعده،  وال  قبله  من  هناك  وليس  القومي 
النهج الخالد« و«الكردايتي«  صاحب نظرية« 

وما سوى ذلك!
والصراعات  التناقضات  ظل  في  والحقيقة 
األوسط،  الشرق  في  نعيشها  التي  العميقة 
خيانة  وكذلك  الدولية  األطراف  نفاق  وكذلك 
والعشائرية  اإلقطاعية  والشخصيات  الطبقات 
والمبادئ  واألخالق  القيم  لكل  والبرجوازية 
األثمان ألشرس  بأرخص  القيم  وبيع  اإلنسانية 
الشخصيات  من  تجعل  التاريخيين،  األعداء 
ضحية  البارزاني  مسعود  الكاك  مثل  والقادة 
لدوائر  التابعة  السوداء«  »الغرف  في  يدار  ما 
كل  في  للكرد  اإلبادة   سوى  تريد  ال  مشبوهة 
أماكن تواجدهم، ليتم تحويل األخوة إلى أعداء 
على مسائل وقضايا لها حلول جذرية وابدية في 

األوضاع  وتفاقم  سوريا  في  األزمة  بداية  منذ 
داخلها وانتشار النزاعات الطائفية وتغير مسار 
األساسية  غايتها  عن  بعيداً  آخر  لمنحى  الثورة 
ودخول سوريا إلى دوامة يصعب الخروج منها، 
في  التحية  البنية  دمار  إلى  النزاعات  هذه  أدت 
أغلب المناطق السورية، وال تزال مستمرة في 
وشرق  شمال  شعوب  أن  إال  المناطق،  بعض 
نظام  واتخاذ  المعادلة  تغيير  استطاعوا  سوريا 
القائد عبد  فلسفة  واالعتماد على  الذاتية  اإلدارة 
هللا أوجالن لبناء نموذج ديمقراطي سليم هادف 
إلى تأسيس مجتمع ديمقراطي تسود فيه العدالة 
وحماية  للحرية،  الحقيقي  والمعنى  والمساواة 
البنية التحتية والحفاظ على إرث وثقافة الشعوب 
القاطنة في المنطقة، ناهيك عن التطورات التي 
حققتها اإلدارة الذاتية على كافة األصعدة من بناء 
المؤسسات الديمقراطية بدءاً من الكومين وانتهاًء 

بأعلى هيئة ضمن اإلدارة وبناء تنظيمات نسوية 
ومنح المرأة الحرية للمشاركة في بناء المجتمع.

مفتاح حل األزمة السورية

لحزب  المشتركة  الرئيسة  تحدثت  ذلك  حول 
هدية  سبيه  تربه  ناحية  في  الديمقراطي  االتحاد 
الذاتية  اإلدارة  نظام  إن  فقالت:  لصحيفتا  شمو 
أدى إلى تحول الثورة السورية وتغيير مسارها 
اإلدارة  مناطق  في  السليم  إلى مسارها  الخاطئ 
الذاتية، وكان هدفها بناء المؤسسات المدنية التي 
تضمن للشعب حقة في تقرير مصيره وحق إبداء 
الثقافات  وتنوعت  األم،  بلغته  والتعليم  الرأي 
لتصبح لوحة فسيفسائية ال مثيل لها، وتتجه أنظار 

العالم إلى مناطق الشمال السوري للتعرف على 
الحل  مفتاح  أصبحت  التي  الفريدة  الفلسفة  هذه 
لألزمة السورية، وخالل هذه األعوام من عمل 
اإلنجازات  الكثير من  بأنها حققت  اإلدارة نرى 
وغيرت العديد من المفاهيم، ويمكننا القول بأنها 
وشرق  شمال  شعوب  إرادة  تمثيل  في  نجحت 
للعالم  صورة  تعطي  أن  واستطاعت  سوريا 
أجمع بأن ثورتنا سلمية مطالبها بناء مجتمع حر 

ديمقراطي«.
على  قادرة  الذاتية  اإلدارة  هدية:  وأوضحت 
وشرق  شمال  وشعوب  السوري  الشعب  تمثيل 
وجميع  أستانا  كمؤتمر  المؤتمرات  في  سوريا 
ألنها  السوري،  الحل  تخص  التي  االجتماعات 
طاولة  إلى  ومعاناته  الشعب  آالم  نقل  تستطيع 

الحوار.

مشاركة  بالقول:  حديثها  شمو  هدية  واختتمت 
لحل  ضرورية  المؤتمرات  في  الذاتية  اإلدارة 
فلسفة  على  القائمة  واإلدارة  السورية،  األزمة 
إدارة  تكون  أن  بد  ال  مشترك  وعيش  حرة 
في  الذاتية  اإلدارة  مشاركة  وعدم  نموذجية، 
إرادة  إشراك  عدم  يعني  األخير  آستانا  مؤتمر 
الشعب السوري في تقرير مصيره، وأن األزمة 

السورية ستتعقد بشكل أكبر.

ووجهاء  شيوخ  أبدى  ـ  هللا  عبد  المهند   / الرقة 
التي  للجريمة  وإدانتهم  رفضهم  الرقة  عشائر 
الحسكة،  بمدينة  الماضية  األيام  في  ارتكبت 
بشمال وشرق  االجتماعية  العدالة  هيئة  مطالبين 
مرتكبي  بحق  العقوبات  أشد  تنزل  أن  سوريا 
جريمة قتل الفتاة القاصر عيدة ليكونوا عبرة لمن 

تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه األعمال.
 أهالي وشيوخ ووجهاء العشائر في شمال وشرق 
عيدة  القاصر  الفتاة  بحق  الجريمة  سوريا يصفون 
المنطقة  في  اقتُرفت  التي  الجرائم  أبشع  من  بأنها 
التي تم توثيقها عبر فيديو صوره أحد المشاركين 
بالجريمة، مما سبب غضباً واستياًء كبيراً بين جميع 
الجريمة  والقت  استثناء،  بدون  المنطقة  شعوب 
وإدانة من داخل وخارج سوريا، ومن هنا  رفضاً 
من  ويقتص  العادل  مجراه  يأخذ  أن  للقضاء  بد  ال 

هؤالء المجرمين.  

مل يحض أي دين عىل القتل

وحول هذا الموضوع التقت صحيفتنا بشيخ عشيرة 
الِعلي رمضان الرحال الذي تحدث وقال: الجريمة 
الطفلة  الحسكة بحق  التي حدثت في ريف  البشعة 
القاصر هو أمر شائن وغير مقبول، لم يحض أي 

دين من األديان أو مذهب على القتل، ولم يسمح أي 
دين بقتل اإلنسان بدون حق.

على  يكره  ال  اإلسالمي  الدين  الرحال:  وبين 
قَبول  على  فتاة  أي  إجبار  يجوز  ال  أي  الزواج، 
الزواج رغماً عنها عندما تكون بالغة، فكيف عندما 
تكون الطفلة قاصرة، كالطفلة عيدة التي اغتالوها 
بطريقة ال ترقى لإلنسانية وال للدين بحجة الشرف.
القتلة خارج  قام به هؤالء  بقوله: ما  الرحال  وأكد 
عن القانون والدين اإلسالمي والمسيحي واليهودي 
وكافة األديان، وهنا السؤال ما ذنب هذه الطفلة كي 
تقتل بهذه الطريقة الشنيعة، جريمتها ألنها لم تقبل 

الزواج من ابن عمها مكرهة عليه.
يمتون  ال  المجرمون  هؤالء  الرحال:  وأوضح 
إنهم  رحمة،  قلوبهم  في  توجد  وال  بشيء  لإلسالم 
عن  ويمنعهم  ينصحهم  رجل  بينهم  يكن  ألم  قتلة. 
أحرقت  استغاثتها  أصوات  الجريمة،  هذه  ارتكاب 
قلوب الماليين من الناس في سوريا وخارجها لكن 

ال مكان لإلنسانية في قلوب أولئك القتلة.
الرحال  رمضان  الشيخ  طالب  حديثه  نهاية  وفي 
رئاسة هيئة العدالة االجتماعية بالوقوف على هذه 
الجريمة النكراء وإنزال أشد العقوبات بحق هؤالء 
المجرمين لتكون عبرة لغيرهم ويكونوا عبرةً لكل 

جاهل.

الجرمية بشعة وتنايف أخالقنا

تركي  الصبخة  عشيرة  شيخ  تحدث  وبدوره 
السوعان وقال: إن جريمة القتل بحق الطفلة عيدة 
من أبشع الجرائم في المنطقة، هل الشرف أن تقتل 
فتاة قاصر بهذه الطريقة الوحشية، واألبعد من ذلك 
أين  حياء،  دون  الجريمة  ونشر  بتصويرها  قمتم 

الشرف في ذلك وأين الرحمة!
وبين السوعان بقوله: إن أعرافنا وتقاليدنا لم ولن 
هؤالء  به  قام  الذي  االجرامي  الفعل  بهذا  تسمح 
التي  القضية  لهذه  الطفلة حل  هذه  قتل  هل  القتلة، 
هذه  في  الشرف  أين  شرف،  قضية  يسمونها 
القضية؟ كان عليهم أن يحلو الموضوع بالتراضي. 
وال  القتل  يستحق  شائن  فعل  أي  ترتكب  لم  الفتاة 

يوجد أي شيء يبيح لك أن تقتل نفساً إال بالحق.
يتم  أن  يجب  بالقول:  حديثه  السوعان  واختتم 
غير  العمل  هذا  على  المجرمين  هؤالء  محاسبة 
اإلنساني والحكم عليهم بأشد العقوبات، وعلى هيئة 
وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة  االجتماعية  العدالة 
سوريا أن تتابع هذا الموضوع لوضع حد لمثل هذه 

الجرائم ومحاسبة فاعليها.

كوباني/ سالفا أحمد ـ لفتت عضوة منظمة سارا 
لمناهضة العنف ضد المرأة سوزان مصطفى بأن 
اسطنبول  اتفاقية  من  االنسحاب  بقرارها  تركيا 
تسعى  المرأة،  ضد  العنف  تمنع  التي  الدولية 
عن  البعيدة  وممارستها   جرائمها  لشرعنة 

اإلنسانية بحق المرأة في تركيا والعالم أجمع.

ودولة   2012 عام  تموز   19 ثورة  بدء  منذ 
أجنداتها  لتحقيق  جاهدة  تسعى  التركي  االحتالل 
المنطقة،  في  االحتاللية  وحمالتها  وتدخالتها 
ومن أهدافها األساسية تصفية الوجود الكردي في 
الفاشية،  العثمانية  المنطقة، وإعادة إحياء سلطنتها 
السورية  المدن  من  للعديد  التركي  االحتالل  ومنذ 
يومي  بشكل  تتعرض  المناطق  تلك  في  والمرأة 
لجميع أشكال العنف واالنتهاكات بحقها تحت سمع 

وبصر دول العالم أجمع.
قبل  المحتلة من  المناطق  النساء في  تتعرض  فيما 
مرتزقة االحتالل التركي في عفرين وسري كانيه 
لعمليات  والباب،  وجرابلس  واعزاز  سبي  وكري 
القتل والسبي والخطف واالعتداء واالعتقال بشكل 
مناطق  في  اإلرهابية  إلى عملياتهم  يومي، إضافة 
خاللها  من  يستهدفون  التي  سوريا  وشرق  شمال 

إرادة المرأة الحرة. 

تركيا ترشعن جرامئها بانسحابها 
من االتفاقية

منظمة  بعضوة  التقت صحيفتنا  الخصوص  وبهذا 
سار لمناهضة العنف ضد المرأة سوزان مصطفى 
حيث قالت: مع بدء األزمة السورية ودولة االحتالل 
المرأة  شخصية  كسر  إلى  جاهدة  تسعى  التركي 
المنطقة، مستهدفة من  إرادة شعوب  الحرة وكسر 
الوحشية،  والطرق  األساليب  بأقذر  المرأة  خاللها 
والهدف من استهداف تركيا لشخصية المرأة الحرة 
وباألخص المرأة الكردية في المنطقة هو القضاء 
المنطقة  نساء  إليه  تسعى  التي  الحر  الفكر  على 

للتخلص من قيود العبودية والسلطوية. 
المحتلة  التركية  الدولة  بقولها:  سوزان  وأشارت 
التي  الدولية  إسطنبول  اتفاقية  من  انسحابها  بقرار 
لشرعنة جرائمها  تسعى  المرأة،  العنف ضد  تمنع 
تركيا  في  المرأة  بحق  الوحشية  وممارساتها 
والمناطق التي تحتلها، وهي تخشى من فكر المرأة 
أثبتت  القوية  بإرادتها  التي  والديمقراطية  الحرة 
الحياتية  المجاالت  كافة  في  جدارتها  أجمع  للعالم 
قيادة  على  قادرة  بأنها  والعسكرية  واالجتماعية 
أيضاً،  مجتمعها  وقيادة  العسكرية  الحمالت  أكبر 
تقوم تركيا بارتكاب المجازر والجرائم بحق المرأة 
من  تسعى  التي  مسيرتها  عن  ردعها  من  لتتمكن 
الذهنية  من  العالم  شعوب  كافة  تحرير  خاللها 

السلطوية والدكتاتورية. 
وتطرقت سوزان في حديثها قائلة: مجازر وجرائم 
تركيا لن تثنينا عن البحث عن حريتنا وديمقراطيتنا، 
بل  مشورانا،  مواصلة  عن  تحييدنا  تستطيع  ولن 
تزيدنا  الوحشية  بممارستها  فإنها  العكس  على 
إصراراً وعزيمةً لمواصلة درب نضالنا ومقاومتنا 

حتى تحرير جميع النسوة من قيود العبودية. 

سنتمكن من إفشال املخططات 
التي تستهدفنا

الوحشية  الجريمة  القول:  سوزان  وواصلت   
دنيز  الكردية  المرأة  بحق  حصلت  التي  األخيرة 
بورايز كان الهدف منها النيل من إرادة المرأة في 
باكور كردستان، والمرأة تعمل جاهدة للقضاء على 
دكتاتورية السلطنة العثمانية وتسعى لنشر الحرية 
لتركيا  نسمح  ولن  العالم،  أنحاء  كافة  في  والسالم 

وال لغيرها بالتأثير على نضالنا ومقاومتنا. 
الرفع من  وشددت سوزان في حديثها على أهمية 
وتيرة نضال المرأة ومقاومتها في وجه االستبدادية 
علينا  وقالت:  إرادتها،  تستهدف  التي  والوحشية 
كنساء شمال وشرق سوريا الرفع من وتيرة نضالنا 
وعملنا، وبمقاومتنا وإصرارنا سنتمكن من إفشال 
جميع المساعي والمخططات التي تستهدف وجودنا 

وإرادتنا.
وفي نهاية حديثها انتقدت سوزان مصطفى صمت 
تجاه  الدولية  النسائية  والمنظمات  الدولي  المجتمع 
الممارسات الوحشية بحق المرأة في المنطقة قائلة: 
الدولي  المجتمع  على  يجب  كان  الذي  الوقت  في 
في  المرأة  مساندة  والحقوقية  النسائية  والمنظمات 
الذهنية  من  المجتمع  وتحرير  لتحريرها  نضالها 
والحرية  السالم  وتدعي  والسلطوية  العبودية 
مخططات  تدعم  الحقيقة  في  لكنها  والديمقراطية، 

وممارسات تركيا اإلرهابية بصمتها. 

كركي لكي/ ليكرين خاني ـ بينت الرئيسة المشتركة لحزب االتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه هدية شمو أن نظام 
اإلدارة الذاتية حول مسار الثورة في شمال وشرق سوريا إلى ثورة حقيقية، وأشارت إلى أن مبادئ اإلدارة الذاتية وبنيتها 

التحتية متينة كونها قائمة على فكر وفلسفة القائد عبد اهلل أوجالن.

عندما يكون لدينا الكثير من الثروات والموارد 
القديم  للتاريخ  عدنا  ما  وإذا  الجميع«،  تكفي 
والحديث سنرى بأن الفقر من األسباب الرئيسية 
واالضطرابات  واالحتجاجات  الثورات  لقيام 

التي تتكرر في العديد من البلدان. 
الفقر  أدى  الماضية  األخيرة  األعوام  وفي 
إلى  الغذائية  المواد  أسعار  في  الحاد  واالرتفاع 
ثورات ومظاهرات عارمة في العديد من البلدان 
كبيرة  وهوة  أزمة  وهناك  واآلسيوية،  العربية 
بين األغنياء والفقراء وإذا ما قامت ثورة الجياع 
ستحدث أزمة قد تكون مدمرة للكرة األرضية. 

إن التعهد من قبل الدول الغنية بتبني الكثير من 
بالعالم  تعصف  التي  األزمات  إزاء  االلتزامات 
الواقع،  أرض  على  تطبيقه  يتم  ال  كالم  مجرد 
كاهل  أرقت  التي  مثالً  المناخي  التغيير  مسألة 
لماذا ال  جائحة كورونا،  وأيضاً  الفقيرة  البلدان 
باعتقادي  الفقيرة،  للشعوب  اللقاحات  تسليم  يتم 
العالم  في  اقتصاد  أكبر  صاحب  أمريكا  أن 
األكبر  المسؤولية  يتحملون  واالتحاد األوروبي 
في الحد من ظاهرة الفقر والمساواة بين البشر 

وبخاصة في دول العالم الفقيرة.
لهذه  حلول  إيجاد  الضروري  من  أن  هنا  ومن 
دول  وعلى  يوم،  بعد  يوماً  تتفاقم  التي  المشكلة 
وكاقتراح  الكاملة  بمسؤولياتها  القيام  العالم 
مهمتها  تكون  مؤسسة  أو  منظمة  عن  اإلعالن 
تمولها  للفقراء،  الدعم  وتقديم  الفقر  مكافحة 
الدول الغنية للخروج من هذه األزمة التي ألمت 

بماليين البشر في مختلف دول العالم.
ولعل االقتراح الذي اقترحه الخبير االقتصادي 
عندما  نوبل،  جائزة  على  الحائز  توبين  جيمس 
تحويالت  جميع  على  صغيرة  ضريبة  اقترح 
وتمويل  المضاربة  لردع  الفورية  العمالت 
العديد من  األعمال الجيدة، والقت فكرته قبول 
في  السياسيين  وحتى  واالقتصاديين  الخبراء 

العشرين  ومجموعة  األمريكية  كالرئاسة  العالم 
بسيطة  ضريبة  وفرض  األوروبي،  واالتحاد 
االتحاد  في  المؤسسات  بين  المعامالت  على 
األوروبي فقط، يمكن جمع أكثر من 50 مليار 

يورو في أوروبا وحدها خالل عام واحد. 
بمعالجة  يقوم  األمريكي  الفيدرالي  االحتياطي 
14 تريليون معاملة مالية يوميًا ما قيمتها تتجاوز 
مليارات الدوالرات سنوياً، ومجرد فرض رسم 
أو  الدولية  المالية  المعامالت  هذه  على  بسيط 
من  أكثر  ورائها  من  ستجني  العالمية  التجارة 
100 مليار دوالر يمكن من خالله مكافحة الفقر 

وتغيير المناخ وإعادة األمور إلى نصابها.
من األمور المسلمة بها أن االنسان الفقير إنسان 
كل  في  الصعاب  تحمل  على  قادر  البنية  قوي 
األسف  ومع  يخسره،  ما  لديه  وليس  األوقات 
األرض  وجه  على  حزب  أكبر  الفقراء  حزب 
األغنياء  وجه  في  الوقوف  وبإمكانهم  اليوم، 

الذين  أشخاص،  أو  وحكومات  دوالً  كانوا  إن 
يحاولون أن يصبحوا أكثر ثراًء من خالل جهد 
وكد هؤالء الفقراء، الذين بإمكانهم قلب الطاولة 
على كل من يستغلهم ويعيش من تعبهم وعرقهم، 
الغنية  الطبقة  وجه  في  ثورة  لقيام  بد  ال  واآلن 
القوانين والمواثيق  التي باتت تتمرد حتى على 

الدولية. 
وفي الختام ال يسعنا إال أن نقول: أما آن األوان 
العميق،  ثباته  العالمي من  كي يستيقظ الضمير 
خالل  من  جاء  وبذخهم  غناهم  بأن  ويعترف 
استغالل الفقراء في العالم، ومكافحة هذه اآلفة 
باتت ضرورة ومسؤولية دولية وال بد من اتخاذ 
اإلجراءات المناسبة حول إيجاد الطرق والسبل 
يستفحل  أن  قبل  الفقر  على  القضاء  تكفل  التي 
األمر بما ال يمكن السيطرة عليه وتكون العواقب 

وخيمة وكارثية على الكرة األرضية.

إطار مجلس وطني أو ما شابه ذلك.
وفي الكثير من المرات ناشدت شخصيات وطنية 
البارزاني،  مسعود  كاك  معروفة  وفنية  وثقافية 
الوطني  الصعيد  على  أدواره  وآخر  أهم  ليلعب 
والقومي واإلنساني، باعتباره اآلن يملئ الفراغ 
في  أوجالن  المناضل  وقوع  بعد  حصل  الذي 
األسر، إثر مؤامرة دولية دنيئة منذ 21 عاما«، 
الطالباني  جالل  مام  الرئيس  رحيل  وكذلك 
يطرأ  ما  لكل  والضبط  االتزان  يعيد  كان  الذي 
الساحة  يصيب  وشر  وتدخل  اضطراب  من 

وحنكته  بمهارته  يستطيع   وكان  الكردستانية، 
و  أجواء  إلى  الشريرة  والنوايا  المعادالت  قلب 
نحو  والتقدم  التطور  تجلب  إيجابية،   خطوات 
يدفع  كما  والضياع،  الوراء  نحو  ليس  و  األمام 
السياسي«  العهر   « يمارس  ويسعى بعض من 
المنافع  لبعض  تحقيقا«  بالغة  ودقة  معنى  بكل 

والمصالح الشخصية القذرة.
إثر  والدولية  اإلقليمية  وتكالب بعض األطراف 
تحقيق   إلى  آفا  وروج  كردستان  باشور  توصل 
األمور،  بعض  االتفاق حول  المكتسبات  بعض 
بفضل دماء أبناء وبنات الشعب الكردستاني من 
السياسات  ظل  وفي  كردستان،   أنحاء  مختلف 
ألماني  المعادية  الدول  لبعض  المشبوهة 
بعض  ذهبت  الكردستاني،  الشعب  وتطلعات 
طريق  وعن  الكردستانية  الفضائية  القنوات 
بعض الوجوه المشبوهة كإعالميين ومستشارين 

ومن يتسترون بمهنة الصحافة  فيها، إلى نسف 
كل أواصر وعالقات األخوة ليعملوا ما بوسعهم 
واألكاذيب  الطرق  بشتى  الفتنة  نار  إشعال  في 
الكرد  األخوة   بين  حرب  وإشعال  والدعايات، 
والكراهية  الثقة  وعدم  الشك  بذور  وزرع 
وتأليب  كالحزبية  واهية  أسس  على  والعدائية 

الذهاب  من  بدالً  ذلك،  إلى  وما  ذاك  على  هذا 
إلى وقف تمادي البعض من  الوجوه التي تفوح 
الذين  وخاصة  والشبهات  الخيانة  رائحة  منهم 
كانية وكركوك وخانقين  تركوا عفرين وسري 
وإفالسهم  هزائمهم  يجترون  ورائهم  وشنكال  
وفشلهم وعجزهم بطرق ملتوية ونفاق ال نهاية 
الحقيقي  ذلك إلخفاء خياناتهم وحجمهم  له، كل 
وإبعاد الشبهات عن أوضاعهم المعروفة للقريب 

والبعيد.
ما نذهب إليه في هذا المجال ال بد أن يوقظ كل 
يعود  وأن  بعيدا  واألحالم  األوهام  أخذته  من 
إلى رشده، من يتصور أن الزعيم أو العائلة أو 
العشيرة أو الحزب أو ثروته ومكانته ستخلصه 
الذين أخذوا على عاتقهم وأمام  الطغاة  من شر 
جمهورهم وناخبيهم قرار تصفيتنا وإبادتنا واحداً 
بعد اآلخر، وال يترددون في انتهاز أية فرصة 
للقضاء علينا كبشر وعلى ثقافتنا وحتى أحجارنا 

وأشجارنا وأسمائنا وألواننا.
وأمراض  العظمة  أوهام  وطأة  تحت  ذلك  كل 
لديهم  وتراكمت  بهم  وتتحكم  تسكنهم  تاريخية 
وعدم  والعنصرية  والكراهية  الحقد  ألوان  كل 
قبول اآلخر، تلك األوبئة والسموم التي تشربت 
إال على  تعيش  أن  تأبى  باتت  التي  دمائهم،  بها 
دماء األبرياء والبشر، الذين ال ذنب لهم سوى 
أنهم يؤمنون باألخوة والمساواة واإلنسانية ككل 

البشر.
وأخيراً ال بد من مراجعة حقيقية للذات والتساؤل 
والسقوط  والغفلة  الغرور  والتوقف عن حاالت 
بالعقل واالبتعاد  الماضي والتفكير  في أمراض 
ال  رخيصة  وعاطفة  مسبقة  إسقاطات  كل  عن 
جدوى منها وال خير فيها وأن ال يرى أحد نفسه 
والسؤال  النقد  ومقاييس  ومعايير  العباد  فوق 
فالقيمة الحقيقية ألي أحد بات لما سيقول ويفعل 
ويحقق ويغير، وعندها فقط سوف يتحقق مقولة 
مارتن لوثر: »إما أن نعيش كاألخوة أو ستنهشنا  

الكالب«.

 ثورة 19 تموز
وحقيقة هويتها

بعد مرور عقد من الزمن على الوضع والواقع 
التي ميكن  التقييم  السوري؛ جميع عمليات 
وهي  أال  واحدة  نتيجة  إلى  تصل  بها  القيام 
حيث  السورية؛  املصلحة  نحو  تغير  شيء  ال 
ملحوظ  تطور  أي  دون  هي  كما  األمور  بقيت 
السوريون  أرادها  التي  النتائج  شكل  في 
والكرامة  للحرية  وهتفوا  خرجوا  حينما 

والعدالة.

انحسار التطور وبعد هذه السنوات له أسبابه 
ولم يعد محصوراً بشكل األعداد والتنظيم 
األمور  من سّير مجرى  هناك  فحسب؛ حيث 
وكأنه  منحى ظاهري  في  اآلن  وباتت  وحّورها 
ومنحى  وحاجاته  السوري  بالشعب  متعلق 
األجندات  مترير  حيث  األخطر،  وهو  مبطن 
وتطوير  وقضيتهم  السوريني  حساب  على 
في  يكمن  الضياع  هذا  في  األصل  االحتالل. 
أن الهوامش كانت كبيرة وال تزال للجماعات 
احلر؛  باملعارضة واجليش  التي أسمت نفسها 
القرار  غياب  املساحة في ظل  تلك  ساهمت 
الذاتي إلى تدخالت شتى متت وسّيرت األمور 
مصلحة  أي  دون  مصاحلها  يخدم  ما  نحو 
والداني  للقاصي  واضحة  واألمور  سورية، 

اليوم.

التي  متوز   19 لثورة  التاسعة  الذكرى  في 
آفا-  انطلقت من كوباني عام 2012 في روچ 
نقّيم  أن  إال  يسعنا  ال  سوريا  وشرق  شمال 
هذه  خصوصية  أن  وهي  بحقائقها؛  األمور 
قرارها  خطها،  استقاللية  في  كانت  الثورة 
السوريني  كل  مبظلومية  شعورها  الشعبي، 
املبادئ  هذه  لتحقيق  فانطلقت  متييز،  دون 
للنظام  التقليدي  النمط  كسر  في  وجنحت 
املهيمن في سوريا، وطّورت هذه الثورة شكالً 
الكردي  الشعب  حاجة  عن  معبراً  جديداً 
وغيرهم من الشعوب؛ فأكدت بأنها ال تتبنى 
تسعى  العكس  على  بل  االنتقام،  معايير 
البعض حتى  أن  مع  والتحرر  لإلنقاذ  وتناضل 
ألنها  فقط  تشويهها،  يريدون  يزالوا  ال  اآلن 
تهم  خالل  من  يكون  الذي  التشويه  جنحت؛ 
للكرد  ثورة  أنها  قبيل  من  وباطلة  مزيفة 
التي  السنوات  غيرهم.  دون  االنفصاليني 
مضت أكدت من خالل التضحيات املشتركة 
وبقية  والسريان  والعرب  الكرد  بني  متت  التي 
إرادته  يرى  والكل  اجلميع  ثورة  أنها  الشعوب 
أثبتت  حيث  ضمنها،  مصادرة  كانت  التي 
الذي  احلر  اجملتمع  برمته،  اجملتمع  ثورة  بأنها 
بات  حيث  بنفسه،  نفسه  يدير  وإمنا  يُقاد  ال 
اجملتمع وبعد هذه الثورة منظماً قوياً مدافعاً 
جناحاً  وحقق  التصفية  أشكال  ذاته ضد  عن 

في ذلك.

وجودها  وأثبتت  إرادتها  املرأة  طورت  كذلك 
أنكرت  التي  القيود  كل  وكسرت  وهويتها 
الريادي  ودورها  قيمتها  من  وجردتها  وجودها 
بتنا  حتى  الدميقراطي؛  اجملتمع  في  والهام 
اليوم ومن خالل هذه الثورة الدميقراطية أمام 
اإلنسانية  أنقذت  وتضحيات  بطوالت  ظهور 
ذلك  جتلى  احلقيقية،  املرأة  صورة  وجسدت 
وتطوير  لإلرهاب  التصدي  شكل  في  بوضوح 

النظام اإلداري الدميقراطي.

تزال  وال  متت  والتطورات  املكاسب  هذه  كل 
وعنفوانها  بقوتها  مستمرة  متوز   19 ثورة 
اخلالف  أشكال  كل  أفشلت  الشعبي؛ 
والعرقي من خالل  والديني  املذهبي  والصراع 
قوة العماد األساسي فيها، هو مشروع األمة 
الضيقة  الصنوف  ألغى  الذي  الدميقراطية 

للنزعات واألشكال القومومية الضيقة.

هذه الثورة اليوم متثل مفتاح نحو اإلنقاذ في 
املستقبل  تخدم  ومبادؤها  معاييرها  سوريا؛ 
التي  السنوات  السوريني.  لكل  الدميقراطي 
مرحلياً  املصاغة  احللول  فشل  أثبتت  مرت 
والتي أنكرت حقيقة اجملتمع السوري وجتاوزت 
 19 ثورة  متثلها  اليوم  اآلمال  فإن  لذا  إرادته؛ 
الشعوب  وجميع  الكردي  شعبنا  حلرية  متوز 
ثورة  إنها  السوري؛  الشعب  وعموم  األخرى 
اجملتمعي.  احلل  وثورة  الدميقراطي  التحول 
محاوالت  كل  رغم  اآلن  حتى  استمرارها  وما 
يؤكد  ما  مسارها؛  صوابية  دليل  إال  خنقها 
للحرية  الفعلي  الضمان  ستكون  بأنها 
وبناء  احملتلة  املناطق  وحترير  والدميقراطية 

اإلرادة اجملتمعية املطلقة.

فواصل

آلدار خليل
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من هو عبد الرحمن الشهبندر..؟

إنه رجل وطني بامتياز مخلص لقضية شعبه ووطنه 
الشعب  هذا  تحرير  أجل  من  ومناضل  السوري 
عبودية  واالحتالل،  العبودية  براثن  من  والوطن 
بعده  ومن  العثماني  واالحتالل  والتخلف،  الجهل 
قادراً  مفكراً  كان  االنتداب.  مسمى  تحت  الفرنسي 
على تبسيط األمور وتقييمها بشكل صحيح، منفتحاً 
واإلنجاز  والتفاوض  للتطور  قابالً  الجميع  على 
ذي  مستقل  بوطن  يحلم  سوري  كل  حلم  وتحقيق 
سيادة. كان ُمختلفاً ومتميزاً عن غيره من الزعماء 
المعاصرين له من خالل تفوقه وتألقه في بُعد نظره 
الوطني. كان على تواصل مع  السياسي واهتمامه 
كّلٍ من الزعيم إبراهيم هنانو في الشمال السوري 
اجتمع  ثورة حماة، كما  قائد  القاوقجي  ومع فوزي 
مع الوجيه محمد بك العياش واتفقا معاً على توسيع 
دير  خاصة  الشرقية،  المنطقة  إلى  الثورة  رقعة 
الزور والرقة. مما ال شك فيه أن الشعب والوطن 
روحه  من  هاماً  جزءا  باستشهاده  فقد  قد  السوري 

وتألقه نحو االنعتاق والتحرر من نير االحتالل. 

النشأة والتعليم

دمشق  في  الشهبندر  الرحمن  عبد  الدكتور  ولد 
القيمرية من أسرة كردية تعود بأصولها إلى  بحي 
بكردستان  السليمانية  مدينة  في  البابانية  العشيرة 
في السادس من تشرين األول عام 1879 لم يكن 
يكبره من زعماء الحركات الوطنية السورية الذين 
)المولود  األتاسي  هاشم  إال  بعده  الجهاد  واصلوا 
1875( وفارس الخوري )المولود 1873(، ومع 
التالين  أرفع من كل  الفكرية  فقد كانت مكانته  هذا 
السياسية  حياته  يُتّوج  لم  أنه  من  الرغم  على  له 
المعروفة  الشخصية  والده  كان  الرئاسة.  بوظائف 
كان  حين  توفي  وقد  الشهبندر،  صالح  بوطنيتها 
فعاش  عمره،  من  السادسة  في  الرحمن  عبد  ابنه 
طاهر  الشيخ  إلى  أرسلته  التي  والدته  رعاية  في 
»حلقة  جمعة  يوم  كل  يعقد  كان  الذي  الجزائري 
ويحضرها  العظم  رفيق  بيت  في  الكبرى«  دمشق 
إصالح  حلقة  فكانت  والمصلحين،  المفكرين  كبار 
ونقد للسلطنة العثمانية، وبحث عن الهوية الوطنية 
بهجوم  يُعرف  بدأ  ما  تواجه  كانت  التي  لسوريا، 
التتريك«. وبعد أن تلقى الشهبندر تعليمه العام في 
دمشق ارسلته والدته إلى بيروت لدراسة الطب في 
الجامعة األمريكية التي تخرج منها طبيباً وهو في 
اختارته   )1904( عمره  من  والعشرين  الخامسة 
طالبه  أبرز  من  وكان  لطالبها  مدرساً  الجامعة 

الشاعر إبراهيم طوقان.

العودة إىل دمشق

إلى  انتسب   1908 عام  دمشق  إلى  عودته  لدى 
ابتعد  ثم  قصيرة  لفترة  والترقي  االتحاد  جمعية 
عنها نتيجة تطور فكره وبحثه المستمر عما يجمع 
كما  »السفاح«  باشا  جمال  من  هرباً  السوريين. 
آبائه  أسماه السوريون، انتقل الشهبندر إلى موطن 
ومنها  كردستان،  باشور  في  السليمانية  واجداده، 
توجه صوب بغداد ثم الهند فمصر التي استقر بها 
لفترة من الزمن متولياً تحرير جريدة »الكوكب«. 
ثم عاد إلى دمشق مع دخول قوات الشريف حسين 
بارزة  مواقف  له  كانت  فيصل عام 1918.  بقيادة 
مما  الفرنسي  واالنتداب  بلفور  وعد  رفض  في 
والحكم عليه  القبض عليه  إلقاء  إلى  الفرنسين  دفع 
في  الدين  بيت  إلى  ونفيه  عاماً  عشرين  بالسجن 
لبنان ثم إلى جزيرة أرواد، وبعد قضاء سنتين في 

إلى أوروبا وأمريكا  السجون أطلق سراحه فسافر 
االنتداب  بإنهاء  والمطالبة  السورية  القضية  لشرح 
الفرنسي. تم تكليفه بحقيبة الخارجية بالحكومة التي 

شكلها هاشم األتاسي في أيار سنة 1920. 
في  ظاظا  حسن  الصحفي  والكاتب  األستاذ  يذكر 
الشام(  وبالد  مصر  بناء  في  الكرد  )دور  كتابه 
صفحة 171 بأنه »... أثناء اجتماع لمجلس الوزراء 
مع ملك سوريا فيصل ابن الشريف حسين، رفض 
الشهبندر  الرحمن  عبد  الدكتور  الخارجية  وزير 
بإنذار  المعروف  غورو  الجنرال  بطلبات  القَبول 
غورو، ومنها تسليم دمشق، وخط سكك الحديد في 
رياق وحمص وحلب وحماة. كان رد الملك فيصل 
األول ملك سوريا: »أنا أقول لك يا شهبندر أنا ابن 
غورو  الجنرال  شروط  على  وسأوافق  هللا  رسول 
الرحمن  عبد  الدكتور  فأجابه  الفرنسية«.  والقيادة 
أنا  لك..  أقول  »وأنا  الخارجية:  وزير  الشهبندر 
على  أوافق  ولن  سوريا،  البلد،  هذا  ابن  كردي 

تسليمها ال لغورو وال لغيره«. 

حزب الشعب ونشاط الشهبندر

الشعب  حزب  الشهبندر  أسس   1924 عام  في 
بإلغاء  للمطالبة  الشعب  تنظيم  أجل  الذي سعى من 
السورية،  الجمهورية  وإقامة  الفرنسي  االنتداب 
سلطان  بقيادة  الكبرى  السورية  الثورة  في  شارك 
األول  الثورة  بيان  كتب  من  وهو  األطرش،  باشا 
حكمت  الثورة  فشل  1925وبعد  سنة  يده  بخط 
باإلعدام،  غيابياً  عليه  الفرنسية  االنتداب  سلطات 
فيها  بقي  التي  إلى مصر  العراق ومنها  إلى  توجه 
بين   1936 اتفاقية  توقيع  ولدى  أعوام،  عشرة 
اإلعدام  أحكام  إلغاء  تم  والفرنسيين  السوري  الوفد 
وقرارات النفي، فعاد الشهبندر إلى دمشق ثانية في 
أيار 1937 حيث بدأ بالهجوم على االتفاقية والتنديد 
شرخاً  أحدث  مما  السورية؛  المدن  معظم  في  بها 
الوطني  للموقف  مؤيد  بين  السوري  الشارع  في 
الرافض لالتفاقية بقيادة حزب الشعب وزعيمه عبد 
الرحمن الشهبندر وبين مؤيد للكتلة الوطنية بزعامة 
هاشم األتاسي الداعم لالتفاقية التي وقعتها حكومة 

الكتلة نفسها.          
استمر الشهبندر على هذه الحال لمدة ثالث سنوات، 
التفاقية  الرافض  الشعب  وينظم  المظاهرات  يقود 
إلى  الفرنسي،  االحتالل  شرعنت  التي   1936
الكائنة  الطبية  عيادته  في  بالعمل  استمراره  جانب 
تكتظ  حيث  الشنواني،  بناء  الشعالن  منطقة  في 
العيادة بالمراجعين الذين يأتون من سائر المناطق 

السورية. 

جرمية االغتيال

كان  وبينما   1940 تموز  من  السادس  بتاريخ 
المرضى،  يعاين  الشهبندر  الرحمن  عبد  الدكتور 
وتترصد  العيادة  تراقب  القاتلة  العيون  كانت 
مغادرة  ولدى  منها،  والخارجين  إليها  الداخلين 
أشخاص  خمسة  العيادة  نحو  تقدم  المرضى،  آخر 

يحمل أحدهم سلة تفاح، سلمها إلى مستخدم العيادة 
الواقف  الكردي(  إبراهيم  أبو  )أو  الكردي  إبراهيم 
أحدهم  وقف  العيادة،  إلى  بها  فدخل  الباب،  على 
المؤدي  الدرج  على  واثنان  العيادة  مدخل  على 
حيث  المعاينة  غرفة  الباقيان  االثنان  ودخل  إليها 
الشهبندر  الطبيب  المدعو أحمد عصاصة من  تقدم 
يشكو له شدة األلم في رأسه وأحشائه. فعطف عليه 
الدكتور واقترب ليفحصه وفي الحال عاجله الجاني 
بإطالق الرصاص من مسدسه على رأسه، فأرداه 
بقية  برفقة  مسرعاً  هارباً  الفور وخرج  على  قتيالً 

العيادة  مستخدَم  سوى  القتلة  أحد  يشاهد  لم  رفاقه، 
الشهبندر  غرفة  إلى  أسرع  الذي  الكردي  إبراهيم 
ولم  فذهل  الرصاص  إطالق  صوت  سمع  حين 
كانت  سيارة  القتلة  وركب  بكلمة،  النطق  يستطع 
بانتظارهم أمام بناء العيادة، أسرعت السيارة بالقتلة 
لجؤوا  حيث  دمشق  بمدينة  المتصلة  البساتين  إلى 
الفاجعة بسرعة  إليها هرباً من الدرك. انتشر خبر 
والعربية  السورية  المدن  وباقي  دمشق  في  البرق 

فخيم الحزن على الوجوه.
جثمانه  دمشق  شيّعت  للجريمة،  الثاني  اليوم  وفي 
الجامع األموي، حيث  الغفيرة من  الجماهير  وسط 
واألدباء  والعلماء  السياسيين  من  الكثيرون  أبّنه 
قبر  بجوار  ودفن  غفيرة،  وجماهير  والشعراء 

صالح الدين األيوبي خلف الجامع األموي.

خلفيات الجرمية

لم يمض على هذه الجريمة 24 ساعة حتى تمكنت 
قوات الدرك بدمشق، من اعتقال المجرمين »اختُلف 
في عددهم، قيل ثالثة وقيل أربعة وقيل خمسة«، وهم 
أحمد عصاصة وأحمد المصري وأحمد الطرابيشي 
والتحقيق  استجوابهم  ولدى  معتوق.  أحمد  والشيخ 
معهم، اعترف أحدهم وهو أحمد عصاصة، بأنه هو 
الذي أقدم على قتل الشهبندر لقاء مبلغ أربعمئة ليرة 
ذهبية ستدفع إليه من قبل جميل مردم بك بواسطة 
في  إفادته  ثم غيّر  النائلي، ومن  ه عاصم  سّرِ أمين 
المحكمة  أصدرت  المحاكمة  نهاية  وفي  المحكمة 
قرارها بإعدام القاتل أحمد عصاصة ووضع رفقائه 
األربعة الذين صحبوه حين ارتكاب الجريمة بسجن 

وعلى  الفارين  المتهمين  وبراءة  الشاقة  األشغال 
رأسهم أركان الكتلة الوطنية )جميل مردم بك، سعد 

هللا الجابري، لطفي الحفار(. 
أن  مفاده  دمشق  عم  خبر  الشهبندر  اغتيال  رافق 
هذا  وانتشر  االغتيال  وراء  كانت  الوطنية  الكتلة 
الخبر بدمشق انتشار النار في الهشيم، ألن الشارع 
الدمشقي كان يعيش لحظات الخصومة اللدودة بين 
الشهبندر  أصاب  لقد  الوطنية،  والكتلة  الشهبندر 
قلصتها  التي  سهامه  من  بالعديد  الوطنية  الكتلة 
من  وكان  مؤيديها،  من  العديد  وأفقدتها  جماهيرها 
أهم اتهامات الشهبندر للكتلة الوطنية توقيع معاهدة 
إلى  إشارة  فيها أي  يرد  لم  التي  1936 مع فرنسا 
لواء إسكندرون )إال من أجل توضيح النظام المالي 
بأنهم  وعلني  صريح  بشكل  واتهامهم  واإلداري( 

ه إلى تركيا. وراء ضياع هذا اللواء وضّمِ

تحدثوا عن الجرمية البشعة

تاريخ   943 عددها  في  العراقية  الزمان  جريدة  ـ 
مؤامرة  عن  تحدثت   1940 األول  تشرين   21
أن  المحلية  الصحف  في  كتب  مما  )يبدو  بالقول: 
الجابري وجميل مردم  هؤالء »المقصود سعد هللا 
الفرنسية  »بالمؤامرة«  علموا  الحفار«  ولطفي  بك 
من  سماح  أو  ترخيص  بدون  فسافروا  المدبرة 

سلطات االنتداب في سوريا(.
يوسف  السابق  والقاضي  الوزير  يقول  حين  في  ـ 
المعلنة قضائياً ال تحول  الحكيم: )غير أن تبرأتهم 
على  ناقمين  أبطالها  كان  مؤامرة  وجود  دون 

الدكتور، فأثاروا عليه القتلة الجهال...(.
ـ نصوح بابيل السياسي والصحفي المعروف كان 
إلى  االتهام  بأصابع  يشير  وأحاديثه  كتاباته  في 
مع  بالتعاون  الشهبندر  اغتيال  في  أجنبية  جهات 
ثانويين  بأشخاص  ربما  مرتبطة  فة  متطّرِ عناصر 

من الكتلة الوطنية.
»المحاكمات  كتابه  في  عثمان  هاشم  المحامي  ـ 
الرحمن  )عبد  يقول:  سورية«  في  السياسية 
الشهبندر طبيب قتلته السياسة. وسبب مقتله عداؤه 
سورية«  يحكم  كان  »الذي  الوطنية  الكتلة  لحزب 
وموقفه المعارض للمعاهدة التي عقدتها الكتلة مع 
فرنسا سنة 1936... وفي سنة 1940 اغتال ثالثة 
أشخاص الدكتور الشهبندر في عيادته في دمشق، 
وهّز مقتله الشام هزاً وتوجهت أصابع االتهام فوراً 
وقد  بالذات،  بك  مردم  وجميل  الوطنية  الكتلة  إلى 
براءة  وأعلنت  الثالثة  الرجال  على  باإلعدام  حكم 

مردم بك وعدد من سياسيي الكتلة الوطنية(.
الدكتور  خير ما نختتم به سيرة الزعيم والمناضل 
السوري  األصل  الكردي  الشهبندر  الرحمن  عبد 
االنتماء ما قاله الشاعر الكبير عمر أبو ريشة في 

حفلة تأبينه: 
»وإذا شـيبة الجـهـاد خضـيـب 

تــحــت أقدامهم فيا للعار
ومن المبكيات أن تقتل األحرار

 في غير ملعب األحرار«. 

واشو كاني
(تل الفخيرية) 
 بعد سقوطها بيد

اآلشوريين

في أواخر األلف الثانية قبل امليالد قّدمت 
مناطق  من  سامّية  آرامّية  بدوية  قبائل 
في  واستوطنت  العربية،  اجلزيرة  شبه 
السورية(،  )البادية  بشري  جبل  مناطق 
األلف  بداية  مع  القبائل  ثم حترّكت هذه 
األول قبل امليالد، وتوزّعت في عموم سوريا 
واملمالك  املدن  من  عدداً  بذلك  مشكِّلًة 

اآلرامية الصغيرة.

سري  في  )الواقعة  كاني  واشو  كانت 
القبائل،  تلك  إحدى  نصيب  من  كانيه( 
املدينة  على  سيكاني  اسم  أطلق  حيث 

خالل فترة حكمهم عليها. 

بارتفاع  البازلت  ُعثر على متثاٍل من حجر 
200 سم وعرض 45 سم للملك اآلرامي 
»هدد يسعي بن شمشي نور« الذي حكم 
املدينة بنهاية القرن التاسع وبداية القرن 
التمثال  على  ووُجد  امليالد.  قبل  الثامن 
سطراً(   23( اآلرامية  باللغة  كتابة 
سطراً(   38( اآلشورية  باللغة  وكذلك 
ح أّن الّتمثال مقّدم إلله الطقس أدد  توضِّ
)تيشوب( وفيه يصف هدد يسعي نفسه 
بأنّه ملك غوزان وسيكاني وأزران، ويفهم 
من سياق النّص أّن سيكاني كانت تابعة 
سياسياً واقتصادياً لـ غوزانا )تل حلف(، 
اجلزية  بدفع  يقومون  حكّامها  كان  كما 

للملك اآلشوري أدد نيراري الثاني.

كما ُعثر على قصٍر من منط بيت خيالني 
مؤلّف من مدخل مفروش باحلجارة، وعّدة 

غرف تركّزت حول باحة رئيسية.

»بيت خيالني«  إن منط   للتوضيح فقط 
من  منط  على  دال  آشوري  مصطلح  هو 
املباني ويعرف في اآلرامية بالبيت العالي، 
متقاطعتني  قاعتني طويلتني  من  يتكون 
كان  أعمدة.  على  محمل  بهو  يتقدمها 
من  النمط  هذا  أن  البداية  في  يعتقد 
لكن  احلثية  األمناط  من  مأخوذ  العمارة 
الباحثة كريستينا غافليكوفسكا تقول 
عنه إنه منط خوري والدليل على ذلك ما 
األثري  واملنقب  حلف  »تل  كتاب  في  جاء 
ناديا خوليديس  أوبنهامي« لـ  فون  ماكس 
على وجود قصر عثر عليه في آالالخ )تل 
العطشانة( مبني وفق هذا النمط ويعود 
تاريخه إلى القرن اخلامس عشر قبل امليالد 
وذلك عندما كانت آالالخ خاضعة للدولة 
اخلورية ـ امليتانية وأحد أهم مقاطعاتها.

)الثاني  القرون  خالل  املدينة  خضعت 
لالحتالل  امليالدي(  والرابع  والثالث 
حامية  منها  اتخذوا  الذين  الروماني 
اإلمبراطور  عصر  منذ  رومانية  عسكرية 
 Septimius سيفيروس  سبتيموس 
بسبب  ب.م(   211 ـ   193(  Severus
الدولة  مع  التماس  خط  على  وقوعها 
املستعمرة  عرفت  الساسانية،  البارثية 
خالل هذه الفترة باسم رساعينا، شهدت 
املستعمرة ازدهاراً ملحوظاً حيث وصلت 
زمن  هكتاراً،   12 حدود  إلى  مساحتها 
غدت  حتى  ثيوديوسيوس  اإلمبراطور 
لقب  عليها  وأطلق  مدينة  شكل  على 

ثيوديوسيوبوليس.

قبل  من  املدينة  ُحكمت  الرومان  بعد 
بعد  أصبحت  حني  في  البيزنطيني 
اخلالفة  مناطق  ضمن  من  640م  عام 
خالل  هاماً  دوراً  لعبت  حيث  اإلسالمية، 
األيوبي،  بعدها  ومن  العباسي  العصر 
في  املغول  قبل  من  تدميرها  مت  حتى 
لتستوطن  امليالدي  عشر  الرابع  القرن 

بعد ذلك في عهد الدولة العثمانية.

بقايا  املرحلة  تلك  مكتشفات  أهم 
وقطع  وأبنية(  وأبراج  )أسوار  معمارية 
ومصابيح  حجرية  وأدوات  فخارية 
حجر  من  ومتثال  نقدية،  وعمالت  فّخارية 
أو  تراجان  يُدعى  روماني  إلمبراطور  املرمر 
سبتيموس سيفيروس، وهو بزيٍّ عسكريٍّ 
ُعثر على جرّة من  وذراع، كما  وبدون رأس 
ذهبية،  نقدية  قطٌع  بداخلها  البرونز 
نقدية  العثور على عمالت  إلى  باإلضافة 
البيزنطي  القيصر  اسم  حتمل  أخرى 

جوستينوس الثاني 565 م

شواهد وأوابد

رستم عبدو

نسخة عن سابقاته... آستانا 16 تحريض على اإلدارة الذاتية

االحتالل ُيمهد لتشيد مستوطنة ثامنة في عفرين

اختتمت »الدول الضامنة« لمسار »آستانا« الجولة 
السادسة عشرة الجتماعهم في العاصمة الكازاخية، 
نور السلطان، والتي كانت نسخة عن سابقاتها من 
حيث  من  يذكر  جديد  وال  »آستانا«،  اجتماعات 
البيان الختامي لتلك األطراف التي جددت تأكيدها 
على »الحفاظ القوي على سيادة ووحدة األراضي 
السورية محاربة األجندات االنفصالية والجماعات 

اإلرهابية المدرجة على قوائم اإلرهاب«.

»ال حل عسكري«.. والتصعيد 
مستمر يف شامل البالد

التشديد  األطراف  تلك  عاودت  االجتماع  وخالل 
السورية،  لألزمة  عسكري  حل  »ال  أنه  على 
المتمثلة  البالد  في  السياسية  بالعملية  الدفع  ويجب 
باللجنة الدستورية السورية«، التي يجتهد المبعوث 
األطراف  إلقناع  بيدرسون،  غير  األممي، 
الفشل  بعد  أخرى،  مرة  باالجتماع  فيها  المشاركة 
الذريع للجولة الماضية »الخامسة«. إال أن موجة 
عنف جديدة، بدأت في مناطق خفض التصعيد بعد 
ساعات فقط من صدور البيان الختامي لتلك الدول.
وعلقت أوساط سياسية سورية، أن بيانات »الدول 
ونبذ  السياسية  الحلول  عن  وحديثهم  الضامنة« 
العنف في سوريا، هي “مجرد حبر على ورق”، 
منطقة  في  كبير  بشكل  تصاعد  العنف  أن  حيث 
بعد  أخرى،  سورية  ومناطق  التصعيد«  »خفض 
)حسب  يدل  وهذا  أيضاً،  االجتماع  وقبل  وخالل 
لكل  حيث  بينهم،  الكبيرة  الخالفات  على  رؤيتهم( 
ومصالح  أجندات  وإيران(  تركيا  )روسيا  منهم 

مختلفة عن اآلخر في سوريا.
االجتماع،  من  عشرة  السادسة  النسخة  وتناولت 
وإيصال  سوريا،  في  األوضاع  مستجدات 
المساعدات اإلنسانية، واستئناف اجتماعات اللجنة 
الدستورية في جنيف، إضافة إلى تدابير بناء الثقة، 
مثل تبادل األسرى وإطالق سراح الرهائن والبحث 
عن المفقودين. وتبقى هذه الملفات عالقة بعد انتهاء 
كل اجتماع، إذ نوقشت هذه األمور ذاتها من قبل 

إال أن الواقع لم يتغير.

شامعة اإلرهاب

أنهم  الختامي  بيانهم  في  المجتمعون  وقال 
على  المدرجة  اإلرهابية  التنظيمات  سيحاربون 
قوائم اإلرهاب بما في ذلك »داعش والنصرة )هيئة 
للقاعدة  موالية  أخرى  وجماعات  الشام(  تحرير 
تنامي  على  الختامي  البيان  وركز  سوريا«،  في 
مجموعات »إرهابية« في مناطق خفض التصعيد، 
فيما الحقيقة على األرض مغايرة، ألن تلك المنطقة 
إضفاء  تحاول  وتركيا  تركي،  نفوذ  منطقة  تعتبر 
شرعية على هيئة تحرير الشام عبر تلميع صورتها 
ودفع روسيا العتبارها فصيالً معتدالً، وتقدم تركيا 
كل الدعم الالزم لهذه المجاميع في عموم المناطق 

المحتلة.
على  الختامي  بيانها  في  شددت  األطراف  تلك 
منهم  إشارة  في  االنفصالية«  األجندات  »محاربة 
إلى اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والتي 
قالت روسيا قبل ساعات من انطالق الجولة الجديدة 
من االجتماع، أن ملف الحوار بين اإلدارة الذاتية 
والحكومة السورية سيتم طرحه في االجتماع. ولم 
تذكر األطراف أي معلومات حول قيامهم بمناقشة 

هذا الملف أم ال.
سوريا  لمجلس  المشترك  الرئيس  واعتبر 
الديمقراطية رياض درار، البيان الختامي الصادر 
التي  السابقة  البيانات  يُكرر  آستانا  اجتماع  من 
صدرت من هذه االجتماعات والتي تحرض ضد 
حدوث  يستبعد  ولم  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
تصعيد جديد في المنطقة، وقال خالل حديث له مع 

تصعيداً  أن  الشخصي  »برأيي  هاوار  أنباء  وكالة 
سيحدث نتيجة ذلك«.

يسمى  ما  ممارسات  تناغم  إلى  درار  ولفت 
باالئتالف السوري وثالثي أستانا: »واضح جداً أن 
ممثلي االئتالف متفقون مع السياسة التي ترسمها 
إلثارة  بها  اللعب  يتم  التي  األوراق  وهم  آستانا، 

الفتن والمشاكل في المنطقة«.
مؤكداً في الوقت ذاته أن الثالثي اآلستاني الضامن 
والفاعل  الفعل  بغياب  المدى  بعيدة  خططاً  يرسم 
األمريكي واألوربي، وقال: »هناك مشكالت كثيرة 

ستحدث وعلينا الصمود«.
بالمئة من  وتحتل تركيا ما يقرب من مساحة 12 
إجمالي مساحة سوريا، ووقعت روسيا مع الدولة 
واسعة  بصالحيات  اتفاقات  الضعيفة  السورية 
يشبه  فيما  قرن  نصف  من  يقرب  زمني  وبمدى 
البلد الذي مزقته الحرب وتدخالت  الوصاية على 

القوى الخارجية.

سيادة سوريا
على  الضامنة«  »الدول  قبل  من  التأكيد  تم  كذلك 
»حماية وحدة وسيادة األراضي السورية ورفض 
أن  إال  البيان.  في  جاء  كما  تقسيمها«  محاوالت 
وجه  على  تركيا،  بها  تقوم  التي  الممارسات 
كبير  بشكل  تتنافى  سوريا،  شمال  في  الخصوص 
وكبير جداً مع ما تم التأكيد عليه في البيان الختامي.
حيث تقوم تركيا بالتغيير الديمغرافي في المناطق 
الشمال،  في  المعارضة  مع  عليها  تسيطر  التي 
وإنشاء  السورية،  والعملة  الهوية  بتغيير  وقامت 
مركز مدني في إدلب لسحب دفاتر العائلة السورية 
من  مدينة  كل  أصبحت  كما  بالتركية،  وتبديلها 
سوريا في الشمال تابعة إلحدى الواليات التركية، 

وتم تعيين واٍل تركي عليها.
به  يتعهدان  بما  يعمال  لم  أيضاً  وإيران  روسيا 
اجتماعات  في  يصدرونها  التي  البيانات  في 
من  الكثير  على  استولت  روسيا  أن  حيث  آستانا، 

السوري،  االقتصاد  في  المؤثرة  الحيوية  المرافق 
وهناك  نفطية،  حقول  و  مصانع  و  مطارات  من 
صراع بينها وبين إيران على توسيع النفوذ داخل 

األراضي السورية.

املساعدات اإلنسانية

أما فيما يخص ملف المساعدات اإلنسانية إلى البالد 
فيبدو أنه ال اتفاق بين تلك األطراف على تمديد آلية 
قبل  من  مقدم  قرار  مشروع  نص  كما  بها  العمل 
األممي  التفويض  على  لإلبقاء  والنرويج،  إيرلندا 
وتوسيعه ليشمل معبر تل كوجر في شمال وشرق 
المتحدة،  فيما تزامن ذلك مع دعوة األمم  سوريا، 
قبل  التفويض  تجديد  على  للعمل  األمن،  لمجلس 

انتهائه في 10 من تموز/ يوليو الجاري.

وكاالت

إعداد/ صالح إيبو

مستوطنة  لبناء  التركي  االحتالل  سلطات  تخطط 
المحتلة، ولتنفيذها تجبر  جديدة في منطقة عفرين 
أبناء  الشام  أحرار  وفصيل  االحتالل  سلطات 
بقوة  أراضيها  ملكية  عن  التخلي  على  المنطقة 

السالح.
مدينة  في  المستوطنات  بناء  تركيا  وتواصل 
عفرين )ريف حلب( بشكل كبير وفي سري كانيه 
اآلالف  مئات  لتوطين  أبيض،  تل  سبي/  وكري 
مليون  قرابة  تهجير  مقابل  فيها،  األشخاص  من 
تسعة  باتجاه  منها  الحدودية  المدن  تلك  أهالي  من 

مخيمات أنشأتها اإلدارة الذاتية مؤقتاً.
وترغب تركيا في إسكان معظم الالجئين السوريين 
في  الحدودية  المناطق  في  لها  الموالين  العرب 
سوريا، وتتمثل خطة تركيا في سوريا حول إنشاء 
حزام من المستوطنات على طول الحدود التي كان 
وتحويلها  األخرى،  والشعوب  الكرد  فيها  يعيش 
لتركيا،  المؤيدة  السكنية  الوحدات  من  سلسلة  إلى 
جهة  ومن  تركيا،  عن  معزولة  ستكون  جهة  من 
أخرى ستساعد في تعزيز والء الالجئين السوريين 
التركي  الرئيس  عنه  كشف  مخطط  وهو  لتركيا، 
رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة متذرعاً 

بأّن هذه المناطق صحراوية ال تالئم معيشة الكرد 
وأنّها مناسبة لتوطين العرب فيها.

مستوطنة كرزيال

االحتالل  بدأ  التي  الجديدة  المستوطنة  أن  إال 
ليلون، وعلى  تقع على سفح جبل  لها،  بالتحضير 
عفرين  مدينة  مركز  عن  مترات  كيلو  عشر  بعد 

فقط.
ويقوم مرتزقة حركة أحرار الشام بإجبار األهالي 
ملكية  عن  التنازل  على  هناك  األراضي  ومالكي 
الغوطة  أبناء  من  المستوطنين  لصالح  األراضي 

الشرقية والمناطق األخرى.
ووفق »علي األحمد« أسم مستعار لشاب عفريني، 
بسط  االحتالل  يحاول  التي  األرضي  تلك  فإن 
وتعتبر  لألهالي،  ملكيتها  تعود  عليها  سيطرته 
»ترندة  لقريتي  إداري  بشكل  تابعة  المنطقة  تلك 
وكرزيال« التي ال تبعد عن مركز مدينة عفرين إال 

بضع كيلومترات.
ووفق األحمد، يتم تقسيم األرضي التي تم االستيالء 
عليها إلى محاضر بمساحة 400 متر مربع وتوزع 
على المستوطنين الذين سجلوا أسماءهم بهدف بناء 

المنازل وإنشاء مستوطنة جديدة هناك.
قريتي  أهالي  رفعها  التي  العديدة  الشكاوي  ورغم 
ترندة وكرزيال/ قرزيحل، إال أن سلطات االحتالل 
وفصائلها المرتزقة استولت إلى اآلن على مساحة 
تفوق الـ20 هيكتاراً من األراضي الخاصة العائدة 
للمدنيين، إضافة لمساحات تقدر بـ 15 هكتار من 

األراضي العامة في تلك المنطقة.
المستوطنون  يحاول  التي  المنطقة  وتعرف 
االستيالء عليها محلياً بـ«قِل عفتار وقشلة« التابعة 
قرية  في  الحجارة  لمقلع  امتداداً  كرزيال  لقرية 

ترندة/ ظريفة.

متويل وتخطيط املستوطنات

ونشرت قناة TRT التركية تفاصيل خطة ما تسميه 
تركيا »المنطقة اآلمنة« في شمال سوريا، تتضمن 
إقامة مستوطنات بتكلفة تصل إلى 27 مليار دوالر. 
ويبدو أّن السلطات التركية تتوقع أن تقبل واشنطن 

بخطتها الخبيثة وأن تمولها كذلك.
الخطة تتضمن إقامة مناطق سكنية في شمال سوريا 
لمليون شخص، وتضم 10 قطاعات تتسع الواحدة 
منها لـ 30 ألف شخص، و140 قرية تتسع لخمسة 
آالف منزل. كما ستضم القرية مسجدين ومدرستين 
شبابياً، وصالة  ومركزاً  دراسية،  قاعة  بسعة 16 

رياضية مغلقة.
آالف  ستة  بدورها  فستضم  للبلدات،  بالنسبة  أما 
بمساحة  غرف  أربعة  أو  ثالث  من  مؤلفة  منزل 

وسطية تبلغ 100 متر مربع.
و10  مركزها  في  مسجد  على  البلدة  وستحتوي 
وثمانية  األحياء،  على  موزعة  أخرى  مساجد 
وثانوية وحيدة،  دراسية،  قاعة  بسعة 16  مدارس 
شبابية،  مراكز  وخمسة  رياضيتين،  وصالتين 
واستاد كرة قدم صغير، وأربعة مالعب كرة قدم 
اجتماعية  مرافق  إلى  إضافة  لألحياء،  صغيرة 

أخرى، ومجّمع صناعي صغير.
القرى  مساحة  مجموع  فإّن  الخطة  وبحسب 
متر  مليون   92.6 بنحو  سيقدر  السكنية  والبلدات 
مربع، فيما ستبلغ مساحة األراضي الزراعية التي 
متر  مليون  نحو 140  القرى  ستوزع على سكان 

مربع آخر.
المنطقة  في  السكنية  الوحدات  مجموع  وسيبلغ 
بتمويل  تشييدها  يتم  وحدة،  ألف   200 المحتلة 
بنحو 150  المشروع  ميزانية  تقدر  حيث  أجنبي، 
مليار و965 مليون و400 ألف ليرة تركية، أي ما 

يعادل 27 مليون دوالر تقريباً.

آلية التمويل

األوروبية  الدول  إقناع  في  تركيا  فشل  ومع 
لبناء  الالزمة  األموال  لتوفير  المتحدة  والواليات 
من  لشبكة  المجال  فتح  إلى  لجأت  المستوطنات، 
لتنظيم  التابعة  )اإلنسانية(  اإلغاثية  المنظمات 
وبناء  المنطقة  في  بالتوغل  المسلمين  اإلخوان 
مستوطنات، ويترافق ذلك مع بناء معاهد إسالمية 
المنظمات  لوائح  على  )المصنف  اإلخوان  لتنظيم 

اإلرهابية(.

وهذه الجمعيات كثفت نشاطها منذ منتصف 2020 
وقامت ببناء المزيد من المستوطنات السكنية إليواء 
الديموغرافي(  )التغيير  مخطط  ضمن  النازحين، 
في المنطقة، والتي باتت تلك الجمعيات أفضل أداة 
اآلن بيد تركيا مع عجزها عن االستمرار في توفير 

األموال الالزمة لخدمة مشروعها.
ومؤخراً تم تداول صور تظهر قيام جمعية األيادي 
قرية  في  سكنية  وحدة  ببناء  الكويتية  البيضاء 
شاديريه اإليزيدية في ريف ناحية شيراوا في جبل 
ليلون بعفرين، وهي مؤلفة من 12 وحدة سكنية، 
تضم 144 شقة سكنية في المرحلة األولى، لتوطين 
عائالت المرتزقة المدعومة من تركيا، حيث لم تعد 
التوطين  ويتركز  تكفيهم،  مسبقاً  المعمرة  المنازل 
لتركيا،  والء  األشد  التركمانية  العوائل  على 
للقتال  أفرادهم  أحد  إرسال  تم  الذين  من  وخاصة 
إلى جانب جيش االحتالل التركي كمرتزقة في ليبيا 

وكارباخ.
بناء سبعة مستوطنات أخرى  كما وتواصل تركيا 
في  لها  الموالين  المرتزقة  عوائل  توطين  بغية 
قد  روناهي  وكانت  الديمغرافي،  التغيير  إطار 
نشرت تقريراً مفصالً عن مواقع المستوطنات هذه 

المنظمات التي تعمل في تمويلها وتشيدها.

الدكتور عبد الرحمن الشهبندر... االغتيال البشع
إعداد/ دجوار أحمد آغا
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إدارة المحروقات في الرقة 
تدعم محطات الوقود

حكومة دمشق ُتهدد »لن 
نتخلى عن ليرة واحدة«

مشاريع لدعم ُأسر الشهداء وفق مبادئ 
الكوبراتيف

 BACK TO“ األردن يوقف العمل بنظام
BACK” في معبر “نصيب” قريًبا

ريف كوباني الغربي.. األهالي مترنحون بين مياه 
الفرات الفاسدة ومياه اآلبار المالحة

إهمال في مشفى األسد بدمشق يتسبب 
بوفاة مواطنة

تركيا ضمن الدول األكثر بطالة بمنظمة التعاون االقتصادي

المحروقات  إدارة  أصدرت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
في الرقة قراراً بدعم محطَّات الوقود المنتشرة 
في الريف والمدينة بمادتي البنزين والمازوت 
لمازوت  إضافة  وتوفيره  المدعوم  بالسعر 
السير للسيارات في خطوة تأتي لكسر االحتكار 

والتحكم بالسعر.
إدارة  في  اإلداري  األحمد  محمود  وقال 
لإلدارة  الرسمي  للموقع  بالرقة  المحروقات 
الذاتية في شمال وشرق سوريا، أنَّ هذا القرار 

تها اإلدارة. يأتي ضمن سلسلة خطوات أقرَّ
كما أكد اإلداري سعيهم لتحسين كميات المشتقات 
النفطية من )مازوت، بنزين، غاز منزلي، كاز( 
بأسعار  للفالحين  ودعًما  األهالي  خدمة  بهدف 

عائلة  كل  تستلم  حيث  منظَّم  وبشكٍل  مناسبة 
على  الموزعة  البطاقات  عبر  مخصصاتها 

األهالي في الريف والمدينة وللسائقين.
الزور  ودير  الرقة  منطقة  إن  بالذكر  ويجدر 
من  المدعومة  الوقود  لمحطات  تفتقر  كانت 
اعتمد  وكان  منها،  القليل  إال  الذاتية  اإلدارة 
جزء من األهالي وال سيما الريف على مراكز 
البيع الخاصة والتي كانت تتحكم باألسعار وفق 

الطروف.
لجعل  الرقة  في  المحروقات  إدارة  وتسعى 
بأسعار  متوفرة  خدميّة  مادة  النفطيّة  المشتقات 

مدعومة تُناسب السكان.

روناهي/ قامشلوـ  منذ فترة والتذمر يعم القطاع 
الصناعي واإلنتاجي في مناطق النظام السوري، 
حول آلية عمل اللجان الضريبية وسط مطالبات 

الصناعيين بتخفيف الضريبة.
الضوء  اإلعالمية  التقارير  من  العديد  وسلطت 
يسمى  ما  تعاطي  آلية  على  سابق،  وقت  في 
الصناعيين  مع  الضريبي«  االستعالم  »بلجنة 
وطرق جمع البيانات التي ال تتوافق مع األصول 

المتعارف عليها.
الضريبة  بتخفيض  طالبوا  الصناعيون  وكان 
االستثنائية  الظروف  نتيجة  منهم،  المتحصلة 
التي يمرون بها من فقدان بعض المواد األولية 

وتكاليف التصدير العالية.
كنان  دمشق  حكومة  في  المالية   وزير  أن  إال 
ياغي، رد على الصناعيين عبر تصريح له في 
الدولة  بأن  الرسمية  الشبه  »الوطن«  صحيفة 

ُمصّرة على تحصيل كل ليرة من الضرائب.
وجاء في قول الوزير أن النقطة األكثر خالفية 
اإلفصاح  هي  والصناعيين  المالية  الدوائر  بين 
عن رقم العمل الحقيقي، متهماً الصناعيين ضمناً 

»التالعب بالتكلفة واإلنتاج الحقيقي لهم«.
مع  ستنتهي  التالعب  مشكلة  إن  الوزير  وقال 
وأتمتة  اإللكتروني  الدفع  تطبيقات  في  التوسع 
األعمال في اإلدارة الضريبية وهي مسألة وقت 
وأن المالية متمسكة في تطبيق القانون وتحصيل 

كل ليرة هو حق للخزينة.
الكبار  الصناعيين  بعض  هدد  سابق  وقت  وفي 
على  رداً  معاملهم  بإغالق  حلب  مدينة  في 
التحصيل الضريبي الذي فاق ربح المصنع وفق 
التواصل  مواقع  على  الصناعيين  أحد  نشره  ما 

االجتماعي.
وتعاني سوريا منذ بداية عهد حزب البعث، من 
أجهزة  وباقي  المالي  الجهاز  في  الفساد  تجذر 
الدولة، وهو ما ينعكس سلباً على كافة القطاعات 
في  الحيوية  القطاعات  من  وغيرها  االقتصادية 

سوريا عامة.
لبعض  الضريبي  التهرب  في  الفساد  ويساهم 
التجار والصناعيين عبر دفع الرشاوي للقائمين 
تُحدد  التي  الضريبية  البيانات  استحصال  على 

وفقها الضريبة العامة للمصنع.

معدل  ارتفاع  في  الثالث  المركز  تركيا  احتلت 
منظمة  في  عضوة  دولة   30 بين  من  البطالة 

التعاون االقتصادي والتنمية.
والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  تقرير 
الخاص بمعدالت البطالة لشهر مارس الماضي 
أكد أن معدل البطالة يواصل ارتفاعه في العديد 

من البلدان بسبب وباء كورونا.

الثالث  وأوضح التقرير أن تركيا تحتل المركز 
التعاون  منظمة  في  عضو  دولة   30 بين  من 
االقتصادي والتنمية في ارتفاع معدالت البطالة، 

مشيًرا إلى أن معدل البطالة سلب ٪13.4.
مارس  في  التركية  اإلحصاء  هيئة  وكشفت 
الماضي أن معدالت البطالة في تركيا خالل عام 
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مليون و61 ألف شخص.

بين  من  أيًضا  تركيا  أن  التقرير  أضاف  كما 
من  لألجور  أدنى  حد  أدنى  لديها  التي  البلدان 
لألجور  األدنى  الحد  أن  مؤكدةً  اليورو،  حيث 
يُلبي  ال  ألنه  تقريبًا  عام  كل  جدل  موضع 

احتياجات الموظفين.
التعاون  لمنظمة  المشتركة  للبيانات  ووفقًا 
ومكتب   )OECD( والتنمية  االقتصادي 
اإلحصاء األوروبي )يوروستات(، كانت إسبانيا 

الدولة ذات أعلى معدل بطالة في كل من أوروبا 
وبين دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.

وكانت كولومبيا دولة أخرى ذات أعلى معدالت 
االقتصادي  التعاون  منظمة  دول  بين  بطالة 
البطالة  معدل  عن  اإلعالن  تم  حيث  والتنمية، 
الرسمي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية 

في مارس بنسبة ٪14.3.

خلق  إلى  والهادفة  الحثيثة  المساعي  ضمن 
الكوبراتيف  مشاريع  تعتمد  اقتصادية  بيئة 
لهذه  الذاتي  االكتفاء  نظام  أساس  حجر  لوضع 
تبعيات  من  المجتمع  حماية  إلى  الهادفة  الثقافة 
مركز  يساهم  التجار،  واحتكار  الرأسمالية 
االقتصاد التابع لمجلس عوائل الشهداء في حلب 

بدعم المشاريع التشاركية.

ما هو نظام الكوبراتيف؟

يُعّرف نظام الكوبراتيف بنظام هادف إلى تلبية 
العمل  أسس  على  للمجتمع  األساسية  الحاجات 

المشترك والتضامن وليس الربح المادي فقط.
حيث يقوم الكوبراتيف بإنشاء المشاريع التجارية 
أو الصناعية والزراعية حسب احتياج المنطقة 
للقضاء على  العاملة  الخبرات واليد  لها وتوفر 
الرأسمالي  النظام  عليه  يشجع  الذي  االحتكار 

العالمي.
من مواد أولية غير مستوردة إلى مواد غذائية

غذائية  مواد  تصنيع  على  بالعمل  المركز  وبدأ 
موادها  تتوفر  التي  الموسمية  المونة  وخاصةً 
الحصرم،  عصير  مثل  بالسوق،  األولية 
والذرة  البامية  جانب  إلى  بأنواعها  والمربيات 
المجففة ومعجون الطماطم والفليفلة والعديد من 

األنواع األخرى.
شخصاً   20 من  أكثر  المشروع  في  يشارك 

حلب،  بمدينة  الشهداء  وعوائل  أسر  من  ُجلّهم 
يتشاركون األعمال ويوزعونها تبعاً للمتطلبات 
بشكل  يعمل  منهم  العديد  أن  جانب  إلى  بينهم، 

طوعي إلنجاح المشاريع التي يطرحونها معاً.
تشارك  أحمد  الشهيد  أم  وهي  حبش  زينب 
فرحتها  عن  وتعبّر  طوعي  بشكل  المركز  في 
وفق  تتم  والتي  بها  يبدعون  التي  األعمال  في 
التي  التقليدية  القديمة  الطرق  أو  »األصول« 
تحفظ نكهة المنتج، كما تطرقت زينب إلى طرق 
عملهن من الصبح والتكاتف الحاصل بين جميع 
المشاركين منّوهةً أن الفائدة تعود على الجميع.

مخططات مستقبلية

فيما تقول اإلدارية في المركز ليلى مراد، أنهم 
تحقيق  شأنها  من  التي  المشاريع  زيادة  بصدد 
من  الشهداء  عوائل  لدعم  المرجوة  األهداف 
تطبيق  جانب  إلى  والمعيشية،  المادية  النواحي 

مبادئ الكوبراتيف وتحقيق االكتفاء الذاتي.
فأشارت  المستقبلية  مخططاتهم  يخص  ما  أما 
لتصنيع  ورشات  افتتاح  بصدد  أنهم  إلى  ليلى 
األلبسة واألحذية إلى جانب مقهى بالحي لتوفير 
أمام  الباب  وسد  الحي،  ألبناء  عمل  فرص 

البطالة.

وكالة هاوار

أعلن رئيس الوزراء األردني، بشر الخصاونة، 
 BACK TO“ نظام  إيقاف  على  العمل  عن 
منذ  الُمطبّق  ممكن،  وقت  بأسرع   ”BACK
بداية انتشار جائحة فيروس “كورونا المستجد” 
جابر   - نصيب  معبر  على  )كوفيد_19(، 

الحدودي مع سوريا.
معبر  إلى  زيارته  خالل  الخصاونة  وأضاف 
مع  الحدود  من  األردني  الطرف  في  “جابر” 
القرار  إن  تموز،  من   8 الخميس  يوم  سوريا، 
على  االعتيادية  الحركة  عودة  أجل  من  جاء 
التساهل  عدم  ضرورة  إلى  مشيًرا  المعبر، 
بتطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار 
“عمون”  وكالة  نقلت  ما  بحسب  الفيروس، 

األردنية.
األردنية  الحكومة  أن  الخصاونة،  وأوضح 
جاهزة للتعامل مع أكثر من 150 شخًصا عبر 

للتعامل  جاهزة  أنها  إلى  مشيًرا  يوميًا،  الحدود 
مع 500 شخص يوميًا خالل أسبوع من اآلن.

 BACK TO“ نظام  بتطبيق  األردن  وبدأت 
بداية  منذ  التبادلي(،  النقل  )نظام   ”BACK
انتشار الجائحة بهدف الحد من انتشار الفيروس 
الشاحنات  أصحاب  النظام  يجبر  إذ  البالد،  في 
األراضي  عبور  تريد  التي  بالبضائع  المحملة 
داخل  من  بشاحنات  حمولتها  بتفريغ  األردنية، 
األردن وإكمال طريقها دون دخول السائق إلى 

أراضيها.
الوزراء  رئيس  ألغى  متصل،  سياق  وفي 
الموافقات  إخراج  الخصاونة،  بشر  األردني، 
عبر  سوريا  إلى  األردنيين  للمغادرين  الُمسبقة 
معبر “جابر”، بعد أن كانت محصورة بشروط 
بالمغادرة،  األردنيين  لجميع  تسمح  ال  محددة 
معبر  على  اإلجراءات  نفس  بتعميم  طالب  كما 

“الكرامة” في األيام المقبلة.
من جهته، أعلن وزير الداخلية األردني، مازن 
الفراية، خالل زيارته اليوم إلى معبر “جابر”، 
الحرة  المنطقة  فتح  إلعادة  حكومي  توجه  عن 
مناسبة  بآلية  النظر  “بعد  السورية،  ـ  األردنية 

لذلك”.
حركة  في  أزمة  الماضية  األسابيع  وشهدت 
معبر  عبر  السورية  التصدير  شاحنات  عبور 
“نصيب”، ما أدى إلى توقف 700 براد محّمل 
واقتصر عدد  المعبر،  والفواكه على  بالخضار 
البرادات التي دخلت على حوالي 25 إلى 35 
تقارب 750  أعدادها  كانت  بينما  يوميًا،  برادًا 
برادًا في اليوم الواحد، وفقًا لصحيفة “الوطن”.

غرف  “اتحاد  من  وفد  األزمة،  إثر  وتوجه 
التجارة السورية” بزيارة إلى الجانب األردني، 
نهاية األسبوع الماضي، لحل العديد من المشاكل 
التي تواجه عمل مرور الشاحنات السوريّة عبر 

المعبر.
ولم يذكر الجانب األردني في تصريحاته اليوم، 
قد  كان  مواضيع  حول  جديدة  قرارات  اتخاذ 
زيارته،  أثناء  السوريّة”  “التجارة  وفد  بحثها 
وأبرزها الرسوم “العالية” التي تفرضها األردن 
ثالثة  تعادل  والتي  السوريّة  الشاحنات  على 
أضعاف ما يجنيه النظام السوري من حركة تلك 

الشاحنات، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن“.

 السنة النبوية
الفعلية

الدين والحياة 

حممد القادري 

وجعل صلى هللا عليه وسلم أساس الحجة 
ألنه  له  وليس  العالمين  لرب  االستسالم 
وجهي  أسلمت  فقل  حاجوك  )فإن  ُمبلغ 
الكتاب  أوتوا  للذين  وقل  اتبعني  ومن  هللا 
اهتدوا  فقد  أسلموا  فإن  أسلمتم  واألميين 
بصير  البالغ وهللا  عليك  فإنما  تولوا  وإن 

بالعباد( 20 آل عمران.
األفعال  وهي  الفعلية:  النبوية  السُّنة  ــ  ب 

التي قام بها صلى هللا عليه وسلم. 
الشعب  ظهر  الدعوة  أيام  أول  في  ــ 
حيث  وسلم،  عليه  هللا  صلى  النبي  لحكم 
شاركه النساء والفتيان والرجال والموالي 
خديجة  أمنا  حضور  فكان  والرقيق، 
بن  وزيد  بكر  أبو  وسيدنا  علي  واإلمام 
واضحاً  عنهم  هللا  رضي  وبالل  الحارث 

في الشعب اإلسالمي.
الديمقراطية في أفعاله صلى  ومن مالمح 

هللا عليه وسلم نذكر المشاورات: 
ــ قبول هجرة بعض أصحابه إلى الحبشة 

بعد المشاورات.
ــ بايع أهل المدينة بيعتي العقبة.
ــ أصلح بين األوس والخزرج.

ــ آخى بين المهاجرين واألنصار.
الديمقراطية  دولته  مالمح  ظهرت 
فيها  نظَّم  التي  الصحيفة  في  بوضوح 
المجتمع المدني، وكان من بنود هذا العقد 

االجتماعي:
ـ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم كلُّ أمة لها 

حقوقها الدينية كاملةً.
ال  ُمحرمة  وهي  للجميع  المدينة  أرض  ـ 
يُقتَل طيرها وال يُروع  يُقطع شجرها وال 

سكانها. 
ـ المجرم من أي دين عدو للمجتمع يُحرم 

إيواؤه.
هم  واحد  عدو  لهم  واليهود  المسلمون  ـ 

المشركون وكفار قريش. 
ـ يشترك اليهود في النفقات الحربية دون 

القتال ويتقاسمون الغنائم مع المسلمين. 
عيَّن  بنفسه  نفسه  الشعب  حكم  ولتثبيت  ــ 
على  أمراء  ثمانية  وسلم  عليه  هللا  صلى 

المدن والقبائل من أهلها: 
ــ من أصل /27/ غزوة حضرها قادَ تسعةً 

منها فقط. 
ــ وأرسل /37/ قائداً عسكرياً إلى السرايا.
ــ ووصل عددُ َمن استخلفهم على المدنية 
مكونات  جميع  من  كانوا  صحابياً   /11/
واليمني  والمدني  القرشي  فمنهم  شعبه، 

والمخزومي والفهري. 
المرأة في  النساء وحقوق  ــ كان حضور 
نا عائشة تشاركه  دولته محفوظاً، فكانت أمُّ
لزوجاته  وكانت  واألحكام  الفتوى  في 
األخريات دور كبير في التشريع كما جاء 

سورة التحريم واألحزاب.
هللا  صلى  به  خاصة  بيعة  للنساء  وكانت 

عليه وسلم.
دار شورى وحكم  النبوي  المسجد  كان  ــ 
كان  حيث  وسلم،  عليه  هللا  صلى  للنبي 
في  فيخطب  يقول  الطارئة  الحاالت  في 
أصحابه بغير توقيت معيَّن، وكانت خطبة 
سبحانه  هللا  فرضها  التي  الجمعة  يوم 
وتعالى عليه وعلى أّمته اجتماعاً في وقته 
ليبيّن  الحاكم مع شعبه  القائد  للقاء  المعين 

لهم مستجدَّات األحكام.
مع  تواصله  في  الديمقراطية  مالمح  ومن 
ةً  شعبه صلى هللا عليه وسلم أنهم تركوه مرَّ
وهو يخطب وانفّضوا إلى اللهو والتجارة، 

فجاَء الردُّ عتاباً رقيقاً.
ــ وعندما فتح مكَّة حكم شعبها في أنفسهم 
والظلم  األذى  فيهم بشيء رغم  يحكم  ولم 
والعداوة الكبيرة التي رآها منهم، قال لهم: 
»أخ  قالوا:  بكم«؟  فاعل  أني  تظنون  »ما 

كريم وابن أخٍ كريم«. 
قال: »اذهبوا فأنتم الُطلقاء«.

ازدادت حاالت التسمم الناجمة عن شرب مياه نهر 
باألشهر  مقارنة  الغربي  كوباني  ريف  في  الفرات 
الماضية، إذ يواجه األهالي كارثة إنسانية حقيقية، 
وخاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة بشكل حاد في 

األيام األخيرة.
الفرات  نهر  مياه  التركي  االحتالل  دولة  حبست 
العام  مطلع  منذ  متتالية  أشهر  خمسة  من  ألكثر 
المياه  منسوب  بانخفاض  تسبب  ما  وهو  الجاري، 
تسبب  ما  فيها،  التلوث  من  مرتفعة  نسب  وحدوث 
يعتمدون  الذين  األهالي  بين  تسمم  حاالت  بظهور 

على الفرات في تأمين مياه الشرب.

»مياه اآلبار مالحة ومياه النهر 
فاسدة«

المواطن محمد فارس من أهالي قرية الجعدة الواقعة 
جنوبي غربي مدينة كوباني أحد المتسممين من مياه 
النهر والقادم لمركز ناحية القناية الصحي للمعالجة 
قال: »حياتنا أصبحت في خطر ومياه النهر تضرنا 
بشكل كبير، وتسبب لنا الغثيان واالستفراغ بسبب 
احتوائها على الجراثيم، وال نستطيع االعتماد على 
مياه اآلبار ألنها مالحة، ونتمنى مع األيام أن يزداد 
الكار هذه  من  لنتخلص  الفرات  نهر  مياه  منسوب 

ثة«.                                                  
وبدوره قال الطبيب واإلداري في المركز الصحي 
كل  في  »عادةً  بأنه:  فياض  عمر  القناية  لناحية 

عام وبنفس هذا التوقيت تظهر حاالت التسمم بين 
واإلحصائيات  مختلف  العام  هذا  لكن  األهالي، 
فإن  مالحة  مياهها  المنطقة  هذه  ولكون  كبيرة، 
للشرب  الفرات  نهر  مياه  على  يعتمدون  األهالي 
والتي أصبحت فاسدة بعد خفض تركيا لمنسوبها«.

وتابع عمر فياض: »الحل الوحيد هو كلورة المياه 
األيام  مع  الحاالت  ستزداد  وإال  صحية  لتصبح 

المقبلة ألن الشهر األخير الذي أحصينا فيه حاالت 
التسمم أثبت بأن حاالت التسمم في ازدياد، بعكس 
الشهر الذي سبقه، وكان منخفضاً قليالً، وال يمكن 
االعتماد على حفر اآلبار ألن المياه مالحة جداً في 

هذه المناطق«.

أسباب حاالت التسمم

التسمم  حاالت  لظهور  أدت  كثيرة  أسباب  وهناك 
بين األهالي وأولها تشكل المستنقعات في مياه نهر 
الثاني  والسبب  الجريان،  عن  توقفها  بعد  الفرات 
هو الكهرباء التي تنقطع بشكل كبير بسبب خفض 
االحتفاظ  يستطيعون  ال  واألهالي  المياه،  منسوب 
لدى  بالتسمم  ويتسبب  فيفسد  البرادات  في  بالطعام 
المنطقة  الثالث هو طبيعة جو  األهالي، أما السبب 
بعد  الزراعة  تراجع  بسبب  العام  هذا  تغير  الذي 
خفض منسوب مياه النهر وأبناء المنطقة متعودون 

على الجو الرطب.
وأكد الطبيب عمر فياض بأنه: »على األهالي قدر 
اإلمكان عدم شرب مياه النهر مباشرة إال بعد تنقيتها 
التخلص من  ألن حياتهم في خطر، وكذلك عليهم 
الزائد مباشرة وعدم االحتفاظ به«، وطالب  األكل 
نهر  مجرى  لفتح  بالتدخل  الحقوقية  المنظمات 
بسبب  خطر  في  المدنيين  آالف  حياة  ألن  الفرات 

التصرفات التركية العدائية لهم.
وتشير اإلحصائيات المسجلة لدى المركز الصحي 
في ناحية القناية إلى أن حاالت التسمم بلغت تقريباً 
350 حالة تسمم في هذا الشهر و250 حالة إسهال، 
بينما في شهر أيار كانت الحاالت تقدر 300 حالة 
حاالت  ارتفعت  وقد  إسهال،  حالة  و270  تسمم 
إلى 400  المنصرم ووصلت  في حزيران  التسمم 

حالة و325 حالة إسهال.

وكالة هاوار

تداولت وسائل اإلعالم المحلية في الحكومة السورية 
مؤخراً خبر وفاة مواطنة في مشفى األسد الجامعي، 
بسبب »اإلهمال«. ولكن اإلدارة في مستشفى األسد 
شغلها  بل  وعالجه،  األمر  في  التحقيق  يشغلها  لم 
يهاجم  من  كل  ووصف  المقال،  كاتب  على  الرد 

»مؤسسة وطنية« »بالمخرب«.
المشفى،  عمل  »هذا  المؤكد:  تؤكد  الردود  وكانت 
المفاخرة بواجباتكم«، ولكن لحظات  وال يحق لكم 

ويتم حذف كل الردود التي تخالفهم الرأي.

هكذا قالوا

عندما  »زكية«  ذوو  يرويها  كما  القصة  وبدأت 
بعض  إلجراء  الفائت  الثالثاء  يوم  المشفى  دخلت 
مفاجئ،  ضغط  لهبوط  تعرضها  بعد  الفحوصات 
وكانت النتيجة أنها: »خرجت ميتة، وألسباب أكثر 

صعوبة من الموت ذاته«.
أن  محلية،  إعالم  لوسائل  المريضة  أهل  ويضيف 
التي  السابقة  النتائج  اعتمدوا على  اإلسعاف  أطباء 
أحضروها معهم، ووضعوا لها خطة عالج »إنتان 

بولي« ال يستدعي قَبولها في المستشفى.
ولكن قرروا أن تنام في المشفى ريثما تصدر نتيجة 
تحليل »زرع البول« وهذا القَبول »لم يكن باألمر 
لم  المستشفى  دخلت  وبعدما  قالوا.  كما  السهل«، 
موعد  جاء  حتى  األطباء،  من  أيٌّ  غرفتها  يدخل 
حصولها على حقنة جاءت الممرضة وأعطتها إبرة 
كما  تحسس  اختبار  إجراء  دون  بالوريد  »روس« 

يجب.
أصيبت  الحقنة،  على  زكية  حصول  حال  وفي 
العناية  إلى  إثرها  على  أدخلت  تحسسية  بصدمة 
األدوية  ذووها  اشترى  بعدما  إنقاذها  وتم  المشددة 
المضادة للتحسس على حسابهم من صيدلية محددة، 
متوافر  غير  كهذا  ضرورياً  دواًء  أن  يعني  وهذا 

بالمشفى.
إلى  العناية  من  وخرجت  المريضة  وتحسنت 
الشعبة، ولكن عائلتها لم تستجب لطلبها بإخراجها 

من المستشفى، بل امتثلوا لنصيحة األطباء بالبقاء 
حتى اليوم التالي.

وكان هذا اليوم كفيالً بقتلها، عندما جاءت ممرضة 
وبالطريقة  الدواء  من  ثانية  حقنة  وأعطتها  ثانية 
في  معها  حصل  ماذا  تعلم  تكن  لم  ألنها  ذاتها، 

الصباح ولم يُعلمها أحد بما حصل.
ويضيف أحد أفراد العائلة، أنه جاءت ممرضة ثالثة 
وحقنتها  للتو،  الدواء  أعطتها  زميلتها  أن  تعلم  لم 
منه،  تحسست  الذي  الدواء  هذا  من  الثالثة  اإلبرة 
وكانت العناية المركزة غير قادرة على إنقاذها هذه 

المرة، فتوقف القلب والتنفس وماتت.
أن  بيَّن  الطبي  التقرير  أن  المنشورة  الوثائق  تبين 
سبب الوفاة ناتج عن الصدمة التحسسية لحصولها 

على ثالث حقن »روس«.

اتهامات وتخوين

لم تعتد إدارات مشفى األسد المتالحقة على تناول 
وسائل اإلعالم المحلية لهذا المشفى بطريقة ناقدة، 
تأسيسيه.  منذ  خاصة  بحصانة  يتمتع  أنه  حيث 
أعمالها  فيه  صنفت  رداً  المستشفى  إدارة  فنشرت 
لهذا  يتعرض  من  كل  اإلنجازات، ووصف  ضمن 

الصرح باالنتقاد »بالمخرب«.
بـ«الفردية«، وقالت:  اإلدارة حالة زكية  ووصفت 
إن »من يهاجم مؤسسة وطنية في ظل هذه الظروف 

كمن حاول هدمها وتخريبها خالل الحرب«.
تراجع  من  »بالرغم  أيضاً:  الرد  في  جاء  ومما 
كبير  بشكل  سوريا  في  العامة  الصحة  مؤشرات 
وما  كانت  لكن  األخيرة،  الخمس  السنوات  خالل 
تزال مؤسساتنا الطبية السورية قالعاً صامدة تنقذ 
جبارة  بجهود  يومي  بشكل  السوريين  آالف  حياة 

وبأجور رمزية وبعمليات نوعية«.

هذا عملكم

في  الُمرضي  غير  لألداء  المتابعين  األطباء  أحد 
المشفى قال لنورث برس، في معرض تعليقه على 
هذا السجال، إن هذه الطريقة في الهروب من تحمل 
المسؤولية تجاه األخطاء التي تحصل إلى التخوين 
ممجوجاً  أمراً  »أصبح  الشعارات:  في  والحديث 

وممالً«.
وفي متابعة الردود التي كانت تنشر على رد المشفى 
تبين أنه حشد الكثير من العاملين للقيام بحملة ردود 
وتعقيب تمتدح العمل فيه، مقابل حذف كل الردود 
أن  قليالً  المتابع  بإمكان  والناقدة، وأصبح  المخالفة 
المشفى  أداء  تنتقد  التي  الردود  اختفاء كل  يكتشف 

في الحال، بحسب متابعين.
وما بقي من الردود المعارضة قول أحدهم: »ياريت 
حفاظاً  الثالثة(  )للمرة  تعليقي  تحذفوا  ترجعوا  ما 
الضروس  حربكم  في  المزعومة  مصداقيتكم  على 

على الفساد، ليش خايفين؟«.


