
مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )مكتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي األرسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ مكتبة آواز- طريق عامودا 439154/ مكتبة الحرية- الشارع العام 421360/ 
مكتبة سومر- الشارع العام 424037/ مكتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ مكتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ مكتبة الجواهري 443742/ مكتبة دار القلم - الشارع العام 452714 - مكتبة 

األنوار شارع عامودا 438207.  - مكتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 ـ المكتبة الرئيسية - كركي لكي- 754416 عامودا )مكتبة آرين 732323( درباسية ) مكتبة سما 711410( جل آغا )مكتبة وائل 755551( تربه سبيه )مكتبة الجهاد 470618(.

العدد  998 -  األحد  2021/7/25م  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        50 ل.س  

العدد  998 -  األحد  2021/7/25م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س

رئيسة التحرير:
سوزان علي 

التدقيق اللغوي:
ميسر المشعان

اإلخراج الفني: 

ديالن أحمد
حسن مراد

صحيفــــــــــــة روناهــــــــــــي
مركز قامشلو     0938541707

423165

r.ronahi2011@gmail.com

Ronahi.net :يمكنكم زيارة موقع الصحيفة على الرابط التالي
rojnama ronahi

  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     50 ل.س
shrktronahi@gmail.com

اكتشاف مستوطنة في العراق 
يعود عمرها لـ4000 سنة

مسؤول صحي بارز يتوقع موعد العودة للحياة 
الطبيعية بعد كورونا

الروس  اآلثار  علماء  من  مجموعة  أعلن 
والعراقيين عن اكتشاف مستوطنة حضرية يعود 
عمرها إلى 4000 عام، وذلك بمنطقة تقع على 

الطرق المؤدية إلى أور في العراق الحديث.
يمثل  االكتشاف  هذا  أن  في  الباحثون،  وشكك 
النهرين  بين  ما  بالد  في  مفقودة  لمدينة  عاصمة 
تأسست على رماد انهيار بابل القديمة في منتصف 

األلفية الثانية قبل الميالد.
المواقع  بها  المكتشف  المنطقة  تفاصيل  وحول 
في  يكون  الموقع  أن  إلى  العلماء  أشار  األثرية، 
بعد  على  قار،  ذي  بمحافظة  الدحيلة  تل  منطقة 
المدينة  من  ميالً”   19“ كيلومتًرا   30 حوالي 

القديمة.  وكاالت

الفرنسي  العلمي  المجلس  رئيس  توقّع 
جان فرانسوا ديلفريسي، موعد العودة 
إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي فيروس 
العودة  إن  ديلفريسي،  وقال  كورونا. 
وباء  تفشي  بعد  الطبيعية  الحياة  إلى 
عام  حتى  تحدث  ال  قد  كوفيد-19، 

2022 أو ربما حتى 2023.
مستشار  وهو  ديلفريسي،  وبيّن 
أن  )بي.إف.إم(،  لتلفزيون  للحكومة، 
إلى  تصل  قد  فرنسا  في  اإلصابات 
آب/  بداية  بحلول  يومياً  ألفا   50 نحو 

أغسطس.

)الخميس(،  قال  قد  ديلفريسي  وكان 
اإلصابات  من  الرابعة  الموجة  إن 
إلى  ستصل  كورونا  بفيروس  الجديدة 
النصف  في  الفرنسية  المستشفيات 
الثاني من آب/ أغسطس، حسبما نقلت 

»رويترز«.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وبحسب 
العاملين  إلزام  سيجري  فإنه  ماكرون، 
في المجال الصحي بتلقي لقاح كورونا، 
كما أن شهادات التلقيح ضد كوفيد-19 
من  بدءاً  المطاعم  في  إلزامية  ستكون 

أغسطس.  وكاالت

جرائم الشرف إىل مىت؟
 لم تكن »عيدة السعيدو« تدري أن زواجها من ابن عمها سيكون بداية النهاية لحياتها تحت ذريعة ما يسمى »جرائم 
الشرف«. ولم تكن تدري أنها ستكون العنوان العريض الذي يتصدر المشهد االجتماعي البارز وتتناقل حادثة اغتيالها 
الوسائل اإلعالمية المختلفة، لتثير موجة غضب عارمة وسخط شعبي كبيرين في جريمة قتل مروعة ال يتقبلها المنطق 

وال العقل البشري...«3

أمينة بكر: فلسفة القائد أوجالن بّددت 
أحالم أردوغان المريضة

لماذا مشروع اإلدارة الذاتية؟!...«4
 19 تموز ثورة المرأة المستمرة...«3

سائقا الجرافة الصغريان.. المسؤولية 
تسلبهم أبسط أحالمهم

أشارت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات أمينة بكر إلى أنه يجب على المنظمات الدولية 
واإلنسانية القيام بواجباتها تجاه الشعب الكردي والقائد عبد هللا أوجالن، وقالت بأن الحرب التي بدأتها دولة 

االحتالل التركي ضد المفكر عبد هللا أوجالن ما هي إال لخوفها من فكره وفلسفته الحرة والديمقراطية...«4

 علي وموسى طفالن من بلدة جل 
آغا يخرجان مع ساعات الفجر 

األولى يسابقان الصباح لعملهما 
إلى ورشات البناء والعمارة، 

لكن ماذا يفعل طفالن لم يتجاوزا 
الثانية عشرة من عمرهما في 

ساحات العمل الصعبة هذه غير 
مكترثين بحرارة الصيف وال ببرد 
الشتاء، أّي ظروف فرضت عليهم 

العمل الشاق؟...«6

بمشاركة عدة دول عربية إقامة 
ُملتقى العالقات العربّية الُكردّية

األول  اإلقليمي  ملتقاها  الرقمي  نشاطها  ضمن  والتطوير،  التنمية  منظمة  تُقيم 
حول »أهمية العالقات العربية الكردية في ظل المستجدات والتحديات الراهنة«، 
وفلسطين  واألردن  وسوريا  والعراق  مصر  من  المختصين  من  نُخبة  بمشاركة 

وتونس، وتركيا...«2

االحتالل التركّي ومشروع 
قبرصة عفرين

في نظرٍة إجمالّيٍة إلى كلِّ 
 

ُ
اإلجراءاِت اليت اتخذتها سلطات

االحتالِل التركّي في عفرين، يتضُح 
ها تتجه إلى تكراِر نموذِج قبرص 

ّ
أن

فيها، وتسعى لتجاوِز العائِق 
األسايّس المتعلِق بالتركيب�ِة 

السكانّي�ِة، وارتفاِع نسبِة السكاِن 
األصليي�ن الكرد بالمنطقِة واليت 

 
ُ

كانت تصُل إلى 96%، والنسبة
 عنها أردوغان في 

َ
اليت تحدث

 نسبِة الكرِد في 
ّ

2018/1/22 بأن
عفرين ال تتجاوز 35%، كانت 

ْبَرَصة 
َ

 لخطة »ق
ً

 أولّية
ً

إشارة
عفرين«...«5
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إعالنات بمشاركة عدة دول عربية إقامة ُملتقى »العالقات 
العربّية الُكردّية«

خيم النازحين في شمال سوريا تذهب 
مع مهب الرياح

مواقع التواصل تتصدر بهاشتاغ 
»القصاص للدكتورة ياسمين«

واشنطن وبغداد تناقشان انسحاب قوات األولى 
من أراضي الثانية

هيومن رايتس ووتش: إيران استخدمت قوة 
ُمفرطة ضد المحتجين

التنمية  منظمة  تُقيم  ـ  األخبار  مركز 
ملتقاها  الرقمي  نشاطها  ضمن  والتطوير، 
العالقات  »أهمية  حول  األول  اإلقليمي 
المستجدات  ظل  في  الكردية  العربية 
من  نُخبة  بمشاركة  الراهنة«،  والتحديات 
وسوريا  والعراق  مصر  من  المختصين 

واألردن وفلسطين وتونس، وتركيا.

ليتضمن الملتقى عدد من المحاور، من بينها: 
اآلن؟،  الكردية  العربية  العالقات  »لماذا 
الدور العربي الكردي في التصدي لمحاوالت 
المدني  المجتمع  المنطقة، دور  الهيمنة على 
لماذا  الكردي،  العربي  الحوار  تفعيل  في 
التركيز على المدخل الثقافي أساس للحوار، 

مستقبل الحوار العربي الكردي«.
وستُقام الفعالية في شكلها الرقمي عبر تطبيق 

زووم، في الخامسة من مساء يوم األحد 25 
السادسة  وبروكسل،  القاهرة  بتوقيت  تموز، 
بتوقيت دمشق وبيروت وبغداد كما سيتم بثها 

على قناة روناهي.
وسيدير أعمال الملتقى كل من روشن قاسم 
في  وسيشارك  الغباشي،  مختار  ودكتور 
مصر  من  كل  من  شخصية   15 الملتقي 
وفلسطين  واألردن  وسوريا  والعراق 
محمود  »فتحي  من:  كل  وهم  وتونس، 
المصرية،  األهرام  صحيفة  تحرير  مدير 
األكاديمي  الباحث  األلوسي  تيسير  دكتور 
المهندس  العراق،  من  السياسية  لشؤون  في 
الحزب  رئيس  شعبان  الدين  بهاء  أحمد 
الناشطة  قيقة  سلوى  المصري،  االشتراكي 
نائب  كرد  جيا  بدران  تونس،  من  الحقوقية 
في شمال  الذاتية  لإلدارة  المشتركة  الرئاسة 
أحمد  سرود  سوريا،  من  سوريا  وشرق 

كركوك  في  األمل  جمعية  ومديرة  محامية 
والمحلل  الكاتب  فايد  رجائي  العراق،   -
ايزولي  رضوان  دكتور  مصر،  السياسي- 
األردن،   – التطبيقية  البلقاء  بجامعة  األستاذ 
سوريا،  سياسي-  باحث  صالحة  مهيب  د. 
محمد  تركيا،  وكاتب-  صحفي  كار  بركات 
رداد  العراق،  وحقوقي-  محامي  السالمي 
إلياس القالب كاتب وصحفي- األردن، ياسر 
أبوسيدو ناشط سياسي- فلسطين، دكتور مال 
ياسين رؤوف دكتوراه في العلوم السياسية - 

مصر/العراق«.
تطبيق  عبر  المباشر  البث  رابط  يلي  وفيما 

زووم:
https://us02web.zoom.us/j/83512
489678?pwd=bGFDclAxa3VsT
nhiVHF3dCtidTZhZz09

مخيم  على  تهب  شديدة  رياح  األخبارـ  مركز 
يقتلع  وحلب  إدلب  من  كل  في  النازحين 
العشرات منها، لتبقى رسالتهم »متى ستوجه 
المنظمات اإلنسانية بوصلتها نحو معاناتنا«.

الخيم  بعشرات  كبيرة  مادية  أضرار  لحقت   
رياح  نتيجة  السوري  الشمال  مخيمات  ضمن 
إدلب  من  مختلفة  مناطق  في  السرعة  عالية 

وحلب في ثاني أيام عيد األضحى.
وقال فريق »منسقو استجابة سوريا« في بياٍن 
له إن طواقمه العاملة على األرض وثّقت حتى 
ريفي  في  مخيماً   39 من  أكثر  تضرر  اآلن 
بين  تراوحت  متفاوتة،  بأضرار  وحلب  إدلب 

تهدم الخيام واقتالع اآلخر.

وبحسب مراسلين محليين في إدلب، فإن الرياح 
الشديدة اقتلعت أكثر من 200 خيمة في مخيم 
ريفي  من  نازحين  يضم  الذي  بحر«  »الشيخ 
بالقرب من  الشرقي والجنوبي، والواقع  إدلب 

مدينة »معّرة مصرين« شمال محافظة إدلب.
مزرياً  المخيمات  في  النازحين  حال  ويبقى 
فصلي  في  الجوية  الظروف  مطرقة  بين  ما 
المنظمات  غياب  وسندان  والشتاء  الصيف 
تلك  ستوجه  متى  »إلى  الدولية  اإلنسانية 
المنظمات بوصلتهم اإلنسانية نحوهم ومعرفة 
معاناتهم والحد منها وإلى متى ستستمر األزمة 
النازحين  يطرحها  كثيرة  أسئلة  السوريّة« 

لتسليط الضوء حول معاناتهم.

التواصل  مواقع  رّواد  أطلق  ـ  األخبار  مركز 
االجتماعي في مصر هاشتاغ »حق الدكتورة 
من  بالقصاص  للمطالبة  سليمان«،  ياسمين 
بعد  هارباً  فرَّ  الذي  األسنان  طبيب  زوجها 

طعنها بالسكين 11طعنة.
بين  نشبت  خالفات  إلى  الجريمة  سبب  يعود 
وزوجته  الهادي  عبد  مجدي  محمود  الدكتور 
بسبب  ياسمين حسن يوسف سليمان  الدكتورة 
أمور بسيطة، ليطعنها بـ 11 طعنة أمام أطفالها 

الثالثة في ثاني أيام العيد.
االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وأطلق 
العديد من الهاشتاغات من بينها »#القصاص_
و«#السفاح_محمود_ ياسمين«  للدكتورة_ 

مجدي«، »#حق_ الدكتورة_ ياسمين«.
وتمكن ضباط مباحث الدقهلية من إلقاء القبض 
على الجاني الذي قتل الضحية وتركها غارقة 
منزلها  داخل  الثالثة  أطفالها  وسط  دمها  في 
بمدينة المنصورة، بعد اختبائه بأحد األماكن. 

وطالب شقيق الضحية عبر صفحته الشخصية 

على  بالقبض  الداخلية  وزارة  الفيسبوك  على 
المعروفة  زوجته  قتل  الذي  الهارب  الزوج 
إعالمياً بـ »طبيبة الدقهلية« ذات الـ 26 عاماً 
حاولت  عندما  المحمول  هاتفها  بكسر  وقام 
االستغاثة بأسرتها، ُمعبّراً عن حزنه وصدمته 
أختي  »القصاص...  قائالً  ألخته،  حدث  لما 

جوزها قتلها وهرب«.

مركز األخبار ـ أفادت صحيفة »وول ستريت 
العراقيين  المسؤولين  كبار  بأن  جورنال« 
يدعو  بيان  إلصدار  يخططون  واألمريكيين 
مع  العراق  من  األمريكية  القوات  النسحاب 

نهاية العام الحالي.
لـ  وأمريكيون  عراقيون  مسؤولون  وقال 
البيان سيُنشر  »وول ستريت جورنال«، إن 

العراقي  الوزراء  رئيس  زيارة  بمناسبة 
االثنين،  يوم  لواشنطن  الكاظمي  مصطفى 

حيث سيلتقي الرئيس األمريكي جو بايدن.
وذكر مسؤولون سابقون وحاليون إن البيان 
يهدف إلى تخفيف الضغط عن الزعيم العراقي 
التي  المتشددة«  الشيعية  »الفصائل  قبل  من 
تريد مغادرة كافة القوات األمريكية التي يبلغ 
الوقت  وفي  شخص،   2500 أفرادها  عدد 
الدعم  على  الحفاظ  إلى  البيان  يهدف  ذاته 

األمريكي للقوات األمنية العراقية.
أن  إلى  األمريكيين  المسؤولين  أحد  وأشار 
من  البيان  شروط  لتلبية  تخطط  واشنطن 
األمريكية  القوات  بعض  دور  تغيير  خالل 
عدد  تقليص  خالل  من  وليس  العراق،  في 
األفراد، وقال إن »ذلك ليس تكييف كمي، بل 
توضيح الوظائف التي ستؤديها القوات وفقاً 

ألولوياتنا االستراتيجية«.
وقال مايكل نايتس، الخبير في معهد واشنطن 
حديث  في  األوسط،  الشرق  في  للسياسة 
الكاظمي  مساعدة  هو  »الهدف  إن  للصحيفة 
ولكن  إنجاز،  مع  الوطن  إلى  يتوجه  أن  في 
اإلرهاب«،  لمحاربة  الحملة  تعطيل  بدون 
العراق  القوات األمريكية في  إلى أن  مشيراً 
ال تشارك في العمليات القتالية تقريباً، إال في 

حال تعرضها لهجمات.
ونقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« عن 

قوله:  حسين  فؤاد  العراقي  الخارجية  وزير 
لدينا  المقاتلين ألن  إلى مزيد من  »ال نحتاج 
مجال  في  التعاون  هو  نحتاجه  وما  هؤالء، 
في  المساعدة  إلى  ونحتاج  االستخبارات، 
في  لتساعدنا  القوات  إلى  ونحتاج  التدريب، 

الجو«.

بأن  سابق  وقت  في  صّرح  قد  حسين  وكان 
بايدن  جو  مع  سيبحث  الكاظمي  مصطفى 
»مجمل العالقات العراقية األمريكية، وبينها 
في  أمريكية  قاعدة  أي  على  اإلبقاء  عدم 

العراق«.
ومن جانب آخر أكدت اإلدارة األميركية أن 
هي  العراق  مع  االستراتيجي  الحوار  جولة 
جزءاً  العسكري  الملف  وسيكون  األخيرة 
منها، لكنه يبقى وإلى حدٍّ كبير الجزء األهم.

األميركية  الدفاع  وزارة  مبنى  في  وُعِقد 
العراقيين  المسؤولين  بين  اجتماعاً 
مسؤول  وقال  الخميس،  يوم  واألميركيين 
المباحثات  لهذه  تمهيداً  البنتاغون  في  كبير 
العراق  في  موجودة  المتحدة  الواليات  »إن 
بدعوة من الحكومة العراقية ولمهمة واضحة 
داعش«،  تنظيم  على  القضاء  مهمة  هي 
وأضاف أن المباحثات العسكرية تركز على 
داعش  المهمة ضد  في  البلدين  بين  الشراكة 

وعلى التحّول في مهمة القوات األميركية.

مركز األخبارـ  قالت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش«، إن السلطات في إيران استخدمت 
محافظة  في  المحتجين  ضد  المفرطة  القوة 
على  احتجاجاً  خرجوا  والذين  خوزستان، 

انقطاع المياه عن مناطقهم.
تحقيقات  بإجراء  طهران  المنظمة  وطالبت 
تتمتع بالشفافية بشأن ثالث حاالت وفاة على 
ومحاسبة  المتظاهرين،  بين  وقعت  األقل 
الحكومة  طالبت  كما  عنها،  المسؤولين 
اإليرانية بمعالجة مشاكل الوصول إلى المياه 

المستمرة منذ فترة طويلة.
إيران  في  مستمرة  االحتجاجات  تزال  وما 
منذ 15 تموز الجاري، ال سيما في محافظة 
خوزستان التي تعتبر أكبر تجمع للعرب في 

البالد.
أخرى  محافظات  إلى  االحتجاجات  وامتدت 

أهالي  مع  تضامناً  اإليراني،  الداخل  في 
خوزستان.

من  مقلق  سجل  لديها  اإليرانية  “السلطات 
الُمحبطين  للمحتجين  بالرصاص  االستجابة 
المتصاعدة  االقتصادية  الصعوبات  من 

الباحثة  قالت  المعيشية”،  األحوال  وتدهور 
في المنظمة، تارا سبهريفر.

يتعين »على سلطات  أنه  تارا على  وشددت 
ومنع  السلمي  التجمع  حق  ضمان  الحكومة 

قوات األمن من استخدام القوة المفرطة«.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1502/ لعام 2021 م
على السيد: أحمد دهماش بن إسماعيل الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع 
في 2021/7/27م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: يوسف حسين اليوسف، بطلب: استرداد 

حيازة مأجور  
 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 1246 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد القادر كني محمد    
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

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

2021/8/18م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: مصطفى إبراهيم              

بطلب: تثبيت بيع  
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1951/ لعام 2021 م

على السيد: زير النهير المرداس الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/7/27م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: حورية جاسم 

الرضوان، بطلب: تثبيت زواج 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1564 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: غفران مناع علي الحاجي     
والجهة المدعى عليها: خولة سالم الخلف – محمد 

شحادة المحمد        
بدعوى: تثبيت زواج  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2749/ لعام 2021 م
على السيد: محمد مصطفى الخليل الحضور إلى 

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

2021/7/28م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
عبد هللا حسن األحمد، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم أساس 775 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد الحمد بن حسين  
والجهة المدعى عليها: فزاع الحسين  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 
2021/8/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /1099/ لعام 2021

طالب التبليغ: صالح حسن شالش 
المطلوب تبليغه: عامر مدراتي بن رياض                    

الدعوى رقم أساس /23/ والمحسومة بالقرار القاضي 
من حيث النتيجة بما يلي:

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

القانونية.

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1076 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: صالح الخلوه بن حسين     
والجهة المدعى عليها: أحمد الشيخو بن حمود + محمد 

المحيمد بن صالح       
بدعوى: بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/19م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى للمدعي عليه
رقم أساس الدعوى 2021/1266م 

اسم المطلوب تبليغها ونسبتها: ليلى فنوش الشراد
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك دهام 
الخللو  بطلب تثبيت بيع, 

هو يوم االثنين الواقع في 2021/8/23م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة/ هيئة 
العدالة وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2769/ لعام 2021 م
على السيد: محمد الرمو بن حسن الحضور إلى 

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

2021/7/28م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
إبراهيم أحمد العلي، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 985 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد عكلة الخضر 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

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

2021/8/16م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: جركس الشيخ 

محمد بن محمد          
بطلب: تثبيت بيع السيارة 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2975/ لعام 2021 م

على السيد: عزيز العبد هللا العلي الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2021/7/29م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إسماعيل العلي بن 

عبد الفتاح، بطلب: تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة تبليغ
في الدعوى رقم أساس 693 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: خالد مضحي بن علي      
والجهة المدعى عليها: محمد حاج طالب         

بدعوى: تثبيت بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2238/ لعام 2021 م

على السيد: عليوي الضفيدع  الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2021/7/29م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: فواز العبد هللا بن 

عكاف، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1104 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: مريم  النايف الشريف       
والجهة المدعى عليها: محمد خير شحاذة بن أحمد           

بدعوى: تفريق لعلة الشقاق   تاريخ الجلسة 
2021/8/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1912 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: نجاح الصالح    
والجهة المدعى عليها: أحمد الحامد    

بدعوى: تثبيت زواج   تاريخ الجلسة 
2021/8/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1157 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغها ونسبتها: نهلة شعبون بنت محمد  
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

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

2021/8/16م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: عبدو خليل بن محمد        

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

اإلجراءات القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 938 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: ياسر موسى العيسى   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

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

2021/8/23م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: هاشم خليل بن 

محمد         
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى للمدعي عليه
رقم أساس الدعوى 2021/1207م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد شرقي العبد 
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
محمود عمر بن مصطفى, بطلب تثبيت بيع, 

هو يوم االثنين الواقع في 2021/8/23م الساعة 
/10/ فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

مذكرة دعوى للمدعي عليه
رقم أساس الدعوى 2021/1207م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عثمان أحمد عبد الكريم  
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك محمود 
عمر بن مصطفى,  بطلب تثبيت بيع, 

هو يوم االثنين الواقع في 2021/8/23م الساعة /10/ 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1199 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: خولة الحميدي

والجهة المدعى عليها: حسن المحمد العبد         
بدعوى: تفريق   تاريخ الجلسة 2021/7/26م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1110 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عيسى العيسى بن أحمد 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

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

2021/8/24م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: إبراهيم الخلف بن 

علي           
بطلب: تثبيت بيع 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1281/ لعام 2021 م

على السيد: محمود حسين شعبان الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 2021/7/29م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد رمضان 

الحرجب، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2238/ لعام 2021 م
على السيد: إبراهيم الحسين الجراحي الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع 
في 2021/7/28م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أنس عبد الرزاق األحمد، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1422 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الحنان الحميدي         
والجهة المدعى عليها: حسن محمد محمد ديب 

بدعوى: طلب مبلغ مالي    تاريخ الجلسة 
2021/7/26م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1077 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: صالح الخلوه بن حسين     
والجهة المدعى عليها: أحمد عمر الكدرو+ محمد 

الحبش بن صالح      
بدعوى: بيع  سيارة تاريخ الجلسة 2021/8/19م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1037 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: فؤاد عبد الجواد 

والجهة المدعى عليها: محمد اآلغا بن عبد الكريم – 
هايل الندى بن ندى 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   تاريخ الجلسة 
2021/8/12م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2936/ لعام 2021 م

على السيد: محمد خليف عثمان الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/7/26م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: آيات أحمد 

الخلف، بطلب: تفريق 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1502/ لعام 2021 م
على السيد: حاتم دهماش بن إسماعيل الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 
2021/7/27م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

يوسف حسين اليوسف، بطلب: استرداد حيازة مأجور  
 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 1175 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي الجاسم بن خليف  
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

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

2021/8/23م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: طاهر المحمد بن 

بوزان            
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 404 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: حميدي رشاد 

الحميدي      
والجهة المدعى عليها: عبد الفتاح رشاد الحميدي          

بدعوى: تثبيت بيع سيارة  تاريخ الجلسة 
2021/8/17م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1908 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: علي حمود النبهان   
والجهة المدعى عليها: أسامة عبد الحميد الدسوقي   
بدعوى: طلب مبلغ   تاريخ الجلسة 2021/8/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1152 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى محمد برخو بن 
محمد   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
يدعوك ديوان العدالة في كوباني لحضور جلسة 

في الساعة 10 صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/8/11م

للنظر في الدعوى المقامة من قبل: أفين كمه بنت حجي             
بطلب: التفريق 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2961/ لعام 2021 م
على السيد: أحمد الذياب بن اسماعيل الحضور 

إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 
في 2021/7/23م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: طه الحمادي بن احمد، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1199 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الرحمن العبيد 
والجهة المدعى عليها: جاسم الطه -  حميدي الحامد         

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/8/19م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2018 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: شمسة الحمو بنت صطام 
والجهة المدعى عليها: ورثة المرحوم أحمد الحسين 

وهم: سارة الحسين بنت موسى - خالد الحسين بن أحمد 
- حجي الحسين بن أحمد - عبد العزيز الحسين ابن 

أحمد - بشرى الحسين - سورية الحسين - جهاد الحسين 
- بركات الحسين - ثريا الحسين - أمونه الحسين. 

بدعوى: تثبيت زواج   تاريخ الجلسة 2021/8/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /1056/ لعام 2021

طالب التبليغ: فرج الحجي بن عبد الرحيم
المطلوب تبليغه: مصطفى حجار بن محمود                  

الدعوى رقم أساس /168/ والمحسومة بالقرار القاضي 
من حيث النتيجة بما يلي:

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

القانونية.

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1198 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد فاروق اإلسماعيل 
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

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

2021/8/16م
للنظر في الدعوى المقامة من قبل: علي الطه بن احمد       

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

اإلجراءات القانونية.

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2963/ لعام 2021 م

على السيد: حجي أيوب بن مسلم الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/7/27م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: خلوف النايف 

الخلف، بطلب: تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2771/ لعام 2021 م
على السيد: علي الذياب بن محمد الحضور إلى 

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

2021/7/28م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
محمد الجبان بن سكران، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 197 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حليمة العزيز الرحيل        
والجهة المدعى عليها: طامر أحمد سمان            

بدعوى: تثبيت طالق   تاريخ الجلسة 
2021/7/26م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /1079/ لعام 2021

طالب التبليغ: علي الفهد بن فيروز 
المطلوب تبليغه: سليمان بكور بن إسماعيل                   

الدعوى رقم أساس /70/ والمحسومة بالقرار القاضي 
من حيث النتيجة بما يلي:

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

القانونية.

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2200/ لعام 2021 م

على السيد: موسى إبراهيم الموسى الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/7/28م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
محمد خلف الخلف، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
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103 المرأةالرياضة

 19 تموز
 ثورة المرأة
 المستمرة

الويالت  من  الكثيَر  طويالً  الكرد  عانى 
من  لسوريا  البعث  حزب  حكم  إبان 
بحقهم،  الممنهجة  التهميش  سياسيات 
والقمع  واالستبداد  للظلم  تعرضوا  حيث 
أنهم  كما  الدولة،  قبل  من  واإلقصاء 
وجرد  الطبيعية  حقوقهم  من  حرموا 
السورية  والجنسية  الهوية  من  أغلبهم 
وحق المواطنة في الحياة.  حزب البعث 
بلغتهم األم ألكثر  التعلم  الكرد من  حرم 
ممارسة  من  ومنعهم  عاماً،   40 من 
يسمى  ما  أنشأ  إذ  وثقافتهم،  طقوسهم 
وطردهم  مناطقهم  في  العربي  بالحزام 
ولكن  مكانهم،  العرب  واستوطن  منها 
مع بدء شرارة ثورات ما يسمى الربيع 
في  الكرد  انخرط  المنطقة،  في  العربي 
تلك الثورات في محاولة منهم الستعادة 
الحاكم  النظام  من  المسلوبة  حقوقهم 
طويلة  سنين  حرمهم  الذي  سوريا  في 
الشعب  الحياة.   في  حقوقهم  أبسط  من 
أساساً  ثالثاً  منهجاً  اتخذ  الذي  الكردي 
له إبان بدء الحراك الشعبي في سوريا، 
وحقق  الشعبي  الحراك  في  انخرط 
مكتسبات حقيقية كبيرة واستطاع تنظيم 
المرأة  بطليعة  المجاالت  كافة  في  نفسه 
الشعبية  االنتفاضة  قادت  التي  الكردية، 
تاريخياً  دوراً  ولعبت  البعث  حكم  ضد 
التاريخي.  منذ  الحراك  توسعة هذا  في 
المرأة وشاركت  الحراك سارعت  بداية 
من  الكثير  وغيرت  الخاص  بطابعها 
سائدة  كانت  التي  والعادات  المفاهيم 
العادات  لشتى  وتصدت  المجتمع،  في 
والتقاليد التي كانت تفرض عليها رغماً 
مجاالت  كافة  في  ذاتها  ونظمت  عنها، 
ومؤسسات  مراكز  وفتحت  الحياة 
على  وعملت  بها،  خاصة  ومنظمات 
إدارتها وتطويرها وتحويلها إلى مراكز 
لحياة  نموذجاً  مشكلة  للمرأة،  توعية 
جديدة في المنطقة، فقد بات أفراد العائلة 
مؤسسات  في  منظمون  كلهم  الواحدة 
تطويرها.  على  ويقومون  فيها  يعملون 
وأثبتن  مفصلياً  دوراً  لعبن  النساء 
حيث  المواقع،  من  العديد  في  جدارتهّن 
القرار  صنع  لمراكز  المرأة  وصلت 
إلى  باالستناد  الُمشتركة،  الّرئاسة  في 
هللا  عبد  القائد  طرحها  التي  المبادئ 
المرأة  جوهرية.  أهدافاً  أوجالن، محققة 
في  الكريمة  والحياة  الحرية  ثورة  قادت 
تقودها  زالت  وما  سوريا  وشرق  شمال 
بفكرها ونضالها المتواصل، لتتمكن من 
التي  وإمكاناتها  وطاقاتها  ذاتها  معرفة 
كانت العامل الرئيس في انطالقتها نحو 
التحرر والنضال من أجل حياة تسودها 
العدالة والمساواة.  نعم ثورة 19 تموز 
في  والوجدان  األخالق  ثورة  أصبحت 
المجتمع، فالكل عبر عن ذاته بهذه الثورة 
بصوته وثقافته، والتي ساعدت في حل 
خاصة  والقضايا  المشاكل  من  الكثير 
من ناحية دور المرأة الذي انحصر في 
الثورة  فقط.   والمجاالت  األمور  بعض 
النساء؛  لجميع  الحقيقة  الوالدة  كانت 
حققن  المستمر،  ونضالهن  فبإرادتهن 
قدمن  كبيرة،  وانتصارات  مكتسبات 
غالياً  ثمناً  الطاهرة  أرواحهن  خاللها 
لتحقيقها، دون أي تردد لنعيش نحن حياة 
حرة كريمة. واليوم في الذكرى السنوية 
لثورة 19 تموز التي انطلقت من مدينة 
المرأة تعمل دون كلل  كوباني ما زالت 
أو ملل لتسطر في جميع ساحات النضال 
أروع مالحم البطولة والتضحية بالذات.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

جرائم الشرف إلى متى؟

مشاهد  يظهر  مصوٌر  تسجيٌل  الجريمة  وثق 
بشعة لقتل الفتاة القاصر »عيدة السعيدو« رمياً 
بالرصاص بإيعاز من أخيها وبحضور والدها، 
وقد طلب أحدهما أن يصوب القاتل على رأسها 
لتُقتل على الفور، بعد اقتيادها إلى منزل مهجور 
في مساكن حي الزهور المعروفة باسم »حوش 

الباعر« في ريف الحسكة.
على الرغم من تطور الحياة واألنظمة والقوانين 
بداعي  النساء  قتل  ظاهرة  أن  إال  االجتماعية 
واالنتشار  باالتساع  أخذت  الشرف«  »جرائم 
شمال  مناطق  وفي  عموماً  السوري  بالمجتمع 
هذه  من  خفي  وما  خصيصاً.  سوريا  وشرق 
الجرائم البشعة أعظم لكنه ال يزال أقل بالوسائل 
اإلعالمية منه على ما هو عليه بالواقع، وأيضاً 
الوحشية  الظاهرة  لتعرية  المأمول،  دون 
وأبعادها وحيثياتها المؤلمة، وانطالقاً من أهمية 
الموضوع بالنسبة للمرأة، وحرصاً من صحيفتنا 
»روناهي« على تزويد القراء بعين الحقيقة، كما 
المواقف  أبرز  فقد رصدت  دائماً،  شعارها  هو 
كانت  التي  المأساوية  بالجريمة  الصلة  ذات 
من  السعيدو«  »عيدة  القاصر  الطفلة  ضحيتها 
أجل وضع تصور شامل عن مالبساتها من عدة 
زوايا والوقوف على خفايا الحادثة »الترند« من 
خالل لقاءات عديدة، أجرتها صحيفتنا مع عدد 
مجاالت  عدة  في  والمختصات  المختصين  من 

اجتماعية ودينية ونسائية. 

الرشيعة اإلسالمية ضد
 جرائم الرشف

»بجرائم  يعرف  ما  اإلسالمية  الشريعة  تحرم 
الشرف« من منظور الفقه اإلسالمي وأصوله، 
وكل ما ينجم عنها من جرائم أخرى تحت هذا 
العنوان، ال بل هناك العديد من األحكام الشرعية 
التي ينبغي مراعاتها في هذا الشأن، ومن ذلك 
الذي  المختص  القضاء  إلى  الرجوع  ضرورة 
هذه  بمثل  والبّت  للنظر  المخولة  الجهة  يعتبر 

الجرائم اإلنسانية.
ويعّرف مفتي منبج وريفها الدكتور الشيخ عبد 
الرزاق الكالو »جرائم الشرف« بأنها واحدة من 
القاتل  إذ يظن  اليوم،  تنتشر  التي  الجرائم  أبشع 
أنه يطهر نفسه من العار وال يدري أنه يرتكب 
الحرام،  الدم  سفك  وهو  وأكبر  أخطر  هو  ما 
اآلونة  هذه  في  القتل  من  النوع  هذا  أن  مؤكداً 
كرامة  على  لالعتداء  خصيصاً  شاع،  األخيرة 
إلى  واإلساءة  سمعتها  تلويث  خالل  من  المرأة 

شرفها والطعن بعرضها بغرض اإليذاء. 
ويقول المفتي في تفسير ذلك، إن اإلسالم شدد 
أن  إال  الحد  يقام عليه  الزاني وال  العقوبة على 
يثبت فعل الزنى بأحد أمرين، األول: البينة: من 
يشهدون شهادة واضحة ال  أربعة شهود  خالل 
لبس فيها، وتدل التفاصيل الوقفية للجريمة على 
أن هذا ما لم يحدث في تاريخ اإلسالم ألنه شبه 
ينقص  بأن  ذلك  الشهود  يفعل  لم  فإن  مستحيل- 
عددهم عن األربعة أو اضطربت شهادتهم، طبق 
عليهم حد القذف إلساءتهم سمعة المشهود عليه، 
قال هللا تعالى: »والذين يرمون المحصنات ثم لم 

ثمانين جلدة وال  فاجلدوهم  بأربعة شهداء  يأتوا 
تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون«.

»فهو  للمفتي:  والحديث  الثاني،  األمر  وأما 
اإلقرار، ويعني أن يقر المتهم على نفسه أربع 
الزنى،  بفعل  القاضي  أمام  متفرقات  مرات 
الرجوع  يلقنه  أن  مرة  كل  في  القاضي  وعلى 

عن إقراره«.
وتنفيذها  والحدود  الجرائم  إثبات  أن  وأكد على 
على أفراد المجتمع ينبغي أن تكون من سلطات 
أقرب  من  كانوا  لو  حتى  األفراد  ال  القاضي 

الناس.
عبد  الشيخ  الدكتور  وريفها  منبج  مفتي  واختتم 
الستر على  قائالً: »يجب  الكالو حديثه  الرزاق 
عمله،  ويصلح  ليتوب  الفاحشة  بهذه  وقع  من 
وذلك خير من فضحه أمام العلن، وقد أعرض 
الصحابي  عن  وسلم  عليه  صلى  محمد  النبي 
»ماعز« رضي هللا عنه ال سيما بعد أن اعترف 
بالزنى وتركه حتى عاد مراراً في محاولة لثنيه، 

ومن ثم أقام عليه الحد«.

عرف وعنف

االجتماعية  والتقاليد  العادات  طبائع  تحدد 
العشائرية،  باألعراف  تسمى  ما  أو  السورية، 
التقليدية  البيئات  في  خاصة  المرأة،  سلوك 
ال  حيث  منها،  »الريفية«  سيما  وال  المحافظة 
يمكن  وال  »العيب«  مفهوم  هناك  قائماً  يزال 
للمرأة أن تتجاوزه مهما كان األمر بالغ األهمية 
القيم  كل  فوق  يسمو  أحمَر  خطاً  باعتباره 

األخالقية األخرى.
منبج  جنولوجيا  مركز  باسم  الناطقة  وترى 
كثرت  الشرف«  »«جرائم  أن  قوجو  ياسمين 
النظام  وثقافة  وأخالق  سلوكيات  تخالف  كونها 
للذكور  يجيز  ذلك  ووفق  السلطوي،  األبوي 
خالل  وتنتهك  العائلة،  نساء  حياة  نمط  تعيين 
المرأة وما زلنا نرى ضحايا  النمط حقوق  هذا 
آخر  تكون  ولن  حاضرة  القبلية«  »العصبية 

ضحاياها الطفلة القاصر »عيدة السعيدو««.
القضاء  اتفاقية  من   /17/ المادة  أن  وتضيف 
تنص:  المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على 
»على تجريم قتل األطفال القصر«، مشيرة إلى 
العادات  يشّرعون  الشرف  جرائم  مرتكبي  أن 
الكبرى  الغالبية  وتؤيد  قانونياً،  السيئة  والتقاليد 
إلى تعريض  النمط، مما أدى  المجتمع هذا  من 
األطفال لفقدان األمان والحماية والنمو الصحي 
وصحية  ونفسية  اجتماعية  بآثار  أيضاً  وتسبب 
معقدة قد ال تنتهي بالعنف واالستغالل واالتجار 

بالطفولة.
ما  لحوادث  تحليلها  في  ياسمين  وتستعرض 
النساء  »تعد  بالقول:  الشرف«  »جرائم  يسمى 
الضحايا األكبر ألنهن ال يملكن اإلرادة في إبداء 
موافقتهن بمسألة الزواج أو في خيارات أخرى، 
حين  بينما  المتضرر  الطرف  يكّن  ما  عادة  بل 
يكون القرار المصيري يتعلق برسم حياتها فإن 
وحال  وحدهم،  الذكور  من  بقرار  معني  ذلك 

إجبارها على قرار ما فإنها تتعرض للعنف«.
ياسمين  منبج  بمركز جنولوجيا  الناطقة  ودعت 
تسربت  التي  الدواخل  غربلة  إلى  قوجو، 
بشكل  الوجود  لنفسها  تشرعن  والتي  للعوائل 
سلسلة  إجراء  يتطلب  منها  وللتخلص  خاطئ، 
من المحاضرات وإصدار قوانين تحمي المرأة 
مع كافة المؤسسات ذات الصلة، من مثل ديوان 
القضائي،  والمجلس  المرأة  وعدالة  العدالة 
وإجراء حمالت على األخطار التي تتعرض لها 

واعتماد األسس الصحيحة للعائلة. 

تاريخ من الهيمنة القانونية 
ضد املرأة

غّض القانون السوري المعمول به منذ منتصف 
عن  الطرف  قليلة  سنوات  حتى  الفائت  القرن 
تجريم المتهم في باب العقوبات بأي جرم جنائي 

يرتكب باسم »جرائم الشرف« األمر الذي سمح 
التساهل  نتيجة  الجرائم  من  النوع  هذا  بانتشار 
ودون أن تكون للمرأة أي حماية قانونية، وعليه 
القانونية  الثغرات  الجرائم  هذه  مرتكبو  استغل 

لتمرير هذه الحوادث ولإلفالت من العقاب.
الصادر  السوري  العقوبات  قانون  أن  ويشار 
بالمرسوم التشريعي رقم »148« لعام 1949، 
على  إقدامه  حال  في  العقوبة  من  القاتل  يعفي 
ويمنحه  الشريف«،  بـ«الدافع  متذرعاً  القتل، 
عذراً ُمحاًل لإلفالت من هذه العقوبة. وفي عام 
2009، طرأ أول تعديل عليه إنما بشكل جزئي 
كحد  سنتين  مدة  الدافع  بهذا  القاتل  يحاكم  حيث 

أقصى فقط. 
صدر  أن  إلى  القانون  بهذا  العمل  واستمر 
المرسوم رقم »1« لعام 2011، الذي ألغى نص 
السوري،  العقوبات  قانون  من   »548« المادة 
العذر  من  »يستفيد  أنه  على  تنص  كانت  التي 
الُمحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه 
أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صالت 
على  فأقدم  آخر،  شخص  مع  فحشاء  جنسية 
قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما 
بغير عمد، ويستفيد مرتكب القتل أو األذى من 
العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو 

فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر«.
واستُبدلت بالمادة »548« السابق ذكرها، المادة 
 ،2011 لعام   »1« رقم  المرسوم  من   »15«
الُمحل من  العذر  من  القاتل  استفادة  ألغت  التي 
بالدافع  القتل  ارتكابه جريمة  حال  في  العقوبة، 

الشريف.
للهيمنة  أدى  الذي  السياق  هذا  في  الثاني  األمر 
بها  استأثر  التي  القبلية  العصبية  المرأة  على 
الرجل على حساب المرأة من قيم سلبية ال يزال 
في  كمعامالتهم  الريفية،  البيئات  في  بها  يعتد 
الزواج والطالق والثأر والقتل وأخذ الحق عن 
القبلية  العصبية  وتحدد  والبطش.  القوة  طريق 
العديد من األمور التي تدخل في سياق العرف 
»جرائم  حدة  في  زاد  ما  شك  وال  االجتماعي. 
والموروث  والتقاليد  العادات  تقييد  الشرف« 
الديني والعشائري اللذين يلعبان دوراً مهماً في 
هذه الجرائم وإن كان يفترض وجود تقارب بين 

القوانين والموروث العشائري.

قانون شامل ورشق سوريا 
عادل ومنصف

شمال  مناطق  في  بها  المعمول  القوانين  تعتبر 
وشرق سوريا »جرائم الشرف« جريمة جنائية، 
خاصة أنها متكاملة األركان، وليست لها عالقة 
بالعذر المخفف أو ما شابه، فالمرتكب للجريمة 
السنوات  باختالف  بالسجن  يحاَكم  أن  يمكن 
القوانين  هذه  تعتبر  وقانونياً  فنظرياً  المحددة، 
الرتكاب  عذراً  للمجرم  تعطي  ال  إذ  جيدة، 
الجريمة وال توفر له أي غطاء الرتكابها تحت 

أي ظرف.
منبج  عدالة  لمجلس  المشترك  الرئيس  واعتبر 

القاصر  الطفلة  قتل  جريمة  أن  الحسن،  أحمد 
»عيدة السعيدو« تحت عنوان »جرائم الشرف« 
جريمة قتل متعمد مع سابق اإلصرار والترصد، 
فيديو  بمقطع  موثقة  الجريمة  أن  إلى  ومنوهاً 
مصور يظهر فيه عدد من الشبان أثناء قيامهم 
بتنفيذ جريمتهم بعدما اقتادوا الضحية إلى منزل 

مهجور.
قال  الشرف،  جرائم  عقوبة  بيان  على  وتعليقاً 
شمال  في  به  المعمول  القانون  »أقر  الحسن: 
وشرق سوريا عقوبة على هذه الجريمة، وربما 
ال يدرك المشاركون بالجريمة أنهم قَتَلَة للطفلة 
القاصر مهما كان زعمهم أو أنهم ينظرون إلى 
التخفيف عنهم قانونياً«، مشيراً إلى أن القتلة ال 
يستفيدون من أي أعذار وال من أي تخفيف، فيما 
أن قانون شمال وشرق سوريا يستبعد اإلعدام، 

فمن المؤكد أن تكون العقوبة رادعة.
منبج  عدالة  لمجلس  المشترك  الرئيس  وحّمل 
انتشار  سبب  حديثه،  ختام  في  الحسن  أحمد 
المجتمع  إدراك  عدم  إلى  الشرف«  »جرائم 
بوجود عقوبات رادعة في الوقت الراهن، وأن 
الوعي  قلة  إلى  باإلضافة  عليها  يعاقب  القانون 

وثقافة الجهل.

ليست األخرية!

السوري  العشائري  الطوطم  يحتفظ  يزال  ال 
المختلفة،  طقوسه  بكل  العشائري  العرف  أو 
مقولب  لكنه  التطور  من  القليل  شابه  وإن 
الحية  الجذور  من  سلسلة  مترابط ضمن  بشكل 
العادات  من  مجموعة  وهي  بها،  ارتوى  التي 

والثقافات الجمعية العامة. 
السعيدو«  »عيدة  القاصر  الطفلة  قتل  جريمة 
إذا  البالية  والتقاليد  العادات  ضحية  كانت 
المالك  نفسه  يعد  الرجل  أن  باالعتبار  أخذنا 
وجسدياً  وسلوكياً  فكرياً  بالمرأة  والمتصرف 
العائلة،  سمعة  تشويه  عدم  على  حريص  وهو 
وإن كان القتل من قبل أحد أفراد العائلة )األب، 
لغسل الشرف، هذا ما  األخ، ابن العم…( ثمناً 
قالته الرئيسة المشتركة لمكتب حماية الطفل في 
منبج وريفها »نور قبرطاي«. وإلنهاء شرعنة 
»يجب  نور:  تقول  مجتمعياً،  الجرائم  هذه 
إحداث تغيير جوهري بالمفاهيم المجتمعية عبر 
المدنية  اإلدارات  من  العديد  بين  مكثف  تعاون 
قبول  يحصل  حتى  المدني  المجتمع  ومنظمات 
لرؤية مغايرة للمرأة عبر كسر جدار الصمت، 
والمبادرة إلى خلق ثقافة التغيير من خالل وصم 
مرتكب مثل هذه الجرائم بصفة عديم الشرف، 
وإال فلن تكون قتل الطفلة القاصر عيدة السعيدو 

األخيرة«.
بالقول:  قرطاي  نور  تؤكد  حديثها،  ختام  وفي 
وواجبات  أهداف  القادمة  الفترة  في  »سيكون 
أخرى لمكتب حماية الطفل، منها القضاء على 
ظاهرة زواج القُصَّر ومتابعة جميع االنتهاكات 
التي تتعرض لها الطفولة على اختالفها، ومنها 

بطبيعة الحال؛ جرائم الشرف«. 

العب  ـ   المحمود  مثنى  كوجر/  تل   
مالعب  في  الصغر  منذ  بدأ  القدم،  كرة 
الحياة حتى حط  قلّبته ظروف  المدارس 
ملهم   قائد  الصناديد،  نادي  في  رحاله 
من  ومقاتل  فريدة  شخصية  و  لرفاقه 

الطراز الرفيع يلعب في إقليم الجزيرة.

فيصل هريبد األحمد أيقونة قريته كريفاتي 
الصناديد،  نادي  وقائد  األول  ومدافعها 
يبلغ من العمر ثالثة وثالثين عاماً، قضى 
منذ  األخضر،  المستطيل  داخل  معظمها 
دوري  وصوالً  رميالن  عمال  ناشئين 

إقليم الجزيرة من بوابة نادي الصناديد.

مالعب املدرسة بوابة األندية

منذ صغره بدا على فيصل األحمد محبته 
حين  أحبّها  المستديرة،  للساحرة  الكبيرة 
يداعبها،  موفق  األكبر  أخاه  يشاهد  كان 

حينها أراد فيصل األحمد أن يسير على 
درب أخيه المحترف األول في الحسكة، 
فيصل الذي كان يبحث العلم، قادته قدماه 
إلى نادي عمال رميالن، طفالً جاء يمثل 
نادي  مدرب  عينا  وقعت  حتى  مدرسته 
عمال رميالن لفئة الناشئين سيف مرعي.

الذي أراده أن يكون ضمن خطوط دفاع 
الصغير  قلبه  الخبرة  قليل  األحمد  ناديه، 
أبعدته  للعلم  أبيه  لكن محبة  الملعب  أراد 
عن الملعب وقادته نحو مقاعد الدراسة، 
لكن األحمد ظل يرتاد النادي على فترات 
متقطعة، بحث عن صقل موهبته، تدّرب 
األحمد ضمن عمال رميالن حتى وصل 
إلى فئة الشباب، التزم معهم لموسم واحد 
كنجم  ظهر   ،2006 ـ   2005 عام  كان 
خلف،  بسام  مدربه  مع  الموسم  هذا  في 
لكن مقاعد الدراسة استعادة المدافع األول 
في منطقة تل كوجر، من بوابة الجامعة 
في الحسكة لكنه استمر في تمثيل الفرق 

الشعبية في جل مناطق الحسكة.

ظروف ومصاعب

حين يتحدث األحمد عن حبه لكرة القدم، 
حيث  كالمه،  على  تغلب  الحسرة  تكاد 
يخبرنا عن مدى صعوبة حياته التي كانت 
تحاول اغتيال حلمه الرياضي ظل يناور 
الحياة كما يناور خصومه داخل الملعب.

اإللزامية  خدمته  أثناء  األحمد  فيصل   
تحت  النضال،  نادي  إلى صفوف  انضم 
موسم  في  جلعود  حيان  المدرب  قيادة 
2010 لكن مرة أخرى، اغتالت الحرب 
حلمه في المضي بمسيرته الكروية ضمن 
ممكن،  أعلى مستوى  منظم وعلى  نادي 
الرياضة،  عن  وانقطع  قريته  إلى  عاد 
في  الجزيرة  إقليم  دوري  انطالق  حتى 

شمال وشرق سوريا.

الصنديد األول وإىل اآلن

انضم األحمد لنادي الصناديد منذ تأسيسه، 
خاض معه دوري الدرجة الثانية، وكان 
نادي  نقل  الذي  الحاسم  الهدف  صاحب 
األولى،  الدرجة  مصافي  إلى  الصناديد 
مصطفى،  إبراهيم  المدرب  قيادة  تحت 
دعامات  أحد  وأصبح  األحمد  نجم  بزغ 
نادي الصناديد وقائد الفريق وخط دفاعه 
داخل  الطويلة  بخبرته  يمتاز  األول 
كمدافع  لعبه  رغم  جداً  سريع  الملعب، 
بأهدافه  أنه هداف مميز  يمتاز دائماً  أال 
التصويب  في  دقة  يمتلك  حيث  الرأسية، 
وقدرة عالية على اختيار الوقت المناسب 
عالمياً  ارتقاء  يمتلك  أنه  كما  لالرتقاء 
شخصية  يمتلك  أوروبي  العب  وكأنه 
ال  وهو  القيادة  حس  يملك  حيث  متفردة 

عب تكتيكي بامتياز.
اجتماعياً  به  يُحتذى  مثال  األحمد  فيصل 
يستمر  أن  فّضل  رياضياً،  يكون  أن  قبل 

بدراسته كي ال يغضب والده.
يُخِف  لم  األعلى  مثله  عن  سؤالنا  عند 
قدوته  أن موفق األحمد أخوه األكبر هو 
األولى الذي لم يبخل يوماً عليه بنصيحة 
إلى  إضافة  ومعنوي،  مادي  دعم  أي  أو 
الحالي  المدرب  الزهرة  صالح  الكابتن 
إليهما  يضيف  كوجر،  تل  شبيبة  لنادي 
الكابتن إبراهيم مصطفى مدربه في نادي 

الصناديد.
لاير  لنادي  أول  مشجع  األحمد  فيصل 
البرازيل  منتخب  ويشجع  عالمياً،  مدريد 
البرازيلي وسيرجيو  قدوته كالعب كافو 
محبته   إلى  إضافة  اإلسباني،  راموس 
حالة  له  يُشكل  الذي  الجزائري  للمنتخب 

فريدة.
رغم كل مسيرته في األندية إال أنه يحب 
فهو  يوصف،  ال  حباً  الشعبية  الفرق 
الالعب الوحيد في المنطقة الذي مثّل كل 
فرق المنطقة بدايةً بفريق قريته كريفاتي 

وصوالً إلى أخوة فطومة، كما مثّل فرق 
أخرى مثل اليان وشباب شمر ودرع شمر 
وتل كوجر والجوادية وكل قرى المنطقة 
إنجازات  له  اقمصتها،  األحمد  ارتدى 
عديدة على مستوى الفرق الشعبية، حيث 
أنه حصد كل األلقاب الشعبية التي نافس 
هو  األحمد  فيصل  المنطقة،  في  عليها 
مدافع المنطقة األول له مباريات خالدة في 
الذاكرة، منها مباراة كريفاتي وتل حميس 
في دوري تل مشحن رغم الخسارة أال أنه 

قدّم مباراة للذكرى.

رؤية فنية

من  فريدة  فنية  رؤية  األحمد  لفيصل 
عقل  ذو  أنه  أال  أنه العب  رغم  نوعها، 
راجح حيث يُعتبر مساعداً لمدربه إبراهيم 

مصطفى داخل نادي الصناديد.
رؤية  يمتلك  األحمد  ذلك  إلى  إضافة 

أن  يرى  حيث  اإلقليم،  دوري  لتطوير 
الدعم  ينقصها  لكن  موجودة  المواهب 
المادي واللوجستي، يقول أن دعم بعض 
األندية والتغاضي عن دعم غيرها، أدى 
مستوى  وإضعاف  المنافسة  حصر  إلى 
الدوري بشكل عام وبعض األندية بشكل 

خاص.
يضيف األحمد أن الالعب الذي يتقاضى 
الالعب  عن  كلياً  يختلف  مناسباً،  راتباً 
رغم  بيته  حاجات  يسد  كي  يعمل  الذي 
أن الخامة الرياضية لالعبين هي واحدة 
ال بل قد يكون الالعب غير المتفرغ هو 
األعلى فنياً من غيره، لكن فقر الحال أدى 

إلى انحدار مستواه الفني.
تأمين  األحمد ضرورة  فيصل  يرى  كما 
لكل  داعمة  وشركات  رسمي  راعي 
أفق  الرياضة  يدخل  ما  هذا  األندية، 
قائمة  مؤسسات  األندية  ويجعل  التطور، 
بحد ذاتها قادرة على تحمل أعبائها دون 

حاجة إلى الدعم.

ال تعتدوا على الُحّكام مهما كانت سلطتكم

فيصل األحمد عقود من الزمان والعطاء المستمر

مسؤول،  واآلخر  عسكري  وذلك  مدعوم  هذا 
هل المناصب تمنحك التهجم على الحكام؟ هل 
األندية تتقوى بسلطتها؟ لماذا اإلدارات ال تتبرأ 
من أي فعل شنيع؟ هل هذا يعني أنها موافقة أم 

هي األخرى ُمسيّرة وشكلية فقط؟.
ال يجوز التستر على التجاوزات بحق الحكام 
بشر  فهم  إلهانتهم،  والطالح  الصالح  وترك 
وقابلون الرتكاب األخطاء، ولكن ال يبيح أي 
على  واالعتداء  الضرب  يحاول  لمن  سبب 
الحكام أو التجاوز عليهم والسب والشتم عليهم.

نعم هناك حكام قليلي الخبرة وليسوا صارمين 
ال  ذلك  ولكن  أخطاء  ولهم  القرارات  في 

تضرب  بأنك  ذكرنا  كما  كان  سبب  أي  يبيح 
يقوم  ألنه  تشكره  أن  فعليك  الحكم،  تسب  أو 
وإدارات  مدربين  عقليات  ظل  في  بالتحكيم 
والعبين ال يفقهون في علم وقوانين كرة القدم 
عن  يُحّرف  ال  حتى  معمم  غير  والكالم  شيئاً 
موضعه، فالبعض منهم ما زال يعيش قوانين 
لعبة كرة القدم في الحارات والشوارع بمجرد 
لمس الكرة ليد الالعب فهي ضربة جزاء، هذه 
العقلية ما زالت متواجدة في رياضتنا ومالعبنا 
ولدى األندية في إقليم الجزيرة، وكل ما ذُِكر 
ال يعطي أي شخص صاحب سلطة أو منصب 

الحق بالتعدي على الحكام.

متى نرتقي؟

بتنا نحلم بالخروج من مباراة وال نرى ثرثرة 
والالعبين  والمدربين  اإلداريين  بعض  من 
عن أسباب الخسارة أنهم هم الحكام، وينسون 
أنفسهم فهذا المدرب الذي ال يعرف أن يضع 
أرصفة  على  نلعب  وكأننا  ويلعب  لعب  خطة 
العديد  يضيع  الذي  الالعب  ذلك  أو  الشوارع 
ثم  ومن  يسجل  وال  المرمى  أمام  الفرص  من 
ضربة  يمنحنا  لم  الحكم  ويقول  فريقه  يخسر 
بنتيجة  خاسرة  أندية  مباريات  ورأينا  ركنية، 
ثمانية أهداف وكانوا يسبون ويشتمون الحكام 

فهل هذا جائز؟.
والدوريات  الُمغطاة  المالعب  وبخصوص 
الرياضي سيقوم  االتحاد  فيها طالما  تقام  التي 
وصاعداً  اآلن  من  البطوالت  تلك  برعاية 
فعليه اتخاذ عقوبات صارمة تجاه أي شخص 
يتجاوز على الحكام بحكم من سيشاركون هم 
شعبية  فرق  ضمن  وهم  النوادي  من  ليسوا 
وهذه الفرق تتغير أسمائها بنفس الالعبين كل 
فترة والالعب نفسه كل دوري يلعب مع فريق 
فاألجدر اتخاذ العقوبة بحق الالعب وحرمانه 
وبحسب  البطوالت  في  باللعب  المشاركة  من 

تصرفه واإلساءة التي قام بها.

طبعاً وفي حال أثبت أي نادي بالدالئل وجود 
أي  قبل  من  عمد  عن  مرتكب  خطأ  أو  تحيز 
المناسبة  العقوبات  اتخاذ  يُتطلَب  كان،  حكم 

بحقه أيضاً. 

خطوات ال بد منها

تكثيف  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  على 
الدورات التحكيمية في الموسم القادم فالموسم 
التوقف ألربع مرات  بسبب  2020ـ 2021، 
فيروس  تفشي  لمنع  الرياضية  للنشاطات 
يتخذ  لم  سوريا  وشرق  شمال  في  كورونا 
لصقل  المناسبة  الخطوات  الرياضي  االتحاد 

يُتطلب  ذلك  إلى  باإلضافة  التحكيمي،  الجانب 
أيضاً إقامة دورات تثقيف بالقوانين للعبة كرة 
وفرض  لألندية،  واإلداريين  للمدربين  القدم 
أي عضو  يقوم  نادي  مالية على كل  عقوبات 
باإلضافة  الحكام  على  باالعتداء  له  منتمي 
لمعاقبة الشخص نفسه، وفي حال كان من جهة 
قضائية ضده،  دعوة  فتح  يجب  للنادي  مقربة 
مهما كانت مكانته في اإلدارة الذاتية أو ضمن 

حزب أو في المجتمع ككل.
واألهم مهما كان منصبك أو مكانك في المجتمع 
ال يجوز أن تسب الحكام، على العكس عليك أن 
تكون قدوة وخاصةً عندما تمثل حزباً سياسياً 
الوطن،  هذا  تراب  على  شهداء  لها  جهة  أو 

نتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت.

قامشلو/ جوان محمد ـ بالكاد بتنا نشهد مباراة ال يكون فيها كالم من قبيل أن الحكام هم سبب خسارة فريقي، وباتت قضية التهجم والّسب 
والتجاوز عليهم موضة للكثيرين، ورغم صدور عقوبات من ِقبل االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، إال أن التجاوزات ما زالت قائمة.

روناهي/ منبج ـ لم تكن »عيدة السعيدو« تدري أن زواجها من ابن عمها سيكون بداية النهاية لحياتها تحت ذريعة 
ما يسمى »جرائم الشرف«. ولم تكن تدري أنها ستكون العنوان العريض الذي يتصدر المشهد االجتماعي البارز وتتناقل 
حادثة اغتيالها الوسائل اإلعالمية المختلفة، لتثير موجة غضب عارمة وسخط شعبي كبيرين في جريمة قتل مروعة ال 

يتقبلها المنطق وال العقل البشري.
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لماذا مشروع 
اإلدارة 
الذاتية؟!

سوريا  وشرق  شمال  آفا-  روج  ثورة  تدخل 
العاشر  العام  إلى  التاسع  عامها  إتمام  بعد 
في  بدأت  عندما  ذاته  بالعنفوان  تستمر  وهي 
١٩ تموز عام ٢٠١٢ في كوباني؛ تعرضت 
هذه الثورة لمخططات تصفية وإبادة مستمرة 
نضالها  استمرارية  فإن  لذا  اللحظة؛  حتى 
وقوتها في التنظيم واإلدارة يعتبر تطوراً الفتاً 
السورية  الساحة  على  عادي  غير  وإنجازاً 

والكردستانية أيضاً.
من التطورات الهامة وما يمكن تسميته بمنجز 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  هو  نوعي  تاريخي 
من  الرائد  هو  المشروع  هذا  الديمقراطية؛ 
في سوريا  التي ظهرت  المشاريع  بين جميع 
اتخذ  مشروع  سوريا،  في  األزمة  بداية  منذ 
كذلك  أساساً،  السورية  الوطنية  الركيزة 
انطلق من تشخيص الواقع السوري والكردي 
صعيد  على  هامة  نتائج  تحقيق  إلى  وذهب 
عبر  واالختالف  التعدد  وحدة  على  الحفاظ 
خالل  من  الشعوب  أخوة  مشروع  تطوير 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية إضافةً إلى اعتماد 
فلسفة وفكر  الديمقراطية على  الذاتية  اإلدارة 
الديمقراطية الذي تجاوز كل الخالفات  األمة 
الشعوب  بين  ما  المصطنعة  والمعضالت 
المتعددة في سوريا موجهاً إياها نحو اإلنهاء. 
الشراكة  المشروع  هذا  طّور  قوة  بكل  أيضاً 
آفا   - روج  في  والحياة  اإلدارة  في  الحقيقية 

شمال وشرق سوريا.
تسع سنوات والنضال يستمر وجهود دمقرطة 
مشروع  أي  يظهر  ولم  مستمرة،  سوريا 
طموح  عن  وال  السورية  الحاجة  عن  يعبر 
اإلدارة  مشروع  سوى  اآلن  حتى  السوريين 
الذاتية الديمقراطية، حيث هو مشروع وطني 
سوري يعزز الوحدة السورية وجهود الحل، 
سورية،  وطنية  ثوابت  أية  مع  يتعارض  ال 
من الضروري أن يتم رؤيته على أنه وجهة 
حل ألسباب معقولة ومنطقية، حيث مشروع 

اإلدارة الذاتية الديمقراطية ساهم في:
مجتمعها  وتماسك  سوريا  وحدة  تجسيد   -

وشعوبها.
خالل  من  العرقية  الصراعات  تطور  منع   -
الديمقراطية،  واألمة  الشعوب  أخوة  مشروع 
حيث تم توحيد الشعوب في ظروف كان يوجد 
من يعول على تطوير الصراع والتناحر فيما 

بينها.
المرأة  المشروع تطور نضال حرية  في هذا 
دورها  صعيد  على  هامة  نتائج  تحقيق  وتم 
الديمقراطي.  التوجه  هذا  في  والهام  الريادي 
وصلت المرأة إلى مرحلة استعادة هامة لهذه 
في  الديمقراطي  المشروع  وأعطت  الريادية 

شمال وشرق سوريا رونقه وروحه.
الحملة التي بدأت من أجل االعتراف باإلدارة 
وسائل  نشطاء  قبل  من  الديمقراطية  الذاتية 
أجل  من  جهوداً  كانت  االفتراضي  التواصل 
إثارة قضية االعتراف بالحل الديمقراطي في 
سوريا، حيث أن رؤية اإلدارة الذاتية كوجهة 
حل تعني تطوير الحل على الصعيد السوري؛ 
ألن مشروع اإلدارة الذاتية الديمقراطية يمثل 
الجزء األهم واألكبر من الحل في سوريا وهو 
التي تطورت  المشاريع  مشروع وسط جميع 
لحاجة  وتلبية  نجاحاً  األكثر  يعتبر  يزال  ال 
يطرحه  لما  للمعقولية  واألقرب  السوريين 
للحل  تطويراً  استثناء  بدون  تخدم  رؤى  من 

الديمقراطي في عموم سوريا.
من  نابع  اإلدارة  هذه  تشويه  محاوالت 
النجاح  هذا  كون  نجاحها  من  البعض  خوف 
سيقوض مصالحهم وسيفشل مخططاتهم ضد 
السوريين، حيث من الالوعي أن يرى البعض 
أن هذا المشروع لفئة دون أخرى في سوريا، 
ممن  البعض  لدى  نجد  أن  المؤسف  ومن 
فهماً  واإلعالميين  بالمثقفين  أنفسهم  يسمون 
مغلوطاً لحقيقة هذا المشروع وفي ذات الوقت 
االعتراف  مطلب  ويفسرون  ضمنه  يعيشون 
من  تحقق  ما  إن  مغلوط،  بشكل  اإلدارة  بهذه 
يحتم  مما  قياسية  كانت  الحملة  تلك  في  نتائج 
هذه  في  المشاركين  لجميع  نتوجه  أن  علينا 
الحملة بالشكر والتقدير. ما شهدناه وما تحقق 
خالل السنوات التي مرت يؤكد أن شعبنا يسير 
إنقاذي لسوريا وليس مخططاً  في منحى حل 

معادياً له أو تآمرياً عليه كحال اآلخرين.

فواصل

آلدار خليل

عوائل داعش في المخيمات... قنابل موقوتة

أحاديث تحت جسر عفرين

أمينة بكر: فلسفة القائد أوجالن 
بّددت أحالم أردوغان المريضة

تركيا ترتكب الموبقات والمجتمع الدولي صامت

عوائل الشهداء في منبج: الشهداء مقدسون ضحوا بدمائهم لنحيا

دجوار أحمد آغا

عقائدياً  يكون  ما  غالباً  الجهادي  السلفي  الفكر 
فقط  فيها،  روح  ال  جامدة  قوالب  إلى  يستند 
وشرق  شمال  مناطق  وفي  العمياء،  الطاعة 
النهج  بناء  إعادة  أو  بناء  سوريا هو عبارة عن 
والفكر الداعشي من خالل الحاضنة الرئيسية له 
لم تتخلَّ  التي  الداعشية، هذه األم  أال وهي األم 
من  العقائدي  واعتناقها  المتطرف  فكرها  عن 

إحكام  دونما  األعمى  المطلق  التصوف  خالل 
العقل فيما يجري حولها، وما تقوم به هي نفسها 
من تدمير لمستقبل أطفالها الذين ترضعهم حليب 
التعصب القوموي العنصري البغيض، وتزرع 
واللغة  الواحد  اللون  الصغر  منذ  عقولهم  في 
بأي  اآلخر  تقبل  وعدم  الواحد  والفكر  الواحدة 
شكل من األشكال مما يخلق فيما بعد جيالً مليئاً 

بالحقد على كل من يخالفه الرأي وكرهه. 

املرأة الداعشية... مخيم
 الهول منوذجاً

الديمقراطية  سوريا  قوات  حررت  أن  منذ 
داعش  سيطرة  تحت  كانت  التي  المناطق 
ومرتزقتها، رأينا كيف أن المرأة السورية لدى 
تحرير المناطق خلعت تلك العباءة السوداء التي 
كانت تفرض عليها وعادت إلى مالبسها زاهية 
والفرح  البهجة  تبعث  التي  والمزركشة  األلوان 

والسرور في النفوس، لكن ما يلفت االنتباه هو 
هذا الكم الهائل من العباءات السوداء التي تغطي 
شمال  مخيمات  من  واسعة  شاسعة  مساحات 
وشرق سوريا التي تضم اآلالف من الدواعش، 
هذا  على  ينشؤون  الذين  وأطفالهم  زوجاتهم 
الفكر السلفي المتعصب والرافض لكل ما حوله 
يفصل  أنه  حتى  مناسباً،  هو  يراه  ما  باستثناء 

الدين على مقاسه وحسب رؤيته له. 
في عقل  الداعشية  األم  تزرعه  الذي  الفكر  هذا 
الطفل  نمو  مع  وينمو  فيه  يعشش  بحيث  الطفل 
مما  به،  المطلق  اإليمان  لمرحلة  يصل  أن  إلى 
قنبلة  بمثابة  تكون  جديدة  داعشية  بذرة  يخلق 
تعمل  األطراف،  مترامي  المخيم  داخل  موقوتة 
الخصوص مخيم  المخيمات، وعلى وجه  إدارة 
والوقوف  الحاالت  هذه  متابعة  على  الهول، 
عليها، لكنها ال تستطيع ذلك بسبب اتساع المخيم 
والعدد الكبير من األسر والعوائل الموجودة فيه، 
التمرد وحصول  من  نوع  إلى ظهور  أدى  مما 
األمور  من  وغيرها  خيم  وحرق  قتل  عمليات 
األمنية  القوى  استدعاء  إلى  باإلدارة  أدت  التي 
للقيام بحملة أمنية في المخيم وتمشيطه للوصول 
العمليات،  لهذه  والمخططة  المدبرة  العقول  إلى 
من  العشرات  على  القبض  إلقاء  تم  وبالفعل 
اإلرهابيين المطلوبين بسبب قيامهم بعمليات قتل 
وتخطيط لجرائم ضد أبناء شمال وشرق سوريا. 

دور اإلدارة الذاتية وواجب 
املجتمع الدويل

رغم اإلمكانات المتواضعة المتوفرة لدى اإلدارة 
الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ورغم 
والتهديدات  عليها،  المفروض  الجائر  الحصار 
التركية المستمرة باحتالل المزيد من األراضي 

السورية والقصف العشوائي المتكرر على مدن 
وبلدات الشمال السوري عموماً من جانب جيش 
االحتالل التركي ومرتزقته، إال أن اإلدارة تقوم 
الصحية  الرعاية  تقديم  في  اإلنساني  بواجبها 
ال  لوحده  ذلك  لكن  العوائل،  لهذه  والغذائية 
يكفي إذ ال بد للدول التي تنتمي إليها هذه األسر 
والعوائل أن تتسلمها وتضعها في مناطق خاصة 
إلعادة تأهيلها ودمجها فيما بعد ضمن المجتمع 

لتعود إلى حياتها الطبيعية. 
وعلى المجتمع الدولي أن يقوم باتخاذ خطوات 
فقط  ليس  فالموضوع  االتجاه،  هذا  في  جادة 
استالم بعض األطفال من قبل بعض الدول التي 
تعد على األصابع وكأن المشكلة انحلت! وحتى 
اآلن لم يقبل المجتمع الدولي بفكرة إنشاء محكمة 
دولية خاصة لمحاكمة هؤالء اإلرهابين والحكم 
عليهم وفق القوانين الخاصة بمكافحة اإلرهاب 
األمن  على  خطراً  يشكلون  كونهم  الدولي، 
الدولي، وكذلك لم يضغط بالشكل المطلوب على 
الدول الستالمهم وإعادتهم تمهيداً لمعالجتهم في 
ذكرنا  وكما  ألنه  لذلك،  مؤهلة  خاصة  مراكز 
وإمكاناتها  محاصرة  اإلدارة  مناطق  فإن  سلفاً 

قليلة فال يوجد فيها مثل هذه المراكز.  

ال بد من إيجاد حل لهذه املعضلة

وشرق  شمال  شعوب  وأمان  بأمن  عبثاً  كفى 
سوريا، هذه الشعوب التي أعطت للعالم دروساً 
صاحب  اإلنسان،  وبناء  المشترك  العيش  في 
أضحت  التي  الحرة  والمرأة  الحرة  اإلرادة 
نموذجاً يحتذى به في كل بقاع األرض، ومن هنا 
إضافةً  والجريئة،  الحرة  المرأة  عظمة  برزت 
إلى تقبل اآلخر وروح المقاومة وامتزاج الدماء 
واآلشورية  والعربية  الكردية  الزكية  الطاهرة 
الديمقراطية  األمة  إلى  للوصول  والسريانية 
إلى  جنباً  الشعوب  لتعيش  األمثل  الحل  وهي 
جنب وتقبل بعضها البعض بعيداً عن التعصب 
من  بد  ال  لذلك  البغيض،  األعمى  القوموي 
استمرار  خالل  من  المعضلة  لهذه  الحل  إيجاد 
الوسائل  بجميع  الدولي  المجتمع  على  الضغط 
واالجتماعية،  والسياسية  الدبلوماسية  والطرق 
هذه  ترحيل  خاللها  من  يتم  آلية  إلى  للوصول 
العوائل وإعادتها إلى بلدانها األصلية ومحاكمة 

اإلرهابيين وفق المحاكم الخاصة باإلرهاب. 

منان خلباش

السخط  أشكال  وكل  الغاضبة  الردود  تزال  ما 
جراء  عفرين،  أهالي  قبل  من  مستمرة  والتنديد 
األحاديث التي أطلقها المدعو عبد الحكيم بشار 
المسؤول في المجلس الوطني الكردي، حيث نفى 
ما يتردد في اإلعالم والصحافة وما يحدث على 
الماضية  السنوات  الثالث  طوال  الواقع  أرض 
التركي  الجيش  قبل  من  عفرين  احتالل  على 
ومرتزقته من »الجيش الوطني السوري«، من 
أعمال إبادة وجرائم حرب وقتل وخطف وسلب 
التقارير  لمختلف  كانت موضوعاً  والتي  ونهب 
الدولية  والمحاكم  اإلعالم  ووسائل  للمنظمات 
كمنظمة  اإلنسانية  والمنظمات  اإلنسان  لحقوق 

العفو الدولية وسواها.
بشار  الحكيم  عبد  تجاوز  من  الرغم  وعلى 
الكثير من الحقائق والشواهد في محاولة تشويه 
الصورة والمشهد الحقيقي في عفرين، خصوصاً 
بعد االحتالل التركي وعملية التغيير الديمغرافي 
وارتكاب ما يمكن ارتكابه من أعمال وممارسات 

ال يمكن للعقل البشري تخيله.
بأي  تشبيهه  يمكن  ال  عفرين  في  حدث  ما   

من  العالم،  في  غيرها  أو  سوريا  من  منطقة 
ممارستها  تمت  التي  والهمجية  الوحشية  ناحية 
لم يدع  المسالمين، كل ذلك  بحق سكان عفرين 
أقرانه من »المجلس  بشار وبعض  الحكيم  لعبد 
أدواراً  يومياً  يتبادلون  الذين  الكردي«  الوطني 
من  معروفة،  تلفزيونية  شاشات  على  مشبوهة 
واستخدامها  وتوليفها  والمعادالت  المفاهيم  قلب 
لغايات وأهداف قذرة ودنيئة بحيث يخجل المرء 

من ذكرها.
ألن ما ذهب إليه عبد الحكيم بشار وآخرون ال 
البتة، خصوصاً  األرض  يجري على  ما  يشابه 
التواصل  ووسائل  التكنولوجيا  تطور  ظل  في 
لقد  شيء،  أي  تخفي  تعد  لم  التي  االجتماعي 
اعتبر البعض هذه التصريحات وسواها من قبل 
عبد الحكيم بشار، أبعد من  مجرد رقص على 
دماء أهل عفرين وإخوتهم من بقية السوريين في 
مختلف المناطق، الذين ذاقوا المآسي والكوارث 
نتيجة دور الدولة التركية المفضوح في القضية 
المرتزقة  المجموعات  وتحويل  السورية 
السياسات  لتنفيذ  أدوات  مجرد  إلى  السورية 
التركية وأطماعها التاريخية في الشمال السوري 
الكردية،  الغالبية  ذات  المنطقة  في  وخاصة 
ليبيا  مثل  بعيدة  أماكن  في  استخدامها  وكذلك 
وكاراباخ وسواها على حساب مصير الشعوب 

األخرى .
ذهب  ما  حول  أخرى  وآراء  أحاديث  وتذهب 
إليه عبد الحكيم بشار، لجهة التمادي بكل أشكال 
متطابقة  مواقف  مقاربة  في  والتباهي  المجاراة 
للمواقف التركية وتصريحاتهم، حيث تشابه كل 
شيء وكأنه متحدث من الحكومة التركية، وهي 
تخدم أطراف شوفينية معادية لحقوق المكونات 
السورية، هذه التصريحات ليست بجديدة ولكن 

هذه المرة جاءت في ظروف حساسة للغاية.
وخالل  بشار  الحكيم  عبد  أمثال  بأن  يالحظ   
السنوات العشر الماضية ال يوفرون أية فرصة 
لتحقيق  التصريحات  هذه  بمثل  اإلدالء  في 
بها  المرتبطين  األطراف  وأجندات  مصالحهم 
إقليمية  قوى  مصلحة  في  تصب  وهي  كتركيا، 

الحياة  نحو  شعبنا  وطموحات  لتطلعات  معادية 
في  يترددوا  لم  وكذلك  واالستقرار،  الكريمة 
حقيقة  يعادي  من  كل  مع  والتواجد  الحضور 
الكرد التاريخية كشعب حي يعيش على أرضه 

التاريخية.
لذا لم يكن مستغرباً أن يخرج عبد الحكيم بشار 
بعد  وذلك  الحدث،  العربية  لتلفزيون  بحديث 
بأن  ليقول:  فقط  بيومين  الذاتية  اإلدارة  إعالن 
الشعب  تاريخ  في  خطر  أكبر  الذاتية  اإلدارة 
الكردي، وبعدها وصف نعوش شهداء روج آفا 
والمراسم التي كانت تقام بأنها ليست إال صناديق 

فارغة!

يحصل  ما  بأن  القول  في  البعض  بادر  ولقد   
لكل األعراف والقوانين  في عفرين من تجاوز 
الشرائع، يأتي كانتقام مما حققته وحدات حماية 
الشعب YPG ووحدات حماية المرأة YPJ في 
التي  داعش  على  القضاء  في  وسواها  كوباني 
القضاء  في  التركية  الدولة  عليه  تراهن  كانت 
قادة  كان  بحيث  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  على 
أمام  زوارهم  يضعون  دائماً  والتنمية  العدالة 

سؤال وخيار إما نحن أو هم؟
الفصائل  عنه  ما عجزت  بأن  البعض  ويضيف 
اإلسالمية الراديكالية قامت به تركيا والمرتزقة 
وكري  كانيه  وسري  عفرين  في  لها  الموالين 

ويكذب  بشار  الحكيم  عبد  يأتي  وعليه  سبي، 
في  يحصل  ما  حول  تداوله  يتم  ما  كل  ويعتبر 
استغالل  محاولة  في  وأباطيل  أوهام  عفرين 
رخيص للدم الكردي في عفرين خدمة لمصلحته 
حقائق  من  يجري  ما  كل  عن  بعيداً  الشخصية 
موثقة في عفرين، وتجار الدم والقضية يقومون 
لم  بذلك في كل ثورة وانتفاضة كردية. وأخيراً 
يكن غريباً أن تقول بعض السيدات من عفرين 
لعبد الحكيم بشار بأنه ليس لك حق في التحدث 
التركي  االحتالل  شريك  ألنك  عفرين،  عن 
كانت  التي  المرتزقة  والمجموعات  واالئتالف 

يوماً ما فصائل معارضة. 

الرئاسة  نائبة  أشارت  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
الفرات  إقليم  في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 
أمينة بكر إلى أنه يجب على المنظمات الدولية 
واإلنسانية القيام بواجباتها تجاه الشعب الكردي 
والقائد عبد هللا أوجالن، وقالت بأن الحرب التي 
بدأتها دولة االحتالل التركي ضد المفكر عبد هللا 
وفلسفته  فكره  من  لخوفها  إال  هي  ما  أوجالن 

الحرة والديمقراطية. 

تواصل دولة التركي الفاشية سياستها الدكتاتورية 
أوجالن،  هللا  عبد  وقائده  الكردي  الشعب  بحق 
القائد عبد هللا  المشددة على  العزلة  فيما تفرض 
لذويه  تسمح  ال  إذ   ،2015 عام  منذ  أوجالن 
األصوات  تعالي  وسط  به،  بااللتقاء  ومحاميه 
المطالبة من قبل الشعب الكردي وجميع الشعوب 
الحرة بإنهاء العزلة المشددة على القائد أوجالن 

وإطالق سراحه فوراً. 

عىل املجتمع الدويل تحقيق 
العدالة اإلنسانية

نائبة  مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  ذلك؛  وحول 
إقليم  في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة  الرئاسة 
منذ  فقالت:  تحدثت  حيث  بكر  أمينة  الفرات 

التركي تسعى لتصفية  عصور ودولة االحتالل 
الكرد في المنطقة والقضاء عليهم وإبادتهم، إن 
كان من خالل ارتكاب المجازر وحمالت اإلبادة 
في المناطق الكردية أو احتالل مناطقهم بداعي 
من  محاولة  كل  في  إنها  إال  االرهاب،  محاربة 
محاولتها الفاشية كانت تصطدم بمقاومة وإرادة 

ال تقهر من قبل الشعب الكردي.
وتابعت: في ظل الصراع بين الحاضر والماضي 
أمام  ال تزال أفكار القائد عبد هللا اوجالن عائقاً 
األفكار  تلك  التركي،  االحتالل  دولة  مخططات 
التي رسمت معالم أمة بأكملها، حيث ترى دولة 
االحتالل التركي هذه األفكار خطراً على نظامه 
الفاشي الذي ينكر حقوق الشعوب األخرى وعلى 

رأسهم الكرد. 
القائد  ألسر  خططت  تركيا  أمينة:  وأشارت 
وبأسره  األساس  هو  القائد  بأن  وقالت  أوجالن 
الكردي  الوجود  تصفية  السهولة  من  سيكون 
لكن  في شخصيته،  الكردي  الشعب  إرادة  وقتل 
اإلرادة  نتيجة  بالفشل  باءت  محاولتها  جميع 
القوي  والرابط  تلين  ال  التي  والعزيمة  الصلبة 

بين الشعب وقائده. 
وعشرين  اثنين  وبعد  اآلن  قائلة:  أمينة  وأكدت 
عاماً من أسره ال زال فكر هذا المناضل والمفكر 
األوسط  الشرق  شعوب  جميع  لخالص  السبيل 
التي  الحرب  إن  فقط،  الكردي  الشعب  وليس 

بدأتها دولة االحتالل التركي ضد المفكر والقائد 
أوجالن، هي لخوفها من فكر وفلسفة القائد عبد 
الفكر  هذا  والديمقراطية،  الحرة  أوجالن  هللا 
فكر  من  ومجتمعاته  العالم  لتحرير  يسعى  الذي 

السلطوية والدكتاتورية والفاشية. 
الحقوقية  المنظمات  بكر  أمينة  وطالبت 
الكردي  الشعب  بمطالب  بالنظر  واإلنسانية 

والقيام بمسؤولياته بإطالق سراح القائد أوجالن 
من سجون الفاشية التركية، كما يجب على تلك 
المنظمات القيام بواجباتها تجاه شعوب المنطقة 
بشكل عام والضغط على المحتل التركي للخروج 

من األراضي السورية التي احتلتها.
التي  القمعية  للسياسة  الجانب ورفضاً  هذا  وفي 
السياسيين  بحق  وحكومته  أردوغان  يمارسها 
ومطالبة  والصحفيين،  والحقوقيين  والبرلمانيين 
تستمر  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  سراح  بإطالق 
أهدافهم  بتحقيق  مطالبين  الخاوية  األمعاء  حملة 

في أقرب فرصة ممكنة.  
الماضي  العام  من  الثاني  تشرين   27 بتاريخ 
التركية  السجون  في  السياسيون  المعتقلون  بدأ 
القائد  على  المفروضة  العزلة  إلنهاء  بحملتهم 
من  آخر  جزء  وفي  أوجالن،  هللا  عبد  األممي 
لحملة  مماثلة  حملة  هناك  )باشور(  كردستان 
المعتقلين في باكور كردستان، فقد بدأ 55 معتقالً 
بينهم ثماني نساء باإلضراب عن الطعام مؤكدين 

على مواصلة حملتهم حتى إطالق سراحهم.
قلعة  من  بالقول:  حديثها  بكر  أمينة  واختتمت 
الصمود والمقاومة مدينة كوباني نحيي مقاومة 
انضمامنا  ونعلن  واألبطال،  المقاومين  أولئك 
لمطالبهم، ونقول إن مطالبهم هي مطالب الشعب 

الكردي في كل مكان. 

في  الحسكة  مدينة  تعيش  ـ  الشدادي  روناهي/ 
شمال وشرق سوريا أسوأ أيامها منذ تأسيسها 
حيث  الماضي،  القرن  عشرينيات  منتصف  في 
مليون  من  أكثر  تحتضن  التي  المدينة  تفتقر 
إنسان لمياه الشرب بسبب تحكم دولة االحتالل 
محطة  في  مياههم  بمصدر  ومرتزقتها  التركي 
على  هجمات  بشن  قيامهم  بعد  علوك  مياه 
مدينة  واحتاللهم  شمال وشرق سوريا  مناطق 

سري كانيه في أواخر عام 2019.

أكرث من عرشين مرة

الرئيسي  الشريان  هي  علوك  مياه  محطة  وتعد 
توقفت  بئراً،   30 قرابة  وتضم  للمدينة  المغذي 
بشكٍل كلي منذ قرابة الشهر، ولم تكن هذه المرة 
التركي  االحتالل  دولة  فيها  تتعمد  التي  األولى 
قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة بل تجاوزت 
كانيه  لمدينة سري  احتاللها  منذ  القطع  عمليات 

عشرين مرة.
األوقات  أشد  التركي  االحتالل  دولة  وتختار 
الحرارة في  المياه، حيث سجلت  لقطع  صعوبة 
أعلى  كسابع  مئوية  درجة   50 الحسكة  مدينة 
درجة حرارة على مستوى العالم، ومع هذا يقوم 
المياه  بقطع  ومرتزقته  التركي  االحتالل  جيش 

عن المدينة.
المنكوبة  المدينة  في  األهالي  معاناة  زاد  وما 
نفسه مياه  المحتل  بعد قطع  الكهرباء  هو غياب 
نهر الفرات والذي يعد بدوره المصدر الرئيسي 
يضطر  فيما  الكهربائية،  الطاقة  على  للحصول 
األهالي لشراء قوالب الثلج إلطفاء لهيب الصيف 
الحارق بسعر وصل 5000 ليرة سورية للقالب 

الواحد في ظل تزايد الحرارة.

مياه الصهاريج غري صالحة 
وتسببت بأمراض كثرية

من  المياه  على  حالياً  الحسكة  سكان  ويحصل 
الصهاريج الجوالة التي تحمل مياه غير معالجة 
ال تخضع لفحوصات لمدى صالحيتها للشرب، 
وظهرة حاالت مرضية كثيرة بعد استعمال هذه 
للشرب،  صالحة  غير  وكأنها  يبدو  التي  المياه 
بالتسمم  اإلصابات  حاالت  بمئات  تسببت  حيث 
جعلها  مما  األهالي،  بين  األمعاء  والتهاب 
المصدر األول الذي يهدد حياة أكثر من مليون 

إنسان.

لم يتوقف األمر على البشر فحسب ففي الحسكة 
ووجه  عطشاً  تموت  والنباتات  الحيوانات  حتى 
أرض الحسكِة يتفطر حزناً على قاطني المدينة 

تارةً وتارةً أخرى تشاركهم العطش والوجع.
والجدير بالذكر هنا الحديث عن التراجع الكبير 
بالزراعة حيث وصلت نسبة التراجع إلى %70 
على  تقع  التي  األراضي  وخصوصاً  أكثر  أو 
الحيوانية  الثروة  أن  كما  الخابور،  نهر  ضفاف 
رؤوس  من  العديد  ونفقت  بالغ  بشكل  تأثرت 
ما  كل  وراء  والسبب  نفسه  والمسبب  الماشية 

يحدث هو المحتل التركي. 

االحتالل  دولة  بأن  منبج  في  الشهداء  عوائل  أكد 
التركي ترتكب الجرائم واالنتهاكات في عفرين دون 
الدولي، وما  المجتمع  قبل  أو شجب من  استنكار  أي 
حدث أخيراً من نبش قبور الشهداء في عفرين خرق 
للقواعد البشرية وجريمة بحق اإلنسانية، وأشاروا إلى 
القيم  كل  تجاوزوا  قد  ومرتزقته  التركي  المحتل  أن 

والمبادئ واألخالق. 

تجاوزوا كل القيم واألخالق واإلنسانية

الرئيس  لألنباء  هاوار  لوكالة  تحدث  ذلك  حول 
الشهداء في منبج ربيع عز  المشترك لمجلس عوائل 

مناطق  على  المستمر  التركي  اإلجرام  فقال:  الدين 
السورية  الشؤون  في  وتدخله  سوريا  وشرق  شمال 
بشكل مباشر وغير مباشر لم يعد مقبوالً، وآخر إجرام 
المحتل التركي في مدينة عفرين )في إشارة إلى نبش 
القيم  كل  تجاوز  المحتلة(  المدينة  في  للشهداء  مزار 
الذين  الشهداء  بالعبث بأضرحة  اإلنسانية واألخالقية 
تحت  أسف  كل  ومع  المنطقة،  من  اإلرهاب  دحروا 
أنظار من يدعون الدفاع عن اإلنسانية والقيم وحقوق 

الشعوب.
تدّعي  التركية  الدولة  إن  بقوله:  الدين  عز  وأضاف 
الالإنسانية  األعمال  هذه  بمثل  تقوم  ودائماً  اإلسالم 
والالأخالقية التي تعدت كل القيم والمبادئ والقوانين 
واألعراف الدولية، وهي تسعى القتطاع أجزاء أخرى 
من شمال وشرق سوريا، والمناطق المحتلة كعفرين 
وسري كانيه تجري فيها عمليات التغيير الديمغرافي 

على قدم وساق. 
الشهداء  عوائل  لمجلس  المشترك  الرئيس  واختتم 
المجتمع الدولي بتشكيل لجنة  في منبج حديثه مطالباً 
قانونية إليقاف ممارسات االحتالل التركي ومرتزقته 

المناطق  في  الإنسانية  أعمال  من  يرتكبونه  وما 
المحتلة.

داعش وتركيا وجهان
 لعملة واحدة

في  الشهداء  عوائل  مجلس  عضو  أشار  جانبه  ومن 
إنسانياً  وقال:  المقابر  حرمة  إلى  الشيخ  محمد  منبج 
العمل  وهذا  بها،  العبث  يمكن  ال  حرمة  لها  المقابر 
السابق،  الشهداء( من أعمال داعش في  )نبش مزار 
واآلن تركيا تنتهج النهج نفسه، وهذا يدل على العالقة 

الوثيقة بينها وبين اإلرهابيين.
وأضاف الشيخ فقال: ندين ونستنكر أعمال االحتالل 
الذين  الشهداء  وتخريبه ألضرحة  ومرتزقته  التركي 
عفرين  مدينة  احتالل  أثناء  التركي  للغزو  تصدوا 
على  بالقضاء  الفضل  لهم  كان  الذين  وهم  السورية 

اإلرهاب.
الشهداء مقدسون  بالقول:  الشيخ حديثه  واختتم محمد 
ال  التركية  الدولة  ولكن  نحن،  لنحيا  بدمائهم  ضحوا 

وتضحيات  المقدسات  دائماً  فتدنس  ذلك  لها  يروق 
الشعوب الحرة والمناضلة.

يشار إلى أن االحتالل التركي كان قد نشر األسبوع 
المنصرم مقاطع مصورة تظهر نبشه قبوراً في مراز 
للشهداء بمدينة عفرين المحتلة، واستخراج رفات 35 
شهيداً وهي تدّعي أنها مقابر جماعية للمدنيين، ويثير 
المختلفة  والشعوب  الشهداء  ذوي  حفيظة  الفعل  هذا 
للموقف  استنكارهم  وسط  سوريا،  وشرق  شمال  في 
الدولي الداعم للمحتل التركي في الجرائم التي يرتكبها 
في المناطق المحتلة والتي ترتقي غالبيتها إلى جرائم 

الحرب.
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محرر الصفحة - صالح إيبومحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

االحتالل التركّي ومشروع قبرصة عفرين
رامان آزاد

في نظرةٍ إجماليٍّة إلى كّلِ اإلجراءاِت التي اتخذتها 
سلطاُت االحتالِل التركّي في عفرين، يتضُح أنّها 
وتسعى  فيها،  قبرص  نموذجِ  تكراِر  إلى  تتجه 
بالتركيبِة  المتعلِق  األساسّي  العائِق  لتجاوِز 
السكانيِّة، وارتفاعِ نسبِة السكاِن األصليين الكرد 
بالمنطقِة والتي كانت تصُل إلى 96%، والنسبةُ 
 2018/1/22 في  أردوغان  عنها  تحدَث  التي 
 ،%35 تتجاوز  ال  عفرين  في  الكرِد  نسبِة  بأّن 

كانت إشارةً أوليّةً لخطة »قَْبَرَصة عفرين«.

العدوان عىل عفرين
 والتهجري القرسّي

الديمغرافّي  للتغييِر  متدّرجةً  خطةً  أنقرة  اتبعت 
مع  بدأت  الكرِد،  نسبة  لتخفيِض  عفرين،  في 
الروسّي،  الجانِب  مع  معلنٍة  غير  تفاهماٍت 
أسفرت عن خروجٍ جماعّي ألهالي عفرين قبيَل 
التركيّة  القواِت  أّن  تأكيِد  بعد  االحتالل،  إعالِن 
الجهات ستدخُل  كّل  المدينة من  التي حاصرت 
إلى  يؤدي  الذي  الوحيد  الطريق  وبقي  المدينةَ، 
بلدتي نبل والزهراء. وبذلك خرج األهالي تفادياً 
إلى  المدينة  وتحّوِل  الضحايا  من  مزيٍد  لوقوع 
السقف  يومها  واضحاً  يكن  ولم  معارك،  ميداِن 
الرؤية  وضوح  بدون  األهالي،  لعودة  الزمنّي 
إلمكانية عودة األهالي، أو التفاهماِت التي يمكن 
التوصُل إليها بعد خروجِ القواِت العسكريّة، وفقاً 
لالدعاِء التركّي بأّن سبب الحرب المباشر كان 
عبرت  والذي  التركّي،  القومّي  األمن  لضمان 
كثيٌر من الدول تفهمها لتلك الذريعة دون أن تقدم 

أنقرة أدلة على تهديد أمنها القومّي.

التضييق عىل األهايل الباقني

المدينة  نهب  تم  االحتالل  خطوات  أولى  في 
وسرقة الممتلكات العامة والخاصة، واالستيالء 
لتبدأ  خلفهم،  األهالي  تركها  التي  البيوت  على 

بعدها مرحلة االستيطان.
بالمقابل أُغلقت الطرقاُت المؤدية إلى عفرين أمام 
التهجير  واتُّبعت سياسة  الكرد،  أهلها األصليين 
االختطاِف  عبر  األهالي  من  تبقى  لما  القسرّي 
عليهم  وفرضت  واهية،  وبحجج  واالعتقال 
المعيشة  سبل  تضييق  وتم  الباهظة،  اإلتاوات 
أمامهم وسرقة المواسم، واالستيالء على حقول 
الزيتون التي تضم مئات آالف أشجار الزيتون، 
ممتلكات  من   %60 االستيالء  نسبة  وتجاوزت 

األهالي، وقطع وحرق آالف أشجار الزيتون.

إقامة املستوطنات واملخيامت

اعتمد التغيير الديمغرافّي على إسكان المستقدمين 
من الغوطة وحمص وريف إدلب وحماة وحتى 
من الجوالن وريف دير الزور، كما استوطنت 
من  ينحدرون  ممن  كبيرة  أعدادٌ  عفرين  في 
من  وسواها  رفعت  وتل  وحيان  مارع  بلدات 
بلدات ريف حلب الشمالّي، وفي عدة مراحَل من 
التصعيد العسكرّي الروسّي في إدلب تدفقت من 

موجات من المستوطنين إلى عفرين. 
المستوطنين  من  المزيد  استيعاب  أجل  ومن 
ببناء  بوشر  الديمغرافّي  التغيير  وترسيخ 
منطقة  من  مختلفة  مناطق  في  المستوطنات 
شيه،  ناحية  في  مستوطنات  )ثالث  عفرين 
جبل  في  ومستوطنتان  بافلون،  في  ومستوطنة 
ليلون ومستوطنة في قرية شاديريه ومستوطنة 
في آفرازيه( عدا إقامة المخيمات في العديد من 

القرى.   
مؤتمر  في  أردوغان  قال  قبرص  زيارة  وبعد 
صحفّي يوم األربعاء 2021/7/21 في معرض 
انتهت من  الصحفيين: تركيا  أسئلة  إجابته على 
بناء 50 ألف منزل من الطوب في شمال سوريا 
من أصل 100 ألف منزل مؤقت تنوي توطين 
شمالي  المخيمات  بمناطق  فيها  الالجئين  بعض 

سوريا. 
ونقلت وكالة األناضول رد أردوغان على رئيس 
كمال  المعارض  الجمهورّي  الشعب  حزب 
كليشدار أوغلو، الذي وعد إن فاز في االنتخابات 
القادمة سيعيد الالجئين السوريين إلى بالدهم في 
في  المنازل  بناء  وصفه  السلطة  اعتالئه  حال 
مناطق شمال سوريا بأنه »نهٌج إسالمّي وإنسانّي 
ووجدانّي ال يوجد عند هذا الرجل كمال كليشدار 

أوغلو«. 
إال أن الخطة التركيّة األبعد تتمثل بإعادة أعداٍد 
كبيرةٍ من الالجئين السوريين إلى عفرين ليحقق 
عدة أهداف في آن واحد يستثمرها في االنتخابات 
القادمة عام 2023، وبخاصة مع تراجع عاٍم في 

شعبيته.
  

الربط اإلدارّي 
واالقتصادّي واألمني

مجمل السياسة التركيّة تهدف إلى تجاوز العائق 
تم  فقد  اإلدارّي  الصعيد  وأما على  الديمغرافّي، 
وأُوجدت  التركيّة،  هاتاي  بوالية  عفرين  ربط 
التركيّة  لالستخبارات  تابعة  أمنيّة  مؤسسات 
واالتصاالت  )التعليم  خدميّة  مؤسسات  وكذلك 
وفرضت  بتركيا،  ترتبط  والمياه(  والكهرباء 
 2019/11/9 وفي  التركيّة،  بالليرة  التعامل 
افتُتح طريٌق مباشٌر بين معبر »غصن الزيتون« 
الحدودّي بوالية هاتاي، وبلدة جندريسه. إضافةً 
إلى الزيارات المتكررة للمسؤولين األتراك إلى 
عفرين، والتي تأتي ضمن مراسم توحي بالتبعيّة 
إلى تركيا، من حيث رفع العلم التركّي وصور 
وآخرها  أتاتورك،  كمال  ومصطفى  أردوغان 
زيارة سليمان صويلو وزير الداخليّة التركّي يوم 
الثالثاء 2021/7/20، أول أيام عيد األضحى. 

العامل القومّي واملذهبّي

تركمان  قضية  صنع  في  مبكراً  أنقرة  بدأت 
مدينة  في  لهم  مسلحة  كتائب  وأسست  سوريا، 
الوقت  وبمرور  الشمالي،  حلب  وريف  حلب 
تحولت هذه الكتائب إلى ألوية، وحظيت بالدعم 
للتدخل  أنقرة  أداة  وكانت  والتسليح  العسكرّي 
احتالل  إلى  وصوالً  سوريا  في  العسكرّي 
تل  سبي/  وكري  وعفرين  والباب  جرابلس 
أبيض وسري كانيه، وشجعت توطين التركمان 
تركمانيّاً  حزاماً  ليكونوا  الحدوديّة  القرى  في 
وفاصالً ديمغرافيّاً، كما استثمرت التركمان في 
وأذربيجان  ليبيا  في  العسكرّي  التدخل  سياسِة 
مستوى  على  التركيّة  التحول  سياسة  إطار  في 
المنطقة، وتجري االستعدادات إلرسال مرتزقة 
سوريين إلى أفغانستان، فقد أضحت عفرين في 

ظّلِ االحتالل التركّي خزاناً للمرتزقة.

الترتيُك واستهداف الرموز

التابعون  والمرتزقة  االحتالل  سلطات  اتبعت 
لها منذ اللحظات إلعالن احتالل عفرين سياسة 
استهداف الرموز التي تؤكد خصوصيّة عفرين 
التطاول  فكان  والثقافيّة،  واالجتماعيّة  القوميّة 
وفرض  التركّي  العلم  ورفع  كاوا،  تمثال  على 
تبنّى  الذي  التعليم  في  وإدراجها  التركيّة  اللغة 
واتباع  العثمانّي،  والتاريخ  تركيا  تمّجد  مناهج 

أسماء  وتغيير  الحياة  لتفاصيل  التتريك  سياسة 
خطة  عبر  وكذلك  القرى،  وبعض  الساحات 
حتى  والريف  عفرين  مدينة  في  المساجد  بناء 
الفكر  نشر  منابر  لتكون  اإليزيديّة،  القرى  في 
استهدفت  كما  االحتالل،  وشرعنة  المتطرف 
وكذلك  وسرقتها،  والتنقيب  بالحفر  عفرين  آثار 
رمزيّة  من  تمثله  لما  الشهداء  مزارات  نبش 
وعامل تحريٍض لرفض االحتالل، وتم تجريف 
أفيستا خابور وتحويله إلى سوق  مزار الشهيدة 
للمواشي، وخالل العدوان قصفت مزار الشهيد 
سيدو في جبل قازقلي ومزار الشهيد رفعت في 
متينا، وفي 2021/7/14 قامت بطريقة مرّوعة 
بنبش وإخراج جثامين الشهداء الذين تم دفنهم في 
من  والغاية  ذلك،  وفبركت قصة حول  المدينة، 
كّل ذلك ضرب العوامل المعنويّة ألهالي عفرين 

الكرد.

منوذج لواء إسكندرون

على  التركّي  البرلمان  صادق   1939/7/7 في 
اتفاق 1939/6/23 بين تركيا وفرنسا وأصدر 
لواء  اعتبار  على  نص  والذي   3711 القرار 
اللواء  ابتالع  وتم  تركيّة،  محافظة  إسكندرون 
عامي  استفتاءات  ثالثة  نتائج  أّن  رغم  وضمه، 
 ، الضّمِ لصالح  تفِض  لم   ،1938 1936ــ 
ورغم أّن األمَم المتحدة لم توثّق االتفاَق المبرَم 
التغيير  إجراءاُت  ذلك  كلَّ  وسبقت  اليوم،  حتى 
فإّن  عفرين،  في  وأما  اللواء،  في  الديمغرافّي 
سلطات االحتالِل تسعى إلى إيجاِد نسبة مرتفعة 
بالمطالبة  الموالين لها، والذين يعّول عليهم  من 
تحرُص  ولذلك  لها.  تابعٍ  كياٍن  إنشاِء  أو  بالضّمِ 
من  التركمان  تمكين  على  االحتالل  سلطات 
ويبدو واضحاً  الحدوديّة،  القرى  في  االستيطاِن 
بعد  تركيا  إلى  باالنضمام  التركمان  رغبة 
ويشاطرهم  لديهم،  القومّي  العامِل  تحريض 
إنَّ  إذ  اإلخوان،  لتنظيم  الموالون  نفسها  الرغبة 
ويُضاف  للتنظيم،  بالنسبِة  ثقٍل  مركُز  أنقرة هي 
إليهم من أحرقوا مراكَب العودةِ وانخرطوا في 
العمِل العسكرّي ضد دمشق التي أغلقِت األبواَب 
في  بقائهم  في  لديها  مشكلة  وال  وجوههم  في 

المناطق الحدوديّة. 

منوذج قربص

في 1974/7/20 تدخل جيش االحتالل التركي 
األتراك،  القبارصة  لدعم  قبرص  شمال  في 

وبررت ذلك بمنع ضم الجزيرة إلى اليونان.
األتراك  القبارصة  أعلن   ،1983/11/15 في 
بقيادة زعيمهم رؤوف دنكتاش من جانب واحد 
التركية« على  إنشاء »جمهوريّة شمال قبرص 
مساحة 3355 كم2، )وهي تعادل مساحة منطقة 
البالغة  الجزيرة  مساحة  ثلث  وتمثل  عفرين( 

9251 كم2، واعترفت بها تركيا فوراً.
تدير جمهورية شمال قبرص عالقاتها الخارجيّة 

باالقتصاد  اقتصادها  ويرتبط  تركيا،  بوساطة 
التركية  العملة  وتستخدم  كامل،  بشكٍل  التركّي 
تمويل  على  اقتصادها  ويعتمد  رسمية،  عملةً 

تركيا لها بنحو 700 مليون دوالر سنويّاً.
من  جوالت  عدة  نظمت  عقود،  مدى  وعلى 
الجزيرة  توحيد  إعادة  إلى  الرامية  المفاوضات 
المفاوضات  وتعثرت  المتحدة.  األمم  رعتها 
األخيرة عام 2017 في سويسرا، بشكل خاص 
تركّي  جندي  ألف   30 انسحاب  مسألة  بشأن 

متمركزين في الجزيرة.
 ،2020/11/15 في  قبرص  زار  أردوغان 
إلعالِن   37 الـ  الذكرى  احتفال  في  وشارك 
بعد  حينها  زيارته  وجاءت  الجمهوريّة، 
في  قبرص  برئاسة  تتار«  »أرسين  فوز 
مقّرٌب  قومّي  سياسّي  وهو   ،2020/10/18
الدولتين ويرفُض توحيد  ينادي بحّلِ  أنقرة،  من 
أكينجي«  »مصطفى  منافسه  ضد  الجزيرة، 
جهودًا  بذل  الذي  األسبق  القبرصّي  الرئيس 
اتحادية  دولة  بصيغة  الجزيرة،  لتوحيد  كبيرة 
ورفض  أنقرة.  مع  الشمال  روابط  وتخفيف 
فترة  خالل  القبرصّي  بالشأن  التركّي  التدخل 
في  أردوغان وصول »تتار«  واليته. وقد دعم 
فتح  أبرزها  عدة،  بوسائل  الرئاسيّة  االنتخابات 
القواِت التركيّة جزئيّاً منتجع »فاروشا«، األمر 
الذي عّزز خطابه القومّي في الحملة االنتخابيّة. 
في  للمشاركة  جاءت  فقد  الحالية  زيارته  وأما 
احتفال الذكرى الـ 47 للتدخل العسكرّي التركّي 
»جمهورية  ممثلي  مجلس  وأمام  الجزيرة،  في 
شمال قبرص التركيّة« قال أردوغان »ال يمكن 
استئناف عملية تفاوض جديدة إال بين دولتين«، 
السيادة  تأكيد  يجب  هذا،  أجل  »من  مضيفاً 

والمكانة المتساوية مع جمهورية قبرص«.
قبرص  في  والمستدام  العادل  »الحلَّ  إنَّ  وقال: 
ال يمكن أن يكون إال بمقاربة تأخذ في االعتبار 

الحقائق في الجزيرة«.
تقدم  إحراز  يمكن  »ال  التركي  الرئيس  وتابع 
في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين 
ودولتين )...( فليس لدينا خمسون عاماً نضيّعها 
على  الجزيرة  توحيد  أجل  من  مفاوضات  في 

نماذج ثبت بطالنها«.
وأضاف أردوغان »ندعم اقتراح )إقامة دولتين( 
الذي يدافع عنه إرسين تتار. لن نقدّم أي تنازل 

على هذا الصعيد«.
عيد  تهاني  تبادله  خالل  األربعاء  له  كلمة  وفي 
والتنمية«  األضحى مع أعضاء حزبه »العدالة 
لجعل  جهدنا  قصارى  »سنبذل  أردوغان:  قال 
واسع  باعتراف  تحظى  التركية  قبرص  دولة 

النطاق بأسرع ما يمكن«.
يمكن  الجنوبية  كيرينيا  جبل  منحدرات  على 
مالحظة العلمين التركّي والقبرصي، بحجم كبير 
جداً، وإلى جانبها عبارة مصطفى كمال أتاتورك 
Ne Mutlu Türküm Diyene ومعناها »ما 
أسعدني ألني تركّي«... وفي عفرين ُوِضع العلم 
التركّي على سفح جبل غر وهو أعلى جبٍل في 

عفرين.

موهبة فنية برسم االهتمام

الحزين مالك

توماس أديسون لم يخترع الكهرباء

روناهي/ تل كوجر ـ من بقايا الكرتون وبعض 
الفتى  يصمم  الالصقة،  والمواد  العيدان 
الواقع  تحاكي  مجسمات  »سالم«  الموهوب 
الكبير  والفراغ  للملل  هذه  بموهبته  متصدياً 

الذي خلقته أزمة كورونا.
عمره  يتجاوز  لم  فتى  العساف  إبراهيم  سالم 
السابعة عشرة، يقيم في قرية تل مشحن بريف 
تل كوجر، يعمل العساف مساعداً ألحد البنائين 
الطويل  ليله  يستغل  ثم  النهار،  طول  قريته  في 
الكرتون  بقايا  من  المجسمات  تشكيل  إعادة  في 

والثياب الممزقة ومواد أخرى.

جائحة كورونا منحتني الوقت

موهبته  مصدر  عن  العساف  لسالم  سؤالنا  عند 
هوايته  يمارس  لكي  الوقت  له  تسنى  ومتى 
األشياء  بقايا  تشكيل  إعادة  تعلم  أنه  أجاب  هذه 
إلى أن أزمة جائحة  في الفترة األخيرة، مشيراً 
كورونا خلقت لديه الكثير من الوقت، لذلك قرر 
إحداث  في  الفراغ  هذا  من  االستفادة  العساف 

شيء له قيمة فنية وله رسالة تعبيرية.

عمله  عن  انقطاعه  وعند  أنه  سالم  يضيف 
منذ  مفروضاً  كان  الذي  الكلي،  الحظر  بسبب 
بسبب  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  على  مدة 
انتشار فايروس كورونا، قرر االستمرار ضمن 
أحد  لدى  مساعداً  يعمل  كان  حيث  عمله  مجال 
فكرة  استمد  مهنته  من  قريته،  في  المعماريين 
إعادة تشكيل بقايا مخلفات البيت واالستفادة منها 
مخلفات  بقايا  من  يصنع  حيث  تصاميمه،  في 
التي  البيوت  تشبه  بيوتاً  الكرتون  وبقايا  البيت 
إلى مجسمات  يسكنها جل أهل منطقته، إضافة 
وحتى  البدوية  والبيوت  والمطارات  للمدارس 

الحدائق والمشاهد المستمدة من بيئته.

ال يشء يتلف

يستغل العساف كل ما يجده أمامه من أشياء قد 
الكرتون  بقايا  لغيره، فهو يمنح  فائدة  تبدو دون 
الذي يسعى جميع من حوله للتخلص منه دوراً 
اساسياً في فنه، ويخلق مجسماً من مواد أقل ما 
صنع  حيث  للتلف،  قابلة  مواد  أنها  عنها  يقال 
إلى اآلن، جلها من  ما يقارب العشرين مجسماً 
أنه  كما  السيكوتين،  ومادة  والالصق  الكرتون 

الممزقة  األقمشة  بقايا  من  االستفادة  إلى  يعمد 
التي  للشخصيات  ويُلبسها  خياطتها  ويعيد 
حيث  إبرازه،  يريد  الذي  للمشهد  وفقاً  يجسدها 
بكل  بها  درس  التي  مدرسته  مرة  يجسد  تجده 
تفاصيلها البسيطة منها والمعقدة أيضاً، ويراعي 
أي  إهمال  دون  الفنية،  أعماله  جميع  في  الدقة 
تجاوزه،  ويمكن  صغير  أنه  ظنناً  مهما  تفصيل 
فسالم العساف ال يهمل شيئاً، وال يملك في بيته 
سلة قمامة؛ فهو يعيد استخدام كل ما يراد إتالفه.

دقة متناهية

ال يهمل العساف أي تفصيل مهما كان بسيطاً، 
حيث  يشاهده،  كما  الواقع  تجسيد  يجيد  فهو 
حولها  يتمحور  التي  الشخصيات  حركة  يجسد 
المجسم، ويضيف إلى أي مجسم يصنعه جميع 
الشخصيات التي ترتاد هذا المجسم في الواقع، 
الذي  تراثه  من  العساف شخصيات  يجسد  مثالً 
مجسمه  يكون  عندما  منطقته  أبناء  عن  ورثه 
كما  المعاصر،  واقعه  من  مأخوذاً  الذي يصنعه 
وال  المجسم،  داخل  الحركة  نوع  يغفل  ال  أنه 
الذي يخيطه  اللباس  تناغم وتطابق  أهمية  يهمل 

المحيطة  البيئة  مع  المجسم  ضمن  للشخصيات 
األنسب  الزمنية  الحقبة  دائماً  مراعياً  للمجسم، 
لمثل هكذا أعمال؛ ما ينم عن شغفه الكبير وحبه 
لما يعمل، حيث يدخل في بحر من األمنيات التي 
الذي  الدراسي،  مشواره  استكمال  أولها  يأتي 
يكون  أن  يريد  كما  المادي،  حاله  لسوء  توقف 
واقع  إلى  هذه  يجسد مجسماته  معمارياً  مهندساً 
هذا،  الفني  مشواره  إتمام  إلى  إضافة  ملموس 

ساعياً إلى تقديم موهبته هذه للساحة الفنية، لعله 
يجد من يدعمه في مشواره الفني والدراسي.

في ختام لقائنا معه يذكرنا سالم العساف بأنه لم 
يجد إلى اآلن داعماً حقيقياً، رغم ما قدمه له أهله 
تنمية  في  المضي  يحفزه على  معنوي  دعم  من 
أعباء  الصغير  كاهله  على  يتلقى  ثم  موهبته، 
الحياة تارةً أخرى، ويبقى سالم العساف المعيل 

األول لهم.

د. عمر بن نارص حبيب )دكتور 
محارض. جامعة رست(

بعد أن غادر مكتبه تتقاذفه كلماٌت غليظة كانت 
تحذيًرا  المّرة  هذه  حملت  مشاعره،  أثخنت  قد 
مضّمًخا بوعيد من رئيس تحرير الجريدة، التي 
اليومي.. هام على وجهه في  منها خبزه  يقتات 
ويحيط  األلم،  يعتصره  الباهتة،  المدينة  شوارع 
به األمل، فأحزانه ما انفّكت أعباًء ثقيلة تماهت 

بظلّه. 
بدت نظراته حائرة ضائعة يسكنها وهٌج خافٌت 
حينًا، وألٌق حالم حينًا آخر.. يحملق في البيوت 
المضاءة، واألسطح  البعيدة، والنوافذ  والبنايات 
العامرة بجدائل المالبس المسافرة مع النسمات. 
خطواته متردّدة وئيدة تجدّف في الّطين والوحل، 

فتضيع معها اتّجاهات اآلليات والماّرة.
مرت  هاربةً  نسمةً  عانقت  شهيّةً  رائحةً  اشتّم 
إليه من الشاطئ القريب، عندها انفلتت خطواته 

الّشرهة مسرعةً نحو الماء واألمواج...
جلس على صخرة واهدة مفردًا أوراقه، يتفّرس 

والالءات،  بالرفض  الضاّجة  مقالته  سطور 
يراجع النّص كلمةً.. كلمةً، وفكرةً.. فكرةً، وما إن 
انكسر ظلّه حتى التالشي، يتسامى منفصالً عن 
ذاته، وطفق يعيد صياغة هاته المقالة المرفوضة 
عن طائر الماء، كما يتراءى له الواقع تماًما في 

عرض البحر وبّره...
أقبل إليه طائًرا كالسهم يمدّ منقاره الّطويل إلى 
إلى  الّرشيقتين مستقيمتين  بساقيه  األمام، ويدفع 
بجناحيه  قويّاً  الفضاء  في  ويجدّف  وراءه،  ما 
المدّور  وذيله  الوارف،  وريشه  الواسعين، 
راحة  على  الّطويل  بعنقه  ملقيًا  الّصغير، 
لوقت  متأّمالً،  واقفًا  سكن  ثم  الخجول،  كتفه 
بلونه  عرفه  لقد  ورفرفتها..  الماء  ثغور  فسيح، 
الّرمادي، إنّها ضالّته: »مالك الحزين«.. وعندما 
الشطآن،  انحناءات  فوق  سابًحا  يطفو  أخذ 
وعمق  وقّادة  ببصيرة  سلوكاته  مراقبًا  اعتدل 
مراقبته  الّطويل/  وسكونه  صمته  رصد  تفكير. 
لطرائده/ قّوة افتراساته/ دقّة استشعاره باألنواء 

يتحفّز  أصابعه  بين  والقلم  والعواصف/... 
مرتعًشا لرسم الكلمات..

غور  عن  بعيدة  متطّرفة،  عبثيّة،  »مقالتك 
للنشر. أعد صياغتها  الحقيقة،... ليست صالحة 
والكلمات  السلوكات،  أنسنة  عن  بعيدًا  كلّيّاً، 

المفّخخة،...«.        
كلمات  على  جديدة  ألوانًا  يصّف  الهثًا  شرع 
عبارات  من  ويجّردها  شديد،  بحرص  مقالته 
فيما  جاهزة،  معلّبة  وأفكار  مستعارة،  تراثيّة 
اتّهامات رئيسه؛ ألسنة من النّار تطارد هدوءه، 

وتحرق أجنحة روحه الوثّابة.
وفي اللّحظة التي وثب فيها الّطائر الحزين هاربًا 
إلى أعلى الّشجرة الّسامقة القريبة، كان الّصحفي 
وجه  في  مقالته  كلمات  آخر  أغمض  قد  الّشاب 

سحائب الّريح الدّّوارة القادمة نحوه.
 في طريق عودته إلى البيت مساًء، أعاد قراءتها 
بأناة؛ فرأى فيها فصالً من سيرةٍ مبهمة إلنسان 
قّرر  عندها  واألحزان،  واألحالم  الَحْرف  أدمن 
أن يكون عنوان مقالته الجديدة الّسابقة: »الحزين 

مالك«.

مريم الخوري

اآلفاق  شهرته  طبقت  الذي  أديسون  توماس 
الكهرباء.. بل شاع ذلك على ألسن  لم يخترع 
وسرى  امتد  الخطأ  هذا  إن  بل  خطأً،  الناس 
الفيزياء  أساتذة  بعض  لدى  مقرراً  حتى صار 
والكهرباء والطاقة، وإن خطأً كهذا نجد مثيله 
في كثيٍر من »قضايا ومعلومات« نظنها نحن 
على  انتشرت  التي  والبديهيات  الُمَسلََّمات  من 
األلسن وفي المناهج التعليمية، ربما عن سوء 
بعض  يروج  من  لدى  نوايا  خبث  أو  قصد 

المعلومات وينسبها لغير أهلها وأصحابها.
 ولو أننا أرسلنا أبصارنا نُقَلُِّب أوراق الزمان 
ر  ودفاتر التاريخ لوجدنا عجباً مما أخفي أو ُزّوِ
لحجب الحقائق؛ فقد نقرأ مثالً أن أدولف هتلر 
كريستوفر  أن  نعرف  وربما  ربما،  ينتحر!  لم 
أمريكا،  إلى  وصل  من  أول  ليس  كولومبس 
وربما لم يصل اإلنسان إلى القمر.. ربما، فقد 
قام عدة ناشطين بالتنقيب وراء رحلة »أبولو« 
»ناسا«  نشرته  الذي  الفيديو  وتفنيد  الشهيرة، 
ال  وربما   ،1969 عام  القمر  على  للهبوط 

صحيفة  نشرت  وقد  كروية!  األرض  تكون 
 2018 نيسان  في  البريطانية  التيليغراف 
تقريراً عن اجتماع عقده أكثر من مئتي مؤيد 
لفكرة األرض المسطحة في أول مؤتمر لتقديم 
»األدلة والبراهين« التي تدعم نظريتهم، وعقد 

المؤتمر في أحد فنادق بريطانيا.
هذا وغيره والكثير الكثير مما تسرب إلينا عبر 
مروجوه  أراد  مقصوداً  خطأً  يكون  قد  أجيال 
ترسيخه في عقولنا ليحصدوا نتائج ذلك تبعيةً 
إلرساء  أو  فكريةً  أو  سياسيةً  أو  اقتصاديةً 

الضعف والَوَهن في نفوسنا.
اآلن نعود إلى الكهرباء، فمن اخترع الكهرباء 

إذن إن لم يكن قد اخترعها أديسون؟
مخترع  أمريكي  وهو  فرانكلين،  بنجامين  إنه 
جداً،  شهير  ودبلوماسي  وسياسي  وفيلسوف 
وحصل على لقب »األمريكي األول« لجهوده 

الجبارة في استقالل بالده عن بريطانيا.
الكهربائي  المصباح  اخترع  فقد  أديسون  أما 
وسجل  االختراعات  من  الكثير  الكثير  وغيره 
أمريكا  في  اختراع  براءة   1000 من  أكثر 

وحدها، إال أنه لم يخترع الكهرباء!
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مربو الماشية في ريف الحسكة يطالبون بالماء

سوريا... المصالح أقوى من اإلنسانية

الطاقة الدولّية ُتحّذر

سائقا الجرافة الصغيران.. المسؤولية تسلبهم
 أبسط أحالمهم

أهالي الشدادي: خطر داعش الزال قائمًا ويجب 
على الدول تحمل مسؤولياتها وإجالء رعاياها

الثروة  مربو  يطالب  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
بشمال  الجنوبي  الحسكة  ريف  في  الحيوانية 
وشرق سوريا إدارة الموارد المائية في اإلدارة 
واحدة  لمرة  الجنوبي  السد  بوابة  بفتح  الذاتية 
على األقل كل شهر وذلك لتنظيف مجرى النهر 

ولتجنب حدوث األمراض للمواشي.
طول  على  المتواجدة  المائية  البرك  وتشكل 
وصوالً  العريشة  ناحية  من  بدءاً  النهر  مجرى 
إلى بلدة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي 
المستنقعات  هذه  وتكون  صغيرة,  مستنقعات 
في  المواشي  ألغلب  الوحيد  المياه  مصدر  هي 
صالحيتها  وعدم  اآلبار  لملوحة  نظراً  المنطقة 

لالستهالك الحيواني.
وقال المربي عمر الحميد وهو بلدة مركدة 30 
كم جنوب الشدادي »إن غالبية مربي المواشي 
في  الخابور  نهر  على  يعتمدون  المنطقة  في 
سقاية  باتت  النهر  جفاف  وبعد  مواشيهم,  سقاية 
المواشي تعتمد على البرك المائية المتشكلة في 

مجرى النهر.

هو  البرك  هذه  في  المياه  أن مصدر  إلى  ولفت 
مياه الصرف الصحي التي تصب في النهر مما 
للماشية  واألمراض  المشاكل  من  الكثير  سبب 

وأدى إلى نفوق أعداد منها.
وطالب الحميد إدارة الموارد المائية في اإلدارة 
الذاتية بضرورة فتح بوابة السد لمدة 24 ساعة 
على األقل في كل شهر وذلك من أجل تنظيف 
البرك من جهة  النهر من جهة وامتالء  مجرى 

أخرى.
أن  إلى  العبد هللا  ياسين  المربي  تطرق  وبدوره 
لها  كان  الشهر  هذا  مطلع  في  السد  بوابة  فتح 
مجرى  تنظيف  وأهمها  اإليجابيات  من  الكثير 
وأبعاد  داخلة  المتشكلة  والمستنقعات  النهر 
هذه  من  تنطلق  كانت  التي  الكريهة  الروائح 
لمربي  مساعدتها  إلى  إضافة  المستنقعات، 
الماشية بري أراضيهم المزروعة بالذرة العلفية 
كمصدر  المربين  من  كثير  يعتمدها  بات  والتي 
لغذاء المواشي بعد ارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وأشار العبد هللا في حديثه إلى أن أهالي المنطقة 
والمزارعين  الحيوانية  الثروة  مربي  من 
مدركين بشكل كبير نقص الوارد المائي المغذي 
التركي  االحتالل  دولة  وتحّكم  الجنوبي  للسد 
الجفاف  موسم  عن  فضالً  بالمياه  ومرتزقتها 
يجب  وبدورهم   ككل,  المنطقة  ضرب  الذي 
المنطقة  سكان  معاناة  إدراك  المسؤولين  على 
من مزارعين ومربي الثروة الحيوانية وحاجتهم 
تحل  قد  كارثة  حدوث  لتجنب  للمياه  الماسة 
بالثروة الحيوانية والزراعية والتي باألساس هي 

المصدر الرئيسي لدخل معظم األهالي.
اإلدارة  في  المائية  الموارد  إدارة  أن  ويُذكر 
بعدم فتح بوابة  الذاتية كانت قد أصدرت قراراً 
عدة  بعد  ولكن  الصيف  هذا  الجنوبي  السد 
شكاوى من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية 
استجابت لهم في األول من الشهر الحالي وذلك 
عبر فتح بوابة السد لمدة 24 ساعة لمرة واحدة 

هذا الموسم.

أنطونيو  المتحدة  األمم  عام  أمين  يتواَن  لم 
اليوم  “الوضع  أن  من  التحذير  عن  غوتيريش 
أسوأ من أي وقت مضى منذ بدء الصراع” في 
وانسداد  االقتصادية  األزمة  تفاقم  وسط  سوريا 
عام  النزاع  اندالع  منذ  السياسي  الحل  أفق 

.2011
لتقديرات األمم المتحدة، فإن نحو 13.4  ووفقاً 
اإلنسانية،  المساعدة  إلى  بحاجة  مليون شخص 
كما أن 12.4 مليون شخص يعانون من انعدام 

األمن الغذائي.
بشأن  األخير  الدولي  األمن  مجلس  قرار  وفتح 
المساعدات  إيصال  آلية  أشهر  لستة  التمديد 
توفير  بشأن  التساؤالت  الحدود  عبر  اإلنسانية 

المساعدات لباقي المناطق السوريّة.
سوريا... أسوأ القضايا

فرنسي  محلل  وهو  أنجلوا،  ألكسندر  ويقول 
الشرق  منطقة  على  يركز  الخارجية  للسياسة 
األوسط وشمال إفريقيا، إن سوريا ستظل واحدة 
من أسوأ قضايا إيصال المساعدات اإلنسانية في 
العالم في المستقبل المنظور، وذلك ألن السياسة 
الدولية واإلقليمية في هذا الشأن تفوق المصالح 

واالحتياجات األساسية للشعب السوري.
ويوضح أنجلوا في تقرير نشرته مجلة ناشونال 
الدولي  األمن  مجلس  أن  األميركية  إنتريست 
تمكن من تمديد تفويض آلية إيصال المساعدات 
يوم  قبل  السوريين  من  للماليين  الحدود  عبر 

بمثابة  ذلك  وكان  سريانها  انتهاء  من  واحد 
مفاجأة للعديد من المراقبين نظراً لرفض روسيا 
سبقت  التي  األيام  في  المناقشة  في  المشاركة 
التصويت. وأنهى التصويت على التجديد سلسلة 
طويلة من المناقشات التي أجرتها القوى العالمية 
في مجلس األمن. وأشارت روسيا لسنوات إلى 
الحدود  المساعدات عبر  إيصال  ازدرائها آللية 
المبينة أصالً في عام 2014 ضمن قرار مجلس 
األمن رقم 2165، ثم في القرار رقم 2533 لعام 
األمم  لدى  الروسي  الوفد  يشارك  ولم   ،2020
االتفاق،  سبقت  التي  المفاوضات  في  المتحدة 
وهي إشارة جعلت العديد من المراقبين يتوقعون 
به  وعدت  الذي  )الفيتو(،  النقض  حق  استخدام 

موسكو أساساً منذ عام.
وبدالً من ذلك، وبعد اجتماعات سفراء الدول لدى 
باإلجماع  األمن  مجلس  صّوت  المتحدة،  األمم 
عند  الحدود  عبر  المساعدات  آلية  تجديد  على 
وتركيا  بين سوريا  الحدودي  الهوى  باب  معبر 
مطلع هذا الشهر لمدة ستة أشهر بموجب قرار 
أن  ذلك،  من  واألهم  رقم 2585  األمن  مجلس 
إضافية  أشهر  لمدة ستة  مفتوحاً  المعبر سيكون 
موضوعياً”  “تقريراً  العام  األمين  إصدار  بعد 
في  المحرز  والتقدم  العمليات  “شفافية”  يحدد 
“الوصول عبر الخطوط”، مما يعني تطوير آلية 
المساعدات داخل سوريا تعبر خطوط  إليصال 

النزاع، من أجل العمليات اإلنسانية.

الستة  باألشهر  المتعلقة  اللغة  إن  أنجلوا  ويقول 
الضوء  النقاش  طرفا  وسلط  غامضة،  األخيرة 
على الروايات المتضاربة حول الطول الحقيقي 
للتمديد، ومن الناحية الواقعية، يمكن لموسكو أن 
تحاول استخدام حق النقض )الفيتو( مرة أخرى 
في غضون ستة أشهر، على الرغم من أن ذلك 
غير مضمون ويمكن أن يقع خارج لغة القرار، 

مما يؤدي إلى نقاش جدي في المستقبل.
شمال وشرق سوريا ظلت حبيسة

وبغض النظر عن ذلك، يضمن التجديد استمرار 
األمم  تقودها  التي  اإلنسانية  المساعدات  عملية 
السوري  الرئيس  المتحدة من تركيا، مما يحرم 
الجبهة  على  نصر  تحقيق  من  األسد  بشار 
المساعدات  بتحويل  له  سيسمح  كان  اإلنسانية 
آلية  أنه  بالفعل  ثبت  ما  وهو  دمشق،  عبر 
بوصول  فقط  ستضر  واقعية  وغير  فعالة  غير 
المساعدات اإلنسانية للماليين من السوريين في 

األراضي التي تقع خارج سيطرته.
تتمكن  لم  المحدود،  االنتصار  هذا  مع  وحتى 
توسيع  تأمين  من  وحلفاؤها  المتحدة  الواليات 
قرار مجلس األمن رقم 2533 إلى شمال شرق 
سوريا عند معبر تل كوجر/ اليعربية على طول 
الحدود السورية العراقية. وكان من شأن ذلك أن 
يوفر مساعدات أساسية للسوريين الذين يعيشون 
سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  ظل  في 
واشنطن  وعبّرت  الديمقراطية،  سوريا  وقوات 

عن تأييدها للتوسع.
وفي نهاية المطاف، فإن تصويت مجلس األمن 
هو فوز لشمال غرب سوريا ولكنه خسارة كبيرة 
أخرى لشمال شرقها، وفقاً للعديد من المنظمات 

اإلنسانية.
وربما يدرك الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن 
زيادة المساعدات لسوريا ال تزال تفيد استقرار 
حليفه األسد، ال سيما في ضوء الوضع الرهيب 

على  الفهم  هذا  ويقترن  السوري،  لالقتصاد 
األرجح بحقيقة أن روسيا تمتلك ورقة مساومة 
اإلنسانية،  المساعدات  وصول  مجال  في  قوية 
وتستخدمه  بل  استخدامه،  يمكنها  أمر  وهو 
الملف  بشأن  تنازالت  على  للحصول  بالفعل، 

السوري.
وكاالت

المرجح  من  أنه  الدولية  الطاقة  وكالة  تتوقع 
ترتفع انبعاثات غازات االحتباس الحراري إلى 
مستويات قياسية في عام 2023 مع »عدم وجود 
اثنين في  ذروة واضحة في األفق«، وقالت إن 
األوبئة  التعافي من  اإلنفاق على  فقط من  المئة 
الناجمة عن استخدام الطاقة غير النظيفة يذهب 

نحو تدابير الطاقة النظيفة. 
من  دوالر  مليار   380 الحكومات  وخصصت 
إجمالي 16 تريليون دوالر لدعم األوبئة للطاقة 
النظيفة، وفق وكالة الطاقة الدولية في تقريرها 
الجديد الذي يراقب خطط التعافي من الوباء في 

جميع أنحاء العالم.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة 
نُفذ  لو  حتى  إنه  تايمز«،  لـ«فايننشال  الدولية، 
فإنها  المحدد،  الوقت  جميع هذه اإلجراءات في 
»ستظل بعيدة عن المطلوب لوضع العالم على 
صفرية  انبعاثات  صافي  إلى  الوصول  طريق 

بحلول منتصف القرن«.
واختتم حديثه قائالً »ال يكفي حتى منع االنبعاثات 

العالمية من االرتفاع إلى مستوى قياسي جديد«.
التعافي

قد  العالم  أنحاء  جميع  في  الحكومات  وكانت 
»الخضراء«  التعافي  عمليات  بتعزيز  تعهدت 
التحول  لتسريع  الجائحة  دعم  تدابير  واستخدام 
بعيداً عن الوقود األحفوري. لكن الباحثين وجدوا 
باستمرار أن مثل هذا اإلنفاق كان أقل بكثير مما 
هو مطلوب للحد من ظاهرة االحتباس الحراري 

بما يتجاوز المستويات الكارثية.
»تير  مؤسسة  حسبت  )حزيران(،  يونيو  في 
السبع  مجموعة  أن  التنموية  الخيرية  فاند« 
دوالر  مليار   189 من  أكثر  خصصت  وحدها 
الوقود  لدعم  األوبئة  من  التعافي  أموال  من 
األحفوري، مقارنةً بـ147 مليار دوالر لمشاريع 

الطاقة النظيفة.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، التي حللت أكثر من 
800 إجراء سياسي في أكثر من 50 دولة، فإن 
التُزمت حتى  التي  الـ16 تريليون دوالر  معظم 
اآلن قد تركز على اإلغاثة المالية الطارئة لألسر 

والشركات.

حوافز متواضعة

وجاء في تقرير الوكالة أن اإلنفاق على الطاقة 
إلى  إضافة  دوالر،  مليار   380 البالغ  النظيفة 
اإلنفاق  إجمالي  سيزيد  الجديدة،  السياسات 
وشبكات  األخضر  الوقود  على  والخاص  العام 
بين  سنوياً  دوالر  مليار   350 بمقدار  الكهرباء 
عامي 2021 و2023. لكن هذا ال يمثل سوى 
وصندوق  الوكالة  وقالت  دوالر.  تريليون  ثلث 
الماضي  العام  مشترك  بشكل  الدولي  النقد 
المسار  على  العالم  وضع  إلى  حاجة  هناك  إن 
الصحيح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 

بحلول عام 2050.
من  العديد  أن  من  الرغم  على  بيرول،  وقال 
الحكومات تحدثت عن إعادة البناء بشكل أفضل، 

فـ«إن العديد منها لم يضع أمواله في مكانها«.

المتقدمة  االقتصادات  في  الحكومات  خصصت 
من  المتوسط  في  سنوياً  دوالر  مليار   76 نحو 
حين  في  النظيفة،  للطاقة   2023 إلى   2021
تعهدت الحكومات في االقتصادات النامية بنحو 

ثمانية مليارات دوالر.
حتى  المعلن  اإلنفاق  من  كبير  جزء  ُخصص 
بنحو  للطاقة،  الموفرة  والصناعة  للمباني  اآلن 
استرداد  كأموال  سنوياً  دوالر  مليارات   107
السنوات حتى عام 2023. استقرت فرنسا  في 

مرتبط  ضريبي  إعفاء  على  المثال  سبيل  على 
بتحسينات كفاءة الطاقة في المباني بمدن معينة.

المستدامة  بالطاقة  المتعلق  اإلنفاق  معظم  ُربط 
الحالية  بالبرامج  اآلن  حتى  عنه  أُعلن  الذي 
متواضعة  إلى »حوافز  تحتاج  التي  والمجاالت 
لتحليل  وفقاً  الخاص«،  القطاع  لتحفيز مشاركة 
الطاقة  كفاءة  منح  مثل  الدولية،  الطاقة  وكالة 

ودعم النقل الكهربائي.

جل آغا /غزال العمرـ علي وموسى طفالن من 
بلدة جل آغا يخرجان مع ساعات الفجر األولى 
البناء  ورشات  إلى  لعملهما  الصباح  يسابقان 
يتجاوزا  لم  طفالن  يفعل  ماذا  لكن  والعمارة، 
العمل  ساحات  في  عمرهما  من  عشرة  الثانية 
الصعبة هذه غير مكترثين بحرارة الصيف وال 
العمل  أّي ظروف فرضت عليهم  الشتاء،  ببرد 

الشاق؟
من  الطفولة  الصعبة  الحياة  ظروف  تسرق 
يعملون ويكدون  الرجال،  بمهام  يقومون  أطفال 
ويحملون مهام جساماً، تترتب على عاتقهم بسبب 
الفقر والعوز والحاجة باإلضافة لليتم، منهم من 
يعمل فوق طاقته ومنهم من يعمل ضمن قدرته، 
بنصف  فيعمل  لالستغالل  يتعرض  من  ومنهم 

أجرته، ومنهم من يؤكل حقه ويطرد من عمله.

الطفل عيل يرسد تفاصيل حياته

النحيلين  الطفلين  بأّن  بطلينا  قصة  في  الالفت 
يعجز  »الجرافة«  كبيرة  آلية  قيادة  من  متمكنين 
عن  الرجال  من  المفتولة  العضالت  أصحاب 
قيادتها. يأخذ الطفل علي أحمد الظاهر ابن الثانية 
عشرة من العمر من سكان بلدة جل آغا قسطاً من 
الراحة والعرق يتصبب من جبينه، يروي عطشه 
بشربة ماء باردة علّها تساعده على مواصلة يوم 
عمله الشاق بقرية مجاورة، بينما يسوق المركبة 
يبدو  قيادتها،  على  معه  يتناوب  الذي  عمه  ابن 
بخفة  يتنقلون  يراهم  لمن  مألوف  غير  األمر 
بين أكوام الرمل والبحص بجرافتهم بين عمال 
وعشرين  خمسة  عن  منهم  الواحد  عمر  يقل  ال 
عاماً، لكن األمر بات معتاداً بالنسبة لسكان البلدة 
الذين يطلقون عليهم »سائقي الجرافة الصغار«.
علي أخ لثالثة إخوة ومعيل ألمه، حرمته الحياة 
ليلعب دور األب  من حنان والده وسنده،  باكراً 
بأّن  الطفل  يقول  عمره،  من  السادسة  في  وهو 
بشع  سير  بحادث  سنوات  سبع  منذ  توفى  والده 
أفقده حياته، ليترك أمه وحيدة تواجه مسؤولياتها 
رأى  عندما  للعمل  دفعه  الذي  األمر  الكبيرة، 
من  عودتها  أثناء  وجهها  على  واضحاً  التعب 

العمل في الورش الزراعية.

قرر العمل ليساعد أمه

لطالما لفت انتباه الطفل عمه الذي يركب جرافته 
يقول  حيث  المساء  في  ويعود  للعمل  ويذهب 
الطفل علي الظاهر: »ترددت مراراً قبل الطلب 
تشجعت  لكنّي  المركبة،  قيادة  يعلمني  أن  منه 
على  معك  العمل  أريد  عمي  أخيراً،  وذهبت 
الجرافة«، لم يسأله عمه لماذا ولم يجادله وكأنّه 

فهم ما يرمي إليّه الصبي ويرنو.
وكأنّه  بينهم،  مرعب  بعد صمت  الظاهر  وتابع 
يردد  ليسمعه  للحكم،  عمه  نطق  لحظة  ينتظر 
يحبس  وبالكاد  كتفه  على  ويربت  مسامعه  على 
يا بطل« قد كان ما يدور بذهن  دموعه »حسناً 
يثنيه عن  أو  به  أحد  يناقشه  أن  أكبر من  الطفل 

قراره.
كانت صعبة  التدريب  أيام  أّن  إلى  الطفل  أشار 
وشاقة، فمرة يقسو عليه عمه ومرة يرفق بحاله 
إلى أن جلس خلف المقود ألول مرة قبل ثالث 
سنوات من اآلن، جسم نحيل طري غض وآلية 
مرعبة بصوت هدار وجبال من البحص والرمل 
والمسؤولية  اإلرادة  لكنّها  الطفل،  مواجهة  في 
الكبيرة التي يحملها هذا الطفل بقلبه جعلته ينسى 
دراجتي  أركب  وكأنّي  سعيداً  »كنت  الخوف: 
الرمل  بدأت جبال  بالخوف«  أفكر  ولم  الهوائية 
تنهار أمام مركبته واستمر بالعمل ألكثر من ربع 

ساعة وعينا عمه ترقبه وتوجهه.

»والدي كان سائقاً لهذه اآللية«

يقول الطفل بأّن والده كان شغوفاً بهذه اآللة، ما 
دفع بعمه للبكاء عندما نجح الطفل بقيادتها للمرة 
األولى، مردداً على مسامعه: »فرخ البط عوام 
يرحم تراب أبوك« كلمات حفرت بذاكرة الطفل 

بمجرد أن نطق بها عمه.
بات  الذي  عمه  يرافق  والصغير  األيام  توالت 
يستطيع  أنّه  لدرجة  شيء،  كّل  في  عليه  يعتمد 
بمفرده،  يعمل  ويتركه  العمل  موقع  مغادرة 
للتواصل بينهما  خاصة بعد أن اشترى له هاتفاً 

ألّي طارئ أو عطل.
حمل  في  وابنها  تتشارك  التي  المرأة  علي  أم 

جل  بلدة  سكان  من  عاماً«   35« األسرة  أعباء 
آغا تودع كّل يوم ابنها وتوصيه بنفسه واالنتباه 
والحذر، فهو بنظرها طفل بألف رجل وال سند 
غيره لها وألوالدها، تقول أم علي بأّن أكثر ما 
يحز بنفسها هو اختيار طفلها لهذا العمل الشاق 

الذي يبعده عن البيت لساعات طوال. 
وأضافت بأّن أشد ما يسعدها عندما تسمع صوته 
األم  فتتقصد  تحتاجون«  ماذا  »أمي  بأذنها  يرن 
معه،  ليحضرها  منه،  األغراض  بعض  طلب 
ألنّها تشعر بأّن هذا األمر يسعده ويشعره بالفرح، 
فهي تناقشه في أمورهم المنزلية كشاب ال يتوانى 
لحظة واحدة عن تأمين طلباتها وطلبات إخوته.

»مية اريض عني وادعييل«

ومن  الهاتف  عبر  ابنها  على  علي  أم  تطمئن 
تسمع  أن  دون  االتصال  ينتهي  أّن  المستحيل 
األم  تحبس  وادعيلي«  عني  ارضي  »يمة  منه 
دموعها مرددة: »كم أنا فخورة بعلي وكم أشعر 
بسعادة والده في قبره ألنه خلف رجالً صغيراً 
بعمره كبيراً بأفعاله«. يعود »عالوي كما تناديه 
أمه« متعباً، يتناول طعامه بعد أّن يستحم ويذهب 
ما  وسرعان  وأعمامه  أخواله  على  لالطمئنان 
يعود ليخلد للنوم، فصوت جرافته التي سيشغلها 

عمه في الصباح الباكر بات كمنبه يومي.

رفيقا الدرب والكفاح

في  وسجلنا  القدم  كرة  لعب  نحب  وعلي  »أنا 
النادي بيوم الجمعة« هذا ما قاله موسى إبراهيم 
الطويل؛  الكفاح  درب  ورفيق  العم  ابن  الظاهر 
عن  حدثنا  الذي  سنوات  العشر  ابن  موسى، 
علي  تركها  أّن  بعد  المدرسة  »تركت  تجربته: 
فقد شعرت بالوحدة والفراغ، تعلمت من والدي 

العمل والتحقت بعلي ليصبح طريقنا واحداً«.
يعمل  والده  إخوة،  ألربع  أخ  الظاهر  موسى 
سائقاً ببلدة جل آغا يشعر بالندم، ألنّه لم يواصل 
للمدرسة  تركه  على  نادم  »كالنا  ليقول:  تعليمه 
لكن الحياة صعبة، نحب الدراسة ونناشد الجهات 
المعنية والمنظمات اإلنسانية بتأمين حياة كريمة 

لنا لنعود لدراستنا«.
خالل  من  العالم  في  ورفضها  األطفال  عمالة 
المعنية  والجهات  اإلنسانية  والمنظمات  اإلعالم 
ليس مجرد شعارات رنانة ومادة دسمة لطرحها 
كقضية مجتمعية منبوذة وغير محببة، بل يجب 
ترفضوا  ال  للحلول،  للوصول  األسباب  معالجة 
عمالة األطفال قبل أن تكون الحلول بين يديكم، 
جائعة،  أسرته  لنامت  عمله  لوال  طفل  من  فكم 
لقتلته« لم تقل عن  فمقولة »لو كان الفقر رجالً 
عبث، أمنوا لهم أبسط مقومات الحياة والمساعدة 
وسيهبون أوطانهم الحياة بعلمهم وعملهم، فلكل 

طفل حكاية وغصة يعللها باآلمال واإلرادة. 

روناهي/ الشدادي ـ حذر أهالي مدينة الشدادي 
مرتزقة  خطر  عودة  من  الحسكة  جنوب  في 
كما  داعش،  انهيار  رغم  جديد  من  داعش 
شددوا على ضرورة التزام كل الدول برعاياها 
عبر  سوريا  وشرق  شمال  داخل  المحتجزين 

إجالئهم ومحاكمتهم في بلدانهم.
خالفته  دولة  بإقامة  داعش  مرتزقة  حلم  انتهى 
األراضي  على  سيطرته  فقد  أن  بعد  المنتظرة 
التي سيطر عليها في غفلة من الزمان في سوريا 
أو العراق مستغلين حالة الفوضى التي شهدتها 
الدموي  حلمهم  انتهاء  فمع  آنذاك،  المنطقة 
بخسارتهم آخر المعارك في بلدة الباغوز شرق 
انتهاء  بالتأكيد  يعني  ال  هذا  أن  إال  الزور  دير 
إثارة  عن  التوقف  وال  نهائي،  بشكٍل  المرتزقة 
التساؤالت حول مصيرهم ومستقبلهم على هذه 

األرض.
فمرتزقة داعش الزالوا يعتبرون الخطر األكبر 
الذي يهدد المنطقة برمتها على الرغم من انتهاء 
معركة،  آخر  بخسارته  األرض  على  دوره 
تنظيم  وأعادوا  العسكرية  تكتيكاتهم  غيَّروا  فهم 
مهمتها  صغيرة  مجموعات  خالل  من  أنفسهم 
عمليات  تنفيذ  خالل  من  المناطق  أمن  إخالل 

إرهابية وتفجيرات وعمليات اغتيال وخطف.
وفي هذا الصدد حذر أهالي مدينة الشدادي من 

تم  التي  والمدن  مدينتهم  على  المرتزقة  خطر 
تحريرها من قبضة المرتزقة في وقٍت سابق.

زعزعة األمن

»على  لصحيفتنا:  قال  األحمد  حسين  المواطن 
المزعومة  بالخالفة  يسمى  ما  انتهاء  من  الرغم 
األول  النصف  في  داعش  مرتزقة  أعلنها  التي 
من العقد الفائت مستغلين حالة التخبط واالنفالت 
سوريا  وبلدات  مدن  شهدتها  التي  األمني 
على  قائماً  زال  ال  خطرهم  أن  إال  والعراق، 
الفعلي على األرض  انتهاء وجودهم  الرغم من 

منذ خسارتهم للباغوز عام 2019«.
خاليا  مالحقة  ضرورة  على  األحمد  وشدد 
المرتزقة العاملين في المنطقة، والذين ال يزالون 
المنطقة  يهدد  الذي  األكبر  الخطر  يعتبرون 

برمتها من ديرك إلى الباغوز فمنبج وكوباني.
ولفت األحمد إلى أن السياسة التي تتخذها الخاليا 
العاملة لدى مرتزقة داعش هي سياسة الخطف 
الحين  بين  وتنفذها  والتفجيرات  واالغتياالت 
واآلخر في مختلف المناطق. وكانت قد انفجرت 
دراجة نارية في الخامس من شهر تموز الحالي 
أمام مبنى مكتب حزب االتحاد الديمقراطي في 

الشارع العام بمدينة الشدادي.
وبدوره شدد المواطن حمود العبد على ضرورة 
الذين  داعش  مرتزقة  من  األجانب  الرعايا  نقل 
سوريا  قوات  قبل  من  عليهم  القبض  ألقي 
الديمقراطية خالل معاركها مع المرتزقة، إضافة 
إلى إخالء المخيمات التي تضم عوائل مرتزقة 
إياهم بالقنبلة الموقوتة والمصدر  داعش واصفاً 

الرئيسي للخطر.
رعاياها  أخذ  الدول  على  »يجب  وأضاف: 
عودتهم  عدم  لضمان  محاكم  إلى  وتقديمهم 
عملية  على  تشرف  دولية  محاكم  إنشاء  أو 

محاكمتهم«.

داعش وعوائلهم  أن مرتزقة  إلى  العبد  نوه  كما 
سوريا  وشرق  شمال  مخيمات  في  المتواجدين 
الحسكة  مدينة  الهول شرق  مخيم  رأسها  وعلى 
أمن وسالم  على  حقيقياً  تهديداً  يمثلون  زالوا  ال 

المنطقة.
إخالل  إلى  تهدف  التي  العمليات  كل  العبد  وردّ 
وخالياه  داعش  مرتزقة  إلى  المناطق  أمن 

المتخفين بين األهالي.
ويُذكر أن خطر مرتزقة داعش لم ينتِه وال يزال 
يتبنى مجموعة من العمليات في مختلف المناطق 
بشكل شبة يومي، ويمثل الجزم بانتهاء خطرهم 
هدية مجانية لهم وفرصة اللتقاط أنفاسهم وإعادة 

تموضع عناصرهم وانتشارهم مرة أخرى.
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الدين والحياة 

حممد القادري 

ـ جعل عمر بن الخطاب إمارة المؤمنين 
وا مع الَمشورة على  بعده في ِستّة استقرَّ
الذي  عنه،  هللا  رضي  عفان  بن  عثمان 
كان على عهده إجماع األمة على جميع 
سواها  ما  وحرِق  واعتمادها  المصاحف 
من نسخ القرآن الكريم التي كانت مكتوبة 
أو  بردي  ورق  أو  جلوٍد  أو  ألواحٍ  على 

غير ذلك. 
عنه  هللا  رضي  عفان  بن  عثمان  قُتِل  ـ 
وبويع  المسلم،  شعبه  من  فئٍة  أيدي  على 
اإلمام علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 
الصحابة  كبار  بإجماع  وجهه  هللا  وكّرم 
بينما  الشعب،  من  العظمى  واألكثرية 
سفيان  أبي  بن  معاوية  الشام  أمير  امتنع 

عن المبايعة.
ـ قُتل اإلمام علي بن أبي طالب رضي هللا 
خرجوا  الذين  الخوارج  أيدي  على  عنه 
وبين  بينه  التحكيم  قبوله  رافضين  عليه 

معاوية.
بايع أيضاً فئة عظيمة من المؤمنين الحسن 
للمؤمنين،  أميراً  أبي طالب  بن  بن علي 
وأعلنوا  رفضوا  وشعبه  معاوية  ولكن 
الحرب، فما كان من سيدنا الحسن رضي 
ليحقن  معهم  الصلح  إعالن  إال  عنه  هللا 
دماء الشعب المسلم، فكان عام الجماعة 

وكان آخر إجماع عام للمسلمين.
لم  شرعي  حكٍم  قياس  وهو  القياس:  ـ 
يردفه قرآن وال سنّة وال إجماع على مثله 
مما ورد فيه نص، ويقول به علماء األمة 
شرعيته  وتأتي  المتبصرين،  المجتهدين 
القرآن  في  واألمثال  التبصُّر  آيات  من 
الكريم وقول النبي صلى هللا عليه وسلم: 
فله أجر، ومن أصاب  فأخطأ  اجتهد  من 
فله أجران، اضطر الشعب اإلسالمي إلى 
في  العام  اإلجماع  انتهى  أن  بعد  القياس 
وقتل  معاوية  بن  يزيد  مبايعة  بعد  األّمة 
الحسن بن علي رضي هللا عنه، حيث بدأ 
الحكم الملكي الوراثي الذي ال ديمقراطية 

فيه.
المجتهدين  مذاهب  واتباع  االجتهاد  بدأ 
كإجماع جزئي للشعب المسلم بعد ضعف 
دويالت  إلى  وتفككها  االسالمية  الدولة 
في  تكن  لم  أمور  وظهرت  وإمارات، 
مصادر  المجتهدون  فوضع  األولين 

فرعية للتشريع االسالمي منها:
حكٍم  استحسان  وهو  االستحسان:  ــ 
لمصلحة  القياس  في  مثله  عن  وحرفه 

عامة.
ــ المصالح المرسلة: وهو المحافظة على 
مقصود الشرع في حماية حقوق اإلنسان. 
الناس  عليه  تعارف  ما  وهو  العرف:  ــ 
وال يتعارض مع الشريعة. وهو اليوم بعد 
تشتت وتفتت المجتمع اإلسالمي وغياب 
يكون  أن  يمكن  له  الموحدة  المرجعية 
العادلة  الدولية  األعراف  ضمن  الملجأ 

التي تحترم حقوق الشعوب.
اليوم  الديمقراطي  الخاتمة: دور اإلسالم 
يتجلّى في الدعوة إلى تأمين حق العيش 
االجتماعية  العدالة  وضمان  المشترك، 
األعراف  هو  الذي  بالمعروف  واألمر 
عنها  يعبر  التي  اإلنسانية  األخالقية 
اإلصالح  على  والعمل  الحي  الضمير 
في  خير  )ال  الشعوب  بين  والتقارب 
كثير من نجواهم إال من أمر بصدقٍة أو 
معروٍف أو إصالح بين الناس ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاةِ هللا فسوف نؤتيه أجراً 

عظيماً( 114 النساء. 


