
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  1009 -  األربعاء  2021/9/1م  سياسية ثقافية عامة - تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر        100 ل.س  

العدد  1009 -  األربعاء  2021/9/1م  سياسية ثقافية عامة _ تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر     100 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

shrktronahi@gmail.com

الشهيدة نارين زاغروس..

 أيقونة الحرية
أول مشفى ُيبِصر النور في ريف 

الحسكة الجنوبي

روناهي/ الدرباسية - قدموا الغالي والنفيس، 
بدمائهم سقوا تراب وطنهم، وبأرواحهم فدوه، 
يُعاهدوهم  أن  إال  شعبهم  أبناء  من  كان  فما 
الشهيدة  رايتهم،  رافعين  خطاهم  على  بالسير 
نارين أنارت بشهادتها طريق الحرية لشعوب 

شمال وشرق سوريا.
جريح  ألف  و25  شهيد  ألف   12 من  أكثر 
وشرق  شمال  شعوب  أبناء  تضحيات  حصيلة 
نيل  الطاهرة  بدمائهم  استطاعوا  الذين  سوريا، 
طويلة  عقود  مدى  على  عانت  شعوب  حرية 
الحرية  هذه  واالستبداد،  الظلم  سياسات  من 
التي تتجسد اليوم من خالل إدارة أبناء المنطقة 
لمنطقتهم تحت مظلة اإلدارة الذاتية الديمقراطية 
لشمال وشرق سوريا. وكما كان الوطن حاضراً 
في قلوبهم؛ فإن ذكراهم حاضرة في ضمائرنا، 
ُعرفاناً  نستذكرهم  أن  سوى  علينا  كان  فما 
هذا،  تقريرنا  في  نستذكر  لذلك  لتضحياتهم، 
الشهيدة نارين التي اختارت إلى جانب رفيقاتها 
ورفاقها، طريق النضال في سبيل وطنهم، كما 

سنسلط الضوء على أبرز محطات حياتها.
نارين  الحركي:  االسم  علي،  روزا  الشهيدة 
الدرباسية  ناحية  مواليد  من  زاغروس، 
التحرر  حركة  صفوف  إلى  انضمت   ،1997
الكردستانية، ومع انطالق ثورة روج آفا عادت 
 )YPJ( لتلتحق بصفوف وحدات حماية المرأة

وتكون إلى جانب شعبها في ثورته.
نارين عن  الشهيدة  يحدثنا إسماعيل علي، والد 
قرى  في  كعائلة  نشأتنا  »كانت  فيقول:  حياتها 
بساتين  في  كفالحين  نعمل  كنا  حيث  المنطقة، 
الناس، كما أننا كعائلة ننتمي إلى حركة التحرر 
الكردستانية منذ الثمانينيات، كما كانت الشهيدة 
يوم  جاء  حتى  شيء،  كل  في  تساعدنا  نارين 
بصفوف  بااللتحاق  رغبتها  عن  وأفصحت 
الحركة، لم يقف أحد منا عائقاً في وجهها، بل 
على العكس، أكثر من مرة كنت أقول لها: »إن 
ألن  مستعد  فأنا  بااللتحاق،  رغبة  لديك  كانت 
أوصلك بيدي، ولكن هي التحقت من تلقاء نفسها، 
كما أننا لم نحاول استعادتها بل كنا فخورين بها 
ومدركين بأن الطريق الذي اختارته هو طريق 

الخالص لنا ولكل شعبنا«.
المعارك  من  العديد  في  »شاركت  وأضاف: 
روج  إلى  عادت  عندما  داعش  مرتزقة  ضد 

حميس،  تل  بلدة  تحرير  معركة  من  بدءاً  آفا 
االحتالل  دفاعها عن عفرين ضد  إلى  وصوالً 
تحرير  في  ساهمت  كما  ومرتزقته،  التركي 
كما  المرتزقة،  من  والبلدات  القرى  من  العديد 
األخيرة  المحطة  هي  عفرين  معارك  كانت 
مرتبة  إلى  ارتقت  حيث  النضالية  مسيرتها  في 
الشهادة على أرض عفرين في الشهر الثالث من 

عام 2018«.
بالقول:  حديثه  اختتم  نارين  الشهيدة  والد 
»الشهيدة نارين لن تكون آخر ما أقدمه للوطن، 
آفا  روج  ثورة  بصفوف  ملتحقين  أبنائي  فكل 
يوماً  أحاول  ولن  ولم  سوريا،  وشرق  وشمال 
أن أثنيهم عن هذا الطريق، ألن الثورات تنجح 
بناتها  الثورة  تجد  لم  فإذا  وبناتها،  أبنائها  بدماء 

وأبنائها فكيف ستُبِصر نور الحرية؟«. 

نارين السالم والنضال

إلى  والسالم  بالمحبة  نارين  شخصية  امتزجت 
بها  تتمتع  كانت  التي  النضالية  الروح  جانب 
حتى قبل اختيار طريق الثورة، وفي هذا السياق 
شيخموس،  أفين  »روناهي«  لصحيفتنا  تحدثت 
الشهيدة  من  المقربات  الصديقات  إحدى  وهي 
نارين  الشهيدة  شخصية  »كانت  فقالت:  نارين 
إلى  هادئة  كانت  فقد  للغرابة،  مثيرة  شخصية 
أبعد حد، كما كانت إنسانة تحب السالم وتدعو 
إليه دائماً، وفي نفس الوقت، كانت إنسانة تتقد 
تسمع  دائماً  فكانت  النضالية،  الثورية  بالروح 
أغاني الثورة وتدعو رفيقاتها إلى مساندة الثورة 
تحلم  دائماً  وكانت  أمكن،  أن  بها  وااللتحاق 
بااللتحاق بالثورة، حتى جاء اليوم الذي حققت 
فيه حلمها، لم نستغرب من قرارها هذا، فأمثال 
ثورية  روح  من  يملكوه  ما  مع  نارين  الشهيدة 

يكون مكانهم األصح بين صفوف الثورة«.
وتابعت حديثها بالقول: »بعد التحاقها أصبحت 
الشهيدة نارين قدوة لرفيقاتها، حيث كانت تحثنا 
على ضرورة العمل الثوري في كل زيارة لها، 
صديقاتنا  من  الكثير  على  تأثير  لها  كان  كما 
كانت  أن  بعد  الثورة  بركب  أيضاً  هن  فالتحقن 
الثورة  ضرورات  عن  حدثتهن  نارين  الشهيدة 

لتحرير أي شعب«.

إتمام  عن  اإلعالن  بعد  ـ  الشدادي  روناهي/ 
بدأ  الراشد  مشفى  أيام،  قبيل  جهوزيته 
باستقبال المرضى بأقسامه المختلفة، ليصبح 
الصحية  الرعايا  يقدم  مشفى  أول  بذلك 
للمرضى في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة.
 ٤7 الـ  جسر  من  بالقرب  الراشد  مشفى  يقع 
مدينتي  بين  الواصل  الدولي  الطريق  على 
الحسكة ودير الزور ويبعد عن مدينة الشدادي 

قرابة الـ /12/ كم.
الرعايا  يقدم  مشفى  أول  المشفى  ويعتبر 
الصحية ألكثر من 50 ألف مواطن متواجدين 

بالريف الجنوبي لمدينة الحسكة.
في  العامل  الفاضل  محمد  الدكتور  وقال 
الرعاية  بتقديم  بدأ  المشفى  أن  الراشد  مشفى 
أقسام  عدة  ويضم  المنطقة،  ألهالي  الصحية 
»الداخلية والبولية والقلبية واألطفال والنسائية 

والعظمية«.
غرفة  على  يحتوي  المشفى  »إن  وأضح 
عمليات ومخبر وخالل أيام قليلة سيتم تزويد 

المشفى بقسم خاص لألشعة«.
توفير  بإمكانه  المشفى  أن  إلى  الفاضل  ولفت 
خدمات طبية منها جراحات عظمية وجراحات 
صغرى وإسعافية، كما يمكنه استقبال مرضى 
السكري وحاالت اللدغ وغيرها من الحاالت.

وبدورة قال مسؤول قسم التمريض في المشفى 

حسام األحمد: »إن موقع المشفى استراتيجي 
يبعد  المنطقة بشكٍل عام حيث ال  أهالي  يخدم 
باإلضافة  الشدادي  مدينة  عن  كم   12 سوى 
إلى أنه يقع على الطريق الدولي الحسكة دير 

الطبية  الخدمات  تقديم  يمكنه  وبذلك  الزور 
واإلسعافية لألهالي من بلدة مركدة وأبو فاس 

وعبدان والشدادي وحتى الدشيشة«.
واقع  الحسكة  لمدينة  الجنوبي  الريف  ويعاني 
المرافق  غياب  نتيجة  للغاية  سيء  صحي 

الصحية والنقص الكبير في الكوادر الطبية.
سوء  سابق  بوقت  المنطقة  أهالي  وانتقد 
الوضع الصحي في المنطقة إضافة إلى تأخر 
الذاتية بشمال شرق  اإلدارة  الصحة في  هيئة 
االنتهاء  بعد  الشدادي  مشفى  بافتتاح  سوريا 
من ترميمه قُبيل أشهر، كما طالبوا بضرورة 

اإلسراع بافتتاحه.
قرية  من  هللا  العبد  سالم  المواطن  اعتبر  كما 
السويطية إن افتتاح مشفى الراشد يُعتبر بمثابة 
عام،  بشكٍل  المنطقة  ألهالي  الرحمة  مالك 
المرضى  توجه  عناء  كبير  بشكٍل  وفّر  حيث 
إلى مشافي مدينة الحسكة إضافة إلى اختصار 

الوقت في الحاالت اإلسعافية.      

يف العقد الثاين من الُمعضلة 
السورّية... شعوب شمال وشرق سوريا 

الخيار الوطين واإلنجازات الباهرة

اإلسالُم السياسّي... بريُق 
الدعوِة وفشُل التطبيِق

اآلن وقد دخلت األزمة السورية عقدها الثاني فإن تدّخالت الدول 
اإلقليمية تُشّكل الخطر الداهم من حيث تعطيل التوصل ألية حلول 
ممكنة تنهي السنوات الطويلة لألزمة السوريّة، وأسهم في ذلك 
في  جديدة  مشاريع  لفرض  واألوروبيون  والروس  األمريكان 
المنطقة ضمن مشروعها مشروع الهيمنة العالمية للسيطرة على 

ُمقّدرات الشعوب عبر الوكالء في المنطقة...«4

بعد أكثر من عقٍد كامٍل، فشل الرهاُن على 
منظومة حكم اإلسالم السياسّي، في النموذجين 

التونسّي والمصرّي، فيما كانت عامل إدامة 
األزمة في سوريا، وليثبت أّن خياَر اإلسالم 

السياسّي الذي تدفقت األصوات إلى صناديق 
االقتراع لصالحه في مصر وتونس، لم يرتِق 

لمستوى المسؤوليّة وفشل في قراءة الواقع كما فشل في الفصل بين الماضي 
والحاضر وكذلك بين بين الدَّعوّي والسياسّي...«5

الحزب الديمقراطي الكردستاين... 
نهج الخيانة التاريخي المستمر

البرزاني  مسعود  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  رئيس  تحدث   2003 عام  في 
بأنه دفع بحياة ثالثة آالف من  التركية، حينها اعترف  نيوز  لصحيفة حري دايل 
الدولة  إرضاء  في سبيل  الكردستاني،  العمال  الحرب ضد حزب  أثناء  البيشمركة 

التركية...«2

وجهاء: بالحماية الذاتية سنفشل 
مخططات االحتالل التركي

بعدسة: جوان محمد

حث وجهاء حلب؛ السوريي�ن على مساندة مشروع الدفاع الذاتي 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركي  االحتالل  لهجمات  للتصدي 
سوريا، وأكدوا بأن شعوب المنطقة ستتكاتف بالحماية الذاتي�ة 
شعوب  وعادات  ثقافة  ينهب  الذي  االحتالل  ردع  وبالتالي 

المنطقة...«2
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إعالنات الحزب الديمقراطي الكردستاني... 
نهج الخيانة التاريخي المستمر

حزب سوريا المستقبل يدعو 
لالعتراف باإلدارة الذاتية

وجهاء: بالحماية الذاتية سنفشل 
مخططات االحتالل التركي

شكوك حول الدور الفرنسي القادم في العراق

كوريا الشمالية تضرب بعرض الحائط قرارات 
وكالة الطاقة الذرية

رئيس  تحدث  عام 2003  في  ـ  األخبار  مركز 
مسعود  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
التركية،  نيوز  دايل  حري  لصحيفة  البرزاني 
من  آالف  ثالثة  بحياة  دفع  بأنه  اعترف  حينها 
العمال  حزب  ضد  الحرب  أثناء  البيشمركة 

الكردستاني، في سبيل إرضاء الدولة التركية.

يف سبيل إرضاء تركيا
 ضّحينا باآلالف

في  شليك  ايلنور  الصحفي  معه  الحوار  أجرى 
الثاني من عام 2003 في  الخامس من تشرين 
تمكين  أجل  من  أنه  وقال:  تحدث  حيث  هولير 
وبأننا حلفاء،  بنا  تركيا واعترافها  العالقات مع 
عدد  ووصل  الكردستاني  العمال  حزب  حاربنا 

ضحايا البيشمركة إلى ثالثة آالف.
وتابع البرزاني: »حينها طلبنا من تركيا توسيع 
وبخاصٍة  المجاالت  جميع  في  معنا  العالقات 
العسكرية منها، وسننفذ المطلوب منا«، وتساءل 
أجل  من  عملناه  ما  كل  بعد  الممكن  من  »هل 
األتراك  المسؤولين  من  هناك  يكون  أن  تركيا، 

يصفوننا باألعداء أظن هذه مصيبة كبيرة«.

مع  وقفوا  بأنهم  البرزاني  يعترف  وهكذا 
العمال  حزب  على  الحرب  في  التركي  المحتل 
لقد  ويقول:  حديثه  في  ويوضح  الكردستاني، 
سبيل  في  أبنائنا  من  الكثيرين  بدماء  ضحينا 
إرضاء تركيا، لذلك على القادة األتراك أخذ ذلك 

بعين االعتبار ألننا صادقين فيما نقول.

من أجل تحقيق أهدافها
 تتعاون معنا

معنا  تتعاون  التركية  الدولة  البرزاني:  وبيّن 
المنطقة  في  وأجنداتهم  أهدافهم  تحقيق  أجل  من 
وبخاصٍة العسكرية منها، وعلى الرغم من ذلك 
فهي ال تعيرنا أي اهتمام ونحن نفضل أن تكون 

عالقاتنا معها جيدة. 
وهذا وإن دل على شيء إنما يدل على أن مسعود 
الكردي،  الشعب  يدافع عن  أنه  يدّعي  البرزاني 
لكن في حقيقة األمر أعماله تدل على أنه يفعل 
كل ذلك من أجل مصالحه الشخصية والحزبية 
الضيقة، ولهذا يهرول من أجل تطبيع العالقات 

مع تركيا.
ففي عام 2017 وعلى أرض باشور كردستان 

دماء  الكردية؛  الدماء  اتحدت  كيف  شاهدنا 
والمدن  المناطق  وحررت  والكريال  البيشمركة 
فيما  أضاع  قلم  وبجرة  وكيف  هناك،  الكردية 
العراقية  للحكومة  تسليمها  ليتم  باالستفتاء  سمي 

ومن دون مقابل.
وما نراه اليوم من أعمال ووقوف البرزاني مع 
دولة االحتالل التركي وهي تهاجم مناطق الدفاع 
المشروع من أجل تحقيق أهداف تركيا، يحاولون 
والوقوف  الخيانة  في طريق  السير  أخرى  مرة 
ونهج  الكردستانية،  التحرر  حركة  وجه  في 
والمسؤولون  البرزاني  فيه  يسير  الذي  العمالة 
شكك  ال  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  في 
الكردية  القضية  على  كبيراً  خطراً  يشكل  بأنه 

ومكتسباتها والتي تحققت بفضل دماء الشهداء.
حيث أن الدولة التركية تهدف إلبادة الكرد وال 
كل  ومع  أعداء،  فالكل  وآخر  كردي  بين  تفرق 
أسف فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني بات 
تسمع  التي  واألذن  تركيا  بها  ترى  التي  العين 

واللسان الذي تتحدث بها الفاشية التركية.

عن وكالة فرات لألنباء 

ـ أكد أعضاء في حزب سوريا  مركز األخبار 
الدولي  االعتراف  ضرورة  على  المستقبل 
السنوات  خالل  أثبتت  التي  الذاتية  باإلدارة 
الماضية أنها المشروع األمثل إلنهاء األزمة 

السوريّة.

اإلدارة الذاتية مرشوع الحل

وفي ظل مساعي بعض الدول إلفشال مشروع 
الشعوب،  مكتسبات  وضرب  الذاتية  اإلدارة 
سوريا  لحزب  العام  المجلس  عضوة  نّوهت 
النجاح  أن  إلى  عبدي،  زليخة  المستقبل 
كافة  على  الذاتية  اإلدارة  حققته  الذي  الكبير 
وخاصةً  الدول،  لبعض  يرق  لم  المستويات، 
بعد إنقاذ مناطق شمال وشرق سوريا من شبح 
في  يجري  كما  الداخلي،  واالقتتال  الحروب 

باقي المناطق السورية األخرى حتى اآلن.
اإلدارة  هاوار:  أنباء  لوكالة  زليخة  وأكدت 
الذاتية من خالل تشكيل إدارة مدنية وعسكرية 
أطياف  جميع  ومشاركة  منطقة  لكل  وسياسية 
الشعب في إدارتها وتوفير كافة متطلبات الحياة 
ال  التي  الحرب  سنوات  أثبتت خالل  للشعب؛ 
تزال مستمرة منذ أكثر منذ عشر سنوات أنها 
المشروع األمثل والحل األوحد إلنهاء معاناة 

السوريين.

االعرتاف باإلدارة الذاتية الهدف

في السياق ذاته شدد رئيس مكتب التنظيم في 
المستقبل  سوريا  لحزب  الرقة  مدينة  مجلس 
بشعار  الحزب  تمّسك  على  الخابور،  عيسى 
سوريا  قوات  وتعزيز  الذاتية  اإلدارة  ترسيخ 
الديمقراطية اللذين ُرفِعا في المؤتمر التأسيسي 
حزب  وقوف  على  مؤكداً  للحزب،  الثاني 

سوريا المستقبل يدًا واحدة مع اإلدارة الذاتية.
هاوار  أنباء  لوكالة  الخابور  عيسى  وأضاف 
بقوله: هدفنا في حزب سوريا المستقبل هو حل 
األزمة السورية عن طريق الحوار السوري، 
بعض  أن  خاصة  خارجي،  تدّخل  أي  دون 
لديمومة  وسائلها  بكل  تسعى  اإلقليمية  الدول 
الحرب السوريا لتحقيق مصالحها على حساب 

الشعب السوري الذي أرهقته الحرب«.
نطالب  فقال:  حديثه  الخابور  عيسى  واختتم 
الذاتية  باإلدارة  باالعتراف  الدولي  المجتمع 
كممثل رسمي ألكثر من ثلث الشعب السوري 

الذين يقطنون مناطق شمال وشرق سوريا.

السوريين  حلب؛  وجهاء  ـ حث  األخبار  مركز 
للتصدي  الذاتي  الدفاع  مشروع  مساندة  على 
شمال  مناطق  على  التركي  االحتالل  لهجمات 
المنطقة  شعوب  بأن  وأكدوا  سوريا،  وشرق 
ردع  وبالتالي  الذاتية  بالحماية  ستتكاتف 
شعوب  وعادات  ثقافة  ينهب  الذي  االحتالل 

المنطقة..
الركائز  إحدى  الذاتي  الدفاع  مبدأ  يعتبر 
التاسع  ثورة  إنجاح  التي عملت على  األساسية 
قوات  تأسيس  في  وأسهمت  تموز  من  عشر 
سوريا الديمقراطية، التي تجمع الكرد والعرب 
والسريان وباقي الشعوب األخرى. كما برزت 
الثورية  الشعب  وحرب  الذاتي  الدفاع  أهمية 
ورص  الشعوب  اتحاد  أسس  على  المبنية 
التركي  االحتالل  دولة  هجمات  إبان  الصفوف 

على المنطقة.

الدفاع الذايت.. واجب مقدس

الحسن  آل  وجهاء  من  وهو  حسن  علي  الشيخ 
بمدينة حلب، أشار في بداية حديثه إلى أن الدفاع 
في  ومذكور  ومقدس  مشروع  حق  النفس  عن 

الشرائع السماوية.
رد  بغرض  الدفاع  »إن  الصدد:  هذا  في  وقال 
عن  والدفاع  والعرض  األرض  وحماية  الظلم 
ما  وهو  الذاتي  الدفاع  خانة  يقع ضمن  الوطن 
أمر  الذاتي  »الدفاع  وأضاف  عليه«،  نثمن 
ضروري يمنع انتشار الفساد والفوضى وسلب 
األراضي من قبل الدول المحتلة والمعتدية على 

سوريا«.

الديمقراطية،  األمة  أهمية  إلى  الحسن  ولفت 
مبيّناً أنها مظلة جامعة لكل الشعوب من عرب 

وكرد وآشور وسريان وغيرهم.   
وفي نهاية حديثه نوه الحسن إلى ضرورة تكاتف 
شعوب المنطقة مع بعضهم يداً بيد للوقوف أمام 
الدولة  أطماع  من  والحد  الخارجية  التدخالت 
واعتبار  السورية،  األراضي  باحتالل  التركية 
هذه األهداف حاجة ماسة لبناء وطن ديمقراطي 
المحتل  »ولطرد  والعنصرية  التفرقة  من  خال 

إلى خارج أراضينا«.

املجتمع الدميقراطي مبني عىل 
وحدة الشعوب

الشؤون  مؤسسة  عضوة  تحدثت  جانبها  من 
الدينية وإحدى وجيهات مدينة حلب، منى خالد 
قوجة، عن إيجابيات الوحدة بين الشعوب مشيرةً 
إلى أنه ال بد من استمرار هذا المشروع لحفظ 
المكتسبات وتشكيل مجتمع ديمقراطي. وأكملت 
واحدة  يداً  نكون  أن  »يجب  بالقول:  حديثها 
الدولة  أطماع  أمام  لنقف  واحد  وقلبنا  متماسكة 
وحماية  ثقافتنا  ونهب  أرضنا  باحتالل  التركية 

عاداتنا وتقاليدنا«.
وبينت منى أن تحقيق حرية المجتمع ودمقرطته 
مرهون بالتكاتف الذي يفشل مخططات الدولة 
من  للنيل  المدنيين  بقصف  المستمرة  التركية 

إرادتهم وبث الرعب والذعر في نفوسهم.
السوري  الشعب  مكونات  قوجة  منى  وحثت 
على مساندة مشروع الدفاع الذاتي واالستمرار 
بقضيتهم والعيش المشترك واألمة الديمقراطية.

قدرة  بشأن  شكوك  تحوم  ـ  األخبار  مركز 
على  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ظل  في  العراق  في  فرنسا  نفوذ  استعادة 
الهيمنة اإليرانية على الوضع السياسي في 
البالد، وتزداد حدة هذه الشكوك باستحضار 

الفشل الفرنسي في حل األزمة اللبنانية.
وقالت أوساط سياسية عراقية إن التصريحات 
بشأن  ماكرون  عن  صدرت  التي  القوية 
القوية  تُذّكر بتصريحاته  العراق  التواجد في 
التنفيذ  إلى  طريقها  تجد  لم  والتي  لبنان  في 

بسبب النفوذ اإليراني عن طريق حزب هللا.
لن نترك العراق حتى لو انسحبت أمريكا

هامش حضوره  على  السبت  ماكرون  وقال 
في  قواتها  على  ستُبقي  فرنسا  إن  بغداد  قمة 
العراق في إطار عمليات مكافحة اإلرهاب ما 
دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك، وسواء 
لم  أم  قواتها  المتحدة سحب  الواليات  قررت 
تقّرر. وعكست الزيارة التي قام بها الرئيس 
لمسيحيي  دعماً  الموصل  إلى  الفرنسي 
على  فرنسا  بوصاية  يُذّكر  ما  وهو  العراق، 
المسيحيين في لبنان، ما يشير إلى أن فرنسا 

عملت  التي  نفسها  الظروف  إليجاد  تسعى 
الرئيس  ويدرك  وفشلت.  لبنان  في  فيها 
األميركي  التراجع  وخطورة  فائدة  الفرنسي 
في المنطقة، لذلك يحاول االستفادة من الفراغ 
الذي ستتركه الواليات المتحدة بعد مغادرتها 
البالد في نهاية العام الحالي، وبدأت خطوات 
ماكرون الستعادة نفوذ بالده في العراق منذ 
العام الماضي عندما زار بغداد عقب زيارة 
وصول  من  لالستفادة  سعي  في  لبيروت، 

مصطفى الكاظمي إلى رئاسة الوزراء.
وباإلضافة إلى التحدي اإليراني من المتوقع 
الستعادة  سعيها  في  باريس  تواجه  أن 
أن  حيث  تركية  عراقيَل  العراق  في  نفوذها 
من  المزيد  واحتالل  السيطرة  تحاول  تركيا 
األراضي العراقية، وهو ما يذّكر بالسيناريو 
منع  في  فشلت  حيث  ليبيا  في  واجهته  الذي 
تركيا من السيطرة على الغرب الليبي، رغم 
البالد  في  العسكري  تواجدها  بشأن  تقارير 
بقيادة المشير  منذ 201٤ ومساندتها الجيَش 
خليفة حفتر في التصدي للجماعات اإلسالمية 

المتطرفة.

عاصمة  هولير  مدينة  أيضا  ماكرون  وزار 
التركية  العسكرية  العمليات  ظل  في  باشور 
التي لم تتوقف ضد حزب العمال الكردستاني 
الطرفين،  بين  الحدودية  متينا”  “جبال  في 
وينفذ جيش االحتالل التركي حملة عسكرية 
ُمسمى  تحت  المنطقة  تلك  في  موسعة 
“المخلب”، منذ أواسط شهر نيسان الماضي 

في ظل المواقف الدولية الصامتة.

مركز األخبار ـ ذكرت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية في تقرير سنوي أن كوريا الشمالية 
نووي  مفاعل  تشغيل  يبدو  فيما  استأنفت 
يُعتقد على نطاق واسع أنه أنتج بلوتونيوم 

ألسلحة نووية.
عن  كشفت  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

مؤشرات ألنشطة نووية في كوريا الشمالية 
ثم مضت كوريا الشمالية قُدماً في برنامجها 
سريعاً  تستأنف  أن  قبل  النووية  لألسلحة 
عام  آخرها  كان  والتي  النووية،  اختباراتها 
كوريا  الذرية  الطاقة  وكالة  وتراقب   2017
عبر  الحالي،  الوقت  في  بُعد  عن  الشمالية 

صور األقمار الصناعية في األغلب.
بأن  لها  تقرير  في  جاء  حيث  لرويتر  ووفقاً 
خمسة  طاقته  تبلغ  الذي  النووي  المفاعل 
ميغاوات في يونغبيون، المجمع النووي الذي 
يقع في قلب برنامج كوريا الشمالية النووي، 
لم تكن هناك مؤشرات على تشغيل المفاعل 
بداية  إلى   2018 األول  كانون  مطلع  منذ 

تموز 2021م.
 ،2021 تموز  مطلع  منذ  رويتر:  وأضافت 
ظهرت مؤشرات متسقة مع تشغيل المفاعل 
وتصدر وكالة الطاقة الذرية تقريرها السنوي 
على  وتنشره  األعضاء  لدولها  اجتماع  قبل 
قالت  الوكالة  وكانت  اإللكتروني  موقعها 
يونغبيون  في  دالئل  هناك  إن  حزيران  في 
لفصل  المعالجة  إلعادة  محتمل  نشاط  على 
المستنفد  المفاعالت  وقود  عن  البلوتونيوم 

الذي قد يُستخدم في صنع أسلحة نووية.

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 196٤ لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إبراهيم الفريحان                        
والجهة المدعى عليها: عيسى بدعي       

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2778/ لعام 2021 م

على السيد: ابراهيم محمد الخطيب الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/9/13م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: صالح حسن المحمد 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 1960 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد الخلف العبد بن صالح                     

والجهة المدعى عليها: علي الحمد الشحل بن مصطفى    
بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1991 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد السالم بن عمر                   
والجهة المدعى عليها: أحمد االحمد بن اسماعيل       

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________
سند تبليغ حكم 

تبليغة رقم /1600/ لعام 2021
طالب التبليغ: احمد الظاهر بن يوسف             

المطلوب تبليغه: وليد حمد احمد          
الدعوى رقم اساس / 1٤71 / 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

________________________________________
سند تبليغ حكم 

تبليغة رقم /2039/ لعام 2021
طالب التبليغ: أحمد العمقي بن جمعة                    

المطلوب تبليغه: رضوان علو بن محمد               
الدعوى رقم اساس / 1867 / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة 

بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وان لم 
تحضر ستجري بحقك االجراءات القانونية

________________________________________

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /609/ لعام 2021 م

على السيد: جاسم خلف الحمادة الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد الواقع في 2021/9/13م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: رقية موسى بطلب: تثبيت زواج ونسب 

وحضانة وتفريق 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

________________________________________
إخطار تنفيذ حكم 

تبليغة رقم /20٤9/لعام 2020م هيئة التنفيذ بديوان العدالة االجتماعية في منبج 
الجهة المنفذة: جمال جاسم العلي     

الجهة المنفذ عليها: ليث عدنان حمود - صالح أحمد عبد الحميد- عدنان حمود- 
عدنان حمود أحمد عبد الحميد     

في الملف التنفيذي رقم أساس /266/ والمحسوم بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي: 

/ إلزامك بدفع مبلغ وقدره ٤٤5000ل.س/
وان لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى بحقك االجراءات القانونية خالل / 

5/ ايام.
________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 20٤6 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حسن الشبرمي بن محمد                  
والجهة المدعى عليها: 1- صالح األحمد بن جميل 2- أحمد الجاسم بن محمد 

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________
مذكرة: دعوى

في الدعوى رقم أساس 20٤9 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: حسن الشبرمي محمد              

والجهة المدعى عليها: تركي العكيل بن حسين  
بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /205٤/ لعام 2021

طالب التبليغ: حسن حمود العمر الجري                      
المطلوب تبليغه: محمد عبد هللا العبد هللا                  

الدعوى رقم اساس / 235٤ / 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
________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /20٤0/ لعام 2021

طالب التبليغ: حسن محمد حمد                     
المطلوب تبليغه: رشيد العلي المصطو                

الدعوى رقم اساس / 62 / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 
يلي:

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

تحضر ستجري بحقك االجراءات القانونية
________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /2019/ لعام 2021

طالب التبليغ: حسين الحسن بن محمد                
المطلوب تبليغه: نوري محمد معمو            

الدعوى رقم اساس / 997/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 
يلي:

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

تحضر ستجري بحقك االجراءات القانونية
________________________________________

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /275٤/ لعام 2021 م

على السيد: حسين السلمو بن علي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/9/13م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد الغطاس بن يوسف 
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 2022 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حسين القدور                         
والجهة المدعى عليها: مصعب الحمود        
بدعوى: بيع سيارة  تاريخ الجلسة 2021/9/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
________________________________________

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2808/ لعام 2021 م

على السيد: حسين المحمد بن محمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 

2021/9/1٤م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: احمد صالح االحمد 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 /1815/ لعام 2021 م

على السيد: حسين حوالة الفرج الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد هللا المفضي بن سليمان بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

________________________________________

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم اساس الدعوى 2021/1085م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين شيخ علي المسي      

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك حجي النبهان بن شيخو بطلب/ 

بجرم تثبيت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/20م الساعة /10/ فعليك ان تحضر في 

الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك الي النيابة /هيئة العدالة الغرفة االولى 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 
________________________________________

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 198٤ لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حمود البوشان             
والجهة المدعى عليها: عبد الرزاق الخلف 

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3305/ لعام 2021 م

على السيد: خالد عمر بن صالح الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد الواقع في 

2021/9/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: الزبير الرملة بن مصطفى 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  

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

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /1601/ لعام 2021

طالب التبليغ: خليل العلي الخليل بن عبد الرزاق              
المطلوب تبليغه: حميد الرمضان بن صبحي          

الدعوى رقم أساس / 882 / 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 دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1517م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل مصطفى رمو    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك حمود الخضر بن محمد بطلب/ 

بجرم تثبيت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م 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 
________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /2000/ لعام 2021

طالب التبليغ: رائد كمالي بن عبد الرزاق               
المطلوب تبليغه: جاسم حسن الجاسم           

الدعوى رقم اساس / 62٤ / 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 االجراءات القانونية.
________________________________________

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3369/ لعام 2021 م

على السيد: رقية أسود العبد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد الواقع في 2021/9/12م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: وليد شيخ محمود بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 
________________________________________

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

الملف التنفيذي رقم )1٤7( لعام 2021م والمتكون بين:
طالب التنفيذ: سروات ابراهيم االحمد     

المنفذ ضده: عالء الدين نعسان      
تقرر تبليغ المنفذ ضده االخطار التنفيذي عن طريق النشر بإحدى الصحف 

اليومية وذلك بسبب جهالة موطنه ومكان اقامته الحالية.
مضمون التبليغ هو تنفيذ القرار القضائي والمتضمن ما يلي: 

1-إلزام المنفذ ضده إلزام المدعي عليه بإعادة الحفارة أو دفع قيمة ثلث الحفارة.
________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 20٤2 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: سمر العبد هللا               
والجهة المدعى عليها: عبد السالم الخلف   

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /1059/ لعام 2021

طالب التبليغ: شهد عبد الغني           
المطلوب تبليغه: خليل خميس بن علي        

الدعوى رقم اساس / 80٤ / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 
يلي:

/التفريق بين الطرفين وتثبيت نسب الطفلة/
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وان لم 

تحضر ستجري بحقك االجراءات القانونية.

________________________________________

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم اساس الدعوى 2021/832م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: شيخو حمادي الحسين     

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك محمد برهو إبراهيم بطلب/ بجرم 

تثبيت بيع سيارة، 
هو يوم الخميس الواقع في 2021/9/30م الساعة /10/ فعليك أن تحضر في 

الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة/ هيئة العدالة الغرفة الثانية 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية 
________________________________________

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2757/ لعام 2021 م

على السيد: صالح المطر الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: حسين الحسن بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
                                                                   

________________________________________

إخطار تنفيذ حكم 
تبليغة رقم /1699/لعام 2020م هيئة التنفيذ بديوان العدالة االجتماعية في منبج 

الجهة المنفذة: عبد الخالق محمد بن صالح       
الجهة المنفذ عليها: فارس الفارس بن تركي      

في الملف التنفيذي رقم اساس /2٤6/ والمحسوم بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي: 

/ إلزامك بدفع مبلغ مالي/
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية خالل / 

5/ ايام
________________________________________

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1٤06م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد اللطيف - خضرة فاضل - نجم الدين فاضل - 

رانيا فاضل - عزت فاضل- عمر فاضل - شيرين فاضل - مسعود فاضل - مسلم 
فاضل - احمد فاضل - عائشة فاضل - جميل فاضل - حمود فاضل - ليلى فاضل 

- بيركين فاضل.   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك فاضل فاضل، بطلب/ بجرم إجراء 
فراغة 

هو يوم األربعاء الواقع في 2021/9/22م الساعة /10/ فعليك أن تحضر في 
الوقت المعين  

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

________________________________________
مذكرة: دعوى

في الدعوى رقم أساس 1952 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الهادي المحمد                       

والجهة المدعى عليها: يوسف نعمة      
بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /1٤20/ لعام 2021

طالب التبليغ: عدنان األحمد بن خليل            
المطلوب تبليغه: صطوف مصطو بن عبد الجواد         

الدعوى رقم أساس / 110 / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 
يلي:

/تثبيت شراء السيارة موضوع الدعوى/
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وان لم 

تحضر ستجري بحقك االجراءات القانونية.
________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1950 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: علي الحسين بن حسن                  
والجهة المدعى عليها: عمار عكيل بن وليد      
بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
________________________________________

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2781/ لعام 2021 م

على السيد: علي شيخو عبدي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: مصطفى عيسى الخليل بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

________________________________________

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2775/ لعام 2021 م

على السيد: عليوي الضفيدع الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م 
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 إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2232/ لعام 2021 م

على السيد: عيسى الرمضان بن حسين الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/9/13م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ياسر ابراهيم الوكاع، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  

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

________________________________________

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3523/ لعام 2021 م

على السيد: عيسى الشحادة بن احمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد الواقع في 

2021/9/12م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: قيس الذياب، بطلب: تثبيت 
عقد بيع سيارة  

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

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /2059/ لعام 2021

طالب التبليغ: فراس عنتابي بن زياد  
المطلوب تبليغه: أسعد الرعد بن عبد هللا                    

الدعوى رقم اساس / 365/ 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 االجراءات القانونية.

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /1353/ لعام 2021

طالب التبليغ: فواز جمعة الفياض             
المطلوب تبليغه: نوري العكلة بن حسين          

الدعوى رقم اساس / 635/ 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 /2820/ لعام 2021 م

على السيد: فيصل الصطوف الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسين الحمد، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

                                                                   
________________________________________

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم اساس الدعوى 2021/1٤68م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محسوم مال يوسف      

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك برزان مال يوسف بطلب/ بجرم 

فراغة، 
هو يوم الخميس الواقع في 2021/9/23م الساعة /10/ فعليك أن تحضر في 

الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة/ هيئة العدالة الغرفة الثانية 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية 
________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /2036/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمد البكار بن عبود                   
المطلوب تبليغه: عبد الفتاح علي بن جمعة              

الدعوى رقم أساس / 65 / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 
يلي:

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

تحضر ستجري بحقك االجراءات القانونية
________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1966 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد الحجي بن ابراهيم                      
والجهة المدعى عليها: 1- حروبي السلمان العوض 2- رياض حميدي الشبلي     

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /2023/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمد الفرج بن محمود                  
المطلوب تبليغه: احمد عليوي بن عبد اللطيف             

الدعوى رقم اساس / 28٤ / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 
يلي:

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

تحضر ستجري بحقك االجراءات القانونية.
________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 20٤3 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد الليلي:                    
والجهة المدعى عليها: مخلف الحمد   

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2036 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد المحمد بن عكلة                   
والجهة المدعى عليها: ماجد خالوه بن خالوي  

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1970 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد المحمد                 
والجهة المدعى عليها: محمد شريف وناصر محمد الحجو     

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /2022/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمد المصطفى بن ابراهيم                 
المطلوب تبليغه: احمد عليوي بن عبد اللطيف             

الدعوى رقم اساس / 235 / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 
يلي:

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

تحضر ستجري بحقك االجراءات القانونية
________________________________________

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة 

رقم اساس الدعوى 2021/1٤5٤م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد حاج يوسف بن يحيى  

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  محمد نزار، بطلب/ بجرم تثبيت 

بيع، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/20م الساعة /10/ فعليك ان تحضر في 

الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة العدالة 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية 

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /20٤2/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمد حكيم بن عمر                      
المطلوب تبليغه: عمر حكيم بن محمد                 

الدعوى رقم أساس /519/ 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
________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /2057/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمد زين شيخ محمد 
المطلوب تبليغه: محمد نص الدنيا بن زكريا                   

الدعوى رقم أساس / 507 / 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 األساس /3325/ لعام 2021 م

على السيد: محمود حمو بن محمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 

2021/9/13م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: مهند الهويدي بن أحمد 
بطلب: تسليم بيع 

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

                                                                   
________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغة رقم /1009/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمود سويد بن إبراهيم          
المطلوب تبليغه: فراس عموري بن عمر       

الدعوى رقم اساس /991/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما 
يلي:

/تثبيت شراء السيارة/
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وان لم 

تحضر ستجري بحقك االجراءات القانونية
________________________________________

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة العدالة الغرفة الثانية  

رقم أساس الدعوى 2021/1٤52م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمود عبد القادر بن محمد 

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  فوزي رشو، بطلب/ بجرم تثبيت 

بيع السيارة، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/20م الساعة /10/ فعليك ان تحضر في 

الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة الثانية 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 
________________________________________

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/999م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مروان بوزي بن أحمد     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  خليل قادر قادر، بطلب/ بجرم 

تثبيت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م الساعة /10/ فعليك أن تحضر في 

الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلي النيابة /هيئة العدالة الغرفة األولى 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية 
________________________________________

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3227/ لعام 2021م

على السيد: مصطفى أحمد رحال الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 

2021/9/15م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: جنيد حاج جنيد، بطلب: 
تثبيت عقد بيع 

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

                                                                   
________________________________________

مذكرة دعوى للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1377م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مضام العلي بن تركي   

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  إبراهيم شيخ، بطلب/ بجرم تثبيت 

بيع، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/20م 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 
________________________________________

إخطار تنفيذ حكم 
تبليغة رقم /1951/لعام 2020م هيئة التنفيذ بديوان العدالة االجتماعية في منبج 

الجهة المنفذة: نجمة الجاسم بنت أسمر      
الجهة المنفذ عليها: محمود علي الحمد     

في الملف التنفيذي رقم أساس /161/ والمحسوم  بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي: 

/ إلزامك بتسليم األشياء الجهازية ودفع نفقة شهرية للطفلة آية قدرها 
30000ل.س/

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجرى بحقك اإلجراءات القانونية خالل / 
5/ أيام

________________________________________

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 19٤9 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: ياسر الحسن             
والجهة المدعى عليها: ماهر ماهر            
بدعوى: بيع سيارة   تاريخ الجلسة 2021/9/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
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103 المرأةالرياضة

نساء روج آفا في ألمانيا يحشدَن طاقاتهن تحت 
اسم »مؤتمر ستار أوروبا«

األم العاملة تتعّرض للجلد مرتين: واحدة من ذاتها 
وأخرى من محيطها الخارجي

تنظيم  عن  ألمانيا  في  آفا  روج  نساء  أعلنت 
األول  المؤتمر  خالل  أوروبا«  ستار  »مؤتمر 
المنعقد تحت شعار »ثورة المرأة ضمان لحياة 

حرة«.
نظمت  أوروبا،  في  ستار  مؤتمر  من  بدعوة 
بتاريخ  ألمانيا،  في  الكردستانيات  النساء 
المرأة  لتنظيم  األول  المؤتمر  2021/8/28م 
واجتمعت  الخارج،  في  النسوية  المؤسسات  في 
دورتموند  مدينة  في  الكردستانيات  النساء 
األلمانية تحت شعار »ثورة المرأة ضمان لحياة 
المكونات  من  العديد  المؤتمر  وحضر  حرة«، 

النسائية.
مؤتمر  منسقية  عضوة  تحدثت  االجتماع،  في 
ستار، آسيا عبد هللا، وقالت »الحرب مستمرة في 
أجزاء كردستان األربعة، مع مفهوم هذه الحرب 
الهدف،  هو  أوجالن  عبد  القائد  نموذج  يصبح 
ويقتل شعبنا،  آفا  يهاجم روج  التركي  االحتالل 
نحن النساء الكرديات يجب أن ندافع عن أنفسنا 

أيضاً ضد مفهوم اإلنكار والدمار«.
حركة  باسم  ديرسم،  زينب  تحدثت،  بدورها 
المرأة الكردية - أوروبا )TJK-E( ولفتت إلى 

ما يجري في عفرين وقالت: »عفرين تطلب منا 
أن نحررها، إذا قمنا ببناء تنظيم قوي هنا فسوف 
لن  األربعة،  كردستان  وأجزاء  عفرين  نحرر 
وكردستان،  آفا  روج  تحرير  يتم  حتى  نتوقف 

األرض والبلد هما أقدس القيم عند البشر«.
بعد إلقاء الكلمات جرت االنتخابات، كما قررت 
التنظيم  مواصلة  المؤتمر  جلسات  عبر  النساء 
وكانت  هذا  أوروبا«.  اسم »مؤتمر ستار  تحت 
أوروبا  في  يعشن  اللواتي  آفا  روج  من  النساء 
ينظمن قوتهن حتى اآلن تحت اسم لجنة المرأة 

روج آفا.

الشعور  عقدة  إلى  النفس  علم  خبراء  يشير 
حينما  العاملة  األم  على  تسيطر  التي  بالذنب 
تترك بيتها وتخرج إلى العمل، أو عندما يلقي 
عليها  اللوم  المقربون  أو  األم  والدة  أو  الزوج 
في حال مرض أحد األبناء ولم تكن موجودة، 
الدراسي،  األبناء  مستوى  تراجع  حال  في  أو 
وينصح الخبراء األم بعدم تحميل نفسها ما ال 

طاقة لها به عن طريق انتقاد ذاتها بكثرة.
يؤنبها  عندما  يومياً  ذاتها  العاملة  األم  تجلد 
ضميرها على ترك ابنها في الحضانة أو عدم 
تخصيص وقت كاف لرعايته أو عدم اهتمامها 
بزوجها بالصورة التي تفترض أن تكون عليها 
إلى  بالنسبة  أنها  كما  الزوجين،  بين  العالقة 
ترضع  لم  ألنها  مشاعر  بال  أم  بها  المحيطين 
ألنها  كسولة  بيت  ربة  أو  كافية،  لفترة  طفلها 
لم تُلحق طفلها بالنادي حتى اآلن، أو أم أنانية 
ألنها تهتم بمظهرها، أو أم رجعية ألن طفلها ال 

يتحدث أكثر من لغة واحدة.
بعض  يواجهها  عاطفة  هو  بالذنب  والشعور 
خطأ  ارتكبوا  أنهم  يعتقدون  الذين  األشخاص 
تجاه  وبالخجل  الضمير  بتأنيب  فيشعرون  ما، 
مما  أفكارهم،  تجاه  وأيضاً  وسلوكهم  أفعالهم 
أنفسهم  على  بالغضب  إلى شعورهم  يؤدي  قد 
في  واضعين  أخطاء،  من  ارتكبوه  ما  بسبب 
يفقدهم  مما  عليهم،  المجتمع  حكم  اعتبارهم 

الشعور بالحرية واإلرادة القوية.
وفي حالة األم العاملة؛ فإن للمحيطين بها دوراً 
إذ  العكس؛  أو  بالذنب  تعزيز شعورها  إما في 
المهنية  مسيرتها  في  ويساندونها  يدعمونها  قد 
وتحقيق طموحها، أما تعزيز شعورها بالذنب 

فيحصل مثالً عندما يلقي الزوج أو والدة األم 
حال  في  العاملة  األم  على  اللوم  المقربون  أو 
في  أو  موجودة،  تكن  ولم  األبناء  أحد  مرض 

حال تراجع مستوى األبناء الدراسي.

املهام تتضاعف عندما تكون
 األم عاملة 

وكل هذا يدفع األم إلى تحميل نفسها ما ال طاقة 
انتقاد ذاتها بكثرة، وهذا ما  لها به عن طريق 
يعرف في علم النفس بـ«جلد الذات« أو عقدة 
بنفسها  الثقة  يفقدها  مما  بالذنب«،  »الشعور 
ويجعلها تدخل في دّوامة من االكتئاب، وهنا ال 
نتحدث عن جلد الذات بجرعات طبيعية، والتي 
لتهذيب  اليومية  حياتنا  في  ضرورية  تعتبر 

النفس، إنما عن المبالغة في الجلد.
في  مختصات  باحثات  أنجزتها  دراسة  وفي 
علم االجتماع بجامعتي غرب فيرجينيا ووالية 
باستطالع  الباحثات  قامت   2019 عام  لوا 
مواقفهن  لمعرفة  أم،   500 من  أكثر  آراء 
تجاه  المؤذية  سلوكياتهن  وحتى  وعواطفهن، 
األمهات الالئي يعترضن على تصّور المجتمع 

لألم المثالية.
المنزل  في  المقيمة  األم  كانت  للنتائج  ووفقاً 
في أعلى القائمة، ثم األم المضطرة إلى العمل 
توليها  بسبب  مضاعف  إرهاق  من  وتعاني 
وكعاملة  منزلها  داخل  االجتماعية  مسؤوليتها 
في  المثالي  للنهج  المتبعة  األم  أما  خارجه، 
الناجحة  واألم  المتساهلة  البيت  وربة  التربية 
االزدراء  درجات  أعنف  تلقين  فقد  عملها  في 

في المعاملة.
أنهن  االستطالع  في  المشاركات  أكدت  وقد 
علناً، واعترفن  السلبية  عبرن عن مشاعرهن 
البيت  وربة  الكسولة  األم  عاملن  بأنهن 
سيئة،  معاملة  مهنياً  الناجحة  واألم  المتساهلة 
وذلك من خالل استبعادهن واالشتباك اللفظي 

معهن ومهاجمتهن أمام اآلخرين.
وفي دراسة سابقة اعتمدت على استطالع رأي 
تصنيف  تّم  عام 2017  في  أنفسهن  للباحثات 
وربات  العامالت  لألمهات  المجتمع  نظرة 
فئة  على  الرأي  استطالع  واعتمد  المنازل، 
واإلناث،  الذكور  من  المجتمع  فئات  كل  تمثل 
المثالية،  األم  عن  النمطية  الصور  الستخراج 
ووفقاً للنتائج تم تحديد 28 فئة نمطية، وكانت 

 67 بنسبة  المثالية  األم  هي  العاملة  غير  األم 
التي تعطي األولوية لألطفال  المئة، وهي  في 
المهام  من  العديد  وتنجز  الزوج،  واحتياجات 
دون أن يبدو عليها اإلرهاق، حتى يُنظر إليها 
وكفاءة في تربية أطفالها،  ُحباً  أنها أكثر  على 
أما إذا خالفت المرأة تلك الصورة فهي خارجة 

عن المألوف.

مهاجمة األمهات

وتمت مهاجمة 6 من كل 10 أمهات خرجن عن 
المألوف؛ ليس فقط ألنهن قررن الخروج إلى 
العمل، وإنما أيضاً بسبب قراراتهن التفصيلية، 
تأديبهن  كيفية  أو  الطبيعية  الرضاعة  كوقف 
أطفالهن، كما أظهر بحث بكلية طب األطفال 
في جامعة ميشيغا أن معظم النقد السلبي يأتي 
من أفراد األسرة، خاصةً الزوج بنسبة 38 في 
المئة، لكن 13 في المئة من هذا النقد كان من 
في  و12  لألطفال،  الصحية  الرعاية  مقدمي 
في  و7  أخريات،  أمهات  من  يأتي  منه  المئة 
المئة يأتي من المعلقين على وسائل التواصل 
االجتماعي، وأبلغت النساء بأن النقد تسبب في 
شعورهن بعدم الثقة في أنفسهن واختياراتهن، 
األشخاص  بعض  األمهات  نصف  وتجنبت 
المئة منهن عن  بينما توقف 56 في  الناقدين، 
انتقاد األمهات األخريات بعد أن تعرضن هن 

أيضاً لالنتقاد.
وغالباً ما تعاني األمهات من جلد الذات ولومها 
األبحاث  لكن  بأطفالهن،  يتعلق  فعل  كل  على 
األمهات  على  يحكمن  أنهن  تظهر  الجديدة 
األخريات بنفس القسوة، من جلد ولوم وتأنيب.
هاجس  األدوار«  »صراع  دّوامة  وتشغل 
وتلعب  وموظفة،  وزوجة  أّما  لتكون  المرأة، 
إشكالية  لديها  يثير  ما  عديدة،  أخرى  أدوراً 
للتوفيق بين كل هذه  النفسي  الداخلي  الصراع 
األدوار، وهو ما يؤدي إلى حالة من »االرتباك 
االجتماع  عالم  تعبير  حد  على  االجتماعي« 
صراع  إِشكالية  تكّرس  والتي  دوركهايم، 

األدوار وعواقبه النفسية واالجتماعية.

تحديات أساسية

التوازن  خلق  العاملة  األم  حاولت  ومهما 
المطلوب، فذلك سيكون مرهقاً لها على المدى 

البعيد، ما يجعلها قد تبدو بمرور الزمن أكثر 
سنّها،  في  اللواتي  النساء  من  العمر  في  تقدماً 
كأن تدخل في ميدان الشيخوخة في وقت مبكر.
وينصح الخبراء الزوج بأن يكون مشاركاً في 
ما  األبناء،  المنزلية وتربية  بالشؤون  االهتمام 
يساهم في إزالة عبء الشعور بالذنب عند األم 
وبالتالي التقدّم في وظيفتها، وفي الوقت نفسه 

الحفاظ على التوازن العاطفي والعائلي.
في  يتمثل  أساسياً  تحدياً  العاملة  األم  وتواجه 
جهة  من  أسرتها  نحو  واجباتها  بين  التوفيق 
وعملها من جهة أخرى، هذا دون ذكر مشاكل 
واألهل  واألبناء  الشريك  ومتطلبات  العمل 
مطلقاً،  سهلة  ليست  مهمة  وهذه  والمجتمع، 

وتمثل تحديّاً لها.
في  العراقي  الخبير  المندالوي  ضياء  وأكد 
التربية النفسية أنه ال شك في أن األم تقع على 
في  المنزل  داخل  كبيرة  مسؤوليات  عاتقها 
األطفال  وتربية  البيت  أمور  تسيير  يخص  ما 

والعديد من المهام األخرى.
إن »هذه  المندالوي لصحيفة »العرب«  وقال 
عاملة  األم  تكون  عندما  تتضاعف  المهام 
الجانب  من  سواء  كبيرة  تحديات  تواجه  لذلك 
في  كبيرة  أدواراً  تتحمل  حيث  الشخصي 
المنزل وكذلك في الوظيفة، وبالتالي فال وقت 

لديها لممارسة هوايات أو لقاء األصدقاء«.
ينطوي على  الفراغ  أن ضياع وقت  وأضاف 
والقوة  الطاقة  يُضعف  ألنه  كبيرة  مخاطر 
المشاكل  عن  فضالً  التالية،  لأليام  الالزمتين 
األمور  وهذه  األحيان،  بعض  في  األسرية 

بين  التوفيق  حول  داخلياً  لديها صراعاً  تشكل 
كل هذه األدوار.

وفي ما يخص العامل الخارجي، أكد المندالوي 
ويمارس  ذكورياً  ما زال  العربي  المجتمع  أن 
العمل،  مكان  في  سيما  ال  المرأة  ضد  العنف 
منها  العنف  من  أشكال  إلى  تتعرض  حيث 

اللفظي والعاطفي والنفسي.
وقال إن أكثر أنواع العنف تأثيراً على المرأة 
العاملة هو الذي يصدر من صاحب العمل أو 
المدير المسؤول عن عملها، حيث يعتمد بعض 
المرأة  طاقات  استنزاف  أسلوب  المسؤولين 
يثبتوا أن  لجعل بيئة العمل غير صالحة وكي 
العمل ليس مكان المرأة، وكي يجعلوها ترفع 
التي  المعوقات  أمام  وتستسلم  البيضاء  الراية 

تعترضها في بيئة العمل.

رغم الصعوبات نجحت

والتحديات  المعوقات  تلك  رغم  أنه  وأضاف 
من  العمل  سوق  المرأة  دخلت  فقد  الكبيرة 
واالقتصادية  والسياسية  التعليمية  أبوابه  كل 
كبيرة  وقدرة  عالية  كفاءة  وأثبتت  واإلدارية، 
في  وأصبحت  أعمال،  من  إليها  يناط  ما  في 
مراكز إدارية وسياسية متقدمة كوزيرة ونائبة 
تكاتف  إلى  اليوم  بحاجة  نحن  لذلك  وقاضية، 
ومنظمات  الحكومية  المؤسسات  بين  الجهود 
المجتمع المدني والمرأة نفسها لرفع الغبن عن 
المرأة وااللتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية، 

وإلغاء كافة أنواع التمييز بين الجنسين.

وماذا بعد كتابة التاريخ لكرة القدم للسيدات
 في إقليم الجزيرة؟

إقليم الجزيرة كان من أوائل المناطق في شمال 
كرة  لعبة  بتنشيط  بدأت  والتي  سوريا،  وشرق 
رسمي  بشكٍل   2016 عام  في  للسيدات  القدم 
بنفس  الترخيص  نال  الذي  قامشلو  نادي  وعبر 
العام وبدأت تمارين الفريق النسائية في مدرسة 
عام  وفي  قامشلو،  مدينة  من  الشرقية  بالناحية 
رسمي  دوري  أول  منافسات  انطلقت   2017
اللقب، وكذلك  قامشلو  القدم ونالت سيدات  لكرة 
اللقب وفي عام 2019  تاله  الذي  العام  في  نلن 
انسحاب  بعد  اللقب  األسايش  سيدات  حققت 

سيدات قامشلو قبل بدء مرحلة اإلياب.
المالعب  على  تقام  كانت  البطوالت  هذه  كل 
للسباعيات، وفي عام 2019  وبدوري  المغطاة 
تنمية  عامودا  وأهلي  قنديل  ناديي  إدارة  حاولت 
الجزيرة  إقليم  تجربة هي األولى من نوعها في 
باللعب على مالعب كبيرة وبـ 11 العبة وكانت 
على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر من آذار 
بقامشلو، االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة وقتها 
غاب رسمياً عن الحدث، وسِخر من تلك الخطوة 

الكثيرون وقالوا بأنه ليس وقتها.
االتحاد  قام  أشهر  عدة  وبعد  العام  بنفس  ولكن 
الرياضي لكرة القدم التابع لحكومة دمشق بأخذ 
التجربة وتطبيقها في دوري هو األول من نوعه 
في سوريا ولكن كانت الضربة القاصمة للجميع 
من  الجزيرة  إقليم  سيدات  بأن  البطولة  تلك  في 
قامشلو وأهلي عامودا وجودي واألسايش  أندية 
رغم  »عامودا«  سيدات  باسم  اللقب  حققَن 
الظروف الصعبة وقلة الدعم من جميع الجهات 

المعنية إن كانت التابعة لحكومة دمشق أو اإلدارة 
الذاتية في شمال وشرق وسوريا.

سيدات عامودا أحرزن اللقب رغم إن وقتها كان 
شمال وشرق سوريا  مناطق  على  هناك قصف 
من  ومرتزقتها  التركي  االحتالل  دولة  قبل  من 
المعارضة السوريّة، وهذه المناطق كان يسكنها 
الالعبات، إال أن رغم كل تلك الظروف  أهالي 
إقليم  من  بالعبات  المتمثلة  عامودا  سيدات 
الجزيرة وكوباني حققن اللقب للموسم 2019 ـ 
المكشوفة  المالعب  للدوري األول على   2020
في سوريا وبـ 11 العبة وبتوقيت كامل للمباراة 

90 د.
وفدنك  قامشلو  لسيدات  كانت  لإلنجاز  وإكماالً 
اللواتي لعبن باسم سيدات »الخابور« شرف نيل 
لكرة  السوري  الدوري  من  الثانية  النسخة  لقب 
القدم موسم 2020ـ 2021، وبدون أية خسارة 
هذه  ولكن  واإلياب،  الذهاب  مرحلتي  طوال 
المطلوب حتى  بالدعم  تقابل  لم  التي  اإلنجازات 
إقليم  في  التنفيذي  المجلس  اآلن رغم وعود من 

الجزيرة.

للتذكري بسبب فقدان الذاكرة

سردنا كل هذه الكالم لنذّكر الجهات المعنية بكل 
ما قامت به األندية وإداراتها التي لم يكن عليها 
القدم، ولكن  لكرة  إقامة أي فريق نسائي  فرض 
شكلت هذه النوادي والتي لم تلَق دعم يقابل حجم 

معاناتهن وإنجازاتهن حتى اآلن، وهذه حقائق ال 
يستطيع أحد نكرانها إال من يريد تشويه الحقائق 
التي  والمواقف  الصور  بعض  تجميل  ومحاولة 
هي غير موجودة من قبل الجهات المعنية بشكٍل 
عام، فال تكفي قضية الدعم ببعض المستلزمات 

واألطقم وبالشعارات الرنانة فقط.
للرياضة  خاصة  ميزانية  تخصيص  األجدر 
الجزيرة ونيل كرة  إقليم  األنثوية بشكٍل عام في 
القدم نصيبها الكافي، ألنها مكلفة أكثر من باقي 
األلعاب فرأينا العبات يتمرنَّ ُحفاة ألن ال النادي 
مناسب  رياضي  حذاء  سعر  يمتلكون  وأهلهم 
للعبة كرة القدم نعم ورأينا حالة كسر ليد حارسة 
ألنها لم ترتدي الكفوف المخصصة للحارسة كل 
ذلك ونجد يوم التتويج والمباراة النهائية أعراس 
الصور والوعود والشعارات الرنانة وبعدها كالً 

منا يذهب لبيته.

التاريخ يدّون

إنجازاً  كان  تموز  شهر  في  أقيم  الذي  الدوري 
لالتحاد  األندية  من  للجميع  يُحسب  تاريخياً 
هم  أين  ولكن  الجزيرة،  إقليم  في  الرياضي 
سوريا،  وشرق  شمال  في  الرياضية  القيادات 
ولماذا هي تتواجد في بطوالت بمناطق أخرى، 

وغابت عن الحدث األبرز والتاريخي؟
والكأس  الدوري  منافسات  مضت  الوقت  بنفس 
نسائية  وجهات  المرأة  لهيئة  تواجد  نشهد  ولم 

قامشلو/ جوان محمد ـ لقد سبقنا الكثير من الدول في العالم بإقامة أول دوري وكأس على المالعب الكبيرة بإحدى عشرة العبة، بالرغم من أننا 
نعيش في بقعة صغيرة وتتعّرض للقصف والتهديدات بشكٍل يومي، وتاريخ كهذا ُيسَجل بحروٍف من ذهب لكل من ساهم في هذه الخطوة، ولكن 

ماذا يتطلب بعدها؟
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عامودي

كلمات متقاطعة

أفقي
1ـ حدائق بابل ـ رمس.

2ـ سرداب ـ اوتاوا.
3ـ ايدن)م( ـ باب توما.
4ـ جنس ـ ات ـ ابتزاز.

5ـ زياد ـ رمل ـ م م.
6ـ بلي)م( ـ تاج محل ـ ا.
7ـ ر ـ اب ـ ابن زيدون.

8ـ يابان ـ اديم.
9ـ ساقية ـ برازيل.

10ـ دف ـ يوحي ـ اسرني.
11ـ ال ـ خرنق ـ نواظب.
12ـ كر ـ داعل ـ لف ـ ي.
13ـ ش ـ بودابست ـ هبا.

1ـ حسن جزيري ـ دل كش.
2ـ دردنيل ـ اسفار.
3ـ اديس ابابا ـ ب.

4ـ ا ا ا ـ د ـ باقي خدو.
5ـ قب ـ ا ـ ت ـ داروين)م(.

6ـ ب ـ بتراء ـ اح عنه مبعثرة.
7ـ ا ـ ا ـ مجبا ـ يقلب.
8ـ باب المندب ـ س.

9ـ بتول)م(ـ  حزيران .
10ـ توت ـ ليماسول.

11ـ مزمار)م( ـ زرافة.
12ـ مواء ـ وـ ينط.

13ـ ا س)م( ـ زمان ـ ليبيا.

عمودي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1- كتاب البن المقفع – ريب. 2- من الزهور – حرف ابجدي –اسم 
موصول.3ـ  وضح – طمرت. 4-متشابهان – مكان الهدف – يأتي 

بعد.5ـ نبات شوكي – نترجى. 6ـ يشرح – خنزير بري)م( –كأل.
7-ممثلة مصرية – اقليم باللغة الكردية )م(8-وجود التباس )م( ـ ينم. 

9ـ العب كرة قدم عالمي. 10ـ من الجهات – منطقة في كردستان 
– من قطع الشطرنج)م(.11ـ ألم في الحلق – ما يستغفر به اإلثم 
)م(.12ـ أخبار – قبر – للتعريف.13ـ دكتور وشهيد كردستاني ـ 

استمر.

1- كتاب للقائد أوجالن – عاصمة عربية.2-جادل – من الخضار – من 
الحيوانات )م(.3-يفرح – عالمة موسيقية – آلة موسيقية.4-حرف جزم – 
ساحة الحرب – اسم اول زعيم اسيوي. 5- مطار اوربي – عكس بيع )م( 

– للمساحة. 
6- واحد باالجنبي – ممثل عالمي. 7-يسحب – قلب العلم للحداد. 8-ابن 

الفرس – ما ينتج من القمح – جواب. 9- ممثلة سورية – )امل واهل 
مبعثرة(. 10- مسرحية لشكسبير – انبياء.11- مخترعو الطيارة )م(.12-من 

الحواس – راتب – منتصر )م(. 13ـ من طوائف الديانة المسيحية – توج.

أفقي

أخرى على مستوى شمال وشرق سوريا وكأن 
النساء  على  محسوبات  غير  القدم  كرة  العبات 
وكأن دعم المرأة يكمن في قضية فتح فرن هنا 

وفتح معمل أجبان هناك!.
القدم  لسيدات كرة  الدوري والكأس  إنَّ بطولتي 
بإقامتها  الجزيرة  إقليم  في  نوعهما  األولتان من 
على المالعب الكبيرة بـ 11 العبة كانت خطوة 
في  حيث  التقرير،  ببداية  ذكرنا  كما  تاريخية 
النوادي  بعض  وعبر  العالم،  من  صغيرة  بقعة 
أمنية  ظروف  وسط  أقيمت  الرياضي  واالتحاد 
متكررة  هجمات  المنطقة  تشهد  حيث  صعبة 
ممن  ومرتزقته  التركي  االحتالل  دولة  قبل  من 
يسمون الجيش الوطني السوري، ولكن الدوري 
منهما  االنتهاء  وبعد  منافستهما  أقيمت  والكأس 
ماذا سوف يحصل هل هي مثل كل مرة؟ كل منا 
منتخب  يُشكل  أم سوف  سبيله!  حال  في  يرحل 

لسيدات إقليم الجزيرة؟
هذا  الجزيرة  إقليم  لسيدات  منتخب  تشكيل 
المطلب الذي ننادي به من سنوات، ولعل وعسى 
نراه  لكي  العام  هذا  األولى  للمرة  تشكيله  نشهد 
يُمثّل إقليم الجزيرة على مستوى وشمال وشرق 
في  أمكن  وإن  خارجية،  نشاطات  وفي  سوريا 
الوقت الحالي أن تكون في إقليم كردستان ويجب 
حكومة  بحيث  الخطوة  هذه  تنفيذ  على  العمل 
دمشق ال أمل يلوح في األفق بقبولها باللعب مع 
منتخب سيدات إقليم الجزيرة أو التنسيق مع أي 

االتحادات الرياضية من شمال وشرق سوريا.
فني  وكادر  إدارة  وتعيين  تشكليه  األفضل  لذلك 
الدوري  ووقت  للمران  ويخرج  المنتخب  لهذا 

السوري يتوقف ألننا علينا أن نعطيهم 
يتم  بأن  ولكن  الفرصة، 

االتحاد  مع  التنسيق 
بالشكل  الرياضي 
ولكي  النادي المناسب،  يمثلَن 

لهذه  المطلوب  الدعم  لمنح  والقادر  المناسب 
الالعبات تحت اسم أي ناٍد كان.

يُتطلب تقديم الدعم املناسب

عالوة على أن على اإلدارة الذاتية التحرك ودعم 
الجزيرة  وإقليم  عام  بشكٍل  األنثوية  الرياضة 
في  الحاصلة  اإلنجازات  بسبب  خاص،  بشكٍل 
مختلف األلعاب وأال تبقى اإلدارة الذاتية بشمال 
يُتطلب  بل  المتفرج  موقف  في  سوريا  وشرق 
منها دعم هذه الفرق التي تحقق اإلنجازات بدعم 
تتبخر  النواحي، وإال سوف  كافة  بهن من  يليق 

مستقبالً  نسائية  فرق  نرى  ولن  الفرق  هذه 
وخاصةً ال توجد أي قوانين 

النوادي  على  تفرض 
تشكيل فرق نسائية.

ملحة رسيعة 

للموسم الحايل

المكشوفة لموسم  المالعب  الدوري األول على 
حققتت  الجزيرة  إقليم  في   ،2021 ـ   2020
الدوري  في  وشاركت  اللقب،  األسايش  سيدات 
ستة أندية وهي: األسايش ـ أهلي عامودا ـ بيمان 
سيدات  حققت  بينما  الطريق،  ـ  فدنك  ـ  قنديل  ـ 
الكأس  مسابقة  وفي  الكأس  لقب  عامودا  أهلي 
لجانبهن  الدوري شاركن ولكن كان  أندية  نفس 

لَن مؤخراً. سيدات شبيبة الحسكة اللواتي ُشّكِ
سيدات  بطوالت  نهاية  بعد  ماذا  نتساءل  ونعود 
ينتظر  للدوري والكأس؟ أي مستقيل  القدم  كرة 
هذه النوادي؟ هل هو االستعداد للدوري القادم؟ 
الدوري  كان  حيث  فقط  مباريات  عدة  واللعب 
الوقت،  ضيق  بسبب  فقط  واحدة  مرحلة  على 
انطالقته  قبل  مرات  عدة  الدوري  تأجل  حيث 
تارةً بسبب جائحة كورونا وتارةً بسبب مشاركة 
التابع  السوري  الدوري  في  النوادي  العبات 

لحكومة دمشق.
فيما  األندية  تتفق  وسوف  منتخب؟  سيُشّكل  أما 
في  المناسب  التمثيل  الالعبات  هذه  لتمثل  بينها 
الدوري السوري وال بأس في إقامة دوري في 
كدوري  مصغرة  وبطولة  المغطاة  المالعب 

ء  يا قو أو لأل الثالثة  األندية  من 

في  األوائل  األربعة 
الدوري. 



1 أيلول  2021 األربعاء

العدد 1009

1 أيلول  2021 األربعاء روناهيروناهي

العدد 1009 محرر الصفحة - رفيق ابراهيممحرر الصفحة - رفيق ابراهيم

9 اآلراءالسياسة 4

حل القضية الكردّية هو حل لألزمة العالمية

حول حديث دمشق عن الالمركزية

في العقد الثاني من الُمعضلة السورّية... شعوب شمال 
فوزي سليامنوشرق سوريا الخيار الوطني واإلنجازات الباهرة

إن إحدى أهم المعضالت التي تعاني منها شعوب 
كوكبنا،  دول  أغلب  وحتى  األوسط  الشرق 
على  المنصرمة  العام  المائة  خالل  وخصوصاً 
نُقلت  موبوءة  فكرية  أمراض  تفشي  هو  األقل، 
حل  الذي  القديم  االستعمار  طريق  عن  إليها 
بالمنطقة والعالم، ويتمثل ذلك بالفكر القومي الذي 
القارة األوروبية، والذي سرعان  ولد ونشأ في 
)مستقبل  عليها  يبنى  إيديولوجية  إلى  تحول  ما 
بين  يحمل  الفكر  وهذا  ومصالحها،  الشعوب( 
طياته وجوهره العزلة عن العالم ليقحم ذاته في 
جغرافيا  على  محددة  وحدود  جداً  ضيقة  أطر 
األمن  شعارات  تحت  ذلك  تأطير  وتم  بعينها، 

القومي والسوق القومية وما شابه ذلك.
ومن أهم منجزات هذا الفكر هو نشوب حربين 
عالميتين أودتا بحياة مئات الماليين من البشر، 
حياة  باتت  لدرجة  وحشي  بشكٍل  البيئة  وتدمير 
بدأت  التي  بالكوارث  مهددة  برمتها  البشرية 
إن  قلنا  إن  نغالي  وال  أجمع،  العالم  في  فعلياً 
الفكر القومي هو األب الشرعي للفاشية والنازية 
السوق  هي  منازع  بال  وأمه  والعنصرية، 
واالحتكار واجتماع االثنين معا يتمخض عنهما 
الفوضى والحروب والويالت، والتعرض بشكل 
الحاضنة  باألساس  دوري ألزمات عميقة ألنها 

المثالية لذلك. 
وقد تنبهت الدول التي انطلقت منها األيديولوجية 
فيه  نفسها  أقحمت  التي  المخاطر  إلى  القومية 
التي  العظيمة  التقنية  الثورة  بعد  وخصوصاً 
العصر  طبعت  والتي  البشرية  إليه  وصلت 
بطابعها )ثورة االتصاالت( لتصبح تلك الحدود 
بين البشر ال معنى لها، وال بد من تجاوز ذلك 
تماشياً ومتطلبات العصر، وفعلياً ألغيت الحدود 
بين الدول عبر االتحادات وأُلغيت كذلك التعرفة 
وكخطوة  عملتها،  وتوحيد  بينها  فيما  الجمركية 
ذاته،  بحد  ثورة  التغيير  اعتبار هذا  يمكن  أولى 
وضيقة  معينة  حدود  ظلت ضمن  أيضاً  ولكنها 
)االتحاد األوروبي( لينقسم العالم بشكٍل فج إلى 
عالم مترف مرفه، على حساب عالم تتحكم فيه 
تجتمع  عالم  واألمراض  والحروب  المجاعات 

يؤّمن  بالكاد  وعالم  البشرية  الثروات  كل  فيه 
قوت يومه وأقحم في طريق االستهالك كأفضل 
ينتج عنه سوى  تناقض وحشي ال  أنه  له  خيار 

الصراعات والمآسي. 
بأنه  يؤمن  واألمريكي  الغربي  العالم  يزال  ال 
قادر على النأي بنفسه عن الصراعات في العالم 
أو على األقل جعل تلك الصراعات في جغرافيا 
محددة يتم التحكم بها عن بُعد، وبنفس الشكل تتبع 
الدول الصناعية األخرى نفس السياسات ولكن 
بمسميات مغايرة مثل الصين وروسيا وغيرهما 
والبالية،  العتيقة  العقلية  نفس  اتباع  خالل  ومن 
)محاربة  مثل  بريقاً  أكثر  شعارات  تحت  ولكن 
اإلرهاب( و)شرق أوسط ديمقراطي( وهلم جراً 
من شعارات مشابهة خادعة فعلت الكثير، ألنها 
ترسيخ  على  تعمل  الواقع  أرض  وعلى  فعلياً 
القومية والدينية والمذهبية وتحويل  االنقسامات 
فيها  تتحكم  معزولة  صغيرة  جزر  إلى  العالم 
األمراض المذكورة، ولألسف الشديد لقد بلعت 
أغلب شعوب الشرق األوسط واألدنى واألقصى 
على  االستحواذ  فوبيا  بعدوى  لتصاب  الطعم، 
االفتراضي  العدو  لمجابهة  وتكديسها  األسلحة 
والتاريخي! ووصل االستهتار لدى بعض الدول 
الشعوب حقل تجارب حيّة ومعرض  إلى جعل 

ألسلحتهم ومدعاةً للتفاخر.
القوى  اضطرت  السوداوية  اللوحة  هذه  أمام 
مباشر  بشكٍل  التدّخل  إلى  العالم  على  المهيمنة 
فشل  بعد  بقوتها،  جغرافية  بقعة  من  أكثر  وفي 
األزمة  وألن  األمر،  حسم  في  عنها  المندوبين 
تكون  أن  قبل  أزمتها  باألساس  هي  العالمية 
جوهره  في  والصراع  المنطقة،  شعوب  أزمة 
ليس صراع بين الشعوب المغلوب على أمرها، 
بل هو صراع بين القوى الكالسيكية المعروفة 
لها  قدم  تبحث عن موطئ  التي  الناشئة  والقوى 

في األسواق. 
الصراعات  هذه  أن  على  اثنان  يختلف  ال  وهنا 
كلها تقريباً اجتمعت في الشرق األوسط ومركز 
هذه الصراعات هي كردستان، وقد عبر عن ذلك 
وبشكٍل مكثف وخجول وزير الخارجية الروسي 
سيرغي الفروف حين قال في اآلونة األخيرة، 
خارطة  ستغير  الكردي  الشعب  قضية  حل  أن 
الشرق االوسط ويأتي هذا الوصف تأكيداً على 

مقولة المفكر والكاتب التركي اسماعيل بيشكجي 
وقبل أكثر من عقدين من الزمن التي وصف بها 
الوضع في كردستان على أنها مستعمرة دولية.

وقت  أي  من  أكثر  الحقيقة  هذه  تتجرد  واآلن   
الحرب  يفسر ضراوة  عينه  الوقت  وفي  مضى 
ومن  الكردستاني  الشعب  تطلعات  ضد  المعلنة 
تلك  رأس  على  وتأتي  الدول  من  العديد  قبل 
الكبرى  الحصة  اقتطعت  التي  تركيا  الدول، 
حصة األسد! من جغرافيا كردستان بعد لوزان 
وسايكس بيكو، وتستميت بما تملكه من قوة لوأد 
القضية والوقوف حجرة عثرة أمام حلها ليس في 
كردستان،  أجزاء  سائر  في  بل  وحسب،  تركيا 
المرتكبة بحق  والجرائم  اإلبادة  ورغم سياسات 
وهي  عام،  مائة  مدار  على  طبقت  التي  الكرد 

المدة التي منحت لها )للقضاء( على الكرد! 
ولكن ورغم كل شيء استطاع الشعب الكردي 
الثورية  تبنيه مقاومة طليعته  تجاوز ذلك خالل 
الكردستاني  المجتمع  منظومة  في  المتمثلة 
خالل  له  المرسوم  القدر  وتجاوز   KCK
الشعب  مقاومة  أضحت  بل  ال  المنصرم،  العقد 
التي تحارب  القوى  أهم  الكردستاني واحدة من 
اإلرهاب العالمي المتمثل )بالحركات األصولية 
وفي  تركيّاً،  والمدعومة  المتشددة(  اإلسالمية 
الوقت عينه طرحت مشروع حل لقضايا شعوب 
مشروع  القوى  معظم  له  تفتقر  التي  المنطقة 
حل بعيد عن الفكر القومي الضيق، وبعيداً عن 
مبني  مصطنعة  حدود  ضمن  الشعوب  حصر 
على أساس تبني الهوية الوطنية والديمقراطية. 

العالمية  األزمة  ولكون  تقدم  ما  أساس  وعلى 
تمركزت في كردستان وللعديد من األسباب، فإن 
حل هذه األزمة يبدأ بحل القضية الكردية بشكٍل 
وكذلك  المنطقة  شعوب  وآمال  طموحات  يلبي 
الشعب الكردي، فالحلول العسكرية أثبت فشلها 
للمرة المليون ودخلت مرحلة استنزاف قاتلة ال 
ناقة ألحد فيها وال جمل، فاالنسداد الموجود ال 
يمكن له أن يستمر إلى ما ال نهاية وال مصلحة 
ألحد في استمرار الوضع على ما هو عليه وال 
المتمسكة  األنظمة  أمام  متاحة  الفرصة  زالت 
واال  أزمتها،  من  للخروج  العسكرية   بالحلول 
فإن الشعوب والتاريخ سيكون لها كلمتها األولى 

واألخيرة. 

نوري سعيد

خالل  جاء  سوريا  في  الدولة  رئيس  حديث 
اجتماعه مع الحكومة الجديدة في 2021/8/1٤ 
بأن الفرصة مناسبة لالنتقال من النظام المركزي 
المتوازنة  التنمية  إلى الالمركزية، كونها تحقق 
وبين  واألفقر  األغنى  المناطق  مختلف  بين 
الريف والمدينة، القى بعض االستحسان من لدن 
سوريا  مجلس  ومنها  السورية  األطراف  أغلب 
الديمقراطية حتى وإن كان كالماً، ومن هنا نقول 
مؤتمر  لعقد  مناسبة  أيضاً  الفرصة  أن  لو  حبذا 
الوطنية  القوى  كافة  يضم  وشامل  جدي  وطني 
المواالة والمعارضة والتوصل لصيغة حل  من 

ألزمتنا، التي نعيشها منذ أكثر من عشر سنوات 
باالتهامات،  والتراشق  والعداوات  األحقاد  ونبذ 
بالتوافق  محكومين  كسوريين  النهاية  في  ألننا 
فشل  ثبت  أن  بعد  أبينا  أم  شئنا  معاً  والجلوس 
السورية، ألن  للمعضلة  العسكري كحل  الخيار 
كافة األطراف الدولية واإلقليمية الهّم لها سوى 
القوى  خانة  في  تصب  والتي  مصالحها  تحقيق 

المعادية بكل تأكيد.
فوق  الوطن  بد من وضع مصلحة  هنا ال  ومن 
كافة االعتبارات األخرى حتى ال نصبح ال سمح 
من  كل  يتمناه  ال  وهذا  دولة،  بدون  شعب  هللا 
كل  بلدنا  عمرنا  كوننا  الوطنية  من  ذرة  يحمل 
شبر بنذر، وال نريد أن نرى وطننا ينهار بلمحة 
بصر أو جرة قلم، ونكون مساهمين في ذلك من 
خالل استقواء كل طرف بجهة معينة ما، ولقد 
في  الطاهرة  بأرواحهم  األبرار  شهدائنا  ضحى 
سبيل عزتها وسياتها وكرامتها حتى نعيش نحن 
بأمان متحابين وموحدين ال كما نحن عليه اآلن 
أخوة أعداء وهذه هي الطامة الكبرى! ومع أننا 
الحل  إال  السورية  أال حل لألزمة  ندرك جميعاً 

السلمي.
 ومع ذلك ال يزال البعض متشبثاً بالحل العسكري 
حتى بعد مرور عشر سنوات من األزمة، فإلى 
المناسبة  الفرصة  نحن  ألم  كذلك،  سنبقى  متى 
أيضاً لوفق االقتتال األخوي في سوريا؟! من هنا 
ال بد اإلسراع في عقد حوار سوري - سوري 
جامع وشامل يشارك فيه كل السوريين، ليسود 
حتى  أجوائه،  عل  الوطنية  والغيرة  التآخي  جو 
ننصرف جميعاً لمواجهة المحتل التركي الغاشم 
الذي يطمع باحتالل الشمال السوري من البحر 

وحتى دجلة بما فيها حلب و بعمق 30 كم حيث 
بأن  ندرك  أن  وعلينا  الملي،  بالميثاق  يتذرع 
االمتداد  في وجه  تقف  لن  روسيا حليفة سوريا 
الغاز  بخط  المتعلقة  مصالحها  بسبب  التركي 
إبعاد  ومحاولة  األذربيجاني  التركي  والخالف 

تركيا عن الغرب وعن الناتو وأيضاً أمريكا التي 
ال تريد أن تخسر حليفتها تركيا في حلف الناتو . 
حك  )ما  القائل  الشعبي  المثل  من  وانطالقاً 
جلدك غير ظفرك( فإننا محكومون شئنا أم أبينا 
بالتوافق والتشاور والتحاور واالتحاد واالعتماد 

على قوانا الذاتية كسوريين في حل األزمة التي 
طالت عمرها ألن ال أحد يريد لنا الخير، وعندها 
فقط سنكون قادرين على اجتياز المرحلة الصعبة 

وستبقى سوريا حرة أبية رغم أنف الجميع.

رفيق إبراهيم

الثاني  عقدها  السورية  األزمة  دخلت  وقد  اآلن 
فإن تدّخالت الدول اإلقليمية تُشّكل الخطر الداهم 
من حيث تعطيل التوصل ألية حلول ممكنة تنهي 
في  وأسهم  السوريّة،  لألزمة  الطويلة  السنوات 
لفرض  واألوروبيون  والروس  األمريكان  ذلك 
مشروعها  ضمن  المنطقة  في  جديدة  مشاريع 
ُمقدّرات  للسيطرة على  العالمية  الهيمنة  مشروع 

الشعوب عبر الوكالء في المنطقة. 

اإلدارة الذاتية أساسها األخّوة 
والتعايش املشرتك

تلك  من  استفادوا  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 
األوضاع وخططوا بشكٍل سليم حتى جاء اإلعالن 
عن اإلدارة الذاتية في عام 201٤، اإلدارة الذاتية 
اعتمدت على حاجة شعوب المنطقة إلى مشروع 
جديد يقوم على أساس التفاهم واألخوة والتعايش 
المشترك وكان هذا الخيار خياراً وطنياً وسيادياً 
في صنعه شعوب شمال وشرق سوريا،  شارك 
ليتم عبره الحفاظ على وحدة األراضي السوريّة 
وكرد  عرب  من  المنطقة  شعوب  وحدة  وعلى 
وسريان وغيرهم، وقدمت شعوب المنطقة وبكل 
اقتدار مشروعاً رائداً جامعاً بعيداً عن التدخالت 
األول  المشروع  ليكون  وذاك،  لهذا  والوالءات 
للسير  الشوفينية  االستبدادية  لألنظمة  والبديل 
واالنطالقة  السورية  لألزمة  الحلول  طريق  في 
كنموذج سوري وطني يمكن تعميمه على كامل 

المساحة السورية. 
عند ذلك اجتمعت كل من إيران وروسيا وتركيا 
يكون  قد  بديل  مشروع  هناك  بأن  أحسو  عندما 
فيه الحل لسوريا، وتباحثوا فيما بينهم حوله من 
أي  فإن  المصالح  هذه  ولتحقيق  أجل مصالحهم، 
الذاتية سيكون  مشروع وطني كمشروع اإلدارة 
خطراً على بقائهم على األرض السورية وينهي 
أحالمهم،  تحقيق  على  الطريق  ويسد  هيمنتهم 
ضد  للوقوف  آستانا  محور  تشكيل  على  فاتفقوا 
بأنهم  مشروعية  وإعطاء  الديمقراطية  المشاريع 
يعملون من أجل مصلحة الشعب السوري والسير 

في طريق التسوية السلمية. 

املحتُل الرتيك ِعداء تاريخي
 وإبادة للشعوب

تركيا ومما ال شك تكن العداء للكرد حيث ُحِرم 
أكثر من 30 مليون كردي من حقوقهم الطبيعية، 
على  الكردي  الشعب  حصول  بأن  ترى  وهي 
حين  في  لها  النهاية  بمثابة  المشروعة  حقوقه 
األزمة  استغلت  وهي  ذلك،  غير  تقول  الحقيقة 
أجل  من  فقط  عسكرتها  ليتم  مسارها  وغيّرت 
تحقيق أجنداتها ولو كان ذلك على حساب الشعب 

السوري وتضحياته الِجسام.
اإلبادة  يمارس  المرتزقة  وعبر  التركي  المحتل 
المدن  مناطق  ديموغرافية  تغيير  على  ويعمل 
تهجير  تم  منها، حيث  الكردية  المحتلة وبخاصٍة 
المحتلة،  ألف كردي من عفرين  أكثر من 600 
كما أنها هّجرت السكان الكرد من إعزاز والباب 
وكري سبي، ومن سري كانيه وحدها تم تهجير 

٤00 ألف شخص قسراً بين كردي وعربي. 
التي  والجرائم  االنتهاكات  جميع  توثيق  وتم 
بطرد  تقوم  وهي  مرتزقتها،  مع  تركيا  ارتكبتها 
السكان األصليين من مدنهم وقراهم ِلتِهب بيوتهم 
وأراضيهم للغرباء من الجماعات المرتزقة، وفي 
الفترة األخيرة أسكنت عوائل من جمهوريات آسيا 
الوسطى الناطقة بالتركية، هؤالء الذين انتظموا 
السوري  الوطني  بالجيش  سمي  ما  صفوف  في 
المرتزق، ذراع أردوغان في ارتكاب االنتهاكات 
المتمثلة  الجديدة  العثمانية  حلم  لتحقيق  والجرائم 
باالحتالالت الجديدة لمناطق من سوريا والعراق.
في  اإليزيديين  مع  ومرتزقته  التركي  والتعامل 
عفرين تعامل خاص، حيث فرضت عليهم اإلسالم 
واإلكراه،  بالضغط  ديانتهم  من  وغيّرت  عنوةً 
محلها  الجوامع  وأقامت  ديانتهم  أماكن  وخربت 
الراديكالي  الفكر  نشر  هدفها  خطيرة  سابقة  في 
المناطق، ومنعت عنهم حتى  تلك  في  المتطرف 
التحدث باللغة الكردية وأجبرتهم على تعلم اللغة 
وفرضت  المدارس  لغة  أصبحت  التي  التركية 
عليهم التعامل بالليرة التركية وباتت عفرين مدينة 
تابعة لوالية هاتاي التركية، حيث عمليات التغيير 
تأبه  الديمغرافي جارية على قدم وساق وهي ال 

بالقوانين والمواثيق الدولية.  

الصمت الدويل وخطورة املوقف 
املُذل من تركيا

ما  خطورة  يعي  الدولي  المجتمع  أسف  كل  مع 

ديمغرافي  وتغيير  وجرائم  انتهاكات  من  يجري 
ولكن نتيجة المصالح المتبادلة مع تركيا ال تحرك 
ساكنة وتتغاضى عن كل ما يجري بحق شعوب 
المنطقة، وما يجري يمكننا تصنيفها ضمن جرائم 
الدولية  والقوانين  الجماعية  واإلبادة  الحرب 
واضحة في هذا الخصوص، فالتغيير الديمغرافي 
وتدمير  والخطف  واإلخالء  القسري  والتهجير 
المنازل كلها تُدرج كجرائم حرب وإبادة جماعية 

وجرائم ضد اإلنسانية.
التدّخل التركي في غرب ليبيا لم يأِت من فراغ لقد 
حدث نتيجة االحتالل التركي لمدن سوريّة وجزء 
لموقف  منطقية  وكنتيجة  كردستان،  باشور  من 
المجتمع الدولي المتخاذل والمتعاون مع المحتل 
تركيا  وقف  الدولي  المجتمع  أراد  ولو  التركي، 
عند حدودها هي قادرة على ذلك ولمنعت تركيا 
وسري  وعفرين  والباب  جرابلس  احتالل  من 
كردستان  باشور  من  وقسم  سبي  وكري  كانيه 
حيث عشرات القواعد التركية تتمركز هناك من 
المسؤولية  تتحمل  العراق  وحكومة  رادع  دون 

عما يجري وأيضاً حكومة باشور كردستان. 
العثماني  المشروع  إعادة  في  التركي  التفكير 
االحتاللي للمنطقة سيجلب لها الكثير من التوتر 

ما  وهذا  وتقويته،  اإلرهاب  وانتشار  والحروب 
سيعرض المنطقة برمتها للخطر ما سيؤدي إلى 
والعالم  بشكل خاص  األوسط  الشرق  في  التأثير 
التمادي  وقف  العالم  دول  وعلى  عام،  بشكل 
المنطقة كداعش  في  والتصدي ألذرعته  التركي 
وعليها  المسلمين،  اإلخوان  وتنظيم  والنصرة 
دعم اإلدارة الذاتية بكل ما هو مطلوب عسكرياً 
واقتصادياً وسياسياً، وللتغلب على حالة الفوضى 
تركيا  بلجم  القيام  من  بد  ال  المنطقة  في  العارمة 
قضايا  جميع  في  يتدخلون  الذين  ومرتزقتها 
وضرب  النزاعات  خلق  ويحاولون  المنطقة، 
المكاسب  من  المزيد  لتحقيق  واألمان  االستقرار 

على حساب دماء األبرياء من الشعوب. 

ثاليث آستانا ومقايضات املصالح 
إلطالة األزمة

ووحدة  االستقرار  ضرب  إن  الحقيقة  في 
آستانا  ثالثي  وزرها  يتحمل  السوريّة  األراضي 

التطهير  فعمليات  وروسيا(  وإيران  )تركيا 
الديمغرافي كلها كانت  العرقي واإلبادة والتغيير 
من  يهمه  ال  الذي  الثالثي  هذا  قرارات  نتيجة 
ساهموا  من  وهم  الخاصة،  مصالحه  إال  األمر 
السورية  األزمة  عمر  إطالة  في  كبير  بشكل 
الثالثة  األطراف  بين  حدثت  التي  والمقايضات 
تؤكد كل ما تحدثنا عنه، وكان على الجميع دفع 
األمور باتجاه الحلول في سوريا كي تحافظ على 

إلى  بها  للوصول  واستقراراها  أراضيها  وحدة 
بر األمان، الدول الثالث والمجتمع الدولي وعن 
سابق إصرار وترصد أبعدت السوريين الوطنيين 
الحل  التي تخص  والمؤتمرات  االجتماعات  عن 
العصي في عجالت  في سوريا، وأرادت وضع 
تحاول  التي  األممية  والقرارات  المفاوضات 

الوصول إلى الحلول.
وإبعاد اإلدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية 
بشكل  أسهمت  بسوريا  الخاصة  المؤتمرات  عن 
حلول  إلى  والتوصل  المحادثات  تعثر  في  كبير 
كان  االبعاد  قرار  بالطبع  لالزمة،  منطقية 
مدروساً عمل عليها المخابرات التركية بالتعاون 
مع روسيا وإيران والواليات المتحدة األمريكية، 
باإلدارة  تتمثل  الحقيقية  الوطنية  والمعارضة 
الذاتية وبعض الوطنيين السوريين الذين يحاولون 
باتت  التي  السورية  االحتالالت لألراضي  إنهاء 
االحتالل  وجود  ظل  ففي  للجميع،  مستباحة 
على  هنا  ومن  الحل،  سيأتي  كيف  مثالً  التركي 
الجميع محاربة المحتلين وتحرير المدن المحتلة 
بإخالص  والعمل  ثانياً،  الصفوف  ورص  أوالً، 

من أجل إنهاء األزمة ثالثاً.

التي  الجديدة  سوريا  بناء  في  سيساهم  ما  وهذا   
شكر  من  بد  ال  الجانب  هذا  وفي  الجميع،  تسع 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا على تقديم 
الوطنية السورية على كل شيء، وهي التي كانت 
وال زالت أبوابها وأياديها مفتوحة لكل السوريين 
الشرفاء الذين لم يتخلوا عن سوريتهم ولم يبيعوا 
تنادي  اللحظة، واليوم  أنفسهم لألعداء حتى هذه 
والتباحث  الحوار  طاولة  إلى  للجلوس  الجميع 
في الشأن السوري والوصول إلى حل من شأنه 
إنهاء األزمة السورية مع دخولنا العقد الثاني منه، 
اإلدارة الذاتية اليوم تحافظ على وحدة األراضي 
السورية وال تدخر أي جهد في سبيل العيش بأمان 
واستقرار وتأمين سبل العيش وحققت الكثير من 
ما  ظل  في  الذاتية،  ومواردها  بخبراتها  التقدم 
يحاك لها من دسائس من قبل تلك األطراف التي 
وهي  الذاتية،  اإلدارة  مكتسبات  من  للنيل  تسعى 
تُحارب على عدة جبهات للحفاظ على المكتسبات 

والدفاع عن األرض والشعب.  

إنهاء االحتالل يُساهم يف
 الحلول السياسية

للمساهمة في الحل السوري على الدول العربية 
أن يكون لهم موقف موحد وشجاع والوقوف مع 
السوريين في محنتهم، وأن يدفعوا باتجاه الحوار 
السوري – السوري، كما أنه ال بد أن يكون هناك 
موقف عربي حازم من التدخل والهجمات التركية 
سيكمل  ذلك  ألن  والعراق،  سوريا  من  كل  في 
الرغبة الدولية في إنهاء األزمة وإن توفرت هذه 
إلى  الوصول  عجلة  تأكيد  بكل  سيدفع  العوامل 
للمدن  التحرير  عملية  ولكن  سوريا،  في  الحل 
المحتلة من سوريا من أهم المواضيع التي يجب 
الخوض فيها ألنه باألساس ال يوجد حل من دون 
خروج االحتالل، وال بد من دعم الدول العربية 
قوات  تعتبر  التي  الديمقراطية  سوريا  لقوات 
جميع  من  تتألف  وهي  بامتياز  سوريا  وطنية 
شعوب المنطقة من عرب وكرد وسريان وآشور 
يميزهم عن غيرهم  ما  وشيشان وغيرهم، وهذا 
وأيضاً مسألة تصديهم لإلرهاب المتمثل بداعش 
والقضاء عليهم، لهذا من يرغب في الحل بسوريا 
عليها التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية بكل 
المنطقة  شعوب  لجميع  أخلصت  ألنها  إخالص، 
ودافعت عنهم وال زالت تحارب خاليا اإلرهاب 
بل  الهجمات،  من  سوريا  وشرق  شمال  وتحمي 

وتحمي العالم من تداعيات اإلرهاب حتى اآلن.
تركيا ومن معها يحاولون تقسيم سوريا واحتاللها 
الصحة،  من  لها  أساس  ال  واهية  حجج  تحت 
وهي تمارس في المناطق المحتلة سياسة اإلبادة 
العرقية والتغيير الديمغرافي والضغط على سكان 
المنطقة لترك أراضيهم  للوصول لتركيبة سكانية 
مطلوب  هو  ما  خاللهم  من  تحقق  مقاسها،  على 
لتفتيت سوريا وضم أجزاء أخرى لخريطة تركيا 
مكتسبات  وضرب  االحتالل  ذلك  في  وهدفها 
شعوب شمال وشرق سوريا، ما نراه على أرض 
من  الذاتية  اإلدارة  مشروع  أن  هو  اليوم  الواقع 
أفضل المشاريع المطروحة لتعميمها على كامل 
الدولي  المجتمع  هل  ولكن  السورية،  الجغرافية 
مشروع  لتعميم  السوريين  مع  للتعاون  مستعد 
التركي  الرفض  ظل  في  بسوريا  الذاتية  اإلدارة 
وثالثي آستانا لهذا المشروع الديمقراطي أم ال؟ 
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اإلسالُم السياسّي... بريُق الدعوِة وفشُل التطبيِق  ديوان األدب في
 شمال وشرق

 سوريا.. والِرهان
عليه

آفاي  روج  في  األدبيات  »لجنة  خطت 
كردستان« خطوة إلى األمام من خالل تنظيم 
المنصرم  الشهر   29 في  األول  مؤتمرها 
وتغيير  وأنشطتها  أعمالها  نطاق  وتوسيع 
وشرق  شمال  في  األدب  »ديوان  إلى  اسمها 

سوريا«. 
عام  في  تأسست  التي  األدبيات«  »لجنة 
2016م كانت مسؤولة بالفعل عن تقييم ومنح 
آفا  روج  في  المؤلفات  لمعظم  الطباعة  إذن 
في  المشاركة  وكذلك  سوريا  شرق  وشمال 
تنظيم بعض المهرجانات والمسابقات األدبية 
ومسابقة  لألدب  أوصمان صبري  كمهرجان 
طفل المستقبل، كما أنها أنشأت صالون ميتا 

األدبي الذي لم يدم طويالً.
لألدبيات عشرات  األول  المؤتمر  في  شارك 
من الكتّاب من مختلف مناطق شمال وشرق 
سوريا، ليكونوا أعضاء في »ديوان األدب« 
األدبية  المظلة  تأسيسه  منذ  يصبح  الذي 
شمال  ومؤلفي  كتاب  لعموم  »المفترضة« 

وشرق سوريا.
الداخلي  نظامه  في  نفسه  الديوان  يعرف 
كاآلتي: »مؤسسة تهتم بالشأن األدبي، وتتخذ 
لممارسة  مكاناً  سوريا  وشرق  شمال  من 
مبادرة  جهة  يكون  أن  على  ويعمل  أعماله، 
فتح  عبر  باألدب،  لالرتقاء  األدباء  لجميع 
أعمالهم  ونشر  معهم،  التواصل  مسارب 

األدبية«. 
دعم  تتضمن  التي  ألهدافه  نظرة  وفي 
المطبوعة  األعمال  ودراسة  ونشره،  األدب 
المرأة  بأدب  واالهتمام  ونقدها،  والمنشورة 
إقامة  في  والمشاركة  والناشئة،  والطفل 
حركة  وتشجيع  أدبية،  ومنتديات  مهرجانات 
تغيير  ال  فإنه  للكردية،  وخاصة  الترجمة 
للجنة  رسمت  التي  األهداف  في  جوهري 
خمس  قبل  األولى  انطالقتها  منذ  األدبيات 
سنوات، وإنما سيجرى توسيعاً وتكثيفاً لألعمال 
المؤسسات  بعض  كانت  فسابقاً  المذكورة، 
واالتحادات الثقافية تطبع كتبها دون الرجوع 
تقييماتها  ترفض  كانت  أو  األدبيات  للجنة 
وآرائها حول بعض الكتب المعروضة أمامها، 
الفوضى في مجال  نوع من  مما كان يحدث 
طباعة الكتب، وهذا ما كان أحد أسباب تدني 
شمال  في  المطبوعة  الكتب  بعض  مستوى 
وشرق سوريا. ويتم عملية التوسيع من خالل 
تشكيل مكاتب كالعالقات وغيرها، إضافة إلى 
لجان متخصصة أدبياً )لجنة األعمال األدبية 
البحوث  لجنة  الترجمة،  لجنة  اإلبداعية، 
الديوان وكذلك من  والدراسات( من أعضاء 

استشاريين مختصين إن توفروا.
التي  للمؤتمر  األخرى  القرارات  من  وكان 
ستؤثر على مسيرة األدب في شمال وشرق 
المستوى  لرفع  أدبية  أكاديمية  إنشاء  سوريا 

التدريبي سواء للكتاب الحاليين والناشئة. 
»ديوان  إلدارة  انتخب  المؤتمر  وخالل 
األدب  بحقل  المشتغلين  من  خمسة  األدب« 
وبالتالي  األدبيات«،  »لجنة  إدارة  من  جلهم 
إلدارة  الكافية  الخبرة  معظمهم  لدى  يتوفر 
العملية  األهداف  يحقق  بما  الديوان  وتطوير 
في  األدب  تطوير  يتم  خالل  من  والذي  له، 

شمال وشرق سوريا.
ما يهم هنا أن يتمكن »ديوان األدب في شمال 
التي  السلبيات  تجاوز  من  سوريا«  وشرق 
رافقت األعمال األدبية في السنوات السابقة، 
األدبية  المؤلفات  مستوى  رفع  يحقق  بما 
والكتاب  للكاتب  القيمة  وإعطاء  المحلية، 
والتأليف،  الكتابة  مدعي  وتجاوز  الحقيقي، 
والقيام  الجاد،  األدبي  النقد  أعمال  وتفعيل 
المهام تكون  الفعالة، وبتحقيق هذه  باألنشطة 
المسيرة األدبية قد حققت شوطاً كبيراً للوصول 
إلى النهضة والثورة الذهنية والفكرية واألدبية 

المنشودة والالزمة والضرورية لمنطقتنا. 
السنتين  خالل  األدب«  »ديوان  سيكون 
مرة  الديوان  مؤتمر  ينعقد  »حيث  القادمتين 
كل سنتين« محط اختبار حقيقي لتنفيذ أهدافه 
فَِرهان  عالية،  وإرادة  بوتيرة  ومشاريعه 
عاتقه  على  ملقاة  األدبية  النهضة  تحقيق 
المؤسسات  كافة  جانب  إلى  األولى  بالدرجة 

األدبية واتحادات المثقفين والكتّاب..    

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

رامان آزاد 

ربيٌع عريبُّ العنواِن، إسالميُّ 
املضموِن

انطالِق  عقَب  اإلسالمّي  التياُر  صعودُ  أثار 
من  عدٍد  في  مجتمعيّاً  استقطاباً  العربّي  الربيعِ 
الحالة  لظهوِر  الفرصةَ  الفوضى  وأتاحِت  الدوِل. 
الجهاديّة لتسودَ مشهدَ حركاِت اإلسالِم السياسّي، 
باستخدامهم العنَف المفرط للسيطرةِ على جغرافيا 
واسعٍة من األرِض، متجاوزين الحدودَ، في إسقاٍط 
لمفهوِم الدولِة الوطنيّة، وتبّنٍ لمفهوٍم أكثر شموليّة 
حول  الحديُث  وأضحى  اإلسالميّةُ.  األمةُ  هو 
التوازِن بين اإلسالِم السياسّي والحداثة العلمانيّة، 

طرحاً ال يتجاوُز التنظير.
ممثالً  السلطة  إلى  السياسّي  اإلسالُم  وصل 
باإلخواِن المسلمين في مصر، وهي مهد والدته، 
وحيث تحظى بحاضنٍة شعبيٍّة ال يُستهاُن بها، ولكن 
سرعان ما انتهت التجربةُ بانقالِب 2013/6/30، 
وتمَّ حظره وتصنيفه منظمةً إرهابيّةً في عدٍد من 

الدوِل العربيِّة. وكانت تونس ميداَن المأزِق الثاني 
االنتخاباِت  التونسيِّة،  النهضِة  حركِة  بخسارةِ 
النيابيّة في 201٤/10/26، وهي التي تُعدُّ الحركةَ 
االسالميّةَ األكثر تطوراً في الفكِر السياسّي على 
مستوى المنطقِة، وهي أول انتخاباٍت تشريعيٍّة بعد 
إقرار دستور 201٤، وفاز فيها حزُب نداء تونس 
ذو التوّجِه العلمانّي بالمرتبِة األولى بقيادةِ الباجي 
عن  بنفسها  للنأي  الحركةُ  واضطرِت  السبسي، 

المتشددين اإلسالميين. 
في المغرِب، أفضت انتخابات 2011 إلى تصدِر 
السياسّي  المشهدَ  المغربّي  والتنمية  العدالة  حزِب 
ل حزٍب إسالمّي يقودُ  ليشّكل الحكومةَ، ليكوَن أوَّ
الحزِب  قادةُ  ويدرُك  البالِد،  في  حكوميّاً  ائتالفاً 
مكانة الَملَكية في النظاِم السياسّي المغربّي. على 
في  ننخرط  ولن  الملِك،  مع  إال  نجاَح  »ال  قاعدة 
منطِق التنازعِ مع الملك«. فقد انتهج الملك محمد 
المتغيراِت  الستيعاِب  إصالحيّةً  سياسةً  السادس، 

التي بّشر بها الحراُك الشعبّي منذ بدايته.
واألشدُّ  الليبّي  المفصِل  في  كانت  الكؤود  العقدة 
التدخِل  لحجِم  نظراً  سوريا،  في  كانت  منها 
عمَل  الذي  التركّي،  وبخاصٍة  الكبير،  الخارجّي 
لصالحِ  للسلطات  المناهِض  الحراِك  تجيير  على 
العثمانيّة  ومشروع  بالمنطقِة  السياسيّة  أجندته 
كان  العربّي  الربيع  مجمَل  أّن  والواقع  الجديدة، 
مأخوذاً بالنموذجِ التركّي الذي أقامه حزُب العدالة 
والتنمية، واإلنجازاِت التي حققها بعد عقوٍد طويلٍة 
مصطفى  أرساها  التي  العلمانيِّة  القيِم  تبنّي  من 
الخالفة  من  إلغاء  من  اعتباراً  أتاتورك،  كمال 
المؤسسةُ  ولتكوَن   ،192٤/3/3 في  العثمانية 
العسكريّةُ وريثةَ تلك القيم. وليكوَن الربيُع عربيَّ 

العنواِن، إسالميَّ المضموِن.
 

»الجهاديّة« نتيجٌة نكوٍص للتاريخ

في سوريا  المشهدَ  تصدّر  نسبيّاً  قصيٍر  زمٍن  في 
القرى  واجتاحوا  »داعش«  مرتزقةُ  والعراق 

لإلعداماِت  للغايِة  قاسيةً  مشاهدَ  وقدّموا  والمدن، 
بطرٍق مختلفٍة بتهم التكفيِر والردّة، ونفّذوا عملياِت 
التواصل  مواقَع  واجتاحوا  االنتحارّي  التفجيِر 
لبيعِ  النِخاسِة  أسواَق  وأقاموا  المرعبِة،  بالصوِر 
النساِء واألطفاِل، ورفعوا شعار »باقيةٌ وتتمددُ«، 
فكان  القاعدة،  امتداداُت  نشطت  معها  وبالتوازي 
إلقامِة  الجامحِة  بالرغبِة  يوحي  العاُم  المشهدُ 
الميالدّي،  السابع  القرن  إلى  تنتمي  دولٍة  نموذجِ 

والمقوماِت األخالقيّة،  أنّها تفتقُر كلَّ المالمحِ  إال 
والتاريخيّة، والثقافيّة، وبدت كأنّها عمليةُ استنباٍت 
النواحي،  كّلِ  من  مختلفٍة  ظروٍف  في  بالقوةِ، 
على  تقوُم  بل  وتنمويٍّة،  اقتصاديٍّة  برامَج  وبدون 
واالستمالِك  القهريّة  والجبايِة  والطاعِة  الوالِء 
عنوةً، وعلى إمحاِء الخصوصيِّة الثقافيِّة والقوميِّة 

والعقائديِّة لشعوِب المنطقِة. 
كان ذلك نتيجةَ تراكماٍت تاريخيٍّة عميقٍة، أضافت 
عليها تناقضاُت الواقع وتضارُب المصالح مزيداً 
الظاهرةَ  أّن  جلياً  وبدا  والتبايِن،  الغرابِة  من 
وفي  األطراِف،  لبعِض  االستثماِر  محلَّ  كانت 
مقدمها أنقرة، التي فتحت حدودها أمام الجهاديين 
والدعِم  االستقطاِب  حالِة  تعزيِز  في  وساهمت 
في  الكرد  أداةٍ لضرِب  إلى  اللوجيستّي، وحّولتها 

سوريا واستهداِف مشروعِ الحّلِ السياسّي.
الجماعات »الجهاديّة« بشكٍل  كما جاءت ظاهرةُ 
مستوى  على  فكرّي  ركوٍد  لحالِة  نتيجةَ  عاٍم 
الفشِل  عوامِل  من  وجملٍة  المنطقِة،  مجتمعاِت 
التاريخِ،  إلى  نكوٍص  حالِة  إلى  أدّت  الراهنة 
ذمِة  على  معاصرةٍ  حرٍب  شكِل  على  فتجلّت 
أسباِب تاريخيّة، بسبِب عدم التصالحِ مع مفرداِت 
بذرةٍ مولّدةٍ  إلى  األزماِت واالختالفاِت، وتحّولها 

للصراعِ.     
الصراعِ  من  مزيٍد  إلى  األحداِث  تدحرجِ  مع 
العنِف على اإلسالِم  تقتصر ممارسةُ  لم  المسلّح، 
المتطرِف، الذي أعلن جورج بوش الحرب عليه 
في 2001/10/7 في أفغانستان، بعد أحداث أيلول 
2001، وال انحصر بسلوِك »داعش« والتياراِت 
»اإلسالِم  تياُر  يُسّمى  ما  انزلق  إذ  القاعديّة، 
عنفاً  تقلُّ  ال  ممارساٍت  إلى  في سوريا  المعتدل« 
وكري  كانيه  وسري  عفرين  في  كما  وفظاعةً 
بمكاٍن  السطحيِّة  من  أنّه  وبدا  أبيض،  تل  سبي/ 
مجردُ المقارنِة، إذ ال فرَق بين قتٍل متطرٍف وآخر 
اإلسالُم  وليكوَن  نتائجها.  فالمسائُل رهُن  معتدٍل، 
نفسه محلَّ االشتباه، وتُطرَح في الغرِب فكرةُ أّن 
اإلسالَم يتساهُل مع العنِف، مع تدفِق الفتاوى التي 
التفجيراِت، وشهدت  القتِل وتشرعُن  تحضُّ على 

القارةِ العجوز حوادَث عنٍف وموجاٍت كبيرةً من 
من  قادمٍة  مختلفٍة،  جنسياٍت  من  الالجئين  تدفِق 
مناطِق الصراعِ في الشرِق األوسط ومن خلفياٍت 
مقدمها  في  المسائِل  من  جملةٌ  لتُطرَح  إسالميٍّة، 
المجتمعاِت  ومناوئة  واالقتصاِد،  األمِن  قضيتا 
اإلسالميِّة لالنفتاحِ والليبراليِّة، األمر الذي حّرَض 
استقباَل  لتعارَض  األوروبيّة  اليمينيّةَ  التياراِت 
الضرائِب  دافع  حساِب  على  الالجئين  من  مزيٍد 
وتوقَّع  الجولةَ  تركيا  فتكسَب  األوروبّي.  باالتحاد 
في  األوروبّي  االتحاد  مع  الالجئين  اتفاقيةَ 
بالتهديِد  آلخر  وقٍت  من  وتلّوح   ،2016/3/18
         . بضّخٍ مزيٍد من الالجئين، فتكسَب المالَ 

ال ميكن تجريف الحالة الثقافّية 
ملجتمع

ثّمة نموذجان علمانيان شهدهما العالم اإلسالمّي، 
العدالة  حزب  وصول  حتى  تركيا  في  األول 
والذي  تونس  في  والثاني  السلطة،  إلى  والتنمية 
أقامه الحبيب بورقيبة في ستينات القرن الماضي، 
بالتقدير  يحظى  ديناً  الحالتين  في  اإلسالم  كان 
النسبّي، إال أنّه خارج العمليّة السياسيّة، ولم يطرح 
ما يوجب  إنّه  بل  للدين،  بورقيبة خطة معارضة 
قطع الصلة بالتراث اإلسالمّي مؤكداً أّن اإلسالم 
اإلسالمّي’  المجتمعات  أّن  إال  قيم،  عقيدة وجملة 
التي  الركود  حالة  من  والخروج  لإللهام  بحاجة 

سادت لقروٍن طويلة.
عقوداً،  والتونسي  التركّي  النموذجان  استمرَّ 
البنيوية  التركيبة  في  كبيٍر  نقٍص  عن  وأسفرا 
التي  االنتخابات  نتائج  أظهرته  القائم،  للنظام 
في  البداية  فكانت  اإلسالميّة،  األحزاب  حققتها 
تركيا، مع تشكيل نجم الدين أربكان زعيم حزب 
العسكر  ضغوط  ورغم  ائتالفيّة،  حكومة  الرفاه 
وانقالب المذكرة في 1997/2/28، إال أنّه أعاد 
تدخل  ومع  الفضيلة،  حزب  باسم  نفسه  تشكيل 
حزبين  إلى  االنشقاق  كان  الدستوريّة  المحكمة 
وحزب  قوطان،  رجائّي  محمد  وتزعمه  السعادة 
العدالة والتنمية الذي أسسه عبد هللا ورجب طيب 

في  والتنمية  العدالة  فوز  مع  واتضح  أردوغان. 
واسعة  أّن شريحة  النيابيّة  لالنتخابات  أول جولة 
من المجتمع كانت تّواقة للتعبير عن حالة التديّن 
والخروج من أطر علمانّي’ أتاتورك الضاغطة، 
واالتصال بالواقع الراهن، وهذا ما قرأن أردوغان 

جيداً واستثمره في صناديق االقتراع.
أكثر  االنتظاِر  بدَّ من  فقد كان ال  تونس  وأما في 
من عقٍد، حتى انتفاضة 2010/12/17، لتخرَج 
وتصَل  الشعبّي  الحراَك  وتقودُ  النهضِة  حركةُ 
الفعِل  وردَّ  االحتقاِن  حالةَ  مستثمرةً  السلطِة،  إلى 
مفاصِل  في  عشعش  الذي  الفساِد  إزاَء  الشعبّي 

السلطِة والدولِة العلمانيِّة، وكّرس حالةَ الفقر.
التركّي  النموذجين  من  استنتاجه  يمكن  ما 
تجريف  بمكاٍن  الصعوبِة  من  أنّه  هو  والتونسّي، 

المجتمعّي،  المستوى  على  الثقافيّة  الحالة 
والمتمثلة ببذوِر اإلسالِم السياسّي، في المجتمعات 

اإلسالميّة.

إشكالّيُة ازدواجّيِة الوالِء الدينّي 
والوطنّي

االقتصادّي  الفوضى، والفساد، والركودُ  ضربِت 
فاجتاحتها  العربّي؛  العالم  في  العلمانيّة  األنظمة 
االنتفاضاُت ابتداًء من تونس في 2011/12/17 
وسرعان ما تحولت إلى تسونامي اجتاح المنطقة 
العربيّة باسم »الربيع العربي« فانطلقت في مصر 
 ،2011/1/27 في  فاليمن   ،2011/1/25 في 
رياحها  لتصل   ،2011/2/17 في  ليبيا  ثم  ومن 
إلى سوريا في 2011/3/15، وأحدثت تحُوالت 
خاللها  تم  بالمنطقة،  كبيرةً  واستراتيجيّة  سياسيّة 
وأسفرت  السياسّي،  اإلسالم  قوى  تظهير 
لإلسالميين  الفٍت  فوٍز  عن  النيابيّة  االنتخابات 
في مصر، والكويت، والمغرب، وتونس، وليبيا، 
ومصر المحطة األكثر بروزاً  بانتزاع اإلسالميين 

الرئاسة ومجلس الشعب.
المناخ العام الذي ساد مع بداية األلفيّة الثالثة تزامَن 
مع تشكيِل التحالِف الدولّي للحرِب على اإلرهاِب، 
ألزم الجماعاِت اإلسالميِّة بتغيير كبيٍر في مواقفها 
ونموذجِ خطابها إلى حدٍّ كبيٍر، وطرحِت اإلسالَم 
أظهرت  مساراً  وتبنّت  للمجتمعِ،  مرجعيّاً  إطاراً 
فيه الكثيَر من االعتداِل في محاولِة مواءمٍة تفسيِر 
وطرحت  واالقتصاِد،  السياسِة  مع  الدينّي  النّصِ 
وبدا  الغرب،  بقبوِل  لتحظى  الديمقراطيِّة  مبادئ 
األمة  مفهوٍم  بين  توازٍن  إليجاد  السعي  واضحاً 
اإلسالميّة الكونّي والعابِر للحدوِد، ومفهوِم الدولِة 
الوطنيِّة، وحّلِ إشكاليِّة ازدواجيِّة الوالِء، إال أنّها 
لم تثمر عن نتائَج واضحة، إال أنّه تمَّ التساهل مع 

فكرةِ الدولِة العلمانيِّة والدستور الوضعّي.
في  اإليكونوميست  مجلة  نشرته  تقريٍر  في 
القصيرةُ  التجارُب  »تشيُر  قالت:   ،2021/8/29
التي أجراها اإلسالميون في الحكِم إلى أنَّ لديهم 
أفكاراً قليلة عما يجب عليهم فعله«، جاء ذلك في 
سياِق تقييم عاٍم لنتائجِ عقٍد من تجارِب اإلسالميين 
وأشارت  العربيّة،  الدول  بعِض  في  الحكم  في 
المجلة إلى أّن »العديدَ من العرِب كانوا يعتقدون 
لهم  أتيحت  إذا  أنَّ اإلسالميين،  قبل عام 2011، 
إيقافُها  يمكُن  ال  قوةً  فسيكونون  عادلة،  فرصة 
في السياسِة الديمقراطيّة«. وساد اعتقاد مفاده أّن 
»اإلسالميين أنهم طاهرون، وال تفسدهم السلطة، 
االجتماعية،  الخدمات  تقديم  في  وماهرون 
اعتقد  بينما  الحمالت،  إلدارة  جيد  وضع  وفي 
الديمقراطية  سيستخدمون  أنهم  المعارضون 

لالنقضاض على السلطة ثم إلغائها«. 
فقد مرت عقوٍد لم يتم خاللها اختبار هذه الفرضية، 
أيديولوجيّاً  إذ كان التوّجه اإلسالمّي يشّكُل تحدّياً 
قبل  من  للقمعِ  وتعّرض  العربيّة،  للقوميّة  رئيسيّاً 
أنظمة ناصريّة وبعثيّة ويساريّة. وشهدت سوريا 
أحداثاً دمويّة عام 1982، ودخلِت الجزائر حرباً 
الحكومة  رفض  بعد   ،1991/12/26 في  أهليّة 
عن  أسفرت  التي  البرلمانيّة  االنتخابات  نتائج 
الوطني(  التحرير  )جبهة  الحاكم  الحزب  هزيمة 
وأما  لإلنقاذ.  اإلسالميّة  الجبهة  فاز مرشحو  فيما 
»اإلخوان  حزب  فيها  تأسس  والتي  مصر  في 

المسلمين في 1928/3/22، وكانت محظورة عم 
لها  السماُح  تم  أن  إلى  السياسّي،  العمل  ممارسة 

بالقيام بأعماٍل خيريّة.

بعد الفشل اسرتجع الناخبون 
أصواتهم

أقصى  في  اإلخوانيّة  الذاكرة  كانت  ولذلك 
العربّي،  الربيع  انطالق  مع  التحريِض،  درجات 
لتخرج  انتخابّي،  استقطاِب  عامَل  استثمارها  وتم 
الحرية  حزب  فاز  مصر  وفي  لصالحها.  النتائج 
والعدالة التابع لهم بنسبة ٤٤% من المقاعد، وكذلك 
مقام الرئاسة. ولكن العقدة كانت مائلة أمامهم في 
المصريّة  الحكومة  حاولت  عندما   ،2012 عام 
جديد،  دستور  صياغة  اإلخوان  يقودها  التي 
وتناول أحد أكثر المواد إثارة للجدل المتمثل بدور 
فوقع  المصريّة.  المحاكِم  في  اإلسالميّة  الشريعة 
الخالف بين الليبراليين الذين أخذوا على اإلخوان 
إسرافهم، وفيما انتقد السلفيون التقصير، في وقت 
االقتصادّي.  للملف  للتصدّي  بحاجة  البالد  كانت 

عبد  انقالب  مع  مبكراً  اإلخوان  مشوار  وانتهى 
في  اإلخوان  بحكومة  واإلطاحة  السيسّي  الفتاح 

.2013/6/30
السلطة  عن  النهضة  تنازلت حركةُ  تونس،  وفي 
إلنقاِذ  اغتياالت،  سلسلِة  بعد   201٤ عام 
الديمقراطيّة الوليدة، فيما أثبتت نتائُج االنتخابات 
عامي  بين  ما  الحركة  شعبيِّة  في  حاداً  تراجعاً 
في  مقعداً   89 بـ  فازت  ففيما   ،2019 2011ــ 
في  مقعداً   69 إلى  تراجعت   2011 انتخابات 
انتخابات  في  مقعداً   52 وإلى   ،201٤ انتخابات 
الحركِة  شعبيِّة  ضعِف  إلى  ذلك  ومردُّ   .2019
شفراتِه،  وفّكِ  العام  المزاج  بفهِم  قياداتها  وفشِل 
بعدما  أصواتهم  التونسيون  الناخبون  فاسترجع 
ومع  آمالهم.  للسلطة  النهضة  وصوُل  يحقق  لم 
سعيد«  »قيس  الحالي  التونسّي  الرئيس  وصول 
وجمع  البرلمان  عمل  جّمد   ،2019/10/13 في 

السلطات بيده. 
السياسّي،  اإلسالِم  ظاهرةُ صعوِد حركاِت  كانت 
الهوية  أزمة  أهمها:  العوامل  من  لجملٍة  نتيجة 
والشعارات التي رفعها اإلسالميون بإحياِء الهويِة 
اإلسالميّة للتصدّي لمشاريعِ التحديِث والتغريِب، 
ومن بينها نموذج الدولة وهويتها ونمط اإلدارة، 
ومسار اإلخفاقات في خطط ومشاريع التنمية التي 
زيادة  أنتجت  والتي  الحاكمة،  األنظمة  تعهدت 
فيما  المجتمع،  انقسام  الطبقيّة وأسهمت في  الهوة 
أوتوقراطيّة  إلى  اإلسالميّة  الحكم  أنظمة  جنحت 

متشددةٍ.
السياسيّة  االتجاهات  ظهوَر  أّن  جليّاً  وبدا 
اإلسالمويّة كان تعبيراً لردِّ فعٍل سياسّي واجتماعّي 
وثقافّي، وتنفيساً عن احتقاٍن متراكم تّمت أدلجته، 
ليأخذ صيغة البحِث عن شكٍل سياسّي واجتماعّي 
جديٍد يجعل من مجرد إحياِء الهويِة الدينيّة هدفاً، 
أصالة غير مستوَردةٍ،  تمثُل حالةَ  اعتبارها  على 
وفيما أخذت الشعاراُت اإلسالميّة بمجامع القلوِب، 
لمشكالت  الماضي  من  حلوالً  بذلك  لتستورد 
لأليدولوجيات  بديالً  نفسها  وتقدم  معاصرة 
العلمانيّة التي تبنتها األحزاب واألنظمة الحاكمة، 

وليثبت أّن المشكلة بقيت قائمة في كلتا الحاتين.

فرقة األمل بالطبقة... إحياء 
التراث الشعبي والفراتي

انشراخاٌت ُمخيفٌة في قيِم الجماِل والحبِّ
 وإنسانّيِة اإلنساِن

الطبقة/ عمر الفارس - تأسست فرقة األمل للفنون 
تحرير  بعد  بالطبقة  الثقافي  المركز  في  الشعبية 
داعش،  مرتزقة  سيطرة  من   2017 عام  المدينة 
والتراثية  الشعبية  دبكاتها  بتنوع  تميزت  حيث 
المنطقة  وتاريخ  تراث  إلحياء  في مسعى  الجماعية 

العريق والمميز. 

عانت مدينة الطبقة من تهميش كبير لتراثها الفراتي 
مارستها  التي  العديدة  االنتهاكات  بسبب  والشعبي 
مرتزقة داعش التي عملت لسنوات على طمس هوية 
المنطقة ومنع االحتفاالت الشعبية التي تحمل دبكات 
وتراث المنطقة. لكن ومع تحرير جميع المناطق في 
شمال وشرق سوريا من قبل قوات سوريا الديمقراطية 
وتحرير مدينة الطبقة في شهر أيار من عام 2017م، 
وتشكيل اإلدارة المدنية وإعالن المؤسسات وتأهيلها 
الثقافة  الذي يعد صرح  الثقافي  ومن ضمنها المركز 
والفن العريق بالمنطقة، حيث تم تشكيل الفرق الفنية 
تهدف  التي  المتنوعة  المسرحية  والفرق  الشعبية 
إلعادة إحياء التراث الشعبي للمنطقة ومن ضمن هذِه 
أثبتت  التي  الشعبية  للفنون  األمل  فرقة  كانت  الفرق 
ومشاركاتها  تشكيلها  بداية  منذ  المميز  حضورها 
والمهرجانات  الشعبي،  المسرح  مجال  في  العديدة 
على  الطبقة  مدينة  في  تقام  التي  والفعاليات  السنوية 

مدى أربعة أعوام  تلت تحرير المنطقة.

تأسيس الفرقة والفن
 الشعبي املتنوع

وأسلوبها  ومشاركتها  األمل  فرقة  عن  وللحديث 
زيارة  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  المميز  الجماعي 
للمركز الثقافي في مدينة الطبقة والتقينا فيها بمدربة 
الدخيل  صفاء  األمل  فرقة  ومسؤولة  الشعبية  الفنون 
منذ  األمل  فرقة  »تأسست  قائلةً:  لنا  تحدثت  حيث 
فئتين  ضمن  بالطبقة  الثقافي  المركز  افتتاح  إعالن 
ضمن  الصغار  األطفال  وفئة  األشبال  فئة  عمريتين 
 12 الجنسين  كال  من  شخص   15 يقارب  ما  عدد 
الفرقة  ونشاطات  عمل  يرتكز  شبان،  وثالثة  إناث 
يميز  والذي  للمنطقة،  والشعبي  التراثي  النمط  على 
العريقة  العربية  الدبكات  في  بالتنوع  الطبقة  مدينة 
وذلك  والحلبية  والكردية  الشعبية  والعربية  والفراتية 

بحسب مدينة الطبقة التي أخذت طابع التنوع الثقافي 
والتراثي بحكم أن الطبقة هي نسيج سكاني متنوع من 

كافة أنحاء سوريا«.

الزي الرتايث

وأشارت صفاء الدخيل إلى بعض الدبكات التي تميز 
التي تعطي  الليل«  دبكة »يا خطار  األمل مثل  فرقة 
المميز  الزي  يرافقها  والتي  العربي  التراث  نمط 
للدبكات العربية مثل لبس الوصاية والهباري والثوب 
في  القديم  الموسيقى  نمط  مع  والجالبيات  الحريري 
وغيرها  والجوبي  الجوالقية  مثل  العربية  الدبكات 
الدبكات  الدبكات، أما الزي الكردي الذي يرافق  من 
مع  العريض  الشروال  الغالب  في  يكون  الكردية 

عصبة الخصر والرأس.

اختيار اسم الفرقة

أما لسبب اختيار اسم الفرقة »فرقة األمل« فوضحت 
صفاء الدخيل بحسب تعبيرها إن سبب التسمية يعود 
للحاجة الماّسة لزرع األمل ونشرهُ بين أهالي وأطفال 
مدينة الطبقة بعد المصاعب التي مروا بها على مدى 
سنوات من تهميش وحرمان من المشاركات والفرص 
السعادة  لزرع  واألمل  الحرية  وعودة  المسرحية 

وتحقيقها للجميع.

موروث ثقايف متأّصل

الشعبية  الفنون  مدربة  الدخيل  صفاء  ونوهت  كما 
تعد  التي  الشعبية  الفرق  هذِه  مثل  وجود  أهمية  إلى 
وهو  ثقافي  شعبي  وموروث  خاص  وفولكلور  إرث 
على  والحفاظ  للمنطقة  التاريخية  الهوية  دعائم  أحد 
إرثها الثقافي وعدم السماح لجميع القوى االستغاللية 
واالحتاللية العبث في المنطقة ومحاولة طمس الهوية 
القومية وتاريخ المنطقة، والتي تدل على أصالة هذا 
المتغيرات  وجه  في  الصمود  على  وقدرتهُ  الشعب 

والنكبات التي تمر بها المدينة.
يتم  الفرق  هذه  طريق  عن  أنهُ  أكدت  الدخيل  صفاء 
اللوحات  تأدية  في  الشعوب  لجميع  الرسائل  توصيل 
تالمس  والتي  اإلبداعية  الفولكلورية  الشعبية  الفنية 
الحياة  أشكال  تمثل  التي  المتوارثة  والتقاليد  البساطة 
بشكٍل عام، وال سيما دور المرأة التي تؤدي رسالتها 
إلى جانب الرجل في حالة تعبيرية وعاطفية خاصة 
ترتبط بالقيم والعادات الموروثة، مؤكدةً للعالم أجمع 
أنها قادرة على تمثيل دورها في كل المجاالت الفنية 
عملها  تواجه  التي  المصاعب  جميع  بذلك  ومتحديةً 
في هذا المجال مثل العادات والتقاليد البالية واألفكار 
سيطرة  عهد  في  المنطقة  في  زرعت  التي  السلبية 

مرتزقة  داعش. 

صربي يوسف )أديب وتشكييل سوري(

 
غيُر  فشٌل  الكوِن،  خاصرةَ  يغلُِّف  مريٌب  قرٌف 
جنِسهم،  بني  مَع  البشِر  عالقاِت  في  مسبوٍق 
وتتناطُح  تُحاُك  الخرافاِت  عالِم  في  وال  حروٌب 
راٌت  تطوُّ البشِر.  بني  بيَن  المعمورةِ  أرجاِء  في 
دراماتيكيّةٌ قادَِت العالَم إلى تيٍه مفتوحٍ نحَو آفاِق 
أنَّ  أم  بشراً،  زالوا  ما  البشِر  بنو  هل  الّضياعِ. 
على  مفترسٍة  وحوٍش  إلى  لوا  تحوَّ منهم  الكثيَر 
ُق نفسي عندما أرى إنساَن  هيئِة بشٍر؟! ال أصدِّ
شاً وشرهاً ومنساقاً بكّلِ  هذا الّزمان أصبَح متعّطِ
هذا االنحداِر نحَو غريزةِ العنِف، وشهوةِ القتِل، 

وتفنُّنِِه في أساليِب الخراِب والدّماِر. 
عالِم  في  ياً  تفّشِ تزدادُ  االنحداراِت  هذه  كل  ِلَم 
في  تلوُح  باٍل  اليوِم؟! تصدُّعاٌت ال تخطُر على 
من  يأتَي  أن  أ  يتجرَّ ال  والغدُ  اآلتي،  الغِد  آفاِق 
األطراِف  كّلِ  من  أوجاٌع  االشتعاِل،  ضراوةِ 
جهاٍت  من  بِه  تفتُك  مان،  الزَّ هذا  إنساَن  تالحُق 
عديدةٍ وال في شطحاِت الخياِل، خروٌج تاٌم عن 
امتداِد  على  الحياةِ  وحضارةِ  األخالِق  أبجديّاِت 
وتهشَّمْت  اإلنساِن  إنسانيَّةُ  تشرذَمْت  العصوِر، 
جوهِر  عن  اإلنساِن  لخروجِ  األخالِق،  قيُم 
كائناً  غدا  فقد  األرِض،  على  ووجوِدِه  كينونتِِه 

الخيِر  فضائِل  البُعِد عن  كلَّ  بعيداً  أصبَح  آخَر، 
جالفٍة  بكّلِ  خرَق  والمساواةِ،  والمحبَِّة  والعدالِة 
اخضراَر الوئاِم بيَن بني جنِسِه، غيَر آبٍه بجاللِة 

األرِض وال بسمّوِ الّسماِء.   
نهاٍر،  ليَل  مشتعٍل  على صفيحٍ  األرضيّةُ  الكرةُ 
وانحداراً  وقُبحاً  أجيجاً  البشِر  ممارساُت  تزدادُ 
على  الحياةِ  حكمةُ  تهدَّلَْت  الدَّواِب،  معالِف  نحَو 
عند  ُخ  تفّرِ تُحصى  ال  شروٌر  األرِض،  وجِه 
دوَن  باإلنساِن  اإلنساُن  ابتُلَي  الّشمِس،  إشراقِة 
وعيناهُ  المهشَّمةَ،  ذاتَهُ  يُسائُل  فوقَف  رادعٍ،  أّيِ 
كي  إنساناً،  كنُت  لو  كفْرُت  هل  شَرراً:  تقدحاُن 
ما  البشِر؟!  بني  قبِل  األنيِن من  َع كل هذا  أتجرَّ
ما  جنسي؟!  بنو  ويذبُحني  إنساناً  كنُت  لو  ذنبي 
ذنبي لو كنُت إنساناً ويمَحقُني إنساٌن من لحٍم ودٍم 
يَّتي؟!  ذّرِ وكامل  وأصلي  وأّمي  أبي  بَكرةِ  عن 
ماذا ارتكبُت من أخطاٍء بحّقِ اإلنساِن كي يأتَي 
وينصَب لي العداَء بكّلِ هذا القبحِ وشراهاِت ناِر 
االنتقاِم تكوي مساحاٍت من سفوحِ القلِب، وكأنِّي 
هُ منذُ األزِل؟! هل اإلنساُن عدوُّ اإلنساِن منذُ  عدوُّ
األزِل، وهل هناَك أزٌل تشكََّل منذُ فجِر التَّكويِن، 
ومنذُ متى تشكََّل هذا األزُل، أم أنَّ األزَل ال بدايةَ 
أرِض  على  نهايتُهُ  ستكوُن  متى  نعلُم  وال  لهُ، 
تساؤالٌت  تهاَطلْت  الخراِب؟!  أرِض  الخطيئِة، 
شافيةً  إجاباٍت  أجْد  ولم  الخياِل،  جموحاِت  فوَق 

عنها.   
ُك أنَّ اإلنساَن كائٌن َساٍم، فما أراهُ على  بدأُت أشّكِ
اإلنساُن من حماقاٍت  أرِض الواقعِ، مّما يرتكبُهُ 
في  الوحوِش  وحشيَّةَ  تضاهي  ُمريبٍة  ووحشيٍَّة 
فضاِء  عن  بعيدٌ  أنّهُ  وتنبُئ  الوجوِه،  من  الكثيِر 
من  دُ  وتؤّكِ والخيِر،  الحّبِ  فضيلِة  وعن  السُّمّوِ 
خالِل نزوِعِه الدَّموي، أنَّهُ كائٌن مفتَِرٌس، وأراهُ 
الغاباِت،  الضَّواري ووحوِش  من  أكثَر ضراوةً 
مفترسةً  أصبَحْت  المفترسةَ  الوحوَش  ألنَّ 
الفتّاِك، فتفترُس بعَض الحيواناِت  بسبِب الجوعِ 
عيفِة من بني غيِر جنِسها وفصيِلها، كي تسدَّ  الضَّ
رمقَها من الجوعِ وتستمرَّ فوَق طيِن الحياةِ، بينما 
اإلنساُن يقتُل بني جنِسِه ومن نفِس الفصيِل وهو 

في كاِمِل قيافتِِه، وشبعاٌن حتّى التّخمِة، يقتلُهُ ِمَن 
يقتُل  عندَهُ،  الجشاعِة  شراهِة  تفاقِم  ومْن  البطِر 
اإلنساُن اإلنساَن بدٍم بارٍد، كأنَّهُ في رحلِة صيٍد، 

ي.  يصطادُ العصافيَر واألرانَب والقطا البّرِ
السَّافليَن،  أرى، انزلَق اإلنساُن إلى أسفِل  عجباً 
غاَص في تراكماِت طيِن القاعِ. جشاعاٌت غريبةُ 
المخرومِة  آفاقِِه  بيَن  اإلنساُن  يخبِّئُها  األطواِر 
األزمنِة  المتفاقمِة في هذِه  الشَّراهاِت  من شهوةِ 
المعشَّشِة بالحماقاِت، رؤى ممجوجةٌ تسيَّدَْت في 
بآفاِت  العقُل  َث  تلوَّ تعاريجه،  بكّلِ  المّخِ  تكويرةِ 
مساِر  عن  طريقَهُ  اإلنساُن  وضلَّ  الشُّروِر، 
دهاليِز  نحَو  التّقهقِر  مهّبِ  في  وتاهَ  التَّنويِر، 
التَّخلُِّف والنّكوِص، بعيداً عن مرامي االزدهاِر، 
لم يعُْد قادراً على استشراِف بذوِر الخيِر، ترنََّح 
ال  االنشطاِر،  وشراسِة  الغدِر  متاهاِت  بيَن 
رحمٍة  بال  ُجها  يؤّجِ النَّيراِن،  ِللَهيِب  إالَّ  يستميُل 

في وجوِه فقراِء هذا العالم. 
لم  العصِر،  تكنولوجيَّاِت  ابتلى اإلنساُن بتسارعِ 
يعُْد قادراً على توجيهها إلى مرافِئ السَّالِم، فَلَتَْت 
ربّاُن  داَخ  العبوِر،  دروِب  من  المعاييِر  أغلُب 
عبروا  من  وتاهَ  البحاِر،  ِخضّمِ  في  فتاهَ  السُّفِن، 
في يباِس األرِض. أيَن المفرُّ من استفحاِل ِشباِك 
إلى متى سيزرُع  القحِط؟  وأنياِب  القهِر والغدِر 
ازدادَ  بالِفخاخِ؟  البكَر  األرَض  الّزماِن  هذا  قادةُ 
تقنياِت  أرقى  انتشاِر  أوجِ  في  ماً  تورُّ المخيُخ 
مرامي  على  السَّيطرةَ  بّاُن  الرُّ فقدَ  العصِر، 
الجهاِت الّتي تقودُهُ إلى ظالِل األماِن، وال أماَن 
يسودُ في األفِق القريِب، وال حتَّى البعيِد. عجباً 
مَن  الحدِّ  هذا  إلى  الحواُر  تخلخَل  كيَف  أرى 
اإلنساِن واإلنساِن، وما  بيَن  ما  النٌّفوِر والعداِء، 
بيَن اإلنساِن ونفِسِه، فكيَف سيسودُ األماُن ما بيَن 
اإلنساِن وصديِقِه وجاِرِه واآلخِر المترامي خلَف 
على  قادٍر  غيَر  لنفِسِه  كان  إذا  البحاِر،  أقاصي 

تحقيِق الوئاِم؟! 
والحّبِ  الجماِل  قيَم  تجتاُح  مخيفةٌ  انشراخاٌت 
في  مرعٌب  انحداٌر  اإلنساِن،  وإنسانيِّة  والوئاِم 
قِة، جنوٌح  ؤيِة الخالَّ ميزاِن العدالِة واألخالِق والرُّ

الجماِل،  قيُم  ترنَّحْت  الخيِر.  أبجديَّاِت  عن  تاٌم 
الوئاِم  أجنحةُ  وتخلخلَْت  الحّبِ  وجنةُ  أْت  وتهرَّ
يُطاُق،  ال  حدٍّ  إلى  اإلنساٍن  إنسانيَّةُ  وتصدَّعْت 
حارقٍة  بحسرةٍ  العلِم.  شموخِ  أوجِ  في  أنّنا  مَع 
أشهُق متسائالً: ما فائدةُ العلوِم إْن لم تخدْم حياةَ 
القْبُح  لهيِب  في  غارقةٌ  اإلنساِن؟! طاقاٌت سلبيّةٌ 
العدالِة،  ميزاَن  اجتاَحْت  االشتعاِل،  وشراهاِت 
غاِر  الّصِ حْلَق  وأحرقَْت  األخالِق،  لُبَّ  َمْت  وسمَّ
ؤيةُ الخاّلقةُ رويداً رويداً،  والكباِر. اضمحلَِّت الرُّ
شقوِق  في  بَْت  وتسرَّ القاعِ،  أعماِق  في  وذابْت 
البشريّةُ  تاهِت  الصَّحارى.  أعماِق  وفي  اليباِس 
اإلنساِن  كينونةُ  تزلزلَْت  الجنوِن،  فيافي  في 
وغابَْت لغةُ الحواِر عن مرامي التَّنويِر، وسادَْت 
البشِر، من  المفرُّ من جنوِن  أيَن  الغاِب.  شرائُع 
هوِل البراكيِن، من انشطاراِت السُّموِم في شهيِق 
تتهاطُل بغزارةٍ  اإلنساِن؟! تساؤالٌت ال تُحصى 
فوَق خياِل الحكماِء، لكن – على ما يبدو - حكماُء 

هذا العالِم في طوِر االنقراِض!

بعد أكثر من عقٍد كامٍل، فشل الرهاُن على منظومة حكم اإلسالم السياسّي، في النموذجين التونسّي والمصرّي، فيما كانت عامل إدامة األزمة في 
سوريا، وليثبت أّن خيارَ اإلسالم السياسّي الذي تدفقت األصوات إلى صناديق االقتراع لصالحه في مصر وتونس، لم يرتِق لمستوى المسؤولّية وفشل 

عوّي والسياسّي. في قراءة الواقع كما فشل في الفصل بين الماضي والحاضر وكذلك بين بين الدَّ
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بلدية الشعب بالطبقة ُتصِدر قراراً ُيلِزم ترقيم تكاسي األجرة صحفيون يحملون على عاتقهم نقل صورة الواقع
 المؤطرة بالمصاعب إلى العالم

مركز روج آفا.. سبع سنوات على تقديم خدماته 
بأبسط التكاليف

بلدية  عليها  عملت  تنسيقية  جلسات  عدة  بعد 
إدارة  مع  وبالتنسيق  الطبقة  مدينة  في  الشعب 
الداخلي  النقل  ومكتب  الداخلية  ولجنة  المرور 
بلدية  أصدرت  بالطبقة  الشعب  لبلدية  التابع 
بإلزام  يقضي  الذي   )92( رقم  التعميم  الشعب 
جميع أصحاب »التكاسي« سيارات األجرة في 
تسجيل آلياتهم وأخذ أرقام محلية خاصة لكل آلية 

في المدينة.
من  أُصدر  الذي  الجديد  القرار  عن  وللحديث 
»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الشعب  بلدية  قبل 
لقاء مع الرئيس المشترك لبلدية الشعب بالطبقة 
عبد الحميد الخمري الذي أوضح لنا فيِه الهدف 
عمل  آلية  تنظيم  في   92 رقم  للقرار  التنظيمي 
تكاسي األجرة في المدينة، وحصر عدد اآلليات 
إدارة  مع  بالتنسيق  وذلك  المدينة  في  العاملة 
الداخلي  النقل  ومكتب  والمواصالت  المرور 
التابع لبلدية الشعب: »سيتم بذلك تحقيق عملية 
ضبط أكبر من خالل تأكيد تحقيق كافة الشروط 
أرقام  المدينة ومنح  اآلليات في  لعمل  المطلوبة 
مكتب  قبل  من  شكلها  تحديد  تم  خاصة  محلية 

النقل تمنح لكل تكسي أجرة في مدينة الطبقة«.

إلزام السائقني بالتسجيل

وأضاف الخمري في سياق حديثهُ: »بلدية الشعب 
بالطبقة على أتم االستعداد الستقبال المراجعين 
من أصحاب التكاسي بشكٍل يومي من أجل تنفيذ 
الرقم  اآللية  ومنح  القانونية  اإلجراءات  جميع 
مراجعة  ضرورة  على  مؤكداً  بها«،  الخاص 
جميع أصحاب التكاسي في المدينة لبلدية الشعب 
العدد  وحصر  اآلليات  جميع  تسجيل  أجل  من 
الكلي وكل من يخالف بنود وشروط هذا التعميم 
خالل الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات 
القانونية بحقِه وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور 

ولجنة الداخلية بالطبقة.

قرار تنظيمي وصعوبات السائقني

ضمن  أجرة  تكسي  سائق  مع  ثاٍن  لقاء  وفي 
مدينة الطبقة »صالح العبيد« قال لنا فيه: »بدأنا 
بلدية  قبل  من  الصادر  بالقرار  التام  بااللتزام 
الشعب في تحديد الرقم الجديد الخاص بالتكاسي 
واستكمال األوراق المطلوبة بالشكل المناسب« 
آلية  يعتبر  الذي  القرار  هذا  مثل  بأهمية  ُمشيداً 
تنظيمية جديدة في سهولة الوصول لكل تكسي 
أجرة ومعرفة صاحبها وعملية ضابطة ناجحة 

خاصة بالمنطقة.
العبيد أشار إلى الطامة والصعوبة الكبرى التي 
تواجه عمل سيارات األجرة في المدينة في عدم 
الوقوف  من  ومنعهم  لهم  رسمي  كراج  تحديد 
يكون  التي  واألماكن  المواقف  بعض  في  الدائم 
القرارات  بعد  سيما  وال  لهم  عمل  حركة  فيها 

األخيرة التي صدرت، ومنع جميع التكاسي من 
التجارية  األسواق  في  رسمي  بشكٍل  الوقوف 

وبعض الشوارع العامة.

شهدت السنين العشر األخيرة ومنذ بدء األزمة 
السورية مخاض أسفر عن والدة عشرات وسائل 
اإلعالم في المنطقة بعدما كان اإلعالم مقتصراً 
الوسائل  فقط، وساهمت  الرسمية  الوسائل  على 
اإلعالمية العاملة في شمال وشرق سوريا بنقل 
الصورة الحقيقية للمنطقة بعد عقود من التهميش 
في  الشعب  حال  لسان  الوسائل  هذه  وأصبحت 
الشوارع ومنصات للتعبير عن همومهم وإيصال 

رسائلهم إقليمياً وحتى دولياً.
وفي استطالع أجرته صحيفتنا »روناهي« عن 
في  الصحفيين  تواجه  التي  الصعوبات  أبرز 
مراسل  سلطان«  الصحفي »حامد  قال  المنطقة 
التي  الصعوبات  أبرز  »من  الفراتية:  إذاعة 
الشدادي  في  العاملين  اإلعالميين  أغلب  تواجه 
وإداري  المسؤولة  الجهات  تعاون  عدم  هو 
الصحفيين،  مع  أحياناً  المدنية  المؤسسات 
واختالق حجج مختلفة من أجل االعتذار عن أي 
تصريح صحفي وحتى إن كان التصريح ضمن 

نطاق عمله«.
وأضاف السلطان: »على سبيل المثال أن أعمل 
على إعداد مادة عن الوضع الخدمي في المنطقة 
بمهنية  أعمل  أن  كصحفي  علي  الواجب  فمن 
وأن أستمع آلراء األهالي من جهة والمسؤولين 
والجهات المعنية من جهة أخرى، وذلك لنكون 
بعدم  نتفاجأ  الجهد  بعد كل هذا  منصفين، ولكن 
والبدء  التصريح  بإعطاء  مسؤولة  جهة  قبول 

باختالق حجج مختلفة«.
وكالة  لدى  العامل  دخيل  بسام  الصحفي  أما 
أنباء هاوار قال لصحيفتنا: »سوريا هي أخطر 
ذلك  ومع  الصحفيين،  للمراسلين  العالم  في  بلد 
الصور  اللتقاط  بحياتهم  يخاطرون  المئات  فإن 
تقارير حول ما  فيديو وإرسال  وتسجيل مقاطع 
إلى  منهم  الكثير  ويسعى  مناطقهم،  في  يجري 
إيصال تقاريرهم واالنتهاكات التي تتعرض لها 
أجل  من  الدولي  المجتمع  إلى  ومناطقهم  مدنهم 

تحقيق العدالة«.

نقل الحقيقة

برفع  آخرون  يرغب  حين  »في  وأضاف: 
الصورة  ونقل  األرض  على  الوعي  مستوى 
الحقيقية لمنطقتهم وخصوصاً بعد غياب وسائل 
اإلعالم المهنية عن المناطق الشمالية والشرقية 

لسوريا طيلة عقود طويلة«. 
الصعوبات  من  الرغم  على  أنه  الدخيل  ويرى 
أن  إال  اإلعالمي  العمل  تتخلل  التي  والمخاطر 
الكثير من الصحفيين يخشون أنه من دون عملهم 
ستظل الفظائع التي تُرتكب بحق أهالي المنطقة 
من دون توثيق، لذلك أخذ الكثير من الصحفيين 
وصورة  صوت  لنقل  األمانة  هذه  كاهلهم  على 

الناس في المنطقة وإيصاله إلى الجهات المحلية 
واإلقليمية والدولية حتى.

وبدوره قال ُمِعد ومقدم البرامج في إذاعة الفراتية 
فراس محمد حيال هذا الموضوع: »دور وسائل 
مرآة  تكون  أن  هو  المنطقة  في  العاملة  اإلعالم 
تحيز  دون  لها  الحقيقية  الصورة  ونقل  للشارع 
األمور،  بعض  انتقدت  أن  وحتى  مهنية  وبكل 

في  يساهم  بناًء  يكون  أن  يجب  النقد  هذا  ولكن 
تحسين واقع المنطقة بعد سنين الحرب الطويلة 

التي مرت عليها«.
معظم  تهرب  سبب  عن  محمد  ويتساءل 
عن  التصريح  أو  واجبهم  أداء  عن  المسؤولين 
أعمالهم أو عن سبب التقصير في بعض األمور.

وتابع مضيفاً: »إن مهمة أي شخص في المنطقة 
سواًء من العاملين في المجال اإلعالمي أو حتى 
االرتقاء  هو  المدنية  المؤسسات  على  القائمين 
بمستوى المنطقة في مختلف الجهات والوصول 

إلى الهدف الذي يتطلع إلية األهالي«.

طريق حافل باملصاعب

نورث  وكالة  مراسل  قال  ذاته  السياق  وفي 
برس باسم شويخ: »هناك العديد من الصعوبات 
تواجه العمل الصحفي في المنطقة أهمها عنصر 
الخوف الذي ال يزال موجوداً عند معظم األهالي 
وابتعادهم عن الكاميرا واعتبارها سالحاً موجهاً 
والتهميش  التغييب  سياسية  بسبب  وذلك  إليهم، 
إضافةً  عقود،  مدار  على  المنطقة  عاشتها  التي 
إلى تخّوف األهالي من وجود الخاليا التي تعمل 
عن  االبتعاد  عن  يجبرهم  مما  مختلفة  ألجندات 
وسيلة  أي  على  الخروج  وتجنب  الصحفيين 

إعالمية«.
تتشكل عند  الكاميرا ال  أن رهبة  الشويخ  ولفت 
الموظفين  المواطن فحسب بل حتى عند بعض 
المدنية  المؤسسات  في  العاملين  واإلداريين 
واعتذارهم عن اإلدالء عن أي تصريح بحسب 

قوله.

قدمت هيئة الصحة بشمال وشرق سوريا مشاريع 
عديدة لتخفيف مصاريف العالج على المرضى 
المشاريع  هذه  ضمن  ومن  المنطقة،  أبناء  من 
الطبقي  للتصوير  آفا  روج  مركز  مشروع 
المحوري الذي افتُتِح في عام 2015، وال يزال 
يقدم خدماته حتى اآلن وبأسعار رمزية ومجانية 
لعدة حاالت، وتسعى الهيئة من خالل مشاريعها 
المستشفيات  في  الخدمات  لتوفير  وإجراءاتها 

والعيادات وصوالً إلى مجانية التطبيب.

مباذا يختص مركز روج آفا؟

حول آلية عمل المركز وتنظيمه وعدد الخدمات 
مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  للمرضى  يقدمها  التي 
للطبقي  آفا  روج  مركز  في  التخدير  أخصائي 
المحوري باألشعة »أحمد عبد هللا«، حيث حدثنا 
عن عمل المركز قائالً: »هذا المركز افتتح من 
قبل هيئة الصحة عام 2015، وهو متخصص 
تصوير  أي  المحوري  الطبقي  بالتصوير  فقط 
أخرى  تصوير  أجهزة  ويوجد  بالكامل،  الجسم 
والعين  القلب  ومركز  خبات  الشهيد  مشفى  في 
ولكن مركزنا مختص فقط بالطبقي المحوري«.
إن صورة  أي  عندنا،  »األسعار رمزية  وتابع: 
ليرة فقط، وهذا سعر  لدينا بكلفة3500  الصدر 
الخاصة  المشافي  مع  بالمقارنةً  رمزي  جداً 
والمراكز األخرى الذين يحددون قيمة الصورة 
لقسم  بالنسبة  أما  سورية،  ليرة  ألف  خمسين 

أو  الدماغ   فتصوير  مجاني  فهو  لدينا  األورام 
الحوض أو البطن تكلفتها في المشافي والمراكز 
الخاصة فيصل لمبلغ يفوق الثالثمئة ألف ليرة، 
الشهداء  وعوائل  مجانية  هي  مركزنا  في  أما 
أيضاً مراجعاتهم مجانية، ومؤخراً وصلنا قرار 
ليتضمن القرار قوات سوريا الديمقراطية وأيضاً 
أهالي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض لتكون 

مراجعاتهم المرضية مجانية«.

حالة مستفيدة

والعشرين  االثنين  ابنة  طحلو«  محمود  »نيهال 
في جسدها،  تنتشر  كتل  تتعالج من عدة  ربيعاً، 
تحتاج لتصوير الطبقي محوري كل ثالثة أشهر، 
يقول محمود طحلو وهو والدها: »عانت ابنتي 

كثيراً من عدة أزمات صحية، كان من الضروري 
إلى  فذهبت  الخارج،  في  العالج  لتلقي  السفر 
دمشق مراراً كل فترة تظهر في جسد ابنتي كتل 
الضروري  ومن  بجسدها،  عديدة  مناطق  في 
المحوري لحالتها، ووجود هذا  الطبقي  تصوير 
المركز المختص بالتصوير في روج آفا يُخفف 
علينا عناء السفر وتكاليف التصوير ألنها تتلقى 

الخدمات الصحية هنا بالمجان«.

أعامل املركز وأهدافه

وعن المعاينات وأعداد المرضى الذين يتوافدون 
بكل يومي أوضح لنا »العبد هللا«: »إن األجهزة 
لدينا لها قدرة معينة وال نستطيع تشغيلها لفترات 
والدوام  به،  المسموح  الحد  من  أكثر  أي  أطول 
الساعة  حتى  صباحاً  الثامنة  الساعة  من  يبدأ 
 25 الى   20 من  لنا  يُسمح  أي  ظهراً،  الثالثة 
اإلسعافية  الحاالت  في  ولكن  يومياً،  صورة 
نصل إلى 35 صورة يومياً، وأكثر المراجعين 
لدينا يطلبون صورة للصدر وخصوصاً في فترة 

كورونا«.
مرضى  من  فهم  المرضى  فئات  »أما  وزاد: 
من  فئة  لدينا  وحتى  واألورام  السرطانات 
نحن  لذلك  السن،  وكبار  أطفال  المراجعين 
نعيش ضغط عمل كبير، ونمر بحاالت خاصة 
والقوات  المفاجئة  كاإلسعافات  أولويات  لهم 
هي  األساسية  األفضلية  ولكن  العسكرية، 

محمود طحلو أحمد عبد اهلل

الشدادي/ حسام دخيل - ال يزال العمل الصحفي محفوفًا بالمخاطر والصعوبات، رغم تراجع حدة المعارك والوصول إلى االستقرار نسبيًا، وال يختلف 
الوضع في الشدادي، فالصحفيون يذوقون األمّرين من أجل التقاط صورة واحدة. 

روناهي/ الطبقة - أصدرت بلدية الشعب بالطبقة قراراً ُيلزم أصحاب تكاسي األجرة العاملين في المدينة على ترقيم آلياتهم 
وفق أرقام محلية ضمن »لوغو« عالمة خاصة ُتلصق على سيارات األجرة وذلك بهدف تنظيم وحصر عدد التكاسي العاملة في 

المدينة ومعرفة اآلليات القادمة من مناطق أخرى.

 قامشلو/ رؤى النايف ـ مركز روج آفا لتصوير الطبقي المحوري ُيقدم خدماته للمواطنين بتكاليف رمزية وبعض الحاالت بالمجان، وُيعد مركزاً هامًا 
جداً نظراً ألنه الوحيد الذي يختص بالتصوير الطبقي المحوري بالمنطقة.

تلوث الهواء

تعرض  بأنه  الهواء  تلوث  يُعّرف 
أو  كيميائية  لمواد  الجوي  الغالف 
بيولوجية  مركبات  أو  مادية  جسيمات 
تسبب الضرر لإلنسان والكائنات الحية 
األخرى أو تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة 
بأنه  أبسط  بشكل  يُعّرف  أو  الطبيعية، 
تسبب  أن  يمكن  الهواء  في  مادة  أي 

الضرر لإلنسان والبيئة.

أن  يمكن  الهواء  ملوثات  عام  بشكل   
أو  صلبة  جزيئات  شكل  في  تكون 
يمكن  كما  غازات،  أو  سائلة  قطرات 
نشاط  عن  ناتجة  أو  طبيعية  تكون  أن 
إلى  الملوثات  وتصنف  اإلنسان؛ 
ملوثات أولية ألنها تصدر بشكل مباشر 
كالرماد  الطبيعية  األحداث  أحد  من 
ثورة  من  المنطلقة  والغازات  المتناثر 
أكسيد  أول  غاز  أو  البراكين  أحد 
الكربون المنبعث من عوادم السيارات، 
من  المنبعث  الكربون  أكسيد  ثاني  أو 

مداخن المصانع.
عندما  تتكون  الثانوية  الملوثات  أما 
مع  تتفاعل  أو  األولية  الملوثات  تنشط 
الدخاني  كالضباب  البعض  بعضها 

الكيميائي الضوئي..
عديدة  مصادر  الهواء  ولتلوث 
كل  وهي  البشرية  المصادر  أهمها 
وأغلبها  البشري،  بالنشاط  يتعلق  ما 
)محارق  الوقود  احتراق  عن  ناتجة 
الصناعية  والمنشآت  واألفران  القمامة 
والمركبات  السيارات  ومحركات 
المواد   وكذلك  والجوية(؛  البحرية 
والحرائق  واألتربة  الكيمياوية 
الطالء  مواد  من  المنبعثة  والغازات 
ومثبتات الشعر والورنيش وغيرها من 
المطامر  تعتبر  وكذلك  المذيبة،  المواد 
مصادر  من  النفايات(  طمر  )مواقع 
تلوث الهواء حيث تنتج غاز الميثان )مع 
أنه غير سام(  إال أنه سريع االشتعال 
وقد يؤدي إلى تكوين مواد متفجرة مع 
الهواء، وكذلك يسبب االختناق ألنه قد 

يُحل األوكسجين في األماكن المغلقة.
تلوث  مصادر  من  الغبار  ويعتبر    
لإلنسان  مشاكل  يسبب  الذي  الهواء 
سواء.  حد  على  والحيوان  والنبات 
الهواء  ملوثات  تنتشر  منطقتنا  وفي 
في  الوقود  احتراق  من  بكثرة وخاصةً 
التي يزداد عددها  المركبات  محركات 
المصانع  دخان  وكذلك  يوم؛  بعد  يوماً 
المنشأة حديثاً؛ وال نستطيع عند التحدث 
بشكل  نذكر  أن  إال  الهواء  تلوث  عن 
في  بكثرة  المنتشرة  الحراقات  رئيسي 
شمال وشرق سوريا مما يؤدي لتلوث 
والعناصر  الغازات  من  بالعديد  الهواء 
على  الخطيرة  الكيميائية  والمركبات 
المناخ واإلنسان بشكل خاص؛ وكذلك 
البادية  مناطق  من  المثار  الغبار 
من  يعتبر  لإلقليم  المتاخمة  والصحراء 
أحد أهم )الملوثات للهواء والتي تسبب 
لإلنسان(  الصحية  المشاكل  من  الكثير 
كالربو بشكٍل خاص )وللحيوان والنبات 

على درجات مختلفة(.
تُحل  ان  يمكن  الهواء  مشاكل  جميع   
بشكل أساسي بزيادة المساحة الخضراء 
المستخدم  الوقود  نوعية  وتحسين 
البديلة  الطاقات  على  االعتماد  وكذلك 
إنتاج  إلى  تؤدي  ال  والتي  والمستدامة 
عامةً  بالبيئة  تضر  وعوادم  غازات 

وبالهواء خاصةً. 

زراعة وبيئة 

حممد سعيد

أدوار،  لهم  فنسجل  المراجعين  أما  لإلسعافات، 
ولكن في هذه األيام وخصوصاً أزمات كورونا، 
من  دور  كل  ويأخذ  كبير  ضغط  هنالك  أصبح 

يومين إلى ثالثة«.
افتتاح  من  الهدف  حيال  حديثه  هللا  العبد  وتابع 
كافة  خدمة  هو  األساسي  »هدفنا  المركز: 
وحالياً  الراهنة،  األوضاع  ظل  في  المواطنين 
ال توجد لدينا خطة أو مشروع لتوسيع المركز، 
لتوسيع  آلية  طرح  المستقبل  في  نأمل  ولكن 
هي  مركزنا  آلية  أكثر،  أجهزة  وإضافة  المركز 
مجانية  أو حتى  بأسعار رمزية  الجميع  مساعدة 

مقارنةً مع المشافي الخاصة«.
غلط  »هناك  بالقول:  األطباء  هللا  العبد  وناشد 
واضح من األطباء ألنهم يرسلون المريض ألخذ 
صورة طبقي محوري وهو يحتاج فقط لصورة 
صدر بسيطة وذلك لتوفير التكلفة عنه، ولكن هذا 

خطأ كبير فهم يعرضون المرضى لكمية كبيرة 
من األشعة«.

وهو  هللا«  عبد  »أحمد  مع  لقائنا  ختام  وفي 
للطبقي  آفا  روج  مركز  في  تخدير  أخصائي 
لعدم  األطباء  »نناشد  قال:  باألشعة  المحوري 
فإن  المحوري،  الطبقي  ألخذ  المرضى  إرسال 
ضرورية  حالة  ليست  الطبقي  صورة  كانت 
وخاصةً صورة الصدر أو صورة األشعة العادية 
فيجب أال يكتبوا بإحالتهم أنها حالة إسعافية، ألن 
المريض يتعرض لخطر األشعة وقد تؤثر سلباً 
عليه فكل صورة طبقي واحدة تعادل 50 صورة 
صدر بسيطة، واإلنسان يجب أال يتعرض ألشعة 
كبيرة إال للضرورة القصوى، ومن هذا المنطلق 
نحن نوجه رسالة لكل األطباء ونرجو منهم عدم 
تعريض المريض لشيء من خطورة األشعة، إذا 

كان فقط يحتاج لصورة صدر بسيطة«.

عبد الحميد الخمري صالح العبيد

انخفاض منسوب الفرات يتسبب بتراجع زراعة الذرة الصفراء

إمدادات البن العالمية ُمهددة بسبب اإلغالق في فيتنام

الغربي  الريف  تكسو  الخضراء  الذرة  كانت 
الحال وجف  فتغير  اليوم  أما  كوباني،  لمقاطعة 
وأثر  بالمياه،  اآلبار  يمد  كان  الذي  الفرات  نهر 

ذلك على كافة أنواع الزراعات ومنها الذرة.
المصدر  كوباني  لمدينة  الغربي  الريف  يعتبر 
يمتلك  لكونه  للمدينة  الغذائية  للسلة  األساسي 
من  لقربه  اآلبار  مياه  في  ووفرة  خصبة  تربة 
حتى  األخيرة  األعوام  في  لكن  الفرات،  نهر 
قلة  من  يعاني  أصبح  للمدينة  الغربي  الريف 
اإلنتاج نتيجة قيام دولة االحتالل التركي بخفض 

منسوب المياه.
الغربي  الريف  في  زراعته  يتم  ما  أشهر  ومن 
لمدينة كوباني الذرة الصفراء التي يعتمد عليها 
السكان كمصدر أساسي في تأمين عيشهم، لكن 
بشكٍل  زراعتها  تراجعت  األخيرة  األعوام  في 
كبير وزاد على حسابها زراعة السمسم الذي ال 
يحتاج لسقاية كبيرة من المياه فقط يحتاج ألربع 
سقايات في الموسم بعكس الذرة التي تحتاج إلى 

عشرة سقايات في الموسم الواحد.
وتزرع الذرة في فصل الصيف في شهر أيار/ 
حصاده،  يتم  زراعته  من  أشهر  أربعة  وبعد 
جيدة،  وتربة  مشمس،  جو  إلى  نبتته  وتحتاج 

ولكن تكلفة زراعته باهظة إذ يقوم المزارعون 
الحبة  قيمة  يقدر  الذي  الممتاز  النوع  بزراعة 

الواحدة منه بـ ٤00 ليرة سورية.
يعتمدون  المزارعين  ولكن  عديدة  أنواع  للذرة 
الذرة  رئيسي  بشكل  أنواع  ثالثة  زراعة  على 
والذرة  للحيوانات،  كعلف  ويستخدم  المنغوز 
البوشار  وذرة   ، البشري  لالستهالك  السكرية 

ويستخدم كبوشار.

العوائق التي تعرتض طريق 
املزارعني هذا العام

العام  الذرة هذا  ويشتكي المزارعون من موسم 
باألعوام  مقارنةً  كارثي  الموسم  بأن  ويقولون 
التي مضت، وأن الموسم قد فشل ألنه بحاجة إلى 
األدوية  وإلى  السماد،  وإلى  الحشرات،  مبيدات 
المقّوية وسعر كل هذا بالدوالر األمريكي بينما 

موسمهم يباع بالعملة السورية.
ففي العام الماضي بلغت مساحة الذرة في الريف 
الغربي 2662 دونم، بينما في هذا العام تراجعت 

هذه األرقام لتبلغ 1283 دونم.

قرية حنكش غربي  من  أوجالن علي  المزارع 
مدينة كوباني قال لوكالة هاوار: »زراعة الذرة 
تراجعت هذا العام بشكٍل كبير ألن الذرة تعتمد 
كنا ال نميز بين  المياه، فقديماً  بشكل كبير على 
الفصول حيث كانت الذرة الخضراء تكسو ربوع 
هذه المنطقة، أما اليوم فتغير الحال وتصحرت 
آبارنا  على  أثر  المياه  منسوب  المنطقة. خفض 
التي انخفض منسوبها أكثر من 30 متراً، وهذا 
المازوت  من  كبيرة  كمية  نصرف  يجعلنا  ما 

الستخراج المياه من البئر«.
مساحتها  تبلغ  التي  أرضه  بأن  علي  وأضاف 
ثالثة هكتارات كلفته إلى اآلن أكثر من 1500 
بتوفير  الزراعة  دوالر أمريكي، وناشد مديرية 
مادة المازوت لهم ألن حرارة الصيف هذا العام 

تحتاج  التي  محاصيلهم  »حرق«  في  تسببت 
للسقاية.

أيضا  حنكش  قرية  من  بشار  آلجين  المزارعة 
في  كبير  بشكٍل  تراجعت  »الزراعة  قالت: 
خفض  من  العام  هذا  تضررنا  خاصةً.  منطقتنا 
منسوب  من  خفض  الذي  الفرات  نهر  منسوب 

المياه في آبارنا فتضررت محاصيلنا«.
من  الـ27  منذ  التركي  االحتالل  دولة  وتحبس 
كانون الثاني من العام الجاري كميات كبيرة من 
إلى  تدفقه  منسوب  يبلغ  الذي  الفرات  نهر  مياه 
متر   200 يقارب  ما  حالياً  السورية  األراضي 
مكعب في الثانية، بينما تنص اتفاقية سابقة بين 
الحكومتين السورية والتركية على ضرورة أن 
متر   500 عن  يقل  ال  ما  على  سوريا  تحصل 

مكعب من المياه في الثانية.
إقليم  في  الزراعة  مديرية  تحدد  لم  اآلن  وإلى 
السوق  في  ولكن  الذرة،  بيع  سعر  الفرات 
ليرة سورية،  بـ 1000  الكيلو  بيع  يتم  السوداء 
كما لم يتضح إذا ما كانت اإلدارة الذاتية ستستلم 
هذا المحصول من المزارعين أم سيبقى التداول 

بيد التجار والسوق السوداء.

يهدد اإلغالق العام في فيتنام بسبب وباء كورونا 
اإلمدادات العالمية للبن حيث ال تزال أكبر مدينة 

إلنتاجه في دول جنوب شرق آسيا مغلقة.
التصدير في مدينة هوشي منه  وتخضع موانئ 
الفيتنامية لقيود سفر صارمة بعد االرتفاع الحاد 
في عدد حاالت اإلصابة بساللة دلتا من فيروس 

كورونا.
الروبوستا،  لبن  رئيسياً  منتجاً  فيتنام  وتعد 
في  وتستخدم  المر  بالمذاق  حباته  تتميز  الذي 
التحضير وبعض خلطات  القهوة سريعة  إعداد 

اإلسبريسو.
لحبوب  العام،  هذا  الجملة،  أسعار  وارتفعت 
اآلن.  حتى  المئة  في   50 بنحو  الروبوستا 

في  الواقعة  منه،  هوشي  مدينة  إغالق  ويعني 
الفيتناميين  البالد، أن المصدرين  جنوب شرقي 
في  بما  البضائع،  نقل  في  المصاعب  يواجهون 
ذلك حبوب البن، إلى الموانئ للشحن إلى جميع 

أنحاء العالم.
للمصدرين  أخرى  مشكلة  السفر  قيود  وتمثل 
الذين يواجهون بالفعل نقصاً خطيراً في حاويات 

الشحن وارتفاعاً كبيراً في التكاليف.
رئيسياً  جزءاً  وموانئها  منه  هوشي  مدينة  وتعد 
من شبكة الشحن العالمية التي تمتد من الصين 
والكاكاو  البن  جمعية  ودعت  أوروبا.  إلى 
الفيتنامية ومنظمات تجارية أخرى حكومة البالد 
إلى تخفيف القيود للمساعدة في تجنب المزيد من 

على  المترتبة  والتكاليف  الشحنات  في  التأخير 
هذا التأخير.

النقل  وزير  استجاب  الماضي،  األسبوع  وفي 
أوامر  إصدار  خالل  من  للمطالب  الفيتنامي 
باتخاذ  البالد  جنوب  في  اإلقليمية  للسلطات 
غير  األعباء  لتخفيف  الالزمة  اإلجراءات 
ذلك  في  بما  البضائع،  نقل  على  الضرورية 
يواجهها  التي  المصاعب  وليست  القهوة. 
المنتجون الفيتناميون سوى أحدث مشكلة تواجه 

صناعة القهوة في العالم.
بن  لحبوب  منتج  أكبر  البرازيل،  شهدت  فقد 
من  محصولها  تأثر  العالم،  في  الفاخرة  أرابيكا 
األسوأ  الصقيع  وأدى  والصقيع.  بالجفاف  البن 

إلى ارتفاع تكلفة  البرازيل منذ عام 199٤  في 
حبوب البن غير المحمصة إلى أعلى مستوياتها 

خالل ما يقرب من سبع سنوات.
ووفقاً لبعض التقارير، كان ضرر الصقيع شديداً 
لدرجة أن بعض مزارعي البن قد يحتاجون إلى 
إعادة زراعة أشجار بن جديدة، ما قد يعني أن 
سنوات  ثالث  إلى  يصل  ما  سيستغرق  األمر 

الستئناف اإلنتاج.


