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العبد: اإلدارة الذاتية الحل ألزمة 
الجنوب السوري

»الرتبية والتعليم« تتحّضر النطالق 
العام الدراسي الجديد يف الرقة

أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد، أن األحداث في 
الجنوب السوري وعودة الصراع إليه وال سيما في درعا 
يندرج ضمن إطار التنافس الروسي اإليراني لبسط النفوذ 
والمحافظات  بالمجمل  الحكومة  مناطق  في  أكبر  بشكٍل 

المحاذية لحدود إسرائيل بخاصة...«4

تتحّضر لجنة التربية 
والتعليم في الرقة 

النطالق العام الدراسي 
الُمقبل بغية الوصول 

ألقصى مراحل االستعداد، 
بما يوفر كافة احتياجات 

الطلبة والمعلمين على 
حٍد سواء...«6

جيهان خضرو: التصديق عىل قانون النظام الداخيل 
لمنسقية المرأة يحمي المرأة وينظم قوتها

ألن بناء المجتمعات يرتقي بوجود المرأة بشكٍل 
قوي وناجح، تصادق منسقية المرأة على قانون 
لتتمكن  وتنظيمها  وتوعيتها  حمايتها  يضمن 
من أخذ دورها بالمجتمع وترسيخ مبدأ العدالة 

االجتماعية...«3

ما من سالم في الشرق 
األوسط إال بتحرير قائد السالم

أكدت الحقوقية سيآل علي أن اعتقال فيلسوف األمة الديمقراطية وقائد الحرية وداعي 
لن  السالم  بأن  وأكدت  الحقيقي،  السالم  مفهوم  غياب  على  دليل  أوجالن  القائد  السالم 
مفهومه  ويكتمل  للشعوب،  واألمن  والديمقراطية  العدالة  تحقيق  خالل  من  إال  يتحقق 
بمحاسبة مجريم الحرب الذين يمارسون السياسات الالأخالقية في سبي�ل مصالحهم...«4

مثقفو كري سيب: ثقافة 
الحماية الذاتية ضرورية 

للعيش بأمان وسالم

تأتي ثقافة »الحماية الذاتية« 
مصاحبة لمفهوم الدفاع المشروع عن 

النفس، ويهدفان لحماية الخصائص 
األصيلة التي تميز األفراد والجماعات 

والشعوب للعيش بأمان وسالم، 
والوقوف بوجه محاوالت اإللغاء 
الصهر واإلبادة من قبل األطراف 

المعتدية...«8

المراكز التدريبية 
الرياضية... خطوة 

غائبة حاضرة...

بدأت تجربة المراكز التدريبية في عام 
2017 من قِبل مشروع صدى الذي 

كان برعاية منظمة األمم المتحدة 
للطفولة “اليونيسف” وإشراف 

مباشر من جمعية “سوريا األمل” 
بالتنسيق مع االتحاد الرياضي بإقليم 
الجزيرة، ودامت لعام واحد، وتوقفت 

وتبخرت الفكرة لسنوات، ولكن 
لماذا؟. ..«10

روناهي/ عين عيسى ـ لفت الرئيس المشترك 
الدولة  أن  إلى  شاهين  محمد  الفرات  إلقليم 
التركية المحتلة خرقت كل األعراف والقوانين 
من  الدول  بين  الجوار  حسن  لعالقات  الدولية 
لتقويض  مصراعيها  على  الحدود  فتح  خالل 

السالم واألمان على األراضي السورية. 

السالم  مساعي  تُقوض  المحتلة  التركية  الدولة 
التي تنشد تحقيقها شعوب شمال وشرق سوريا، 
وهنالك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الدولة 
الروسية الضامنة والحكومة السورية المتواجدين 
النار،  إطالق  وقف  أساس  على  المنطقة  في 

عدوان  بعد  المدنيين  وحماية  السالم،  وتحقيق 
الدولة التركية على مناطق شمال وشرق سوريا 
 2019 عام  من  األول  تشرين  من  التاسع  في 
إلقليم  المشترك  الرئيس  كشف  الصدد؛  وبهذا 
الفرات محمد شاهين أن الدولة التركية المحتلة 
خرقت كل األعراف والقوانين الدولية لعالقات 

الحدود  فتح  الدول من خالل  بين  الجوار  حسن 
السالم واألمان على  لتقويض  على مصراعيها 
العدوانية  سياستها  لتطبيق  السورية،  األراضي 
السورية، وتهجير  الشعوب  واالستعمارية بحق 
أراضيهم  من  السوريين  من  اآلالف  مئات 
وغير  المريب  الصمت  ظل  في  وممتلكاتهم، 

المقبول من المجتمع الدولي.
ل الرئيس المشترك إلقليم الفرات على إرادة  وعوَّ
المؤزر  النصر  تحقيق  في  السورية  الشعوب 
والجرائم  والمخططات  الصعوبات،  كافة  رغم 
بأن  التاريخ  »علمنا  قائالً:  ضدها  تحاك  التي 
إرادة الشعوب الحرة هي المنتصرة على أعتى 
األسلحة والترسانات، وخلق الفوضى هو هدف 

المحتلة،  التركية  الدولة  األعداء، وعلى رأسهم 
والكفاح،  النضال  وتير  رفع  من  بد  ال  لذلك 
الحرية  إلى  الوصول  حتى  األعداء  ومقارعة 

المنشودة«.
تشاطرنا  كلها  العالم  بأن »شعوب  وبيّن شاهين 
في  المحقة  مطالبنا  مع  وتتعاطف  به،  نمر  ما 
أخالق  رأت  أن  بعد  والسالم  األمان  تحقيق 
وال  المرتزقة،  دحرت  التي  شعوبنا  ومبادئ 
زالت تقارعهم«، وأضاف: »لذلك شعوبنا قوية، 
الذاتية  وقدراتها  ذاتها  على  االعتماد  وتستطيع 
في سبيل الدفاع عن السالم العالمي الذي كانت 

وال زالت خط المواجهة األول ضدها«.

وندد شاهين بموقف الضامن الروسي والحكومة 
السوريّة حيال الهجمات والجرائم التي ترتكبها 
الدولة التركية المحتلة في مناطق مقاطعة كري 
سبي المحتلة، وباقي المناطق السورية، وطالبها 
بموجبها  دخلوا  التي  تعهداتهم  على  بالوقوف 
مناطق شمال وشرق سوريا بعد اتفاقية سوتشي 

في 22 تشرين الثاني من عام 2019.
في  الفرات  إلقليم  المشترك  الرئيس  وطالب 
نهاية حديثه المجتمع الدولي، والمنظومة الدولية 
بالوقوف مع شعوب شمال وشرق سوريا إليقاف 
وممارساتها  المحتلة،  التركية  الدولة  عدوان 

المناهضة للسالم العالمي.

الحسكة/ آالن محمد - باشرت هيئة المرأة في 
إقليم الجزيرة بإنشاء مشاريع إنسانية بالدرجة 
مع  تتناسب  الثانية  بالدرجة  وخدمية  األولى، 
وأبرزها  األصعدة،  كافة  على  الطفولة  رعاية 

دار حماية الطفولة بالحسكة. 

شمال  مناطق  في  األطفال  من  الكثير  تعّرض 
وشرق سوريا، لفقدان ذويهم بسبب إما الحروب 
التركي  االحتالل  جيش  آلة  بها  تسببت  التي 
اإلجرامية أو افتراق األم واألب نتيجة ظروف 
معينة، مما ترك األطفال في حالة شرود وضياع 
لذا أخذت اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 
االجتماعية  الخدمة  مفهوم  تبني  عاتقها  على 
األطفال  وأولت  والطفولة،  األُسرة  مجال  في 
المتضررين بشكٍل مباشر من الحروب اهتماماً 
خاصاً، من خالل الممارسات المهنية التي تهتم 
بتزويدهم بكافة الخدمات االجتماعية، وإمدادهم 
وتعالج  حمايتهم،  على  تعمل  التي  بالمساعدات 
الظروف  ظل  في  الحساسة  النفسية  مشاكلهم 

الصعبة التي يعانون منها.
تعد مبادرات فتح دور حماية الطفولة في مناطق 
وضرورية  حتمية  خطوة  سوريا  وشرق  شمال 
ألقسى  المواطنون  فيها  يتعرض  لمنطقٍة 
الظروف االقتصادية واالجتماعية نتيجة تحولها 
لمنطقة صراع عسكري بسبب هجمات االحتالل 
المدنية،  المناطق  على  ومرتزقتِه  التركي 
المدنيين العّزل، حيث يبرز  والمأهولة بالسكان 
التركي ووحشيتهُ، من  عنوان همجية االحتالل 

واللجوء  القسري  التهجير  حجم  مالحظة  خالل 
إلى المخيمات، فكان وال بد من تحرك مؤسسات 
التي  العوائل  الحتواء  االجتماعية  الخدمات 
والتهجير وعانت من  والقتل  للقصف  تعرضت 
عوائل  فّرقت  والتي  المعيشية،  الظروف  أقسى 

وشتت شملهم وبشكٍل خاص األطفال. 

آلية عمل دار حامية الطفولة

صحيفتنا  التقت  الموضوع؛  هذا  عن  وللحديث 
إقليم  في  المرأة  هيئة  رئيسة  مع  »روناهي« 
»تعتبر  قالت:  حيث  ساروخان  زينب  الجزيرة 
دار حماية الطفولة من المؤسسات التابعة لشؤون 
الخدمات االجتماعية، وهي تعنى بتوفير الحماية 
والرعاية والتعليم لألطفال بما يضمن مستقبلهم 
األطفال  تمكن  حيث  والتعليمي،  التربوي 
والتعليمية  الرياضية  أنشطتهم  ممارسة  من 

من  نوع  تؤمن  وبالتالي  عام  بشكٍل  والسلوكية 
االستعاضة عن فقدان ذويهم، من خالل ُمربيات 
مما  المجال،  هذا  في  خبرة  وذوات  متعلمات 
يضمن اندماجهم في المجتمع بالسياق الطبيعي، 
والعاطفية،  اإلنسانية  حاجاتهم  إشباع  ومهمتها 
وهي مؤسسة اجتماعية بحتة ولها مكانة بارزة 
الخدمة  ومؤسسة  مرأة  كهيئة  أولوياتنا  سلم  في 

االجتماعية«. 

املرحلة األوىل من التدشني

تدشين  بعد  فيما  األولى  »المرحلة  بأّن  مضيفةً 
من  طفالً   45 إحضار  ستكون  الدار،  وافتتاح 
دار حماية الطفولة في رميالن، لتخفيف الضغط 
عن الدار هناك، ونحن مستمرون الستيعاب ما 
الدار  قدرة  مع  يتناسب  بما  يقارب 100 طفل، 
من  والمكونة  الحالي  الوقت  في  االستيعابية 
100 سرير، وسيتم اختيار األطفال وفقاً لدراسة 
تعاين وضعهم العائلي والنفسي، لتطبيق كل ما 
تحدثنا عنه في البداية كطبيعة وظيفية للدار في 
حماية األطفال، وسيكون هناك متابعة لمهجري 
الحروب الذين فروا من ويالت االحتالل التركي 
بالطفولة،  يتعلق  بما  المقبولة  غير  وممارستِه 
ظروٍف  من  األطفال  من  العديد  عانى  حيث 
الطبيعي  النتاج  كانت  قاسية،  وعائلية   أُسرية 
رأوه  الذي  والتدمير  والقتل  الممنهج  للقصف 

األطفال بشكٍل مباشر«. 

األثاث والتجهيز يتناسب مع 
حاجة األطفال

الطفولة  حماية  دار  الفتتاح  احتفالية  تنظيم  بعد 
حضرت  الحسكة،  جنوبي  المشيرفة  حي  في 
تُعنى  التي  والشخصيات  المؤسسات  من  العديد 
المعنيين  خاللها  من  تحدث  اإلنساني،  بالجانب 
بإدارة الدار، عن حجم التجهيزات فتصميم البناء 
على  تحتوي  ونادرة،  مميزة  لمعايير  وفقاً  كان 
غرف للدارسة والتعليم، وغرف حديثة مجهزة 
بأسرةٍ جديدة ومكيفات، وصالة لأللعاب ومطعٍم 

كرة  وملعب  ترفيهية  لصالة  باإلضافة  لألكل، 
قدم ومالهي.

منوهةً بأنهُ سيتم استقبال أول دفعٍة من األطفال 
الفعالية  هذِه  وستقام  القادم،  األسبوع  بداية  في 

بعيداً عن اإلعالم مراعاةً لحساسية الوضع.
المرأة  هيئة  رئيسة  أكدت  حديثها  ختام  وفي 
أّن  على  ساروخان  زينب  الجزيرة  إقليم  في 
مسؤولية  وحمايتهم  األطفال  رعاية  »موضوع 
أمانةُ  كبيرة وواجب أخالقي وإنساني، األطفال 
في أعناقنا وسنستمر بتقديم الدعم لهم تحت أي 

ظرٍف من الظروف«. 

شاهين: إرادة شعوبنا قوية لتحقيق األمان والسالم ومقارعة الُمعتدين

دار حماية الطفولة بالحسكة.. توفير للحماية والرعاية والتعليم لألطفال

بعدسة : غاندر اسكندر
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إعالنات الشبيبة في إقليم الفرات: سنناضل من 

أجل رفع العزلة وتحرير القائد أوجالن

جاسيندا أرديرن: الهجوم 
على مركز التسّوق في 

أوكالند إرهابي

استمرار قصف االحتالل 
التركي لمخيم مخمور

للقاء موكلهم في إمرالي... محامو القائد يتقدمون بطلب جديد

مقاومة اإلضراب المفتوح عن الطعام تدخل 
يومها 281

الشبيبة  حركة  إداريّو  شدد  ـ  األخبار  مركز 
الثورية السورية في إقليم الفرات على مواصلة 
الفاشية  ضد  الذات  على  واالعتماد  النضال 
التركية، وأكدوا بأنهم يساندون حملة اإلضراب 
العزلة  لرفع  التركية  السجون  في  الطعام  عن 

عن القائد عبد هللا أوجالن وتحريره جسدياً.

عزلة  فرض  التركي  االحتالل  دولة  تواصل 
وتمنع  أوجالن،  هللا  عبد  القائد  على  مشددة 
مطالبات  وسط  زيارته،  من  وعائلته  محاميه 
لقاء مع  آخر  العزلة عنه، وجرى  برفع  متتالية 
القائد أوجالن في السابع من آب 2019، حيث 
أويسال  تمكن محاموه ريزان ساريجا ونوروز 
لقائه بعد ثماني سنوات من العزلة المشددة  من 

عليه في سجن إمرالي.
فيما كان آخر تواصل له مع العالم الخارجي في 
مع  هاتفي  اتصال  الماضي خالل  آذار  25 من 
ثم  دقائق  دام خمسة  الذي  أوجالن  شقيقه محمد 
شعبية  غضب  موجة  عقب  وذلك  فجأة،  انقطع 
عارمة حول األنباء التي نشرتها وسائل التواصل 
االجتماعي في تركيا، في 14 من الشهر نفسه 

وأفادت بتدهور وضعه الصحي.
القائد عبد هللا  المشددة على  العزلة  وألجل رفع 
المفتوح عن  اإلضراب  تتواصل حملة  أوجالن 
في  السياسيون  المعتقلون  أطلقها  التي  الطعام 
سجون كردستان وتركيا ضد العزلة، حيث بدأ 
المعتقلون السياسيون في السجون التركية بتاريخ 
الماضي  الثاني  تشرين  من  والعشرين  السابع 
إلنهاء  الطعام  عن  المفتوحة  اإلضراب  حملة 
العزلة المشددة التي تطال القائد عبد هللا أوجالن 
االنتهاكات  وإنهاء  إمرالي،  جزيرة  سجن  في 

التي يتعرض لها المعتقلون في السجون.
والقائد عبد هللا أوجالن تعّرض لألسر منذ 22 
عاماً إثر مؤامرة دوليّة نفذتها قوى دولية وإقليمية 
عام 1999 في العاصمة الكينية نيروبي وسلمته 

إلى السلطات التركية.

لن يهدأ لنا بال حتى تحرير 
القائد

حركة  باسم  الناطقة  تحدثت  السياق  هذا  وفي 
الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات هبون 
محمد لوكالة هاوار لألنباء فقالت: تشديد العزلة 
المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن مع مرور 
وألجل  حياته؛  على  كبيراً  خطراً  يُشكل  الوقت 
السجون  في  المعتقلون  بدأ  فقد  العزلة  رفع 
التركية حملة إضراب عن الطعام ونحن بدورنا 

نساند تلك الحملة.
وأكدت هبون: علينا مساندة حملة اإلضراب عن 
الطعام بكافة الُسبل، سواء عبر تنظيم الفعاليات 
أو المشاركة في حملة اإلضراب عن الطعام إن 

لزم األمر.
واختتمت هبون محمد حديثها قائلةً: لن يهدأ لنا 
بال حتى رفع العزلة عن القائد وتحريره جسدياً، 
وتيرة  من  ونرفع  نناضل  سنبقى  ذلك  وألجل 

النضال.

سُنقاوم االحتالل بكافة الوسائل 
املتاحة

الشبيبة  لحركة  المشترك  الرئيس  قال  وبدوره 
الثورية السورية في إقليم الفرات محمد محمود: 
أعلنا  قد  كنا  القائد  عن  العزلة  رفع  أجل  »من 

حرية  وقت  حان  سننتصر  »حتماً  حملة  عن 
القائد آبو« تمت عبرها الكثير من الفعاليات وال 
لتنظيم  وسيلة  وستصبح  مستمرة،  الحملة  تزال 
المجتمع من كافة الجهات وبشكٍل خاص ألجل 

تنظيم الشعب وفق حرب الشعب الثورية«.
بدأت الحملة في 15 آب في عام 2020 حملة 
بهدف رفع العزلة عن القائد عبد هللا أوجالن في 
سننتصر  »حتماً  شعار  تحت  التركية  السجون 
ضمن  ونظمت  آبو«،  القائد  حرية  وقت  حان 
من  الفعاليات  من  الكثير  الحملة  هذه  إطار 
االعتصام  خيم  وتنظيم  للشبيبة  راجلة  مسيرات 
حركة  قبل  من  الفعاليات  من  الكثير  وغيرها 
شمال  مستوى  على  السورية  الثورية  الشبيبة 

وشرق سوريا كافة.
واختتم محمد محمود حديثه بالقول: على النضال 
بوجه الفاشية التركية قائالً: سنبقى صامدين ضد 
تحرير  حتى  بوجهه  ونقاوم  التركي  االحتالل 
القائد، نستنكر صمت المنظمات الدولية، شعوب 
المنطقة وشبابها ال يثقون بعهود القوى الخارجية 
بل يعتمد الشعب على نفسه وبنضاله ضد العدو 
التركي ألجل رفع العزلة وتحرير القائد جسدياً.

هذا وتلتزم المنظمات الدولية التي تعني بحقوق 
التعذيب  مناهضة  لجنة  مقدمتها  وفي  اإلنسان 
التابعة للمجلس األوروبي CPT الصمت حيال 
االنتهاكات التركية المتواصلة بحق القائد عبد هللا 

وزراء أوجالن والمعتقلين الكرد في السجون التركية. رئيسة  وصفت  ـ  األخبار  مركز 
على  الهجوم  أرديرن،  جاسيندا  نيوزيلندا 
زوار أحد األسواق في مدينة أوكالند والذي 
خلّف ست إصابات من بينهم ثالثة مصابين 
بكل  إرهابي  هجوم  بأنه  حرجة،  حالة  في 

معنى الكلمة.

بعد الهجوم على السوق قالت رئيسة وزراء 
نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في بث مباشر نقلته 
قناة »نيوزيلندا هيرالد« قام متطرف بهجوم 
إرهابي في أوكالند بعد ظهر الجمعة، حيث 
األبرياء  المدنيين  من  ستة  الهجوم  استهدف 

ثالثة منهم إصاباتهم خطيرة.
وأضافت جاسيندا: منفذ الهجوم هاجم زوار 

أحد المتاجر على األغلب يحمل أيديولوجية 
»داعش« اإلرهابي المحظور عالمياً، وتبين 
وصل  سريالنكيًا  مواطنًا  كان  المهاجم  بأن 
لمراقبة  وخضع   2011 عام  البالد  إلى 

السلطات عام 2016.
هذا وأعلنت الشرطة النيوزيلندية، بأنها قتلت 
أصاب عدة أشخاص في  بالرصاص رجالً 
بمدينة  تسوق  مركز  في  وقع  حادث خطير 
بأن  النيوزيلندية  الشرطة  وأكدت  أوكالند 
»نيو  بضاحية  للتسوق  مركزاً  دخل  رجالً 
لين« وأصاب عدة أشخاص«، بحسب وكالة 
مكان  الشرطة  حددت  ثم  ومن  »رويترز، 
في  وتوفي  بالرصاص،  أصيب  وقد  الرجل 

مكان الحادث بعد ذلك.

تابعة  ُمسيرة  طائرة  قصفت  ـ  األخبار  مركز 
الشهيد  مخيم  الجمعة  التركي  االحتالل  لجيش 
عن  القصف  وأسفر  )مخمور(،  جودي  رستم 
وقوع  دون  المدنيين  بممتلكات  مادية  أضرار 

إصابات بين المدنيين.

وبحسب ما أفاد به مراسل وكالة روج نيوز أن 

القصف لم يسفر عن أضرار بشرية واقتصرت 
األضرار على المادية فقط.

الموقع  إلى  المخيم  أهالي  توجه  القصف  وبعد 
التي  المادية  األضرار  ليشاهدوا  المستهدف 
لحقت بمكان القصف، وعبروا عن استيائهم من 
صمت الحكومة العراقية حيال قصف االحتالل 

التركي المستمر على المخيم.

مركز األخبار ـ طلب جديد تقدم به محامو القائد 
عبد هللا أوجالن لمكتب المدعي العام الجمهوري 
إمرالي  جزيرة  في  بموكلهم  للقاء  بورصا  في 
المعزولة، وتقدم محامو القائد عبد هللا اوجالن 
ريزان  أرول،  أوزكور  فائق  أوزتورك،  رازية 
العامة  للنيابة  بطلب  يوركلي،  ساريجا وجنكيز 

في بورصا للقاء بموكلهم في سجن إمرالي.

عبد  بالقائد  للقاء  لهذا  المحامين  طلب  ويأتي 
طلبات  من  طويلة  سلسلة  ضمن  أوجالن  هللا 
لها  المحامون، ولم تستجب  بها  تقدم  التي  اللقاء 
السلطات القضائية لدولة االحتالل التركي وذلك 
القانوني  بعيدة عن اإلطار  بحتة  لدوافع سياسية 

والحقوقي.
عبد  القائد  محامو  واستطاع 
موكلهم  مقابلة  أوجالن  هللا 
الثاني  ثماني سنوات في  بعد 
أيار،  من  والعشرين  والثاني 
و12 و18 حزيران والسابع 
من آب من عام 2019 ومن 
السلطات  رفضت  بعدها 
الطلبات  جميع  التركية 
للقاء  المحامون  يقدمها  التي 

موكلهم.

عن  المفتوح  اإلضراب  حملة  ـ  األخبار  مركز 
في  السياسيون  المعتقلون  أطلقها  التي  الطعام 
المشددة  العزلة  ضد  وتركيا  كردستان  سجون 
أوجالن  هللا  عبد  الكردي  الشعب  قائد  على 

تتواصل من دون توقف لتدخل يومها 281.  

وكان المعتقلون السياسيون بدأوا حملة اإلضراب 
المفتوح هذه بتاريخ السابع والعشرين من تشرين 

الثاني الماضي إلنهاء العزلة المشددة التي تطال 
في سجن  أوجالن  عبد هللا  الكردي  الشعب  قائد 
جزيرة إمرالي وإنهاء االنتهاكات التي يتعرض 

لها المعتقلون في السجون.
اإلضراب  حملة  تتواصل  أخرى  جهة  ومن 
رستم  الشهيد  مخيم  في  الطعام  عن  المفتوح 

جودي لالجئين في مخمور لتدخل يومها 260.

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 2067 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إبراهيم المحمد              
والجهة المدعى عليها: عيادة الصالح          

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

________________________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/1204م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أحمد إبراهيم      

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  برغش أفندي، بطلب تثبيت بيع، 

هو يوم األحد الواقع في 2021/9/26م الساعة /10/ فعليك إن 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 األساس /3252/ لعام 2021 م

على السيد: أحمد الشواخ بن شواخ الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/9/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: خالد المحمود بن خليل، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /452/ لعام 2021

على السيد: أحمد حسين الخلف بن حسن   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /2484/ المقامة عليك من قبل: أمين إبراهيم بن عبد الرحيم 

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

________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2017 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أحمد عوض ابن إبراهيم         
والجهة المدعى عليها: صالح أحمد ابن عايد     

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

________________________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/1316م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إدريس علي بن خليل    

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك توفيق نبي محمد، بطلب تثبيت البيع، 

هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/20م الساعة /10/ فعليك إن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة/ هيئة العدالة 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

________________________________________

مذكرة: إخطار
في الدعوى رقم أساس 2084 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: أماني الفرج بنت فرج           
والجهة المدعى عليها: وليد الفرج بن علي       

بدعوى: طالق  تاريخ الجلسة 20/ 2021/9م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/1154م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أيمن عالء الدين العليوي  

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك شاهين إسماعيل بن رشيد، بطلب تثبيت البيع، 
هو يوم الخميس الواقع في 2021/9/16م الساعة /10/ فعليك إن تحضر في الوقت المعين  

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

________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1427/ لعام 2021

على السيد: باسل الجدعان بن صالح    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

األربعاء 2021/9/22م
للنظر بالدعوى األساس /1817/ المقامة عليك من قبل: ديانة الجدعان بنت خالد 

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

________________________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/1062م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: بوزان البوزان بن عمر 

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك حمي خليل، بطلب تثبيت البيع، 

هو يوم األربعاء الواقع في 2021/9/15م الساعة /10/ فعليك إن 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 2049 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: تركي الحميد       
والجهة المدعى عليها: جاد هللا الخلف   

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

________________________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/1155م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: ثرية محمد موسى - رضوان جميل خير الدين    

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك خالد عبد هللا، بطلب تثبيت البيع، 

هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م الساعة /10/ فعليك إن 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 
تبليغ رقم /1661/ لعام 2021

طالب التبليغ: جاسم الحاج محمد بن محمد       
المطلوب تبليغه: محمد األحمد بن علي    

الدعوى رقم أساس / 1443/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي
/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم، وإن لم تحضر ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 2012 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: جمعة طالس 

والجهة المدعى عليها: فرج األحمد ومنصور حسن                      
بدعوى: تثبيت بيع تاريخ الجلسة 16/ 2021/9م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /1436/ لعام 2021

طالب التبليغ: جمعة محيميد بن خميس            
المطلوب تبليغه: فادي صبرة بن محي الدين         

الدعوى رقم أساس /182/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت شراء سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

مذكرة: إخطار
في الدعوى رقم أساس 1104 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حريم نايف الشريف  
والجهة المدعى عليها: محمد خير شحادة ابن أحمد  

بدعوى: تفريق لعلة الشقاق  تاريخ الجلسة 20/ 2021/9م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3225/ لعام 2021 م

على السيد: حسام حزوري بن افت الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/9/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: عبد هللا العبد هللا بن علي، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /1545/ لعام 2021

طالب التبليغ: حسين الدويحي بن شحادة         
المطلوب تبليغه: محمد حسين األحمد      

الدعوى رقم أساس /446/ 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 
تبليغ رقم /1873/ لعام 2021

طالب التبليغ: حسين الشحود بن سعيد     
المطلوب تبليغه: عبد الكريم خالد الدرويش  

الدعوى رقم أساس /373/ 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 /3315/ لعام 2021 م

على السيد: حسين عبد الرزاق الحسون الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/9/14م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: أحمد محمد األحمد، 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 أساس الدعوى 2021/961م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين علي شهاب     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك  محمد مرعي بن خلف، بطلب تثبيت بيع 

سيارة، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/20م الساعة /10/ فعليك إن تحضر في الوقت المعين  

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

________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2048 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حليمة عساف بنت محمد سعيد     
والجهة المدعى عليها: محمد صالح محمد 

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

________________________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/1363م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حمد عبود حسن   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك خليل كيالني حسين، بطلب تثبيت البيع، 

هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/20م الساعة /10/ فعليك إن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة/ هيئة العدالة 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /801/ لعام 2021

طالب التبليغ: خالد الخلف المحمد بن أحمد               
المطلوب تبليغه: نصر الدين رمضان الخلف            

الدعوى رقم أساس /90/ 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 2021/1275م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد المحمد محمد   

عنوانه بالتفصيل: كري سبي/ الجريدة الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك شاهين إسماعيل بن رشيد، بطلب تثبيت البيع 

السيارة، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م الساعة /10/ فعليك إن تحضر في الوقت المعين  

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

________________________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/1237م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد عائد بن محمد   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك محمد عمر بن مصطفى، بطلب تثبيت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م الساعة /10/ فعليك إن تحضر في الوقت المعين  

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

________________________________________

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2938/ لعام 2021 م

على السيد: خلف الشالح بن خليوف 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: دحام موسى العبد هللا، 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 أساس الدعوى 2021/1341م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل المحارب بن حمو        

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك محمد بن أيوب، بطلب تثبيت بيع السيارة، 

هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م الساعة /10/ فعليك إن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة/ هيئة العدالة الغرفة األولى 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 
________________________________________

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2935/ لعام 2021 م

على السيد: خميس أحمد العبد 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: جلود عز الدين المبارك، 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 /3224/ لعام 2021 م

على السيد: رضوان صالح اإلبراهيم 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: خلف فيصل المحمد، بطلب: تثبيت عقد بيع   
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

________________________________________

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3242/ لعام 2021 م

على السيد: سعيد عبدي بن عارف 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: عزام عشيش بن عبد الرزاق، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

________________________________________

مذكرة: إخطار
في الدعوى رقم أساس 1693 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: ضحى سليمان بنت عطا هللا          
والجهة المدعى عليها: شأس اليوسف بن محمد      

بدعوى: تفريق  تاريخ الجلسة 20/ 2021/9م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /1897/ لعام 2021

طالب التبليغ: عائشة إبراهيم بنت علي   
المطلوب تبليغه: محمد حمادة بن عبد هللا                         

الدعوى رقم أساس / 1251 / والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:
/ تفريق/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /1899/ لعام 2021

طالب التبليغ: عبد القادر الغانم بن عيسى  
المطلوب تبليغه: رمضان محمد بن حسين                        

الدعوى رقم أساس /1365/ 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 
تبليغ رقم /1540/ لعام 2021

طالب التبليغ: عبد هللا علي بن حسن          
المطلوب تبليغه: ذياب العبد العبو بن عبد       

الدعوى رقم أساس /379/ 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: إخطار 
في الدعوى رقم أساس 1289 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبير عايض العودة             
والجهة المدعى عليها: موفق عوض العودة         

بدعوى: تفريق   تاريخ الجلسة 2021/9/20م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /2149/ لعام 2021

طالب التبليغ: عثمان الحسو بن إبراهيم                        
المطلوب تبليغه: أحمد االسعد بن عبد هللا                    

الدعوى رقم أساس / 874 / 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 
تبليغ رقم /1872/ لعام 2021

طالب التبليغ: علي الخلف بن عبد      
المطلوب تبليغه: حفني الحسين الموسى بن مصطفى   

الدعوى رقم أساس /341/ 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 /3228/ لعام 2021 م

على السيد: علي الدرويش بن صالح الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/9/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: أحمد محمد الحسن، 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 أساس الدعوى 2021/1277م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي علو حاجم  

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك خالد طاود، بطلب تسليم عقار، 

هو يوم األحد الواقع في 2021/9/12م 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 
تبليغ رقم /1903/ لعام 2021

طالب التبليغ: عماد العلوبة وحسين العلوبة وأحمد العلوبة                          
المطلوب تبليغه: سهير رفعت بنت بالل                       

الدعوى رقم أساس /1135/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:
/متابعة أعمال/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2023 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عمر الليلي        
والجهة المدعى عليها: عبد اللطيف البكار وعبد هللا عبو    
بدعوى: تثبيت بيع سيارة  تاريخ الجلسة 16/ 2021/9م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2025 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: عيد الكرين   
والجهة المدعى عليها: فرحان الكرين   

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

________________________________________

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2227/ لعام 2021 م

على السيد: عيسى حمدان الحسن 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: كسار أحمد العباس، بطلب: إعادة بناء مأجور، وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /1468/ لعام 2021

طالب التبليغ: غازي ايبو بن محمود           
المطلوب تبليغه: مصطفى مسلم بن محمود        

الدعوى رقم أساس /1283/ 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 2021/1231م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فاضل علو عثمان    
عنوانه بالتفصيل: إقليم كردستان/ الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها عليك عثمان ضايح أفندي، بطلب حجز السيارة، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م الساعة /10/ فعليك إن تحضر في الوقت المعين، 

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

________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2068 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: فراس يونس    
والجهة المدعى عليها: عبد هللا نعو    

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

________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2013 لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: محمد األحمد 

والجهة المدعى عليها: أسامة الرماني 
بدعوى: تثبيت بيع  تاريخ الجلسة 2021/9/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2041 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: محمد الحاج بن خلف            
والجهة المدعى عليها: عمار نعسان بن محمد عيد وعدنان إبراهيم الكدرو        

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

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /1556/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمد الحاج خليل بن خليل        
المطلوب تبليغه: محمود الحاج أحمد بن علي     

الدعوى رقم أساس /523/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت شراء سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /2153/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمد الحسين بن عبد السالم                       
المطلوب تبليغه: عدنان عيسى بن يحيى                   

الدعوى رقم أساس /472/ 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 /2769/ لعام 2021 م

على السيد: محمد الرمو 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: إبراهيم أحمد العلي، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة  
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /2127/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمد العلي بن مصطفى                        
المطلوب تبليغه: علي الحسن بن رويلي                     

الدعوى رقم أساس /838/ 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 /2772/ لعام 2021 م

على السيد: محمد حسين الشامي 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: فاطم خلف الحسن، بطلب: تثبيت زواج ونسب ووفاة 
 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 2021/1112م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد عباس نامي   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك عمر حسن، بطلب تثبيت البيع، 

هو يوم األحد الواقع في 2021/9/26م 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 تبليغ بالصحف
في الدعوى رقم األساس /641/ لعام 2021 م

على السيد: محمد فرحان السليمان الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: عبد هللا المشرف، بطلب: مبلغ مالي 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الكرامة 
                                                                   

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /1084/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمد نور العاشور بن ميزر             
المطلوب تبليغه: أحمد العبد بن جمعة          

الدعوى رقم أساس /279/ 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 للمدعي عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/666م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد وليد حنيفي – شرفان محمد حنيفي         

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك مصطفى حنيفي عثمان، بطلب توزيع تركة، 
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. 

________________________________________

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3573/ لعام 2021 م

على السيد: محمود دريان الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/9/14م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: فهد صالح الحيران، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /2110/ لعام 2021

طالب التبليغ: محيميد المواس بن خليف                         
المطلوب تبليغه: محمد خليف جميل                      

الدعوى رقم أساس /773/ 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 
تبليغ رقم /1874/ لعام 2021

طالب التبليغ: مروان المحمود اليوسف    
المطلوب تبليغه: يوسف وهاب الوهاب 

الدعوى رقم أساس /194/ 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 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 تثبيت بيع، 

هو يوم االثنين الواقع في 2021/9/13م الساعة /10/ فعليك إن تحضر في الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة/ هيئة العدالة الغرفة األولى 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 
________________________________________

مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 2011 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: مسعف الصالح      
والجهة المدعى عليها: وليد المحمود وهليل حسن الخضر  

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

________________________________________

مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2823/ لعام 2021 م

على السيد: مصطفى صالح الشيخ 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: محمود بوزان األحمد، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
                                                                   

________________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /933/ لعام 2021

طالب التبليغ: والء االحمد بنت محمد              
المطلوب تبليغه: محمد كدرو بن حسين           

الدعوى رقم أساس /280/ والمحسومة بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي
/التفريق بين الطرفين/

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 /3222/ لعام 2021 م

على السيد: ياسر عواد العلي الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم الثالثاء الواقع في 2021/9/14م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: حسن الحمود بن عبد، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة
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الدور  منافسات  انطلقت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
القدم،  لكرة   2022 لمونديال  المؤهل  الثالث 
العماني  المنتخب  حقق  النتائج  خالل  ومن 
على  فاز  عندما  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
المنتخب الياباني بهدف بدون رد، بينما خسر 
المنتخب  من  أيضاً  بهدف  السوري  المنتخب 
على  السوري  المنتخب  يفز  لم  حيث  اإليراني 

اإليراني منذ 48 عاماً.

وحقق المنتخب العماني فوزاً ثميناً ومفاجئاً على 
باناسونيك  ستاد  على  نظيف،  بهدف  اليابان، 
سويتا، وذلك ضمن الجولة األولى من التصفيات 
الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

الثالث  والنقاط  الفوز  العماني  األحمر  وخطف 
في الدقيقة 87 بهدف قاتل، عبر البديل عصام 
بالتعادل  األول  الشوط  انتهى  بعدما  الصبحي، 

السلبي.

فشل جديد للمنتخب السوري

جماهيره  بإسعاد  السوري  المنتخب  فشل  بينما 
اإليراني  المنتخب  من  وخسر  الفوز  وتحقيق 
كرة  عبر  جهانبخش  رضا  علي  سجله  بهدف 
السوري  المنتخب  مدافعي  بأحد  ارتطمت 

وخدعت حارسه العالمة.
بأداء جيد في الشوط  المنتخب السوري  وظهر 
حاول  عندما  لمصلحته  ينهيه  أن  وكاد  األول 
اإليراني  المنتخب  يباغت  أن  عثمان  محمد 
بهدف من تسديدة بعيدة، فيما أهدر عمر خريبين 
المنتخب  جزاء  منطقة  قلب  من  ذهبية  فرصة 

اإليراني.
الجماهير  من  الكثيرون  انقسم  المباراة  وبعد 
الكرة السورية والمتابعين في الداخل والخارج 
على نتيجة المباراة فالبعض رآها نتيجة طبيعية 
بين  الفني  بالحال  مقياساً  المنتخب،  خسارة 
في  محروس  نزار  المدرب  وقدوم  المنتخبين 
المعلول  نبيل  التونسي  عن  بدالً  الضائع  الوقت 
للغيابات  باإلضافة  السوري،  للمنتخب  كمدرب 
بنفس  ولكن  بالمنتخب،  تعصف  كانت  التي 

الوقت كان للمنتخب اإليراني أيضاً غياباته.
وغاب العديد من الالعبين عن المنتخب السوري 
من أبرزهم الهداف عمر السومة العب األهلي 
الميداني  وعمرو  الصالح  وأحمد  السعودي، 

وخالد المبيض.
من جانبه الكثيرين قالوا بأنهم فقدوا األمل بهكذا 
من  للكثير  باهت رغم ضمه  أداء  يقدم  منتخب 
النجوم، وانتقدوا المحروس على التبديالت التي 

أجراها في الشوط الثاني وهو خاسر بهدف.
لكرة  السوري  االتحاد  كشف  ثانية،  جهة  ومن 
القدم عن موافقة االتحاد اآلسيوي، على حضور 
في  اإلمارات  لمواجهة  السورية  الجماهير 

وضمن   %30 وبنسبة  باألردن  القويسمة  ستاد 
اإلجراءات االحترازية في األردن.

منتخبي  لقاء  على  السلبي  التعادل  سيطر  بينما 
الكوري الجنوبي والعراقي الذي أقيم على ملعب 
المنتخب  الجنوبية، وظهر  »سيول« في كوريا 
الكوري األفضل في الشوط األول، لكن تحسن 
ولكن  الثاني  الشوط  في  العراقي  المنتخب  أداء 

النتيجة بقيت سلبية بدون أهداف.
وتعادل المنتخب اإلماراتي أمام ضيفه اللبناني، 
دون أهداف، على استاد زعبيل بنادي الوصل 
بعد  الفريقين،  أداء  على  الحذر  وغلب  بدبي، 
فرصة للبنان من حسن معتوق، وتصدي رائع 
في  خصيف،  علي  اإلماراتي،  الحارس  من 

الدقيقة الرابعة.
المنتخب السعودي يقلب الطاولة على فيتنام

كما قص المنتخب السعودي شريط االنتصارات، 
العالم  لكأس  المؤهلة  النهائية  التصفيات  في 
فيتنام  أمام  بهدف  تأخره  قلب  بعدما   ،2022
بارك  مرسول  ملعب  على   ،)1-3( النتصار 

بالعاصمة الرياض.
نظيره  لكن  ضاغطاً،  السعودي  المنتخب  وبدأ 
الدقيقة  في  مفاجئ  بهدف  باغته  الفيتنامي 
الرابعة، عن طريق نغواين كوانغ هاي، بتسديدة 
الحارس  يسار  على  الجزاء  منطقة  خارج  من 
محمد العويس، بعد خطأ من المدافع عبد اإلله 

العمري في تشتيت الكرة.
نقطة  من  التعادل  تسجيل  من  األخضر  وتمّكن 
الدقيقة  في  الدوسري  سالم  بواسطة  الجزاء، 
إضافة  في  السعودي  المنتخب  واستطاع   .55
هدف ثاٍن، بواسطة رأسية ياسر الشهراني، بعد 
تلقيه عرضية من سلطان الغنام في الدقيقة 67. 
وجاء الهدف الثالث عن طريق المهاجم صالح 
 ،80 الدقيقة  في  جزاء  ضربة  عبر  الشهري، 

بعدما تعرض سالم الدوسري لإلعاقة.
نظيفة  بثالثية  الصين  على  أستراليا  وتغلبت 
وسجلت  للجميع،  قوية  رسالة  بمثابة  وكانت 
الشوط األول عبر  أستراليا هدفين متتاليين في 
 24( الدقيقتين  في  بويل  ومارتن  مابيل  أوير 
و26(، وأكدت تفوقها بهدف ثالث لميتشل دوك 

في الدقيقة )70(.
بهذا  المشاركة  المنتخبات  بأن  ذكره  الجدير 

الدور قُسمت إلى مجموعتين وفق التالي:
الجنوبية،  كوريا  إيران،  األولى:  المجموعة   -

اإلمارات، العراق، سوريا، لبنان.
- المجموعة الثانية: اليابان، أستراليا، السعودية، 

الصين، عمان، فيتنام.
أول منتخبين في كل مجموعة مباشرةً  ويتأهل 
إلى النهائيات في قطر العام الُمقبل، بينما يخوص 
المواجهات  من  سلسلة  الثالث  المركز  صاحبا 
آسيوي خامس  مقعد  اقتناص  أجل  الفاصلة من 

محتمل.

جيهان خضرو: التصديق على قانون النظام الداخلي المراكز التدريبية الرياضية... خطوة غائبة حاضرة...
لمنسقية المرأة يحمي المرأة وينظم قوتها

فتاة ُتعيد حلمها بالدراسة من جديد بعد التخلص من قيود الزواج المبكر

التصفيات المؤهلة لكأس العالم... 

منتخب عمان ُيفّجر المفاجأة وهزيمة 

للمنتخب السوري
فتح  تضمن  الذي  صدى  مشروع  انطالق  ومع 
على  اعتمدت  والتي  رياضية  تدريبية  مراكز 
كانت  والتي  قامشلو  مدينة  في  المدربين  خيرة 
ضمن استاد شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو، 
وهذه المراكز كانت سابقاً غرف فارغة وعبارة 
عن مكب للمخلفات والنفيات، وصاالت مغلقة ال 

يستفاد منها باستثناء البعض منها.
عام  كانت  المراكز  هذه  فتح  بداية  أن  ورغم 
حرارة  درجات  وسط  آب  شهر  في   2017
انضموا  والمتدربين  المتدربات  ولكن  مرتفعة 
مدربيهم  مع  وتحدوا  المراكز  هذه  في  للمران 
كل الظروف الصعبة صيفاً وشتاًء ولعام واحد. 
السيئة  واألمور  الشوارع  عن  ابتعدوا  المئات 
كان  مهما  هدف  في  الرياضة  بتعلم  والتزموا 
هناك جني لألرباح للجمعية واليونيسف بحسب 
التسجيل  أن  من  بالرغم  وقتها،  البعض  ادعاء 
بدون  أي  المراكز  ضمن  والتدريب  مجاناً  كان 
دفع أي اشتراك، ولكن األهم علينا هو أن نركز 
كل  جمع  وهي  أال  هامة  نقطة  على  بالمجمل 
هؤالء اليافعات واليافعين من عمر 10 إلى 23 
الرياضات  أنواع  مختلف  على  وتدريبهم  سنة، 
إقليم  في  متوقفة  شبه  منها  البعض  كانت  والتي 
إلى  إيجابيين وننظر  نكون  أن  الجزيرة، ويجب 

النصف المملوء من الكأس.
الفردية  لأللعاب  مراكز  صدى  مشروع  وضم 
القدم،  “كرة  وهي  الجنسين،  ولكال  والجماعية 
السلة، الطائرة، الطاولة، الشطرنج، الكاراتيه”، 
التدريبات  كانت  تقريباً  كاملة  سنة  مدار  وعلى 
وصقلها  المواهب  تنمية  واستطاعوا  مستمرة 
مساوئ  عن  والمتدربين  المتدربات  وإبعاد 
نوعها  من  األولى  الخطوة  وكانت  الشارع، 
االتفاق  قضاء  من  عام  بعد  ككل.  المنطقة  في 
سوريا  وجمعة  واليونيسف  االتحاد  بين  المبرم 
األمل تأمل الجميع استمرار الخطوة والمشروع 
ولكنه توقف ولم يمدد له، ولن نخوض في تلك 
التفاصيل كثيراً ولكن بعدها نام االتحاد الرياضي 
ولم يفتتح مراكز وبقَي من بقي من تلك المواهب 

مع األندية وتبعثر الباقي، وتلك األحالم التي كان 
يحملها المتدربون والمتدربات تبخرت بجرة قلم.

غرف بدون روح

االتحاد  من  يُتطلب  بأنه  الفور  على  بعدها  كتبنا 
اشتراكات  وأخذ  المراكز  هذه  فتح  الرياضي 
حتى  ولكن  والمتدربين  المتدربات  من  رمزية 
ذلك لم يتم وقتها، وبقيت بعض الصاالت والغرفة 
بعض  واستمر  ألندية،  ُسلمت  وبعضها  مغلقة 
والمتدربين  المتدربات  بعض  بتدريب  المدربين 
كان  الذي  شيخي  كادار  الكابتن  مثل  بالمجان 

ُمشرفاً على تدريبات لعبة الشطرنج.
الرياضي  االتحاد  افتتح   ،2021/7/12 بتاريخ 
من  األول  وهو  الطائرة  للكرة  تدريبياً  مركزاً 
كانت  خطوة  وفي  بعامودا  آفاشين  باسم  نوعه 
إيجابية ومن المفترض أن تتوسع الفكرة وتشمل 
 ،2021/8/20 بتاريخ  وبعدها  المناطق،  باقي 
افتُتح مركز تدريبي أيضاً باسم »آفاشين« ولكن 
للعبة كرة السلة في درباسية وتستوعب األعمار 

من ست سنوات وما فوق.

خطوة متأخرة

مراكز  فتح  بدون  لسنوات  االتحاد  مكوث  إن 
تدريبية من قِبله كان نقطة سلبية جداً وقد يكون 
االتحاد  في  المستمر  المشتركة  الرئاسة  تغيير 
الخطوة  هذه  لتأخر  األسباب  أهم  أحد  الرياضي 
كافة  وتشمل  تتوسع  أن  ذكرنا  كما  يجب  التي 
المناطق ولكافة األلعاب ولكال الجنسين، علماً أن 

المراكز التابعة لالتحاد الرياضي هي بالمجان.
زال  ما  والذي  الرياضي  صدى  مشروع  أما 
السلبيات  من  الكثير  ورغم  الكثيرين  ذاكرة  في 
استاد  في  جميلة  لوحات  طياته  في  حمل  ولكن 
الشهيد  وملعب  آذار  من  عشر  الثاني  شهداء 
هيثم كجو بقامشلو، والذي اختتم بإقامة أولمبياد 
بداية  في  وكان  كامل  ألسبوع  دامت  رياضية 
شهر حزيران من عام 2018 وتضمنت سابقة 
من كال  بوجود العبين  نوعها،  من  األولى  هي 
الجنسين في فريق واحد أللعاب كرة القدم والسلة 
والطائرة )فرق مختلطة( إلى جانب فرق للذكور 
وأخرى لإلناث، وكانت تلك األولمبياد اإلعالن 

عن نهاية المشروع.

تعالج  التي  التنظيمية  الجهة  هي  المرأة  منسقية 
اإلدارة  مناطق  ضمن  بالمرأة  الخاصة  القضايا 
منظمات  وتضم  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية 
السياسية،  األحزاب  في  وتنظيماتها  المرأة 
المجتمع  وتنظيمات  المجالس  عن  وممثالت 
والشخصيات  المرأة  بقضايا  المهتمة  المدني 
النسائية المستقلة والشبيبة النسائية، وهدفها حماية 
المرأة من االنتهاكات وتعزيز دورها وتزويدها 
كافة  وتحارب  نفسها  لتحمي  والوعي  بالخبرة 
من  المجتمع  في  ضدها  والتمييز  العنف  أشكال 
خالل جملة من القرارات والقوانين التي تحمي 

المرأة.

ما هي آلية عملها؟

وتأسيسها  المرأة  منسقية  عمل  آلية  وحول 
البداية،  في  لها  تتبع  كانت  التي  والمؤسسات 
الذاتية  اإلدارة  في  المرأة  هيئة  رئيسة  صّرحت 
وهي  خضرو«  »جيهان  سوريا  وشرق  لشمال 
لكتابة  التحضيرية  اللجنة  في  عضوة  أيضاً 
مسودة النظام الداخلي لمنسقيه المرأة قائلةً: »تعد 
المنسقية الجهة المختصة بمعالجة قضايا المرأة 
بحل  وتهتم  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
وتمكينها  وتوعيتها  لتعليمها  باإلضافة  مشاكلها 
والفعال  الريادي  دورها  ألخذ  الوسائل  بكافة 
اإلدارة  مؤسسات  وتنظيمات  هياكل  ضمن 
والسياسية،  اإلدارية  المجاالت  بكافة  الذاتية، 
اإلدارة  شعار  يشبه  الذي  شعارها  لها  وسيكون 
ولها  المرأة،  منسقيات  بداخله  ومكتوب  الذاتية 
بمجالس  وسيطبق  بها  الخاص  الداخلي  نظامها 
والسبب  الذاتية،  اإلدارة  ومؤسسات  المقاطعات 
األساسي لكتابة مسودة النظام الداخلي هو الخلل 
كافة  في  المرأة  منسقيات  هيكليات  في  الموجود 

المؤسسات، وتطوير آلية عملها«.

تشكيلها وتنظيمها

المرأة  لمنسقية  تتبع  التي  المؤسسات  وعن 
أوضحت جيهان: »فيما يخص ذلك نحن ضمن 
هيكلية أصبحنا قسمين وهما، إدارة منسقية المرأة 
وتتشكل من الرئيسات المشتركات للمجلس العام 
ورئيسة  العدالة  ومجلس  التنفيذي  والمجلس 
مراعاة  مع  الذاتية،  والمستشارة  المرأة  هيئة 
والمدنية،  الذاتية  اإلدارات  من  كل  خصوصية 
العامة وتتشكل  المرأة  الثاني هو منسقية  والقسم 
للمجالس  المشتركات  الرئيسات  من  أيضاً 
التشريعية والتنفيذية والعدالة ونوابهن باإلضافة 
والمكاتب  واللجان  الهيئات  رئيسات  كافة  إلى 

التي تتبع لإلدارة الذاتية«.
منذ تأسيس اإلدارات الذاتية والمدنية في الجزيرة 
وعفرين وكوباني الرقة الطبقة منبج دير الزور، 
لها  ليس  ولكن  بعملها،  المرأة  منسقيات  بدأت 
شرعيتها  تمتلك  وأصبحت  المرجوة،  شرعيتها 
أخذت  شباط  أربعة  بتاريخ  الذاتية  اإلدارة  في 
ضمن  هيكليتها  لها  وأصبح  الكاملة  الشرعية 
بهذا  بها  واالعتراف  الذاتية،  اإلدارة  مؤسسات 
مستوى  ورفع  لتدعيم  ضرورة  بات  الوقت 

وتمكين دورها في المجتمع.

التدريبات ومحاورها

واالجتماعات  التدريبات  حول  جيهان  وأجابت 
بصدد  اآلن  »نحن  ومحتواها:  ستتمحور  التي 
المهني  بالجانب  تهتم  خاصة  أكاديمية  إنشاء 
خاصة  جامعة  بمثابة  وتعد  للمرأة،  واإلداري 
والسياسية  اإلدارية  المجاالت  في  النساء  بتأهيل 
االتجاه  بهذا  عملنا  نطاق  وسيتوسع  والتربوية 
مشاريعنا  لكافة  واألساسي  األول  والهدف 

وخططنا المستقبلية هو المرأة«.
كما وأشارت جيهان حول ما يخص متابعة تطبيق 
النظام الداخلي للمنسقية: »نحن مخولون لتطبيق 
هنالك  سيكون  الواقع،  أرض  على  النظام  هذا 
طريقها  عن  سنوية،  ونصف  ربعية  اجتماعات 
المرأة في كل مؤسسات  تقييم وضع  نتمكن من 
هذا  تطبيق  مدى  ما  معرفة  ونستطيع  اإلدارة، 

القانون على أرض الواقع«.
الجاري،  العام  من  شباط  من  الرابع  تاريخ  بعد 
اإلدارة  في  العام  للمجلس  رسمية  جلسة  وفي 
التصديق على  تم  الذاتية لشمال وشرق سوريا، 
مؤسسات  ضمن  المرأة  منسقية  هيكلية  إدراج 
اإلدارة الذاتية وأخذ شرعيتها، وأتت هذه الفكرة 
بتشكل  وتالها  المرأة،  هيئة  قبل  من  بمقترح 
الداخلي  النظام  لجنة تحضيرية لصياغة مسودة 
وهيكلية  ومهام  أهداف  يحدد  بحيث  للمنسقية، 

وأساليب العمل وآليته.

مصادقة القانون لحاميتها

في  المرأة  هيئة  رئيسة  مع  لقائنا  ختام  وفي 
»جيهان  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
خضرو« والعضوة في اللجنة التحضيرية لكتابة 
مسودة النظام الداخلي لمنسقيه المرأة أكدت لنا: 
األمة  لمشروع  األساسية  الركيزة  هي  »المرأة 
الديمقراطية وألنها األساس بالوصول واالرتقاء 
مبدأ  على  يقوم  حر  ديمقراطي  سياسي  بمجتمع 
االهتمام  من  بد  ال  لذلك  والمساواة،  العدالة 
بالمرأة وتدريبها وتمكينها فكرياً ووضعها على 
المسار الصحيح، وكذلك صياغة النظام الداخلي 
استراتيجيات  ويحدد  لينظم  المرأة  لمنسقيات 

المرأة ضمن مؤسسات اإلدارة الذاتية«.
المصادقة  وأضافت: »على هذا األساس جاءت 
من  عمل  هناك  كان  سابقاً  القانون،  هذا  على 
قبل لجان المرأة لكن كل منطقة لديها آلية عمل 
تختلف عن منطقة أخرى، لذلك ارتئينا أن تتوحد 
وتمت  موحد،  قانون  تحت  المرأة  عمل  آلية 
من   ،2021/8/16 في  القانون  على  المصادقة 
منسقيات  من  المنبثقة  التحضيرية  اللجنة  قبل 

المرأة لإلدارات الذاتية والمدنية«. 

تقول مريم العلوان )22 عاماً(، وهو اسم مستعار 
غربي  شمال  إدلب،  مدينة  في  جامعية  لطالبة 
مما  التخلص  في  بنجاحها  سعيدة  إنها  سوريا، 
تصفه بقيود وأقفاص مجتمعية فُرضت عليها قبل 
معاناتها،  تذكرها  أثناء  تتحسر،  لكنها  سنوات، 
على فتيات ونساء في أرجاء مدينتها وبالدها، ما 

زلن يقاسين بسبب القيود نفسها.
فالعنف  المبكر،  والزواج  التعليم،  من  الحرمان 
وطالق  زواج  ضحية  على  التنمر  ثم  المنزلي، 
لم يكن لها ذنب فيهما، تلك بعض عناوين الشقاء 
الذي تقول مريم وأخريات إنهن تعرضن له منذ 
مغادرتهن الطفولة في زمن الحرب وقبلها. وقبل 
مع  تعيش  طفلة  مريم  كانت  أعوام،  سبعة  نحو 
الثانوية  دراستها  في  وتفكر  في سراقب  عائلتها 
األساسي،  التعليم  شهادة  على  حصولها  بعد 
أطاح  عليها،  فُِرض  الذي  المبكر  الزواج  لكن 

بأحالمها تلك.
وأدت األزمة في سوريا إلى تفشي ظاهرة زواج 
القاصرات بين الكثير من األسر التي عانت من 
النزوح واألعباء االقتصادية، رغم قِدم الظاهرة 

في كثير من األرياف السورية.
لتزويج  سعيهم  أنهم  الفتيات  تلك  آباء  ويعتقد 
بناتهم في سن مبكرة يضمن حصولهن على حياة 
من  النظر عن حرمانهن  يغضون  بينما  أفضل، 
مسؤوليات  لفرض  الدراسة،  ومتابعة  الطفولة 
البيئة  تأييد  يؤدي  ما  وغالباً  عليهن،  كبيرة 
من  أي رفض  وأد  إلى  اآلراء  لتلك  االجتماعية 

الفتاة أو أحد ذويها.

سرتة وسط الحرب!

والدها  يعمل  الستة،  أخوتها  أكبر  مريم  كانت 

ويسكنون  للخضار،  عربة  على  متجوالً  بائعاً 
سراقب،  مدينة  أطراف  على  قديم  منزل  في 
الثاني عام 2012، خرجت مدينة  ومنذ تشرين 
وحلب  حماة  بين  الطريق  على  الواقعة  سراقب 
فيها  وانتشرت  السوري  النظام  سيطرة  عن 
مجموعات المرتزقة، إلى جانب ظهور )داعش( 

في المدينة عام 2014.
العسكري  التصعيد  عند  تنزح  العائلة  كانت 
إلى  وتعود  للمدينة،  الحكومية  القوات  وقصف 

منزلها في سراقب أوقات الهدوء النسبي.
العائلة  كانت   ،2014 عام  األول  تشرين  وفي 
نازحة حين تقدم أحد أقارب الفتاة التي كانت في 
الخامسة عشرة لخطبتها، ومضت مريم ُمرغمة 
عاماً،   27 يبلغ  كان  الذي  زوجها  منزل  إلى 
في  السترة  بداعي  تزويجي  أهلي على  »ووافق 

ظل النزوح والفقر وفقدان األمان«.
لكن ذرائع العائلة لم تمنع المشكالت من الظهور 
بين  التفاهم  عدم  بسبب  األولى،  األسابيع  منذ 
حياتية  وأمور  والمعيشة  العمل  حول  الزوجين 

أخرى.
لمدينة  تابع  مخيم  في  معه  مريم: »سكنت  تقول 
استئجار  على  قدرته  لعدم  الحدودية  سرمدا 
عمل  بال  ببقائه  أرضى  أكن  لم  لكنني  منزل، 
واعتماده على أخيه الالجئ في ألمانيا للحصول 
يعنفني  بدأ  »كما  وتضيف:  مصروفنا«.  على 
وأحياناً  األسباب،  ألتفه  مسيئة  بألفاظ  ويوبخني 

دون أي سبب يذكر«.

»بكاء بصمت«

تقول إنها حاولت أبلغت أهلها لمرات أنها تتعرض 
لعنف من قبل زوجها، وسط عدم تفاهمهما بسبب 

تقاعسه عن العمل، لكن والدها كان يُصر على 
أن: »المرأة يجب أن تصبر، وأال تخرج من بيت 

زوجها سوى إلى القبر«.
وكانت حالهما المعيشية مزرية، لكن الزوج رغم 
وربما  للدراسة  عودتها  في  النقاش  رفض  ذلك 
تأمين  في  للمساهمة  الحقاً  عمل  على  الحصول 

مصاريف العيش، بحسب ما روته مريم.
وتستذكر أنها بعد مرور نحو عام على زواجهما، 
تكرر  الرفض  لكن  إقناعه،  محاولة  أعادت 
المرأة مهمتها تربية األوالد  وبشدة، »بحجة أن 

ومكانها الطبيعي في المطبخ«.
وأدى انتهاء النقاشات »بصراخ وانفعال وضرب 
حوار:  أو  حديث  ألي  تجنبها  إلى  وتوبيخ«، 
»األمر الذي زاد من عزلتي، وجعل حياتي أشبه 

بالجحيم«.
باب  أمام  صباح  كل  أقف  »كنت  اآلن:  تتذكر 
الخيمة لرؤية فتيات ذاهبات إلى مدارسهن وأبكي 
بصمت، وأحن في داخلي لتلك الطفلة التي تحمل 

حقيبة كتبها وتنطلق على أمل بناء مستقبلها ».
في النهاية وعقب خالف جديد مع زوجها، قررت 
وأخبرت  والقسوة،  الظلم  على  تتمرد  أن  مريم 
أمها أنها ستترك منزل زوجها، لكنها هذه المرة 
لن تقصد منزل أهلها، بل سترحل بعيداً حتى ال 

يكون مصيرها الرجوع مرغمة.
األمر دفع الوالدين للموافقة على طالقها وعودتها 

إلى مدينة سراقب بعد عامين من زواجها.

عودة للحلم

إلى منزل أهلها كان أصعب  العودة مطلقة  لكن 
مما تصورته، فقد اصطدمت مرة أخرى بنظرة 
من  خروجها  حتى  عليها  تعيب  التي  المجتمع 

المنزل: »وكأن المطلقة يجب أن تدفن وهي على 
قيد الحياة«.

منزلها  العائلة  الظروف مع مغادرة  تختلف  ولم 
في سراقب عام 2019 وسكنها في إدلب المدينة. 
أهلها  إقناع  من  تمكنها  هو  عنها  خفف  ما  لكن 
منه،  ُحرمت  الذي  لتعليمها  العودة  بضرورة 
المنزل  في  للدراسة  عليها  اشترطوا  أنهم  رغم 

والخروج فقط لتقديم االمتحانات.
وبمساعدة دورات مجانية على اإلنترنت، كثُرت 
مع بدء ظهور جائحة كورونا في العالم، تمكنت 
مريم من النجاح والحصول على شهادة الثانوية 
العامة عام 2020، لتسجل بعدها في اختصاص 

الصيدلة في جامعة إدلب.
مصروف  تأمين  لصعوبة  حالً  وجدت  كما 
الجامعة واألقساط السنوية )200 دوالر أميركي 
خالل  من  أهلها،  حال«  »ضيق  بسبب  سنوياً( 
طبيبة  عيادة  في  كممرضة  جزئي  بدوام  عملها 

لتأمين مصروفها.
وأقفاصاً  قيوداً  حطمت  كأنها  تشعر  إنها  تقول 
عكس  على  جديد،  من  مستقبلها  نحو  وحلقت 
له  واستسلمن  مماثالً  واقعاً  واجهن  من  غالبية 

قسراً.
وكاالت

قامشلو/ رؤى النايف ـ ألن بناء المجتمعات يرتقي بوجود المرأة بشكٍل قوي وناجح، تصادق منسقية المرأة على قانون 
يضمن حمايتها وتوعيتها وتنظيمها لتتمكن من أخذ دورها بالمجتمع وترسيخ مبدأ العدالة االجتماعية.

قامشلو/ جوان محمد ـ بدأت تجربة المراكز التدريبية في عام 2017 من ِقبل مشروع 
صدى الذي كان برعاية منظمة األمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” وإشراف مباشر من 
جمعية “سوريا األمل” بالتنسيق مع االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة، ودامت لعام واحد، 

وتوقفت وتبخرت الفكرة لسنوات، ولكن لماذا؟.
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 حق الحماية...
 والدفاع عن

النفس

الذات مصطلحان  والدفاع عن  احلماية 
متالزمان، فإذا ما حتدثنا عن احلماية ال بد 
أيضاً،  الذات  الدفاع عن  نتحدث عن  أن 
هذان املصطلحان اللذان رافقا مسيرة 
اإلنسانية منذ بداية فجر التاريخ وحتى 
يومنا هذا، يشكالن أمرًا مهًما بالنسبة 
للمجتمع، فاإلنسان أينما كان ال بد أن 
الطبيعة  كوارث  من  نفسه  يحمي 
وغيظها، فهو منذ نشأته وحتى يومنا 
العيش دون منظومٍة  هذا لم يستطع 
قيد  على  البقاء  من  متكّنه  دفاعّية 
استطاعت  عديدة  شعوٌب  احلياة. 
حماية ذاتها من شتى سياسات الصهر 
العرقي والثقافي عبر التاريخ، بأساليب 
أنقذت  طاملا  والتي  مختلفة،  وطرق 
نفسها من بني فكي كماشة األنظمة 
زالت  وال  كانت  التي  االستبدادية 
تسعى للقضاء بشكٍل كامٍل على تلك 
املوجودة  األصلية  ومكوناتها  الشعوب 
حافظت  أن  بعد  اجلغرافية  هذه  على 
على ثقافتها األصيلة.  مبدأ الدفاع عن 
الذات، يعني أْن يدافع الفرد أو اجملموعة 
أليِّ  تعرُِّضهم  حال  في  أنفسهم،  عن 
يعيش  من  فكل  بقاءهم.  يهدِّد  خطٍر 
في هذا الكون له احلق بالدفاع عن ذاته، 
حيث أن َمن ال يستطيع حماية نفسه 
ومع  محالة،  ال  الزوال  مصيره  سيكون 
مشروع  النفس  عن  الدفاع  حق  أن 
الكون  هذا  قدماه  وطأت  من  لكل 
القضية  لهذه  األساسي  احلل  أن  إال 
يكمن بالتنظيم والوعي.  فالدفاع عن 
االعتداءات  ضد  فقط  يكون  ال  النفس 
أو  الفيزيائية، فقد يكون االعتداء دينياً 
ثقافياً أو عنصرياً، أو رمبا حتاول الطبقة 
املتحكمة إخضاع واستغالل الطبقات 
الصغيرة، لذلك فإن الدفاع عن النفس 
ضد هذا الهجوم أو ذاك يتطلب ذهنية 
في  وتنوعاً  وتنظيماً  األوجه  متعددة 
أو  الفرد  ستحمي  التي  الوسائل 
في  األصيلة  الشعوب  اجلماعة. تواجه 
العالم وعلى وجه اخلصوص  أنحاء من 
منطقة الشرق األوسط مهد احلضارات 
اإلنسانية، والتي شهدت حروباً طاحنة 
وما  السنني  آالف  منذ  دامية  وصراعاٍت 
بعد  وخاصًة  مجهواًل،  مصيرًا  تزال، 
اإلبادة  سياسيات  لشتى  تعرضها 
الهوية  وطمس  واجلماعية  العرقية 
ذهنيٍة  وَفق  ممنهٍج،  بشكٍل  الثقافية 
تّتخذ  فاشية،  استبداديّة  قمعّيٍة 
أساساً  واجملتمع  الفرد  استغالل  من 
البقعة  هذه  في  هذه.   لسياساتها 
النساء  أصبحت  العريقة  اجلغرافية 
االنتهاكات  لهذه  تعرضاً  األكثر  الفئة 
حماية  منهن  يتطلب  من  وأكثر 
التنظيم  مبدأ  وتعزيز  املهدد  كيانهن 
يكون  أن  على  لديهن،  الذاتية  واحلماية 
االعتماد  ألن  وموّسع؛  جماعي  بشكٍل 
على النفس هو أحد اجلوانب األساسية 
جميع  في  اليوم  الذاتية.  للحماية 
تتعرّض  شعوٌب  هناك  العالم  أنحاء 
حملاوالٍت قمعية، وال نذهب بعيداً فاملدن 
يتعرض  سوريا  في  احملتلة  واملناطق 
سكانها األصليون وعلى وجه اخلصوص 
لشتى  متواصل  وبشكٍل  النساء 
اختطاٍف  من  الالإنسانية  االنتهاكات 
مرأى  أمام  جنسّي...  واعتداٍء  وتعذيٍب 
فإن  ذلك  ومع  العالم.   من  ومسمع 
املرأة لن تتمكن من حماية ذاتها، ما لم 
تُأِسس آليات حماية مشتركة للنساء 
العسكرية  النواحي  مختلف  من 
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، 
النساء  خاصٍّ  وبشكٍل  اجلميع  ويّتخذ 
من قول القائد عبد اهلل أوجالن أساساً 
لو  حتى  أحد  على  نعتدي  »لن  لهم: 
العالم  لهزمية  تكفينا  قوة  امتلكنا 
العالم  اجتمع  لو  حتى  ولكن  أجمع، 
حقنا  عن  نتنازل  لن  فإننا  علينا  كله 
املشروع في الدفاع عن النفس«. ليكون 
في  البقاء  أساَس  املشروع  الدفاع  حق 

وقتنا الراهن وأمرًا ال بد منه.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد
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9 اآلراءالسياسة 4

   ملحمة كوباني
..التاريخية

تبنّت الدولة التركية ومنذ نشوء تنظيم داعش 
اإلمكانات  بكل  دعمه  خيار  وسوريا  العراق  في 
التي لديها رغبة منها- تركيا- لتوسيع تدخلها 
سوريا  في  املشاكل،  إثارة  وكذلك  املنطقة  في 
تنفذ  ألداة  داعش  حتويل  خالل  ومن  تركيا  أرادت 
ملنع  وكذلك  الفنت  إلثارة  التدخل  مشاريعها 
التوافق بني السوريني، باإلضافة لضرب املشروع 
شعبنا  أراد  التي  التحول  وحالة  الدميقراطي 
فقامت   ٢٠١٢ متوز   ١9 قفزة  عبر  بها  القيام 
كوباني  نحو  داعش  بتوجيه  التركية  الدولة 
ذكرها  مت  التي  األهداف  لتحقيق  الستهدافها 
بتاريخ ١5 أيلول من عام ٢٠١4 بعد أن استهدفت 
قبلها في ٣ آب ٢٠١4 شنكال وبعدها الهول وتل 
تل  سبي/  وكري  وسلوك  كزوان  وجبل  حميس 
روج  جتربة  وخنق  املنطقة  حلصار  والرقة  أبيض 
املناطق  مع  كوباني من خالل حصارها  عبر  آفا 

املذكورة مبخطط تركي.

املقاومة التي ظهرت في كوباني كانت مقاومة 
تاريخية، دالالتها تكمن في أن سقوط كوباني إن 
مت سيكون سقوطاً مدوياً لثورة روج آفا- شمال 
ضد  ليس  تركيا  ملشروع  وجناحاً  سوريا  وشرق 
املنطقة  وحتى  سوريا  ضد  وإمنا  فقط  كوباني 
يرى  برمته  العالم  جعل  ظهر  ما  لكن  أجمع، 
كوباني بأنها باتت رمزاً للمقاومة وفيها ظهرت 
ضد  العالم  مستوى  على  البطولة  مالحم 
أعتى الهجمات الشرسة واإلرهابية من داعش 
الوحدة  أيضاً  كوباني  في  ظهرت  وداعميها، 
التي متت  املشاركة  عبر  الكردستانية  الوطنية 
األربعة من  األجزاء  املقاومة من قبل عموم  في 
كردستان، كذلك ساهمت كوباني في التعريف 
بثورة روج آفا، حيث عرّف العالم برمته حقيقة 
في  املوجودة  الدميقراطية  والثورة  املقاومة 
القوى  التفت حول كوباني كل  منطقتنا. لذا؛ 
العالم حتى  السالم في  الدميقراطية ونشطاء 
حتول الحقاً وبعد االنتصار في كوباني يوم األول 
من تشرين الثاني اليوم العاملي ألجل التضامن 

مع كوباني.

تطورات  عن  الستار  أسدلت  كوباني  مقاومة 
الدميقراطي.  اجملال  وعن مشروع هام في  كبيرة 
لذا؛ قامت تركيا بتكريس كل قوتها وهمجيتها 
كوباني  بعد  حيث  الكرد،  على  غضبها  وصبت 
وبعد إفشال مخططها باتت تصّعد من األمور، 
ففي سوريا وبعد فشل داعش في حتقيق أهداف 
كدولة  وعلني  مباشر  بشكل  تدخلت  تركيا 
احتالل في آب ٢٠١5 عبر احتالل الباب وجرابلس 
إنها  إلى  باإلضافة  حلب،  حول  مناطق  والحقاً 
مارست عنفاً مفرطاً ضد باكور كردستان حتى 
بتنفيذ  لداعش  السماح  في  بها  احلد  وصل 
مع  للتضامن  جاؤوا  الذي  الشباب  ضد  هجوم 
كوباني في سروج واملطالبة بدعم إعادة إعمار 
كوباني عبر هجوم انتحاري أودى بحياة العشرات 
في ٢١ متوز ٢٠١5، كذلك أوقفت احلوار مع إميرالي 
السياسية  احلركة  ضد  مواقفها  وصّعدت 
الكردية في باكور عبر اعتقال الساسة ورؤساء 
فقط  ليس  السياسيني  والنشطاء  البلديات 
بوجه  وقفوا  الذين  عموم  من  وإمنا  الكرد  من 
سياساتها، وما احتالل باقي املناطق من عفرين 
حتى سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض إال إمتام 
خملطط النيل من كوباني وما أُفرز عنها من حتول 

تاريخي في سوريا.

التحّول التاريخي الذي أحدثته مقاومة كوباني 
املنطقة  سيحرق  كان  خملطط  تصدت  التي 
الحقاً،  داعش  لسقوط  األساس  يعتبر  برمتها 
أكدت  التي  األولى  احملطة  تعتبر  كوباني  حيث 
للعالم بأن داعش ميكن أن يتم هزميتها خاصًة في 
أوج قوتها، حيث اجلميع كان يهرب عندما كانت 
لتاريخ  تتقدم. أسست مقاومة كوباني  داعش 
املقاومة  أيقونات هذه  املقاومة حيث  عريق من 
رفاقهم  مع  حولوا  وكلهات  آرين  ريفان،  من 
األبطال كوباني ألن تكون اليوم مثاالً للمقاومة 
وبروح  بتضحياتهم  االنتصار،  إال  تعرف  ال  التي 
األربعة  األجزاء  مللتقى  كوباني  حتولت  البطولة 
حولها  العالم  اللتفاف  وكذلك  كردستان  من 
ما  مقاومتها.  في  األممني  مشاركة  وحتى 
أحدثته مقاومة كوباني من خالل هزمية داعش 
العالم  أنظار  ولفت  تركيا  مخططات  وإفشال 
لها بهذا التأثير القوي يجعل تركيا حتى اليوم 
من  االنتقام  نحو  وتسعى  عنفها  من  تُصعد 
سبيل  وأعطوا  مشاريعها  أفشلوا  الذين  كل 
هزمية داعش في كوباني وعموم مناطق شمال 
ملرتزقة  اليوم  وإيواؤها  وما دعمها  وشرق سوريا 
داعش الذين فروا إليها واحتضنتهم تركيا اليوم 
وغّيرت من أشكالهم واسماؤهم ما هو إال رغبة 
الباغور في  التي سقطت في  لالنتقام لداعش 

٢٣ آذار ٢٠١9 عبر بوابة املقاومة في كوباني.

فواصل

آلدار خليل

ما من سالم في الشرق األوسط إال بتحرير قائد السالم

العبد : اإلدارة الذاتية الحل ألزمة الجنوب السوري

قصاص: المحتل التركي يستغل أي فرصة
 للقيام بالهجمات على مناطقنا

إن مفهوم السالم والديمقراطية معاً يشكالن وحدة 
يختلف  مفهومه  أنه  بيد  تجزئتها،  يمكن  ال  واحدة 
في  الرأسمالية  الدول  سياسات  اختالف  حسب 
واضحاً  تقدماً  فنرى  أوسطية  الشرق  المنطقة 
كافة  العالم  دول  بين  وتكاتفاً  وتوافقاً  وانسجاماً 
وخلق  لشعوبها  واألمن  السالم  تحقيق  أجل  من 
بشكٍل  األوسط  الشرق  مناطق  في  الصراعات 
مستمر في سبيل تحقيق مصالحها االقتصادية، أي 
العيش على حساب شعوب الشرق األوسط بكافة 
الطرق والسياسات غير القانونية وغير المنطقية.

يتحقق السالم بتحقيق العدالة 
االجتامعية

جاء ذلك من خالل اللقاء الذي أجرته صحيفتنا مع 

الحقوقية سيآل علي فتحدثت بالقول: إن ما تشهده 
وعدم  نزاعات  من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
استقرار ينافي معايير السالم الدولية، فممارسات 
وما  السوري  الشمال  مناطق  في  التركية  الدولة 
تفعله من انتهاكات وأعمال إجرامية بحق الشعوب 
اآلمنة واحتالل العديد من المناطق باإلضافة إلى 
والنهب  والسرقة  النسوة  واغتصاب  المدنيين  قتل 
وخلق الفتن بين شعوب المنطقة ما هو إال مفهوم 

معاكس لمفهوم السالم.
والتي  للسالم  الداعية  الدول  بقولها:  سيآل  وبينت 
ترى المجازر وأعمال العنف التي تقوم به الدولة 
التركية دون أن تحرك ساكناً، دليل على ازدواجية 
التي  اإلنسانية  المواقف  سيما  وال  المواقف  في 
تتطلب حماية المدنيين وتأمين الحياة الكريمة لهم، 
فكل منهم يسعى لتحقيق مصالحة دون النظر إلى 

مصلحة الشعب وأمنه واستقرار المنطقة.
وتابعت سيآل: إلى أي مدى طبق السالم فنحن لم 
والمحافل  االجتماعات  في  إال  الكلمة  بهذه  نسمع 
أو  أفعاالً  نَر  ولم  وتهريج،  تصفيق  وسط  الدولية 
زاعمي  قبل  من  السالم  إلحالل  مبادرات  حتى 
المعتقلين  بتحرير  يتحقق  وحده  فالسالم  السالم، 
سفير  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وحرية  السياسيين 

السالم.

باعتقال القائد أوجالن غاب السالم

اعتقال  إن  فقالت:  علي  سيآل  الحقوقية  وأكدت 
فيلسوف األمة الديمقراطية وقائد الحرية والداعي 
غياب  على  دليل  هو  الرأي  معتقلي  وكل  للسالم 
مفهوم السالم واستخدامه حسب مصالح كل دولة 
ندعو المنظمات اإلنسانية والمعنية بحقوق اإلنسان 
للفرد،  الفكرية  الحماية  قانون  بتطبيق  يقوموا  أن 
التركية  الدولة  سياسات  جميع  ضد  والوقوف 
الهادفة إلى إبادة الشعب الكردي وشعوب المنطقة 
وإحداث تغيير ديمغرافي في شمال وشرق سوريا.
 واختتمت سيآل علي حديثها بالقول: الحل السلمي 
الحوار  هو  سوريا  في  السالم  إلرساء  والوحيد 
الشعوب دون  من أجل تحقيق حرية وديمقراطية 

اللجوء إلى الحرب والنزاعات والصراعات.

الرئاسة  نائب  أكد  ـ  هللا  عبد  المهند  الرقة/ 
الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي  للمجلس  المشتركة 
العبد، أن األحداث  لشمال وشرق سوريا حمدان 
وال  إليه  الصراع  وعودة  السوري  الجنوب  في 
التنافس  إطار  ضمن  يندرج  درعا  في  سيما 
في  أكبر  بشكٍل  النفوذ  لبسط  اإليراني  الروسي 
المحاذية  بالمجمل والمحافظات  الحكومة  مناطق 

لحدود إسرائيل بخاصة.

درعا  محافظة  أرياف  في  عدة  مناطق  تتعرض 
قوات  شنتها  عسكرية  لهجمة  سوريا  جنوب 
اشتباكات  خاللها  جرت  السورية،  الحكومة 
عنيفة بين المسلحين المحليين الذي أجروا تسوية 
له  الموالية  والمجموعات  النظام  مع  لألوضاع 

بوساطة روسية. 

تركيا وإيران دخلتا سوريا بحجة 
محاربة اإلرهاب

مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  الموضوع  هذا  وحول 
التنفيذي  المجلس  في  المشتركة  الرئاسة  نائب 
الحظنا  قال:  الذي  العبد  حمدان  الذاتية  باإلدارة 

الذي  العربي  بالربيع  يسمى  ما  عام 2011  بدايةً 
من  البداية  وكانت  سوريا،  ليجتاح  تونس  من  بدأ 
مدينة درعا بمطالب ُمحقة وسلمية مطالبة بتحسين 
الوضع المعيشي واالقتصادي والسياسي واألمني 

بسوريا.
سوريا  دخلتا  وإيران  تركيا  العبد:  وأضاف 
السوري والقضاء على  الشعب  الدفاع عن  بحجة 
اإلرهاب، وتالها دخول روسيا من أجل مصالحها 
األوروبية  للدول  الطريق  ولقطع  االقتصادية 
وأمريكا لتسيطر عليها، تدخلت هذه الدول بشكٍل 
هذه  ولكن  اإلرهاب  على  القضاء  بحجة  رسمي 
الدول هي من جلبت اإلرهاب الى سوريا، وكانت 
تركيا تسعى لتثبيت اإلخوان المسلمين في السيطرة 
تمرير مشروع  في سوريا من خالل  الحكم  على 
من  وإحيائه  األوسط  الشرق  إلى  العثمانية  الدولة 

جديد ولكنه فشل.
صدرتها  التي  الميليشيات  بقوله:  العبد  وأوضح 
مشاريعها  لتمرير  تهدف  لسوريا  وإيران  تركيا 
االستيطانية واالستعمارية، وتعمل تركيا على نشر 
وإيران على  الدول  هذه  في  المسلحة  الصراعات 
نشر الفكر والعقيدة الشيعية لبث الفتن والصراعات 
ونفوذها  لبسط سيطرتها  الواحد  الوطن  أبناء  بين 

ُمتبِعة سياسة فّرق تُسد.

رصاع عىل تقاسم النفوذ بني ثاليث 
آستانا

وأشار العبد: الحراك يتجدد في الجنوب السوري 
الخالفات  تجدد  على  يدل  وهذا  درعا  بوابة  من 
النفوذ  تقاسم  على  وإيران  روسيا  بين  المبطنة 
ونجد  سوريا،  إعمار  إعادة  بحجة  والمصالح 
بدرعا هم  األخيرة   اآلونة  في  الصراع  أجج  من 
الرابعة  الفرقة  خالل  من  واإليرانيين  الروس 
تطبيق  تريد  روسيا  والجنوب،  درعا  في  لبقائهم 
إسرائيل  وبين  بينها  الموقّع  القومي  األمن  اتفاق 
الميليشيات  إلبعاد  اسرائيل  أمن  لصالح  وأمريكا 
اإليرانية عن حدود فلسطين والجوالن المحتل الى 
85 كيلو متر، هناك عجز لقوات النظام السوري 

عن  الميليشيات  هذه  إبعاد  عن  الروسية  والقوات 
تلك المناطق وإبقاء هذا التحالف المسمى بمحور 

المقاومة بين روسيا وإيران.
بين  المبطنة  الخالفات  من  وقال:  العبد  ونوه 
والمصالح  والسلطة  النفوذ  تقاسم  وإيران  روسيا 
االقتصادية على األرض من خالل إغالق معبر 
الطبقة الذي يصل شمال وشرق سوريا بالمناطق 
الرابعة  الفرقة  إبعاد  في  األخرى، ورغبة روسيا 
ولم تنجح بذلك، ونجد المجموعات الموالية إليران 
كمال  البو  في  العقارات  بيع  على  األهالي  تُجبر 
وأكبر  مناطقهم،  من  السكان  وتهجير  والميادين 
دليل على الخالفات نشوب قتال بين الروس وتلك 
محاول  في  والميادين  كمال  البو  في  المجموعات 

لطردهم. 
واختتم حمدان العبد حديثه قائالً: كان دخول الفيلق 
الثامن إلى درعا المدعوم من روسيا لطرد الفرقة 
المدعومة من إيران لبسط سلطتهم عليها  الرابعة 
حصل  درعا  في  الحراك  بعد  بذلك،  تفلح  ولم 
درعا  وأهالي  الروس  بين  ومصالحات  اتفاق 
لطرد الميلشيات، وصدر بيان منذ أيام من أهالي 
لألزمة  السياسي  بالحل  المحتل مطالبين  الجوالن 
في الجنوب، وداعين لتطبيق تجربة اإلدارة الذاتية 
لديهم كونها تجربة ناجحة يمكن تطبيقها هناك.       

حوار/ غاندي اسكندر ـ بيّن رئيس حزب الحداثة 
الحل  بأن  قصاص  فراس  لسوريا  والديمقراطية 
بالقصير، وأن  ليس  إلى وقت  السوري سيحتاج 
محددان  باتا  الشاملة  وصورته  الحل  مفتاح 
يمكن  ال  أنه  وأوضح   ،2254 بالقرار  ومعينان 
البناء على الحديث عن الالمركزية التي ُصدر من 
شعوب  تستعدي  تركيا  أن  ونوه  مؤخراً،  دمشق 
شمال وشرق سوريا على الدوام وتنتظر الفُرص 
للقيام بهجماتها، هذا  السانحة والضوء األخضر 
معه  صحيفتنا  أجرته  الذي  الحوار  تضمن  وقد 

النقاط التالية:  

السورية،  األزمة  على  سنوات  عشر  مّرت  ـ 
سينتظر  هل  برأيكم  الحل  إلى  طريقها  تجد  ولم 
السفينة  ترسو  أن  دون  آخر  عقداً  السوريون 
السوريّة الُمثخنة بالدماء إلى شواطئ االستقرار؟

ال أتصور أن الوصول إلى حل في سوريا يحتاج 
تنتج  التي  فالصيرورة  الزمن  من  آخر  عقد  إلى 
ومفتاح  للغاية،  متقدمة  مراحل  في  باتت  الحل 
ذلك الحل وصورته الشاملة باتا محددان ومعينان 
بنى  تستكمل  أن  سوى  يبق  ولم   ،2254 بالقرار 
وإقليمياً  محلياً  السوري  بالحدث  المتصل  الواقع 
بانعقاد  تسمح  درجة  إلى  ويصل  نضجها،  ودولياً 
صورته النهائية وتحققه عيانياً، ال يعني ذلك بتاتاً 

أن الوصول إلى سوريا الجديدة بات قاب قوسين 
ليس  وقت  إلى  يحتاج  أنه  أتصور  أنا  أدنى،  أو 

بالقصير لكن دون العقد الواحد كما أدعي وأقدر.

ـ ألول مرة ومنذ بدء الحراك السوري يصدر من 
قراءتكم  ماهي  »الالمركزية«  مصطلح  دمشق 

لهذه الرسائل القادمة من العاصمة؟

أن  يعني  ما  بالالمركزية  النظام  يعني  أن  أستبعد 
نعتبره فهما متقدماً ويمكن البناء عليه من قبلنا في 
مناطق اإلدارة الذاتية الديمقراطية، ال يصدر من 
الحكومة السورية في العادة أية إشارة لقبول اآلخر 
السياسي وال أي موقف يتفهم فيه مشروع اإلدارة 
وإقصاء  تخوين  تماماً  العكس  على  وإنما  الذاتية، 
ووعيد يتقن إطالقها في مناسبة وغير مناسبة، إذ 
ال يمكن لنظام مستبد وشمولي أن يؤمن بنظام ال 
السلطة على مساحات  توزيع  يقوم على  مركزي 
تعددية  ديمقراطية  وصيغة  المجتمع  من  واسعة 
الالمركزية،  كالصيغة  االنفتاح  من  غاية  على 
األمر على هذا النحو يستعصي على نظام يعاني 
توتاليتارية على غاية من  مركزية ضيقة ونزعة 

االنغالق والرغبة في الهيمنة والحرب والعنف.

ـ لماذا في هذا التوقيت تُكثّف تركيا من هجماتها 

على مناطق شمال وشرق سوريا، وما تفسيركم 
للصمت الروسي حيال تلك االنتهاكات؟

مزامنة  أو  خاص  توقيت  إلى  تحتاج  ال  تركيا 
لحدث وموضوع ومناسبة حتى تصعّد من عدائها 
وتجهز  الدوام  على  تستعدينا  هي  ولتجربتنا،  لنا 
للمناسبات التي تنقل فيه هذا العداء إلى مستويات 
ال  الذي  العدواني  العملي  السلوك  من  متقدمة 
أن  صحيح  وتعظيمه،  مفاقمته  عن  تركيا  تتورع 
التي تحدث ضمن مسار »أستانا« عادةً  اللقاءات 
االتفاق  يجري  عدوانية  أحداث  بعدها  تستتبع  ما 
على ضوء أخضر للبدء بها، إال أنها ال تغير في 
نمط التعاطي التركي المعادي لقضيتنا بالقدر الذي 
تغير فيه اإليقاع وحسب، أما روسيا وصمتها فأمر 
طبيعي ألنها مساهمة أساساً وإن بشكٍل ضمني في 
بناء معظم السلوك التركي في سوريا وكل مواقفها 
العدوانية تجاه مناطق اإلدارة الذاتية، فكيف تريد 

منها أن ترفض وتدين االنتهاكات التركية؟

ـ هل هناك من تداعيات على سوريا جّراء انسحاب 
الواليات المتحدة األمريكية من أفغانستان؟

من  األمريكي  االنسحاب  بين  عالقة  ثمة  ليس 
أفغانستان وبين موقف الواليات المتحدة األمريكية 

وقوى التحالف الدولي من سوريا ومناطق شمال 
وشرق سوريا، كان موضوع االنسحاب األمريكي 
من أفغانستان مطروحاً منذ إدارة أوباما وقد كلف 
الواليات المتحدة خسائر كبرى مادية وبشرية، وال 
وجود  بصيغة  والشكل  المنهجية  حيث  من  ينتمي 
التحالف الدولي وال الكلف المخصصة له في شمال 
تنخرط  األخير  الوجود  ذلك  ففي  سوريا،  وشرق 
الواليات المتحدة بأعداد قليلة من الجنود وبُكلف ال 
تقارن بما يتطلبه وجودها المباشر وذو الثقل الكبير 
كما كان حاصالً بالفعل في أفغانستان، ما يمكن أن 
يؤثر سلباً في مناطقنا هو مثابرة القوى المتطرفة 
وحلفائها  المتحدة  الواليات  تناصب  التي  والدول 
على ضغطها لكي تنسحب من أماكن تواجدها، قد 
تحظى ببعض الزخم وأن آمال اإلرهاب في تكرار 
األمريكية  المتحدة  الواليات  »هزيمة  تعتبره  ما 
وقت  أي  من  أقوى  أصبحت  قد  أفغانستان«  في 
مضى، إال أن ذلك لن يُغير بالمعنى العملي للكلمة 
من وضع التوازنات العسكرية على األرض ولن 
من  مرغمةً  تخرج  كي  المتحدة  بالواليات  يحدو 

مكان ال تريد الخروج منه. 

كركي لكي/ ليكرين خانيـ  أكدت الحقوقية سيآل علي أن اعتقال فيلسوف األمة الديمقراطية وقائد الحرية وداعي السالم القائد 
أوجالن دليل على غياب مفهوم السالم الحقيقي، وأكدت بأن السالم لن يتحقق إال من خالل تحقيق العدالة والديمقراطية 

واألمن للشعوب، ويكتمل مفهومه بمحاسبة مجرمي الحرب الذين يمارسون السياسات الالأخالقية في سبيل مصالحهم.

 الوطن أنا وأنت
 فال تترك وطنك...

لألغراب

شيء  كل  منا  أخذت  السورية  األزمة 
كرامتنا وأعز أصدقائنا بل ورمبا أخوة أو 
أهل أو أوطان فارقناها لم نكن نتصور 
تتدمر،  أن  أو حتى  إننا سنفارقها  يوماً 
كابوس  يراودنا  أن  يوماً  نتصور  لم 
نشاهد فيه علم العثمانية احلمقاء أو 
غيرها من دول الشعارات املزيفة يرفرف 
نكن  لم  دورنا  فوق  ورمبا  أرضنا،  فوق 
ليستوطن  نُنفى  بل  نتغرب،  أن  نتصور 
جمالها  وتؤرق  ذكرياتنا  األغراب 
أجل  املاجنة،  وسهراتهم  ضحكاتهم 
واستحلوا  األغراب  واستوطن  نُفينا 
األرض وانتهكوا العرض فبني مسجون 
ثكلى  ودمعات  ومقتول  ومفقود 
والجئ  مهجر  وأناة  يتيم  وصرخات 
حلظة  في  الزمن  عقارب  كل  توقفت 
طرقت  أصدائها  ولكن  كونية  صمت 
سقف السماء وحطمت جدران قلوبنا.

التعاريف  باختالف  الوطن  عن  أتكلم 
ولست بصدد شرح لغوي أو اصطالحي، 
له بل بصدد أن ما أحكيه بذاته وأبكيه 
الكثير  يريد  وطن  بذاته  وأواسيه  بذاته 
فندق  الوطن  ويغادروه؛ فهل  يتركوه  أن 
نتركه عندما تسوء اخلدمة! هل الوطن 
أضناه  مسافر  الستراحة  محطة 
بارداً  الوطن  تراب  أصبح  هل  السفر! 
نسيتم  وهل  بالدفء؟  يشعركم  وال 
ما  معه  عشناه  ما  بل  تعلمناها،  ما 

تشاركناه سويّة معه؟!

الوطن  تراب  من  أحن  الغربة  تراب  هل 
جميعنا نعاني ولكن أليس من الواجب 
املكلوم  الوطن  هذا  ونساند  نبقى  أن 
تركوه  الذين  أوالده  يبكي  الذي  اجملروح 
والذين يسعون لتركه، الوطن هو ذاتنا 
ذاتنا  أين نفر ونهرب من  هو نحن فإلى 
كما  تفعلون  أنكم  هي  احلقيقة  وإمنا 
ولكنه  ينسى  لعله  يثمل  الذي  يفعل 
الثمالة  وقمة  السكر  غمرات  وفي 
من  الكثير  هناك  نعم  روحه،  يبكي 
واألخطاء  والنواقص  واملواجع  املآسي 
بأيدي  أيدينا  لنضع  تعالوا  ولكن 
ونتعاضد  لنتكاتف  البعض  بعضنا 
تتركوا  أن  تريدون  فلمن  عرض  فاألرض 

عرضكم؟! 

متشدقني  ملتسلقني  ستتركونها  هل 
ومنفعويني  مصلحويني  منافقني 
جهلة كل همهم ذاتهم وجيوبهم، هل 
أو  وإخوانكم  وبناتكم  أبنائكم  تتركون 
الغالي  بذلوا  الذين  أصدقائكم  حتى 
سنداً  هنا  نحن  نبقى  حتى  والنفيس 
ومن  منها  قوتنا  نستمد  األرض،  لهذه 
بروح  نعطي  البعض  وبعضنا  وحدتنا 
املتسلقني  ونوقف  عالية  معنوية 
ومّدعي  مزوري  بل  املثقفني،  وأشباه 
نحو  لننطلق  حدودهم  عند  الثقافة 

املستقبل.

نعاني  والسادة  السيدات  أيها  كلنا 
ثقافية  أزمة  وتارةً  اقتصادية  أزمة  تارةً 
سنترك  ملن  ولكن  أخالقية  أزمة  وتارةً 
بالهجرة  احلاملون  أيها  اعلموا  الوطن؟ 
األرض  تلك  في  أنكم ستكونون عبيداً 
امللعونة، وسيقودونكم أسياد املال من 
الذين يغيرون وجه احلقيقة عبر ادعائهم 
زيف معرفة احلقيقة املُطلقة، أو العلم 
بقوانينهم  هناك  ستلتزمون  املطلق 
رغم أنوفكم فال تغادروا ولنبقى سوية 
بيتاً  بل  بيوتاً،  وطننا  أحجار  من  نُعّمر 
يسعنا جميعاً ويحمينا جميعاً، هناك 
لن تستطيعوا أن تستخدموا اإلشارات 
صريح  فالتعبير  اللغوية  الكنايات  أو 
الدراسية  واملواد  شرح  إلى  يحتاج  وال 
واضحة؛ فلن تنفعكم التورية اللغوية 
املصطلحات  كتف  على  الطبطبة  وال 
سادة  يا  الغربة  باأللفاظ.  التالعب  أو 
لن تصبح وطناً فتعالوا لنعيد لوطننا 
فالوطن  وعزة  كرامة  من  يستحق  ما 
أنا  هو  بل  أنت،  إما  أو  أنا  إما  ليس 
وأنت، تعالوا وارجعوا ألرضكم ولنعمل 
حكاية  قضية  القضية  تكون  أن  على 

تتناقلها األجيال. 

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم

شاهد عّيان على تكرار المهزلة وخيانة 1996

االستبداد الُمبطن أداة االستيطان األمثل لتثبيت الحكم

كيف ستتعامل دول العالم مع حركة »طالبان« بعد اليوم؟

فوزي سليمان

 31 أحداث  على  عيان  شاهداً  اعتباري  يمكن 
الجيش  جحافل  توجهت  حيث  آب 1996،  من 
هولير  مدينة  نحو  ودباباته  بمدرعاته  العراقي 
)أربيل( ويتقدمهم عناصر الحزب الديمقراطي 
الكردستانيـ  العراق وإعالن الحرب ضد مقاتلي 
االتحاد الوطني الكردستاني، حينها توجهت مع 
المواقع  إلى  األلمانية  الصحف  إلحدى  مراسلة 
األمامية للجبهة، ولكن لخطورة األوضاع عدنا 
شمال  تقع  والتي  كاوا  عين  قرية  إلى  أدراجنا 
تبعد عنها سوى  والتي ال  مدينة هولير،  غرب 
اللتقاط  انتهازنا  مع  األغلب،  على  كيلومترين 
وعناصر  العراقي  الجيش  لتقدم  الصور  بعض 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.
 بالنسبة لي األمر لم يكن مستغرباً على اإلطالق، 
عام  حرب  في  الحالة  نفس  عايشت  ألنني 
الديمقراطي  يتقدم عناصر حزب  1992 حيث 
الكردستاني الجيش التركي، ضد مقاتلي حزب 

تكرر  األمر  ونفس   PKK الكردستاني  العمال 
في 1995، و1997 واآلن، في متينا وخاكورك 
الفاجعة  المهزلة  المناسبة  وبهذه  وحفتانين، 
إلى  التالي  السؤال  وبتكرار  أذهاننا  إلى  يتبادر 
لألعداء؟!  مطيّة  سيكونون  متى  إلى  متى...؟! 
من  المكرر  تكرار  هو  الكرد  نحن  قدرنا  وهل 

الخيانات عبر التاريخ؟! 
بأنهم  تماماً  ندرك  أصبحنا  ألننا  ال  تأكيد  بكل 
المحتلين،  األعداء  بمصير  مصيرهم  ربطوا 
واالحتالل  االحتالل  بوجود  مرهون  فوجودهم 
فهو  يفكر عكس ذلك  زائل ال محال، وكل من 
يعيش الوهم وسياساتهم مطابقة لسياسات األعداء 
أو على األقل متممةً له وبأدق التفاصيل، ولذلك 
فكل الدعوات لهذا الحزب للتخلي عن المستنقع 
الجنون  ضروب  من  ضرب  هو  فيه  هو  الذي 
والخيال وعلى هذا األساس ال سبيل من التقرب 
منه إال باعتباره كتيبة إضافية متقدمة معادية في 

كردستان.

محمد عبدو 

الحمالت  روافد  من  كرافد  االستيطان  نشأ 
االستعمارية  االكتشافات  منذ  االستعمارية 
والبرتغاليون  اإلسبان  بها  قام  التي  األولى 
الدولي  القانون  تناوله  وبالتالي  والهولنديون، 
ضمن هذه المنظومة، فقد عّرف القانون الدولي 
بعض  تمارسها  توسعية  سياسة  بأنه  االستعمار 
الدول في حق شعوب أقل نماًء، سيكون عليها 
القبول بنوع من روابط التبعية إزاء هذه الدول.

هو  االستيطان  تثبيت  أدوات  أبزر  من  ولعل 
والفقر  والتمييز  الظلم  يخلق  الذي  االستبداد 
تشبيه  يمكن  بل  المجتمع،  آفات  من  وغيرها 
الجروح  يصيب  الذي  بااللتهاب  االستبداد 
ويتطور عبر روافد ليصبح غرغرينا تؤدي إلى 

البتر واإلعاقة بالنسبة لتلك المجتمعات.
مجال  في  رائدةً  التركي  االحتالل  دولة  تعتبر 
صناعة أشكال االستبداد سواء الثقافي أو العرقي 
هو  األشكال  هذه  وأخطر  والمذهبي  والديني 
الديمغرافي  التغيير  فمشاهد  المبطن،  االستبداد 
ال يمكن التغافل عنها وال حتى السكوت فأهداف 
االحتالل مبنية على أساس اقتالع جذور السكان 
األصليين ولعل التاريخ خير مصدر، بما يخص 
تحقيق  في  العثمانيين  وأجدادها  تركيا  أدوات 

المراد.

المبطن  االستبداد  تعريف  إلى  تطرقنا  إن  أما 
بأنه  القول  فيمكننا  األعلى  في  ذكره  أنف  الذي 
المنصهر  كالحديد  الجوانب،  كافة  من  انحالل 
هندسته  بشكل  ويخرج  بالقالب  يوضع  الذي 
األنظمة الفاشية التي فرضت ذاك االستبداد، إال 
أن ما يميزه هو أنه يكون برضى من ارتكبت 
التأثر  نتاج  من  وهو  بحقهم،  االستبداد  جريمة 
بالحرب الخاصة التي يتحدث عنها قائد الشعب 

الكردي عبد هللا أوجالن.
أوجالن  هللا  عبد  الفيلسوف  كتاب  في  وأتى 
هذا هو شعار  كان  يلي: »  ما   )2( المختارات 
خدمة  لتكن صاحب  المرحلة  تلك  في  الفاشيين 
حتى ولو على حساب أقرب رفاقك في العمل«، 
بين أعوام 1920 ـ 1940  أتاتورك  وقد سلك 
عشائر  ورؤساء  الشيوخ  تجاه  مزدوجاً  موقفاً 
له  أساسيين  عمالء  البعض  من  فجعل  الكرد، 
وخدع البعض منهم ثم تال الفاتحة على أرواحهم 
مذابح  ارتكب  ثم  البعض،  جماح  بكبح  وقام 
دموية فظيعة، وعلى سبيل المثال يمكن أن يعثر 
المرء على الهياكل والعظام في الكهوف وقاع 

الوديان في ديرسم حتى اآلن.
إن إقناع رؤساء بعض العشائر الكردية بالوعود 
منتهي الصالحية أو الهدايا أو تصوير المستقبل 
»المتطورين«،  األتراك  بحكم  متعلق  أنه  على 
يقع ضمن سياسة الحرب الخاصة بتقليب أبناء 
بهدف  البعض  بعضهم  على  الواحدة  القومية 

إلى  الواحد  الشجرة  خشب  فتحويل  إضعافهم، 
الفأس لقطعها أفضل من وضعه على جنب  يد 

بموقع المتفرج.
يوهم  فهو  المبطن  االستبداد  دور  يكمن  وهنا 
أن  الحضارات  صنعت  التي  الشعوب  أبناء 
األفضل  هي  إبادتهم  تريد  التي  األعداء  قومية 
كونها األقوى، وبذلك تبدأ مرحلة ضياع واندثار 
المجتمعات، كما يحصل اآلن في باكور كردستان 
)تركيا(، من تفضيل بعض أبناء الشعب الكردي 
يخجل  منهم  البعض  بات  بل  التركية،  للقومية 
من وصف نفسه ككردي، لزرع النظام الفاشي 
فكرة أن الكردي هو الهمجي المزارع الذي ال 
يفقه شيئاً، إال أن التاريخ يُثبت العكس فأجدادنا 
وغيرهم  والهمج  التتار  قبل  تواجدوا  الميديين 

الذين أتوا من منغوليا وما حولها.
بن  الرحمن  عبد  أسلفنا صدق  ما  على  وتعقيباً 
خلدون في مقدمته الشهيرة عندما قال »المغلوب 
وزيه  شعاره  في  بالغالب  باالقتداء  أبداً  مولع 
شيء  وهو  وعوائده«،  أحواله  وسائر  وحلته 

ُمعيب ألبناء شعب يشهد التاريخ لهم بالحضارة 
واالنتصارات حتى لقبوا بأبناء الشمس والنار.

وإن خصصنا موضوع االستبداد بالذكر فال بد 
الكواكبي صاحب  الرحمن  المفكر عبد  لنا ذكر 
االستبعاد،  ومصارع  االستبداد  طبائع  كتاب 
وقد أتى في كتابه وبالتحديد في فصل االستبداد 
واإلنسان ما يلي »االستبداد المشؤوم لم يرَض 
أن يقتل اإلنسان أي أنسان ذبحاً ليأكل لحمه أكالً 
كما كان يفعل الهمج األولون بل تفنَّن في الظلم، 
فالمستبدّون يأسرون جماعتهم ويذبحونهم فصداً 
بغصب  حياتهم  دماء  ويمتصون  الظلم  بمبضع 
باستخدامهم  أعمارهم  ويقصرون  أموالهم، 
أتعابهم،  ثمرات  أو بغصب  أعمالهم  في  سخرة 
وهكذا ال فرق بين األولين واآلخرين في نهب 

األعمار وإزهاق األرواح إال في الشكل«.
امتهنه  ما  أبرز  هو  واالستبداد  بالظلم  فالتفنن 
االحتالل  جيش  في  وأحفادهم  أوالً،  العثمانيون 
باقي  أو  عفرين  في  يجري  فما  ثانياً،  التركي 
المناطق المحتلة من استيطان وتغيير ديمغرافي 
تخطى عتبة جرائم الحرب لتخلف بصمة عار 

على إحدى صفحات تاريخ اإلنسانية الحديث.
في النهاية أود أن أقول إن التاريخ بمثابة القاضي 
ليحكم على من يملك الميراث الحضاري، ومن 
وليقرأ  نفسه  ليراجع  أصله  نكران  على  يتجرأ 
التاريخ فمن ليس له ماضي لن يصنع المستقبل 

ولو كان حفيد نمرود.

مصطفى عبدو

الكاملة على أفغانستان،  بعد سيطرتها السريعة 
نفسه  فرض  واقعاً  »طالبان«  حركة  أصبحت 
على العالم فكيف ستتعامل دول العالم مع الواقع 

الجديد »طالبان«؟
عام  »طالبان  أن  إلى  المراقبين  بعض  يشير 
التي  »طالبان«  عن  قليالً  ولو  تختلف   2021
وهذا  عاماً،   20 قبل  الغربي  التحالف  حاربتها 
ما يجب أن تلتفت إليه دول العالم وتبني عليه، 
فتكثف العالقة بها وتحتويها وتساهم في تنميتها 
وتعليمها ونهضتها والدفع بها أكثر نحو االعتدال؛ 
خصومها  ومساندة  بمناوئتها  العكس  فعل  ألن 
الحركات  حضن  في  لالرتماء  بها  سيدفع 
مالذاً  أخرى  تارةً  أفغانستان  فتعود  اإلرهابية، 
للمطاردين من اإلرهابيين الذين يزدهرون دائماً 
في  التنمية  وتضعفهم  المضطربة،  الدول  في 

البلدان المزدهرة المستقرة” بحسب المراقبين.

سيكون  تقديري  وفي  »طالبان«  إلى  نعود 
تواجه  أن  الحكم  في  باتت  بعدما  اآلن  عليها 
والمعزولة  العالم  دول  أفقر  إحدى  في  تحديات 
دبلوماسياً وإحدى هذه التحديات يتعلق بالشكوك 
إذ ال  العالم،  الحركة من جانب جميع دول  في 
كانت  حين  تتذكر  الدول  هذه  من  الكثير  تزال 
الحركة في السلطة كانت تُطبق نموذجاً متشدداً 
السياسيين  المعارضين  وتعدم  الشريعة  من 

وتضطهد األقليات اإلثنية.
»طالبان«  أن  يبدو  الدولية  العزلة  ولمواجهة 
اعتراف  للحصول على  السعي  إلى  اليوم  تميل 
أكبر في الخارج رغم أن غالبية الدول علّقت أو 
أغلقت بعثاتها الدبلوماسية في كابل، فقد أطلقت 
من  مزيداً  الماضي  الثالثاء  »طالبان«  حركة 
التطمينات لخصومها وللمجتمع الدولي، مكررة 
في  ورغبتها  جامعة«  »حكومة  تشكيل  تعهدها 
ذلك  في  بما  العالم  دول  جميع  على  االنفتاح 
سياسة  اعتماد  تعتزم  وأنها  المتحدة،  الواليات 
مع  اتصاالت  بإجراء  الحركة  وبدأت  مختلفة 

القوى اإلقليمية، مثل باكستان وإيران  عدد من 
أن  من  بالرغم  قطر  أو حتى  والصين  وروسيا 
أياً منها لم تعترف بعد بالنظام الجديد في كابل.

زالوا  ما  األفغان  من  الكثير  فإن  ذلك  ومع 

ستنجح  فكيف  الجديد؛  بالوضع  الثقة  يفقدون 
الدولي  المجتمع  شكوك  إزالة  من  »طالبان« 
وشرائح المجتمع األفغاني الذين يخشون عودتها 

لسياساتها المتشددة سابقاً؟.
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مثقفو كري سبي: ثقافة الحماية الذاتية ضرورية للعيش بأمان وسالم

العازف معاذ أحمد... شغفه بالناي ِحكاية ُعُمر

»القميص المسروق«...القَيم حيَن ُتسَرق!

لذلك ال يمكن الوصول إلى ثمرات هذا المبدأ من 
دون وجود وعي حقيقي بأهمية الحماية والدفاع 
الذاتي، وتوحيد الجهود الفردية خدمة للمصلحة 
والعمل  اإلطار،  هذا  ضمن  والنضال  العامة، 
على حماية أفراد المجتمع على كافة األصعدة، 
وتشكيل نواة الحماية الذاتية ابتداًء من الكومين، 

وكذلك ترسيخ المفاهيم األساسية في المجتمع.
مثقفين  لقاءات مع  كان لصحيفتنا  الصدد  وبهذا 
من مقاطعة كري سبي/ تل أبيض الذين تطرقوا 
إلى هذا الموضوع الذي يُشكل أحد أهم المبادئ 
والشعوب  المجتمعات،  على  للحفاظ  العامة 
التي  واإلبادة  الصهر  محاوالت  بوجه  األصيلة 

تنتهجها الدول المتسلطة.

محاوالت الهيمنة واإللغاء تُعِطلها 
ثقافة الحامية الذاتية

الشعوب  »كانت  الذياب:  قيس  المواطن  يقول 
السورية وعلى مدى العقود والسنوات الماضية 
زرع  ومحاوالت  التغيير  لعواصف  ُعرضة 
الفتنة والعنصرية بين أبنائه، من خالل األنظمة 
الشمولية والقوموية التي حكمت سوريا، وبدأت 
الديمغرافي،  والتغيير  التفرقة  سياسات  برسم 
وإنكار الثقافات والشعوب األصيلة بكل تنوعها 
في  على صهرها  للعمل  ومعتقداتها،  وثقافاتها، 
السلطوية  الواجهة  تخدم  واحدة  بوتقة عنصرية 
الجهود  كافة  يشمل  األمر  كذلك  القوموية، 
تمتلكها  التي  واإلبداعية  والثقافية  الفكرية 

وقواتها  وثقافاتها  بشعوبها  السورية  الفسيفساء 
الذاتية المتنوعة.

اندلعت  التي  السورية  األزمة  »خالل  وتابع 
أمام خطر  السورية  الشعوب  كانت  في 2011 
الحماية  نظام  انهيار  بعد  كيانها  يهدد  حقيقي 
والدفاع )الفاشل أصالَ( في سوريا بسبب العقلية 
كانت  والتي  المفروضة،  والقمعية  التسلطية 
عبارة عن سيف مسلط بوجه الشعوب السورية، 
تنظيم  إعادة  الشعوب  على  لزاماً  كان  لذلك 
نفسها من جديد، وتشكيل نظام للحماية والدفاع 
ومخططات  اإلبادة،  وجه خطر  في  النفس  عن 
)الهيمنة العثمانية الجديدة( التي تستغل الظروف 
لالنقضاض  المنطقة  في  والعسكرية  السياسية 
النفطية  الموارد  على  والسيطرة  المنطقة،  على 

والطبيعية التي تختزنها«.
شمال  في  الكردي  الشعب  بأن  الذياب  وبيّن 
عملت  التي  الشعوب  أولى  من  سوريا  وشرق 
المخاطر  لدرء  الذاتية  الحماية  نظام  لتشكيل 
والمريرة  الطويلة  تجربتهم  بعد  بهم  المحدقة 
التي عاشوها خالل القرون والسنوات الماضية، 
إبادة  وما عانوه من ظلم واضطهاد ومحاوالت 
حكم  على  المتعاقبة  األنظمة  قبل  من  وصهر 
المنطقة، وتوالت االنتفاضات والثورات الشعبية 
النظام  وصول  حتى  الطغاة،  وجه  في  للكرد 
الكرد  ضد  وعنصريته  فاشيته  لذروة  البعثي 
فكانت انتفاضة قامشلو في آذار من عام 2004، 
والدفاع  الحماية،  ألهمية  الشعب  نبهت  والتي 
عن النفس بمواجهة المنظومة المستبدة الحاكمة 
آنذاك، لذلك تشكلت وحدات صغيرة من شباب 

وشابات الكرد ضمن المجتمع ليكونوا نواة تنظيم 
شعبي ثوري يحمون قيمهم من اإلبادة، ليأخذوا 
التنظيم والتدريب والتوعية كأرضية لالنطالقة 

نحو ثورة الحرية وحماية القيم«.

الحامية الذاتية مبواجهة محاوالت 
الصهر واإلبادة

مبدأ  بأن  العمر  رفعت  المواطن  أكد  جانبه  من 
لعب  الذي  المشروع  والدفاع  الذاتية  الحماية 
بمساندتهم  األكبر،  الدور  الكردي  الشعب  فيها 
وانخراطهم في الثورة من أجل الحرية وإرساء 
شمال  وشعوب  الكرد  أخذ  لذلك  الديمقراطية، 
طريقاً  الثالث  الخط  مبدأ  من  سوريا  وشرق 
المعادية  القوى  ومنع  العامة،  المرافق  لحماية 
العبث  المحتلة من  التركية  الدولة  وعلى رأسها 
لذلك  )الثورة(،  تحت شعار  المكتسبات  وتدمير 
كحامية  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  برزت 
لقيم الثورة والمجتمع بعد أن نجحت في ترسيخ 
ومرافقه  المجتمع  أفراد  وحماية  المبدأ  هذا 
العامة، واالرتقاء إلى مستوى يُمكنها من الدفاع 
والخارجية  الداخلية  األخطار  أمام  النفس  عن 
المجتمع  حماية  قوات  جانب  الى  المحدقة، 
في  هاماً  دوراً  لعبت  التي  الجوهرية(  )الحماية 
داخلها،  مكونة  ومؤسسة  ومجلس  كومين  كل 
االجتماعي  النظام  لحماية  أساسي  ركن  وتعتبر 

المتكون بيد شعوب المنطقة وبقيادة أبنائها. 
حقوق  من  ونيله  كسبه  تم  »ما  العمر  وأضاف 

مشروعة كانت مسلوبة من قبل األنظمة القمعية 
األجندات  لتنفيذ  خارجياً  المدعومين  والمرتزقة 
وألن  »شعبياً«،  اآلن  حمايته  يتم  العدوانية 
المخاطر والتهديدات مستمرة فإن الحماية الذاتية 
االستغناء  يمكن  ال  وحاجة  ُملحة  ضرورة  هي 
عنها لحماية الشعوب التي تتألف من خليط من 
للعيش  والمتكاتفة  المتنوعة  والديانات  القوميات 
بسالم وأمان، وتجمعت على نظام لحماية قيمها 
اإلبادة  فإن  الحماية؛  وبدون  والمادية،  المعنوية 
تطال  سوف  واالجتماعية  والثقافية  الجسدية 

شعوبنا وثقافتنا وعاداتنا األصيلة«.
وصلنا  ما  »لذلك  بالقول:  حديثه  العمر  واختتم 
في  والمدنية  الذاتية  اإلدارات  تأسيس  بعد  إليه 
المناطق التي نجحت بحماية ذاتها بدماء أبنائها 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  تشكيل  إلعالن  وصوالً 
الذاتية(،  )الحماية  بفضل  هي  سوريا  وشرق 
الصهر  محاوالت  بوجه  المشروع(  و)الدفاع 
الهيمنة  أنظمة  تتبعها  التي  الممنهجة  والتصفية 

العالمية لتحقيق مخططاتها الخبيثة«...

الناي إحدى أبسط اآلالت الموسيقية في ظاهرها، 
في  الموسيقية  اآلالت  وأهم  أشهر  إحدى  لكنها 
العالم والشرق األوسط بخاصٍة، وال تقل أهميتها 

عن أي آلة أخرى.
يقطع  صغره  ومنذ  أحمد  معاذ  العازف  كان 
مسافات كبيرة من قريته إلى القرى المجاورة، 
الذي يعزف عليه  الناي  إلى صوت  ولالستماع 
أن  إلى  العزف،  تعلم  ويحاول  األغنام،  رعاة 
ابن  أحمد  معاذ  محترفاً،  عازفاً  وأصبح  نجح 
في  ديرك  لمدينة  التابعة  هارون  حاجي  قرية 
مقاطعة قامشلو، عشق الناي منذ نعومة أظفاره، 
راقت له فكرة عزف الناي من محيطه والطبيعة 

الجغرافية الخالبة في المنطقة.

عشق الناي منذ أن كان عمره 13 عاماً، عندما 
سمع العزف من رعاة األغنام في قرى ديرك، 
وكثيراً ما كان يلحق بالرعاة وهو يسمع صوت 
الناي الذي سكن  الناي من بعيد، فعشق صوت 
ولم  عليه،  العزف  يبدأ  أن  أراد  ثم  وعقله،  قلبه 

يكتِف بهذا بل تمكن من ذلك ليصبح من صنّاع 
الناي والعزف على اآللة التي صنعها بنفسه.

لعزفهم،  أستمع  كثيراً  الرعاة  مع  أحمد  جلس 
وطريقة  بالناي،  اإلمساك  طريقة  منهم  وتعلم 
أول  خرج  عندما  كبيرة  بفرحة  ليشعر  النفخ، 
بدأ  ذلك  بعد  ثم  يديه،  بين  اآللة  من  صوت 
من  ليتمكن  طويلة  فترة  عليها  والتعلم  التدريب 

تعلمها على الشكل الصحيح.
القصب  من  الناي  يصنع  كي  لسنوات  عمل 
بحرفية  صنعها  استطاع  حتى  عليها،  والعزف 
دقيقة والتفنن بصوتها عند العزف عليها، وتمّرن 
حتى  بدقة،  عليها  العزف  في  أبدع  حتى  عليها 
تمكن من تسجيل العديد من األلبومات مع الفرق 

تعلم  ثم  ومن  الموسيقي  السلم  على  الموسيقية 
وأساتذة  ُمختصين  يد  على  الناي  على  العزف 
بعد أن أتقنها ليزيد من إبداعه في آلة الناي التي 
في  الناي  عبر  واستطاع  منه،  قطعة  أصبحت 
المتدربين،  لدى  الموسيقي  الحس  على  التأثير 
لتدريب  للموسيقى  وزين  مم  معهد  بعدها  ليفتح 
الشرقية  الموسيقى  على  والفتيات  الشباب 

والغربية.
دجلة  مركز  في  عضو  اآلن  أحمد  العازف 
الحفالت  من  العديد  في  شارك  والفن،  للثقافة 
مناطق شمال وشرق  جميع  في  نوروز  وأعياد 
من  العديد  في  مشاركته  إلى  باإلضافة  سوريا 
وأعطى  كردستان،  باشور  في  المهرجانات 

الشباب  لمئات  اآللة  هذه  على  تدريبية  دورات 
والبنات ومعظمهم أتقنوا عزف الناي وانضموا 
تعلمها  اآلخر  والبعض  الموسيقية،  الفرق  إلى 

كهواية.
يعزف  فهو  الناي  آلة  على  العزف  جانب  إلى 
اآلالت  عزف  يجيد  كما  الفلوت  آلة  على 
الوترية أيضاً مثل آلة الطنبور، ووجه العازف 
له مع وكالة هاوار رسالته  لقاء  معاذ أحمد في 
للعازفين والفنانين الحفاظ على الفلكلور والثقافة 
على  قادر  جيل  لتخريج  الشعبية،  والموسيقى 

الحفاظ على الفلكلور والثقافة الكردية.

في  كنفاني  غسان  الفلسطيني  الكاتب  يطرح 
المسروق«  »القميص  القصصية  مجموعته 
بعض القيم، ويُلقي الضوء عليها بشكٍل مفّصل، 
أخالقية  قيم  بل  فقط،  ثورية  قيًما  ليست  فهي 
ضرورية لنجاح كل ثورة، وال بد منها من أجل 

حياة مطمئنة.
ثماني قصص، ال  المكّونة من  المجموعة  وفي 
فالقيم  للثورات،  األخالقية  القيم  كنفاني  يناقش 
المرحلة  مع  تتماشى  ال  ثابتة وصلبة  األخالقية 
لتثبت  وإخضاعها،  لتطويعها  تسعى  ما  بمقدار 

أنها أقوى من المتغيرات.
فهي  القصص،  هذه  كتابة  توقيت  إلى  وبالنظر 
وتقديم  المباشرة،  غير  الوصايا  أسلوب  تحمل 
العبرة بالتلميح، فالحديث عن السرقة وسلوكيات 
أخرى وذّمها، هو نهي عنها، ودعوة إلى تجنبها، 
السلوكيات  التباع  القارئ  بقابلية  تشكيك  دون 

الخاطئة التي رّكز عليها كنفاني.
»أبو العبد« رجل بائس يُقيم في إحدى المخيمات 
كلما  بالوحل  العشوائية  طرقاتها  تطوف  التي 

أولى  في  ويقف  الشتاء،  في  مطر  زخة  هطلت 
أمام  المسروق«  »القميص  المجموعة  قصص 
»أبو سمير« الذي يسعى الستغالل سوء ظروف 
»أبو العبد« وحالته المتعبة حين كان يحفر خندقًا 

لتصريف مياه األمطار بعيدًا عن خيمته.
يحاول »أبو سمير« جر »أبو العبد« إلى السرقة، 
مخصصات  سرقة  هي  بل  سرقة،  أي  وليست 
الالجئين  غوث  »مفوضية  تتولى  التي  الطحين 
الالجئين  توزيعها على  )أونروا(  الفلسطينيين« 

في المخيمات.
ورغم مرارة الفقر، وقلة الحيلة، وقسوة العوز، 
من  بانتظار  القصة،  في  للخير  الكاتب  ينتصر 
العبد«  »أبو  فيرفض  األرض،  على  له  ينتصر 
الطحين  ألن  المغريات،  رغم  الطحين  سرقة 
الخير  الالجئين.  المسروق يؤخر توزيع معونة 
والخيانة واالنتهازية واالبتزاز  والشر واألمانة 
القيم وأضدادها،  الخلطة من  والصبر، كل هذه 
كنفاني،  قصص  من  األولى  القصة  منذ  تبرز 

فيجّمل الجميل، ويذّم القبيح ويعيبه.
يحكي  نعود«،  أن  »إلى  الثانية  القصة  وفي 
الثبات  العنوان فحوى القصة، ويشير إلى حالة 
واإلصرار التي يحملها أو يجب أن يحملها العمل 
النضالي، ثم يعود كنفاني في القصة التالية إلى 
قضية الخيانة، وتصوير خيانة الوطن والقضية 

والخائن، وتأثير كل ذلك على قضايا كبرى.
وفي »قرار موجز«، وهي قصة ال تتعدى خمس 
دروًسا  كنفاني  يُقدّم  المجموعة،  في  صفحات 
فلسفية ونظرية على لسان »عبد الجبار«، بطل 

الحياة  إلى  وينظر  الفلسفة،  يهوى  الذي  القصة 
على أنها مجرد نظرية.

فيقول »عبد الجبار«، أو يقول كنفاني على لسان 
مغرور  تعبير  هو  السجين  ضرب  »إن  بطله: 
عن الخوف«، و«إن الخيانة في حد ذاتها ميتة 

حقيرة«.
وعلى هذا المنوال تتابع المجموعة منح الدروس 
طريق  بخارطة  أشبه  بدت  التي  والِعظات 
للنضال الفلسطيني، ال سيما بالنظر إلى توقيت 
كتابتها، بين عامي 1957 و1969، حين كان 
النضال الفلسطيني بحاجة إلى ُمنظرين يحمون 
القضية من الخطأ، فمعيار الهزيمة أو النصر هو 

التمسك بالقيم التي حكى عنها كنفاني.
وِلد غسان كنفاني في عكا عام 1936، واغتاله 
الحازمية  شارع  في  اإلسرائيلي  »الموساد« 
يحملها  التي  القوة  كون   ،1972 عام  ببيروت 
قلمه ال تقل وطأة عن قوة المدافع، لكن كنفاني 
عاًما   14 وقبل  موجز«،  »قرار  قصة  في  قال 
من اغتياله، »ليس المهم أن يموت أحدنا، المهم 

أن تستمروا«.
وكاالت

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ تأتي ثقافة »الحماية الذاتية« مصاحبة لمفهوم الدفاع المشروع عن النفس، ويهدفان لحماية الخصائص األصيلة التي 
تميز األفراد والجماعات والشعوب للعيش بأمان وسالم، والوقوف بوجه محاوالت اإللغاء الصهر واإلبادة من قبل األطراف المعتدية.

قيس الذياب رفعت العمر

»اإلخوان المسلمون« جسُر العبوِر التركّي إلى الجزائر

رامان آزاد 

نشأة إخوان الجزائر

المسلمين  اإلخوان  جماعة  تنظيِم  بين  العالقة 
اإلخوانّي في مصر وطيدةٌ،  والتنظيم  بالجزائر 
من  الوافدين  عبر  بالجزائر  اإلخوان  انتشر  فقد 
محددٌ  تاريٌخ  يُعرُف  ال  وإذ  وسوريا،  مصر 
الجزائر،  في  فعليّاً  اإلخوانّي  النشاِط  النطالِق 
لكن بعَض األحداِث تؤّرخ وجوده، وفي مقدمها 
أظهر  الذي   ،1976 عام  ميثاق  مناقشِة  مسألةُ 
تنظيماً اسمه »الموحدون«، وأصدر بياناً بعنوان 

»إلى أين يا بومدين؟«
بدأ  األقطار  باتجاه  اإلخوانّي  الفعلّي  التحرُك 
عمليّاً عام 1977، إال أّن تنظيم إخوان الجزائر 
محفوظ  الشيخين  عن  اإلفراج  مع  فعالً  نشط 
نحناح ومحمد بوسليماني عام 1980 بعفو شامل 
من الرئيس الشاذلي بن جديد. وكانت االنطالقة 
-جناح  المسلمين  اإلخوان  جماعة  مظلة  تحت 
بوسليماني  الشيخ  مشاركة  بعد  الدولّي،  التنظيم 
تونس  في  اإلسالمّي  االتجاه  حركة  مؤتمر  في 
الذي  الغنوشّي،  راشد  بقيادة  الثمانينيات  مطلع 
عرض عليهم االرتباط الرسمّي بتنظيم اإلخوان 
التنظيم  قيادة  وكانت  الموافقة.  وتمت  الدولي، 
الدولّي لإلخوان المركزيّة بالقاهرة والعملية في 
سويسرا بقيادة سعيد رمضان لم يأخذ بعده العملّي 

والتنظيمّي المستقر إال مع مطلع الثمانينيات.
شعار  هللا  جاب  هللا  عبد  الشيخ  رفع  فيما 
السجن  ودخل  بالجزائر،  المسلمين«  »اإلخوان 
سوريا؛  بإخوان  وطيدةً  عالقاته  وكانت  بسببه، 
وبدأ بالنشاط الدعوّي والتبني الفكرّي ألطروحِة 
سيد قطب وكتابات سعيد حوى منظر اإلخوان 
السوريين على المستوى التنظيمي. وبذلك تشكل 

جناحان متنافسان لإلخوان في الجزائر.
الصف  توحيِد  على  بوسليماني  الشيخ  عمل 
وجمع جناحي الفكرة الواحدة، للخروج من أزمة 

الشرعيّة والتمثيل الرسمّي إلخوان الجزائر، عبر 
والشيخ  بوسليماني  الشيخ  بين  مصاهرة  عالقة 
التنظيميّة،  للمصاهرة  تمهيداً  هللا  جاب  عبد هللا 
مشكلةٌ  انبثقت  ولكن  التنظيم،  تقاليد  ومن  وتلك 
وتحديد  األدوار  بتقاسم  باألساِس  تتعلُق  هيكليّة 
»البيعة«، واالختالف حول شروط ومواصفات 
التنظيمية.  الوحدة  تنجح  فلم  التنظيم،  زعيم 
لصالح  الموقف  نهائياً  الدولي  التنظيم  وحسم 
محفوظ نحناح في 1985 - 1986، وهي الفترة 
التي أصبح فيها الراحل محفوظ نحناح يتحرك 
رسميّاً تحت شعار اإلخوان ويدعو لبيعة القيادة 

المركزيّة للجماعة بالقاهرة.

حركة مجتمع السلم

وثاني  الجزائر،  إلخوان  السياسيّة  األذرع  أهم 
عام  السرّي  العمل  بدأت  اإلسالميّة،  القوى 
معارضة  السبعينات  في  وقويت   ،1963
جماعة  باسم  بومدين،  هواري  الرئيس  علناً 
ونشأت  نحناح،  محفوظ  بقيادة  الموحدين، 
جماعة  منهج  مرجعيته   ،1991 عام  كحزب 
جمعية  راية  تحت  العالميّة  المسلمين  اإلخوان 
اإلرشاد واإلصالح، وسعت لتجنب الصدام مع 
السلطة والحوار معها بالتوازي مع التنسيق مع 
كافة القوى والفعاليات اإلسالميّة، ووفقاً لدستور 
اسم  تغيّر  السياسيّة  األحزاب  وقانون   1996
)حمس(،  السلم  مجتمع  حركة  ليصبح  الحركة 
اإلسالميّة  لمرجعيتها  إشارة  أيّة  وغيّبت 
ببرنامجها السياسّي الجديد، لتركز على الثوابِت 

حركة  وشاركت  لها.  فكريّة  مرجعيّة  الوطنيِّة 
لتبرز  1997م  عام  بانتخاباِت  السلم  مجتمع 
كقوة إسالميّة برلمانيّة وجاءت بالمرتبة الثانيّة، 
شاملة،  إصالحيّة  شعبيّة  حركة  نفسها  وتعتبر 
اجتاحها  ولكن  والعمل.  والعدل  العلم  شعارها: 
وتولي  »نحناح«  الشيخ  مؤسسها  بوفاة  التناحر 

الشيخ أبي جرة سلطاني. 

حركة الدعوة والتغيري

لخروج  الجزائر  في  اإلخوانّي  االنشقاق  أدّى   
المجيد  عبد  والشيخ  بلمهدي  مصطفى  الشيخ 
اتهمه  بعدما  سلطاني  جرة  أبي  على  المناصرة 
بالخروج على نهج الشيخ المؤسس لإلخوان في 
الجزائر محفوظ نحناح؛ ليؤكد للجميع على ثقته 
مصر.  في  األم  الجماعة  دعم  على  بالحصول 
نيسان  في  والتغيير  الدعوة  حركة  ولتتشكل 
ولها  اآلخر  اإلخوانّي  الجناح  وتكون   ،2009

مجلس شورى وانتشاٌر بعدة واليات.  

موقف إخوان مرص

 اختار »اإلخوان المسلمين« في مصر عدم حسم 
السلم  مجتمع  حركة  بين  الخالف  من  موقفهم 
اإلخواني  الجناح  تمثل  ظلت  التي  »حمس«، 
الدعوة  إنشائها، وحركة  منذ  بالجزائر  الرسمّي 
للجماعة  العام  المرشد  إعالن  ورغم  والتغيير، 
»حمس«  إعفاء  عاكف  مهدي  محمد  السابق 
بين  االتصاالت  تتوقِف  لم  اإلخوان  تمثيِل  من 
الجماعة األم والحركة، التي انقسمت مؤخراً إلى 
قادتها، ما عكس تضارباً  بعد اختالف  شطرين 
إخوانيّاً، من قبل المرشد وقادة التنظيم الدولّي في 
العام: »ال يوجد )إخوان  المرشد  أوروبا. وقال 

مسلمين( بالجزائر.
السلم  مجتمع  حركة  المتنافسان  الجناحان 
والتغيير  الدعوة  وحركة  »سلطاني«،  بزعامة 
للفوز  يسعيان  »مناصرة«،  بقيادة  المنشقة 
الدولّي  التنظيم  من  المسلمين  اإلخوان  بشرعيِّة 
لقيادة اإلخوان المسلمين، ولقب المراقب العام، 
وتوجٍس  دائٍم  قلٍق  في  الحركتين  قادة  يجعل  ما 
تناقضات  ينالها الطرف اآلخر. وتظهر  من أن 
لدة  التنظيمية  اآلليّة  ضعف  الجزائر  إخوان 
حسم  في  المسلمين  لإلخوان  العالميّة  القيادة 
االتهاماِت  تبادل  يستمر  فيما  الكبيرة،  األزمات 
بين الطرفين. ومع صعوبة فرض حل تنظيمّي 
واستمرار االنقسام يبقى السؤال معلقاً من يمثل 

إخوان الجزائر.
في  الفاعلين  القياديين  تحركاِت  إطار  وفي 
»حمس« لكسِب ودّ قيادة اإلخوان العالميّة تستمرُّ 
ولندن،  القاهرة،  إلى  الجزائر  إخوان  زيارات 
لمرجعيّة  المعنوّي  الدعم  لكسِب  وإسطنبول؛ 
اإلخوان، وآخرها االجتماُع الذي حضره رئيس 
فاعليّة  هامش  على  قيادييها  وبعض  »حمس« 
»نصرةِ القدِس« أقامها حزب »السعادة« التركّي 
بإسطنبول، وحضرها إبراهيم منير األمين العام 

للتنظيم الدولّي لإلخوان. 

وألّن القضية الفلسطينيّة لها حضور مميز لدى 
جرت  فقد  الشعاراتّي،  المستوى  على  اإلخوان 
بين  االختالف  لحل  الستثمارها  محاوالت 

جناحي اإلخوان.

ِعربة عميقة من تجربة العرشيّة

وأُقرت التعدديّة السياسيّة في دستور عام 1989، 

وخاض اإلخوان مع الجبهة االنتخابات البلديّة في 
1990/6/12 فازت الجبهة اإلسالّمية بالمرتبة 
في  التشريعية  االنتخابات  في  وكذلك  األولى، 
مجمل  من   %47.3 بنسبة   ،1991/12/26
األصوات؛ لكن الجيش ألغى نتائج االنتخابات، 
فاندلعت حرب أهليّة مروعة ودخلت البالد في 
العشرية السوداء، ما بين عامي 1992ــ2002، 

كواحدة من أسوأ موجات العنف.
اإلسالميون  انضوى  السوداء  العشريّة  بنهاية 
المصالحة  توجهاتهم تحت عباءة  اختالف  على 
الوطنيّة التي أطلقها الرئيس السابق عبد العزيز 
بوتفليقة، وأيقنوا كارثيّة حمِل السالح ومواجهِة 
السياسيّة،  بالعمليِّة  االنخراَط  قبلوا  ثم  الدولة، 
ولكن  للسلطة.  للوصول  االنتخابيّة  والمشاركة 
للرئيس  المناهض  األخير  والحراك  العشريّة 
للحركة  آخر  وجهاً  أنتجا  بوتفليقة،  السابق 
اإلسالميّة بالجزائر، إذ باتت الحركة أكثر مياًل 
يولده  الذي  المصير  للسلميّة بعدما جّربت سوء 
العنف واالقتتال، لكن بالوقت نفسه الوقت أنتج 
على  وانقسامها  الحركة،  داخل  تشرذماً  ذلك 
بناها  لتنتج أحزاباً وحركات مختلفة، في  نفسها 
إسالميو  وبقي  الحزبيّة،  ورؤاها  اإليديولوجيّة، 
المكاسب  أكبر  تحقيق  فرصة  بانتظار  الجزائر 

والوصول للسلطة.
الجزائريّة  الرئاسيّة  لالنتخابات  االستعداد  مع 
عدم  السلم«  »مجتمع  حركة  أعلنت  األخيرة، 
لمقاطعة  تدُع  لم  لكنها  المتنافسين،  من  أّي  دعم 
النهضة  بحركة  شبيهٌ  موقف  وهو  االنتخابات، 

التونسيّة في االنتخابات الرئاسيّة.
 اعترضت حركة »حمس« على شروط تنظيم 
في  بوتفليقة  نظام  رموز  واستمرار  االنتخابات 
قانونيّة،  اعتراضات  وهي  الحكم،  مفاصل 
الرئاسيّة  االنتخابات  نتائج  ظهور  مع  ولكن 
االقتراع األولى  تبون بجولة  المجيد  وفوز عبد 
لدعمه  الحركة  بادرت   ،2019/12/12
خيانة  ُعدَّ  ما  وهو  اإلصالحيّة،  محاولته  في 
لمطالِب الحراِك الذي اعتَبر في قطاع كبير منه 
بوتفليقة  لنظام  إنتاج  إعادة  الرئاسيّة  االنتخابات 
بطريقة أخرى، وخالفت الحركة تصريحاتها قبل 
اإلسالميِّة  الحركِة  وكعادة  ولكن،  االنتخابات. 

لتضمن  الجديدة  السلطة  مع  للتحالِف  سارعت 
لنفسها حصة الشراكة مع النظام الجديد. 

أعاد إعالن الرئيس عبد المجيد تبون عدم السماح 
العشرية  لألذهان  إسالميّة،  أحزاب  بوجوِد 
السوداء، وأنّه يمكن استئصال الحركة اإلسالميّة 
مجدداً كما في التسعينيات، والمسألة رهٌن بسلوِك 
إسالميي الجزائر، وفي مقدمهم حركة »حمس« 
أّي شيٍء  بالجزائر وتنازلهم عن  فرع اإلخوان 
وتبدو  الجديدة،  السياسية  السلطة  دعم  بمقابِل 
اإلخوان،  توجه  من  حذرة  الجزائرية  القيادة 
فبادرت إلى رفض قيام أحزاب إسالميّة، وهو ما 
قابلته الحركةُ اإلسالميّةُ بالرفض، وأّن من حقها 
كباقي  بها،  ترغب  التي  باأليديولوجية  الوجود 
األحزاب اليساريّة والقوميّة والليبراليّة وغيرها.

مرشوع تريّك ألخونة الجزائر

بأّي  اإلسالميين  وجودَ  أّن  القوِل  نافلِة  من 
لتفتَح  والتنمية،  العدالة  حزب  لعاَب  يسيُل  بلٍد 
العالقاِت إما مع النظام القائم أو معارضيه، وهو 
تتولى  فيما  الجزائر  إخوان  مع  أنقرة  تفعله  ما 
قطر التمويل بنقل األموال إلى إسطنبول ويرسل 
إسطنبول  إلى  دفعات  على  قيادييهم  اإلخوان 
ومؤتمرات  ملتقيات  وحضور  العالج  بذريعة 
كمياٌت  لتدخَل  والسياحة.  وسياسيّة،  علميّة 
محددةٌ من األمواِل عبر مطارات الجزائر بشكٍل 
ال يلفُت انتباه أمن المطارات، ويراعي القانون 
الحركِة  أنشطِة  على  الماُل  ويُنفق  الجزائرّي، 

اإلخوانيّة.
فتحت  بالجزائر،  الشعبّي  الحراك  بدء  ومنذ 
من  تبث  إخوانيّة  قنوات  لتمويل  خزائنها  قطر 
التي  المغاربيّة«  »قناة  مقدمها  في  بريطانيا، 
لإلنقاذ  يديرها نجل مؤسس »الجبهة اإلسالمية 
لتكون  مدني،  عباسي  المحظورة  اإلخوانيّة« 
»الناطق الرسمّي واإلعالمّي للحراك الشعبّي«.

لم يجد مقري رئيس »حركة السلم« حرجاً في 
ورحب  بليبيا،  التركّي  العسكرّي  التدخل  دعم 
حكومِة  لدعم  السوريين  المرتزقة  مع  بدخولها 
الشعب  يخالف  بشكٍل  اإلخوانيّة،  السراج  فايز 
الجزائرّي الذي يخاف من خطورة ذلك على أمنه 
القومّي وأمن المنطقِة. وكشفت تصريحاته عن 
الجزائرّي  الرئيس  على  للضغط  إخوانّي  سعي 
عبد المجيد تبون لدعم التدخل التركّي في ليبيا، 
قبل أن يعود الرتداء قناع المعارضة بعد تأكيد 

الجزائر رفضها الوجود التركّي في ليبيا.
على  للتشويش  اإلخوانية  الصفحات  وتوحدت 
ومقارنته  الليبية  األزمة  من  الجزائر  موقف 

أردوغان  بـ«وقوف  وبهتاتاً  زوراً  يسمونه  بما 
المشرف مع ليبيا«، وأخرى تدعو إلى »التسريع 
وتركيا«،  المغرب  دول  بين  التحالف  في 
باإلضافة إلى وصف أردوغان بـ«زعيم األمة«، 
التركي  للنظام  المطلقة  »تبعيتهم  بذلك  معلنين 
على حساب وطنهم. وأشار الخبراء إلى أن من 
يقف وراء تلك الهجمة الممنهجة يهدف لوضع 
الجزائريين أمام أسوأ الخيارات: إما قبول الدور 
التركي في المنطقة أو جر البالد إلى السيناريو 

السوري والليبي.
برنامجه  مقري  الرزاق  عبد  اإلخوانّي  كشف 
لالنتخابات الرئاسية التي ألغيت فيما بعد، ورغم 
شعار برنامجه المزعوم كان »الحلم الجزائرّي« 
ألخونِة  تركيّاً  مشروعاً  كان  بالحقيقة  لكنه 
الجزائر«، وكابوساً سرعان ما اصطدم بحراك 
اإلخوان  وأجندات  بوتفليقة  نظام  أسقط  شعبّي 
التي اعتاشت على فساد النظام السابق، واتضح 
البرنامج كان نسخة من مشروع  أنَّ ذلك  الحقاً 
إعداده  وتم  التركّي  والتنمية«  »العدالة  حزب 

إلسطنبول  »مقري«  زيارة  خالل  وتحضيره 
وصوِل  لدعِم  أنقرة  سعت  فقد   .2018 آب  في 
إخوانّي للسلطة لتكرار السيناريو المصرّي الذي 

فشل بعد وصول محمد مرسي للرئاسة.

أنقرة تحتضن معارضة جزائريّة

»الخبر«  صحيفة  ذكرت   2021/4/14 وفي 
في  جمعت  رسميّة  اجتماعات  أّن  الجزائرية، 
مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر 
من حركة رشاد التي تصنفها السلطات الجزائريّة 
إرهابيّة، في مدينتي إسطنبول وأنطاليا، ونوقشت 
أساليب توفير الدعم اللوجيستي والسياسّي، لتقوية 
ويبدو  الجزائرّي.  الشارع  من  وتمكينه  التنظيم 
أّن تركيا، قررت إضافة الجزائر هدفاً جديداً في 
لهذا  النائمة  الخاليا  أفريقيا، عبر تحريك  شمال 
التنظيم، في محاولة المناورة، والتدخل عن بعد 
بالشأن الداخلّي للجزائر، وزعزعة استقرارها.

والمفارقة أن ذلك يحدث بالتوازي مع مؤشراٍت 
الجانبين  بين  الثنائيّة  العالقات  بأّن  توحي 
والتنسيق  السياسي  التشاور  مستوى  في  مثاليّة 
األمنّي، وتبادل الزيارات والتعاون في قطاعات 

استراتيجيّة، والبنى التحتية.
خالل  بالجزائر،  لألمن  األعلى  المجلس  وكان 
الرئيس  بقيادة   ،2021/4/6 في  اجتماعه 
وانحرافات  تحريضيّة،  أعماالً  سجل  قد  تبون، 
خطيرة من قبل أوساط انفصاليّة، وحركات غير 
شرعيّة ذات مرجعية قريبة من اإلرهاب، وفي 
»رشاد«،  حركتي  تصنيف  تم   2021/5/18

و«استقالل منطقة القبائل« إرهابيتين.

تعاوٌن تجارّي وتنسيٌق سيايّس

في  الجزائر  إلى  أردوغان  زيارة  خالل 
2020/1/27 تم تفعيل اتفاقية المالحة البحريّة، 
الموقعة في شباط 1998، بعد نحو عقدين على 
الجزائرّي  الرئيس  بها خالل عهد  العمل  تعليق 
والئه  بسبب  بوتفليقة،  العزيز  عبد  السابق، 
لتركيا،  التقليدّي  العدو  تعتبر  والتي  لفرنسا، 
البحرية مع تركيا حيّز  المالحة  اتفاقية  ودخلت 
التجارّي  التبادل  عالقات  وتطورت  التنفيذ، 
التركّي’  االستثمارات  حجم  وتبلغ  البلدين  بين 
وتعمل  دوالر،  مليارات  خمسة  الجزائر  في 
800 شركة تركيّة في قطاعات مختلفة، لتكون 
وأنجزت  البالد.  في  أجنبي  مستثمر  أول  تركيا 
الشركات التركية 377 مشروعاً بالجزائر بقيمة 
16.1 مليار دوالر. ووقعت تركيا عقداً لتجديد 

تزويدها بالغاز الطبيعّي حتى 2024.
“القوة  سّمتها  ما  أنَّ  الفرنسيّة  الصحافة  وتقول 
في وقت  بقوة،  تزداد  لتركيا”،  الجديدة  الناعمة 
حولها،  من  العداوات  زيادة  في  فرنسا  تستمر 
دبلوماسيين  العبين  وتركيا  الجزائر  وأصبحت 

أقوياء للغاية.
إغراء  مواجهة  في  “الجزائر  عنوان  وتحت 
لوموند  صحيفة  قالت  التركّي”،  النموذج 
الفرنسيّة في 2021/7/3، إنَّ استراتيجية نفوذ 
أنقرة بالمنطقة المغاربيّة تجد لها أرضاً خصبة 
لكن  تبون،  الرئيس  حكم  تحت  الجزائر  في 

التواطؤ ال يخلو من الغيوم.
»الحلِم  من  نوٌع  هناك  “لوموند”  وأضافت 
التركّي« يشقُّ طريقه بين الجزائريين. فمن السلعِ 
الجلديّة المستوردة »المصنوعة في تركيا« إلى 
ترميم قصر الباي ومسجد حسن باشا في وهران 
ومشاهدة المسلسالت التلفزيونيّة وطفرة السياحة 
الجزائَر تتعرُض  فإنَّ  الحالل في بحر مرمرة، 

لإلغراء التركّي.

تعمُل أنقرة على محورين الختراِق دوِل المنطقة، وفي النموذج الجزائرّي تطورت العالقات السياسّية ُقدمًا وتّم التوقيِع على اتفاقات تنسيق اقتصادّي 
وتجارّي وتزويد بالغاز، لتخطف الجزائر من منافستها المتوسطّية فرنسا، وفي سياق آخر تعتمد على القوة الناعمة ودعِم تنظيِم اإلخوان المسلمين 

وتقّدُم لهم التمويَل الالزم من الخزينة القطرّية لتغطيِة نفقاته على أمل وصوله للسلطة، والجزائر اليوم تحَت وطأِة اإلغراءِ التركّي.
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زراعة القطن في الطبقة وريفها بين المطالب واالحتياجاتالشهيدة »ديرين رامان« ملحمة مقاومة على جبال آفاشين

انتشار زراعة الخضروات في كركي لكي

مشاريع وأعمال خدمّية مستمرة لبلدية الشعب في ديرك

»التربية والتعليم« تتحّضر النطالق العام الدراسي 
الجديد في الرقة

بمثابة  هي  الكريال  لقوات  بالنسبة  لحظة  كل 
جبهة  في  مقاومة  لحظة  كل  أن  كما  ملحمة 

»أرس فارس« تستحق عمراً كامالً.

لكل مقاتل من مقاتلي الكريال قصة مقاومة، ألن 
المقاومة،  اتسعت  وكلما  المقاومة،  هو  قدرهم 
زاد عدد القصص التي ستروى وتكتب، وتتدفق 
الكلمات في كل لحظة خالل الحرب، ألن حرب 
الكريال تحمل ذكريات ملحمية تستحق أن تُعاش، 
كانت كل لحظة مقاومة في جبهة أرس تستحق 

عمراً كامالً.
»ديرين«  الكريال  صفوف  في  المقاتلة  كانت 
واحدة من أبطال المقاومة في أنفاق الحرب في 
جبهة أرس فارس في آفاشين، إحدى المقاتالت 
التي  المقاومة  بعد  برفاقها  التحقن  اللواتي 
أبدتها، كانت تتحدث بقلب مفعم بالوالء والحب 
في  أبدتها  التي  الخطوات  وعن  ذكرياتها  عن 

المقاومة.
ديرين رامان قبل أن تذهب في مهمتها في 12 
تموز تحدثت عن مقاومتها في أرس فارس أمام 
الكاميرا وكأنها كانت تعلم ما سيجري، وروت 
لمرتبة  وارتقت  الحرب،  أنفاق  في  جرى  ما 
الشهادة مع رفاقها الثالثة في 12 تموز 2021 

في منطقة آفاشين.
 تحدثت ديرين رامان المقاتلة في صفوف وحدات 
جيش  ضد  المقاومة  عن  ستار  ـ  الحرة  المرأة 
أرس  جبهة  إلى  توجه  الذي  التركي  االحتالل 
قائلة: »في إطار  فارس بعد مقاومة مام رشو؛ 
الخطوات الثورية لصقور زاغروس، انضممت 
أمكن  إذا  فارس،  أرس  جبهة  في  المقاومة  إلى 
وصف ما عشته هناك فسيتم فهم ومعرفة النهج 
رشو  مام  معركة  بعد  التركي،  للعدو  الهمجي 
توجه جيش االحتالل التركي إلى أرس فارس، 
زلنا  أننا ال  هو  هنا  إلى  العدو  توجه  كان سبب 
على قيد الحياة، وكانوا يتوقعون أن مالحقتهم لنا 
والقبض علينا سيجعلنا نتخلى عن قيمنا ووالئنا 

لكن  التركي،  االحتالل  لدولة  ونرضخ  للحزب 
كل توقعاتهم كانت خاطئة«.

في  العدو  ضد  مقاومة  هناك  »كانت  وتابعت: 
أن  رأوا  عندما  الصدمة  كانت  الحرب  أنفاق 
لذلك  المقاومة  تصعيد  على  كبير  أثر  ألسلحتنا 
الدولة  استسلموا،  قالوا:  جديدة،  بدعاية  بدأوا 
دعواتهم  ووجهوا  النساء  وباألخص  ستحميكم. 
إلى النساء قائلين: الحياة هنا ال تليق بكن، سنقدم 
لكن كل ما تريدون، أنتن أيتها النساء استسلمن، 
هذا أفضل لكن، كانوا يريدون أن تقوم الرفيقات 
باالستسالم كانوا يقولون: استسلموا حتى لو لم 
أفضل  بشكٍل  حمايتكن  يمكننا  الرجال،  يستسلم 

منهم«.
وأردفت: »كنا كلما سمعنا أصواتهم كان الغضب 
لننضم  نكن  لم  أننا  يعلمون  كانوا  يتملكنا، ألنهم 
ألجل رغيف من الخبز ورشفة ماء، بالنسبة لنا 
الوالء للشهداء والقائد فوق كل شيء، وما قدموه 
لنا كانت أشياء قيّمة جداً. عندما كانوا يتحدثون 
ونضحك  بالسخرية  نشعر  كنا  لنا  يقدمونه  عما 
كانوا  نستسلم  ال  أننا  رأوا  عندما  كالمهم،  على 
بالزغاريد  عليهم  نرد  وكنا  بالصراخ  يقومون 
ثم  الجنون،  إلى  يقودهم  هذا  كان  والشعارات. 
قالوا إن لم تستسلموا سنستخدم األسلحة الكيماوية 
في  وسندمركم،  رشو  مام  في  استخدمناها  كما 
كل مرة كانوا يتحدثون فيها كان الرفاق يقومون 

بعمليات ضدهم ويكبدوهم خسائر فادحة«.
يبديها  التي  المقاومة  من  العدو  »تفاجأ  وأكدت: 
في  وعهدهم  الفدائي  وموقفهم  الكريال،  رفاقنا 
حماية أرضهم وشعبهم، فالموقف النضالي الذي 
أبداه رفاقنا أصبح كدرع متين ضد العدو، كانت 
رفاقنا  فيه  خاض  للحرب  خندق  المنطقة  تلك 
نضاالً بطولياً ال مثيل له بالرغم من االدعاءات 
العسكرية  بنفاذ معداتهم  العدو  يطلقها  التي كان 
في  الصمود  على  قدرتهم  وعدم  واللوجستية 
كنا  التي  التكتيكات  أن  يدرك  لم  لكنه  وجهه، 
الصدمة  يعيش  العدو  جعل  بتجهيزها  قمنا  قد 
الفدائية  الروح  التكتيكات وهذه  واالرتباك، هذه 

وقفت دون تغلغل العدو داخل أراضينا، واتخذوا 
رفاقنا  تضحيات  على  للمحافظة  صلباً  موقفاً 

الشهداء«. 
الفدائيات  إحدى  أمارا  الرفيقة  »كانت  ونوهت: 
لكي  بروحها  ضحت  حيث  المقاومة  تلك  في 
تتصدى للعدو وتمنعه من التغلغل داخل مناطق 
واحدة  األنفاق على  تلك  تحتوي  كانت  الكريال. 
من وحدات قوات الكريال وهذه الوحدة تصدت 

للعدو بإرادة قوية وتصميم عالي«.

وشددت بالقول: »نعلم أن العدو باستخدامه لهذه 
في  المقاتالت  نحن  لكننا  الوحشية،  األساليب 
ـ ستار لن نترك  الحرة  المرأة  صفوف وحدات 
منطقة آفاشين حتى ننتقم لرفاقنا الشهداء، كانت 
مدى  على  مقاومة  منطقة  فرس  أرس  منطقة 
التاريخ واآلن في كل رقعة من هذه المنطقة فيها 
دماء شهدائنا، نحن صقور زاغروس سننتقم بكل 
تأكيد ألصدقائنا، سنحافظ دائًما على آمال رفاقنا 
اآلن  نعلم  آفاشين،  منطقة  في  مقاتلين  بصفتنا 

أنه ال أحد منا سيقاتل بالطريقة القديمة. سنقاتل 
بروح أصدقائنا الشهداء الذين قاتلوا حتى النهاية 
مقاومتهم  وال  حربهم  تنتِه  لم  المقاومة  بروح 
الشهداء  راية  النهاية.  حتى  مسيرتهم  سنواصل 
العدو وشدة  تقنيات  النظر عن  تسقط بغض  لن 
أننا سنكون أكثر والًء لقضيتنا لن  هجماته، إال 

نستسلم وسنواجه العدو«.

الطبقة/ عمر الفارس - أكَد فالحو الطبقة وريفها 
من  بد  ال  التي  العقبات  من  الكثير  وجود  عن 
تجاوزها وتلبية العديد من االحتياجات، وتقديم 
الدعم لتحسين الواقع الزراعي، وذلك مع بدء 
موسم حصاد القطن في مراحلِه األولى وإصدار 
اإلدارة الذاتية قرار تحديد سعر محصول القطن 

بـ1950 ليرة سوريّة للكيلو الواحد.

بعد أن أصدرت اإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
سوريا قراراً حددت فيِه سعر محصول القطن، 
ومراكز توزيعهُ لهذا العام وتحديد آلية نقلهُ بين 
اإلدارات واألقاليم في شمال وشرق سوريا، كان 
العاملين  الفالحين  آراء  لنا من وقفة على  بد  ال 
في  الزراعية  األراضي  في  القطن  بزراعة 
إذا  ما  التسعيرة  هذه  بخصوص  وريفها  الطبقة 
واحتياجاتهم  مطالبهم  ومعرفة  مناسبة  كانت 

للحصول على إنتاج جيد بكافة المقاييس.
لبعض  زيارة  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  حيث 
في  وريفها  الطبقة  في  الزراعية  األراضي 
المنصورة والجرنية، رصدنا فيها واقع زراعة 
من  العديد  في  الفالحين  واحتياجات  القطن 
مع  أجريناها  لقاءات  عدة  عبر  وذلك  المناطق 
»محمد  الفالح  مع  لقاءنا  منها  كان  الفالحين 
قال  حيث  المنصورة  منطقة  من  الدحام« 
القطن  كيلو  سعر  تحديد  تم  أنهُ  نعلم  »كما  لنا: 

منذ  الذاتية  اإلدارة  من  الصادر  القرار  بموجب 
السعر  هذا  طبعاً   ،1950 بسعر  وجيزة  فترة 
مقارنةً  للفالح  بالنسبة  ما  نوعاً  »قليالً«  يعتبر 
خالل  الفالحون  يتكفلها  التي  بالمصاريف 
الموسم منذ بدايته وحتى فترة الحصاد لهذا العام 
المحاصيل  نجاح  في  تعد طامة  والتي  2021م 
يعد  الذي  القطن  محصول  سيما  وال  الزراعية 
الخارجية  للمؤثرات  وحساساً  هاماً  محصوالً 
بالتعامل  وغير قابل للتخزين ويحتاج إلى حذر 

معهُ في كل خطوة وتسويقه بآلية سريعة«.

آفات زراعّية وقلة األسمدة

بعض  ُإلى  حديثه  سياق  في  الدحام  وأشار 
العمل  في  الفالحين  تواجه  التي  المعوقات 
الزراعي والتي تتطلب تكاليف باهظة قد تكون 
سبباً في تصنيف التسعيرة الجديدة لكيلو القطن 
واعتبارها ليست كافية بعض الشيء، ومن هذه 
تصيب  التي  الزراعية  اآلفات  نذكر  المصاعب 
المحصول وتنتشر بسرعة بين النبات مثل عثة 
المحصول،  تصيب  التي  القطن  وسوسة  الثمار 
»ونحن كفالحين وعاملين بالزراعة ال نستطيع 
الحشرية  للمبيدات  الباهظة  التكاليف  تحمل هذه 
وأيضاً  الضارة،  اآلفات  هذه  من  نوع  كل  في 
ال  الذي  الزراعي  السماد  مادة  قلة  من  نعاني 

يغطي حاجة جميع األراضي المزروعة بموجب 
لكل  كيلو  وهي 25  فالح  لكل  الموزعة  الكمية 

دونم واحد والتي تعتبر كمية غير كافية«.

مراكز تسويق بعيدة

ومن جانب آخر أضاف الفالح »أحمد الجدوع 
التسعيرة  لنا  وصفِه  في  الجرنية  منطقة  »من 
التعامل  إلى  المناسبة وأرجع ذلك  بغير  الجديدة 
تسليم  عملية  في  األمريكي  بالدوالر  الفالح  مع 
األجور  وأخذ  المعنية،  الجهات  قبل  من  المواد 
من الفالح بالليرة السوريّة مما أثّر على الفالح 
ألنهُ من المعروف أن قيمة الدوالر األمريكي في 
المناطق السورية حالياً غير ثابتة ومتفاوتة بشكل 
كبير، مما سبب ضرراً على الفالح بشكل سلبي 
ونطالب  نؤكد  »ونحن  المادي،  مردوهُ  وعلى 
بتحسين نوع البذور السنوية وفتح مراكز جديدة 
أراضينا  من  قريبة  تكون  القطن  تسويق  لعملية 
ألن مركز تشرين يعتبر بعيد جداً عن أراضينا 
ويحتاج لتكلفة كبيرة في أجور النقل والتسويق«.

نقص يف املحروقات واملياه

كمية  تحسين  أهمية  إلى  الجدوع  وأشار 
اآلالت  لتشغيل  المخصصة  المحروقات 
أن  موضحاً  المائية  والمضخات  الزراعية 
محركات سحب المياه تحتاج إلى كمية أكبر من 
عملية  بعد  المياه  تستطيع سحب  لكي  المازوت 
الذي  المياه  منسوب  لمالحقة  الشراقات  تطويل 
االحتالل  أعلن  أن  منذ  تدريجياً  بالتراجع  بدء 
السورية  األراضي  عن  المياه  قطع  التركي 
وخاصةً شمال وشرق سوريا التي تعتبر %90 
من مناطقها أراضي زراعية بحاجة للماء على 

مدار العام.

تكاليف اليد العاملة

أشار الفالح »حسن الحمد« من منطقة  وأخيراً 

البو عاصي إلى آلية عملية »قطاف القطن« التي 
أيامنا  ضمن  مبكرة  مرحلة  مرحلتين  على  تبدأ 
لها بعد شهر  تأتي مكملة  ثانية  الحالية ومرحلة 
»ونحن  األولى،  المرحلة  من  ونص  شهر  أو 
خالل  من  األولى  المرحلة  بدأنا  هذِه  أيامنا  في 
إطالق بعض الفالحين إجراءات عملية القطاف 
عدد  بمشاركة  القطن  محصول  وجني  السنوي 
أيضاً  تتطلب  والتي  العاملة  األيادي  من  كبير 
التي  والنقل  العمال  كأجور  باهظة  تكاليف 
جميعها تصنف كتكاليف إضافية علينا، وأخيراً 
للقطاع  المعنية  الداعمين والجهات  نشكر جميع 
الزراعي ونأمل في األعوام الُمقبلة من تحسين 
والوقوف  القطن  لمحصول  المحددة  التسعيرة 
ومزارعين  كفالحين  واحتياجاتنا  مطالبنا  عند 
وتحسين  أفضل  إنتاج  على  الحصول  أجل  من 

القطاع الزراعي في شمال وشرق سوريا«.  

روناهي/ كركي لكي - تشهد كركي لكي زيادة 
الصيفية  بالمحاصيل  المزروعة  المساحات  في 
مقارنةً مع مثيالتها في األعوام السابقة وتتوجه 
لمزارعي  الدعم  تقديم  إلى  الزراعة  لجنة 
المحاصيل الصيفية لما لها من فوائد اقتصادية 

للمزارع وألهالي المدينة.

تنتج  كانت  التي  لكي  كركي  أراضي  تحّولت 
تتمثل  خضراء  مروج  إلى  األصفر  الذهب 
القحط  من  عام  فبعد  الصيفية  بالمحاصيل 
توجهت نسبة كبيرة من المزارعين إلى زراعة 
الخضروات  سيما  وال  الصيفية  المحاصيل 
حاجة  سد  في  تساهم  حيث  أنواعها  بمختلف 
األسواق المحلية بالخضروات المطلوبة وينتفع 
مزارعوها مادياً وتنمي من االقتصاد المجتمعي، 
في  الصيفية  المحاصيل  زراعة  انتشار  حول 
كركي لكي والمصاعب والعوائق التي تحد من 

تطورها أعدت روناهي التقرير التالي:   

إنتاج وفري وعوائق كثرية

»بعد انحسار األمطار العام الفائت والذي تسبب 
القمح  سيما  وال  الشتوية  المحاصيل  انهيار  في 
والشعير ونتيجة للخسائر الفادحة التي ُمنَي بها 
الفالحون توجه العديد إلى زراعة الخضروات 
بهذه  السابقة«،  خسائرهم  عن  تعوضهم  علّها 
الكلمات بدأ اإلداري في لجنة الزراعة والثروة 
الزراعي  المهندس  لكي  كركي  في  الحيوانية 
الخضار  زراعة  عن  لنا  حديثه  حسن،  أنس 
والمزروعات الصيفية، وأضاف: »عندما تلمسنا 
بالمحاصيل  المزروعة  المساحات  في  زيادة 
واألعوام  المنصرم،  العام  مع  مقارنةً  الصيفية 
المشاريع  على  بجولة  نقوم  أن  ارتأينا  السابقة 
بغية  المزروعة  للمساحات  إحصاء  وإجراء 
سيما  وال  للمزارعين  المطلوبة  الخدمات  تقديم 
مادة المازوت واستبيان وضع المزروعات من 
حيث األمراض التي تصاب بها الخضروات«.

بإرشاد  نقوم  جولة  كل  »في  أنه  حسن  ونوه   
والطرق  الوقاية  كيفية  إلى  المزارعين 

تصيب  التي  األمراض  على  للقضاء  المتبعة 
تعترض  التي  الصعوبات  المزروعات«، وعن 
طريق المزارعين بين حسن »إن أهم عائق يقف 
المازوت  مادة  تأمين  هو  المزارع  طريق  في 
فتأخر المحروقات يؤدي إلى تأخير السقاية الذي 

يؤثر سلباً على الخضار المزروعة«.
 ويضيف حسن »رغم مناشدتنا للمعنيين بتأمين 
المحروقات وتواصلنا مع إدارة المحروقات لكن 

لألسف ال توجد آذان صاغية«. 
قرية  من  الجدوع  عائشة  أوضحت  بدورها 
»كركي خجو« التي زرعت خمسة عشر دونماً 
من الخضروات المتنوعة »أن مشروعها يساهم 

الخضروات  من  الذاتي  االكتفاء  ما  حد  إلى 
ضعف  لكن  المجاورة  والقرى  القرية  ألهالي 
اإلنتاج  على  أثر  اشترتها  التي  البذور  جودة 
والخيار«،  البندورة  سيما  وال  السنة  هذه  في 

من  العاملة  اليد  غالء  »أن  عائشة  وأوضحت 
جهة وتأخر الحصول على مادة المازوت يسبب 

ضغطاً علينا ويساهم في ضعف اإلنتاجية«. 

بترقيع  ديرك  ناحية  في  الشعب  بلدية  بدأت 
إلى  باإلضافة  المتضررة،  الطرق  كافة  وتعبيد 
مباشرتها بعملية نظافة واسعة في الناحية ضمن 

مخططاتها لعام 2021.
لمقاطعة  التابعة  ديرك  ناحية  بلدية  وشّرعت 
قامشلو بترقيع وتعبيد الشوارع والطرق الرئيسية 
والفرعية وإعادة ترميم وصيانة المرافق العامة، 
إضافة إلى البدء بعملية نظافة واسعة في الناحية.
شارع  طريق  أطراف  بتنظف  البلدية  وبدأت 
الكورنيش البالغ طوله إجمالياً 4 كم وصوالً إلى 
الشوارع الرئيسية للناحية، وإعادة صيانة أسوار 
بداية  منذ  وذلك  كم،   2 طوله  البالغ  ديرك  نهر 

شهر آب.

متديد شبكات الرصف الصحي يف 
األحياء

التابعة  الخدمية  اللجنة  قامت  ذاته،  السياق  وفي 
شبكة  حالة  الفوري عن  بالكشف  الشعب  لبلدية 
للناحية،  الشرقية  المنطقة  الصرف الصحي في 
بعد ورود شكاوى عدة من قبل المواطنين، حيث 
باشرت اللجنة الخدمية بإصالحها وتمديد شبكة 

صرف صحي جديد بطول 300 متر.
وفي حي روج آفا ضمن الناحية، تم توسيع شبكة 
خط المياه بطول )300 متر( بمساعدة من أهالي 

كلفت حوالي 7500000 ل.س،  والتي  الحي، 
ضمن  منزل   100 المشروع  هذا  من  واستفاد 

حي روج آفا.
هذا وبحسب الدائرة الفنية لبلدية الشعب، فإنه من 
المقرر أن يتم تمديد شبكة خطوط المياه في حي 

الشهيد خبات أيضاً.

تعبيد وترقيع الطرقات

الشعب  بلدية  بدأتها  التي  المشاريع  ومن ضمن 
الطرق  غالبية  تعبيد  أيضاً  ديرك  ناحية  في 

المتضررة في الناحية وقراها.

قرية  أهالي  قبل  من  بمبادرة  البلدية  وباشرت 
قرية  بين  الواصل  الطريق  بتعبيد  مامشور 
وبعرض  3.5كم  بطول  ومامشور  كرك  كانى 
لطريق  البلدية  تعبيد  إلى  إضافة   ، أمتار/   6/
متر،  كيلو  واحد  طوله  يُقدر  والذي  روباريا 
الشهداء  مزار  بين  الواصل  الطريق  وتعبيد 
وقرية ريحانيك بطول /3كم/. في حين تم تعبيد 
 5،5/ بالكامل وبطول  قرية كري شيرا  طريق 

كيلو متر/، بتكلفة 25 ألف دوالر أميركي.
التابعة  ريحانيك  قرية  مشروع  فإن  ذلك  إلى 
القرية  بالتعاون مع كومين  تم  ديوار  لبلدة عين 
والبلدية، حيث نفذت بلدية عين ديوار 1800م 
بمساهمة  فكانت  متر   1200 أما  الطريق  من 

شعبية من أهالي القرية.
أما الطريق الممتد بين مدينة ديرك وخانا سري 
 150 وبكمية  متر  كيلو   12 بطول  ترقيعه  فتم 
وتم  هذا  الزفتي.  المجبول  مادة  متر مكعب من 
تعبيد الطرقات بدعم من شركة جودي للطرقات 
لالنتهاء  ديرك  في  الشعب  بلدية  مع  وبالتنسيق 
من تعبيد وترقيع الطرقات والشوارع الرئيسية 

قبل حلول فصل الشتاء.

روناهي/ الرقة - تتحّضر لجنة التربية والتعليم 
بغية  الُمقبل  الدراسي  العام  النطالق  الرقة  في 
يوفر  بما  االستعداد،  مراحل  ألقصى  الوصول 
حٍد  على  والمعلمين  الطلبة  احتياجات  كافة 

سواء. 

اعترضت  التي  التحديات  من  الرغم  وعلى 
طريق عمل جميع لجان التربية في شمال وشرق 
سوريا بسبب جائحة كوفيد التي اجتاحت العالم 
فيها،  التعليمية  الحركة  شل  إلى  وأدت  بأسره، 
إال أن اللجنة استطاعت خالل الموسم الدراسي 

المنصرم أن تكمله.
المقبل،  الدراسي  للموسم  اللجنة  استعداد  وعن 
العام  التوجيه  مكتب  برئيس  صحيفتنا،  التقت 
بلجنة التربية في الرقة، بوزان العلي، الذي قال: 
»خالل فترة الصيف قمنا بعمل دورات تكثيفية 

ومنهجية للمعلمين، عبارة عن ست دورات في 
دورتين  ثم  في شهر،  مكاتب  ثالثة  كل  شهرين 
المدارس  وأرشيف  المدارس  مدراء  للمتحدثين 
آلية  فيه  شرح  واحد،  أسبوع  مدتها  دورة  كل 

العمل للمتحدثين واألرشيف للمدارس«. 
المستودع  مكتب  خالل  من  المدارس  جهزت 
العام في لجنة التربية والتعليم في الرقة باستكمال 
ذلك  وحيال  فيها  الموجودة  والنواقص  الُمعدات 
واستكمال  الكتب  بتحضير  »قمنا  العلي:  نوه 

النواقص لمنهاج العام الماضي وطباعة سجالت 
المدارس للمباشرة بالعام الدراسي الجديد خالل 

األسبوع األول من الدوام«. 
وتابع: »سيقوم مكتب التوجيه مع باقي المكاتب 
بجوالت في األسبوع األول من الدوام اإلداري 
وتوزيع  النواقص  الستدراك  المدارس  على 
التربوية،  والمكاتب  المدارس  على  المناهج 
وبالنسبة للمنهاج الدراسي تم تجهيزه من الصف 
األول االبتدائي إلى الثالث الثانوي ليوزع على 

المدارس والمكاتب التربوية بشكٍل دوري«. 
درسنا  الماضي  العام  »أثناء  العلي:  وأردف 
في شمال وشرق سوريا وطالبنا  التعليم  منهاج 
المنهاج،  في  واألخطاء  الدروس  بعض  بتعديل 
والمنهاج الذي يدرس حالياً منهاج التعليم الذاتي 
المدارس والمستودعات، وبحسب  الموجود في 
اإلحصائيات للمستودع العام ال يوجد نقص في 

بوزان  العلي

الصف  في  إال  المدارس  على  الموزعة  النسخ 
الرابع«.

الرسمي  الدوام  لنظام  »بالنسبة  العلي:  وأعقب 
سيكون دواماً كامالً بنظام فوجين لبعض مدارس 
المدينة بسبب وجود أعدد كبيرة للطالب، ونظام 
بنسبة  الريف  لمدارس  واحد  فوج  يكون  نصفي 
فوجاً  تكون  الثانية  المرحلة  ومدارس   ،%90

واحداً«.
وعن عدد الطالب أتبَع العلي: »في العام الماضي 
وصل العدد بين 115 إلى 125 ألف طالب وطالبة 
الطالب  بعض  مغادرة  بسبب  النسبة  وتفاوتت 
والحقول  األراضي  في  أسرهم  مع  العمل  إلى 
الجديد،  الدراسي  الفصل  بداية  في  الزراعية 
وبعض هذه المناطق ال يوجد فيها مدارس، وهذا 

يؤثر على توزع الطالب في المدارس«.
التربوية  مكاتبنا  بكافة  »نحن  العلي:  وشدد 
الطالب  التحاق  بضرورة  األهالي  بتوجيه  نقوم 
بالمدارس وخاصة في المرحلة الدراسية األولى، 
ونرجو في األيام القليلة القادمة دمج قانون إلزامية 

التعليم وتطبيقه حتى نقضي على ظاهرة عمالة 
األطفال  عمالة  مكافحة  على  ونعمل  األطفال 
التوعوية  واالجتماعات  منشورات  خالل  من 

لألهالي بضرورة التعليم لألطفال«.
افتتاح مدارس جديدة

وعن المدارس التي تم افتتاحها في الرقة تابع 
مدارس  عدة  على  العمل  »استكمل  العلي: 
عفان  بن  عثمان  مدرسة  ومنها  وافتتاحها 
مدارس  عدة  وترميم  نيسان  أربعة  ومدرسة 
منها مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة عدنان 
منها  مدارس  أربعة  إعمار  وإعادة  المالكي 
مدرسة أبي فراس الحمداني بعد تدميرها بشكٍل 

كامل وثالث مدارس أخرى«.
قال:  الواحد  الصف  في  الطالب  عدد  وعن 
أن  يجب  عدد  أعلى  الداخلي  النظام  »بحسب 
المدارس  وطالبة وفي بعض  يكون 34 طالباً 
قليلة  الشعب  وعدد  كثير  ازدحام  فيها  يكون 
نضطر لوضع 40 طالب في الشعبة الواحدة«.
بعمل  قائالً: »قمنا  أكد  التدريسي  الكادر  وعن 
مسح لجميع المعلمين والمدرسين وأصبح لدينا 
شواغر وستتم إعادة تعيينات جديدة إلكمال هذه 
الشواغر للعام الدراسي 2022/2021، ولكننا 
المستلزمات  في  الصعوبات  بعض  نواجه 

التعليمية«.
لجنة  ستقوم  القرطاسية  أسعار  ارتفاع  بسبب 
للطالب  مساعدات  بتوزيع  والتعليم  التربية 
الفقراء واليتامى وأبناء الشهداء، ولجنة التربية 
اإلنسانية  المنظمات  من  المساعدات  تقبل 
سوء  بسبب  للقرطاسية  بالنسبة  لألطفال 
رئيس  بحسب  لألهالي  االقتصادية  األحوال 
الرقة  في  التربية  بلجنة  العام  التوجيه  مكتب 

بوزان العلي.

حسن الحمد أحمد الجدوع محمد الدحام


