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حياتنا اليوم.. روائح المدن وأصداؤها العاطفية

مهرجان للنخيل في الباغوز بريف دير الزور الشرقي

كل  قبل  ولكننا  أصواتها،  ونسمع  المدينة  نرى 
يخبرنا  كما  روائح  فللمدن  رائحتها،  نشم  شيء 
رائحة..  »المدن  يقول:  عندما  درويش  محمود 
ل على  وكل مدينة ال تُعرُف من رائحتها ال يُعوَّ
ذكراها«. فروائح المدن تُضفي عليها شخصيتها 
شوارعها  عن  قصصاً  معها  وتحمل  المميزة 
ثقافتها  عن  لتحدثنا  وبيوتها  ومبانيها  وأزقتها 
وتاريخها وجوانب مختلفة من حركتها التجارية، 
حتى إن الفيلسوف األلماني جيرنو بوهمي يرى 
إن »المدينة من دون رائحة هي كاإلنسان بدون 

شخصية«.
مثالً،  السعودية  المدن  في شوارع  نسير  عندما 
المنبعثة من  بالهيل  والقهوة  العود  ونشّم روائح 
أساليب  في  األجيال  توارثتها  وعادات  تقاليد 
الضيافة وطرق االحتفاء بالمناسبات االجتماعية 
الروائح  هذه  بين  ما  ذاكرتنا  تربط  والدينية، 
وشوارع المدن، وعندما نسير في شوارع مدينة 
المنبعثة  الروائح  ونشّم  السودان  في  درمان  أم 

ف على تجارة قديمة  من سوق اإلبل فيها، نتعرَّ
النشاط  أوجه  من  مهماً  جانباً  مثّلت  لطالما 

التجارية فيها.

الروائح وعالقتها بالذاكرة

إن ما يقوي تأثير الروائح هو عالقتها الخاصة 
بالذاكرة، وذلك عندما تسمح لنا في لحظة واحدة 
كنا  أماكن  إلى  والزمان  المكان  عبر  باالنتقال 
من  بد  ال  وهنا  لفترات طويلة،  عنها  ابتعدنا  قد 
أصبحت  التي  بروست«  »مادلين  عن  الحديث 
الماضي، وهي  بذكريات  الروائح  لعالقة  رمزاً 
مارسل  الفرنسي  الكاتب  عنها  تحدث  التي 
الزمن  عن  البحث  »في  روايته  في  بروست 
كان  عندما  أنه  كيف  يروي  حيث  المفقود«، 
ينتظر  الفنادق  أحد  في  سريره  على  مستلقياً 
)وهي  مادلين  كعكة  له  وقُِدّمت  الفطور،  وجبة 

الكعكة الفرنسية الشهيرة( أرجعته رائحتها إلى 
كومبراي  مدينة  في  القديم  الرمادي  عمته  بيت 
يذهب  كان  عندما  وتذكر  نشأ،  حيث  الفرنسية، 
وكانت  األحد،  يوم  صباح  غرفتها  في  لتحيتها 
تُقِدّم له كعكة المادلين بعد أن تغمسها في شراب 
كان  أنيق،  أدبي  وبأسلوب  وهكذا،  الزيزفون. 
»الذاكرة  ظاهرة  إلى  أشار  من  أول  بروست 
الحسية،  التجارب  قدرة  تفسر  التي  الالإرادية« 
أن  على  والمعقَّدة،  العميقة  الشم  حاسة  سيما  ال 
في  عالقة  بقيت  بعيدة  ذكريات  إلى  فجأة  تعيدنا 

أذهاننا على الرغم من مرور السنين.

حاسة الشم واالهتامم
 املستجد بها

الحضرية  المساحات  في  بالروائح  االهتمام 
المهندسين  من  كثير  أدرك  فقد  مستجد،  أمر 
أهمية  الحضريين  والمصممين  المعماريين 
الفرص التي توفرها حاسة الشم في إنشاء مباٍن 
وهنا  حواسنا،  جميع  إلرضاء  مبهجة  وأماكن 
التي كانت أول دولة  اليابان  إلى  يمكن اإلشارة 
اتخذت واحداً من أكثر المواقف تقدماً تجاه حاسة 
عن  اإلعالن  من خالل  بالمكان  وعالقتها  الشم 
مشروع باسم »مائة موقع من الروائح الطيبة« 
البيئة  وزير  صنّف  حيث  2001م،  عام  في 
البالد من حيث  في  أفضل 100 موقع  الياباني 

الرائحة.
وتضمن هذا المشروع مواقع طبيعية وثقافية من 
أزهار  وحدائق  الكبريتية  الساخنة  الينابيع  بينها 
المنبعثة  والروائح  الويستريا  ونبات  الخزامى 
المميزة  الصمغ  ورائحة  القديمة  المكتبات  من 
حول منازل الِحَرفيين في مدينة كورياما، وفي 
األعشاب  أصبحت  العالم،  من  كثيرة  أماكن 
حدائق  في  بالفعل  شائعة  المعطرة  والزهور 
ما  إطار  في  التأهيل  ومراكز  المستشفيات 
الطبي«،  الحضري  »العمران  بـ  يُعرف  بات 
والزعتر  الريحان  رائحة  تكون  أن  يمكن  حيث 

والنعناع واألرجوان والخزامى مثالً، مفيدة في 
وتحسين  وااللتهابات  والصداع  التوتر  تخفيف 
الدموية،  والدورة  الهضم  وعملية  النوم  نوعية 
الحمضيات  أشجار  انتشار  ازداد  هولندا  وفي 
اكتشفت  أن  بعد  العامة  والساحات  األماكن  في 
دراسة أُجريت في عام 2005م من قِبل باحثين 
تحث  الحمضيات  أشجار  رائحة  أن  هولنديين 
هذه  زت  وعزَّ والنظافة،  الترتيب  على  الناس 
هي  العطرة  المدينة  »إن  يقول:  مبدأً  الدراسة 

مدينة نظيفة«.
بـ  يسمى  ما  أهمية  ازدادت  آخر،  جانب  من 
على  تُشِدّد  التي  للرائحة«  التجارية  »العالمة 
تأثير حاسة الشم في المكاتب وأكشاك المعارض 
والمنتجات  بالتجزئة  البيع  ومحالت  التجارية 
تكوين  على  الروائح  قدرة  من  انطالقاً  نفسها، 
روابط عاطفية فورية وقوية مع العمالء، وذلك 
ذكرى  تثير  أن  يمكنها  المميزة  الروائح  ألن 
المنتجات أو األحداث المرتبطة بها لدى الزبائن 
قد تعود إلى سنوات بعيدة مضت أو يمكنها أن 
تثير مشاعر إيجابية قد تدفع الزبائن على اإلقبال 

على المنتج أو السلعة المعينة.
وعلى الرغم من أهمية الروائح وعالقتها بالمدن 

من خالل قدرتها على إضفاء الشخصية وتوفير 
اإلحساس بالمكان وتوليد الذكريات، تم التغاضي 
في  المتعلقة  المناقشات  في  طويلة  لفترة  عنها 

التصميم الحضري.

مع  بالتعاون  مدني  المجتمع  منظمات  أقامت 
الزور  دير  بريف  الباغوز  في  الشعب  بلدية 
بتنظيم مهرجان نخيل هو األول  شرق سوريا، 
عام  منها  داعش  مرتزقة  طرد  منذ  البلدة  في 
201٩ على يد قوات سوريا الديمقراطية بدعم 

من التحالف الدولي.
وأُقيم المهرجان، بحسب منظميه، إلبراز التراث 

سكانها  لدى  النخيل  وثقافة  البلدة  في  الزراعي 
ومزارعيها.

وقال محمد طعمة، وهو المدير التنفيذي لفريق 
»بكرى أحلى« المسؤول عن تنظيم المهرجان، 
لوكالة نورث برس، إن هدف منظمي مهرجان 
النخيل والمشاركون فيه هو تسليط الضوء على 
بلدة الباغوز المشتهرة منذ القدم بزراعة النخيل.

إيصال صورة للعامل

المهرجان  هذا  خالل  من  »حاولنا  وأضاف: 
آمنة  منطقة  الباغوز  بأن  للعالم  صورة  إيصال 
لألضرار  العالم  انتباه  نلفت  وأن  تراثها،  لها 
البلدة جراء  بساتين وأشجار  لها  تعرضت  التي 
سنوات  في  المنطقة  في  دارت  التي  المعارك 

سابقة«.
شجرة  آالف  عشرة  يقارب  ما  الباغوز  وتضم 
للتلف  منها   2500 يقارب  ما  تعرضت  نخيل، 
القذائف  طالتها  حين  تضررت  أو  والحرق، 

واالنفجارات وشظاياها خالل المعارك سابقاً.
منظمات  عن  ممثلون  المهرجان  وحضر 
من  ووفود  الزور  دير  بريف  المدني  المجتمع 
للسكان  باإلضافة  المدنية،  اإلدارة  مؤسسات 

وأصحاب البساتين.
ومنذ الِقدم تشتهر الباغوز بزراعة النخيل، وهي 
من أبرز المناطق الُمصدرة للتمور في سوريا، 
حيث يعتمد غالبية سكانها على مردود البساتين 

وتجارة التمور في حياتهم.

الباغوز  إلى  الممتدة من هجين  المنطقة  وتعتبر 
وتدر  والرمان،  النخيل  أبرزها  أشجار  منطقة 
مردوداً مادياً جيداً ألصحابها، بحسب مزارعين.

 50 من  أكثر  ُعِرض  النخيل،  مهرجان  وفي 

خستا،  »زاهدي،  أبرزها  التمور،  من  صنف 
أحد  بحسب  بقالوة«  العريس،  أصابع  لولو، 

مزارعي النخيل المشاركين.

حقوقي: فكر القائد أوجالن 
البوصلة لكل أحرار العالم

أسماء الفرق... ناقصنا فريق البندورة الحمراء

فالحو الطبقة: شح المياه ُيهدد 
ثرواتنا الزراعية والحيوانية

قرارات ساعية للنهوض 
بالمرأة يف الشهباء 

خالل االجتماع السنوي 
لمجلس المرأة

أنقرة... من التدخِل 
العسكرّي واالحتالِل 

إىل اجتماِع بغداد 
األميّن

أكد المحامي عبد الوهاب 
أحمد بأنه منذ انطالق حركة 
التحرر الكردستانية تحاول 

الدولة التركية المحتلة 
إسكات صوت الحق المدافع 

عن القضية الكردية، 
وأشار إلى أن انتهاكاتها 

وجرائمها ماثلة أمام أعين 
الجميع وهو من قام بالقتل 

والسلب واالغتصاب وحرق 
الممتلكات العامة والخاصة 

وهّجر مئات األلوف...«4

من حق أي مجموعة تشكيل فريق وتسميته كما تشاء، ولكن باسم مناسب، 
البطوالت والدوريات الرسمية،  الفريق المشاركة في  وخاصةً عندما يود 
وال يجوز السماح ألي فريق يضع اسم غير مناسب بأخذ الترخيص، حيث 
مناطق شمال  في  كبير  بشكٍل  تنتشر  باتت  المناسبة  األسماء غير  ظاهرة 

وشرق سوريا...«10

 ناشد فالحو مدينة الطبقة وريفها المجتمع الدولي والمحلي بضرورة إيجاد 
الحلول لتفاقم أزمة نقص المياه واستمرار قطعها من قبل الجانب التركي، 
حيث لوحظ في اآلونة األخيرة تأزم الوضع اقتصادياً وبيئياً وتشّكلت العديد 
من التجمعات المائية الملوثة -تجمعات مائية تنعزل عن النهر- والتي أثرت 

سلباً على األراضي الزراعية والثروة الحيوانية...«7

ة للشهباء  قيَّم مجلس المرأة الُحرَّ
في شمال وشرق سوريا أعماله 
ونشاطاته على مدار عاٍم كامل، 
ل،  خالل اجتماعه السنوي األوَّ
وكان تفعيل نظام الكومينات 
ووضع ممثلة لمجلس المرأة 
ة في جميع الكومينات،  الحرَّ
محاربة المفاهيم والعادات 

والتقاليد التي تقف أمام حريَّة 
المرأة أبرز ما تمخض عن 

االجتماع...«3

ما زالت األزمِة السوريّة اختباراً 
كبيراً على عدة مستوياِت، تتجاوز 

اإلطار المحلّي واإلقليمّي إلى حسابات 
دوليّة، ورغم تواصل الحديث عن 
مساعي سياسيّة للتوصل إلى حلٍّ 
لألزمِة، إال أّن المسار العملّي بعد 
عشر سنواٍت يؤّكُد إعادة عقارب 
الساعِة إلى توقيت ما قبل األزمة، 
واختزال األزمة بالقوة، وحشرها 
في المناطِق التي احتلتها تركيا 

لتصبَح قضيةً أمنيّةً، تُنقل من الميدان 
السورّي إلى بغداد. ..«5     

ُمهّجرو عفرين: المجتمع 
الدويل شريك يف الجرائم، 

واالنتهاكات الرتكّية
شجب أهالي عفرين الُمهجرين في الشهباء صمت المجتمع الدولي حيال الجرائم 
التي ترتكبها تركيا في كافة أجزاء كردستان، وأكدوا أن مقاومة الشعب الكردي 

ستتواصل ضد فاشية الدولة التركية حتى تحقيق الهدف...«2

 أكدت اإلدارة الذاتي�ة 
الديمقراطية في شمال 
وشرق سوريا أن اإلدارة 

الذاتي�ة مشروع وطين يمثل 
إرادة السوريي�ن كافة من خالل 

نضاله في الحث على وحدة 
سوريا، وعاهدت الشعب 
السوري بتحقيق مطالبهم 

الديمقراطية في سوريا 
الجديدة والميض بعزيمة 
وإصرار على تحرير المدن 
السورية المحتلة...«2

في الذكرى السنوية الثالثة لتأسيسها
 اإلدارة الذاتية: مستمرون في تقديم نموذج 

نوعي ديمقراطي في سوريا وبناء اإلرادة 
المجتمعية
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إعالنات في الذكرى السنوية الثالثة لتأسيسها

 اإلدارة الذاتية: مستمرون في تقديم نموذج نوعي ديمقراطي 
في سوريا وبناء اإلرادة المجتمعية

وزيرا الخارجية والدفاع األمريكيين
 في زيارة لدول الخليج

ُمهّجرو عفرين: المجتمع الدولي شريك في 
الجرائم، واالنتهاكات التركّية

حركة طالبان ُتعلن السيطرة الكاملة
 على والية بنجشير

الذاتية  اإلدارة  أكدت  ـ  األخبار  مركز 
سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطية 
يمثل  وطني  مشروع  الذاتية  اإلدارة  أن 
في  نضاله  خالل  من  كافة  السوريين  إرادة 
الشعب  الحث على وحدة سوريا، وعاهدت 
في  الديمقراطية  مطالبهم  بتحقيق  السوري 
وإصرار  بعزيمة  والمضي  الجديدة  سوريا 

على تحرير المدن السورية المحتلة.. 
يصادف السادس من أيلول الذكرى السنوية 
الثالثة لتأسيس اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا، حيث تُشَكل سبع إدارات ذاتية ومدنية 
والعمل  القرارات  توحيد  أجل  من  فيها، 
المشترك لخدمة شعوب المنطقة التي عانت 
كثيراً من سياسات التفرقة والتمييز إبان حكم 
على  األزمة  في  معاناة  من  تاله  وما  البعث 
وجبهة  وداعش  المرتزقة  المجموعات  يد 

النصرة.
الذاتية  اإلدارة  أصدرت  المناسبة  وبهذه 
منذ  تناضل  أنها  فيه  أكدت  العام  للرأي  بياناً 
ثالث سنوات وحتى اآلن بكل السبل لتحقيق 
سوريا،  وشرق  شمال  شعوب  تطلعات 
نوعي  نموذج  تقديم  في  المستمر  والعمل 

ديمقراطي في سوريا.

اإلدارة الذاتية مرشوع وطني
ّثل كل السوريني  يمُ

الصعوبات  كل  البيان: رغم  في نص  وجاء 
منع  أجل  من  تتم  التي  العرقلة  ومخططات 
تطور مشروع اإلدارة الذاتية، إال أن اإلدارة 
ثالث  ومنذ  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
سوريٍّا  وطنياً  مشروعاً  تُمثل  باتت  سنوات 
استطاع أن يستمر ويتطور من خالل العمل 

نحو بناء اإلرادة المجتمعية.
صاحبة  كانت  الذاتية  اإلدارة  البيان:  وأكد 
دور تاريخي بارز في الوقوف ضد اإلرهاب 
سوريا  في  نوعي  نموذج  تقديم  في  والعمل 
دون الضرر بوحدتها وتمثيل حقيقي إلرادة 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  الماليين، 
سوريا منذ ثالث سنوات، وحتى اآلن تناضل 
بكل السبل لتحقيق تطلعات مكونات وشعوب 
المنطقة، حيث كان لها دور تاريخي بارز في 
الوقوف ضد اإلرهاب وكذلك العمل المستمر 

في تقديم نموذج نوعي ديمقراطي في سوريا 
الجغرافية  وحدتها  من  بأي  الضرر  دون 
استمر  الذاتية  اإلدارة  نضال  والمجتمعية، 
يعكس  ديمقراطي  لحل  الوصول  سبيل  في 
حقيقة التنوع الموجود في سوريا، وكان ذلك 
مكثف  وسياسي  دبلوماسي  عمل  خالل  من 
حقيقي  بتمثيل  السياسي  الحل  في  للمشاركة 
الماليين  إرادة  لشمال وشرق سوريا، حيث 

من المكونات المتعددة.
بالحالة  الذاتية  اإلدارة  تأثر  البيان:  ولفت 
تأمين  في  ومساهمتها  العامة  السورية 
لمناطق  والضرورية  الخدمية  المستلزمات 
شمال وشرق سوريا، اإلدارة الذاتية وبالرغم 
وكذلك  االقتصادية،  العقوبات  وجود  من 
بشكٍل  والحصار  سوريا،  في  العام  الوضع 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  خاص 
وبالتوازي مع المحاوالت المستمرة من قبل 
على  القضاء  في  التركية  والدولة  المرتزقة 
إنكارها  محاوالت  كل  ووسط  اإلدارة،  هذه 
الوقت  حتى  الذاتية  اإلدارة  ساهمت  سياسياً 
المستلزمات  تأمين  في  قوة  بكل  الحالي 
لمناطق شمال وشرق  والضرورية  الخدمية 
محاوالت  أمام  بقوة  وقفت  كذلك  سوريا 

تصفيتها عسكرياً وسياسياً.
أبناء  لكافة  النداء  بتوجيه  البيان  وتابع 
اإلدارة  ومساندة  لدعم  سوريا  وشرق  شمال 
التاريخية  التجربة  حول  وااللتفاف  الذاتية، 
تحققت  والتحديات  الصعوبات  أمام  بالقول: 
التحديات  تزال  التاريخية وال  المكاسب  هذه 
على  الحفاظ  أجل  ومن  ومستمرة  كبيرة 
تجانس مجتمعنا ووحدة مكوناته، وللتصدي 
إرادة  تستهدف  التي  الخارجية  للمخططات 
األمني  الواقع  استمرار  ولضمان  شعبنا 
الثالثة  السنوية  الذكرى  وفي  فإننا  والخدمي 
سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  لإلدارة 
شمال  في  شعبنا  أبناء  لكافة  بالنداء  نتوجه 
باالستمرار  عامة  وسوريا  سوريا  وشرق 
في مساندة ودعم اإلدارة الذاتية ومؤسساتها 
وقوات  الديمقراطية  سوريا  قوات  األمنية 
الخدمية  المؤسسات  وجميع  الداخلي،  األمن 
التجربة  هذه  حول  وااللتفاف  والمجتمعية 

التاريخية.
الذاتية  اإلدارة  جهود  إلى  البيان  وتطّرق 
للتصدي لوباء كورونا وقال: ساهمت اإلدارة 
في  المتاحة  اإلمكانات  ووسط  قوي  بشكٍل 

السبل  بكل  وعملت  كورونا  لوباء  التصدي 
في الحد من االنتشار إضافة لتكريس الوعي 

المجتمعي في هذا اإلطار.
وفي ختام البيان عاهدت اإلدارة الذاتية على 
والسياسي  الديمقراطي  بالنضال  االستمرار 
مستقرة  واحدة  لسورية  الوصول  حتى 
السوريين  كافة  إرادة  تمثل  ديمقراطية 
والمضي بعزيمة وإصرار لتحرير المناطق 
المحتلة، كما ونعاهد شعبنا في هذه المناسبة 
والسياسي  الديمقراطي  بنضالنا  باالستمرار 
المشروع  هذا  على  للحفاظ  والمجتمعي، 
تحقيق  على  والعمل  الرائدة  التجربة  وهذه 
التطوير وتالفي كافة النواقص التي صادفتنا 
عهدنا  »ونجدد  الفائتين،  العامين  مدى  على 
سبيل  في  العمل  على  وشعبنا  لشهدائنا 
السياسية وتحقيق مطالبه  تمثيل إرادة شعبنا 
والمضي  الجديدة  سوريا  في  الديمقراطية 
بعزيمة وإصرار على تحرير عفرين، سري 
كانيه )رأس العين( وكري سبي ) تل أبيض( 
وضمان  سوريا  في  المحتلة  المناطق  وكافة 
والوصول  بكرامة  المهجرين  أهلنا  عودة 
لسوريا واحدة مستقرة ديمقراطية تمثل إرادة 

كافة السوريين«.

الخارجية  وزيرا  يزور  ـ  األخبار  مركز 
الدفاع لويد  بلينكين ووزير  أنتوني  األمريكي 
عالقات  لبحث  الخليج  دول  من  عدداً  أوستن 
إتمام  عقب  األوسط،  الشرق  مع  واشنطن 

انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان.
حيث أفادت وكالة “أسوشيتد برس” األمريكية 
ولكن  الماضي،  األحد  غادرا  “الوزيرين  أن 
شركاء  مع  سيبحثان  وأنهما  منفصل،  بشكٍل 
الخليج جهود منع عودة  المتحدة في  الواليات 
أفغانستان،  في  المتطرفة  التهديدات  ظهور 
التي  الحرب  في  شركاء  بعضهم  كان  حيث 

دامت 20 عاماً ضد حركة طالبان.
وأوضحت والوكالة: إن رحلة بلينكين وأوستن 
تهدف إلى طمأنة الحلفاء الخليجيين بأن قرار 
الرئيس جو بايدن بإنهاء الحرب في أفغانستان، 
جاء بهدف التركيز بشكٍل أكبر على التحديات 
وال  وروسيا،  الصين  مثل  األخرى  األمنية 
يُنبئ بتخلي الواليات المتحدة عن شركائها في 

الشرق األوسط.
ونقلت الوكالة عن أوستن في مؤتمر صحافي 
خالل  “البنتاغون”،  الدفاع  بوزارة  عقده 
إعالنه عن رحلته إلى الخليج قوله: إن محاربة 
بذل  في  االستمرار  يعني  اإلرهابية  التهديدات 
جهود دؤوبة ضد أي تهديد للشعب األمريكي 

من أي مكان.
قطر،  إلى  بلينكين  يسافر  أن  المقرر  ومن 
الذين  األفغان  لتفقّد  ألمانيا  في  أيضاً  ويتوقف 
العسكرية  قاعدة “رامشتاين”  تم إجالؤهم في 
الواليات  إلى  بالسفر  اإلذن  ينتظرون  والذين 
المتحدة، وأثناء وجوده هناك، سينضم بلينكين 
إلى اجتماع افتراضي مع نظرائه من 20 دولة 

حول الوضع في أفغانستان.
كما  قطر  من  رحلته  لبدء  أوستن  ويخطط 
يخطط وزير الدفاع األمريكي لزيارة البحرين 
في  القادة  كبار  ولقاء  والسعودية،  والكويت 

المنطقة.

عفرين  أهالي  شجب  ـ  األخبار  مركز 
المجتمع  صمت  الشهباء  في  الُمهجرين 
الدولي حيال الجرائم التي ترتكبها تركيا في 
مقاومة  أن  وأكدوا  كردستان،  أجزاء  كافة 
الشعب الكردي ستتواصل ضد فاشية الدولة 

التركية حتى تحقيق الهدف.

تستمر تركيا بنهجها اإلجرامي بحق المدنيين 
اآلمنين، خاصةً أولئك الذين فروا من همجية 
المخيمات  في  وسكنوا  ومرتزقته  جيشها 
والمناطق اآلمنة سواء في الشهباء وناحيتي 
وعين  منبج  في  أو  بعفرين  وشيراوا  شرا 
سوريا،  وشرق  شمال  في  تمر  وتل  عيسى 
أيام  منذ  كردستان  باشور  مخيمات  ففي 
مخمور  مخيم  التركية  المسيّرات  قصفت 
وقصف قرية بروارة بريف دهوك بعد ذلك 
الهجمات  استخدموا في  أنهم  وقالت مصادر 

الغازات السامة.
عنجهية  أن  أجمع  للعالم  يخفى  يعد  ولم 

كباقي  وحلمه  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب 
إحياء  بإعادة  تركيا،  حكمت  التي  األحزاب 
الهاجس  هذا  البائدة  العثمانية  اإلمبراطورية 
هو الذي يدفع جيش االحتالل التركي لمحاولة 
الوسيلة  النظر عن  بغض  الغاية  هذه  تحقيق 

المستخدمة في ذلك.

سنكون سداً منيعاً وشوكة يف
 حلق العدو الرتيك

عفرين  ُمهجرو  تحدث  السياق  هذا  ضمن 
لوكالة هاوار لألنباء وبدايةً تحدثت المهجرة 
بلدة  تقطن  التي  عثمان  أمينة  عفرين  من 
»إرادتنا  بقولها:  الشهباء  بمقاطعة  بابنس 
محاولة  أي  بوجه  منيعاً  سداً  وستكون  حرة 

لكسرها«.
من جانبه أوضح المهجر من عفرين فخري 
بالشهباء  فافين  ناحية  في  يقيم  الذي  سليمان 

الكردي  الشعب  يبديها  التي  المقاومة  بقوله: 
في أجزاء كردستان األربعة كانت وال زالت 
منيعاً  وسداً  التركية،  الدولة  حلق  في  شوكة 
تنتهج  فهي  لذلك  أحالمها،  تحقيق  بوجه 
بحق  المجازر  بارتكاب  وتستمر  اإلجرام 

المدنيين. 
كوتو  كفاح  العفرينية  المهجرة  تحدثت  كما 
وقالت:  بالشهباء  برخدان  مخيم  تقطن  التي 
شريك  الُمطبَق،  بصمته  الدولي  المجتمع 
عام  بشكٍل  العالم  شعوب  تركيا ضد  بجرائم 
وبحق الشعب الكردي على وجه الخصوص.

باسم حركة  المتحدث  أعلن  ـ  مركز االخبار 
والية  أن  مجاهد،  هللا  ذبيح  “طالبان” 
كابل  شمالي  الواقعة  األفغانية  بنجشير 

أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.
على  المتحدث  نشره  بيان  في  ذلك  جاء 
تويتر قال فيه: تم االستيالء على آخر معقل 
وخضعت  بالكامل،  بنجشير  والية  للعدو 
لإلمارة  الكاملة  للسيطرة  بنجشير  والية 
وأن  لطالبان،  السياسي  للنظام  اإلسالمية 
بعض المتمردين هزموا في المعارك فيما فر 
لن  بأنها  البيان  في  طالبان  وأكدت  آخرون، 

تضطهد األهالي هناك.  
المقاومة  “جبهة  قوات  نفت  جهتها  من 
الوطنية” في بنجشير صحة إعالن “طالبان” 
وأعلنت  بالكامل  بنجشير  على  باالستيالء 
عزمها على مواصلة القتال، ونشرت في بيان 
بأن ما تحدث به طالبان حول االستيالء على 
المقاومة  جبهة  قوات  بنجشير غير صحيح، 
االستراتيجية  المواقع  جميع  في  موجودة 
القتال،  لمواصلة  الوادي  أنحاء  جميع  في 
ونؤكد للشعب األفغاني أن القتال ضد طالبان 

وشركائهم سيستمر حتى تسود العدالة.

معارك  ذلك  قبل  بنجشير  والية  وشهدت 
الوطنية”  المقاومة  “جبهة  بين  شرسة 
إقليم  في  المتمركزة  لطالبان،  المناهضة 
والية  وتمثل  طالبان،  ومسلحي  بنجشير 
بنجشير الجبلية معقالً لقوات “جبهة المقاومة 
العسكري  الزعيم  مسعود  بقيادة  الوطنية” 
المناهضة  طاجيكي،  أصل  من  السياسي 
معظم  على  مؤخراً  سيطرت  التي  لطالبان 
العاصمة  ذلك  في  بما  أفغانستان  أراضي 

كابل.

مذكرة: دعوى   
في الدعوى رقم أساس 2111 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: إبراهيم األحمد بن إسماعيل 
والجهة المدعى عليها: ياسر الهالل                                

بدعوى: بيع سيارة    تاريخ 23/ 2021/٩م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1453/ لعام 2021

على السيد: إبراهيم الحسن الجاسم       
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /12٩2/ المقامة عليك من قبل: محمد غازي 

الحاج بن سليمان 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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 2021/1120م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إسماعيل حاجي إسماعيل       

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك جاسم المحمد، بطلب/ 

بجرم تثبيت بيع، 
هو يوم األحد الواقع في 2021/٩/26م الساعة /10/ فعليك أن تحضر 

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

الغرفة الثانية  
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

________________________________________

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /144٩/ لعام 2021

على السيد: تمام سليمان بنت محمد     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /1110/ المقامة عليك من قبل: محمد علي 

المرعي بن ياسين 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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 2021/814م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: توفيق الحسن بن عبدو       

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك عمر المصطفى، بطلب/ 

بجرم تثبيت بيع، 
هو يوم األحد الواقع في 2021/٩/26م الساعة /10/ فعليك ان تحضر 

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

________________________________________

مذكرة: إخطار 
في الدعوى رقم أساس 1867 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: حسناء خالد السعدو   
والجهة المدعى عليها: فواز عبد الكريم العزو                        

بدعوى: تثبيت طالق  تاريخ الجلسة 20/ 2021/٩م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

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

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

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

بطلب/ بجرم تثبيت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/٩/20م الساعة /10/ فعليك أن 

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

الغرفة األولى   
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

________________________________________

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /1442/ لعام 2021

على السيد: سليمان محمد المحمد     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /1385/ المقامة عليك من قبل: خالد الكروط 

بن إسماعيل 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1450/ لعام 2021

على السيد: شريف أبو زيد بن محمد      
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /182٩/ المقامة عليك من قبل: مصطفى 

الخطيب بن أحمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

مذكرة: إخطار   
في الدعوى رقم أساس 2018 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: شمسة حطام الحجو          
والجهة المدعى عليها: ورثة المرحوم أحمد الحسين ابن حسين                               

بدعوى: تثبيت زواج   تاريخ 20/ 2021/٩م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/132م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: شيخو حمادي الحسين

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

بطلب/ بجرم بيع سيارة، 
هو يوم الخميس الواقع في 2021/٩/30م الساعة /10/ فعليك أن 

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

الغرفة الثانية  
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

________________________________________

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 2103 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: صبحي الجاسم بن إبراهيم       
والجهة المدعى عليها: سعيد عطا شقير                            

بدعوى: بيع سيارة   تاريخ 23/ 2021/٩م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة: دعوى  
في الدعوى رقم أساس 2101 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: طالل العبد هللا بن أحمد         
والجهة المدعى عليها: حسين الحاج حسين بن علي – إبراهيم السليمان 

بن حسين                              
بدعوى: بيع سيارة   تاريخ 23/ 2021/٩م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
________________________________________

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 380 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الحميد العويهي     
والجهة المدعى عليها: عبد الفتاح العويهي                          

بدعوى: إعادة مخالفة  تاريخ 20/ 2021/٩م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة: إخطار  
في الدعوى رقم أساس 1422 لعام 2021م 

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

بدعوى: استرداد مبلغ مالي   تاريخ 20/ 2021/٩م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 2108 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد الخلف بن خلف    
والجهة المدعى عليها: عمر شبيب بن صالح                         

بدعوى: تثبيت بيع سيارة  تاريخ الجلسة23/ 2021/٩م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2063/ لعام 2021

طالب التبليغ: عبد الرحمن شيخ حسين بن مصطفى                        
المطلوب تبليغه: يوسف عبد العلي الخضر                    

الدعوى رقم أساس /613/ 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 201٩ لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد السالم السليمان  
والجهة المدعى عليها: عبد هللا أحمد بن علي                       

بدعوى: تثبيت بيع تاريخ الجلسة 23/ 2021/٩م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /1434/ لعام 2021

على السيد: عبد الكريم حجار بن محمد     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /1284/ المقامة عليك من قبل: إبراهيم عبد 

السالم محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
________________________________________

مذكرة: دعوى 
في الدعوى رقم أساس 20٩4 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عبد العزيز الحبيب     
والجهة المدعى عليها: محمد الحبيب                          

بدعوى: بيع سيارة  تاريخ 2021/٩/23م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /1447/ لعام 2021

على السيد: علي الطه بن أحمد    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /173٩/ المقامة عليك من قبل: ناصر عبد 

الكريم عبد السالم 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
مذكرة: دعوى   

في الدعوى رقم أساس 183٩ لعام 2021م 
المتكونة بين الجهة المدعية: علي العباس بن نبهان  

والجهة المدعى عليها: يوسف حسن بن جمعة                                 
بدعوى: بيع سيارة  تاريخ 2021/٩/30م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة
________________________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/1036م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي أوسي – أحمد أوسى - فيدان أوسي-

محمود أوسي - سلوان أوسي-       
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك زينب شيخ محمد، 
بطلب/ بجرم توزيع تركة، 

هو يوم االثنين الواقع في 2021/٩/27م 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: إخطار 
في الدعوى رقم أساس 1٩08 لعام 2021م 

المتكونة بين الجهة المدعية: علي حمود النبهان      
والجهة المدعى عليها: أسامة عبد الحميد الدسوقي                           

بدعوى: طلب مبلغ   تاريخ 2021/٩/20م  
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

________________________________________

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /1443/ لعام 2021

على السيد: عمر عطورة بن عبد هللا 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /1411/ المقامة عليك من قبل: مراد كراف 

بن أحمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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 2021/1072م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عيدان محمد بن مسلم 

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك جمال علي بن عبود، 

بطلب/ بجرم تثبيت بيع، 
هو يوم األحد الواقع في 2021/٩/26م الساعة /10/ فعليك إن تحضر 

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

الغرفة الثانية
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

________________________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/1303م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فاضل عثمان عليوي       

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك عمر محمد محي، 

بطلب/ بجرم طلب مبلغ، 
هو يوم األحد الواقع في 2021/٩/1٩م 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 إخطار                            
تبليغ رقم /143٩/ لعام 2021

على السيد: فواز الحاج خميس بن خيرات   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /1236/ المقامة عليك من قبل: حسين الشيخ 

محمد بن دياب 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1454/ لعام 2021

على السيد: فيصل المصطفى بن محمد        
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /16٩6/ المقامة عليك من قبل: إسحق الحجي 

بن أحمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
________________________________________

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /1444/ لعام 2021

على السيد: كفاح بطل بنت عدنان  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /1022/ المقامة عليك من قبل: فاطمة محمد 

اإلبراهيم بنت محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

تبليغ رقم /1446/ لعام 2021
على السيد: مالك العبداوي بن خليف    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م

للنظر بالدعوى األساس /٩61/ المقامة عليك من قبل: محمود الشهاب 
بن محمد 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  
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 2021/1468م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محسوم مال يوسف  

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك بوزان مال يوسف  

بطلب/ بجرم فراغة 
هو يوم الخميس الواقع في 2021/٩/23م الساعة /10/ فعليك أن 

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

الغرفة الثانية   
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

________________________________________

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /1435/ لعام 2021
على السيد: محمد أحمد العلي 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م

للنظر بالدعوى األساس /113٩/ المقامة عليك من قبل: زكور العيسى 
بن إبراهيم 

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

________________________________________

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2066/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمد الحسين بن علي                       
المطلوب تبليغه: يوسف عبد العلي الخضر                    

الدعوى رقم أساس / 1437 / 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                            
تبليغ رقم /1445/ لعام 2021

على السيد: محمد الطيفور بن حسين   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /1234/ المقامة عليك من قبل: خالد العساف 

بن جمعة 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /1433/ لعام 2021

على السيد: محمد العبد بن جاسم    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /1403/ المقامة عليك من قبل: حسين 

اإلبراهيم بن عيد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /1441/ لعام 2021

على السيد: محمد تاية العليوي    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /1417/ المقامة عليك من قبل: مصطفى 

خطاب بن محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/1452م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمود عبد القادر بن محمد    

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

بجرم تثبيت بيع السيارة، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/٩/20م الساعة /10/ فعليك إن 

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

الغرفة الثانية   
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

رقم أساس الدعوى 2021/1086م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى العبد ابراهيم        

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

بجرم تثبيت بيع، 
هو يوم األحد الواقع في 2021/٩/26م الساعة /10/ فعليك أن تحضر 

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

الغرفة الثانية
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

________________________________________

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /1438/ لعام 2021

على السيد: مصطفى محمد العيسى  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /1413/ المقامة عليك من قبل: جاسم الجلمود 

بن محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

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

بجرم تثبيت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/٩/20م الساعة /10/ فعليك أن 

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

الغرفة األولى   
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

________________________________________

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /278٩/

رقم القرار وتاريخه /2100/  تاريخه 2021/8/1٩م 
طالب التبليغ: مهيب فواز الجبان    

المطلوب تبليغه: أحمد كامل الجبان          
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة 

خالصة القرار:
1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه على 

السيارة موضوع الدعوى نوع مرسيدس شاحنة لون أبيض وأخضر 
تحمل اللوحة رقم واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2018/1/5 جزء 

ال يتجزأ من القرار. 
2-إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه.

2-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

________________________________________

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /٩40/ لعام 2021

على السيد: موسى األسود بن جاسم   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم االثنين 2021/٩/13م
للنظر بالدعوى األساس /1321/ المقامة عليك من قبل: حسين الخليفة 

بن محمد خير 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

________________________________________

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /2060/ لعام 2021

طالب التبليغ: موسى العثمان بن محمد                         
المطلوب تبليغه: أحمد الكريدي بن كريدي                     

الدعوى رقم أساس / 847 / 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 للمدعى عليه
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1402م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: يوسف ياسين بن أحمدك       

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك درغام الكري، بطلب/ 

بجرم تثبيت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع في 2021/٩/20م الساعة /10/ فعليك أن 

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

الغرفة الثانية  
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 
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رحاب جبو نجاح حسين

قرارات ساعية للنهوض بالمرأة في الشهباء خالل
 االجتماع السنوي لمجلس المرأة

فتاة من اليمن تنجح بتأسيس مشروعها
 االجتماعي رغم الحرب

شمال  في  للشهباء  ة  الُحرَّ المرأة  مجلس  قيَّم 
مدار  على  ونشاطاته  أعماله  سوريا  وشرق 
ل، وكان  عاٍم كامل، خالل اجتماعه السنوي األوَّ
لمجلس  ممثلة  ووضع  الكومينات  نظام  تفعيل 
محاربة  الكومينات،  جميع  في  ة  الحرَّ المرأة 
أمام  تقف  التي  والتقاليد  والعادات  المفاهيم 

حريَّة المرأة أبرز ما تمخض عن االجتماع.
ُعقَب تحرير مقاطعة الشهباء في شمال وشرق 
نساء  نظَّمت  المرتزقة،  سوريا عام 2016 من 
فِكرهَن  تحرير  نحو  وسعتَن  أنفسهن  المقاطعة 
بِمساندةٍ من المرأة في عفرين، وعليه تشكَّل في 
5 آذار 2017 تنظيٌم خاص بالنِّساء باسم »اتحاد 
النِّساء  نسبة  زيادة  ومع  للشهباء«  ة  الُحرَّ المرأة 
الواقع أصبح في عام  فيه وفاعليته على أرض 

2020 »مجلس المرأة«.
ويُعتَبر الهدف األساسي للمجلس وحدة الشعوب 
ضمن  المرأة  عمل  وتوسيع  المنطقة،  في 
وأوامر  ضغوطات  من  وإخراجها  المجتمع 
الذهنية السلطوية والعشائرية من خالل التدريب 
نواحي  جميع  في  فروٌع  وللمجلس  والتوعية، 

مقاطعة الشهباء.
الوضع  أيضاً  االجتماع  خالل  النِّقاش  وتمَّ 
راعات  الّصِ ُمشبهين  المنطقة،  في  السياسي 
بالحرب العالمية الثالثة بتدخل الدول الكبرى في 
قت األزمة نحو األسوأ،  األزمة السورية التي عمَّ
بهالك  تسبب  مما  ة  الخاصَّ مكتسباتها  لدعم 
الشعب السوري، وازدياد الهجمات على مناطق 

شمال وشرق سوريا.

هدف العدو إفشال الثورة

باسم  الناطقة  تحدثت  االجتماع  هامش  وعلى 
ا  عمَّ جبو  رحاب  للشهباء  ة  الُحرَّ المرأة  مجلس 
ً: »ناقشنا  النِّقاش عليه ضمن االجتماع قائلة  تمَّ 
العاِلقة  المرأة  قضايا  جميع  االجتماع  خالل 
المماَرس  العنف  من  والحدِّ  بوضعها  للنهوض 
بحِقها. لقد واجهنا ِعدَّة عراقيل وصعوبات خالل 

عاٍم من األعمال والنشاطات«.
القضايا  لتلك  حلول  من  طرحوه  ما  وحول 
تقول:  االجتماع  تمخضت عن  التي  والقرارات 
»اتخذنا بعض القرارات لتطوير وإنجاح العمل 

للمرأة  المستمرة  التوعية  حمالت  ضمنِها  من 
والرجل في الشهباء، تنمية المشاريع االقتصادية 
لنقاش  ُمصغرة  حوارية  ورشات  تنظيم  للمرأة، 

القضايا واألمور المتعلقة بالمرأة«.
ضمن  المرأة  ومشاكل  قضايا  »إنَّ  وأوضحت: 
ظّلِ  في  خاصةً  بأكمله  المجتمع  تُمثِّل  المجتمع 
الخاصة  الحرب  من  السورية  األزمة  تأثير 
االقتصادية،  الظروف  النِّساء،  بحق  الممارسة 
النزوح وتأثيراته الذي أدَّى لتصعيد وتيرةِ العُنف 
في  واغتصاب  اعتداءات  قتٍل،  من  المرأة  ضدَّ 

مناطق الشهباء المحتلة«.
التركي ومرتزقته  : »االحتالل  وأشارت إلى أنَّ

سيطرة  بعد  طاحنة  حرباً  شهدت  مدينٍة  في 
وحصدت  )اليمن(،  عليها  اإلرهابية  الجماعات 
والتَّخريب  راعات  والصِّ المآسي  من  الكثير 
حياة  على  انعكست  المعاناة  تلك  والدمار، 
حقوقهَن  فقداِن  من  يعانيَن  جعلهَن  مما  النِّساء 
المرأة  أنباء  وكالة  تلتقي  للخطر،  وعرضتهنَّ 
القياديَّات الالتي واجهن  بأندى الصالحي إحدى 
تلك المرحلة وما زلَن يجتهدن للعمل المجتمعي 

رغم التحديات الكبيرة. 
الصالحي )3٩( عاماً، من محافظة  أندى حسن 
أبين تسكن بمدينة جعار في مديرية خنفر، تعمل 
كموظفة في ديوان جهاز محو األميَّة وتعليم الكبار 
وترأُس مؤسسة إنسان التنموية، تقول لوكالة أنباء 
العمل االجتماعي: »بدايةُ  بدايتها في  المرأة عن 
عملي االجتماعي كان في عام 2008، في مجال 
العمل التطوعي بمجال التدريب والتأهيل والتنمية 
الظُّروف  رغم  نشاطي  في  واستمريَّت  البشرية 
بدأت حرب  أبين وحتى  محافظة  بها  ت  مرَّ التي 
وأسست  نشاطي  استمرَّ   ،2015 عام  الحوثيين 
احتياج  من  انطالقاً  التنموية  )إنسان(  مؤسسة 
السَّيئة  األوضاع  ظّلِ  في  بها  للنهوض  منطقتي 

التي أثرت على المجتمع في أبين«.
في  التعليمي  الوضع  الصالحي  أندى  ووصفت 
المحافظة قائلةً: »َشِهدت المحافظة أحداثاً كارثية، 
ارتفاع  عن  ناهيَك  للخدمات  تفتقر  زالت  وال 
كانت  أن  بعد  النِّساء  صفوف  في  األُميَّة  معدل 
في ثمانينات القرن الماضي تشهد ازدهاراً كبيراً 
فصول  اُفتتِحت  أنَّه  ِعلماً  فيها،  لألمية  وانعداماً 
من  األوضاع  أنتجته  ما  لتستوعب  أكثر  دراسية 
والتَّجنيد،  والفقر  الحرب  ومن  التَّعليم  تسرب 
النِّساء زادت عليهن األعباء بعد الحرب من الفقر 
نسبة  من  زاد  مما  القاصرات  وزواجِ  والعَوز 
طارئة  تطورات  هناك  ذلك  جانب  وإلى  األُميَّة، 

ما  كورونا،  وجائحة  اإلضرابات  مثل  حدثت 
نُعانيه كارثي إنَّ مدينتنا عالقةٌ بين حربين لم تُشفى 

منهما حتى اللَّحظة«.

أصعب املراحل

المراحل  أصعب  في  ذكرياتها  تُشارك  كما 
أيار   27 صبيحة  »أتذكر  مدينتها:  شهدتها  التي 
مرحلة  في  أمس،  وقعت  الكارثة  وكأنَّ   ،2011
حرب القاعدة 2011 مرحلةٌ ال تُنسى في ذاكرة 
موٍت  مرحلة  هي  أبين  محافظة  في  مواطٍن  كّلِ 
سيطرة  إعالن  بعد  الحياة  مناحي  لكّلِ  سريري 
أنصار الشريعة )تنظيم القاعدة( كانت أبين مدينة 
أشباح مفزعة، بالنسبة لي كنت في تلك الفترة أجدُ 
نفسي في انعزاٍل عن العالم الخارجي، فجأةً تجد 
مدينتك جعار التي هي سوٌق تجاري ينبض بالحياة 
يتحول إلى مكاٍن مهجور من البشر والحياة، إالَّ 
لعدم  ديارهم  يتركوا  لم  الذين  الناس  من  قليٌل 
كانت  أخرى،  مدٍن  في  العيش  على  استطاعتهم 
حركتي المجتمعية شبة مشلولة بسبب الضغوطات 

الفكرية واإلرهابية التي هددت عملنا«.
وتُضيف: »في فترة سقوط المحافظة بيد المرتِزقة 
حدث لي موقٌف لن أنساه ما دمُت حية، في بدايِة 
لكن  منطقتي  في  الصمود  أحاول  كنت  الحرب 
اشتدَّ الطَّوق وأصبح الواقع مريراً وبدأت الجماعة 
المرتزقة بتوزيع ونشر قوائم أسماء في الشوارع، 
أشخاص  أسماء  على  تحتوي  كانت  القوائم  تلك 
افتراء  مبررات  تحت  إعدامهم  القاعدة  قررت 
منهم لتصفية كّلِ من ال يقتنع بفكرهم المتطرف، 
فاضطررت  القوائم  تلك  ضمن  اسمي  وكان 
للخروج من أبين عبر طريق الحرور الذي يبعد 
عن محافظة عدن خمس ساعات هرباً من بطش 

القاعدة وجرائمها«.
الحرب  تلك  على  سنوات  عشر  مرور  وعن 
 10 »بعد  تقول:  المدينة  دمرت  التي  الشرسة 
سنواٍت من حرِب القاعدة وما يقارب ست سنواٍت 
على حرب الحوثيين وتحرير أبين من الجماعتين 
كانت هناك حرٌب فكرية، واآلن تحولت إلى حرِب 
القيم اإلنسانية، نحن ال ننكر أنَّ  خدمات وتدمير 
ِشبه آمن والمواطن يستطيع  الوضع اآلن أصبح 
أن يدلي بفكره وآرائه لكن حرب الخدمات وغالء 
بقدر  المجتمع  بناء  في  نفكر  ال  جعلتنا  المعيشة 
ُغمة  عنا  انزاحت  يومنا،  قوت  بتأمين  نفكر  ما 
اإلرهاب والحوثي وتكالبت علينا صور اإلرهاب 

الخدمي والمعيشي«.
 

املرأة يف أبني معطاءة

قالت  اليوم  أبين  نساء  إمكانيَّة  عن  سؤالنا  وعن 
مجتمع  في  النِّساء  »تمكين  الصالحي:  أندى 
أبين أمٌر ليس بالصَّعب فالمرأة في أبين معطاءة 
العادات  بعض  فهناك  العمل،  على  ومنفتحة 
بقدراتها  آمنت  ما  متى  لكنَّها  المتوارثة  والتقاليد 
وطموحها  ُحلمها  ألجل  وتُحارب  تواجه  فإنَّها 
وتمكينها في كّلِ مجاالت الحياة من تمكيٍن سياسي 
ضعف  ولكن  وغيره،  واجتماعي  واقتصادي 
برامج المرأة سواًء من الحكومة أو من المنظمات 
الدفع  تُعرقل  من  هي  المرأة  ببرامج  تعنى  التي 
الحقيقي بتمكين النِّساء في أبين، فيقتصر دورهَن 
نجد  لهذا  التمكين  دون  والتأهيل  التدريب  على 
والُمخرجات  المطلوبة  الُمدخالت  بين  ما  فجوةً 
التمكين، من خالل  إعادة  والقُدرة على  المتوقعة 
كّلِ مرافق  في  المرأة  تمكين  برامج  تفعيل  إعادة 
الحكومة والقطاعات الخاصة وبرامج المنظمات، 

ِلتصبح المرأة متواجدةً بقوة وذو كفاءةٍ واستحقاق 
بعيداً عن تواجدها كنسبٍة مئوية أو ديكور تكتمل 

به الصورة« .
وتحدثت أندى الصالحي عن طموحها رغم أنف 
ليس  وسقفها  كثيرة  ليست  »طموحي  الحروب: 
عالياً مع أنَّ الواقع صعب، ولكن أثق أنَّ الوضع 
أفضل  مستقبٍل  نحو  سيتغير  البالد  في  المزري 
لألجيال القادمة وستكون كرامة المواطن ُمصانةً 
لبرامج مجتمعية ذات طابع مستدام  فيه، وأطمح 
باالستثمار  مستدامة  حساسة  تنمية  ومشاريع 
للمنظمات  األيادي  َمد  عن  بعيداً  للبلد  الداخلي 
فبالدُنا  الذاتي،  لالكتفاء  نصل  حتَّى  الخارجية 
غنيَّة جداً بالخيرات والخبرات فقط تحتاج األمن 

واالستقرار لتنعم بالعيش الرغيد«.

العراقيل

الحالي  نشاطها  تواجه  التي  الصُّعوبات  وعن 
نشاطي  خالل  واجهتني  التي  »الصعوبات  قالت 
من  الكثير  عزوف  هو  المجتمعي  وعملي 
في محافظة  دعم عملنا كمؤسسٍة  المنظمات عن 
بظّلِ حرب  المستقرة  غير  األوضاع  بحجة  أبين 
المجتمعي  العمل  فكان  الحوثي،  وحرب  القاعدة 
شبة طوعي ويفتقر للدعم في المشاريع المجتمعية 
وندِرُك أنَّ هنالك صعوبةً في أن تجازف منظمات 

العمل في بيئٍة غير آمنة«.
بتوجيه رسالة  الصالحي حديثها  أندى  واختتمت 
ألبناِء محافظة أبين وباقي المدن اليمنية األخرى: 
»رسالتي إلى كّلِ مواطن في أبين خاصة والبالد 
واستغلّوا  األرض  مقدرات  على  حافظوا  عامة 
لألجيال  المستدامة  التنمية  نحو  البشرية  الطاقات 
القادمة، وأعلموا أنَّ التدخالت الخارجية ال تُقدم إالَّ 

القيَّم واألخالق  للحفاظ على مصالحها وازرعوا 
غار، فالحرب على  الحسنة في عقول أبنائِكم الّصِ
البالد شديدة والعدو يحاول بشتَّى الوسائل تدمير 
والفكر  واإلرهاب  بالمخدرات  الشباب  عقول 
آخر  في  فأوصيكم  فينا،  القيم  وقتل  المتطرف 
فبالتعليم  وبناتكم  أبناءكم  بتعليم  اهتموا  رسالتي 

ة ويرتقي شأنها«. تنهض األُمَّ

أسماء الفرق... ناقصنا فريق 
البندورة الحمراء

تشكيل اللجان الفنية... 
هس على السكيتي

باريس تحتفل باستضافة 
األلعاب البارالمبية

مجموعة  أي  حق  من  ـ  محمد  جوان  قامشلو/ 
باسم  ولكن  تشاء،  كما  وتسميته  فريق  تشكيل 
المشاركة  الفريق  يود  عندما  مناسب، وخاصةً 
يجوز  وال  الرسمية،  والدوريات  البطوالت  في 
السماح ألي فريق يضع اسم غير مناسب بأخذ 
الترخيص، حيث ظاهرة األسماء غير المناسبة 
باتت تنتشر بشكٍل كبير في مناطق شمال وشرق 

سوريا.
وإخراجه  الكالم  تحريف  يجوز  ال  البداية  في 
عن موضوعه فنحن نحترم كل رياضي والعب 
القدم، ونحترم أسماء  لعبة كرة  يُشكل فريق في 
تُنمي  األسماء  بعض  ولكن  والمناطق  القرى 
اللغة العنصرية بين الرياضيين وال لزوم لها في 

مناطقنا.
أسماء  تنمي  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في 
بعض الفرق المشاعر العنصرية، وأخرى باتت 
محل سخرية عبر النت وفي األحاديث المتناقلة 
الرياضي،  للشأن  المتابعين  المواطنين  بين 
هامة  تعتبر  التي  النقطة  لهذه  التنويه  ووجب 

وليست عادية.
السيارات  بأسماء  فرق  نشهد  أن  غير  يبَق  فلم 
والدراجات النارية!، وفرق أنواع الخضار مثل 
التجميل  ومواد  والباذنجان،  الحمراء،  البندورة 

وقطع األدوات المنزلية.
على  تكون  بعضها  والتي  البطوالت  فاحترام 
أسماء الشهداء أمر واجب على الجميع، ونذّكر 
بإقليم الجزيرة، بأن الطوالت  الرياضي  االتحاد 
بشكٍل  هكذا  إقامتها  يجوز  ال  الشهداء  بأسماء 
منحها  ثم  ومن  للبطولة  الدراسة  ويجب  فوري، 
البطوالت في  العديد من  الموافقة، حيث شهدت 
ووقتها  الشهداء،  بأسماء  تليق  ال  أحداثاً  السابق 
 2018 عام  »روناهي«  صحيفتنا  تحركت 
وطالبت بمنع إقامة كل نشاط بأسماء الشهداء إال 

بعد أخذ الموافقة الرسمية من االتحاد الرياضي 
الشباب  هيئة  من  كل  فأصدرت  الجزيرة  بإقليم 
والرياضة واالتحاد الرياضي وبالتنسيق مع هيئة 
بهذا  شؤون الشهداء بإقليم الجزيرة وقتها قراراً 

الصدد.
الشباب  هيئة  من  2018/5/14بقراٍر  بتاريخ   -
هيئة  وبموافقة  الجزيرة،  إقليم  في  والرياضة 
بطولة  أي  إقامة  باتاً  منعاً  يُمنَع  الشهداء  شؤون 
أو لقاء ودي رياضي ألي لعبة رياضية بأسماء 
من  الرسمية  الموافقة  أخذ  دون  من  الشهداء 

االتحاد الرياضي حصراً.
أن أسماء الفرق تبقى ُمخلّدة في ذاكرة الرياضيين 
ومحل فخر واعتزاز لدى أبناء القرى واألرياف 
تساهل  نشهد  بتنا  سنوات  منذ  ولكن  والمدن، 
ما  منها  باتت  التي  الفرق  أسماء  عن  وتغاضي 
وهنا  السخرية،  تثير  ما  ومنها  العنصرية،  تثير 
يُتطلب من الجهات المعنية الحزم وإصدار قرار 
شمال  صعيد  على  وحتى  األسماء،  بخصوص 

وشرق سوريا وليس فقط في إقليم الجزيرة.

روناهي/ قامشلو ـ تلعب اللجان الفنية دور 
البطوالت  على  اإلشراف  في  وكبيراً  هاماً 
والعمل على نجاحها ودورهم أكبر من دور 
بعض  في  ولكن  نفسه،  الرياضي  االتحاد 
لهذه  المناسب  غير  الشخص  نجد  اللجان 
إنه ظهرت موضة جديدة  المهام وهذا غير 
وهي عدم اإلعالن عن تشكيل هذه اللجان!، 
هم  اختيارهم  يتم  من  أهمية  األكثر  واألمر 
والمراكز  المدارس  من  مدربين  أنفسهم 
وهذه  البطوالت،  على  لإلشراف  واألندية 
الماضية  السنوات  طوال  تسببت  النقطة 
لأللعاب  البطوالت  بعض  وإلغاء  توقف  في 

الفردية على وجه الخصوص.
في  الحيادية  إلى  األعضاء  سيحتكم  هل 

البطوالت؟؟؟
المعنية  اللجنة  كافة  تشكيل  يستمر  سوف 
باأللعاب الفردية والجماعية، ولكن ما يشغل 
البال ويثيره هو هل سوف نشهد تعاوناً حقيقياً 
للوقوف في الحياد بالبطوالت من قِبل أعضاء 
أعضاء  آنفاً  ذكرنا  كما  كونه  اللجان؟  هذه 
اللجان الذين تم اختيارهم هم أنفسهم مدربين 

يشرفون على تدريب المراكز واألندية.
البطوالت  على  اإلشراف  يتولون  وسوف   
معضلة  يُشّكل  األمر  وهذا  وتحكيمياً،  فنياً 
من  كاٍف  عدٍد  وجود  عدم  بسبب  حقيقية 
الخبرات وجلبها لتبقى مستقلة وتدير التحكيم 
مع  تماشياً  ولكن  البطوالت  على  واإلشراف 

أصبح  الواقع  مع  والتعامل  الراهن  الواضع 
البطوالت  في  النتائج  بتحمل  ُمجبراً  الجميع 
حتى لو وقع ظلم على أي ناٍد في البطوالت.

االتحاد الرياضي يبقى مجبراً للتعامل مع من 
على  والحصول  النوادي  ضمن  أعضاء  هم 
جداً  صعب  الراهن  الوقت  في  االستقاللية 
ألسباب ذكرناها ضمن سياق التقرير، ولعل 
محاولة جلب بعض ممن هم ليسوا محسوبين 
الصحيح،  الطريق  في  خطوة  النوادي  على 
بالخبرة  يتمتعوا  أن  يجب  بالمقابل  ولكن 
للنوادي  مدربين  نشهد  أن  يجوز  وال  الكافية 

بخبرة عالية ومن يشرف خبرته أقل!.
االتحاد  بدأ  بحوزتنا  التي  المعلومات  بحسب 
لمختلف  الفنية  اللجان  بتشكيل  الرياضي 
اإلعالم  على  عنها  اإلعالن  دون  األلعاب 
وعبر صفحته الرسمية؟، وال نعلم هل ستكون 
روتينية  أمور  باتت  هي  أم  القصة؟  مفاجأة 
تحصل في كل عام وال داعي للتحدث عنها!، 
في المقابل أليس من حق الجميع معرفة من 
سوف يدير ويشرف على البطوالت سواء إن 

كانت فردية أو جماعية؟.
مع  التعاطي  يتم  لم  اللجان  إحدى  في  وحتى 
فيها،  طويل  باع  ولهم  اللعبة  نشطوا  هم  من 
بل جلبوا مدربين أقل خبرة! ووضعوهم في 
استشيروا  األقل  على  ولكن  الفنية،  اللجنة 
هذه الخبرات فلماذا التغاضي عن الخبرات، 

وكان شعار االتحاد يدنا ممدودة للجميع؟.

على  باريس،  الفرنسية  العاصمة  علقت 
التنازلي  العد  ببدء  احتفاالً  علماً،  إيفل،  برج 
للمرة  البارالمبية  األلعاب  دورة  الستضافة 
األولى في تاريخها عام 2024، وذلك تزامناً 

مع انتهاء باراليمبياد طوكيو 2020.
المحلية  اللجنة  رئيس  إستانجيه،  توني  وقال 
والرياضي األوليمبي السابق: »للمرة األولى 
دورة  أول  فرنسا  ستستضيف  تاريخها،  في 

ألعاب بارالمبية صيفية في عام 2024«.

في  شهرة  األكثر  المعلم  إيفل،  برج  وحمل 
استضافة  عن  إعالناً  ضخماً،  علماً  باريس، 

األلعاب البارالمبية في عام 2024.
دورة   2024 عام  في  فرنسا  تستضيف  كما 
األلعاب األولمبية التي تعد الثالثة في تاريخها، 
وفي  و1٩24.   1٩00 عامي  أولمبياد  بعد 
تُسمى  ما  هناك  تكن  لم  النسختين  هاتين 

باأللعاب البارالمبية بعد.
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عموديأفقي

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1ـ لقب محمد سعيد النورسي ـ  استنشق. 2ـ حرف ناصب ـ تحمل 
سليم)م(. 3ـ من الطيور ـ ضميرمنفصل)م( ـ خاتم في االصبع)م(. 

4ـ تجدها في كلمة كنغرـ مخترع البنلسين.5ـ أغير)م( ـ ملك 
حاول احراق النبي ابراهيم عليه السالم)م(. 6ـ رابطة الشعوب 

البريطانية)م( ـ في البيطة)م(. 7ـ كبر ـ مخترع الهاتف. 8ـ بان)م( 
ـ أرض كثير العشب.٩ـ في الحمام ـ متشابهان. 10ـ طرق ـ األسم 

الثاني لطبيب وأديب سوري.11ـ نحت ـ صف من أي شيء ـ حب. 
12ـ حزن شديد ـ فسد اللبن ـ أرجل. 13ـ قائد كردي راحل.

1ـ عثمان صبري ـ دا.
2ـ ما ـ زاب ـ عنبر.
3ـ ربوي ـ ا ـ رمايه.

4ـ اركز ـ حدد ـ د ـ س.
5ـ ل ـ ر ـ حفتانين.

6ـ خش ـ الخوارزمي.
7ـ يكمل ـ رـ رـ ر.

8ـ ا ـ نيمار)م( ـ وـ ت.
٩ـ ا ـ اكح ـ ح ـ طامح.

10ـ ح ـ كومنولث)م( ـ ب.
11ـ سلب ـ هو )م( ـ ليمان)م(.

12ـ ابن البطوطة ـ ا.

1ـ عمر الخيام ـ اس )م(.
2ـ ثابر ـ شك ـ حلب.

3ـ م ـ وكر ـ مرا ـ بن.
4ـ ازيز ـ ثكاال )م( ـ ا.

5ـ نا ـ حل ـ محلول.
6ـ صباح فخري ـ وهب.

7ـ ب ـ وتد )م( ـ نحن ـ ط.
8ـ رـ رداا ـ ن م و)مبعثرة(.

٩ـ يعم ـ رن )م( ـ وطواط.
10ـ زيدان)م( ـ اكمه.

11ـ دبي ـ نمرـ م ـ ي.
12ـ اراس ـ البحتري)م(.

1ـ مضيق مائي بخليخ عدن ـ صعب)م(. 2ـ أقترب ـ منطقة في 
شرقي الفرات. 3ـ مسرحية لشكسبير ـ نضطرب. 4ـ عالم فلكي 
إيطالي. 5ـ ارسم ـ حيوان مائي)م(. 6ـ من أصنام الجاهلية)م( ـ 

مطار عسكري في سوريا ـ جاء. 7ـ في القميص ـ نجدها في كلمة 
مرمر ـ والد. 8ـ مرتفع ـ أوقعة في ما المخرج ـ مادة معقمة )م(. ٩ـ 
متشابهان ـ آلة يحفر بها تراب ـ اسم علم مذكر. 10ـ في الجمل ـ أداة 

يطين بها البناء ـ ناولني باللغة الكردية)م(. 11ـ اسم حصان عنتره 
بن شداد ـ هواء باللغة الكردية. ـ اسم علم مؤنث. 12ـ من اعشاب 

البرية ـ الهام ـ من بقايا الجيش. 13ـ زعيم سياسي كردي راحل.

بحّقِ  وممارساته  اعتداءاته  خالل  من  يهدف 
المرأة إفراغها من جوهرها وإفشال ثورتها في 

شمال وشرق سوريا«.
المرأة  مجلس  منسقية  عضوة  قالت  جانبها  من 
عملنا  نجاح حسين: »من خالل  للشهباء  ة  الُحرَّ
تدور  التي  والنقاشات  متواصل  عاٍم  مدار  على 
أنَّ  نالحظ  ة  الحرَّ المرأة  مجلس  عضوات  بين 
لها  أوَّ المرأة،  تواجهها  صعوبات  ِعدَّة  هناك 
السَّاعية  للمرأة  التركي  االحتالل  استهداف 
ظّلِ  تحت  مكانها  تتخذ  والتي  ُحريَّتها  صوب 

اإلدارة الذاتية الديمقراطية«.

تكثيف الدورات من أجل
 النُّهوض بالواقع

وأكَّدت على: »استمراِرنا في النِّضال والكفاح، 
جميع  في  وسيفشل  فشل  التركي  االحتالل 
اللواتي  النِّساء  إرادة  لكسر  ومساعيه  محاوالته 

االحتالل  ذهنية  ليحاربن  بالقوة  يتحليََن  الزلَن 
ويتدربن  البالية  والتقاليد  العادات  بوجه  ويقفَن 

ويتبنيَن المجتمع على أُسس الحريَّة«.
النُّهوض  في  ة  الُحرَّ المرأة  مجلس  دور  وعن 
المرأة،  تقول: »يكمُن دورنا في توعية  بالنِّساء 
من  المرأة  وتحذير  التدريبات  لتكثيف  ونهدف 
الحرب الخاصة التي تستهدفها بشكٍل مباشر وأن 
ونحاول  والظلم،  االستبداد  ذهنية  من  تتخلص 
المجلس،  في  والشَّابات  النِّساء  نسبة  زيادة 
ياسية،  الّسِ األصِعدة  كافة  في  بالمرأة  والنُّهوض 
االجتماعية واالقتصادية وتمكينها لريادة وقيادة 
المجتمع«. والجديُر ِذكره أنَّ أهم ما تمخَّض عن 
الكومينات  نظام  تفعيل  قرارات  من  االجتماع 
جميع  في  ة  الُحرَّ المرأة  لمجلس  ُممثلة  ووضع 
المفاهيم والعادات والتقاليد  الكومينات، محاربة 
التي تقف أمام حريَّة المرأة، ومساندة كل امرأة 
النِّساء  تدريب  في  االستمرار  للعنف،  تتعرض 
االقتصادية  المشاريع  في  التوسيع  والرجال، 

حسب اإلمكانات المتوفرة.
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 الكويت وتثبيت
 االحتالل التركي

في عفرين

والجمعيات  المؤسسات  مسمى  تحت 
بناء  في  الكويت  دولة  شاركت  الخيرية 
عفرين  مدينة  في  ومستوطنات  مراكز 
هذه  أن  االنتباه  يشد  وما  المحتلة، 
المؤسسات مؤسسات رسمية وُمرخصة 
الخليجيين  الكويت، ولجيرانها  في دولة 
الكثير من التحفظات على حكومة حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وهي 
بعملها هذا تخلق توتراً بين دول الخليج 
أيضاً،  العربي  محيطها  ومع  نفسها 
في  ومساهمة  دعماً  تخلق  أهم  وبدرجة 
في  ومرتزقته  التركي  االحتالل  تثبيت 
عفرين  ومنها  المحتلة  السوريّة  المدن 
الغرباء  إسكان  وتم  أهلها  هّجرت  التي 
وسيطروا  بيوتهم  واحتلوا  جاؤوا  الذين 

على أرضهم بقوة السالح.  
هذه  بناء  في  الكويت  مشاركة 
إشارات  آالف  تركت  المستوطنات 
االستفهام والخوف كل الخوف أن تحذوا 
ثم  ومن  حذوها  األخرى  الخليج  دول 
األخرى،  العربية  الحكومات  بعض 
دائم وال  فيها صديق  ليس  السياسة  ألن 
الذي  هو  المصالح  وصراع  دائم  عدو 
ما  إذا  ولذلك  األمر،  نهاية  في  ينتصر 
يعني  ال  هذا  كاستثناء  الكويت  اتخذنا 
هذا  في  السير  يحاول  من  يوجد  ال  أنه 
نتحدث  أننا  بخاصٍة  الخطير،  الطريق 
عن الدور التركي الذي يكبر ويتسع مع 
تقوقع الدول العربية وتراجع دورها في 
المنطقة، وهي ال تعي خطورة ما تسعى 

إليه تركيا في المنطقة.
العربية  الدول  تعيشه  الذي  الوضع 
يدرك  من  هناك  وليس  كارثي  وضع 
التركي  المحتل  وجود  خطورة  منهم 
في األراضي السورية على أمن الدول 
وكيفية  بإيران  مشغول  الكل  العربية، 
التصدي لها، ولكن ال يدركون المساعي 
التركية المستمرة في احتالل األراضي 
السورية والعراقية والليبية، وفي األمس 
القريب ما حدث في ليبيا عندما تدخلت 
في  وشاركت  األزمة  خط  على  تركيا 
الليبي  الوطني  الجيش  ضد  المعارك 
جاء  الجفرة،  على  الهجوم  وحاولت 
الرد المصري حاسماً بأن على األتراك 
حمراء  خطوط  هناك  وأن  التراجع 
عند  ونوقفهم  سنتدخل  تجاوزوها  إن 
بجدية  األتراك  أحس  وعندما  حدودهم، 

الموقف المصري عادوا بخفي حنين.
كل  من  العربي  الموقف  جدية  فإن  لذا   
التهاون  وعدم  المنطقة  في  يجري  ما 
حاسماً  سيكون  التركية  التهديدات  مع 
آخر محتمل،  تركي  أي عدوان  في رد 
القرار  عن  عربية  دولة  أي  وخروج 
أن  يجب  والذي  المشترك  العربي 
يكون حاسماً فيما يخص أمنهم وسالمة 
حقيقية،  كارثة  بمثابة  سيكون  أراضيهم 
وسيدعم الموقف التركي في خلق المزيد 
من التوتر في المنقطة إن لم يكن هناك 
وتركيا  بذلك،  القيام  عن  يردعه  رادع 
كّلٍ  العرب  القادة  من  التقرب  تحاول 
على حدا لتستفرد بهم وتحقق ما تصبو 
مع  المستمرة  المحاولة  وبخاصٍة  إليه، 
قنوات  فتح  تحاول  واآلن  الخليج  دول 
لالتصال مع اإلمارات لتوقّع معها عقود 
بمئات الماليين من الدوالرات، كي تدعم 
المنهارة  وليرتها  المتهالك  اقتصادها 

وعلى حساب دول الخليج الغنية.
تركيا  بين  العالقات  ضد  لسنا  نحن   
حساب  على  تكون  أال  على  دولة  وأي 
شعبنا ودماء شهدائنا، فوجود تركيا على 
ديانة  أي  يُشرعنه  ال  السورية  األرض 
سماوية وال أي قانون دولي، وال تسمى 
األلوف  مئات  شّرد  فمن  احتالل  إال 
عشرات  واقتلع  البيوت  آالف  ودمر 
وسرق  الزيتون  أشجار  من  اآلالف 
الجرائم  أفظع  وارتكب  ودمرها،  اآلثار 
بحق المدنيين العّزل ال يمكن تسميته إال 
بالمحتل والغازي، ومن يساهم في تثبيت 

هذا المحتل ال يختلف عنه بشيء.

عين الحدث

رفيق إبراهيم

الرحمة على الكويت ومشروعها

الالجئون في تركيا بين المطرقة والموت

حقوقي: فكر القائد أوجالن البوصلة لكل أحرار العالم

حج عيسى: شعوب شمال وشرق سوريا 
بيضة القبان في الحلول القادمة لسوريا

فوزي سليامن

أقحمت تفكيري في متاهات البحث واالستقصاء 
بعض  إلى  أصل  لعلني  ببعضها  األمور  وربط 
الكويت  )دولة(  به  تقوم  ما  حول  التفسيرات، 
الديموغرافي  التغيير  عملية  في  متمم  دور  من 
التي تتعرض له عفرين المحتلة من قبل الفاشية 
الجرائم  عن  ناهيك  هذا  ومرتزقتها،  التركية 
اللحظية الفظيعة بحق أهالي عفرين في الداخل 
الشهباء على تخوم عفرين، وذلك  وفي مناطق 
الرحمة!  كويت  باسم  مستوطنة  بناء  خالل  من 
ذهني  في  توقف  بال  يتكرر  السؤال  زال  وما 
الكويت... الكويت! ولماذا الكويت...؟! هذا البلد 
إبان  أتعاطف معه ومع شعبه  كنت  الذي حقيقةً 
االحتالل العراقي له. هذا البلد الذي يعرف تماماً 
معنى أن يبعد اإلنسان عن مسقط رأسه وتستباح 
ذي  وغير  معنى  ذو  كل شيء  وينتهك  حرماته 
معنى بأبشع الصور، أن يقوم ورغم كل ما مر 
وال  عانى  شعب  بحق  بالظلم  مظالم  من  عليه 

ظالمة،  أنظمة  قبل  من  الويالت،  يعاني  يزال 
والتاريخ يشهد على ذلك. 

لنفترض أن صدام حسين بقي في الكويت، وقام 
ماذا  الكويت،  في  الكويت  لشعب  قرى  بإنشاء 
سيكون موقفكم يا )دولة الكويت(؟! من المؤكد 
بأنكم لن تقوموا بتقديم آيات العرفان والثناء على 
إلى  مشروعه  ستنددون  بل  كرم صدام حسين، 
تتوقعون  ماذا  اآلية  لنعكس  هنا   !... الدين  يوم 
على  العفريني  وخصوصاً  الكردي  الشعب  من 
قامت  لو  لكم!  الجواب  فليكن  هذا...؟!  موقفكم 
)دولة  يا  به  تقومون  بما  مثالً  قطر(  )دولة 
الكويت( آلمنّا ما جرى وكان طبيعياً، ومع ذلك 
أننا ندرك تماماً طبيعة الدور الملزم لكم، وليس 

بمقدوركم الخروج عليه أو حتى رفضه.
 نعم ندرك ذلك تماماً، ومع ذلك ال بد من كلمة 
أن تقال أنكم يا )دولة الكويت( تُعينون الظالمين 
يوماً   58 قاوم  شعب  على  مظلوم،  شعب  على 
ضد ثاني قوة في حلف الناتو، شعب ال يملك شيئاً 
سوى إيمانه بأرضه وتاريخه، ُمقدماً اآلالف من 
خيرة أبنائه شهداء وقرابين حق الدفاع المشروع، 

الذي تؤكده كل الشرائع السماوية والبشرية، أن 
العزيز في سورة  كتابه  يذكر في  هللا عز وجل 
النمل 48 »ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم ال 
ينطقون« وكذلك في حديث للنبي صلى هللا عليه 
وسلم يقول »اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافراً 

فإنه ليس دونها حجاب«.

يا  فحسب  مظلوماً  شعباً  تخاصمون  ال  إنكم 
إنما تخاصمون هللا جل جالله،  الكويت(  )دولة 
فكما رحل  مبين،  إنكم واقعون في ضالل  وهللا 
التركي  المحتل  سيرحل  لدولتكم  الغازي  صدام 
وستظل  عفرين  عن  ُمكرهين  ومرتزقته 

التنديدات قائمة إلى يوم الدين.

ليىل موىس )كاتبة(

السوري  الثوري  الحراك  انطالقة  بداية  منذ 
بإطالق  وحزبه  وحكومته  أردوغان  سارع 
شعارات غوغائية تدَّعي نصرة الشعب السوري 
وأّن  النظام،  وإسقاط  ومادياً  معنوياً  ودعمه 
وقوفه إلى جانب الشعب نابع من باب اإلنسانية 
وكرامته،  حقوقه  السوري  الشعب  السترداد 
وجهه  ماء  حفظ  له  تضمن  معيشة  ووضمان 
وسيادة العدالة والديمقراطية، وتمكن من كسب 
لمشاعرهم  دغدغته  عبر  السوري  الشعب  ودَّ 
الدين مطيّة مباشرة وظاهرة  الدينية وجعل من 
في  المدى  بعيدة  وأطماعه  مشاريعه  لتحقيق 

المنطقة.
لمآرب  الدين  تسخير  على  مبنية  استراتيجية 
تمّكن  وبالفعل  للمنطقة،  احتاللية  سياسية 
أردوغان وحكومته وحزبه باإلسهام في عسكرة 
سكانها  من  المنطقة  وتفريغ  السوريّة،  الثورة 
أمام الالجئين، وإغرائهم  عبر فتح حدود تركيا 
وإظهار  المادية؛  المساعدات  بتقديم  البداية  في 
اإلنسانية،  بمنتهى  واستقبالهم  والود  العطف 
بما  السوريين  من  بالعديد  دفع  المقاربات  بتلك 
في ذلك أولئك الذين لم تشهد مناطقهم صراعات 
عبر  واحتاللها  السيطرة  لتسهيل  الهجرة،  إلى 
تفريغها من سكانها األصليين، وتوطين الجئين 
مع  مقايضاته  عبر  أخرى  مناطق  من  آخرين 
الروس فيما بعد، بحيث تحولت إلى أكثر دولة 
بلغ عددهم  والذين  السوريين  الالجئين  تحتضن 

ما يفوق ثالثة ماليين ونصف ُمهّجر والجئ.
رويداً  يتكشف  القناع  بدأ  وجيزة  فترة  وبعد 
المعادية  وسياسته  أردوغان  أطماع  عن  رويداً 
سواء  األصيلة  هويتها  استهداف  عبر  للمنطقة 
خالل:  من  العنفية  أو  الناعمة  قوته  باستخدام 
استخدام الالجئين كورقة ضغط البتزاز أوروبا 
بتقديم تنازالت لتمرير أجنداتها، وحصوله على 
لالجئين،  استقباله  مقابل  الدوالرات  مليارات 
والخارجية،  الداخلية  سياساته  لتمويل  وصرفها 
الخارجية،  حروبه  في  كمرتزقة  وتجنيدهم 
ورقة  الرخيصة،  العاملة  اليد  على  والحصول 
تضمن له الحضور كأحد الدول الفاعلة والمؤثرة 
في األزمة السورية؛ بحيث تضمن تواجدها في 

أي عملية سياسية مستقبلية لسوريا.
الملي”  “الميثاق  مشروعه  لتنفيذ  واستخدامهم 
مطالبة  عبر  للمنطقة؛  التوسعي  االحتاللي 
لتوطين  آمنة  منطقة  بإحداث  الدولي  المجتمع 
لالستفادة  وتجنيسهم  فيها،  السوريين  الالجئين 
من أصواتهم في العمليات االنتخابية القادمة في 
ظل تراجع شعبيته؛ وخسارته للمدن الكبرى في 
البالد مؤخراً،  التي شهدتها  المحلية  االنتخابات 
االستفادة من أصواتهم في المستقبل بشأن تسوية 
أوضاع المناطق المحتلة من قبل دولة االحتالل 

التركي في حال إجراء استفتاء شعبي.

الدارسين  الطلبة  من  به  بأس  ال  عدد  وتخريج 
وفلسفة  فكر  يحملون  التركية؛  الجامعات  في 
وأيديولوجية الدولة التركية، ليعملوا كقوة ناعمة 
لها ويروجون للثقافة التركيّة في حال عودتهم إلى 
سوريا، وتحويل السوريين إلى مرتزقة محملين 
الكراهية؛  وثقافة  واإلرهاب  التطرف  بفكر 
لالستفادة منهم كخاصرة رخوة لتفجير الفوضى 
تارةً،  الدين  وتر  على  اللعب  عبر  والصراع؛ 
تركيا  تدّخل  يضمن  بما  أخرى،  تارةً  والقومية 
غالبية  أموال  رؤوس  واستثمار  شاءت،  متى 
أسهم  مما  تركيا؛  في  السوريين  األعمال  رجال 
بعض الشيء في تنشيط االقتصاد التركي الذي 

يعاني من الهشاشة والضعف.
أهدافها من  العديد من  بالرغم من تحقيق تركيا 
السوريين؛  لالجئين  واحتضانها  استقبالها  وراء 
يسلموا من  لم  السوريين  الالجئين  بالمقابل  لكن 
التعرض  عبر  بحقهم  القذرة  التركية  السياسات 
أمام  لوجه  وجهاً  وإبقائهم  مباشر  بشكٍل  لهم 
والمواجهة  الممنهج  والعنف  األمنية  القبضة 
ذلك  وكل  أتراك؛  متطرفين  يد  على  العنصرية 
وتعريض  والتنمية  العدالة  حكومة  أنظار  تحت 
الجسدي  والضرب  للقتل  الالجئين  من  العديد 
وتدمير  واإلهانة  والشتائم  النفسي  واإليذاء 
العمل  أرباب  قبل  من  وابتزازهم  لممتلكاتهم 
تسليمهم  عن  االمتناع  أو  منخفضة  بأجور 
أساس  على  للتمييز  استناداً  المادية،  مستحقاتهم 
بحروب  االلتحاق  على  وإجبارهم  الجنسية 
تحت  كمرتزقة  وتجنيدهم  الخارجية  أردوغان 
التهديد، أو زجهم في حروب وصراعات داخل 
تشهد  التي  المناطق  في  خاص  وبشكٍل  سوريا 
في  توطينهم  أو  مستمرة،  وحروب  صراعات 
لما  تركيا  قبل  من  المحتلة  السورية  المناطق 
المنطقة  مستقبل  على  سلبية  تداعيات  من  لذلك 
وذلك بخلق العداوات والفتنة بين سكان المنطقة 

دولة  قبل  من  المستقدمين  والالجئين  األصليين 
االحتالل التركي.

التركيّة  للدولة  السهل  من  يكن  لم  بالطبع 
وحكومتها تحقيق ذلك بشكٍل مباشر، حيث تلجأ 
مثالً  الملتوية  وسائلها  استخدام  إلى  مرة  كل 
المعابر  فتح  عبر  باإلنسانية  االدعاء  باب  من 
األقرباء  بمعايدة  لهم  والسماح  أمامهم  الحدودية 
ثم  ومن  المحرر  بالشمال  يسمى  ما  مناطق  في 

منعهم من العودة إلى تركيا.
الترويج لالنصهار في المجتمع التركي على أنه 
حالة طبيعية ومن إحدى متطلبات الحياة اليومية 
ال أكثر، عبر إجراء مقابالت متلفزة مع بعض 
السورية  الصحفية  أمثال  السورية  الشخصيات 
رغد الشماط المجنسة تركيّاً باسم صفية بيرقدار؛ 
وبحسب السيدة رغد أو صفية أنها قامت بتغيير 
مع  واالنسجام  التأقلم  من  تتمكن  حتى  اسمها 
عنصرية  معاملة  ألية  وتفادياً  الجديد؛  المجتمع 
وتجنيب  اليومية  أعمالها  ممارسة  وتسهيل 
تعرض أطفالها للعنصرية، ونيل قبول المجتمع 
التركي والترويج على أنها حالة طبيعية وليس له 
أي تداعيات سلبية تمس هوية وشخصية الالجئ 

السوري لتحقيق مكاسب نفسية واجتماعية.
تركيا عليك  العيش بسالم في  حتى تستطيع  إذاً 
التجرد من هويتك السورية والسوري الجيد هو 
السوري الميت المجرد من هويته وثقافته، ربما 
الكبار في العمر وبشكٍل خاص اآلباء واألمهات 
سيعانون من االنفصام في الشخصية، ولكن بكل 
تأكيد سيكون الجيل القادم من األطفال أتراك ثقافةً 
وسيجهدون  أنفسهم؛  األتراك  من  أكثر  وهويةً 
وبكل  األتراك،  قبول  لنيل  والتفوق  العمل  إلى 
الخطورة ألن هدفها  تأكيد هي خطوة في غاية 
والحضاري  الثقافي  التنوع  على  القضاء  هو 

واإلنساني وتدمير القيم الحضارية واإلنسانية.
هكذا  وجه  في  الوقوف  من  نتمكن  وحتى  لذا 

األمن  تستهدف  واستراتيجيات  سياسات 
الثقافية والحضارية  المجتمع  الوجودي، وهوية 
وسلمها  االجتماعي  نسيجها  على  والحفاظ 
المجتمعي، يُتطلب من الشعب التركي بالدرجة 
مسألة  ومعالجة  القانون  إلى  اللجوء  األولى 
في  استثمارها  ومنع  مؤخراً  السوريين  تجنيس 
الخصوص،  وجه  على  االنتخابية  العمليات 
وبالتالي ينبغي الوقوف في وجه سياسات حكومة 
تداعيات  من  لها  سيكون  لما  والتنمية  العدالة 
والمنطقة،  تركيا  واستقرار  أمن  على  سلبية 
وخاصةً من ناحية إيقاف دعم اإلرهاب وتنميته 
وتغذيته ونشر ثقافة الكراهية والعنصرية وعدم 
بعد  لما  التجنيس  عمليات  بجميع  االعتراف 
إجراءها  يمكن  استفتاء  عملية  أي  في  األزمة 

وعلى أساسها تحدد مصير المناطق المحتلة.
إلى  العودة  السوري  الشعب  من  يتطلب  وكما 
أالعيب  من  المزيد  إلى  االنجرار  وعدم  رشده 
العدالة  والتنمية فمصير حكومة  العدالة  حكومة 
العديد  مصير  كما  وقتية،  مسألة  هو  والتنمية 
من حكومات الشرق األوسطية وعدم االرتهان 
لحكومة العدالة والتنمية، والكف عن لعب دور 
التركي  االحتالل  دولة  أجندات  لتمرير  األداة 
ينالهم شيء في  السوريين، وبالنهاية لن  وإيذاء 
المزيد  حال االستمرار على ما هو عليه سوى 
من النبذ والعزل سواء من قبل السوريين أنفسهم 

أو المجتمع الدولي.
القيام  السوريين  على  ينبغي  ذلك  إلى  باإلضافة 
بمسؤولياتهم األخالقية واإلنسانية وذلك بالحفاظ 
والضياع،  االندثار  من  وثقافتهم  هويتهم  على 
في  الوقوف  الدولي  المجتمع  من  يتطلب  كما 
وجه أردوغان، وحكومته بالكف على استغالل 
الدولي  القانون  وفق  وحمايتهم  الالجئين 

واإلنساني.

روناهي/ الدرباسية ـ أكد المحامي عبد الوهاب 
أحمد بأنه منذ انطالق حركة التحرر الكردستانية 
صوت  إسكات  المحتلة  التركية  الدولة  تحاول 
وأشار  الكردية،  القضية  عن  المدافع  الحق 
أعين  أمام  ماثلة  وجرائمها  انتهاكاتها  أن  إلى 
الجميع وهو من قام بالقتل والسلب واالغتصاب 
وحرق الممتلكات العامة والخاصة وهّجر مئات 

األلوف.  

في  تحررية  ثورة  أي  نجاح  أو  إخفاق  سر  إن 
العالم يكمن في قادة تلك الثورة، حيث أن القائد 
للسائرين  قدوة  كونه  المحوري  الدور  يلعب 
في  جوهرية  كانت  النقطة  وهذه  دربه،  على 
تاريخ حركة التحرر الكردستانية وثورة الشعب 
الحركة  استمرار هذه  إلى  أدت  الكردي، والتي 

طيلة هذه السنوات.
القائد عبد هللا أوجالن كقائد  والدور الذي يلعبه 
لثورتها  األساسي  المحرك  يعتبر  الحركة  لهذه 
القائم  الديمقراطية  األمة  فكر  خالل  من  وذلك 
المشترك،  والعيش  الشعوب  أخّوة  أساس  على 
هذا  ضد  تُحاك  الدولية  المؤامرات  بدأت  لذلك 
أوقدها.  التي  الثورة  نار  القائد كمحاولة إلخماد 
دولة  قبل  من  المفروضة  العزلة  دخلت  واآلن 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  على  التركي  االحتالل 
عقدها الثالث وبالرغم من تشديد هذه العزلة يوماً 

بعد آخر إال أن فكر القائد يبقى البوصلة الوحيدة 
لكل أحرار العالم.

إجهاض الثورة الهدف املنشود لرتكيا

وفي هذا السياق التقت صحيفتنا مع المحامي عبد 
انطالق  منذ  بالقول:  تحدث  الذي  أحمد  الوهاب 
حركة التحرر الكردستانية تحاول دولة االحتالل 
الشعب  صوت  إسكات  السبل  بكل  التركي 
ولم  وكرامته،  حقوقه  نيل  إلى  الهادف  الكردي 
تحقيق  سبيل  في  أي جهد  االحتالل  دولة  تدخر 
هذا الهدف، من عمليات القتل واالعتقال مروراً 
إلى  وصوالً  الحرمات  وانتهاك  باالغتصاب 
المؤامرة الدولية، وفرض العزلة على القائد عبد 
هللا أوجالن، جميعها خطط وأساليب الغاية منها 
إجهاض الثورة في مهدها، ولكن هذه المؤامرة 
وهذه الخطط جميعها تحطمت على صخرة إرادة 
الشعب الكردي الذي يزداد كل يوم قناعةً بمفهوم 

األمة الديمقراطية الذي وضعه القائد أوجالن.
وتابع أحمد حديثه بالقول: دولة االحتالل التركي 
حيث  العملية،  هذه  في  واألداة  الواجهة  كانت 
الدول  ومشاركة  بموافقة  حيكت  المؤامرة  أن 
اإلقليمية والدول الكبرى بدءاً من أمريكا مروراً 
وإسرائيل،  للروس  وصوالً  األوروبي  باالتحاد 
العزلة  في  الطولى  اليد  لها  كانت  الدول  وهذه 

لتحقيق  وذلك  آبو،  القائد  على  المفروضة 
أطماعهم االستعمارية في الشرق األوسط. 

القائد أوجالن حدد األسس 
الصحيحة للحل

وأشار أحمد بالقول: إن فكر األمة الديمقراطية 
الذي طرحه القائد أوجالن ويسعى لتطبيقه يُشكل 
خطراً على مخططات تلك الدول االستعمارية، 
ألن هذا الفكر قائم على مبدأ أخّوة الشعوب تلك 
األخوة التي من شأنها تقوية عزيمة هذه الشعوب 
األوسط  الشرق  منطقة  تشهد  صفوفها،  ورص 
منذ عقود أزمات كبيرة عصيّة على الحل، هذه 
إلخ،  واقتصادية...  وعسكرية  سياسية  األزمات 
كل هذه األزمات ظهرت وتفاقمت نتيجة غياب 

الرؤية الواضحة والبرامج الصحيحة للحل. 
وأوضح أحمد فقال: في منطقة الشرق األوسط 
فوضى  أنتجت  كبيرة  تخبط  حالة  اليوم  نعيش 
عارمة يصعب التنبؤ بحلها، إال أن القائد أوجالن 
األسس  يضع  أن  فلسفته  خالل  من  استطاع 
الدول  لذلك  المشاكل،  هذه  كل  لحل  الصحيحة 
االستعمارية ترفض أي مبادرة تهدف إلى كسر 
حرية  ألن  آبو،  القائد  على  المفروضة  العزلة 
القائد أوجالن تعني حل مشاكل الشرق أوسطية 

تلك  يتناقض مع جوهر سياسات  برمتها، وهذا 
الدول.

إن  بالقول:  حديثه  أحمد  الوهاب  عبد  واختتم 
النتاج الفكري الضخم للقائد أوجالن الذي يتجّسد 

مدى  يوضح  والمجلدات  الكتب  بعشرات  اليوم 
لم تستطيع حتى  الذي  القائد  عزيمة وإرادة هذا 
جدران السجون أن تثنيه عن عزيمته في خدمة 

شعبه وقضيته.

العالقات  مسؤول  قال  ـ  أحمد  سالفا  كوباني/ 
االتحاد  حزب  في  والدبلوماسية  الخارجية 
الديمقراطي بإقليم الفرات بكر حاج عيسى بأن 
وبث  المخدرات  لتجارة  يرّوج  التركي  المحتل 
الفتن ونشر الرذيلة وبخاصٍة بين فئة الشباب 
لتسهيل  أهلها  من  المنطقة  إفراغ  والغاية 
عملياتها االحتاللية وتغيير ديمغرافيتها، وأشار 
الحرب  سياسة  يتبع  التركي  المحتل  أن  إلى 
بين شعوب  والخوف  الرعب  وينشر  الخاصة، 

المنطقة لترك أراضيهم وبيوتهم.

بالفشل  التركي  االحتالل  دولة  عندما محاوالت 
للنيل من مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا، 
يهدف  الذي  الديمقراطي  المشروع  وضرب 
الذهنية  قيود  من  وتحريرها  المنطقة  لدمقرطة 
الشوفيينية عبر حمالتها العسكرية على مناطق 
شمال وشرق سوريا، بدأت بحرٍب خاصة لتحقيق 
أهدافها ومساعيها الرامية في القضاء على الفكر 
الذي تتخذه شعوب شمال وشرق سوريا، وعلى 
كل شيء يتعلق بالكرد، وتحطيم روح المقاومة 
الفتن  بث  خالل  من  الشعوب  بين  والنضال 
واإلشاعات وخلق حالة رعب بين األهالي، من 
للمدنيين  الُمسيّرة  بالطائرات  االستهداف  خالل 
اآلمنين، وبث إشاعات عن بدء حملة عسكرية 
سكان  لتهجير  محاولة  في  المنطقة،  في  جديدة 
تقوم  التي  التسهيالت  تقديم  من خالل  المنطقة، 
شمال  مناطق  مع  الحدودي  الشريط  على  بها 

وشرق سوريا. 
تحاول  التي  محاوالتها  كله  هذا  من  واألخطر 
خالل  من  المنطقة  في  الشابة  الفئة  إغراء  بها 
الترويج ونشر المخدرات والرذيلة بينهم، إضافة 
إلى الترويج لفكرة التهجير واللجوء إلى الخارج 
لتفريغ المنطقة من الفئة الشابة، لتسهل الطريق 
المنطقة  الحتالل  الرامية  مخططاتها  أمام 
المقاومة  روح  وقتل  الشبيبة  من  وإفراغها 

والنضال لديهم.

املحتل الرتيك يبث الفنت إلفراغ 
املنطقة من أهلها

مسؤول  مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  ذلك  حول   
حزب  في  والدبلوماسية  الخارجية  العالقات 
االتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات بكر حج عيسى 
الذي تحدث فقال: الحرب النفسية التي تستخدمها 
بين  واإلشاعات  الفتن  لبث  المنطقة  في  تركيا 
واستقرارها  أمنها  لزعزعة  منها  سعياً  سكانها 
فشل  بعد  األصليين،  سكانها  من  وتفريغها 
الحتالل  التركي  االحتالل  ومساعي  محاوالت 
مناطق في شمال وشرق سوريا وتحقيق أهدافها 
يد  على  موجعة  ضربات  وتلقيها  المنطقة،  في 
أساليب  إلى  التجأت  الديمقراطية  سوريا  قوات 
وطرق قذرة تحاول بها النيل من إرادة شعوب 

المنطقة. 
خالل  من  تهدف  »تركيا  عيسى  حج  وأضاف 

حربها الخاصة في شمال وشرق سوريا تشويه 
التهجير  روح  وخلق  الذاتية،  اإلدارة  صورة 
المقاومة  روح  عن  بدالً  والهروب  والخوف 
والنضال، لذا علينا أن نكون يقظين أمام جميع 
وجودنا  لتصفية  الرامية  والمساعي  المؤامرات 
والنيل من إرادتنا الحرة، كما أنه علينا أن نعزز 
صفوف الحماية الجوهرية من الناحية العسكرية 
والنفسية، وأال نكون ضحية لمخططات االحتالل 

التركي«. 
في  الذاتية  اإلدارة  بالقول:  عيسى  حج  وأردف 
شمال وشرق سوريا عليها أن تكون يقظة أمام 
هذه الحرب الخاصة التي تشنها تركيا على سكان 
المنطقة، وتعمل بكافة طاقتها لوضع حد أمام هذه 
الحرب التي تسعى لتفريغ المنطقة من سكانها، 
وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  تتمكن  كي 
سوريا من إيقاف تيار الهجرة في المنطقة، يجب 

عليها  تعزيز مشاريعها االقتصادية في المنطقة، 
الوضع  وتحسين  لألهالي  عمل  فرص  وتوفير 
المجال  وتطوير  المنطقة،  لسكان  المعيشي 
أمام  المجال  وفتح  لألهالي  والتدريبي  الدراسي 
إضافة  وهوايتهم،  مهنهم  لممارسة  الشابة  الفئة 
والحيواني  الزراعي  لقطاع  الدعم  تقديم  إلى 
وتطويره في المنطقة وتأمين مستلزمات العيش 

لشعوب المنطقة.  
الذاتية  باإلدارة  ثقة  إننا على  وبيّن حج عيسى: 
جميع  ستُفشل  بأنها  سوريا  وشرق  شمال  في 
الساعية  الفاشية  التركية  االحتالل  محاوالت 
لضرب مشروع األمة الديمقراطية في المنطقة، 
السبعة  األعوام  خالل  جدراتها  أثبتت  كونها 
إلدارتها للمنطقة، وتمكنت بمشاريعها السياسية 
واألمان  السالم  تحقيق  من  العسكرية  وقواتها 

لسكان شمال وشرق سوريا.

احتالل تركيا ملناطق جديدة 
َسيجلب اإلرهاب والدمار

هجمات  شن  من  المنطقة  أهالي  مخاوف  وعن 
احتاللية جديدة لتركيا على المنطقة قال حج علي: 
التركية  للدولة  واالقتصادي  السياسي  الوضع 
المحتلة غير ُمهيئ لشن أي حملة عسكرية جديدة 
في المنطقة، وليس لمصلحة روسيا التي تعتبر 
الدولة الضامنة في شمال وشرق سوريا  نفسها 
السماح لشن حملة احتاللية جديدة في المنطقة، 
لتضغط  يجري  مما  االستفادة  تحاول  وروسيا 
وتسليم  لرضوخها  سعياً  الذاتية،  اإلدارة  على 
ما  إلى  سوريا  وإعادة  السوري  للنظام  مناطقها 

قبل 2011. 
وأشار حج علي: جميع الدول اإلقليمية والعالمية 
وعلى رأسها أمريكا وورسيا اللتان تعتبران دوالً 
ضامنة تدركان بأن احتالل تركيا لمناطق أخرى 
والدمار  اإلرهاب  سوى  يجلب  لن  سوريا  في 
والخراب والقتل والفساد، وخير مثال على ذلك 
ما يجري في عفرين وإعزاز وجرابلس والباب 
امريكا  انسحاب  لذا  وكري سبي وسري كانيه، 
في  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  من  وروسيا 
ومصالح  سياسية  يخدم  لن  أمر  الراهن  الوقت 

تلك الدولتين. 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  علي:  حج  وأكد 
المهيمنة  للدول  رابحة  تعتبر ورقة  المنطقة  في 
في المنطقة، كوننا أصحاب مشروع ديمقراطي 
لكافة  والحرية  والديمقراطية  للسالم  يهدف 
نمتلك  إننا  إلى  إضافة  األوسط،  الشرق  شعوب 
على  القضاء  من  تمكنت  قوية  عسكرية  قوة 
أقوى إرهابيي العالم )داعش(، لذا ليس لمصلحة 

أمريكا خسارتنا في الوقت الحالي. 
واختتم بكر حج عيسى حديثه قائالً: على شعوب 
المكتسبات  على  الحفاظ  سوريا  وشرق  شمال 
المنطقة  أبناء  من  الشهداء  بدماء  تحققت  التي 
والتاريخية،  المهمة  المرحلة  هذه  إلى  للوصول 
وشعوب شمال وشرق سوريا باتوا بيضة القبان 

في أساس جميع الحلول لألزمة السوريّة. 
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85 التقارير والتحقيقاتالثقافة واألدب

محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

أنقرة... من التدخِل العسكرّي واالحتالِل إلى 
اجتماِع بغداد األمنّي

 األدباء الُكرد
 في المهجر..

 ودورهم الوطني
المفترض

المهجر  في  العرب  األدباء  من  العكس  على 
العربية حتى  األدبية  بالنهضة  الذين ساهموا 
أن العديد من المذاهب والمدارس واألجناس 
األدبية الحديثة وصلت من خاللهم إلى بالدهم 
األم وال سيما خالل النصف األول من القرن 
روج  من  الكرد  األدباء  يتمكن  لم  العشرين، 
وخاصةً  المهجر  في  المقيمين  وسوريا  آفا 
الساحة األوروبية من لعب دورهم التنويري 
الكردي  األدب  نهضة  في  سواء  المفترض 
داخل  في  جلدتهم  ألبناء  العون  يد  مد  في  أو 
أنفسهم  في جعل  فشلوا  أنهم  الوطن وخاصةً 
الكرد وجيرانهم  لمكتسبات  ثقافية رديفة  قوة 
من العرب والسريان في عموم شمال وشرق 

سوريا منذ عام 2012م.
األدباء  هؤالء  من  الكثير  أن  المعلوم  ومن 
كانوا قد فروا من الوطن إبّان عهد حكم نظام 
البعث لروج آفا وعموم شمال وشرق سوريا 
قبل اندالع األزمة السوريّة، وإذا كان الضغط 
من  لخروجهم  سبباً  آنذاك  البعثي  السلطوي 
ساحة الوطن؛ فإن هذا العامل لم يعد موجوداً 
أو مبرراً لهم بعد عام 2012م، ولذا كان من 
المقيمين  األدباء  معظم  يكون  أن  المفترض 
في الخارج قد عادوا إلى وطنهم والمساهمة 
والثقافي  األدبي  التغيير  وإحداث  بنائه  في 
ما كان  ذلك، وهذا  لم يحصل  لكن  المنشود، 
وتطورها  األدبية  الحالة  لتأخر  إضافياً  سبباً 
كون جزء ال بأس به من األدباء - وهم أداة 
التغيير والتطوير- موجودون خارج ساحتهم 

النضالية المفترضة.
وهذا االغتراب المكاني – غير المبرر- يؤثر 
اإلدراك  على  األدباء  هؤالء  قدرة  في  حتى 
روج  في  المعاش  الواقع  لجوانب  الصحيح 
من  ذلك  مالحظة  السهل  ومن  وسوريا،  آفا 
كتاباتهم المنشورة، فمنهم ال يزالون يعيشون 
واقع ما قبل األزمة السورية ومنهم من يعيش 
 2011( السورية  األزمة  بدايات  واقع  في 
والنصف األول من 2012م(، فترى البعض 
ينشرون بين كل فترة وأخرى عن بطوالتهم 
في  »الوهمية«  الدونكيشوتية  وإنجازاتهم 
بائسة  محاولة  في  النظام-  أيام   – السابق 
يعانون  الذي  والفشل  التخبط  عن  للتعويض 
األدبية  وللهروب من مسؤولياتهم  منه راهناً 

والوطنية المفترضة. 
والمضحك المبكي في هذا األمر أن البعض 
أدبياً في الخارج -  - ومنهم من يدير تنظيماً 
يبرر عدم عودتهم والنضال في ساحة الوطن 
بحاجز »سلطة األمر الواقع« ويقصدون بها 
مع  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
لهم  مكاتب  افتتحوا  بالذات  هؤالء  إن  العلم 
ذقون  فإذن على  ذاتها،  الذاتية  اإلدارة  وبعلم 
من يضحك هؤالء األدباء؟ وعلى أي أساس 
يمكن تصنيف من يبعدون أنفسهم عن ساحة 
النضال األساسية عن سابق إصرار وتقّصد 
– واألبواب مفتوحة أمامهم بكل األحوال – 

كمثقفين وطنيين. 
ظروفه  فللبعض  أحد  بأي  أشكك  أن  أود  ال 
األدباء  من  والعديد  األمر  نهاية  في  الخاصة 
أصبحوا في خارج الوطن ألسباب موضوعية، 
لمن  موجهة  الحال  بطبيعة  الشكوك  ولكن 
المسؤولية  مواقع  في  أنفسهم  يطرحون 
النضالية ومنها األدبية أيضاً، بل ويطرحون 
أنفسهم كزعماء أو موجهين لألدب واألدباء، 
ومن ثم ال يتواجدون أو يهربون من الساحة 
ذلك  ويبررون  بل  والتغيير،  للنضال  الفعلية 
للرأي العام بحجج غير مقنعة. هؤالء لألسف 
غير  افتراضية  دونكيشوتية  حياة  يعيشون 
تقديم  يستطيعون  ال  تجدهم  وبالتالي  واقعية، 

أي جديد أو فعل نضالي حقيقي.
إن األدباء الكرد المقيمين في المهجر مدعوين 
جميعاً للعب بدورهم الوطني والتنويري عبر 
من  النضالية  وممارساتهم  األدبية  نتاجاتهم 
خالل الدفاع عن مكتسبات الشعوب الكردية 
وعموم  آفا  روج  في  والسريانية  والعربية 
االحتالل  ومناهضة  سوريا  وشرق  شمال 
عودتهم  أن  كما  الوطن،  ألراضي  التركي 
للوطن في هذه الفترة الحساسة ووضع يدهم 
بيد أدباء الداخل قد يُسّرع من أعمال النهضة 

األدبية والثقافية المنشودة.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

رامان آزاد

ما زالت األزمِة السوريّة اختباراً كبيراً على عدة 
واإلقليمّي  المحلّي  اإلطار  تتجاوز  مستوياِت، 
الحديث  تواصل  ورغم  دوليّة،  حسابات  إلى 
لألزمِة،  إلى حّلٍ  للتوصل  عن مساعي سياسيّة 
يؤّكدُ  سنواٍت  عشر  بعد  العملّي  المسار  أّن  إال 
إعادة عقارب الساعِة إلى توقيت ما قبل األزمة، 
المناطِق  في  وحشرها  بالقوة،  األزمة  واختزال 
التي احتلتها تركيا لتصبَح قضيةً أمنيّةً، تُنقل من 

الميدان السورّي إلى بغداد.      

لقاء بغداد املرتقب

العراقّي  الحوار  دول  قمة  مؤتمر  انعقاد  بعد 
دمشق،  عنه  غابت  الذي   2021/8/28 في 
ستشهد  بغداد  أنَّ  تركيّة  إخباريّة  مواقُع  أفادت 
السورّي  الوطنّي  األمِن  مكتب  رئيس  بين  لقاء 
المخابراِت  جهاِز  ورئيس  مملوك«  »علي 
  eha شبكة  تحدد  ولم  فيدان«.  »هاكان  التركّي 
محاور  حول  معلومات  أي  التركيّة  اإلخباريّة 
بحَث  رّجحوا  مراقبين  أنَّ  إال  وتوقيته،  اللقاء 
وبخاصٍة  والمعابر،  السورّي  للشمال  تسويٍة 
معبر باب الهوى الحدودّي بإدلب، إضافة لبحِث 
عمٍل عسكرّي تركّي محتمٍل ضد مناطِق اإلدارة 

الذاتيّة في شمال وشرق سوريا.
األسبق  العسكريّة  المخابرات  دائرة  رئيس  أّكد 
إسماعيل حقي بكين، ما تناقلته تقارير إعالميّة 
تركيّة بشأن اللقاء المرتقب في بغداد. وقال بكين 
وهو نائب رئيس حزب »الوطن« التركّي حالياً، 
أنقرة:  حكومة  من  القريبة  »تركيا«  لصحيفة 
عام  السورية  التركيّة  العالقات  تمزق  »بسبب 
2011، تكبد الطرفان التركّي والسورّي خسائر 
نقلته صحيفة  ما  بحسب  كبيرة،  ومعنويّة  ماديّة 
»العملية  أنَّ  وأوضح  األوسط«.  »الشرق 
)اللقاء( التي تم تنفيذها من خالل دول وسيطة، 
لها  يكن  لم  عدة،  لسنوات  وإيران  روسيا  مثل 
مع  بدأت  التي  العملية  أّن  مضيفاً  كبير،  معنى 
فيدان ستعيدُ بالتأكيد تنشيط القنوات الدبلوماسيّة 

والسياسيّة.
بين أنقرة  وأشار بكين إلى أنّه سيبدأ عهدٌ جديدٌ 
حزب  نشاط  سيتناول  اللقاء  أنَّ  مبيناً  ودمشق، 
المهاجرين  وقضية  الكردستانّي«،  »العمال 
من  القريبة  المناطق  في  واألوضاع  السوريين 

الحدود التركيّة ال سيما إدلب.
المرتقب،  بغداد  لقاء  تقييم  وشدد على ضرورة 
دول  مع  العالقات  تحسين  محاوالت  إطار  في 
عربيّة، وأّن لقاء بغداد سيكون مختلفاً وما يعقبه 
أنقرة  بين  العالقات  في شكل  تغير  إلى  سيؤدي 
أنَّ خطواٍت أقوى بكثيٍر ستتبُع  ودمشق، مؤكداً 

لقاَء بغداد.
التابع  الوطني  األمن  مكتب  رئيس  وكان 

في  التقى  قد  مملوك،  علي  السورية،  للحكومة 
جهاز  رئيس  مع   ،2020 عام  يناير  منتصف 
االستخبارات التركي، هاكان فيدان، في روسيا 
وفق ما أوردته في حينها وكالة األنباء السورية 

الرسمية »سانا«.
وكشفت المستشارة اإلعالميّة لـلرئيس السورّي، 
عبر   ،2021/8/1 األربعاء  مساء  الشبل  لونا 
صفحتها الرسميّة في “فيسبوك”، عن متغيرات 
القادمة.  المرحلة  خالل  سوريا،  في  مرتقبة 
هناك  ستكون  القادمة  المرحلة  أّن  وذكرت 
بما  الدول  من  عدد  مع  موسعة  أمنيّة  »لقاءات 

فيها تركيا«.

هدف أنقرة يف سوريا
 اإلدارة الذاتّية

هو  سوريا  في  أنقرة  لتدخِل  األساسّي  الهدف 
اعتباراً  كأولوية،  الذاتيّة  اإلدارة  على  القضاء 
 ،2016/8/24 في  جرابلس  احتالل  من 
تأتي  ثم  أمريكّي،  وقبوٍل  الروسّي  مع  بالتنسيق 
مجردُ  اإلرهاب  ومحاربةُ  األخرى،  القضايا 
دعايٍة، وأثبتِت األحداُث أن أنقرة استطاعت أن 
األرِض  على  المسلحة  المجاميع  مختلَف  تقود 

السوريّة، بما فيها مرتزقة »داعش«.
ما تهدف إليه أنقرة في سوريا يتقاطُع مع أهداِف 
صيغٍة  كلَّ  تعتبُر  فهي  بآخر،  أو  بشكٍل  دمشق 
تختلف معها تهديداً أمنيّاً، رغم أنَّ اإلدارة الذاتيّة 
مناسباٍت  في  أعلنت  سوريا  وشرق  شمال  في 
لالنخراط  المشروط  غير  استعدادها  كثيرةٍ 
السوريّة،  األطراِف  كّلِ  مع  وطنّي  حواٍر  بأّي 
السوريّة،  األراضي  وحدة  على  وتأكيدها 
شامٍل  سياسّي  لحّلٍ  تمهيداً  اإلرهاِب  ومحاربِة 
تدويرها،  ويمنع  األزمِة  أسباَب  باالعتباِر  يأخذُ 
مختلف  في  اإلدارة  أساُس  الديمقراطيّة  وأّن 
اإلدارة  من  الحدِّ  يتطلب  والذي  سوريا  أرجاء 
المركزيّة، ومراعاة الخصوصيات الثقافيّة على 
وليست  السوريّة،  الوطنيّة  للثقافة  غنى  روافد 

عوامل خالٍف.
في  السابِق  موقعها  تغادر  لم  دمشق  أّن  إال 
مقاربِة أسباِب األزمِة، والتعويِل على األسلوِب 
العسكرّي، إليجاِد متغيٍر ميدانّي لصالحِ رؤيتها، 
بالجانِب  تتصل  األزمِة  مفرزاِت  أّن  وتعتبر 
السياق  هذا  وفي  المجتمعّي.  وليس  األمنّي 
طرحت إمكانيّة اعتماِد مبدأ الالمركزيّة باإلدارة، 
ووصفته بأنّه يخفُف األعباَء عن المركز ويسهُم 
تكن  لم  أنّها  إال  المناطق،  في  التنميِة  بعمليِة 
تقصد من الطرحِ الدعوةَ إلى التوافِق مع اإلدارة 
الذاتيّة، وال اإلشارةَ إلى احتماِل حواٍر مرتقٍب، 
بل طرَح مشروعٍ مواٍز، يتجاوُز حدودَ المنافسِة 
لنموذجِ  رؤيتها  وتقصدُ  الذاتيِّة،  اإلدارةِ  مع 
اإلدارة الالمركزيّة المطروح عبر قانون اإلدارة 
منظورها  ووفَق   ،2011 لعام   107 المحليّة 
األمنّي يمكنها تجاوُز كثيٍر من المسائِل الخالفيّة 

مع أنقرة، والتوصل معها لصيغِة تعاوٍن.
بين  اتفاٍق  إلى  التوصل  تم   201٩/10/23 في 
تركيا وروسيا، لوقف العمليّة العسكريّة التركيّة 
بتثبيت  انتهت  والتي  السالم«  نبع  »المسماة« 
وكري  كانيه،  سري  لمنطقتي  تركيا  احتالل 
سبي/ تل أبيض، وصادقت على االتفاق التركّي 
وحرصت   ،201٩/10/17 في  األمريكّي 
موسكو على تضمين االتفاق بنداً يتعلق باتفاقية 
»بتسهيل  تعهدت  والذي  األمنّي 1٩٩8،  أضنة 
أشار  وقد  الحالية«.  الظروف  ظل  في  تنفيذها 
إلى  عديدة  مناسباٍت  في  الروس  المسؤولون 
هذه االتفاقية والدفع باتجاه إحيائها، األمر الذي 
الشرعيّة  يعطي  اعتباره  على  أنقرة  به  رّحبت 
لتدخلها العسكرّي في سوريا، وألّن اتفاق أضنة 
موقٌع مع الحكومة السوريّة الشرعيّة، فهو يعني 
إقراراً من جانب بشرعية النظام السياسّي القائم 
في سوريا وتوقفها عن دعم مطالب المعارضة 

المسلحة في تغيير النظام.
لوجود  المباشرة  النتيجة  كانت  الصيغة  هذه 
تركيا في إطار منصة أستانه، إلى جانِب حليفين 
الختاميِّة  البياناِت  كلُّ  كانت  ولذلك  لدمشق، 
تتفُق  محددة،  لبنوٍد  تكراراً  أستانه  الجتماعات 
كلُّ  »رفُض  منها  ودمشق،  أنقرة  مواقِف  مع 
إلى خلِق وقائع جديدة على  الرامية  المحاوالِت 
في  بما  اإلرهاب،  مكافحِة  بذريعِة  األرِض 
المشروعِة«،  غير  الذاتّي  الحكِم  مبادراِت  ذلك 
واإلعراب »عن التصدّي لألجنداِت االنفصاليّة 
التي تهدف إلى تقويض أركان السيادة السورية 
األمن  تهديِد  عن  فضالً  أراضيها،  وسالمة 
بيانات  تتضمن  كما  المجاورة«  للبلدان  القومّي 
أن  ينبغي  وأنّها  النفط  »عائدات  مسألة  أستانه 
الواضح  ومن  السوريِّة«.  للدولِة  ملكاً  تكوَن 
االلتزاُم بمفهوم الدولتيّة في مقاربِة األزمِة وليس 

الشعَب السورّي.  
  

استهداٌف تريّك للكرد عرب الحدود

التدخِل  ذريعةَ  التركّي  القومّي  األمُن  زال  ما 
القومّي  األمن  حدودُ  هي  ما  ولكن  سوريا،  في 
الحقيقِة  في  ؟  الحلُّ هو  االحتالُل  هل  التركّي؟ 
خطٍر  مصدَر  يوماً  السوريّة  الحدودُ  تكِن  لم 
وأنقرة  التركية،  الدولِة  كياَن  يهددُ  حقيقّي  أمنّي 
مسؤوليها،  لساِن  وعلى  إعالمها  في  متناقضةٌ 
لقوةٍ  امتالكها  فيه عن  تتحدث  الذي  الوقِت  ففي 
مصدّرةً  دولةً  أصبحت  وأنّها  كبرى،  عسكريٍّة 
وتهددُ  خارجيّة  عسكريّةً  قواعدَ  وتنشئ  للسالحِ 
نفسها  نجدها  العسكرّي،  بالعمل  الدواِم  على 

تشكو الخطَر على أمنها القومّي! 
بمتابعة تدرج التدخل التركّي في سوريا، نلحظ، 
أنَّ ال حدودَ واضحةً لألمِن القومّي التركّي، ولو 
ُسمح لها أن تصَل قواتها إلى حمص وما بعدها، 
ولعلها  القومّي،  األمِن  عن  الحديُث  يتوقَف  فلن 
قطر  تمّولها  التي  المجانية  المعارَك  ستواصُل 

ويُقتُل فيها سوريون.
شهدِت األيام الماضية تصعيداً تركيّاً على طوِل 
شمال سوريا وشرق سوريا ابتداًء من جغرافيا 
التهجير القسرّي ألهالي عفرين في ناحية شيراوا 
الباب ومنبج وناحية  إلى قرى  الشهباء  ومنطقة 
وصوالً  تمر  وتل  كانيه  وسري  عيسى  عين 
لتجاوِز الحدوِد إلى شنكال، واستهدفِت السياراِت 
المستهدفِة  المناطِق  وبعِض  الطبيِّة،  والمراكِز 
تسبَب  ما  الحدود،  عن  كم   30 بعدها  يتجاوز 
بحاالِت نزوحٍ لألهالي ووقع عشراُت المواطنين 
ضحايا التصعيِد، فيما حاول المرتزقة التابعون 

لها تنفيذ عمليات تسلل في أكثِر من منطقٍة.
فقد  السوريين،  المرتزقة  عن  تتخلى  لن  أنقرة 
خاصاً  جيش  هم  بل  رديفاً،  تركيّاً  جيشاً  باتوا 
بأردوغان، وال يخشى أردوغان أي تبعاٍت كبيرةٍ 
من مواقِف الرفِض المعارضِة داخل تركيا مهما 
تمَّ  المرتزقة، سواٌء  الخسائُر في صفوِف  بلغِت 
زّجهم في معارَك داخل سوريا أو خارجها، وال 
تنسيٍق مع موسكو، في إطاِر  يخرُج األمُر عن 
أّي  فتح  وعدم  ومشاغلتهم،  قدراتهم  استنزاِف 

معركة مع قواِت النظاِم.   

إنشاِء  خبر  تداول  تم  أيضاً  السياِق  هذا  وفي 
وأّن  نموذج »عزم«.  غرفِة عملياٍت جديٍدة من 
متزعمي  مع  اجتماعاً  عقدت  االحتالِل  سلطاِت 
الميليشيات المنشقّة عن غرفة عمليات »عزم«، 
وأنّها جادّةٌ في إنشاِء غرفِة عملياٍت جديدةٍ، على 
أن يشارَك فيها مرتزقة )الحمزات، سليمان شاه/
والفرقة  المعتصم،  الشمال،  صقور  العمشات، 
في  العمِل خارج سوريا، وتحديداً  20(، بهدِف 
االحتالل  جيش  يواصُل  حيث  كردستان،  إقليم 
عمٍل  إلى  ويتطلع  فيها،  مناطق  قصَف  التركي 
التكاليِف، بعد الخسائر التي  عسكرّي فيها بأقل 

ُمنيت بها قواتها اعتباراً من أيار الماضي.
أشهر،  ستِة  لمدةِ  ستنظم  عقوداً  أّن  تداول  وتمَّ 
أمريكّي  دوالر   1200 الرواتب  وستكوُن 
الميدانيين.  للقادة  أمريكّي  دوالر  وألفي  للمسلح 
وأن يُعلن عن إنشاِء الغرفِة خالل أسبوعين، وأّن 
االستخبارات التركيّة طلبت إرسال 800 مسلح 

بالدفعة األولى.
حديٌث  واإلعالميّة  السياسيّة  الكواليس  في 
قبل  من  إدلب  في  عسكريٍّة  عمليٍة  إطالِق  عن 
عسكريٍّة  وعمليٍة  السورّي،  والنظام  روسيا 
تركيٍّة جديدةٍ تستهدف تل رفعت ومنبج، بمعنى 
على  سياسّي  معطًى  إلى  باالستناِد  المقايضة، 
من  األمريكّي  االنسحاُب  وهو  المنطقِة  مستوى 
على  أّكد  األمريكّي  الجانَب  أّن  إال  أفغانستان، 

حفِظ التوازِن بالمنطقِة في الواقعِ الراهِن.

إدلب جغرافيا املساومِة واملقايضِة

لفهِم ما يحدث في إدلب يجُب وضعها في سياِق 
المشهد العام في منطقة الشرق األوسط والعالم 
عموماً. والتصعيد األخير في إدلب ال يرتقي إلى 
السيطرة  النتزاع  العسكريّة  العلميات  مستوى 
التي تتطلب اجتياحاً برياً للسيطرة على األرض، 
إلنتاج  عسكرّي  محاولة ضغط  هو  يحدث  وما 
شبه  الحرُب  بل  بالتالي،  سياسيٍّة  تسويٍة  صيغة 
متوقفة، بعدما استعادت قوات النظام على محيط 
الطريقين /إم4 – إم5/، وباتِت المطالُب الروسيّة 
اإلطار  وكذلك  معروفة،  سوريا  في  والتركيّة 

الذي تتحرك فيه
المساومة،  جغرافيا  هي  ألنقرة  بالنسبة  إدلب 
لتثبيت احتالل عفرين، والتعاطي مع ملف إدلب 
قيمة  يخضع لمعايير مختلفة، فهي  ليست ذات 
كبيرة بالنسبة لتركيا، وال تشّكل تهديداً لحميميم 
والساحل السورّي، ويمكُن استهدافها انطالقاً من 
ويمكن  بإدلب”،  المرور  دون  إسكندرون  لواء 
ألنقرة أن تقايَض إدلب مقابل تل رفعت أو منبج 
إال  بسهولة،  الذاتيّة  اإلدارة  مشروع  ومفردات 
أنّها ال تستطيع أن تتقدم في هذا الصدد مباشرةً 
سر  وهذا  مراحٍل،  على  بل  مكشوف،  وبشكل 
مراحل  وتناوب  إدلب،  في  التدريجّي  القضم 
التهدئة والتصعيد فيها، وألجل ذلك تم إنشاء نقاط 
أنقرة  أخلتها  والتي  إدلب،  في  التركيّة  المراقبة 
أكثر من مناطق  لتقترب  لتتجه شماالً  تدريجيّاً، 
سيطرة »هيئة تحرير الشام«، التي تسعى أنقرة 
إلى تعويمها وترويضها بمزيد الضغط، على أن 
ال خيارات بديلة لديها إال االنضواء في إطار ما 

يسمى »الجيش الوطنّي«، 
لموسكو نظراً  بالنسبة  أهمية خاصة  ذات  إدلب 

وبخاصة  الجنسيات  متعددة  الجهاديّة  لوجوِد 
وقد  عودتهم  تخشى  والذي  فيها،  القوقاز  من 
كسبوا مهارات قتاليّة عالية في سوريا. وحاولت 
موسكو إخضاع إدلب لصيغة أقرب للعزل من 
خالل اتفاق سوتشي 2018/٩/17، الذي يقضي 
بعمق  السالح  منزوعة  عازلة  مناطق  بإنشاء 
خط  طوِل  على  كم   20 15ــ  بين  ما  يتراوح 
التماس، ابتداَء من 2018/10/15، إال أّن أنقرة 
ماطلت في تنفيذ االتفاق، بهدف تحصيل مكاسب 
عبر الضغط الذي تمارسه الكيانات المسلحة في 
بالكامل  سوتشي  خطوط  بذلك  وتآكلت  إدلب، 
التصعيد في  إلى أقصى درجات  لتصل األمور 
عسكريّة  قواعد  قُصفت  عندما   2020/2/26
إال  تركيّاً،  جندياً   33 إثرها  على  وقُتل  تركيّة 
أّن أنقرة لم تجرؤ على اتهام موسكو باستهداف 
أنّه  أعلنت  بعدما  دمشق،  واتهمت  جنودها، 
إلى  تدخل  أن  النظام  لقوات  المسموح  غير  من 
إدلب، وأعلنت أنقرة عن عملية »درع الربيع« 
وتحدثت إعالميّاً عن استهداف مواقع عسكريّة 
لقوات النظام، ولكن سرعان ما هرول أردوغان 
إلى موسكو يستجدي اتفاقاً جديداً لوقف التصعيِد، 
في  لقواته  العسكريّة  الخسائر  ارتدادات  خشية 

إدلب.  
بين  جرى  اجتماع  جرى   2020/٩/16 في 
وفدين عسكريين روسّي وتركّي تضمن مناقشة 
مقترح في شكل مقايضة يقوم على تسليم منطقتي 
مقابل  لها،  االستراتيجيتين  رفعت  وتل  منبج 
إدلب،  محافظة  في  العسكري  وجودها  خفض 
وأكدت  العرض.  رفض  الروسّي  الوفد  لكن 
رفضت  تركيا  أنَّ  الروسية،  “سبوتنيك”  وكالة 
انسحابها  على  ينص  الذي  الروسّي  المقترح 
التي  المناطق  داخل  الواقعة  المراقبة  نقاط  من 
عدد  وتقليص  السوري،  النظام  عليها  يسيطر 
المنطقة، وسحب األسلحة والمعدات  قواتها في 
أنقرة  أن  الوكالة  وأوضحت  منها.  العسكرية 
رفعت  تل  مدينتي  تسليمها  موسكو  من  طلبت 
الجانب  أن  إلى  مشيرة  حلب،  ريف  في  ومنبح 
الخارجيّة  ذلك. ووصف وزير  الروسي رفض 
بلهجة تصعيديّة  التركّي مولود جاويش أوغلو، 
مثمرة  »ليست  بأنّها  الروس  مع  االجتماعات 

للغاية«.
ونقلت صحيفة »نيزافيسيمايا غازيتا« الروسية 
عن خبير مجلس الشؤون الدولية الروسّي، كيريل 
سيميونوف، في 2020/٩/22، عن وجود صفقة 
محتملة بين تركيا وروسيا حول مدن إدلب ومنبج 
وتل رفعت شمال سوريا، وأّن« صيغة المساومة 
تتوافق مع إعطاء موسكو قطعة من إدلب مقابل 
وأنه  الشرقيّة«.  الشماليّة  األراضي  من  جزء 
األخيرة،  التركية  الروسية  المشاورات  »خالل 
القوات  انسحاب  مقابل  صراحة:  بكل  هذا  قيل 
طريق  جنوب  الواقعة  المناطق  من  التركية 
وتل  منبج  بتسليمها  أنقرة  طالبت  بإدلب،   M4
رفعت«. و«من المهم التأكيد على سبب إصرار 
كما  أخفقت،  تركيا  كانت  فإذا  ذلك،  على  تركيا 
يشير الجانب الروسي، في تنفيذ االتفاقات بشأن 
M4، فبحسب أنقرة، لم تِف موسكو بالتزاماتها 
بشأن منبج وتل رفعت«. ورجح الخبير الروسي 
أن« يرفع ضامنو التسوية السورية الرهان في 
ظروف  تنشأ  حتى  إدلب،  تقسيم  حول  الحديث 

أكثر مالءمة للمساومة«.

يلماز غوني... األسطورة الكردية
 التي لن تنسى

قــــــــــــل للسفـــــــــائن

في ريف مدينة أضنة وعلى بعد 27 كم عنها وفي 
قرية آينجة بالتحديد كانت والدة الفنان واألسطورة 
الكردية يلماز غوني، أحد أعظم عباقرة اإلخراج 
وتركيا  ُكردستان  في  ليس  السَّينمائي  والتَّمثيل 
فن  بين  وجمع  أجمع،  العالم  وفي  بل  فحسب، 

التَّمثيل واإلخراج والكتابة أيضاً.
فقدناه  الذي  غوني  يلماز  العبقري  الكردي  الفنان 
وهو في ُمقتبل العمر بسبِب مرٍض ُعضال أصابهُ 
جن -لفتراٍت تجاوزت اإلحدى  أثناء وجوده في الّسِ
)47عاماً(  نسبياً-  القصير  عمره  من  عاماً  عشر 
جن والوصول إلى  والزمه حتى بعد هروبه من الّسِ
أيلول   من  التاسع  في  عليه  قضى  أن  إلى  فرنسا 
سنة 1٩84. نفس السَّنة التي فقدنا فيها بعد شهٍر 
هنا  الُكرد ونَقِصدُ  آخر من عظماء  ونيَّف عظيماً 
الشَّاعر الكبير والقدير جكرخوين الذي فقدناه في 

24 تشرين األول 1٩84.

بداياته ونشأته املتواضعة

ل من نيسان عام  يلماز حميد بويتون في األوَّ وِلدَ 
من  الحال  فقيرةِ  أُسرةٍ  من  ُمهاجر  ألٍب   1٩37
زحف  إثر  على  ُكردستان  بباكور  سرحد  مناطَق 
التقيا  ٍغنية  عائلة  من  وأٍم  عليها  الروسية  القوات 

معاً في أضنة وتزوجا. 
يقول يلماز عن طفولته: »..كانت طفولتي سعيدة 
حتى السابعة من العمر أو بتعبيٍر أدق إلى أن تزوج 
والدي ثانيةً، فمنذ تلك اللَّحظة فقدنا الهدوء وتحول 
بيتُنا الى جحيم، كثيراً ما كان والدي يقوُم بضرِب 
أُخت  لي  وكانت  البيت.  من  ويطردُنا  والدتي 
تصغرني بسنتين اسمها ليلى. في باحة الدار وعند 
الباب، كانت ثمة شجرة توت وشجرتا تين، عندما 
يغضب والدي ويتحول إلى وحٍش ُمفترس، كثيراً 

ما ُكنَّا نقضي ليلتنا ثالثتُنا تحت هذه األشجار« .
مليئةً  طفولةً  عاَش  الُكرد،  أطفال  معظم  مثل 
جانب  -وإلى  طفولته  منذ  والمآسي.  عاب  بالّصِ
والثانوية  والمتوسطة  اإلبتدائية  من  بدءاً  دراسته 
لمساعدة  للعمل  أضنة- اضطرَّ  في  والتي قضاها 
عائلته، حيث اشتغل  في بساتين الفاكهة ومواسم 
أن  إلى  وصوالً  قاية  الّسِ في  وحتى  القطن  قطف 
بيع  مجال  في  أيضاً  عمل  أنَّه  كما  االً،  حمَّ ِعمَل 
ما  الصُّحف وهو  والفستق وحتى  والبندق  الجوز 
المشهورة  روايته  في  جلي  بشكٍل  لدينا  يتوضح 

تحت عنوان »صالبا« والتي يمكننا اعتبارها نوعاً 
من سيرةٍ ذاتية.

توجهه نحو الكتابة والسينام

الحقوق  بكلية  التحق  الثانوية  دراسته  إنهاء  بعد   
فيها  يستمر  لم  أنَّه  إالَّ   1٩56 عام  أنقرة  بجامعة 
عبة التي كانت  سوى شهرين بسبب الظُّروف الصَّ
تعيشها عائلته حيث اضطرَّ للعودة ألضنة والعمل 

في شركة تأجير أفالم لمساعدةِ عائلته.
من  الثانية  السنة  في  يزال  ما  وهو  الكتابة  بدأ 
اإلعدادية حيث يقول عن تلك التجربة: ».. كتبت 
عن  قصيرةً  قصةً  المدرسة،  في  الجدارية  للَّوحة 
فالحٍ فقير يأخذ زوجته إلى المدينة قاصداً الطبيب، 
ولم يكن لديه مال فيعرض على الطبيب ديكاً بدل 
عرضه  يرفض  الطبيب  أنَّ  إالَّ  المعاينة  أجرة 
الثالثة  ويطرد  المريضة  يُعالج  وال  هذا،  الغريب 
–الفالح وزوجته والدَّيك-. إالَّ أنَّ القصة لم تُنشر 
بحجة أنَّها يسارية االتجاه. علماً أنَّني لم أكن أفهم 
حينها معنى اليسارية«. كتب العديد من القصص 
والروايات ومن أبرزها »ماتوا ورؤوسهم محنيَّة« 

و«صالبا«. 

مرحلة إسطنبول

في أحد أيام خريف 1٩57 يصل يلماز غوني إلى 
ليتفاجأ  الخيالية  واآلمال  األحالم  مدينة  إسطنبول 
وتواجد  اليومية  البشرية  للحركة  الهائل  بالحجم 
آالف الفالحين والعمال الفقراء الباحثين عن لقمة 
هامش  على  الكردي  شعبه  بقاء  وكذلك  العيش، 

الحياة.
أثَّر المحيط الذي عاش فيه سواًء في أضنة أو في 
إسطنبول عليه كثيراً، حيث كان الجميع من حوله 
يتكلمون التركية -حتى الُكرد أنفسهم- أدرك غوني 
حينها الموقف الِعدائي الواضح لألتراك تجاه شعبه 
ض  الكردي بشكٍل خاص واألقليَّات بشكل عام. تعرَّ
بعد مشاركته  للمرة األولى عام 1٩61  لإلعتقال 
في مظاهراٍت يسارية واتِّهامه بالدعاية للشيوعية. 
توجه غوني بعدها إلبراز معالم هوية شعبه الكردي 
عبر السينما من خالل أفالم سينمائية، حيث يُسلِّط 
الضَّوء فيها على الُمعاناة والِحرمان والظُّلم الذي 
موطنه  ترك  إلى  يضطره  مما  شعبه  له  يتعرض 
والهجرة إلى المدن التركية بحثاً عن عمٍل يعتاش 
منه، إلى جانب التهجير القسري الذي يتعرض له 
من جانب األنظمة الحاكمة في تركيا. هذه األعمال 
مغضوباً  الروائية والسينمائية جعلت منه شخصاً 
التركية  الرسمية  المؤسسة  ُعرف  في  فهو  عليه، 
السياسات  على  ويحتج  ينتقد  ألنه  ومنشق  متمرد 
عليه  التَّعتيم  تم  لذا  شعبه،  بحق  المطبقة  التركية 
رغم براعته وتفوقه في الكتابة والتمثيل واإلخراج 
السينمائي وحصوله مع أفالمه على جوائز عديدة 

في مهرجانات داخلية وخارجية. 

»حطموا الزجاج ليك تتحرر الطيور«

العبارة التي كان دائماً يكررها غوني ويطرح من 
باب  تُغلق  التي  األسوار  تحطيم  ضرورة  خاللها 
األمل لدى الشعوب، ولكي تتحرر ال بدَّ من هدم 
وتدمير هذه األسوار. لن يتمَّ ذلك بالتأكيد سوى من 
خالل رفع راية الكفاح والنضال عالياً. وهو هدفه 
المنشود من حياته القصيرة نسبياً وبخاصة قضية 
أُجريت  مقابلٍة  في  يوضحها  التي  الكردي  شعبه 
غاية  في  »قضية  أنَّها:  عنها  يقول  حيث  معه 
أحكي  فيلماً  سأحقق  يوم  ذات  والتَّعقيد،  الصُّعوبة 
أو  والدته  أجل  من  شعٍب  نضال  حكاية  حقاً  فيه 
بعثه، أما اليوم فاألمر عسير كما إنَّ القضية نفسها 
عسيرة، ومع هذا على المرء أن يحكي ذات يوم 
كيف تم تشتيت الشَّعب الكردي وتقسيمه، وما هي 
اآلفاق المستقبلية المطروحة أمامه. على أّي حال 
الحديث  الصُّعوبة  الشَّديدة  األمور  من  أنَّ  أعتقد 
حافالً  ليس  فالتَّاريخ  بموضوعية،  هذا  مثل  عن 
بالهزائم  كذلك  حافٌل  هو  بل  فقط،  باالنتصارات 

واألخطاء«. 

أهم محطات حياته السينامئية

الخامس  في  السينما  قِطاع  في  العمل  غوني  بدأ 
ميكانيكي  تلميذ  بصفِة   1٩54 سنة  أيلول  من 
أضنة.  في  فيلم(   – )كمال  شركة  لدى  سينمائي 
ل أدواره في فيلم  بعد انتقاله إلى إسطنبول مثل أوَّ
أكثر  إلى  بعد  فيما  امتدَّ  والذي  األحمر«  »األيّل 
الباقية   52 والـ  كممثل   58 منها  أفالم   110 من 
»سيدخان«  أبرزها  ومخرج  سيناريو  ككاتب 
 17 نال  و«القطيع«.  و«األمل«  و«المرثية« 
جائزةً محلية وعالمية، من بينها السعفة الذهبية في 
مناصفةً  سنة 1٩83  السينمائي  »كان«  مهرجان 
فيلمه  عن  غافراس  غوستا  اليوناني  المخرج  مع 
والذي  الطَّريق سنة 1٩82   أي  األشهر »يول« 
في  مسجونين  ُكرد  أشخاص  خمسة  قصة  يحكي 
انقضاء  بعد  إسبوع  إجازة  على  يحصلون  تركيا 
ح غوني في الفيلم أنَّ  ثُلثي مدة محكوميتهم، يوّضِ

تركيا عبارة عن سجٍن كبير. 
الحادة  بالواقعية  تميَّزت  يلماز غوني  أفالم  معظم 

القمع  أنظمة  ظل  في  الشعب  معاناة  وإبراز 
عدالة  أدركوا  مخرجين  مع  تعاون  واإلستبداد. 
قضيته ورغباته التي يريد تجسيدها على الشاشة، 
مثل عاطف يلماز وشريف غورين وآخرين. حيث 
قائالً:  الفرنسية  )السينما(  لمجلة  غوني  صّرح 
»أصبحت أشهر ممثل في تركيا، لكن في أواخر 
عام 1٩65 أدركت تماماً أنَّي ال أقول للجمهور ما 
العمل مع  لذلك قررت  أقوله فعالً،  أن  أريد  كنت 
المخرجين الذين يسعَون لقوِل الحقيقة عن الواقع 

االجتماعي في تركيا«. 

الخروج إىل الحريَّة والرَّحيل

لم يعُد يقوى على مواجهة الظُّروف القاسية التي 
جن خاصةً مع مرضه حيث  كان يُعاني منها في الّسِ
ر الهروب من الِسّجن ومن تركيا كلِّها وسنحت  قرَّ
له الفرصة للهروب عندما تمَّ منحه إجازة لمدة يوٍم 
واحد من إدارة الّسجن حيث توجه إلى منطقة كاش 
في أنطاليا ومنها وصل إلى جزيرة ميس اليونانية 
التي لم يبَق فيها مطوالً  ومن بعدها إلى سويسرا 
حتى استقر به المقام في باريس بفرنسا ليقضَي ما 
تبقى من حياته وهو يُصارع المرض العُضال من 
جهة ويسعى ويعمل بتفاني من أجل إيصال صوت 
شعبه الكردي من خالل أفالمه إلى العالم من جهٍة 

أخرى .
لم يتوقف لحظةً واحدة عن اإلبداع والعمل بجهٍد 
في  وهو  بِقصر عمره  يعلم  كان  وكأنَّه  مضاعف 
فيه  يرغب  ما  إنجاز  أجل  من  الزمن  مع  صراعٍ 

للدفاع عن شعبه وقضيته العادلة.  
الجدار  أي  »ديوار«  بعنوان  كان  األخير  فيلمه 
تجري  وأحداث  وقائع  عن  فيه  ويحكي  بالُكردية 
وتعذيب وحتى  التركية من قمعٍ  في أحد السُّجون 

قتل السجناء. 
توفي يلماز غوني في التاسع من أيلول سنة 1٩84 
حضرها  العالية  بمكانته  تليق  مراسم  له  وأُقيمت 
العديد من الشخصيات الُكردية والفرنسية والعالمية 
وأُلقيت كلماٌت تأبينية ترثيه للعالم ومن ثم دُفن في 

مقبرة »بيير النشيز« في باريس.  

ثامر الشمري

  قل للسفائن ما خانت شواطيها
وال القوافُل باعت صوَت 

حاديها
منُذ افترقنا ولألشواق رفرفةٌ
خلف الجفون وغصُن الدمع 

يُشجيها
أين الحكايا وأُنس النار يجمُعنا

وأين تلك التي قد كنُت 
غاليها ؟؟

ما زاَل عندي كثيٌر يا بدايتنا

فكيف أقبُل أنَّ البُعد 
يُنهيها ؟؟

كلُّ الدروب إلى عينيك تأخذني
وكل زاويٍة ماضيك 

ماضيها
عودي فكلّي إلى لُقياك ُمنتظٌر

يا عذبةَ الروح ياَمن 
ال أسّميها.
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فالحو الطبقة: شح المياه ُيهدد ثرواتنا 
الزراعية والحيوانية

تحديات عديدة ُتطيح بموسم
 الزراعة الصيفية

المدارس ما بين غالء المستلزمات
 وجهود لجنة التربية

مدينة  فالحو  ناشد   - الفارس  عمر  الطبقة/ 
والمحلي  الدولي  المجتمع  وريفها  الطبقة 
نقص  أزمة  لتفاقم  الحلول  إيجاد  بضرورة 
الجانب  قبل  من  قطعها  واستمرار  المياه 
تأزم  األخيرة  اآلونة  لوحظ في  التركي، حيث 
من  العديد  وتشّكلت  وبيئياً  اقتصادياً  الوضع 
مائية  -تجمعات  الملوثة  المائية  التجمعات 
على  سلباً  أثرت  والتي  النهر-  عن  تنعزل 

األراضي الزراعية والثروة الحيوانية.

نفس  تتّبع  التركي  االحتالل  دولة  تزال  ال 
األسلوب في حربها على أهالي شمال وشرق 
سوريا باستمرارها لقطع المياه كسياسة عدوانية 
تستهدف المنطقة وبنيتها التحتية واالقتصادية، 
كارثية  أضراراً  األخيرة  الفترة  شهدت  حيث 
األراضي  من  العديد  وتصحر  تعطيش  في 
أدت  التي  النهرية  السواقي  وتلوث  الزراعية، 
وتضرر  والبكتيريا  األمراض  انتشار  إلى 

الثروة الحيوانية أيضاً.

تفاقم أزمة نقص املياه

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الصدد  هذا  وفي 
زيارة لبعض األراضي الزراعية رصدنا من 
خاللها الواقع األليم الذي تسبب بِه استمرار قطع 
التركي  قبل دولة االحتالل  الممنهج من  المياه 
على  العدوانية  سياستها  تركيا  أعلنت  أن  منذ 
بالعديد من  التقينا  شمال وشرق سوريا، حيث 
الفالحين في منطقة الصفصاف الزراعية كان 
الحمادة«،  الباقي  عبد  »إسماعيل  الفالح  منهم 
نعاني  كفالحين  نحن  معاناتهم:«  عن  وحدثنا 
بعد  يوماً  تتفاقم  التي  المياه  شح  مشكلة  من 
يوم مما سيؤدي إلى خروج زمام األمور عن 
أن  بحكم  الكارثي  الوضع  وإعالن  سيطرتنا، 

كامل  تروي  وال  كافية  غير  تَِردنا  التي  المياه 
تقلصت  التي  الزراعية  مساحة رقعة أراضينا 
للحدود الدُنيا وال سيما أن هذا العام عانينا من 
موجة جفاف كبيرة مع قلة لألمطار مما زاد من 

األمر سوءاً«.

تلوث املياه الزراعية واملحاصيل

في  الحاصل  التلوث  إلى  الحمادة  وأشار  كما 
إلى  أدى  الذي  النهرية  والسواقي  المجاري 
واألمراض  والبكتيريا  الفطريات  انتشار 
أضراراً  مسببةً  الحشرات  وانتشار  والجراثيم 
من  كبير  عدد  وتلف  للمزروعات  كبيرة 
واسعة  مساحات  على  الزراعية  المحاصيل 
اإلنتاج  على  أيضاً  أثّر  مما  النهر  من  قريبة 
بعض  وفقدان  السنوي  والمحصول  المحلي 
للضرر  إضافة  األسواق،  من  الخضار  أنواع 
وكسبِه  أرباحِه  نسبة  في  الفالح  لِحَق  الذي 

المادي. 
»قصي  الفالح  لنا  أضاف  آخر  جانب  ومن 
المياه  نقص  من  استيائه  عن  ُمعبّراً  الخليفة« 
حيث اتّبع بدوره العديد من األساليب والخطط 
أرضه محاوالً  المياه على  توزيع  في  التقنينية 
بسبب  ولكن  الزراعية،  أرضهُ  حاجة  يسد  أن 
للمياه  المحاصيل  بعض  وحاجة  الشديد  الحر 
الفالحين  تواجه  التي  الكبرى  الطامة  بقيت 
طول الموسم، كما وأشار إلى حاجة الفالحين 
المائية والشراقات  السحب  إلصالح مضخات 
لمنسوب  ومالحقة  لتطويل  بحاجة  هي  التي 
المياه بشكٍل مستمر، إضافة ألهمية وضرورة 
الزراعي  والسماد  المحروقات  كمية  زيادة 
مكافحة  أجل  من  الحشرية  والمبيدات  الموزع 
ظهور  مع  انتشرت  التي  الزراعية  اآلفات 

السبخ المائية الملوثة.

منبج/ آزاد كردي - لم يبَق الجفاف، ولم يذر 
من موسم الخضراوات الصيفية بمدينة منبج 
ما  األخيرة،  األشهر  خالل  جرداء  عيداناً  إال 
يسبب قلقاً واضحاً لسكانها ويؤثر في طبيعة 

حياتهم عامةً..

مدينة  به  اشتهرت  لقب  الفرات«،  »حاضرة 
المتنوعة  التاريخية  للحضارات  نسبة  منبج؛ 
للدور  نسبة  وأيضاً  ضفافه،  على  نشأت  التي 
الحيوّي الذي يلعبه في حياة سكانها )ينبع من 
من  العديد  عليه  وتعتمد  التركية(،  األراضي 
المزروعات  رّي  في  اليوم،  منبج،  مناطق 

وتأمين الكهرباء للسكان.
بالخضار  الفتك  على  الجفاف  يقتصر  وال 
شهدتها  التي  الحّرِ  موجات  بسبب  الصيفية 
سوريا  وشرق  شمال  ومناطق  عموماً  سوريا 
أكثر  المنصرم  بعد أن سجل شهر آب  خاصةً 
أيضاً  بل  سنوات،  عدة  منذ  مرتفعة  حرارة 
عمدت الدولة التركيّة الفاشية إلى تعمد خفض 
منسوب المياه في نهر “الفرات” من أجل زيادة 
وشرق  لشمال  الذاتية  “اإلدارة  على  الضغط 
سوريا”، فيما وصف ذلك على لسان أكثر من 
مسؤول بها بأن ذلك يُعد »عماًل عدائيّاً« لكل 

الشعب السوري.

دّوية كارثة ممُ

في  المزارعين  أحد  العمر، وهو  وصف خالد 
منبج،  مدينة  شمال  في  الواقع  الياسطي،  خط 
أن من أبرز أسباب قلة الخضار الصيفية هذا 

الموسم شح المياه، وإن الموسم الصيفي يتعلق 
عدم  يعني  وهو  الشتوي،  الخضار  بموسم 
نجاح الموسم الشتوي مروراً بالموسم الصيفي 

وهكذا؛ بسبب قلة األمطار وتقلبات الجو.
غير  الحرارة  درجات  ارتفاع  أن  وأضاف 
الخضار حيث  بقلة  المعهود، ساهم هو اآلخر 
والخيار  كالبندورة  الخضار؛  كافة  تضررت 
ارتفاع  نتيجة  الصيفية  الذرة  زراعة  وأيضاً 
درجة   50 لـ  وصلت  التي  الحرارة  درجات 
مئوية األمر الذي أدى إلى ما يشبه حرق النبات 

بالنار.
فصل  تنتج طوال  كانت  البندورة  أّن  وأوضح 
الصيف باستمرار لكن هذا العام لم تُجَن سوى 
بسبب  أغلبها  واحترق  اثنتين،  أو  واحدة  مرة 

ارتفاع الحرارة الشديد.

كننا تعويض قلة الخضار؟ كيف يمُ

حالياً،  االستيراد  العمر  خالد  المزارع  وفّضل 

إنتاج  تعطل  عن  مناسب،  إجرائي  كحل 
يمكن  ال  »إذ  الحالي،  وقتها  في  الخضار 
االستغناء عنها، فيما ال يمكننا أيضاً التعويل 
يكاد  ال  الذي  الضئيل  المحلي  اإلنتاج  على 

يغطي حاجة المواطنين«.
تزويد  المعنية  الجهات  العمر  وطالب 
البالستيكية، وتشجيعهم  بالبيوت  المزارعين 
الستمرار  أكبر  بشكٍل  استخدامها  على 

اإلنتاج. 
الخضار  من  اإلنتاج  مردود  أّن  واعتبر 

حلول  اقتراب  مع  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
العام الدراسي الجديد 2021 ـ 2022 باتت 
المستلزمات المدرسية للطالب تُشّكل هاجساً 
مستوى  تدني  بسبب  وذلك  األهالي؛  لدى 
لهم،  الشرائية  القدرة  وانخفاض  المعيشة، 
وفي الوقت ذاته تعمل هيئة التربية والتعليم 
في اإلدارة الذاتية جاهدةً إلنهاء االستعدادات 

للبدء بالعام الجديد.

ويُعد الزي المدرسي والقرطاسية مستلزمات 
ال بد منها لبدء العام الدراسي، وعلى الرغم 
وشرق  شمال  مناطق  في  التعليم  مجانية  من 
المدرسية  المستلزمات  تأمين  أّن  إاّل  سوريا 
ظل  في  السوريين،  كاهل  يُثقل  هماً  أصبح 
معظم  بين  الفقر  وتفشي  المعيشي،  الغالء 

المواطنين.
ويقول المواطن حسن الخلف وهو أب ألربعة 
مستلزمات  سورية  ليرة  ألف  »مئة  أطفال: 
والحقيبة  والحذاء  المالبس  بين  ما  كل طفل، 
والقرطاسية، ويُعد هذا المبلغ كبير جداً إذا ما 

قوِرن مع دخل الفرد في المنطقة«.
وأضاف: »إذا العائلة كان لديها ثالثة طالب 
ليرة  مليون  ربع  تقدير  أقل  على  تحتاج  فهي 

سوريّة«.

ال أستطيع تجهيز أطفايل!

عامل  وهو  المحمد  علي  المواطن  يقول  فيما 
تأمين  لي  »كيف  أطفال:  لستة  وأب  مياومة 
الظروف  هذه  في  طالب  أربعة  احتياجات 
وأجري اليومي في أحسن األحوال ال يتجاوز 

الـ 5000 ليرة، ال يكفي لشراء دفترين«.
ولفت إلى أن الطالب الواحد يحتاج إلى لباس 
بقيمة  وحذاء  األدنى  بالحد   35000 بقيمة 
15000 وحقيبة مدرسية من النوع الرخيص 
 20000 بقيمة  وقرطاسية   20000 بسعر 

ليرة سورية.
األربعة  أبنائه  تجهيز  أن  إلى  المحمد  ونوه 
متتالية  أشهر  ثالثة  عمل  يحتاج  للمدرسة 

ليستطيع سد االحتياجات.
»ال  قال:  الخليف  إبراهيم  المواطن  أما 
أستطيع تجهيز كل أبنائي للمدرسة، وسأكتفي 

أما  والدفاتر،  األقالم  مثل  فقط  بالضروريات 
المستلزمات  من  وغيرها  والحقائب  المالبس 

سأستعيض بالقديم منها«.
غياب  سبب  عن  تساؤالً  الخليف  وأطلق 
المنظمات الداعمة للتعليم في الشدادي، على 
الحسكة  مثل  األخرى  المناطق  من  خالف 

والرقة ودير الزور وغيرها.
التربية  هيئة  أعلنت  متصل  سياٍق  وفي   
بدء  موعد  عن  الذاتية  اإلدارة  في  والتعليم 
الخامس  حددت  حيث  الجديد  الدراسي  العام 
من الشهر الحالي موعداً لبدء الدوام اإلداري 
نفسه  الشهر  من  عشر  والثاني  للمعلمين، 

موعداً لبدء دوام الطالب.

انتهت االستعدادات

وفي حديث لصحيفتنا »روناهي« قال الرئيس 
الشدادي  في  المدارس  إدارة  للجنة  المشترك 
محمد الجراد أنهم أتموا االستعدادات الستقبال 
وقت  منذ  التربية  هيئة  أنهت  حيث  الطلبة، 
سوية  لرفع  الهادف  الصيفي  المعهد  قريب 
المعلمين وإعدادهم بشكٍل جيد الستقبال الطلبة 

في العام الحالي.
إلى  العام  هذا  مدرستان  »دخلت  وأضاف: 
الخدمة بعد إعادة تأهيلهما لتصبحان جاهزتين 
القاسم  أبو  مدرسة  وهنَّ  الطالب،  الستقبال 
جرمز  ومدرسة  للمدينة  الشمالي  الحي  في 
جنوبي في ريف الشدادي، ليصبح بذلك عدد 
تستقبل  مدرسة   112 المنطقة  في  المدارس 
واإلعدادية  االبتدائية  المراحل  بكافة  الطالب 

والثانوية«. 
ولفت محمد الجراد إلى بقاء مدرستين خارج 
الخدمة وهما »مدرسة هاني هكوف ومدرسة 
بشكٍل  مدمرتان  والمدرستان  الكرامة«، 
التي حصلت في  القتالية  نتيجة األعمال  كلي 

المنطقة.

اسماعيل عبد الباقي الحمادة سعيد المحمود عبيد محمد النهار قصي الخليفة

 ظاهرة
التشليح ـ1ـ

بصراحة

كوثر مارديين

تُعد السرقة إحدى العادات السلوكية 
من  اإلنسان  يكتسبها  التي  السيئة 
عادةً  وهي  الخارجي،  محيطه 
مكتسبة من المجتمع المحيط بالفرد، 
المراهقين  بين  بكثرة  وتنتشر 
كل  في  جريمة  وتعد  والشباب، 
األديان السماوية والقوانين، وهناك 
إلى  بالشخص  تدفع  كثيرة  أسباب 
السرقة ومنها االنتقام أو والغيرة أو 
الحرمان أو إلشباع حاجات معينة 
لشراء  المال  على  مثالً  للحصول 
المخدرات والمشروبات الكحولية، 
أو مرافقة أصدقاء السوء أو نتيجة 
والمراهق  للطفل  القسوة  أو  الدالل 

من قبل األهل.
 أما أهم األسباب الرئيسية للسرقة 
الفقر  العالم  أنحاء  جميع  في 
بسبب  الكثيرون  منه  يعاني  الذي 
المزرية،  االقتصادية  األوضاع 
العمل،  على  الحصول  وصعوبة 
كل  الشباب،  بين  البطالة  وتفشي 
السرقة،  إلى  تدفعهم  أسباب  هذه 
ونقرأ  نسمع  األخيرة  الفترة  وفي 
التشليح  لظاهرة  واسع  انتشار  عن 
وخاصةً  مناطقنا،  في  كثيراً 
تعدت  بل  الحسكة،  مدينة  في 
بعض  على  للحصول  القتل  إلى 
يركبون  ومراهقون  شبان  المال، 
الشوارع  يجوبون  نارية  دراجات 
ويخطفون حقائب يدوية من أيادي 
إحداهن  حاولت  وإن  النساء، 
الممكن  من  التي  بحقيبتها  التمسك 
شهر  مصروف  بداخلها  يكون  أن 
كامل ألسرتها أو ثمن دواء لها أو 
يسحبونها  أسرتها،  أفراد  ألحد من 
لبعض  يعرضها  مما  الحقيبة  مع 
حتى  أو  والرضوض،  الكسور 
المرور بجانب شخص يحمل هاتفه 
الخليوي بيده ويقومون بخطفه من 
يده بلمح البصر، ويهربون دون أن 
يتمكن أحداً من اإلمساك بهم، ألنهم 

أصبحوا متدربين على ذلك.
فعملية التشليح ال يقوم بها شخص 
تتم  أكثر،  أو  شخصان  بل  واحد 
وأغلب  وبنجاح  بسرعة  العملية 
لهذه  النساء  تتعرض  المرات 
عن  كثيراً  وسمعنا  الحوادث، 
هذه  لمثل  تعرضن  نساء  قصص 
تتطور  بدأت  ولكن  الحوادث، 
إلى  وخطيراً  جديداً  طريقاً  وتتخذ 
الفتاة  فقصة  القتل،  حد  أن وصلت 
من ذوي االحتياجات الخاصة التي 
الخليوي  الهاتف  بسبب  اختُطفت 
عدة  وطعنها  بيدها،  كان  الذي 
بارد،  وبدم  سهولة  بكل  طعنات 
على  تُقتَل  أخرى  سيدة  وقصة 
بسبب  عامودا  ـ  الحسكة  طريق 
من  الكثير  وغيرها  مصّوغاتها، 
في  المنتشرة خاصةً  الحوادث  هذه 
إلى  التسلل  عدا  األحياء،  أطراف 
العوائل  أثناء نوم  الليل  البيوت في 
الصيف  فصل  في  األسطح  فوق 

وسرقة كل ما يجدونه أمامهم.

تلوث 
الهواء ـ2ـ

لم يشهد الغالف الحيوي في أية حقبة من 
القدر  التلوث مثل  من  قدراً  الكوكب  عمر 
الذي أصابه خالل العقود القليلة األخيرة،  
والهواء  والمياه  التربة  اإلنسان  لوث  فقد 
وطبقات الجو العليا، فلوث اإلنسان الهواء 
بنواتج عوادم السيارات والمصانع، فرفع 
تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو 
ولوثه بغازات أخرى سامة لم تكن موجود 
فيه من قبل مثل أكاسيد اآلزوت والكبريت 
عملية  وعن  الوقود  احتراق  عن  الناتجة 
تسبب  التي  هي  األكاسيد  هذه  التسميد، 
عندما  يحدث  والذي  الحامضي،  المطر 
تصبح  التي  األمطار  مياه  في  تذوب 
أحماضاً مخففة تتركز مع الزمن في التربة 
لتقضي على شتى صور الحياة فيها، كما 
وعلى  العليا  الجو  طبقات  اإلنسان  لوث 
وذلك  األوزون،  غالف  الخصوص  وجه 
لغازات  المتزايد  االستعمال  خالل  من 
كغازات    )CFC( الكربون  فلور  كلور 
وفي  المختلفة  الرش  عبوات  في  طاردة 

البرادات والمكيفات…
في حين إن اإلنسان اعتقد أنه من الصعب 
له  حدود  ال  الذي  الهوائي  المحيط  تسميم 
وال قياس، فكيف يمكن لكمية من الغازات 
َوالٌُمّصانَع  الٌُمنَاُزُل  مداخن  من  المنطلقة 
َوالُِسيَاَراْت التي يزداد عددها بشكٍل كبير 
المنطلقة  الغازات  واحتواء  منطقتنا،  في 
عملية  وكون  سامة،  مواد  على  منها 
التبادل بين الطبقات الهوائية الدنيا الملوثة 
والطبقات العليا النظيفة تتم بصورة بطيئة 
من  الكثير  أصبحت  لذلك  ونتيجة  جداً، 
الكبيرة مغطاة  الصناعية والمدن  المراكز 
بما يشبه طبقة عمالقة سمكها مئات وآالف 
الهواء  من  المؤلفة  السحب  من  األمتار 
والجسيمات  بالغازات  والمتسمم  الخانق 

الدقيقة )الضباب الدخاني( ….
المصدر  االحتراق  عمليات  وتشّكل 
األساسي لتلوث البيئة الهوائية، وإذا استمر 
تشكيل  إلى  سيؤدي  االرتفاع  في  التلوث 
غالف من غاز ثاني أكسيد الكربون يحيط 
باألرض مشكالً ظاهرة الدفيئة )التي تشبه 
الستنبات  المخصصة  الزجاجية  البيوت 
الشمس  بحرارة  تحتفظ  والتي  النباتات 
درجة  في  الرتفاع  يؤدي  وهذا  داخلها(، 
على  تؤثر  والتي  األرضية  الكرة  حرارة 
طبقة األوزون والمناخ العالمي بشكٍل عام. 

زراعة وبيئة 

حممد سعيد

»معايير جودة التعليم«، كتاب لخارطة تعليم ناجح
»معايير  كتاب  حديثاً  صدر  ـ  منبج  روناهي/ 
السوري  المركز  عن  وذلك  التعليم«،  جودة 
أبو  أحمد  الدكتور  لألستاذ  والحوار  للدراسات 
والمشاريع  البرامج  قسم  مدير  وهو  شكير، 
ومدير  والدراسات،  للحوار  السوري  بالمركز 
منبج  في  المعلمين  لتدريب  العلمية  الهيئة 
المعرفي  التطور  في  شاركوا  ِممن  وريفها، 

للدراسات الفكرية خاصةً في الحقل التربوي.

ويقع الكتاب في 158 صفحة من الحجم المتوسط، 
وثائقية  علمية  منشورات  سلسلة  ضمن  ويأتي 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الثقافة  هيئة  تصدرها 
وشرق سوريا، انطالقاً من حرصها واهتمامها 
في  المتخصصين  لكبار  العلمية  المؤلفات  بنشر 

المجاالت المختلفة.
البحث  الكتاب فصواًل من  وتتناول موضوعات 
والدراسة حول الرقي بالعملية التعليمية وتحسين 
المعلم،  إلى  الطالب  من  بدءاً  التعليم  مستوى 
اثنان،  بابان  يلي:  ما  وفق  الفصول  وتوالت 
وهي:  الفصول  من  عدداً  األول  الباب  يتطرق 
أصول التربية، ومعايير اختيار وإعداد المعلمين، 
الشاملة.  الجودة  إطار  في  التربوية  والقيادة 
متطلبات  في  فصالً  فيتناول  الثاني،  الباب  أما 
مالحق،  جانب  إلى  التعليم،  وتطوير  إصالح 
شكل  على  تأتي  التي  تطبيقية  إجراءات  تشمل 
تصورات بهدف إصالح التعليم بدءاً من رياض 
والثانوي  األساسي  بالتعليم  ومروراً  األطفال 
إلى  باإلضافة  والمهني،  الفني  والثانوي  العام 

إصالح التعليم لمرحلة تعليم الكبار.

ألجل  التعليم  وتطوير  إلصالح  وتصّور   
على  عالوةً  االستشارية  المجالس  استحداث 
المناهج  في  التعليم  وتطوير  إلصالح  تصّور 
وتطوير  إلصالح  وتصّور  الكتب،  وطباعة 
واألنشطة، وتصور إلصالح  االستذكار  التعليم 
الفصل  أما  المعلم،  خالل  من  التعليم  وتطوير 
الثاني فتناول مقترحات الندوة التربوية للخبراء 

في منبج.

أسس تطوير التعليم

األسس  تناولت  دراسات  الكتاب  ويتضمن 
لتطوير التعليم بشكٍل عام وبمناطق شمال وشرق 
أفضل  استعراض  عبر  خاص،  بشكٍل  سوريا 
الطرائق الجديدة بالتعليم بهدف بناء التعليم بدءاً 
انتقاء المعلم إلى تطوير المنهاج وإلى دمج  من 
الحديثة  التقنيات  واستخدام  والمتعلم  المعلم  بين 
المخرجات  إلى  النشط ووصوالً  كالتعلم  للتعلم؛ 

التي نطمح إليها.
للتأليف  حلزوني  الشكل  الكاتب  واتخذ  كما 
عامة  ومعايير  األيزو  معيار  على  اعتماداً 

دولة  من  تتفاوت  التي  الدول  من  بعدد  معتمدة 
إلى أخرى، ويتطرق الكتاب إلى دراسة النواحي 
التعليمية بمناطق شمال وشرق سوريا بما يتعلق 
التعليم  تطور  أن  ويمكن  التربوية  بالمقترحات 
بمدينة منبج التي اعتمدت بناًء على ندوة تربوية 
وبُني  الخبراء،  من  مع مجموعة  ُعقدت  خاصة 

عليها بعض األسس العلمية.
إصدار كتاب »معايير جودة التعليم«، جاء ضمن 
مجموعة من أربعة كتب لمدينة منبج هذا العام 
ومجموعة  ورواية  شعري  ديوان  بين  وتتنوع 
الثقافة  لهيئة  تتبع  قصصية من خالل دور نشر 
أو دار شلير، فيما يمكن تفسيره في رفد الحراك 

الثقافي بمزيد من المعرفة والتألق بخالف الفترة 
التي كانت عليها حين بسط مرتزقة داعش نفوذه 

عليها وقتله للنشاط الثقافي آنذاك.
المثنى  أحمد  الدكتور  األستاذ  أن  ذكره  الجدير 
أبو شكير من مواليد 1٩81م في مدينة البوكمال 
المهام  من  عدداً  يُشغل  الزور،  دير  بمحافظة 
في جامعة  والرقة وعضو  منبج  في  والوظائف 
بعنوان:  األول  مطبوعين:  كتابين  له  مينسوتا، 
الزنكي  العهدين  شعر  في  العربية  النزعة 
البحث  منهجية  بعنوان:  والثاني  واأليوبي، 

والتحقيق.

كفالحين  »نحن  قائالً:  حديثه  الخليفة  واختتم 
هذا  نُدين  الزراعي  القطاع  في  وعاملين 
العدوان المستمر من قبل االحتالل التركي في 
قطعهم للمياه عن أراضينا، ونحن نناشد جميع 
وحقوق  األمن  ومجالس  اإلنسانية  المنظمات 
الحلول  وإيجاد  مطالبنا  عند  بالوقوف  اإلنسان 
واإلنتاج  الزراعية  محاصيلنا  إنقاذ  سبيل  في 

الزراعي السنوي والمحلي«.

ترّضر الرثوة الحيوانية

وهو  المحمود«  سعيد  مع«  لنا  آخر  لقاٍء  وفي 
قرية  منطقة  في  بتجارتها  ويعمل  أغنام  مربي 
الصفصافة القريبة من الطبقة والذي قال لنا:« 
نقص المياه وتلوثها سبّب لنا أضراراً كبيرة في 
تسمم األغنام وانتشار األمراض وفقدان أعداد 
كبيرة منها بشكٍل شهري، ونحن نطالب بتسليط 
الضوء على هذا الجانب، وإيجاد الحلول التي 
نحافظ بها على الثروة الحيوانية ألن استمرار 
فقدانها سيضر بالمخزون اإلنتاجي المحلي في 
مناطقنا من اللحوم واألجبان وغيرها، وبالتالي 
سيكون االعتماد على االستيراد الخارجي الذي 

سينتج عنهُ غالء كبيراً في األسعار«. 

مساعٍ إليجاد الحلول

التيقنا  والمطالب  األسئلة  بعض  عن  ولإلجابة 
بالطبقة  الفالحين  التحاد  المشترك  بالرئيس 
لنا  تحدث  الذي  النهار«  محمد  »عبيد  وريفها 
والمطالب  واألعمال  المشاريع  بعض  عن 
في  توضع  والتي  الزراعي،  بالعمل  الخاصة 
مديرية  مع  بالتنسيق  وذلك  األولويات  نُصب 
ضمن  الزراعية  التطوير  وشركة  الزراعة 
المساعي في المحافظة على الرقعة الخضراء، 
بقولِه:  السنوية  الزراعية  المحاصيل  ونجاح 
عند  للوقوف  المنهجية  الخطط  بوضع  »نقوم 
شركة  مع  بالتنسيق  وذلك  الفالحين،  مطالب 
وإيجاد  الزراعة  ومديرية  الزراعي  التطوير 
الحلول لألزمات العديدة الناتجة عن نقص المياه 
قبل االحتالل  استمرار قطعها من  وشحها مع 
في  النقص  هذا  نسد  أن  نأمل  ونحن  التركي، 
البديلة،  الحلول  بعض  ووضع  الُمقبلة،  األيام 
النقص في  أما  الدعم الالزم،  والمبدئية وتقديم 
كمية المحروقات، فذلك يعود للنقص الحاد في 
كمية المحروقات لدى مديرية المحروقات مما 
سبب في تدني الكمية الحالية الموزعة للفالحين 
هذا العام واضطرار بعض الفالحين إلى شراء 
وتشغيل  عمله،  إستمرار  أجل  من  المازوت 

المضخات المائية بشكٍل سليم«.

الصيفية، أثّر بطبيعة الحال على الصناعات 
التحويلية التي تعتمد على مصادرها كإنتاج 

دبس البندورة والملوخية والمعلبات.
للخضار  بذور  أسعار  أن  إلى  العمر  ونوه 
العالية أدت إلى عدم تفكير المزارع أن يقوم 
الباهظة  التكاليف  بسبب  أرضه  بزراعة 
البندورة  بذور  ظرف  قيمة  تبلغ  حيث 
الهجينة، عدد حباتها ألف بسعر 50 دوالر، 
بينما يحتاج المزارع للهكتار الواحد ما بين 
تكلفتها جميعاً حوالي  تبلغ  15 -20 ظرفاً، 

750 دوالر.
واختتم المزارع خالد العمر حديثه أن »هناك 
كالسواد  األخرى  المستلزمات  من  العديد 
والمحروقات،  والري  والمبيدات  واألسمدة 
أمام  عقبة  تُشّكل  باتت  األمور  هذه  كل 
أفضل،  بشكٍل  بالزراعة  لقيامه  المزارع 
مؤكداً  يجب؟«،  مما  بأكثر  نطالبه  فكيف 
على دور الجهات المعنية بأن تباشر بدراسة 
الوضع الزراعي عن كثب، إلى جانب تقديم 
عجلة  إعادة  بغية  الكافي  المطلوب  الدعم 

دوران اإلنتاج الزراعي من جديد. 
التابعة  الزراعة  مؤسسة  أن  ذكره  الجدير 
للجنة االقتصادية في مدينة منبج قدمت خالل 
الدعم  من  العديد  والصيفي  الشتوي  الموسم 
إال  واألسمدة  والبذور  كالمحروقات  المنوع 
أن العوامل المناخية كانت العامل األكبر في 
ضآلة اإلنتاج، إلى جانب قلة الوارد المائي 
نحو األراضي السوريّة الذي انخفض إلى ما 
دون 200 متر مكعب بالثانية، خالل عامي 
2020 و2021م، أي أقل من نصف الكمية 

المتفق عليها بين سوريا وتركيا.


