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طبيب الفقراء في قامشلو ُيعالج 
مرضاه بأجور زهيدة..

يسعى  طبيب  ـ  مسلماني  بشرى  قامشلو/ 
لمساعدة أكبر قدر من المرضى من خالل بادرة 
إنسانية، وهي تخفيض أجور المعاينة وإبقائها 

بسعٍر رمزي.
والعطف،  الرحمة  أساسها  إنسانية  مهنة  الطب 
وِجدت منذ األزل بهدف خدمة اإلنسانية، ولكن 
على الرغم من أنها أسمى مهنة في الحياة إال أنها 

الحاضر  وقتنا  في  تجارة  أصبحت  األسف  مع 
لدى بعض األطباء.

الجانب  وتُقدم  القلوب،  تُفِرح  ظاهرة  في  ولكن 

مع  التقينا  المادي،  الجانب  على  اإلنساني 
في  مجاني  شبه  بشكٍل  العالج  يُقدم  طبيب 
سليمان  محمد  كاوى  الطبيب  قامشلو؛  مدينة 
بمدينة  وجراحتها  العيون  طب  في  أخصائي 
العمل  بهذا  »بدأُت  قائالً:  حدثنا  حيث  قامشلو 
لغاية  بتاريخ 2021/8/21 وسأستمر  اإلنساني 
 1000 وقدرها  رمزية  2021/9/21بمعاينة 

ليرة سورية فقط«.
»قمت  بالقول:  حديثه  سليمان  الدكتور  وتابع 
بهذا العمل اإلنساني ألن الوضع االقتصادي في 

المنطقة يحتاج إلى مثل هذه األعمال اإلنسانية، 
وقررت االستمرار بهذا العمل إلى رأس السنة 
الميالدية، ولكن بعد ذلك ستصبح المعاينة ما بين 
2500 إلى3000 ليرة سورية فقط ال غير«.  

كما والتقينا بالمراجع لدى الطبيب »عبد الغني« 
حيث قال إنه يأتي مع والده بشكٍل مستمر، وهو 
بحاجة إلى عملية جراحية تكلفتها 600 ألف ليرة 
أجور  الطبيب أصرَّ على  أن  إال  تقريباً  سورية 
المشفى فقط والتي تبلغ عشرين بالمئة من المبلغ 

المذكور. 
وكذلك التقينا بالمراجعة مريم علي حسين التي 
كاوى محمد  الدكتور  أن  قالت: »عندما سمعت 
ليرة   1000 المعاينة  أجرة  يتقاضى  سليمان 
ذهبت  عندما  ولكنني  ذلك  أصدق  لم  سوريّة، 
بنفسي إلى العيادة تأكدت من كل الذي قيل لي. 
خطاه،  على  السير  األطباء  جميع  من  أتمنى 

والقيام بمثل هذه المبادرة اإلنسانية الرائعة«.
المرضى  تواجد عدد كبير من  إننا الحظنا  كما 
 40 يقارب  بما  عددهم  ويتراوح  العيادة  في 

مريض بشكٍل يومي.
والجدير بالذكر أن الدكتور كاوى محمد سليمان 
تخّرج  وجراحتها،  العيون  طب  في  األخصائي 
عيادته  وافتتح   ،1996 عام  حلب  جامعة  من 
ونتيجة   ،2004 عام  قامشلو  في  الخاصة 
في  األهالي  بها  يمر  التي  الصعبة  الظروف 
قامشلو قرر البدء بالعمل اإلنساني لمساعدة أكبر 

عدد من المرضى المحتاجين.

بعدسة دارين سلي

متحدث باسم طالبان: دور 
المرأة »الوالدة« فقط وال حاجة 

لها في الحكومة

هللا  ذكر  سيد  طالبان،  باسم  المتحدث  قال 
ال  النساء  إن  مقابلة صحفية،  في  الهاشمي، 
يمكن أن يكنَّ وزيرات وعليهن تقييد أنفسهن 

بالوالدة.
قناة  مباشر على  في حديث  الهاشمي،  وقال 
حاجة  هناك  »ليست  اإلخبارية:   TOLO
من  هل  الوزراء.  مجلس  في  المرأة  لوجود 
امرأة في مجلس  لدينا  الضروري أن تكون 

الوزراء؟«
خروج  بعد  الهاشمي  تصريحات  وتأتي 
شوارع  إلى  األسبوع  هذا  األفغانيات  مئات 
النساء  معاملة  على  احتجاًجا  أفغانستان 

والفتيات.
عندما ضغطت مذيعة أخبار TOLO على 
المرأة  كون  حول  طالبان  باسم  المتحدث 
»لم  بقوله:  الهاشمي  رد  المجتمع،  نصف 
يعتبرها  الجميع  المجتمع،  نصف  إنها  نقل 
النصف، ولكن أي نوع من النصف؟ الطريقة 
ُمعّرفة  ذاتها  النصف في حد  بها  نقول  التي 
بشكٍل غير صحيح، هل وضعها في مجلس 
الوزراء يجعلها نصفها؟ وبغض النظر عن 
مدى انتهاكك لحقوقها، فقد تم منحها حقوقها؟ 

سأعطيكم مثاالً على ذلك...«
ومضى الهاشمي قائالً: »على مدى السنوات 
وسائل  كانت  مهما  الماضية،  العشرين 
الحكومة األمريكية والحكومة  فإن  اإلعالم، 
هل  نشره،  تم  ومهما  أيديهم،  في  العميلة 

سوى  المكاتب  في  آخر  شيء  أي  نشر  تم 
الدعارة؟ لم نفعل ذلك، وتذكروا، لن يسمح 

لنا أحد بدخول أفغانستان«.
وسألت مذيعة شبكة TOLO الهاشمي قائلةً: 

»ال يمكنك اتهام جميع النساء بالدعارة«.
دور  أن  وأوضح  الهاشمي،  تراجع  وحينها 

المرأة يقتصر على الوالدة فقط.
بشيٍء  سأخبرك  »ال،  الهاشمي:  وقال 
األربع  فالنساء  النساء،  كل  أقصد  لم  واحد، 
نساء  كل  يمثلن  ال  الشوارع  في  المحتجات 
أفغانستان، نساء أفغانستان هن اللواتي ولدن 
الشهادة  في  ُغرست  التي  أفغانستان  أمة 
إنهن  بأنفسهم(.  يضحون  الذين  )أولئك 

يربينهم على األخالق اإلسالمية«.
على  الضغط   TOLO مذيعة  وواصلت 
في  كوزيرة  المرأة  دور  بشأن  الهاشمي 
هو  »ما  وتساءلت  للجميع  شاملة  حكومة 

السيئ للغاية في امرأة وزيرة؟«
فرد الهاشمي: »لماذا يجب أن تكون؟ أجيبي 
أضاف:  ثم  أوالً«،  بنفسك  السؤال  هذا  عن 
به  تقوم  الذي  العمل  ال.  لماذا  »سأخبرك 
أنت  العمل.  بهذا  القيام  يُمّكنها  ال  المرأة، 
تثقلها بشيء ال تستطيع القيام به، فهي غير 
المفيد الذي يمكن أن ينتج  قادرة. ما الشيء 

عن ذلك«.
وكاالت

ليلى مشو: استمرار ممارسات المحتل التركي ومرتزقته 
بحق المدنيين غير مقبول ويجب إدانته دوليًا

ُمهّجرات إدلب يزرعَن الخضار 
ضمن مخيماتهن للوصول 

لالكتفاء الذايت

أهمية حصة الرياضة يف 
المدارس

الرغيف... بين 
الحلول والتسويف

ارتفاع عدد المخيمات العشوائية يف مدينة حرُب الشعِب الثورّية ــ 2ــ
اعمين تزيد معاناة النازحين الرقة وِقلة الدَّ

يزخُر تاريُخ الشعوِب بتجارٍب عديدٍة للحرِب 
تجاوِز  عبر  استطاعت  التي  الشعبيّة، 
منعطفاِت خطيرة، االنتقاَل من التغييِب إلى 
اإلرادِة  مصادرِة  ومن  الفاعِل،  الحضوِر 
قرارها  ناصيِة  امتالِك  إلى  الَمَواِت  وحالة 
واالنبعاِث، إال أّن ذلك لم يتحقق من فراٍغ، 
مهمةَ  عاتقهم  على  أخذوا  قادٍة  بفضِل  بل 
النضاليِّة  القدوِة  شرائط  وحققوا  التنوير 
تقاليٍد  إلى  النضاُل  ليتحّوَل  والمعرفيِّة، 
مجتمعيٍّة في الحياِة اليوميِّة للمحافظِة على 

المكتسباِت واستمراِر النهوِض...«5

مع اقتراب فصل الّشتاء تزداد معاناة 
النازحين في مناطق شمال وشرق 
سوريا بشكل عام وفي مدينة الرقة 

بشكل خاص، وبسبب قلة المساعدات 
اإلنسانية، واستمرار إغالق المعابر 

الحدودية ومنع دخول المساعدات 
إلى مناطق شمال وشرق سوريا، 

وحصر هذه المساعدات إالاَّ عن 
طريق روسيا ودمشق؛ ال تصل 

المساعدات إلى هذه المناطق...«6

في  حياتهن  مع  التاَّأقلم  من  كنوٍع 
الجمال  بعض  وإلضفاء  المخيمات 
ليومياتهن البائسة، عمدت نساٌء نازحات 
في مخيمات إدلب لزراعة أنواٍع مختلفة 
الموزعة  الخيام  بين  الخضراوات  من 
على أرٍض جبلية جرداء، لتمنح المنطقة 

نوعاً من التفاؤل والحياة...«3

سوريا  وشرق  شمال  في  المدارس  بدأت 
الموسم الدراسي الجديد 2021 ـ 2022، 
المصادف 2021/9/12، وسط  األحد  يوم 
أخذ إجراءات احترازية من فيروس كورونا 
المنطقة،  في  المصابين  عدد  ارتفاع  بعد 
وتكمن هنا أهمية الرياضة وتفعيلها كما يجب 
في المدارس ألنها من أهم األسباب لمحاربة 
هذا الفيروس، حيث تقوي الرياضة مناعة 
الجسدي  التباعد  على  االعتماد  مع  الجسم 

بين الطالب وقت هذه الحصة...«10

على  تطفو  واألخرى  الفينة  بين   
يشتكي  خدمية  مسألة  السطح 
ساعات  من  بدءاً  المواطن،  منها 
التوصيل القليلة للكهرباء، وصوالً 
إلى صعوبة تأمين أسطوانة غاز، 
أو غيرها مما يستجد من منغصات 

للحياة...«7

قوى األمن الداخيل تلقي القبض 
عىل ُمرتكيب جريمة عائلة 

عساف عباس
القبض على جناة جريمة  إلقاء  الفرات عن  إقليم  في  الداخلي  األمن  قوى  أعلنت 
عائلة عساف عباس، وأن التحقيقات ما زالت جارية معهم حول مالبسات الجريمة 

المروعة، وأصدرت بياناً بهذا الخصوص...«2

جددت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي ليلى مشو دعوتها للمجتمع الدولي 
بإدانة جرائم وانتهاكات الدولة التركية المحتلة داخل وخارج أرايض المقاطعة المحتلة بعد 
تكرار حوادث تعذيب واختطاف وقتل المدنيي�ن، وأشارت إلى أن عدم وجود إدانة من قبل 

المجتمع الدولي يؤكد مشاركته في تلك الجرائم واالنتهاكات...«4
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إعالنات محطة كهرباء غرانيج في الخدمة قريبًا

محكمة حقوق اإلنسان األوروبي�ة 
تماطل في حل القضية المتعلقة 

بالعزلة على القائد أوجالن

ًثماني دول عربي�ة تتفق على نقل 
الركاب برّيا

قوى األمن الداخلي تلقي القبض على ُمرتكبي 
جريمة عائلة عساف عباس

عمليات العنف ضد المرأة تزداد في تركيا

الزور  دير  قام مجلس  ـ  النايف  قامشلو/ رؤى 
دير  بإقليم  الطاقة  بالتعاون مع مديرية  المدني 
الكهربائية  الزور بإعادة تأهيل محطة غرانيج 
من جديد بعد انقطاع دام أكثر من سبع سنوات.
ضمن خطط واستراتيجيات وآليات عمل مديرية 
المؤسسات  كافة  تسعى  المنطقة،  في  الطاقة 
الزور،  دير  بإقليم  المدني  للمجلس  التابعة 
خالل  من  كبير  بشكٍل  الخدمي  الواقع  لتحسين 
تفعيل  وإعادة  التنموية،  والخطط  المشاريع 
محطات الكهرباء من ضمن هذه الخطط بالسعي 
الحثيث في النهوض بالواقع الخدمي الذي أثرت 

عليه الحرب بشكٍل كبير.
مناطق كثيرة ستستفيد من تأهيل المحطة

محطة  تأهيل  إعادة  مشروع  تفاصيل  وحول 
الرئيس  لصحيفتنا  صّرح  غرانيج  كهرباء 
دير  بإقليم  الشرقية  المنطقة  لمجلس  المشترك 
من  الهدف  إن  فقال:  العميري  محمد  الزور 
إعادة تأهيل محطة غرانيج هو استقبال الكهرباء 
وسيكون  المحطة،  هذه  خالل  من  بها  والتحكم 
المشروع على مرحلتين األولى مدتها شهر بحيث 
واألعمدة،  اإلسمنتية  والكتل  المبنى  تجهيز  يتم 
أما المرحلة الثانية فهي تجهيز المحطة باآلالت 

والُمعدات من أجل تقديمها للخدمة.
هذا  من  المستفيدة  المناطق  العميري:  وتابع 
أبو  من  الشرقية  المنطقة  قرى  جميع  المشروع 
التحكم  هي  عملها  آلية  الباعوز،  إلى  حردوب 

بالكهرباء من خالل هذه المحطة بداًل من التحكم 
والخطوات  الشحيل،  محطة  خالل  من  بها 
األساسية التي يتبعها مكتب الطاقة هي المراقبة 

والتقييم.
»محمد  الطاقة  لهيئة  المشترك  الرئيس  واختتم 
العميري« حديثه قائالً: »إن حصة الخط الشرقي 
 3.5 الشرقي  الكانتون  وحصة  ميغا  عشرة  هي 
تكفي  ال  وهي  ميغا،   2.5 إلينا  يصل  لكن  ميغا 
لتغطية النقاط الخدمية في المنطقة، وهذا يؤدي إلى 
االقتصاد  هيئة  نطالب  ولذلك  التقنين،  فترة  طول 
ومديرية الطاقة ومجلس دير الزور المدني إيصال 
الجمعيات  جميع  تشغيل  أجل  من  الالزمة  الكمية 

الزراعية ومحطات مياه الشرب«.

أحد  كوكلو  سرباي  صّرح  ـ  األخبار  مركز 
محكمة  أن  الحقوقي  القرن  مكتب  محامي 
القضايا  تحل  األوروبية  اإلنسان  حقوق 
تماطل  ولكنها  سنوات  سبع  أو  سنتين  خالل 
منذ  إمرالي  في  بالعزلة  المتعلقة  القضية  في 
عشر سنوات، ونوه الى أن صمت المنظمات 
بإمرالي  العزلة  في  دور  لها  الدولية  والقوى 

ويقوي الموقف التركي.
مسؤولة  األوروبية  اإلنسان  حقوق  محكمة 

عما يجري في إمرالي
محامي  أحد  كوكلو  سرباي  تحدث  ذلك  حول 
العزلة  بخصوص  الحقوقي  القرن  مكتب 
المفروضة على القائد عبد هللا أوجالن لوكالة 
سجن  أن  كوكلو  وأوضح  لألنباء،  فرات 
تحت  تقع  التي  السجون  كباقي  ليس  إمرالي 
ناحية  من  وبأنه  التركية،  اإلدارة  سيطرة 
السيطرة هو مرتبط بالقانون الدولي وباألخص 
المجلس  وظيفة  ومن  األوروبي،  بالقانون 
األوروبية   اإلنسان  األوروبي ومحكمة حقوق 
ولجنة مناهضة التعذيب في السجون للمجلس 
األوروبي   )CPT(  واألمم المتحدة أن تتحكم 

فيها بشكٍل مباشر.
موقف  هو  العزلة  أسباب  أحد  كوكلو:  وأشار 

هذه المؤسسات التي تتجاهل هذه القضية ومن 
لتركيا  يجوز  ال  والسياسية  القانونية  الناحية 
القيام بالعزلة منذ عشر سنوات، فقد صرحت 
لجنة مناهضة التعذيب في السجون في إحدى 
تقاريرها أنه يحق اللقاء مع العائلة والمحامين 
في إمرالي وتغيير نظام إدارة السجن، ولكنها 

ال تطبق قرارها هذا«.
»ليس  بأنه  كوكلو  سرباي  المحامي  واختتم 
هناك عزلة في إمرالي فحسب، بل هناك أيضاً 
هو  إمرالي،  وقفة  نسميه  ما  إمرالي«،  »وقفة 
في  القضايا  جميع  حل  يمكن  أنه  على  داللة 
تركيا وعلى رأسها القضية الكردية، من خالل 
الحوار والمفاوضات ويظهر أنه يمكن تحقيق 
القضية  من خالل حل  ديمقراطي وسالم  حل 
وقفة  بتأسيس  أوجالن  القائد  قام  وقد  الكردية 

إمرالي منذ 23 عاماً«.

مركز األخبار ـ اجتمع في مقر األمانة العامة 
لجامعة الدول العربية األحد الماضي اللجنة 
الفنية المشرفة على تنفيذ االتفاقية العربية 
الدول  بين  الطرق  على  الركاب  نقل  لتنظيم 
وذلك  دول،  ثماني  وقعتها  والتي  العربية 
بهدف تفعيل االتفاقية والتي اعتمدها مجلس 
أعمال  استمرت  العرب، حيث  النقل  وزراء 
األمانة  بمقر  يومين  مدار  على  المؤتمر 
هذه  وتأتى  العربية،  الدول  لجامعة  العامة 
االتفاقية تحقيقاً لما نّصت عليه المادة الثانية 
من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب 
قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في 

الشؤون االقتصادية والمالية.

السياحة  تشجيع  إلى  االتفاقية  هذه  وتهدف 
القيود  وإزالة  العربية  الدول  بين  العربية 
ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق 
رغبة  ذلك  ويأتي  العربية،  الدول  بين 
االجتماعية  الروابط  وتنمية  تعزيز  في 

واالقتصادية.
تجتمع  االتفاقية  من   )27( المادة  وبموجب 
هذه اللجنة والمكونة من أطراف من ممثلي 
المتعاقدة وهم ثماني دول عربية:  األطراف 
اإلمارات  دولة  الهاشمية،  األردنية  المملكة 

دولة  العراق،  جمهورية  المتحدة،  العربية 
فلسطين، دولة قطر، دولة ليبيا، الجمهورية 
السورية  العربية  )والجمهورية  اليمنية، 
الحالي(  الوقت  في  عضويتها  الُمعلّقة 
للنقل  العربي  االتحاد  عن  ممثل  وبمشاركة 

البري كمراقب.
وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب أحكام 
العرب  النقل  الداخلي لمجلس وزراء  النظام 
وتطبيق  تفسير  عن  الناجمة  المشاكل  بشأن 
ثلثي األصوات،  بأغلبية  وذلك  االتفاقية  هذه 
القرارات  هذه  تنفيذ  أو  اتخاذ  تعذر  وإذا 
النقل  وزراء  مجلس  على  األمر  يعرض 

العرب التخاذ ما يراه مناسباً.

األمن  قوى  أعلنت  ـ  كوباني  روناهي/ 
القبض  إلقاء  الفرات عن  إقليم  في  الداخلي 
عباس،  عساف  عائلة  جريمة  جناة  على 
معهم حول  زالت جارية  ما  التحقيقات  وأن 
مالبسات الجريمة المروعة، وأصدرت بياناً 

بهذا الخصوص.
جزاءهم  وسينالون  قبضتنا  في  المجرمون 

العادل
قُِرئ البيان من قبل اإلداري في قوى األمن 
الفرات كاوا حمو، بمركز  إقليم  الداخلي في 
في  كوباني  لمقاطعة  الداخلي  األمن  قوى 
المدينة، وجاء في البيان: بتاريخ 30 من آب 
بحق  مجزرة  ارتُكبت  المنصرم  الشهر  من 
أثرها  على  قُتِل  كوباني،  مدينة  في  عائلة 
المواطن عساف مسلم عباس وزجته روكن 
سنوات،  الثماني  ذي  طفلهم  وجرح  حسين 
وعلى إثرها باشرت قوى األمن الداخلي في 
إقليم الفرات بالتحري في مالبسات الجريمة، 
بعد  عليهم  والقبض  الجناة  عن  الكشف  وتم 

التحري والتحقيق في الجريمة.
الداخلي  األمن  قوى  في  نحن  حمو:  وتابع 
في إقليم الفرات نعلن للرأي العام بأن القتلة 
معهم  جارية  التحقيقات  تزال  وما  أيدينا  بين 

حول  الكاملة  المعلومات  على  للحصول 
العام،  للرأي  إعالنها  البشعة، سيتم  الجريمة 
اإلشاعات  خلف  االنجرار  بعدم  أهلنا  نحذّر 
التي من شأنها أن تؤثر في مجرى التحقيقات 
ثقة  يكونوا على  بصدد هكذا مواضيع، وأن 

تامة بقوى األمن الداخلي.
واختتم حمو: نُقدم الشكر لألهالي على دعمهم 
لعائلة  التعازي  ونقدم  الداخلي،  األمن  لقوى 
عساف وزوجته روكن ونعاهد األهالي على 

القيام بواجبنا على أكمل وجه.

تركيا  في  النساء  تتعرض  ـ  األخبار  مركز 
قليلة على  أشهر  بالرغم من مضي  للتعنيف 
لمناهضة  إسطنبول  معاهدة  من  االنسحاب 
تداعيات  تزال  ال  حيث  المرأة،  ضد  العنف 
هذا االنسحاب تُلقي بظاللها على العديد من 

النساء في البالد.
وبيّنت شهادات ناشطات ومحاميات أثر هذا 
أن  أوضحن  حيث  حياتهن،  على  االنسحاب 
الرجال يشعرون بأنهم باتوا أكثر قدرة على 

التصرف ضدهم دون خوف من أية عقوبة.
من  الخروج  بعد  للنساء  حماية  يوجد  ال 

المعاهدة
ليلى  المحامية  أوضحت  السياق  هذا  وفي 
»بلومبيرغ«،  لوكالة  حديث  في  سورين 
التركيات  النساء  بها  تتمتع  التي  الحماية  أن 

اختفت بعد االنسحاب من المعاهدة.
أستاذة  أويسال  جوكسي  قالت  جانبها،  من 
االقتصاد المشارك الذي يركز على توظيف 
على  تداعيات  أيضاً  هناك  إن  النساء، 
المعاهدة،  من  االنسحاب  بسبب  االقتصاد 
القوة  إجمالي  ثلث  حوالي  النساء  تشكل  إذ 
العائالت  بعض  في  يكمن  الخطر  العاملة، 
تعمل  التي  المرأة  تكون  حيث  المحافظة، 
في  أنه  إلى  مشيرةً  مستاءة،  المنزل  خارج 
حال كان األزواج ال يريدون عمل زوجاتهم، 
لتجنب  المنزل  البقاء في  فقد تختار بعضهن 

احتمال التعرض للعنف المنزلي.

كاكير،  توالي  ألينا  بيّنت  ذاته  السياق  في 
البالغة من العمر 25 عاماً أنه رغم الشكاوى 
أفرجت  زوجها،  ضد  المتعددة  الجنائية 
مرة،  كل  بعد ضربها  عنه  والنيابة  الشرطة 
حتى طعنها 20 مرة قبل بضعة أشهر إال أنها 
نجت، وقالت إنه يمكن ألي شخص أن يفعل 
ما يريد للمرأة في تركيا، الفتاً إلى أنه ال أحد 

يهتم بعد اآلن.
يُذكر أن انسحاب تركيا من المعاهدة كان قد 
ومدن  إسطنبول  في  كبيرة  احتجاجات  أثار 
الشرف  جرائم  قصص  كانت  حيث  أخرى، 
وغيرها من أعمال العنف ضد المرأة لسنوات 

ووفق  األخبار،  صفحات  تتصدر  عديدة 
فقد   ،We Will Stop Femicide منصة 
في  البالد  في  األقل  على  امرأة   300 قُتلت 
شركائهن،  يد  على  معظمهن   ،2020 عام 
وتم العثور على 171 أخريات متوفيات في 

ظروف مريبة.
يشار إلى أن تركيا انسحبت رسمياً من تلك 
في  المرأة  العنف ضد  لمنع  الدولية  االتفاقية 
األول من تموز الماضي، لتطبق قراراً أثار 
الغربيين  الحلفاء  قبل  من  تركيا  ضد  إدانة 

عندما أعلنه أردوغان في آذار الماضي.

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

رقم أساس الدعوى 2021/1340م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد الشرور بن أحمد     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك بركان البرجس، 

بطلب/ تثبيت بيع،
هو يوم الثالثاء الواقع 2021/9/28م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة األولى 
 وأال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

_____________________________________
___

مذكرة دعوى                           
تبليغ رقم /521/ لعام 2021

على السيد: أحمد بطيخ بن عبد الرزاق
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /799/ المقامة عليك من قبل: عالء 

محمود حمادي محمود  
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3462/ لعام 2021 م

على السيد: حسن الحمد بن محمود الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم االثنين الواقع في 2021/9/19م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: محمود الصالح بن عويد، بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

_____________________________________
___

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

رقم أساس الدعوى 2021/1064م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: صبحي شيخ محمد دمر     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك مظلوم علي، 

بطلب/ تثبت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع 2021/9/19م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

_____________________________________

مذكرة إخطار                           
تبليغ رقم /1484/ لعام 2021

على السيد: عبد الفتاح زهدي الديري   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1447/ المقامة عليك من قبل: أحمد 

الحمد بن جاسم  
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 2021/1158م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عالوي محمد بن عثمان    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك بوزان إسماعيل 

محمد، بطلب/ تثبت بيع،
هو يوم االثنين الواقع 2021/9/21م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

_____________________________________
___

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

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

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك بوزان إسماعيل 

محمد، بطلب/ طلب مبلغ، 
هو يوم االثنين الواقع 2021/9/19م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

_____________________________________
___

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

رقم أساس الدعوى 2021/1306م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد عفا خليل نحاوي بن محمد     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها عليك عبد هللا حاجي، 

بطلب/ تثبت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع 2021/9/20م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

____________________________________

مذكرة دعوى                           
تبليغ رقم /1311/ لعام 2021

على السيد: أحمد الحمادة بن خضر
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1705/ المقامة عليك من قبل: موسى 

جاسم إبراهيم 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2525/

رقم القرار وتاريخه /2017/ تاريخه 2021/8/19م 
طالب التبليغ: أحمد رمضان البزكادة              

المطلوب تبليغه: مصطفى الحميد                       
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1- تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى نوع ميكرو باص/ لون أبيض 

تحمل اللوحة رقم 751478 واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2020/4/1 جزء ال يتجزأ من القرار.

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

3- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
_____________________________________

مذكرة إخطار                          
تبليغ رقم /1476/ لعام 2021

على السيد: أحمد األحمد المصطو بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1300/ المقامة عليك من قبل: محمد 

نور العبد بن عزيز 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

___________________________________

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /2155/ لعام 2021

طالب التبليغ: برهام محمد بن حسن                       
المطلوب تبليغه: جمو محمد بن مصطفى                    

الدعوى رقم أساس /696/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

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

الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 
_____________________________________

___
سند تبليغ حكم 

تبليغ رقم /1496/ لعام 2021
طالب التبليغ: حسن الحسن بن حسين                      

المطلوب تبليغه: عصمت األيوب العلي الداده بن زكي                   
الدعوى رقم أساس /152/ والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت شراء سيارة/

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

_____________________________________

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /3206/

رقم القرار /2333/   
طالب التبليغ: حسين الحسن بن علي              

المطلوب تبليغه: علي الضاهر بن خليف                      
موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   

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

على السيارة موضوع الدعوى نوع هونداي/ لون أبيض تحمل 
اللوحة رقم 350347 واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2020/7/27 جزء ال يتجزأ من القرار.
2-إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

_____________________________________

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1910/

رقم القرار /2162/   
طالب التبليغ: حسين الدرويش بن محمد               

المطلوب تبليغه: عبد الرزاق خليف بن علي                        
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى نوع مارسيدس شاحنة/ لون 
أحمر وأسود تحمل اللوحة رقم 567524 واعتبار عقد البيع 

المؤرخ بتاريخ 2019/5/22 جزء ال يتجزأ من القرار.
2-إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

______________________________________

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3167/ لعام 2021 م

على السيد: حيدر خليل إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 
2021/9/20م للنظر في الدعوى المقامة من السيد صالح 

األحمد: 2021/9/20، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة                                                                  

_____________________________________

مذكرة إخطار                          
تبليغ رقم /1475/ لعام 2021
على السيد: خالد شالش الخلف

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م

للنظر بالدعوى األساس /1302/ المقامة عليك من قبل: 
إبراهيم الخلف بن شالش 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________

مذكرة إخطار                             
تبليغ رقم /1487/ لعام 2021

على السيد: خليف المحمد بن محمد   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1427/ المقامة عليك من قبل: عيسى 

محمد بن عبود 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

مذكرة إخطار                           
تبليغ رقم /1481/ لعام 2021

على السيد: زكور حج حمود بن عبد الهادي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1449/ المقامة عليك من قبل: فواز 

الموسى بن عطية خلف 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________

مذكرة إخطار                           
تبليغ رقم /1483/ لعام 2021

على السيد: سفر عزيز بن جعفر  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1455/ المقامة عليك من قبل: محمد 

الرحمو بن حسن
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2249/

رقم القرار /2023/   
طالب التبليغ: شيار شعبان بن حسين                    

المطلوب تبليغه: محمد بابلي بن رشيد                             
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى نوع سكودا/ لون كحلي تحمل 

اللوحة رقم 432073 واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2019/6/18 جزء ال يتجزأ من القرار.

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
________________________

مذكرة إخطار                           
تبليغ رقم /1485/ لعام 2021

على السيد: عبد الحنان محمد سمير    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1314/ المقامة عليك من قبل: هيثم 

النعمة بن محمد رسول  
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /494/ لعام 2021

على السيد: عبد السالم العليوي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /219/ المقامة عليك من قبل: يحيى 

قادروبن محمود  
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_________________

مذكرة دعوى                           
تبليغ رقم /1486/ لعام 2021

على السيد: عبد اللطيف الجمو بن محمد    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1718/ المقامة عليك من قبل: أحمد 

شويخ بن محمد 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________

مذكرة إخطار                          
تبليغ رقم /1479/ لعام 2021

على السيد: عالء الدين محمود حاج حسن  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1451/ المقامة عليك من قبل: حمدي 

الجاسم بن شعبان    
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 2021/1435م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فرج المحارب بن درويش    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك بوزان  موسى 

الموسى، بطلب/ تثبت بيع، 
هو يوم االثنين الواقع 2021/9/20م الساعة /10/ فعليك أن 

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

العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

_____________________________________

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2128/

رقم القرار /2299/   
طالب التبليغ: كسار المربط بن علي                

المطلوب تبليغه: علي أحمد معدل                         
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

على السيارة موضوع الدعوى نوع هونداي/ لون ابيض تحمل 
اللوحة رقم 471430 واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2018/4/17 جزء ال يتجزأ من القرار .
2-إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /1474/ لعام 2021

على السيد: محمد الجاسم بن إبراهيم
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1318/ المقامة عليك من قبل: محمد 

عبد اللطيف العلي  
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_________________________________

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2771/

رقم القرار /2220/   
طالب التبليغ: محمد الجبان بن سكران                  

المطلوب تبليغه: علي الذياب بن محمد                           
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 كبيرة/ 

لون أحمر و أبيض تحمل اللوحة رقم 491289 واعتبار عقد 
البيع المؤرخ بتاريخ 2019/9/3 جزء ال يتجزأ من القرار .
2-إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

__________________________________

مذكرة إخطار                           
تبليغ رقم /1482/ لعام 2021

على السيد: محمد خليل بن مروان 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1312/ المقامة عليك من قبل: 

ابراهيم العويجان بن رمضان 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2552/

رقم القرار /2022/   
طالب التبليغ: محمد عبد هللا كسوم بن حسين                   

المطلوب تبليغه: جاسم الحمود العبد هللا بن محمد                            
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى نوع هافي ريو/ لون ابيض 

تحمل اللوحة رقم 540604 واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2021/1/25 جزء ال يتجزأ من القرار .

2-إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 
انبرامه. 

3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
_____________________________________

مذكرة إخطار                          
تبليغ رقم /1477/ لعام 2021

على السيد: محمد سالم خالد المنصور 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1439/ المقامة عليك من قبل: راتب 

الهالل بن حسني  
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________

إخطار تنفيذ حكم 
                     رقم الملف: 2021/504  

طالب التنفيذ: محمود العبد هللا  
المنفذ عليه: عبد الملك هاشم مثلج  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 387 لعام 2021 الصادر عن هيئة 

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف 

تجري بحقك اإلجراءات القانونية.
_____________________________________

مذكرة دعوى                           
تبليغ رقم /1310/ لعام 2021
على السيد: محمود دبل بن أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م

للنظر بالدعوى األساس /1705/ المقامة عليك من قبل: محمد 
الحسن بن خليل  

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

القانونية.
____________________________________

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /2344/

رقم القرار /2050/ 
طالب التبليغ: محمود عبد العزيز حسن                 

المطلوب تبليغه: عبد الرزاق األحمد بن شحادة                          
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى نوع شانغ هاي/ لون أبيض 

تحمل اللوحة رقم 561153 واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2019/9/3 جزء ال يتجزأ من القرار.

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
_____________________________________

مذكرة دعوى                           
تبليغ رقم /1234/ لعام 2021

على السيد: محمود عطية بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1605/ المقامة عليك من قبل: علي 

طورمش بن جمال 
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 2021/1435م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فرج المحارب بن درويش     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي اقامها عليك موسى 

الموسى، بطلب/ تثبت بيع،
هو يوم االثنين الواقع 2021/9/20م الساعة /10/ فعليك 

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

هيئة العدالة الغرفة األولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

_________________________________
__

مذكرة: إخطار 
في الدعوى رقم األساس /2065/ لعام 2021 م

على السيد: مروان جراؤ الدالي الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم األحد الواقع في 2021/9/19م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: هيكل الفياض، بطلب: 

تثبيت عقد بيع 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة                                                                   

_________________________________
____

مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /1480/ لعام 2021

على السيد: منوان المروحي بن أسعد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء 2021/9/15م
للنظر بالدعوى األساس /1714/ المقامة عليك من قبل: 

محمد البكار بن خلف 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

__________________

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة 

رقم أساس /2705/
رقم القرار /2319/   

طالب التبليغ: مؤيد محمد البكار 
المطلوب تبليغه: أحمد جواش الوادي                              

موضوع الدعوى: تثبيت بيع سيارة   
خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى 
عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع هونداي 

سياحية/ لون أسود تحمل اللوحة رقم 223054 واعتبار 
عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2011/10/18 جزء ال يتجزأ 

من القرار.
2-إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ مضمون القرار 

بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
_____________________________

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة 

رقم أساس /2540/
رقم القرار /2160/   

طالب التبليغ: نجم الكنيطير بن عبد هللا               
المطلوب تبليغه: مصطفى الحميد                       

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية والمدعى 
عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع شانغهي دايو/ 
لون أبيض تحمل اللوحة رقم 752441 واعتبار عقد 
البيع المؤّرخ بتاريخ 2018/5/17 جزء ال يتجزأ من 

القرار.
2-إلزام مديرية المواصالت الرقة بتنفيذ مضمون القرار 

بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

_________________________________
____

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3311/ لعام 2021 م

على السيد: وحيدة مصطفى الحميدي الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/9/19م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: عبود فرحان العواد، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة                                                                 
_______________________________

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

رقم أساس الدعوى 2021/1407م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: يحيى نبو بن نوري     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك حميد 

العزو، بطلب/تثبت بيع،
هو يوم االثنين الواقع 2021/9/27م 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  
في الدعوى رقم األساس /3050/ لعام 2021 م

على السيد: يوسف المطر إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الثالثاء الواقع في 2021/9/21م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: سامي العمر 21 /2021/9، بطلب: 
تثبيت بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
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ُمهّجرات إدلب يزرعَن الخضار ضمن مخيماتهن 
للوصول لالكتفاء الذاتي

الموظفات المتبّقيات في مطار كابول يكسرن 
حاجز الخوف من طالبان

المخيمات  في  حياتهن  مع  التاَّأقلم  من  كنوٍع 
البائسة،  ليومياتهن  الجمال  بعض  وإلضفاء 
عمدت نساٌء نازحات في مخيمات إدلب لزراعة 
الخيام  بين  الخضراوات  من  مختلفة  أنواٍع 
لتمنح  جرداء،  جبلية  أرٍض  على  الموزعة 

المنطقة نوعاً من التفاؤل والحياة.
الشَّتوية  الخضراوات  زراعة  موسم  بداية  مع 
إلحضار  عاماً،   )35( الشيب  فاطمة  سارعت 
البذار والتهيؤ لزراعة األرض المحيطة بخيمتها 

الواقعة في دير حسان شمال إدلب.
هوايتها  ومزاولتها  بالزراعة  رغبتها  وعن 
راعة والعمل  المفضلة تقول: »طالما أحببت الّزِ
في األرض التي كانت تدر علينا مواسم وفيرة 
أراضينا  عن  والرحيل  للنزوح  نضطر  أن  قبل 

أنَّها  وتضيف  الجنوبي«،  إدلب  ريف  في 
المتعددة  يفية  الّصِ الخضراوات  لزراعة  عمدت 
الذاتي،  االكتفاء  ما  نوعاً  لتُحقق  خيمتها  حول 
الخضار  ألسعار  الكبير  الغالء  وسط  وخاصةً 
في األسواق. وتؤكد أنَّها لن تتوقف عن استثمار 
سواًء  المزروعات  بشتى  الصغيرة  البقعة  تلك 

يفية أم الشَّتوية. الصَّ

مشهٌد ملفت

الخضراوات  أهّمِ  من  فليفلة،  بندورة،  باذنجان، 
النَّازحين، يُضاف  التي راحت تُزرع بين خيام 
األخضر  كالنَّعناع  الورقية  الخصار  إليها 
والزهور  الزينة  أشجار  تغب  ولم  والبقدونس، 

الذي  المشهد  عن  واأللوان  األشكال  المتعددة 
راح يُلفت أنظار المارين بين تلك الخيام البالية، 
عدا عن أنواع الخضراوات الشَّتوية التي ستبدأ 
يفي  الصَّ الموسم  انتهاء  وبعد  قصيرة  مدة  بعد 
والثوم  األخضر  والبصل  الخس  كزراعة 

لق وغيره. والسَّبانخ والّسِ
النزوح  يوقفها  لم  الصديق  فتحية  الخمسينية 
راحت  التي  راعة  بالّزِ رغبتها  عن  والتَّهجير 
الواقعة  خيمتها  حول  تمارسها  األخرى  هي 
في مخيمات كفر لوسين الحدودية وتقول: »أنا 
يشتري  من  وال  يعينني  من  لدي  وليس  عجوز 
المخيم،  عن  البعيد  السُّوق  من  حاجياتي  لي 
من  ألتمكن  الخضار  أنواع  أزرع  رحت  ولذا 
وقتما  عليها  وألحصل  شرائها،  عن  االستغناء 
أشاء وبطعم لذيذ وطازج ال يمكن أن تحظى به 

الخضار التي تباع في األسواق«.

بعض الصعوبات

وتشير إلى أنَّها واجهت بعض الصُّعوبات أثناء 
الزراعة كون المنطقة مليئة بالصخور والتربة 
ونظفتها  الصَّغير  بفأسها  قلَّبتها  ولكنها  قاسية، 
من األوساخ والحجارة الصَّغيرة والكبيرة حتى 

غدت مالئمةً للزراعة.
وتعتمد معظم النِّساء اللَّواتي يزرعن الخضراوات 
على  المخيمات  في  سكنهَن  مكان  من  بالقرب 
البعلية التي ال تحتاج الكثير من الماء  راعة  الّزِ

أو المبيدات الحشرية أو األسمدة.
النَّازحة  عاماً   )38( الحصرم  عبيدة  تقول  فيما 
المؤلفة  عائلتها  مع  ومقيمة  كفرومة  قرية  من 
كللي  مخيمات  في  الخمسة  وأبنائها  زوجها  من 
شمال إدلب، إنَّها تزرع البامية والقرع واللوبياء 

والمكانس كونها أصناف ال تحتاج إلى ري في 
ظّلِ ندرة المياه في المخيم والتي بالكاد يستطيعون 

تأمينها للشرب واالستخدامات المنزلية.
وتتابع: »لقد وفرنا على أنفسنا بزراعة الخضار 
نصف احتياجاتنا اليومية منها، عدا عن أنَّ شتل 
لنا  محققةً  الخيام  طول  على  امتدت  الخضار 
الشَّمس  الغبار وأشعة  وتمنع  معتدالً  وجواً  ظالً 

الحارقة من اختراق الخيام«.

خطوة ُمهمة

المرشدة النفسية فاتن السويد )40( عاماً، أشادت 
راعة بين الخيام التي اعتمدتها النِّساء  بنشاط الّزِ
جداً  الُمهمة  بالخطوة  ووصفتها  المخيمات  في 
من عدة نواحي أهُمها أنَّها تجعل منهنَّ منتجات 
وليست مستهلكات، إضافةً لتخليصهن من الطَّاقة 

الشُّعور  وتمنح  اإليجابية  الطَّاقة  وزيادة  السَّلبية 
بالسعادة: »خاصةً مع منظر النباتات الخضراء 
الذي يشرح النَّفس ويسرُّ البال ويُعطي اإلنسان 
دافعاً جميالً للحياة وخاصةً بعد كّل ما مرَّ ويمرُّ 

به من ظروٍف قاسية«.
لألمم  التابع  العالمي  الغذاء  لبرنامج  ووفقاً 
المتحدة؛ فإن نحو 12.4 مليون سوري يعانون 
سنوات  أنَّ  مؤكداً  الغذائي،  األمن  انعدام  من 
النزاع المتواصل أثَّرت على حياة الفئات األشدِّ 
ُضعفاً واحتياجاً في البالد، كما أضرت بحالتهم 

الغذائية ومن بينهم النِّساء واألطفال.
من  أكثر  يكافحون  اآلباء  أنَّ  البرنامج  وأوضح 
أي يوم مضى إلطعام أطفالهم بعدما أصبح سعر 
المواد الغذائية األساسية اآلن أعلى بـ 29 مرة 

من متوسط أسعارها قبل األزمة.
وكاالت

حركة طالبان تسمح للنِّساء بالعودة للعمل »وفقاً 
لمبادئ اإلسالم« دون أن تفصح عن التفاصيل.

زميالتها  من  ومجموعة  جمال  ربيعة  كسرت 
إلى  للعودة  بالجرأة  وتسلّحن  الخوف  حاجز 
عملهّن في مطار العاصمة بعد أقلَّ من شهر من 
على  المتشدّدة  األفغانية  طالبان  حركة  سيطرة 

كابول.
بعد  الموظفة  أمام  واضحةً  المخاطر  وكانت 
التفجيرات االنتحارية الدامية التي طبعت عملية 
اليقين  عدم  حالة  ظّلِ  وفي  الفوضوية  اإلجالء 
التي تسود البالد. لكن ربيعة جمال، األم لثالثة 

أطفال، لم تجد خياراً آخر.
ُحلة  ترتدي  كانت  التي  جمال  ربيعة  وقالت 
زرقاء لوكالة فرانس برس في المطار: »أحتاج 
إلى المال إلعالة عائلتي«، شارحةً أنّها شعرت: 
أستطع  ولم  خائفة  كنت  المنزل.  في  »بالتوتر 
لكنّني  سيء،  شعوٌر  اعتراني   )…( التّحدث. 

أشعر بتحسٍن اآلن«.
في  يعملَن  كّن  موظفة   80 من  أكثر  بين  ومن 
المطار قبل سقوط العاصمة في أيدي طالبان في 
الخامس عشر من آب انضمت 12 موظفة إلى 

صفوف العائدين إلى وظائفهم مؤخراً.

العاصمة  النساء في  قليلة من  قلٍة  وهنَّ من بين 
أمرت  إذ  العمل،  إلى  بالعودة  لهّن  ُسمح  الالتي 
استئناف وظائفهّن حتى  بعدم  الحركة معظمهّن 

إشعار آخر.

»كنت خائفة«

العائدات  المطار  موظفات  من  سّت  ووقفت 
أطراف  يتجاذبن  وهنَّ  الرئيسي،  المدخل  عند 
الحديث ويضحكن سوياً بينما كّن ينتظرَن تفتيش 

مسافراٍت على متن رحلة داخلية.
ربيعة  شقيقة  عاما(،   49( جمال  قدسية  وقالت 
الخمسة،  ألطفالها  كذلك  الوحيد  والمعيل  جمال 
لها  مثلت  العاصمة  على  طالبان  سيطرة  إنَّ 

»صدمة«.
خائفة  »كنت  متعثرة  إنجليزية  بلغة  وأوضحت 
العودة  قّررت  عندما  أنّها  إلى  مشيرة  جداً«، 

خشيت عائلتها على حياتها.
في ظّلِ حالة عدم اليقين التي تسود البالد اختارت 
بالوظيفة  االلتحاق  األفغانيات  األمهات  بعض 
من أجل إعالة عائالتهن وقالت: »طلبوا مني أالَّ 
مشاكل  ومرتاحة. ال  حالياً  لكنني سعيدةٌ  أعود، 

حتى اآلن«.
طالبان  في  التَّعليم  قطاع  مسؤولي  وبحسب 
دامت  ما  بالجامعة  بااللتحاق  للنِّساء  سيُسمح 
غرف الدّراسة مفصولة بحسب الجنس أو على 
يتعيّن عليهن أيضاً  األقل مقسومة بستائر، لكن 

ارتداء العباءة والنِّقاب.

»هيئة  ممثلة  نائبة   - دافيديان  أليسون  وحذّرت 
أنَّه  من   - أفغانستان  في  للمرأة«  المتحدة  األمم 
رغم إعالن طالبان هذا »نتلقّى كّل يوم تقارير 

عن انتكاسات« تتعلّق بهذه الحقوق.

»لن أتوقف«

أنَّها  جمال  ربيعة  تؤّكد  كابول  مطار  وفي 
العمل  عن  التَّوقف  على  تُجبر  حتى  ستواصل 
ريان الحيوي الذي يستعد لالنطالق  في هذا الّشِ
للمرة األولى منذ أن أنهت  بكامل طاقته  مجدداً 
الشَّهر  نهاية  في  انسحابها  المتحدة  الواليات 

الماضي.
وبموجب القوانين الجديدة يمكن للمرأة أن تعمل 
حركة  أعلنت  كما  اإلسالم«،  لمبادئ  »وفقاً 
أكثر حتى  تفاصيل  أن تفصح عن  طالبان دون 

اآلن حول ما قد يعنيه ذلك بالضبط.
عام  منذ  التي عملت   - المطار  موظفة  وتابعت 
2010 لصالح شركة »غاك« التي توفّر خدمات 
المطار ومقّرها  في  األرضية واألمنية  المناولة 
الرئيسي اإلمارات- »سأفعل ما أحبّه حتى يذهب 
جمال،  ربيعة  زميلة  )ز.م(،  أّما  مني«.  الحظ 

فإنّها تحلم بشيٍء مختلف تماماً.
وكانت الموظفة البالغة من العمر 30 عاماً تتلقّى 
دروساً في اللغة الفرنسية في معهٍد بكابول قبل 
لمدّة  المنزل  في  والبقاء  التوقف  على  تُجبر  أن 

ثالثة أسابيع بعد سيطرة طالبان.
وقالت )ز.م( بلغٍة فرنسية متعثرة أيضاً: »صباح 
ضحكات  وسط  باريس«  إلى  خذني  الخير، 

ليس  »لكن  تُضيف:  أن  قبل  الخمس،  زميالتها 
موظفات  آخر  بين  من  واحدةٌ  اليوم  فأنا  اآلن، 

المطار المتبقيات«.

روناهي/ قامشلو ـ بدأت المدارس في شمال 
الجديد  الدراسي  الموسم  سوريا  وشرق 
المصادف  األحد  يوم   ،2022 ـ   2021
2021/9/12، وسط أخذ إجراءات احترازية 
من فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد المصابين 
الرياضة  أهمية  هنا  وتكمن  المنطقة،  في 
من  ألنها  المدارس  في  يجب  كما  وتفعيلها 
حيث  الفيروس،  هذا  لمحاربة  األسباب  أهم 
االعتماد  مع  الجسم  مناعة  الرياضة  تقوي 
على التباعد الجسدي بين الطالب وقت هذه 

الحصة.
من  الكثير  تكتمل  لم  الماضي  الموسم  في 
وخاصةً  للمدارس،  الرياضية  الفعاليات 
الحظر  ُطبِّق  حيث  سوريا  وشرق  شمال  في 
الكلي ألربع مرات وأدى ذلك لتوقف العملية 

التدريسية.
وبحسب هيئة التربية بإقليم الجزيرة سوف يتم 
الجلوس  أثناء  الجسدي  التباعد  االعتماد على 
الحظر  ُطبِّق  حال  وفي  الدراسة  مقاعد  في 
إلكمال  الين  أون  نظام  على  يعتمد  سوف 

الموسم الدراسي.
ومع بدء الموسم الدراسي وفي حال لم يُطبق 
أي حظر كلي، ويتوقف على أثر تلك العملية 
تأخذ  أن  يجب  الرياضة  فإن حصة  الدراسية 
بحسب  ذلك  توفير  ويتطلب  كبيراً،  اهتماماً 
للمدارس  الالزمة  والمستلزمات  اإلمكانات 

ِلتطّور من الواقع الرياضي المدرسي.

اكتشاف املواهب

المدربين  قُبلة  المدراس  السابق  في  وكانت 
لمختلف األلعاب وكانت الرافدة لألندية، ولكن 
الالعبين  يبحثون عن  المدربون ال  بات  اآلن 
والمواهب بل جلُّ االعتماد يكون على الفرق 
المدارس  ولعل  نواديهم،  إلى  لنقلهم  الشعبية 
لمختلف  المواهب  النتقاء  مكان  خير  هي 
األلعاب  من  الكثير  زالت  ما  ولكن  األلعاب، 
شمال وشرق سوريا  مدارس  تُفعل ضمن  لم 
والطائرة  والسلة  والكاراتيه  التايكواندو  منها 
تعتمد  المدارس  وأغلب  المطلوب،  بالشكل 
القدم،  كرة  وهي  األولى  الشعبية  اللعبة  على 
ولكن يتطلب االهتمام أكثر باأللعاب األخرى 

ألنها ال تقل أهمية عن لعبة كرة القدم.
وجرت بطوالت مدرسية في األعوام السابقة 
وألعاب  القدم  كرة  منها  األلعاب  من  للعديد 
إقامة  هو  البارز  ولعل  الجنسين  ولكال  القوى 
بطوالت كرة قدم للفتيات في نقطة تحول جيدة 

في الرياضة األنثوية المدرسية.
السليمة  الصحة  الطالب  تمنح  والرياضة 
والعقل السليم، وممارسة النشاطات الرياضية، 
دورها  لها  خطوة  للطالب  البطوالت  وإقامة 
في  مواهبهم،  وتنمية  قدراتهم  من  الرفع  في 

إقليم الجزيرة.

دور املعلمة واملعلم

دورة   2019 عام  قامشلو  بمقاطعة  وجرت 
وقتها  كانت  نوعها  من  األولى  هي  تدريب 
حيث  الرياضة،  لمادة  والمعلمين  للمعلمات 
كانوا في السابق يتلقون التدريب الدراسي مع 
المعلمات والمعلمين للمواد الدراسية المختلفة، 
ولكن في ذلك العام األمر اختلف، بحيث تلقت 
دروس  الرياضة  لمادة  والمعلمين  المعلمات 
في  منفرد  وبشكٍل  بهم،  خاصة  وتدريبات 
بمدينة  الشرقية  بالناحية  الصناعة  مدرسة 

قامشلو.

أسابيع  ثالثة  مدار  على  استمرت  الدورة 
بشكٍل  كانت  حيث  والعملي،  النظري  بشقيها 
يومي لمدة أربع ساعات ما عدا يوم الجمعة، 
وانضم لها 27 معلمة ومعلم، وكانوا لمرحلتي 
الدورة  من  والهدف  والثانوي،  اإلعدادي 
إدارة  على  وقدراتهم  سويتهم  من  الرفع  كان 
كيفية  وتعليمهم  المختلفة،  الرياضية  األنشطة 
والقوانين  المواد  على  التعّرف  عبر  التحكيم 

للعديد من األلعاب الرياضية المختلفة.
وجرت محاولة وقتها لتفعيل ألعاب أخرى غير 
وألعاب  والسلة  الطائرة  الكرة  مثل  القدم  كرة 
قوى مثل الجري لمختلف السباقات باإلضافة 

لرمي الكرة الحديدية والوثب الطويل.
بعض  انضمام  السابقة  األعوام  شهدت 
المعلمات والمعلمين لدورة التدريب والتحكيم 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  قبل  من  أقيمت  التي 
عبر  خاصة  دورات  شهدت  وحتى  الجزيرة 
مثل  الرياضات  لمختلف  مختصين  مدربين 
ذلك  وكل  السلة  وكرة  والطاولة  الشطرنج 
والمعلم  المعلمة  وأداء  معلومات  يصقل 
ستقام  وكما  الرياضية  للدروس  المختصين 
لمادة  ومدرسين  مدرسات  النتقاء  مسابقة 
الرياضة من قبل هيئة التربية والتعليم بتاريخ 

.2021/9/25

أهمية الحصة الرياضية

الكثيرون  يراها  الرياضة  أن حصة  وصحيح 
ال  بأن  يرى  من  يذهب  وحتى  ترفيهية  بأنها 
كثيراً  هامة  حصة  هي  ولكنها  لها،  لزوم 
وأولها  النواحي،  من  الكثير  من  للطالب 
صحياً وتمنح الطالب النشاط الجسدي وهناك 
والكثير  الشطرنج،  مثل  العقل  تحفز  ألعاب 
األلعاب  لمختلف  نفسها  أبرزت  المواهب  من 
الرياضية  والبطوالت  الرياضة  حصة  عبر 

المدرسية.
في  والتعليم  التربية  هيئة  من  تكليف  يتطلب 
خاصة  لجنة  مدينة  كل  في  الجزيرة  إقليم 
دورها  ويتمثل  المدرسية،  البطوالت  لمراقبة 
في اكتشاف المواهب ورفدها للنوادي، فالكثير 
المنتخبات  عبر  اُكتِشفوا  سابقاً  الالعبين  من 
صعيد  على  البطوالت  في  وتألقهم  المدرسية 

سوريا بشكٍل عام.
إقليم  في  األندية  من  األجدر  كان  بالمقابل 
البطوالت  لمراقبة  مدربيها  تكليف  الجزيرة 
يمتلك  من  انتقاء  على  والعمل  المدرسية 
الموهبة، وطبعاً قلة قليلة من إدارات النوادي 
على هذا األمر، ولكن األفضل  عملت مسبقاً 
للقائمين  مستقبلية  نظرة  هناك  تكون  أن 
الكتساب  معاً  واألندية  التربوي  السلك  على 
جل  ومنحهم  وصقلها،  المواهب  واكتشاف 
خامة  على  النهاية  في  لنحصل  اهتمامهم 

رياضية مستقبلية حقيقية.
ولكن نقطة هامة ال يجوز التغافل عنها في أية 
حصة للرياضة يجب في البداية القيام باإلحماء 
لذلك  السويدية، إضافةً  والتمارين  والحركات 
يجب التركيز على العديد من األلعاب األخرى 
لها،  المستلزمات  وتأمين  المدارس  ضمن 
والسلة  والشطرنج  الطاولة  كرة  ألعاب  مثل 

والطائرة كما ذكرنا آنفاً.
بها  قامت  التي  الهامة  الخطوات  من  ولكن 
مختصين  أشخاص  وهي وضع  التربية  هيئة 
وهم  للمدارس،  الرياضية  الشؤون  إدارة  في 
المناسبة  الخطط  يضعون  سوف  تأكيد  بكل 
الرياضي  بالواقع  لالرتقاء  والمدروسة 
بالمواهب  تعج  مدارسنا  وخاصةً  المدرسي، 

المختلف ومن كال الجنسين.

فريق آرين للسيدات ُيحِرز لقب الدورة 
الكروية بقامشلو...

أهمية حصة الرياضة
 في المدارس

روناهي/ قامشلو ـ اختتمت منافسات الدورة 
أُقيمت  والتي  القدم،  بكرة  للسيدات  الكروية 
مع  وبالتنسيق   »»Gav منظمة  برعاية 
وذلك  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
فريقي  سيدات  بين  جمعت  نهائية  بمباراة 
كالسيكو  ملعب  أرضية  على  وآرين  آفيستا 

جنوب دوار جركين بمدينة قامشلو.

األول  بشوطها  مثيرة  كانت  النهائية  المباراة 
لمصلحتهن  إنهائه  آرين  سيدات  واستطاعت 
الثاني  الشوط  بداية  ومع  رد،  بدون  بهدف 
رد قائم مرمى فريق آرين كرة لفريق آفيستا 
بالخطأ  الكرة  آرين  فريق  من  العبة  ِلتُدخل 
التعادل  الحكم عن هدف  في مرماها، ويعلن 
اعتراض  القرار  آفيستا، ولكن القى  لسيدات 
الحكم  قرر  بدقائق  وبعدها  آرين  فريق  إدارة 
القرار  رفضوا  ولكن  مجدداً،  الهدف  تثبيت 
أيضاً وجلبوا فيديو ألحد الحاضرين على أن 
الكرة ارتدت من القائم الخلفي للمرمى والقائم 
الخارجي الذي ال يُحتسب ضمن الملعب فقرر 
الحكم إلغاء الهدف لترفض إدارة فريق قنديل 
القرار وتوقفت المباراة على إثرها ألكثر من 
تم  وتداخالت  مشاورات  وبعد  ساعة  نصف 

تثبيت الهدف واستئناف المباراة مجدداً.
ومع بدء المباراة سجلت سيدات آرين هدفين 
التعديل  آفيستا  سيدات  وحاولت  متتاليين، 
الحكم عن صافرة  ليعلن  بدون جدوى  ولكن 
النهاية وفوز سيدات آرين بنتيجة ثالثة أهداف 

مقابل هدف واحد.
بعدها بدأت مراسم التتويج والتي كانت على 

الشكل التالي:

ـ أفضل العبة: شهد جدعان من فريق آرين.
ـ أفضل حارسة مرمى: شيندا علي من فريق 

آفيستا.
ـ هدافة الدورة: رزان خضر من فريق آرين 

برصيد ستة أهداف.
ـ جائزة الفريق المثالي: فريق االتحاد.

ـ كأس بطل الدورة: فريق آرين.
ـ كأس المركز الثاني: نادي آفيستا.

للفريقين  جوائز  المنظمة  اللجنة  قدمت  كما 
مالية  منحة  إلى  باإلضافة  والثاني  األول 
الدوري  في  المشاركة  الفرق  لجميع  رمزية 

دعماً لكرة القدم النسائية.
ثمانية فرق  فيها  الدورة شارك  ذكره  الجدير 

وهي: آرين وأربيل واالتحاد وقنديل وآفيستا 
بطريقة  ولُعبت  ونوروز،  وآشتي  وآفاشين 
أيام  أربعة  لمدة  واستمرت  المغلوب  خروج 
تشجيع  إلى  الدورة  من  المنظمة  وهدفت 
شعوب  وجمع  القدم،  كرة  للعب  الفتيات 
شعار  تحت  واحدة  مظلمة  تحت  المنطقة 

»الرياضة تجمعنا«.
الثانية  النسخة  أنشطة  ضمن  الدورة  وتأتي 
من مشروع )بيت الجزيرة( لتعزيز التماسك 
وترسيخ  المشترك،  والمعيشي  المجتمعي 
ولجانب  الجزيرة.  شعوب  بين  األهلي  السلم 
لعبة كرة القدم هناك بطولة كرة الطاولة لكال 
الجنسين بمدينة عامودا ودورة للرجال بكرة 

القدم في مدينة الحسكة.
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عموديأفقي

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1ـ سياسي كردي أغنيل في المانيا. 2ـ من كواكب ـ واسع. 3ـ 
للناهية كمل ـ عشب طبي. 4ـ اشغي من المرض)م( ـ اسم صوت 

الدب ـ نعم بروسي)م(. 5ـ غيث ـ ندما)م(. 6ـ استوحى)م( ـ جذابه 
و ساحرة الجمال. 7ـ توج)م( ـ صوت الغزال ـ صغير الضبع. 8ـ 

عالم طبيب اسالمي ـ جسه. 9ـ صاحب الكتاب وفيات االعيان ـ بيت 
الدجاج. 10ـ حلق شعره ـ من الفاكهة. 11ـ استنشق ـ اديب مصري 

راحل. 12ـ ذكر الدبور ت طليق ـ ازدهار. 13ـ شاعر كردي راحل 
ـ جوهر.

1ـ محمود اوندر ، لين.
2ـ سجود ـ شارد.

3ـ نكال ـ ودارـ سم.
4ـ روف ـ نما ـ لفا.

5ـ جكر خوين ـ لواحظ.
6ـ هستريا)م(ـ سهم.

7ـ بنودـ و ر ل م ا ب و)مبعثرة(.
8ـ اضرم)م( ـ نير)م(.

9ـ احس ـ هس ـ مي ـ تلي.
10ـ ليماسول ـ غيم)م(.

11ـ جارباء ـ رن)م( ـ سنين.
12ـ حسن دكاك ـ تب.

13ـ مظفر النواب ـ سل. 

1ـ نرج ـ ماجالن)م(.
2ـ باكوك)م( ـ حيا.
3ـ مسافرين ـ سمر.

4ـ وجل ـ خروع ـ ابحر.
5ـ دو ـ وتد ـ اساسه)م(.

6ـ ادونيس ـ وسن)م( ـ لن)م(.
7ـ دمناهور ـ لندن.

8ـ نشاء ـ رضي ـ وكر)م(.
9ـ دار السالم ـ ا ا.

10ـ ر ر ـ وهم ـ مسكب.
11ـ المارتين.

12ـ سفح ـ بيلغيتس.
13ـ يلماز كوني ـ نبل.

1ـ سياسي كردي ـ عشب يابس. 2ـ بيت الخيل ـ شاعر و اديب 
عراقي راحل بدون ال التعريف. 3ـ نجيع ـ اقتراف ـ بين االثنين. 4ـ 
صغير القرد ـ من حبوب ـ نجدها ف كلمة مكوك. 5ـ سب ـ اسم انثى 

الغزال)م( ـ زحف. 6ـ متشابهان ـ ما نزور احداثه في حلقات)م(. 
7ـ منطقة في دمشق ـ عاصمة اوربية اللهام. 8ـ حاربنا ـ الشرطه. 

9ـ صور كتاب من كتاب أخرـ رغب)م(. 10ـ في السمكة ـ نعم 
باالجنبي. 11ـ يشاهد ـ حساس)م( ـ من احجار الكريمة. 12ـ شدة 

االندفاع ـ بداية ظلمة بليل ـ بجل. 13ـ قائد الثورة و زعيم الروحي 
للقبائل الكردية.
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فسحة أمل

الشرق األوسط الكبير والخطر األصولي

ليلى مشو: استمرار ممارسات المحتل التركي ومرتزقته 

بحق المدنيين غير مقبول ويجب إدانته دوليًا

أهالي كوباني: تعاون الديمقراطي الكردستاني مع المحتل التركي خيانة للُكرد

اليوسف: ال للهجرة ولُنساهم في البناء
 والنهوض من جديد

حسن عبد الله )حقوقي وكاتب(

العقود  أن  على  متفق  الجميع  يكون  يكاد 
الخمسة األخيرة من القرن 20 كانت العصر 

الذهبي للحركات الثورية الشعبية في تحررها 
بجميع  الغربي  واالستعمار  العبودية  نير  من 
التسميات، من الثورات العربية إلى األفريقية 
والجنوب شرق اآلسيوية إلى أمريكا الالتينية، 

حيث كان المد الثوري في أوجه واالستعماري 
الرأسمالي في انحسار وزوال إن صح التعبير.
بداية  في  الرأسمالي  المدبر  العقل  أن  إال   
األلفية الثانية ونتيجة دراسات ومراكز أبحاث 

عبد الله العتيبي )كاتب(

صراعات القوى الدولية تغير العالم 
وموازين القوى فيه باستمرار، وهذا 

من منطق التاريخ وطبيعة البشر، فال 
شيء يبقى على حاله في األمم والشعوب 
والمجتمعات وال في الدول والمؤسسات 

الدولية، ورصد هذه التغيرات والتحوالت 
الناتجة عنها مفيد لتشكل الوعي وبناء 

الرؤى واستشراف المستقبل.
يتحدث بعض المحللين والمفكرين من 

داخل أمريكا وخارجها عن تراجع الدور 
األمريكي دولياً، وهو تراجع وانسحاب تّم 

التنظير له من قبل تيار عريٍض في الداخل 
األمريكي، وكان من أكثر المبشرين به 

والمنظرين له الرئيس األسبق باراك أوباما، 
الذي بخالف غيره من الرؤساء لم يكتِف 

بتأليف كتاٍب واحٍد عن سيرته، بل كتب وما 
زال يعد بغيرها، والرئيس الحالي جو بايدن 
كان نائبه لفترتين رئاسيتين وفهم طروحات 

تيار بهذه القوة مهمة جليلة ونافعة.
هذا التراجع للدور األمريكي دولياً وصعود 
قوى دولية جديدة تقف على رأسها الصين، 

يمكن رصده بسهولٍة وتخلّي أمريكا عن 
حلفائها حول العالم وقرارات إضعاف 

الحلفاء بمنع األسلحة االستراتيجية، 
وإضعاف بسط القوة وإعاقة اإلصالحات 

وممارسة الضغوط على الحلفاء مع التساهل 
مع الخصوم في الوقت نفسه، كلها تشير إلى 

حقيقة هبوط تدريجي للدور الدولي والقوة 
اإلمبراطورية.

ال يعني الحديث عن تراجع الدور األمريكي 
بأي حاٍل »نهاية التاريخ«، وال أن أمريكا 
ستصبح دولة ضعيفةً بين عشية وضحاها 

هذا ال يتحدث عنه أحد، ومما يمكن رصده 
بالتوازي مع هذا »عودة األصولية« في 

العالم اإلسالمي بدعم من اليسار الليبرالي 
األمريكي والغربي، حيث أصبحت أمريكا 

والغرب ملجأ ومركزاً دولياً لكل الجماعات 
والرموز األصولية، ومن هنا يتضح 

فارٌق مهٌم في تعامل الدول مع التحديات 
القائمة والمستقبلية، وهو أن الدول العربية 

والمسلمة معرضةٌ أكثر لمخاطر هذه 
األصولية التي ستطال الغرب والعالم، ولكن 

الحقاً ومن العمى االستراتيجي االكتفاء 
بما ترصده المؤسسات السياسية واألمنية 

واألكاديمية واإلعالمية الغربية على أنه هو 
الذي يجب أن يرتب أولويات دول المنطقة 

وطموحات شعوبها.
في مواجهة ظاهرة دوليٍة بحجم 

ظاهرة اإلرهاب، فالفارق 
بين الدول الغربية 

والدول العربية واسٌع 
بحكم طبيعة الخطر 

وعمق الفهم لهذه 
الظاهرة، التي 

تتقدم فيها الدول 
العربية على 
الغربية في 

حجم الخطر 
األصولي 

وطبيعة 
اإلدراك العميق 

له.
السعودية تعاملت 

بكل الجدية الالزمة 
في مواجهة ظاهرة 
اإلرهاب، وعلمت 

هي والدول العربية 
القائدة والرائدة في مصر 

واإلمارات عن طريق عمق 
المعرفة وسعة التجربة، أنه ال يمكن 

القضاء على اإلرهاب وتنظيماته دون 
التعامل مع المنبع الرئيس له، وهو جماعات 

اإلسالم السياسي التي تنتشر في كل مكان 
من الدول العربية واإلقليمية كتركيا، وأكثر 
من هذا لقد قامت السعودية بتنظيم وإحكام 

السيطرة على األموال والمؤسسات التي قد 
اخترقتها هذه الجماعات في السابق، وأصبح 

بعضها نموذجاً لما يمكن للمؤسسات أن 
تصنعه في مواجهة اإلرهاب حين يتم إعادة 

بنائها بشكٍل صحيح وأولويات محكمة مع 
تنظيفها من عناصر »اإلسالم السياسي«.

تجدد االتهامات للسعودية بأي مسؤولية عن 
جريمة الحادي عشر من سبتمبر اإلرهابية 

نهٌج فشل سياسياً وافتضح أكاديمياً، 
واستجراره عند أدنى خالٍف مع السعودية 
أصبح أقرب ما يكون إلى الدعابة السمجة 

ويمثل ابتزازاً 

رخيصاً غير 
الئق بالدول المحترمة فضالً عن الكبرى 

في العالم.
في الذكرى العشرين ألحداث الحادي 

عشر من أيلول ثمة فرٌق ظاهٌر بين من 
يعي الخطر األصولي على حقيقته وعمقه، 

ومن يتعامل مع ظواهره وأطرافه، فقط 
كما يجري في الدول الغربية ال عن جهٍل، 

بل عن اختالٍف في ترتيب األولويات 
والمصالح، وسبق للدول الغربية أن وجدت 

مصالحها مرتبطةً بجماعات اإلسالم 

السياسي مراراً عبر العقود الماضية، ومن 
أبرز شواهدها القريبة تاريخياً والحاضرة 

في الذهن تلك األحداث المشؤومة فيما كان 
يُعرف بـ«الربيع العربي«، حيث كان يُراد 
للجماعات األصولية أن تحكم الدول 
العربية بشكٍل مباشر ولكنهم 

فشلوا.
الخطر األصولي 
الخطير ليس 

حكراً على 
دولٍة 

بعينها 
وهو 
ذو 

منابع 
مختلفة 

ولكنه 
موحد 

الهدف والغاية، 
والستيعاب سعته 
وانتشاره يكفي معرفة 

أنه ينطلق من شبه القارة 
الهندية وأفغانستان شرقاً، إلى مصر 

وليبيا والمغرب العربي غرباً، ومن ماليزيا 
جنوباً إلى تركيا شماالً، وفي منتصف هذا 

الخطر كله تقع إيران ونظامها وأتباعها 
ومليشياتها في العراق وسوريا كما في 

لبنان واليمن، والمودودي والخميني وحسن 
البنا وسيد قطب نماذج لما يمكن لألفكار 

والتنظيمات أن تصنعه وتغيره على مدى 
عقود من الزمن، فالخطر األصولي ليس 

وهماً وال مبالغةً والتقليل من شأنه ألي سبٍب 
منذٌر بازدياد الخطر.

على مدى عقوٍد من الزمن فشلت أكاديمياً 

وسياسياً كل المحاوالت للتفريق بين 
جماعات اإلسالم السياسي وجماعات 
اإلرهاب، ولم يستطع أي طرحٍ علمي 

رصين أن يثبت أي تفريق متماسٍك بينهما، 
ويمكن تذّكر مقوالت الرئيس المصري 
الراحل أنور السادات حينما كان يكرر 

ويؤكد أنه ال فرق بين »جماعة اإلخوان« 
و«جماعات اإلرهاب«، وأن »والية 

المرشد« ال تختلف عن »والية الفقيه«.
ال أحد ينكر قوة أمريكا وتأثيرها ولكن 

الدول العربية ليست جمهوريات موٍز بأي 
حاٍل من األحوال، ومن أسباب ضعف الدول 
واإلمبراطوريات ضعف الفهم الدقيق للواقع 

وتوازناته، وتباين الغايات وتغيير طبيعة 
ومتانة التحالفات، وكمثاٍل سريعٍ فهبوط قوة 
االتحاد السوفييتي تم في سبعة عقوٍد وصوالً 

لتفككه، ولكن روسيا وريثته لم تزل إحدى 
أقوى دول العالم تأثيراً ونفوذاً حتى اليوم 

وفي المستقبل.
الغموض الذي يكتنف مستقبل توازنات 

القوى الدولية يتصاعد وتتصاعد معه 
الصراعات بين الدول على جميع 
المستويات السياسية واالقتصادية 

والعسكرية، والدول الحيّة تسعى إلدراكه 
وحماية مصالحها وتخفيف مخاطر تنتج 

عنه.
ترتكب األخطاء حين تتم قراءة المشاهد 
الُمعقدة بشكٍل سطحيٍ، ومن ذلك أن يتم 

تصوير أن تركة الجماعات األصولية في 
مصر أو السودان أو تونس أو المغرب أو 
غيرها، قد انتهت، فالجماعات األصولية 
ال تنتهي بقراٍر وال تتالشى بأمنياٍت، بل 

بالخطط االستراتيجية الشاملة وطويلة 
المدى، وعند التدقيق فاألصولية ما زالت 

موجودة في كل الدول السابقة وتؤثر وتطّور 
أساليبها.

أخيراً، فمراكز الثقل األصولية في المنطقة 
مدعومة من مراكز ثقل أصولية موجودةٍ 
في عدد من الدول الغربية، التي ما زالت 

هذه الجماعات تعمل فيها بأماٍن وتنظيٍم 
ودعٍم.

عين عيسى / حسام إسماعيل ـ جددت الرئيسة 
ليلى  سبي  كري  مقاطعة  لمجلس  المشتركة 
جرائم  بإدانة  الدولي  للمجتمع  دعوتها  مشو 
وانتهاكات الدولة التركية المحتلة داخل وخارج 
حوادث  تكرار  بعد  المحتلة  المقاطعة  أراضي 
تعذيب واختطاف وقتل المدنيين، وأشارت إلى 
الدولي  المجتمع  قبل  من  إدانة  وجود  عدم  أن 

يؤكد مشاركته في تلك الجرائم واالنتهاكات.
ومرتزقتها  المحتلة  التركية  الدولة  تستمر 
المناطق  في  المدنيين  بحق  انتهاكات  بارتكاب 
بصقور  يُعرف  ما  مرتزقة  أقدم  حيث  المحتلة، 
علي  الشاب  بتعذيب   20 للفرقة  التابعين  السنة 
السلطان الفرج من عشيرة النعيم وإهانته بطريقة 
جرائم  تجددت  فيما  أخالقية،  وغير  وحشية 
اختطاف مدنيين من مناطق مقاطعة كري سبي 
المنطقة  أهالي  بحق  مجازر  وارتكاب  المحتلة، 
عائلة  راح ضحيتها  التي  )الصفاوية(  كمجزرة 

كاملة في الرابع من شهر آب المنصرم.

الضامن الرويس مل يفي بوعوده

وحول ذلك تحدثت لصحيفتنا الرئيسة المشتركة 
البداية  وفي  مشو،  ليلى  سبي  كري  لمقاطعة 
المحتل  حيال جرائم  الدولي  الصمت  استهجنت 
لم  أعلم  ال  وقالت:  بشدة  ومرتزقته  التركي 
حيال  الدولي  المجتمع  قبل  من  الصمت  هذا 
السوريين  المدنيين  تجاه  التركي  المحتل  جرائم 
عدم  لحالة  وتعرضها  المحتلة،  المناطق  في 
إدانة  نريد  المستمر،  والتصعيد  االستقرار 
تقوم  التي  الممارسات  تجاه  وصريحة  واضحة 
فالوضع  لها،  حد  ومرتزقتها ووضع  تركيا  بها 
تلك  في  العيش  وأصبح  يُحتمل  يعد  لم  هناك 

المنطقة كابوساً ال يُطاق.
وتابعت ليلى بقولها: نطالب الضامن الروسي في 
بدوره كطرف ضامن  والقيام  بتعهداته  االلتزام 
األول  تشرين   22 في  سوتشي  اتفاق  بموجب 
2019 وعلى الضامن الروسي أن يفي بتعهداته 
بموجب  النار  إطالق  ووقف  المدنيين  بحماية 

الرئيسي  السبب  هو  وهذا  الدولية،  االتفاقات 
لوجوده في المنطقة لذلك هنالك مسؤوليات تقع 

على عاتقهم في هذا اإلطار وهي حماية المدنيين 
التي  االعتداءات  ووقف  المنطقة،  في  العّزل 

تتكرر من قبل المحتل التركي بشكٍل مستمر.
وكشفت ليلى وقالت: لقد أبلغنا الجانب الروسي 
خالل اجتماعنا األخير معهم استيائنا من دورهم 
المدنيين  تعرض  واستمرار  ضامن(،  )كطرف 
لخطر االعتداءات التركية على الطريق الدولي 
في  الروسية  الدوريات  وجود  رغم   ،m4
مسؤولياتهم  على  بالوقوف  وطالبناهم  المنطقة، 
في إطار الحرص على سالمة المدنيين، وإيقاف 
اعتداءات الدولة التركية المحتلة وجرائمها بحق 

المدنيين، وآخرها )مجرزة الصفاوية(.
مقاطعة  لمجلس  المشتركة  الرئيسة  وأنهت 
كري سبي حديثها بالتأكيد على وجوب أن يأخذ 
إدانة جرائم  في  الحقيقي  دوره  الدولي  المجتمع 
تجاهها،  قوية  فعل  ردة  وبلورة  التركي  المحتل 
مناطقهم  إلى  للمهجرين  آمنة  عودة  ولضمان 
روا منها بعد عدوان 19 تشرين األول  التي ُهّجِ
ومرتزقتها  التركية  الدولة  ومحاسبة   ،2019

على جرائمهم وتقديمهم للعدالة الدولية.

كوباني / سالفا أحمدـ  طالب األهالي في كوباني 
عن  بالكف  الكردستاني  الديمقراطي  حزب 
شراكته مع المحتل التركي في هدر دماء الشعب 
الكردي، وأكدوا بأن تعاون الحزب الديمقراطي 
للشعب  خيانة  التركي  المحتل  مع  الكردستاني 

الكردي ولتاريخه وثقافته.

 23 منذ  كردستان  باشور  مناطق  تتعرض 
جيش  قبل  من  همجي  لهجوم  المنصرم  نيسان 
االحتالل التركي، وسط تعاون ورضوخ علني 
الكردستاني مع مخططات  الديمقراطي  للحزب 
المحتل التركي الساعية لتصفية الوجود الكردي 
وإبادته، وعلى خلفية الهجمات التي تشنها دولة 
المشروع  الدفاع  التركي على مناطق  االحتالل 
الديمقراطي  وتعاون معها، شنت قوات الحزب 
الكردستاني في الرابع من أيلول الحالي هجوماً 
خليفان،  منطقة  في  الكريال  من  مجموعة  على 
أدى إلى استشهاد سبعة مقاتلين من الكريال، مما 
أدى إلى ردود فعل غاضبة ومستنكرة في الشارع 

كردستان  باشور  حكومة  تعاون  تدين  الكردي، 
مع عدو الشعب الكردي تركيا، وتطالب بالكف 

عن السير في هذا الطريق الخطير.

الدميقراطي الكردستاين يتحّمل 
املسؤولية التاريخية

استطالعاً  صحيفتنا  أجرت  ذلك  على  وتعليقاً 
تحدث  البداية  وفي  كوباني،  في  األهالي  آلراء 
المواطن خليل أحمد قائالً: الهجمات على باشور 
الكردي  الشعب  قيم ووجود  تستهدف  كردستان 
تركيا  تحاول  لذا  األربعة،  أجزاء كردستان  في 
من خالل هجماتها قتل إرادة الشعب الكردي في 

المنطقة.
وأضاف أحمد: في وقت يمر به الشعب الكردي 
علينا  يجب  كان  الفناء،  أو  البقاء  مرحلة  في 
واحدة  يداً  نكون  أن  كردية  وأحزاب  كشعب 
تستهدف  التي  والمؤامرات  الهجمات  هذه  أمام 

وجودنا ومكتسباتنا، ولكن هنالك بعض الجهات 
تتعاون  الكردستاني  الديمقراطي  رأسها  وعلى 
مع أعداء الشعب الكردي وتنفذ أجنداتها الرامية 
أحمد  خليل  واختتم  الكردي.  الوجود  إلنهاء 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  نطالب  بقوله: 
بالكف عن تعاونها مع عدو الكرد في سفك دماء 
الشعب الكردي، وتعاونه مع المحتل التركي في 
للشعب  ضرب مكتسبات الشعب الكردي خيانةً 

الكردي ولقضيتهم العادلة.

املُخطط الرتيك يستهدف
 باشور أوالً

محبوبة  المواطنة  تحدثت  ذاته  السياق  وفي 
عطو قائلة: نُدين العالقة المشبوهة بين الحزب 
الديمقراطي الكردستاني ودولة االحتالل التركي. 
شراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة 
االحتالل التركي يؤثر بشكٍل كبير على العالقة 

بين الكرد في كل مكان، لذا نطالبها بالكف عن 
االستمرار بشراكتها مع تركيا والعمل من أجل 

المصلحة الكردستانية.
دولة  فقال:  تحدث  دالي  مسلم  المواطن  أما 
أساليبها  بكافة  جاهدة  تحاول  التركي  االحتالل 
الكرد  بين  الهوة  خلق  كردستان  باشور  في 
معه  يتفق  أسف  كل  مع  كردي  طرف  وهناك 
من أجل تحقيق هذه الرغبة، في الوقت الذي كنا 
ننتظر تعاون ومساندة حكومة باشور كردستان 
بوجه  الكريال  تبديها  الذي  البطولية  للمقاومة 

عدونا  مع  بتعاونهم  اصطدمنا  التركية،  الفاشية 
في تصفية وجودنا.

فيه  خاطب  نداًء  مسلم  وّجه  حديثه  نهاية  وفي 
تعاونكم  قائالً:  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
على  بل  بشيء،  منه  تستفيدون  لن  العدو  مع 
العكس فالمقاومة التي يُبديها أبطال الكريال هي 
كردستان،  باشور  في  مصيركم  ستحدد  التي 
باشور  هدفه  الشوفيني  التركي  المخطط  ألن 
الوجود  إنهاء  يريد  فهو  آفا،  وروج  باكور  قبل 

الكردي في كل مكان.

في  المثقفين  التحاد  المشترك  الرئيس  قال 
منبج وريفها أحمد اليوسف، أن الشبان الذين 
يسعون للهجرة يعتقدون بأنها ستقدم لهم الكثير 
وتفتح لهم أفق وحياة جديدة، ولكن في الواقع 
فإن »هذه الهجرة تستنزف طاقات بلدهم التي 

تحتاجهم اآلن أكثر من أي وقت آخر«.
ملحوظ  بشكٍل  تزايدت  األخيرة  اآلونة  في 
هجرة الكثير من الشباب إلى الخارج في سابقة 
خطيرة تستهدف الفئة الشابة في منبج والمناطق 
األطراف  بعض  وهناك  األخرى،  المحررة 
للهجرة  سوريا  في  الشابة  الفئة  دفع  في  تساهم 
يحتاجهم  الذي  الوقت  في  لديهم،  اليأس  وزرع 
الذي  المجتمع  في  والنهوض  البناء  في  الوطن 

عانى إطالة أمد األزمة في البالد.

الشباب طاقة املجتمع 
وقوته الضاربة

في ذات السياق تحدث الرئيس المشترك التحاد 

لوكالة  اليوسف  المثقفين في منبج وريفها أحمد 
في  تحدث  التي  الثورات  دائماً  فقال:  هاوار 
ألن  الشباب  باألغلب  بها  يقوم  البلدان  مختلف 
الشباب طاقة المجتمع وقوته، والمجتمع الذي ال 
التقدم  يمتلك هذه الطاقة مجتمع غير قادر على 

والتطور والتغيير.
هدفهم  أصبح  الذين  الشبيبة  اليوسف:  وأشار 
األول هو الهجرة يظنون أنها ستقدم لهم الكثير 
الواقع  في  ولكن  جديدة،  وحياة  أفق  لهم  وتفتح 
هذه الهجرة تستنزف طاقات بلدهم التي تحتاجهم 
اآلن أكثر من أي وقت آخر، وقد تؤثر عليهم سلباً 
في الخارج من تغيير لألفكار والضغوطات التي 

يعانونها في بلدان المهجر، وقد تصل لإلذالل.
وأضاف اليوسف: إذاً التأثير سلبي للموجود في 
بلدك  جعلت  أنت  الداخل  في  والخارج؛  الداخل 
يستنزف طاقات وإمكانات كبيرة، وهي بحاجة 
إليك اآلن أكثر من أي وقت آخر، فالبلد اآلن في 
ولكن  المؤسسات،  وإنشاء  اإلعمار  إعادة  طور 
الشباب  على  قليالً  تكون صعبة  ربما  الظروف 
يكون  أن  يجب  ولكن  متواضعة،  واإلمكانيات 

وليس  معاً  المشاكل  لتجاوز  وعياً  أكثر  الشباب 
الهروب منها.

في  المثقفين  التحاد  المشترك  الرئيس  واختتم 
منبج وريفها أحمد اليوسف حديثه بالقول: على 
اإلدارات والمؤسسات أن تهتم أكثر بالفئة الشابة 
ودورهم في المجتمع إيجاد وتأمين فرص العمل 
يبدؤون بها  تقديم بعض اإلمكانات كي  أو  لهم، 
في  الجميع  عاتق  على  تقع  فالمسؤولية  الحياة، 
المجتمع ومنظمات المجتمع المدني، وحتى على 
المحافظة  أجل  من  يتعاونوا  أن  يجب  الشباب 

على هذه الطاقة.
والجدير بالذكر أن العشرات من الشبان تعرضوا 
للضرب واإلهانة على الحدود التركيةـ  السورية 
من  العبور  محاولة  أثناء  األخيرة  األسابيع  في 
سوريا إلى تركيا، ما يُعيد إلى الواجهة مخاطر 
تعّمدوا  األتراك  الجنود  بأن  الهجرة، خصوصاً 
غرق  عن  ناهيك  الموت،  حتى  الشبان  ضرب 
أثناء محاولة  البحار  المهاجرين في  المئات من 

الوصول إلى الغرب.

ابتدعت الديمقراطية كخدعة لتمييع ما تبقى من 
الحركات الثورية وتدجينها وترويضها إلطالة 
أن  بعد  للحرية،  التواقة  الشعوب  تطلعات  أمد 
ضمت تلك الحركات لقوائمها اإلرهابية لتكون 
السيف الُمسلط تستخدمها عندما تدعو حاجتها 

المصلحية.
نتيجة  أوجالن  هللا  عبد  القائد  وباعتقال   
أمريكي  إسرائيلي  وبتنفيذ  الكونية  المؤامرة 
استطاعت   1998 عام  في  وإقليمي  أطلسي 
بشكل ما في تغيير قواعد االشتباك بين العمال 
الكردستاني وتركيا وذلك لتحجيم المد الثوري 
لحزب العمال الكردستاني، حتى كان ما يُسمى 
الربيع العربي )الفوضى العربية( 2011 حيث 
الشرق  البلدان  المتوحشة  الرأسمالية  أغرقت 
أوسطية باآلالف من العناصر المتوحشة والتي 
دربتهم سابقاً وتحت مسميات مختلفة من الحر 
والشرقية  سليم  والسلطان  وداعش  والنصرة 
دماراً  عاثت  التي  القطعان  من  إلخ  ووو... 

وخراباً في كل مكان.
استخباراتية  وبغرف  وقتالً  ونهباً  وفساداً 
بأردن  موك  إلى  عنتاب  غرفة  من  مشتركة 
للكرد  اإلبادة  تلك  من  األكبر  النصيب  وكان 
سواء في شنكال أو حالياً بعفرين وسري كانيه 
وكري سبي وكل ذلك تحت مرأى من أبناء العم 
سام، فكوباني كانت المساحة التي تقاطعت فيها 
خطوط أبناء العم سام وتحالفها مع إرادة أبناء 

أوجالن في دحر داعش ربيبة تركيا وشقيقاتها 
داعش  حققت  أن  بعد  وبريطانيا  أمريكا  من 
عندها  والشعوب،  الدول  تفكيك  في  أهدافهم 
ومد  داعش  بمحاربة  التظاهر  لهم  بد  ال  كان 
يد العون ألبناء روج آفا من الوحدات الكردية 
التي تفننت في دحر داعش ولتشاركهم أمريكا 
في  اآلن  داعش  عناصر  من  اآلالف  النصر، 
سجون اإلدارة الذاتية الفتية لتتحمل تلك اإلدارة 
وزر حمايتهم ألجل غير مسمى مع تنصل تلك 
الدول في تحّمل مسؤولياتها األخالقية باستالمها 
لرعاياها من الدواعش أو إنشاء محكمة دولية 

وبتمويل دولي لمحاكمة تلك العناصر.
وليبقى  واهية  بحجج  وتتحجج  تتنصل  أنها  إال 
تنفجر  قد  التي  الموقوتة  كالقنبلة  الهول  مخيم 
أية  عن  بمنأى  تركيا  ولتبقى  لحظة،  أية  في 
لتلك  وتمويلها  دعمها  في  ومساءلة  مسؤولية 
المجاميع التي عاثت وتعيث في مناطقنا المحتلة 
وترتكب كل أنواع اإلجرام في كل من عفرين 
وسري كانيه وكري سبي وشنكال، أمريكا تتقن 
اللعب بقواعد اللعبة التي تدمر الدول والشعوب 
في  الدوران  الشعوب  تتقن  ولألسف  وبمهارة 
هالتها، وتتقن ما تبقّى من الحركات الثورية في 
بمنأى عن كل  نكون  أن  أتمنى  األحلى،  الحلم 
سنظل  األمل  مساحة  وكلما ضاقت  ذكرت  ما 

نأمل .
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

حرُب الشعِب الثورّية ــ 2 ــ
دجوار أحمد آغا

للحرِب  عديدٍة  بتجارٍب  الشعوِب  تاريُخ  يزخُر 
الشعبيّة، التي استطاعت عبر تجاوِز منعطفاِت 
الحضوِر  إلى  التغييِب  من  االنتقاَل  خطيرة، 
الَمَواِت  وحالة  اإلرادِة  مصادرِة  ومن  الفاعِل، 
إلى امتالِك ناصيِة قرارها واالنبعاِث، إال أّن ذلك 
لم يتحقق من فراٍغ، بل بفضِل قادٍة أخذوا على 
القدوِة  شرائط  وحققوا  التنوير  مهمةَ  عاتقهم 
النضاليِّة والمعرفيِّة، ليتحّوَل النضاُل إلى تقاليٍد 
على  للمحافظِة  اليوميِّة  الحياِة  في  مجتمعيٍّة 

المكتسباِت واستمراِر النهوِض.

قضايا الشعوب واملجتمعات

الرأسماليِّة  الحداثِة  عصِر  في  الشعوُب  تعيُش 
جملةً من األزماِت والقضايا التي أفرزتها سلطةُ 
بأّن  القومويِّة من عدةِ نواحٍ، بحيث نرى  الدولِة 

معيشيّة  بأزماٍت  انشغلت  والمجتمعاِت  الشعوَب 
التي  الحاكمِة  السلطاِت  من جانِب  بشكٍل ممنهجٍ 
ال تترك لهذه الشعوِب مجاالً للتفكيِر والعمِل من 

أجِل تحسيِن واقعها والتطوِر نحو األفضل.
واالجتماعيّةُ  االقتصاديّةُ  األزماُت  هذه  تتراكم   
اإلطالِق  على  وأخطرها  والبيئيّةُ  والسياسيّةُ 
ال  بحيث  له  مثيَل  وال  فظيعٍ  بشكٍل  األخالقيّة 
وتدفُع  وطأتها،  من  الخروَج  الشعوُب  تستطيُع 

هذه القضايا واألزماُت الشعوَب إلى البحِث عن 
حلوٍل مؤقتٍة لتجاوِز هذه األزماِت والقضايا التي 
تهددُ لقمةَ عيشها وتجعلها تعيُش حالةً من العبوديِّة 
والتبعيِة للسلطاِت الحاكمة، والتي بدورها تكوُن 

تابعةً وتدوُر في فلِك قوى الهيمنِة العالميّة. 
حروباً  معها  جلبت  والقضايا  األزمات  هذه 
الشعوِب  هذه  بنيِة  في  هائل  دماٍر  عن  أسفرت 
مجازَر  حدوِث  جانِب  إلى  النفسيّة،  وتركيبتها 
وإباداٍت عرقيّة بحّقِ العديد من الشعوِب األصيلِة 
ال  المثال  سبيل  على  هنا  ونذكر  مناطقها  في 
الحصر: )األرمن والسريان واليهود والكرد في 
الشرق األوسط وكذلك الهنود الحمر في أمريكا(. 
باإلضافة إلى ذلك، استطاعِت الحداثةُ الرأسماليّةُ 
إحداَث شرخٍ  البشريِّة  عمِر  من  قرنين  آخر  في 

واسعٍة،  هّوةٍ  وخلِق  نفسها  الشعوب  بين  واضحٍ 
ما  نوعاً  تعيُش  شعوباً  أنتجت  بأنّها  نرى  حيث 
من  بحالِة  وتتمتُع  نسبياً  ومتطورة  متقدمة  حياة 
بعد قروٍن من القتِل  الرفاهيِة لدرجة ما – طبعاً 
المقابل،  الطرف  وعلى   – بينهم  فيما  والدمار 
هناك شعوٌب ال زالت تكافُح وتعمُل من أجل أن 
تحظى بحياةٍ الئقٍة وكريمٍة وتتجاوُز خطَر الفقِر 
المدقعِ. )شعوُب أوروبا الغربيّة وأمريكا الشماليّة 
من حيث الرفاهية والتطور نسبيّاً نموذجاً، وبقيةُ 
حدوِث  مع  اآلخر  الطرِف  على  العالِم  شعوِب 
بعِض االستثناءاِت في السنواِت القليلة الماضية(.

حلُّ الشعوِب ألزماتها وقضاياها

ماذا كان رد الشعوب على هذا االنقساِم الحاصِل؟ 
بطبيعِة الحاِل فإنَّ شعوَب أوروبا الغربيّة وأمريكا 
الشماليّةَ على وجِه الخصوص كانت قد خاضت 
قوى  مواجهِة  في  ثوريٍّة  تجارَب حروٍب شعبيٍّة 
التضحياِت  من  الكثيَر  وقدّمِت  العالميِّة  الهيمنِة 
الِجساِم في سبيِل الوصول إلى ما هي عليه اآلن. 
وبالتأكيد فإنَّ واقعها اآلن أفضل بكثير من واقعِ 
وحتى  الالتينيّة  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  شعوب 
شعوب أوروبا الشرقيّة والسبُب في ذلك يعود - 
وإلى حدٍّ كبيٍر- للسياسِة الشعبويِّة والثورويِّة التي 
اتبعتها قوى الهيمنِة العالميِّة والحداثِة الرأسماليِّة 
)حرية  الليبراليِّة  مفهوم  على  اشتغلت  بحيث 

الفرد(.
أين يكمُن الحل لهذه المعضلِة التي تواجهُ الشعوَب 
الشعوِب  لهذه  يمكن  وكيف  والمجتمعاِت؟! 
هذه  وردِم  الحاجز  هذا  كسِر  من  والمجتمعاِت 
الهوةِ التي تفصُل فيما بينها كشعوٍب تتطلُع للسالم 
والعيش المشترك، لمعرفة ذلك نحن بحاجة الى 

عدة أمور أساسيّة يمكننا تلخيصها بما يلي: 
ــ إطاٌر نظرّي وفكرّي قادٌر على تحليِل وتفسيِر 
إلى  والشعوِب  بالمجتمعاِت  أدّت  التي  األسباِب 
الفكرّي  والتخلِف  االنحطاِط  من  حادٍّ  مستوى 
واألخالقّي، على الرغِم من وصول هذه الشعوِب 
كالعلوِم  أخرى  مجاالِت  في  والمجتمعاِت 
كما  للغايِة.  متطوٍر  مستوًى  إلى  والتكنولوجيا 
لإلجابِة  النظريِة أن تكوَن كافيةً  يجب على هذه 
الشعوب  لقضايا  الحلوَل  وتقدَّم  مقنعٍ  بشكٍل 
والمجتمعات وتنقذها من الكوارِث المحدقِة بها.  
منضبطٍة  فكريٍّة  مجموعاٍت  وتنظيُم  تدريُب  ــ 

وملتزمٍة بالنهجِ الذي يسير وفق النظريّة والفكِر 
الشعوب ومصالحها، وأن  يمثُل هذه  الذي  الحّر 
لتحويل  مباشرة  إمكانيّةً  المجموعات  هذه  تمتلَك 
أفعاٍل  إلى  وتترجمها  ما هو نظرّي وفكرّي  كلَّ 
ملموسٍة على أرِض الواقع بين الشعب من خالل 

كوادرها المؤهلين والمدّربين على ذلك. 
في  وعملّي  فعلّي  بشكٍل  الشعوِب  إشراُك  ــ 
أبنائها  مشاركِة  من خالل  الديمقراطيِّة  ممارسِة 
اإلنسانيِّة  القضايا  أجل  من  والنضاِل  الكفاحِ  في 
يكوَن  أن  أي  والقوميِّة؛  والمعتقِد  الديِن  قبل 
الحريةَ  تعشَق  وأن  لإلنسانيّة،  األوُل  انتماؤها 
وتكوَن  الحقيقِة  إلى  الوصوِل  أجِل  من  وتسعى 
المجتمعِ  سبيِل  في  التضحياِت  لتقديِم  مستعدةً 
هو  الحالي  عصرنا  بأنَّ  وتؤمَن  ككّل  اإلنسانّي 
التي  والشعوِب  للحريِّة،  التّواقِة  الشعوِب  عصُر 

فعلّي على  بشكٍل  وتمارُسها  بالديمقراطيِة  تؤمُن 
أرِض الواقعِ من خالل إدارتها نفسها بنفسها. 

خصائص املناضل الثورّي

للمناضل الثورّي دور أساسّي ورئيسّي في سير 
والمكافُح  فالمناضُل  الثوريّة،  الشعِب  حرِب 
المسؤوليّةُ  وتقُع  الثورةِ  روَح  يُمثل  الثورّي 
القدوةَ  كونه  عاتقه  على  واألخيرة  األولى 
ال  لذا  الشعبيّة.  الحرب  هذه  قيادةِ  في  والطليعةَ 
بد من توفر بعض الخصائص المهمة فيه وليس 
كل من ادّعى النضاَل وشارك في الثورة استحقَّ 

توصيَف المناضل والثورّي. 
يكوَن  أن  بدايةً  الثورّي  المناضل  على  يجب  ــ 
يكوَن  وأن  وشعبه  لوطنه  الشديِد  بالحِب  مفعماً 
على استعداٍد تاٍم للتضحيِة بنفسه في سبيِل شعبِه 

ووطنه. 
الصف  أي  الشعب  صف  في  يكون  أن  عليه  ــ 
األشكاِل  من  شكٍل  بأّي  يجوز  وال  الديمقراطّي 
أن يقَف في صِف الدولِة أو أن يقوَل بأنّها دولة 
ديمقراطيّة فالدولةُ والديمقراطيّة خطان متوازيان 

ال يلتقيان أبداً. 
يعمُل  االشتراكيِّة.  أجل  من  يكافح  أممّي  ــ 
يبخُل  ال  لكنه  وطنه،  أجِل  من  األولى  بالدرجة 
وتقديم  يحتاجه  آخر  مكاٍن  أّي  في  بالعطاِء 
العشرات من الكوادر ألرواحهم دفاعاً عن لبنان 
والقضية الفلسطينية في مواجهِة اجتياحِ بيروت 
دليل  خير  شقيف  قلعة  مقاومِة  في   1982 سنة 

على ذلك.
ــ غير منكمٍش، بل يتسم بروحِ المبادرةِ والحماسِة 
من  المزيِد  لتحقيِق  ومندفٌع  عاليٍة،  معنوياٍت  ذو 
أو  الفكريّة  أو  العسكريّة  سواء  االنتصاراِت 

المجتمعية من خالل تنظيم المجتمع وتثقيفه.
المرونِة والصالبة.  بين  ــ يجمع بشكٍل متوازٍن 
يبدي  فيُكسر«،  قاسي  وال  فيعصر،  ليٌن  هو  فال 
المرونة في تعاطيه مع مجتمعه فيتفهم حاجاته، 
مواجهة  في  القسوة  وأحياناً  الصالبة  مقابل 
مسيرة  تعترض  التي  والعوائق  التحدياِت 

النضال. 
بأدّقِ  يهتم  حساباته.  في  ودقيٌق  وحّساٌس  يقٌظ  ــ 
بعض  أّن  بعمٍق  ويدرُك  الصغيرةِ،  التفاصيِل 
القضايا إنّما تنشأ من تفاصيل صغيرة تم إهمالها 

فتراكمت، ولهذا فهو دوماً يقٌظ ومنتبه.
ــ باحٌث ومدقٌق في التعلِم. يهتم بالبحِث والتدقيِق 
عالقات  ويقدر  الحياة،  جوانِب  مختلِف  في 
إلى  ليصل  بينها،  المتبادل  والتأثير  االرتباط 

أهدافه ويصنع من ال شيء شيئاً. 
الجامدةِ،  القوالِب  من  منعتٌق  وخاّلق،  مبدع  ــ 
ويتميز بروحه التي تحلق في فضاءاٍت الواسعِة 
وصانٌع  الدوغمائيات،  على  متمردٌ  مبدٌع،  فهو 

للجمال. 
المناضلين  لدى  إال  الصفات  هذه  تتوفر  ال 
العاداِت  من  تخلّصوا  الذين  الحقيقيين  الثوريّين 
من  وتحرروا  العبوديِّة  وذهنيِّة  البالية  والتقاليِد 
أبعاد  وتجاوزا  الحاكمِة،  الطبقِة  وفلسفِة  فكِر 
برمته  المجتمع  أجِل  من  ليكافحوا  الضيقة  األنا 
المجتمعِ  تحريِر  سبيِل  في  بأنفسهم  ويضحوا 
والشعب من الظلم الذي يعيشونه في ظل التحكِم 

الرأسمالّي العالمّي بهم. 

أهمية الشخصيات القيادية

على  مستعدةٌ  والمناضلة  الثوريّة  الشخصيات   
في  والمقاومة  النضاِل  باستحقاق  للوفاء  الدوام 
كافِة مجاالِت الحياةِ، وجميع الميادين االجتماعيّة 
واألخالقية والسياسيّة واإليكولوجيّة واالقتصاديّة 
العيش  يستوجُب  وهذا  وخارجه،  الوطن  داخل 
الحياةِ  عشَق  ويتطلُب  والحواريين،  كالرسِل 
ذلك  يتملكهم  وهنا  دونها،  الموِت  أو  رةِ  الحَّ
الخير  لصراعِ  امتدادٌ  بأنّهم  العظيُم  الشعوُر 
وكان  والحرية،  العبوديِّة  بين  الصراع  والشر، 
وسيدنا  ابراهيم  سيدنا  مثل  األنبياء  منهج  ذلك 
موسى، وكاوا الحداد وغاليليو ومارتن لوثر كينغ 

ونيلسون مانديال والقائد عبد هللا أوجالن.
إلى  يرتقون  بل  عاديين  غير  يجعلهم  ما  وهذا 
الفكر وروح  العظمِة بما يناسب عظمة  مستوى 
وسنداِن  الجديد  مطرقِة  تحت  ويعيشون  التغيير 
نحو  المستمّرِ  التجدِد  من  حالِة  في  القديم، 
يعرفون  إذ   ، مستمّرٍ حالة صراعٍ  وفي  األفضل 
أّن الشخصية الساعية إلى تلك األهداِف العظيمِة 

والنبيلة يجب أال تكوَن شخصيةً عاديةً.    
هذه الشخصيات التي تقودُ المجتمَع هي شخصيات 
مجتمعٍ  حقيقة  ضمن  وتظهر  عام  بشكٍل  مميزة 
معين حيث تُمارس الكفاح والنضال بشكٍل عملّي 
المجتمع، وعلى الرغم من  قيادة ذلك  من خالل 
تحركها باسم مجتمع معين إال إنها تمثل اإلنسانيّة 
جمعاء وحلولها ال ترتبط بمجتمع أو أمة أو شعب 

اإلنسانيّة  مستوى  إلى  لتصل  تعدادها  بل  معين 
قاطبة.

شخصيات تغّي وجه التاريخ

المنطلق فإنَّ هذه الشخصيات لها صفةٌ  من هذا 
يميز  ما  وربما  فقط،  محليّة  وليست  عالميّةٌ 
هؤالء القادة هو قدرتهم الهائلة عل تغيير ذهنيّة 
المجتمعات وتحفيزهم على القيام بالثورة، وبذل 
كما  والتغيير  الحرية  أجل  من  والنفيس  الغالي 
إنها تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة 
تجسيداً  وتشكل  المناسبين،  والمكان  الزمان  في 
الصعيد  على  والمستقبل  والحاضر  للماضي 
للماضي  فاهمة  معاً،  آن  في  والمعاشّي  الفكرّي 
شاهدةً للحاضِر صانعة للمستقبل من خالل إنتاج 

القادة.
القائدُ هو الشخُص الذي يظهُر في مرحلٍة تاريخيٍّة 
المسؤوليِّة،  بأعباِء  وينهض  متأزمة  صعبٍة 
وتطوٍر  حدٍث  لكّلِ  وإدراٌك  وعي  هي  والقيادة 
اجتماعّي وتاريخّي. والشعوُب والمجتمعاُت التي 
ال تستطيُع إبراَز قيادةٍ حكيمٍة من بين صفوفها، 
وال تستطيُع االستمراَر في التطوِر ولن تصَل إلى 
النتائجِ المرجوةِ، فانتصاُر المجتمعاِت بحاجٍة إلى 
الذي  السبُب  القيادة وعدم وجودها هو  مثل هذه 
يعرقُل تطورها وانتصارها. لذا فإن وجود قيادة 
تدافع عن القضية التي تنتظر الحلول وتعبر عن 
عامة،  صفة  وتكسب  وتطلعاته  الشعب  مصالح 

هي فرصة تاريخيّة ثمينة للشعوِب.
لم يتوقِف المجتمُع البشرّي في يوم من األيام عن 
خلِق تلك الشخصياِت العظيمِة الثوريِّة والفالسفة 
الحقيقة  والمفّكرين والمناضلين في سبيِل كشف 
وإظهاِر الحق عبر الكم الهائل من األفكار والكتب 
المجتمعاِت  صفوف  من  خرج  فقد  والرؤى، 
المسحوقة تحت عجلِة الرأسماليّة التي ال ترحم، 
المتأزم  الواقع  على  متمردة  إنسانيّة  شخصيات 

والذين سبقوا عصرهم بمئات السنين.
ذهنيّةَ  أوجدت  التي  الشخصياِت  تلك  ظهور  إنَّ 
على  واالستعباِد  الظلِم  ضدَّ  والمقاومِة  النضاِل 
هامةً  شّكلت خطوةً  هذا  يومنا  حتى  التاريخِ  مّرِ 
ضدّ  ونضالها  اإلنسانيِّة  مسيرةِ  في  وكبيرةً 
قُتلوا  العظماء  هؤالء  فمعظم  والظلم،  الطغياِن 
وُحرقوا وُصلبوا وسجنوا لكن أفكارهم وفلسفتهم 
يهزُّ  كابوساً  أصواتهم  صدى  وظلَّ  تُقتل،  لم 
إلى  وبوذا  كونفوشيوس  من  السلطِة  عروَش 
سبارتاكوس  إلى  وصوالً  وسقراط  زرادشت 

ومنصور الحالج وأوجالن.

راب ورحلة توثيق الوجع للكاتبة نوجين قدو غصن على متن السَّ

هيد صادق شرف كندي.. تاريخ من المقاومة الدكتور الشَّ

ريبر هبون

التي  والذكريات  المؤلمة  التفاصيل  أنَّ  شك  ال 
حالة  في  تضعنا  الرواية،  صفحات  تتضمنها 
الروائية  لغة  برزت  حيث  متواصلة،  شجون 
منسابة، سلسة وواضحة أشبه بتخاطرات تمسُّ 
كوامن اإلنسان الّشرق أوسطي عموماً لما عاشه 
الكردي  واإلنسان  مقاربة  أحداٍث  من  يعيشه  أو 
بصورة خاصة كونه من شخوص رواية الفجيعة 
المكرر  والتاريخ  الزمن  يكتبها  والتي  المتكررة 
لنفسه. فجاءت اللُّغة هنا تخاطرية، تقريرية تميل 
وقد غلب حسُّ  اإلدهاش،  إلى  منها  الرتابة  إلى 
التخييُل،  حّسِ  على  قدو  نوجين  لدى  التوثيق 
مع  بالمقارنة  الّرواية  متن  في  الحوارات  وقلّت 
على  هيمن  الذي  التسجيلي  التقريري  السَّرد 
قصص  عن  لتُعبر  واية،  الّرِ مفاصل  أغلب 
مختلطة متعددة ومتشعبة في تداخلها على هيئة 

التراكب النفسي مع المعاناة الجمعية.
وإن  فصيحة،  واضحةً  بدت  فقد  الُّلغة  عن  ا  أمَّ

إلى  يُشير  الذي  كان،  تعبير  عليها  استولى 
دون  حالت  هنا  السَّردية  فالواقعية  الماضي، 
بروز عنصر التخييُل الذي يُشير للماضي، وقد 
حالت دون بروز عنصر التخييل الذي بدوره يشدُّ 
القارئ، نظراً الستبداد كارثة عفرين ووقوعها 
بيد المرتزقة على نفسية المبدع الكردي، فلم تأبه 
نوجين قدو لتقاليد الّرواية وراحت تُوثق وتدين 
وتشجب علَّ روحها تهدأ، أو ِلتشعر أنَّها قدّمت 
المرتكبة  الفظائع  صورة  والبعيد  الحي  للتاريخ 
فقامت  الميامين،  وبأنبائها  الزيتون  أرض  على 
تاركةً  لألفكار،  الدُّخول  دون  األحداث  بوصف 
للُمتلقي حريةً أكبر في تقييم حيوات الشخوص، 
كون الكاتبة اتخذت مساراً مغايراً يتَّسم بالتركيز 
عن  التساؤل  غاب  وقد  وهوله  الحدث  على 
لغة  على  ليُخيَّم  هوادة  بال  الوجع  وكثر  واية  الّرِ

النص من مبتداه إلى منتهاه.
المتحلقة حول  الشَّخصيات  ركزت نوجين على 
واية »تيا« بمحاذاة استغراقها في تجسيد  بطلة الّرِ
متواصلة  الغارات  »كانت  ص35:  الحرب، 
نحو  وصوب،  حدٍب  كل  من  تُرمى  والقذائف 
المقرات العسكرية والتجمعات المدنية، فيتعالى 
أُمهات  زغاريد  وتعلو  يوم  كّلِ  الموت  صخب 
أجساد  األكفان  تلوك  وتعذيباً،  قهراً  الشُّهداء 

غار والكبار أينما اتفق«. الّصِ
تماماً تضعنا الكاتبة أمام مشاهد الهول والويل، 
ما بين الدخول في  فكان الحس الدرامي متبايناً 
يجري  لما  منها  والخروج  كريات  الذِّ مضافة 
على أرض التين والزيتون، حيث تُذِكرنا بمقولة 
الروائي األمريكي ستيفن كينغ: »إن لم يكن لديك 
وقت للقراءة، يعني أنَّك ال تملك الوقت وأدوات 

الكتابة«.
لتأثُرها  تلك األدوات  الروائية عن  استغنت  وقد 
نحو  على  ملياً  لقراءته  اضطرها  بواقعٍ  المفرط 
وجعها  حالها  لسان  واليأس،  األلم  على  يبعث 
وشجونها وغربتها، وقد جسدت مقولة الروائي 

الروسي أنطون تشيخوف حين قال: »ال تَقُل لي 
على  بريق ضوئه  أرني  بل  القمر مضيء،  إنَّ 

زجاجٍ ُمهشم«.
المهشم،  الزجاج  ذلك  من  الكاتبة  أطلَّت  وقد 
حينما  رأسه  مسقط  المرء  يفقد  أن  بأثر  لتُخبرنا 
تسقط مدينته بيد حفنة من شذّاذ اآلفاق ترعاهم 
الدم  على  األساس  وجودها  بنت  التي  تركيا 

والغزو وإزهاق األرواح.
على  معتمدةً  األحداث  قدو  نوجين  سجلت  لقد 

متعلقة  وأخرى  ذاتية  تجارب  من  حصيلٍة 
الترابط على مستوى تسلسل  بالمحيط، وبغياب 
الجانب  هيمنة  إلى  يعزى  ذلك  فإنَّ  األحداث؛ 
الوجع  فرط  إثر  الفنية،  العملية  على  النفسي 
للكاتبة  أولى  تجربة  أنها  بما  األفكار  وتشعب 
نوجين قدو فإنَّ المستقبل القريب سيُرتب لها في 
دفتيه طرائق أخرى من السَّرد والحوار تتخطى 

بهما مرحلة البداية بال ريب.

إعداد/ دجوار أحمد آغا  

لدى انتصار الثَّورة الشَّعبية ضدَّ نظام الشَّاه في 
في  الكردي  الشعب  استبشر  عام 1979  إيران 
خيراً  ياسيين  الّسِ وقادته  ُكردستان  روجهالت 
وتأملوا األحسن في التعامل من جانب الحكومة 
بالحصول  النفس  ممنين  طهران  في  المركزية 
على بعض حقوقهم المشروعة في إدارة مناطقهم 
بأنفسهم. لكنَّ الذي جرى فيما بعد بحقيقة األمر 
كان تنكُّر لحقوق الشَّعب الكردي العادلة وكذلك 
االبتعاد عن المنهج الديمقراطي في هذه الثورة 
التي كانت في بداياتها شعبية وشارك بها جميع 
الشَّاه  نظام  يد  على  طهاد  واالّضِ الظُّلم  ذاق  من 

المستبد. 
إيران حسم  في  الحاكم  النِّظام  يستطع  لم  عندما 
القضية الُكردية عسكرياً، لجأ إلى ُطرق أخرى 
من بينها عمليات االغتيال السياسي ومنها اغتيال 
الدكتور صادق شرف كندي في17- 9- 1992 

بمطعم ميكونوس في برلين قلب ألمانيا. 

من هو الدكتور صادق رشف 
كندي؟

 1938 عام  كندي  شرف  صادق  الدكتور  وِلدَ 
في قرية ترخه التَّابعة لمدينة بوكان، تُوفي والده 
أخوه  وتنشئتِه  بتربيته  تكفَّل  حيث  صغير  وهو 
األكبر الشَّاعر الُكردي الكبير هجار موكرياني. 
درس المرحلة االبتدائية والمتوسطة في مدارس 
بوكان ومهاباد بينما أنهى الثانوية في تبريز ومن 
ل في جامعة طهران قسم الكيمياء والتي  ثم سجَّ
حصل على اإلجازة الجامعية فيها سنة 1959. 
في  دراسياً  ومتفوقاً  متميزاً  احل  الرَّ الشَّهيد  كان 
سائر المراحل. بعد تخرجه من الجامعة عاد إلى 
ُكردستان حيث دّرس مادة الكيمياء في مدارس 
هذه  ومهاباد حتى عام 1965. وخالل  أورميه 
الفترة منح كامل طاقته وكل ما لديه من معلومات 
النّظير.  منقطع  بشكل  بهم  واهتمَّ  لطالبه  علمية 
العلوم  لوزارة  بعثة  ضمن  إرساله  تم  ذلك  بعد 

حصل  1972حيث  عام  فرنسا  إلى  اإليرانية 
ناعية من  على شهادة الدكتوراه في الكيمياء الّصِ
ليُدّرس  طهران  إلى  بعدها  عاد  باريس.  جامعة 
ناعية لطالب جامعة طهران.   مادة الكيمياء الّصِ

ياسية نشاطاته السِّ

الديمقراطي  الحزب  مع  تعامله  بدايات  تعود 
1973م  عام  بداية  الى   - إيران   - الُكردستاني 
حينما كان طالباً في جامعة باريس يُجهز لرسالة 
ف  تعرَّ حيث  ناعية  الّصِ الكيمياء  في  الدكتوراه 
الذي  الدكتور عبد الرحمن قاسملو  الشَّهيد  على 
الُكردية  والثَّقافة  اللُّغة  مادة  يُدّرس  بدوره  كان 
في جامعة الّسوربون في باريس. وبعد اّطالعه 
على سياسة الحزب وإيمانه بها انتمى إليه وكان 
المناضلين  وبعض  قاسملو  بين  ارتباط  عضو 
المركزية  للَّجنة  مشاوراً  عضواً  ُعين  القدماء. 
عام 1978م وفي العام نفسه أُنتخب عضواً للَّجنة 
1980م  عام  ثم  الرابع  المؤتمر  في  المركزية 
ياسي. وفي عام 1986م ُعين  عضواً للمكتب الّسِ

عام  من  وفي خريف  الحزب.  لسكرتير  معاوناً 
المركزية  اللَّجنة  اجتماع  في  انتخب  1989م 
الدكتور  استشهاد  إثر  للحزب  عاماً  سكرتيراً 
التَّاسع  المؤتمر  في  انتخب  ثم  فيينا  في  قاسملو 

سكرتيراً عاماً للحزب. 

اغتياله يف قلب أملانيا

يمقراطي  الدِّ للحزب  العام  الّسكرتير  بصفته 
فعّال  عضو  هو  والذي  إيران  في  الُكردستاني 
في منظومة االشتراكية الدولية، شارك الدُّكتور 
صادق في مؤتمر االشتراكية الدولية المنعقد في 
في  له  استراحٍة  وخالل  ألمانيا.  عاصمة  برلين 
مطعم ميكونوس ببرلين حيث كان عمالء نظام 
كثب  عن  يراقبونه  اإليراني  الرجعي  الماللي 
المناسبة  الفرصة  انتهزوا  تحركاته،  ويتابعون 
رفاقه  من  ثالثٍة  برفقة  اغتياله  على  وأقدموا 
)فتاح عبدولي وهمايون أردالن عضوي اللَّجنة 
المركزية للحزب وصديق إيراني يُدعى نوري 

دهكري( في وضح النَّهار في السَّابع عشر من 
أيلول 1992.

بهذه العملية القذرة والتي تُعد امتداداً لسياسة نظام 
الُمناضلين  وراء  يسعى  دوماً  كان  الذي  الشَّاه 
الثوريين بهدف تصفيتهم. نرى نفس النَّهج ونفس 
الطَّريقة يتبعها نظام الماللي الُمقيت بحيث يسعى 
جاهداً من خالل اإلعدامات وعمليات االغتيال، 
في  اآلخذة  الشَّعبية  المقاومة  شوكة  كسر  إلى 
الشَّعب  بحق  الُممارس  الظُّلم  هذا  االزدياد ضدَّ 

الُكردي.
والمستعمرة  الُمحتلة  القوى  القول،  ُخالصة 
شعب  إلسكات صوت  جاهدةً  تسعى  لُكردستان 
وقادته  مفكريه  اغتيال  خالل  من  ُكردستان 
السياسيين والمناضلين وهو ما تتشارك به جميع 
غم من  األنظمة الحاكمة على ُكردستان على الرُّ
خالفاتها الفكرية والمذهبية والعرقية إالَّ أنَّها فيما 
وخير  حتماً  تتفق  فإنِّها  الكردية  بالقضية  يتعلق 
دليل على ذلك مؤتمرات األستانة ومؤتمر بغداد 

األخير.          

 خوى بون .. فقاعة
 إعالمية أم تحريك
ياسي  للمشهد السِّ
والفكري ُكردياً؟

املنصرم  بت  السَّ كُرد  سياسيون  أعلن 
في  أعضاء  ومنهم  اجلاري(  أيلول   11(
الكُردي  يكيتي  ياسية حلزب  السِّ اللَّجنة 
ابق )عبد الباقي يوسف وقهرمان  في السَّ
على  جديد  تنظيم  إطالق  آغا(  مرعان 
)حراك  ورية باسم  السُّ الكُردية  احة  السَّ
خوى بون( وذلك من مدينة قامشلو مركز 

الثقل الكردي في شمال وشرق سوريا.

»نحو  شعار  اجلديد  الّتنظيم  حمل 
بيانه  في  نفسه  وعرَّف  مستقلة«،  إرادة 
سياسي  »ِحراك  َّه  أن على  التأسيسي 
القرار  استقاللية  إلى  يهدف  وفكري 
حرة  إرادٍة  وبلورة  الكردي  ياسي  السِّ
كُردستان  في  احلوار  طريق  عن  جامعة 

-سوريا«.
الرَّسمية  صفحته  على  احِلراك  وأوضح 
حزباً  ليس  بون  خوى  »حراك  أنَّ  على 
فكري  حراك  هو  بل  حزبياً،  تنظيماً  أو 
وضع  على  قائم  وثقافي  قومي  سياسي 
باب  الشَّ من  األكادمييون  يقدمها  رؤى 
الواقعية  للحلول  اجلديد  الكردي 
األرض،  على  القائمة  األزمات  بخصوص 
هو  احلراك  من  األساسية  الغاية  وأنَّ 
خصية  الشَّ استقاللية  فكرة  إيصال 
»كردستان  في  الكردية  القومية 
الغربية« والتَّأكيد على استقاللية القرار 
إلى  الوطن  من  اجلزء  هذا  في  ياسي  السِّ
الكردي  مجتمعنا  في  العامة  الذهنية 
والعمل على القيام بدراساٍت اجتماعية 
وثقافية من أجل توحيد الفكر اجملتمعي 
وتطُلعاته في إطار قومي كوردي منظم«.

هذا  على  احلكم  املبكر  من  َّه  أن ورغم 
الكُردية،  احة  السَّ في  اجلديد  التَّنظيم 
القائمون  يعاني  أن  املتوقع  من  َّه  أن إلَّ 
عليه األمرّين لكسب ود الوسط الكُردي 
التَّنظيمات  كثرة  من  يحنق  بات  الذي 
الّسياسية الكُردية دون أن يوازيها نتائج 
أرض  على  ملموسة  إيجابية  وأفعال 

الواقع.

مؤسسي  أنَّ  النَّظر  يلفت  ما  لكن 
التَّنظيم اجلديد لم يعلنوه حزباً سياسياً 
بل حراكاً سياسياً وفكرياً، وإذا كان ل بدَّ 
من مقاربٍة جدية ملعرفة األسباب فال بدَّ 
األمور،  حقائق  إلدراك  قليالً  النتظار  من 
مبدئياً  ميكن  الوقت  ذلك  حتى  ولكن 
التركة  التخلص من  إلى  إرجاع األسباب 
ارع  الشَّ في  معة  السُّ يئة  السَّ احلزبية 
لشكل  التسويق  وبالتالي  الكُردي، 
تنظيمي جديد قادر على جذب األوساط 
األكادميية  الفئة  وبخاصة  الكُردية 
الدعوة  أنَّ  كما  بابية.  والشَّ واملثقفة 
القومية  خصية  الشَّ استقاللية  إلى 
في  الكردي  الّسياسي  والقرار  الكُردية 
ميكن  الذي  الوحيد  الطريق  هو  آفا  روج 
له  قدم  إيجاد موطئ  الّتنظيم  ملثل هذا 
مع  الكُردية.  ياسية  السِّ احة  السَّ على 
البرنامج  أنَّ هذا املبدأ موجود في  العلم 
ياسية  ياسي جلميع التنظيمات السِّ السِّ
الكُردية في سوريا دون استثناء، ولكنَّها 
اجلغرافيا  وبحكم  الواقع  بحكم  دخلت 
الكردية  لألُمة  املشتركة  ياسية  السِّ
احملاور  في  الواحدة  وآمالها  وطموحاتها 

ياسية الكُردستانية. السِّ

على  القائمني  على  يتعني  ولذلك 
إلثبات  كبير  جهٍد  بذل  اجلديد  التَّنظيم 
توجهاته واملبادئ واألهداف التي تأسست 
من أجله، وإلَّ فإنَّ اجلمهور احمللي لن يتردد 
من  وعليه  عليه.  قاٍس  حكم  إطالق  في 
حتركات  املقبلة  األيام  تشهد  أن  املتوقع 
في  بون  خوى  حراك  ملؤسسي  نشطة 
هاتني  جلذب  بيبة  والشَّ املثقفني  أوساط 
بحدِّ  وهذا  اجلديد  التَّنظيم  إلى  الفئتني 
فإنَّ  وعليه  األهمية،  غاية  في  أمر  ذاته 
فيما  لنا  سيكشف  القريب  املستقبل 
إذا كان التنظيم اجلديد قادراً على حتريك 
والثَّقافي  والفكري  ياسي  السَّ الرُّكود 
إعالمية  فقاعة  مجرد  َّه  أن أم  الكُردي 
أوقاٍت  في  املُماثلة  احملاولت  من  كغيرها 

سابقة. 

الحديث الثقافي

دلشاد مراد
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تلوث 
الهواء ـ3ـ

تزداد  الجو  في  الُملقاة  النفايات  كمية 
الغبار  دقائق  أن  حيث  انقطاع،  بال 
يمكن  األرض  سطح  على  المترسبة 
المناخ  على  أكبر  تأثيراً  تؤثر  أن 
فإنها  الجو،  في  الموجود  الغبار  من 
الثلوج  من  واسعةً  رحاباً  تغطي  إذ 
قابليتها  خفض  إلى  تؤدي  والجليد 
أن  حيث  الشمس،  أشعة  النعكاس 
إلى  نسبة تصل  يعكس  النظيف  الثلج 
الساقطة  الشمس  أشعة  من   )%90(
تعكس  فال  الوسخة  الثلوج  أما  عليه، 
هذه  من   )%40-30( نسبة  سوى 

األشعة.

تركيز  أن  الدراسات  أظهرت  وقد   
والسائلة(  )الصلبة  الدقيقة  الجسيمات 
في الجو يزداد باّطراد، وإذا ما استمر 
الحال على هذا المنوال وبهذه الوتائر 
)بنسبة 10% سنوياً( فإنه سرعان ما 
المنتجة  الدقيقة  الجسيمات  كمية  تبلغ 
للكمية  مساوياً  قدراً  اإلنسان  قبل  من 
المنتجة من قبل الطبيعة، وإذا ما كان 
أساسية  بصورة  محلياً  اليوم  يؤثر 
للمدن  المحلي  )المناخ  الطقس  على 
هذا  فإن  بها(،  المحيطة  والمناطق 
المستقبل  في  ينتشر  أن  يمكن  التأثير 
برمته، ويخص  الكوكب  إلى  القريب 
ذلك تحديداً الجسيمات الدقيقة )الصلبة 
الهواء  في  تطلقها  التي  والسائلة( 
النفاثة،  الطائرة  محركات  الجوي 
نظراً ألنها تشبع طبقات الجو العليا، 
والتي تؤدي التغييرات فيها إلى تأثيراً 

شديداً على الطقس..

وعند الحديث عن تلوث الهواء يجب 
أن نركز االهتمام على التسمم الهوائي 
حيث  الدخاني،  الضباب  عن  الناتج 
يتضاعف عدد المرضى المصابين به 
يوماً بعد يوم، كما يبلغ الضرر الذي 
والمباني  الصناعية  المنشآت  يصيب 
في  إخالل  ويحدث  كما  هائلة،  مبالغ 
كميات  وتنقص  الطبيعي  التوازن 
الحليب التي تعطيها األبقار واألغنام، 
لنضوج  الالزمة  الفترة  وتزداد 
الخضروات والفواكه وتُهلك األشجار 

والحيوانات.

ومما ال شك فيه إن لم يغير اإلنسان 
تغييراً  البيئة  تجاه  سلوكه  أنماط  من 
دروس  من  يتعلم  لم  وما  جذرياً، 
الماضي القريب، فال شك أن الخطر 
مرحلة  سيتعدى  بالطبيعة  المحيط 
إلى  الطبيعة  على  السلبية  اآلثار 
الكبيرة  الطبيعية  الكوارث  مرحلة 
قزماً  أمامها  اإلنسان  يصبح  والتي 
ويكفي  شيء،  عمل  على  قادر  غير 
نتيجة  الموت  أن  إلى  نشير  أن  فقط 
ارتفع  قد  السامة  الغازات  استنشاق 
بمقدار  )1986م(  واحد  عام  في 
درجة  استمرار  وأن   ،%  )6  .7(
يؤدي  سوف  باالرتفاع  الحرارة 
يوماً ما بالضرورة إلى ذوبان الجليد 
رفع  إلى  سيؤدي  مما  القطبين،  في 
منسوب المياه في البحار والمحيطات 
يُغرق مناطق كثيرة من  إلى مستوى 

العالم آهلة بالسكان. 

زراعة وبيئة 

حممد سعيد

الرغيف... بين الحلول والتسويف ارتفاع عدد المخيمات العشوائية في مدينة الرقة وِقلة 
اعمين تزيد معاناة النازحين الدَّ

ُيقبل الطالب في مدارس النظام على العام الجديد بكتٍب 
مهترئة وسط التزاحم

بلدّيات كري سبي َتِعْد بتأهّيل َمدخل عين عيسى 
ومراعاة المعايير الفنيَّة!

التي  تلك  على  الخدمية  المشاكل  تقتصر  لم 
ذكرناها، بل أن األمور وصلت حد أن تطال هذه 
المشاكل حتى رغيف الخبز الذي من المفروض 

أن يكون خطاً أحمراً بالنسبة للمعنيين.

مشاكل بالجملة

كثيرة هي المشاكل التي ترافق رغيف الخبز في 
ناحية الدرباسية، ما جعله حديثاً للمجالس وقصة 

للسهرات االجتماعية.
يقول  الدرباسية،  ناحية  أبناء  من  محسن،  عمر 
لصحيفتنا »روناهي«: »ال نكاد ننتهي من مشكلة 
اآللي  الخبز  بمسألة  متعلقة  أخرى  تظهر  حتى 
صعوبة  من  نعاني  كنا  فترة  فمنذ  المدينة،  في 
تأمين المادة، حيث كنا نقف لساعات طويلة في 
الطوابير حتى نستطيع تأمين هذا الخبز، ولكن 
من  وذلك  جذرياً،  المسألة  هذه  ُحلت  فترة  بعد 
أما  التوزيع،  في  الكومينات  آلية  اعتماد  خالل 
اليوم فنعاني من مشاكل أخرى بهذا الخصوص، 
إلى  رغيف   14 من  األرغفة  عدد  تقلص  فقد 
سعر  مقارنة  عند  مشكلة  وهذه  أرغفة،  تسعة 

الربطة بعدد األرغفة«.
عن  مال  حسان  المواطن  تحدث  جانبه  من   
جودة الخبز فقال: »الخبز سيء جداً وفي بعض 
بعض  ففي  لألكل،  صالح  غير  يكون  األحيان 
األوقات يبقى عبارة عن عجينة غير محمصة، 
وال  محروق،  أغلبه  يكون  أخرى  أحيان  وفي 
يصلح سوى للعلف، فلماذا كل هذا التقصير ال 

نعلم«.

املواطن يشتيك واملسؤول يجاوب

يشتكي  المواطن  تجعل  التي  األسباب  لمعرفة 
من الرغيف، توجهنا إلى الفرن اآللي في ناحية 
الدرباسية، والتقينا مع اإلداري في الفرن اآللي 
قرارات  على  »بناًء  قال:  والذي  أوسو  مهند 
العامة لألفران، تحتوي كل ربطة خبز  اإلدارة 
على تسعة أرغفة، كل رغيف يكون وزنه 170 
غرام، في حين يكون إجمالي وزن الربطة هو 
قبل  الطحين  بمعاينة  نقوم  كما  غرام.   1250
يتم إعادته  العجن، وإن لم يكن الطحين صالحاً 

إلى المطاحن«.

وحول جودة الخبز قال أوسو: »السبب الرئيسي 
لتدني جودة الرغيف، يعود إلى قِدم الفرن، حيث 
إن عمر الفرن أكثر من ثالثين عاماً، وهذا يؤثر 
بدوره على عمل اآلليات، حيث أنها باتت قديمة، 
ضف إلى ذلك بأن اإلدارة الذاتية لشمال وشرق 
سوريا، استلمت إدارة األفران منذ فترة قصيرة، 
األفران،  لكافة  ترميم  بعملية  للتو  بدأت  لذلك 
وبالرغم من ذلك تقوم ورشات الصيانة الخاصة 
خبراتها  حسب  اآلليات  هذه  بصيانة  فرن  بكل 
تعجز  التي  األعطال  أما  إمكانياتها،  وحسب 
باستدعاء  فنقوم  إصالحها،  عن  الورشات  تلك 

الورشات من اإلدارة العامة، كما نحاول جاهدين 
هذا  ولكن  جديدة،  بأخرى  اآلالت  هذه  استبدال 
األمر يحتاج إلى بعض الوقت، كما أن قِدم هذه 
اآلالت دفعنا إلى تقليص كمية الطحين التي يتم 
خبزها يومياً من عشرة أطنان إلى سبعة أطنان، 
وهذا ينعكس إيجاباً على جودة الرغيف ألن اآللة 

تعمل بارتياح«.
العمل  تم  التي  والمشاريع  المحاوالت  وحول 
أوسو:  مهند  قال  المشاكل  هذه  لتالفي  عليها 
هذه  وتغيير  لترميم  العامة  اإلدارة  مع  »ننسق 
توظيف  على  نعمل  أخرى  جهة  ومن  اآلالت، 

عمال ذوي خبرة في هذا المجال«.

ر  ُهّجِ  2011 بعام  السورية  الثورة  اندالع  بعد 
من  الّسوري  الشَّعب  من  الماليين  ونزح  قسراً 
الحروب  من  خوفًا  والشُّعوب  المناطق  كافة 
كثيرة ودمرت مدن عديدة،  بيوتاً  افترست  التي 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  تحرير  بعد  ولكن 
استقراراً  المنطقة  شهدت  داعش  مرتزقة  من 
يأتون  النازحين  من  اآلالف  مئات  جعل  وأمناً 
إليها بقصد األمان إالَّ أنَّ سياسة روسيا وتركيا 
النازحين  هؤالء  الحقت  السوري  والنِّظام 
روسيا  قامت  اتفاقية  وخالل  عيشهم،  لقمة  إلى 
الفيتو، وأصبحت  بإغالق معبر تل كوجر عبر 
المساعدات تأتي عن طريق حكومة دمشق وال 
وتوزيع  بيع  يتم  إنما  المطلوب  بالشكل  تصل 

أغلبها في مناطق سيطرة النظام السوري.
مدينة  في  النازحين  واقع  على  أكثر  للتعرف 
الرقة؛ التقت صحيفتنا برئيس مكتب المخيمات 
والشؤون  العمل  بلجنة  النازحين  وشؤون 
االجتماعية بمجلس الرقة المدني »منور ماجد« 
التابعة  المخيمات  إحصاء  على  »نعمل  وقال: 
الحالي،  العام  بداية  منذ  المدني  الرقة  لمجلس 
إلى  الرقة  مدينة  في  المخيمات  وقد وصل عدد 
تابع  منتظم  وحيد  ومخيم  عشوائياً  مخيماً   /57/
أطراف  على  موزعة  المدني،  الرقة  لمجلس 
اإلحصائية  وصلت  وقد  الرقة  مدينة  ونواحي 
األخيرة إلى /14592/ عائلة ويبلغ عدد األفراد 
نعمل  فرد   /73722/ المخيمات  هذه  في جميع 
من خالل مكتبنا على دعم هذه المخيمات حسب 

احتياجاتهم وضمن اإلمكانات المتوفرة«.

ومكتب  مكتبنا  بين  »التنسيق  ماجد:  وأضاف 
النواحي  من  المخيمات  جميع  لدعم  المنظمات 
أغلب  وتفتقر  مستمر،  والخدمية  اإلنسانية 
المخيمات الموجودة إلى الدَّعم المادي والغذائي، 
الخبز  مادة  قدمناه  الذي  الدَّعم  وكان من ضمن 
للمخيمات، وعددها /25/ من أصل /58/ مخيماً 
ونعمل حالياً على دعم المخيمات بسالل غذائية 
أو تقديم مبلغٍ من المال لقرب دخول فصل الشتاء 
لكي يتناسب مع أوضاع النازحين لعدم قدرتهم 
فر فرص عمل  على تأمين قوت يومهم وعدم توَّ

تُعيلهم وعوائلهم«.

كرثة املخيامت العشوائية

»هذه  ماجد:  بيَّن  المخيمات  هذه  تنظيم  وعن 
مخيمات  هي  ندعمها  التي   /58/ المخيمات 

عشوائية يقطن ساكنوها في الخيم وبيوت الشعَر، 
لدينا  أمسى  المخيمات  هذه  إحصاء  خالل  ومن 
قاعدة بيانات شاملة لها، ولدينا مخيم واحد يتبع 
لمجلس الرقة المدني مخيم تل أبيض/ كري سبي 
الرقة  مدينة  السمن شمال  تل  في مزرعة  ويقع 
ري تل أبيض/ كري سبي بعد  الذي افتُتح لُمهجَّ
مدينة كري  التركي على  االحتالل  دولة  هجوم 
سبي، وهذا المخيم الوحيد الذي يخضع لشروط 
الخدمات  نواحي  جميع  من  النِّظامية  المخيمات 

المقدمة الصحية والتعليمية والغذائية«.
االحتالل  هجمات  »بعد  ماجد:  منور  وأوضح 
التركي على تل أبيض/ كري سبي وسري كانيه، 
الستهداف  إضافةً  الرقة  باتجاه  أهاليها  وهجر 
يضم  كان  الذي  عيسى  عين  مخيم  المرتزقة 
مدينة  نحو  أيضاً  واتجاههم  مهجر،   /14000/
عنه  نتج  المدينة  على  هائالً  ضغطاً  ولَّد  الرقة 
المنطقة  في  بكثرة  العشوائية  المخيمات  ظهور 

التي كانت تعاني من تلك الظاهرة مسبقاً«. 
المنظمات  من  الدعم  ضعف  أسباب  وعن 
أسباب  أهم  »من  ماجد:  منور  نوه  اإلنسانية 
ضعف الدعم للمخيمات لهذا العام إغالق المعابر 
الرقة  لمجلس  الداعمين  تمويل  وقلة  الحدودية 
ه أغلب المنظمات اإلنسانية لمدينة  المدني، وتوجُّ
وهناك  جداً  ضئيلة  والمساعدات  الزور،  دير 
مشاكل صحية وقلة األدوية في كافة المخيمات، 
الوقت  في  مستمرة  تزال  ال  كورونا  وجائحة 
المخيمات،  بعض  في  إصابات  وهناك  الحالي 
إلى جانب عدد األطفال الكثر الذين يعانون من 

نقص التغذية لعدم توفر حليب األطفال«.
الطبية  الخدمات  أنَّ  إلى  ماجد  منور  وأشار 
 /58/ أصل  من  مخيماً   /12/ في  إال  تتوفر  ال 
مخيماً، وتعمل هذه المراكز الطبية بدوام جزئي 
ضمن عيادة طبية أو مركز طبي أو خيمة طبية، 
أما باقي المخيمات فيعمد قاطنوها قصد المراكز 
الطبية في القرى المجاورة لعدم توفر الخدمات 

الطبية فيها«.      
اإلنسانية  المنظمات  جميع  ماجد  منور  وطالب 
بزيادة الدعم المادي والمعنوي، ودعم خزانات 
الجانب  ودعم  المخيمات  لجميع  الشرب  مياه 
وسياسة  المعايير  وبسبب  والطبي  التعليمي 

متأخرة  المساعدات  هذه  تصل  الداعمين 
تعاني  السمن  تل  مخيم  وباستثناء  للمخيمات، 
جميع المخيمات من عدم توفر الجانب الصحي 

والتعليمي.
واختتم رئيس مكتب المخيمات وشؤون النازحين 
بلجنة العمل والشؤون االجتماعية بمجلس الرقة 
المدني منور ماجد حديثه بالقول: »بالتنسيق مع 
رئاسة مجلس الرقة المدني وإدارة المحروقات 
المخيمات  في  النازحين  جميع  ندعم  سادكوب 
بمادتي المازوت وأسطوانات الغاز المنزلي لمن 

تتوفر فيهم الشروط استعدادً لفصل الشتاء«. 

أب  وهو  عاماً(،   45( محمد  رامي  اشترى 
كتباً  دمشق،  العاصمة  في  يعيشون  لتلميذين 
الكتب  شاهد  أن  بعد  األسواق  من  مدرسية 
مدرستهما  من  طفاله  استلمها  التي  المهترئة 

األسبوع الفائت.
لكنه  التَّعليم  في  مختصاً  ليس  إنَّه  األب  يقول 
كالرياضيات  الدراسية  المواد  بعض  أنَّ  يدرك 
وكتب التمارين ينبغي أن تكون نظيفة ليستوعبها 

التلميذ ويجيب على األسئلة بنفسه.
وفي الخامس من أيلول الجاري بدأ العام الدراسي 
لتوزع  السوري،  النِّظام  سيطرة  مناطق  في 
مدارس في دمشق كتباً قديمة على التالميذ رغم 
وفي  للبيع  الكتب  مستودعات  في  الجديدة  توفر 

مكتبات خاصة بأثماٍن أعلى.
في  المسجلين  الطُّالب  عدد  بلغ  العام،  وهذا 
مدارس وزارة التربية السُّورية أكثر من أربعة 
ألف مدرسة،  ماليين طالب موزعين على 14 

بحسب الوزارة.

املشكلة ليست بالكتب فقط

المشكلة  إنَّ  دمشق  في  تالميذ  أولياء  ويقول 
الُمهترئة،  الكتب  على  تقتصر  ال  المدارس  في 
متروكة  الّصحية  والمرافق  متهالكة  فالمقاعد 

على حالها منذ انتهاء العام الدراسي الماضي.
وتقضي قرارات وزارة التربية بحصول تالميذ 
مجانية  كتب  على  األساسي  التعليم  مرحلة 
إطار  في  وذلك  العام،  نهاية  المدرسة  تستردها 

»قانون مجانية التعليم«.

قال علي  الجاري،  أيلول  التَّاسع من شهر  وفي 
لطباعة  العامة  المؤسسة  مدير  وهو  عبود، 
الكتب  »توزيع   : إنَّ الحكومية،  الكتب  وتوزيع 
حصراً  سيكون  والمجانية  الجديدة  المدرسية 
والثالث  والثاني  األول  الصُّفوف  لطالب 

االبتدائي«.
شبه  الوطن  لصحيفة  تصريح  في  وذكر، 
: »الكتب الجديدة تُوزع في صفوف  الرسمية، أنَّ
الصَّف  إلى  األولى وهكذا حتى نصل  المراحل 
بالمئة   90 بنسبة  جديدة  الكتب  وتكون  التاسع، 
كلما  وتتناقص  الرابع  الصَّف  طالب  كتب  من 

ارتفع الصَّف«.
لكن كالم »عبود« يتناقض مع ما حدث مع ابني 
مهترئة،  كتب  على  اللذين حصال  محمد  رامي 
ولم يستلما حتى اآلن كتب اللُّغة االنكليزية التي 

ُطبعت للمرة األولى في سلسلة مقررة جديدة.

ماذا عن االكتظاظ؟

يعيش  صيدالني  وهو  الدين،  عز  عيسى  وقال 
اكتظاظ  من  يعانيان  ولديه  إنَّ  المزة،  حي  في 
صفوفهما الدراسية، إذ تحوي الشعبة الصفية ما 

يفوق 60 طالباً، وهو عدد يفوق ما تنص عليه 
قرارات تقسيم الصُّفوف.

في  وهما  ولدّي،  سألت  »عندما  وأضاف: 
األول من  اليوم  والسابع، عن  السادس  فين  الصَّ

إشارة  في  كالمكدوس«،  إنَّهم  قاال  المدرسة«، 
إلى ازدحام التالميذ في الصف الواحد.

التباعد  تحقيق  يمكن  كيف  الصيدالني  وتساءل 
حماية  يمكن  وكيف  االكتظاظ  هذا  ظّلِ  في 

الطُّالب من وباء كورونا؟
وكاالت

روناهي/ عين عيسى ـ طالب أهالي ناحية عين 
سبي  كري  بمقاطعة  المعنيّة  الجهات  عيسى 
عين  في  الهامة  الطرق  أحد  بإنجاز  لإلسراع 
عانوا  أن  بعد  ُمتقن  بشكٍل  وإتمامه  عيسى، 
لسنوات من تهالك الطريق، وتعرضهم لحوادث 

نتيجة لذلك.
وخصصت بلدية الشعب بناحية عين عيسى مبلغ 
40 مليون ليرة لعام 2018 كميزانية إلصالح 
عيسى،  عين  ناحية  داخل  الطرقات  وتسوية 
)الرقة  الناحية على طريق  ومن ضمنها مدخل 
ـ عين عيسى( بطول ما يقارب )1 كلم(، حيث 
تم تسوية الطريق، وإكمال عمليات التزفيت، إال 
أن الطريق تعرض للتخريب بسبب رداءة المواد 
الداخلة بالتزفيت دون أن توضح البلدية في تلك 

الفترة األسباب وراء ذلك.
وبقي المارة من المواطنين يعانون أثناء المرور 
للضرر  آلياتهم  وتعرضت  الطريق،  هذا  على 
نتيجة »االنتفاخات اإلسفلتية » التي حدثت بسبب 
مرور اآلليات عليها، وخاصةً في فترة الصيف. 
وعليه أطلقت لجنة البلديات بمقاطعة كري سبي 
مشروعاً منتصف الشهر المنصرم )آب( إلعادة 
تأهيل الطريق المذكور آنفاً، حيث قامت بإزالة 
تجهيزه،  ليتم  كامل  بشكٍل  الطريق  من  جزء 
أرضية  بنية  وتأسيس  جديد،  من  تأهيله  وإعادة 
جديد  من  التزفيت  بعمليات  القيام  ثم  صلبة، 
)برسم األمانة( أي بآلياتها، وتعمل على استقدام 

آليات أخرى من إقليم الفرات. 

مطالبات بتأهيل الطريق 
»بإتقان«...!

المعنية  اللجنة  سيدو  أحمد  المواطن  طالب  فيما 
من  »نطلب  بالقول:  الطريق  بتأهيل  باإلسراع 
تأهيل  وإعادة  العمل،  بتسريع  المعنية  الجهات 
يتم  أن  أمل  على  سلوكه،  لنا  ليتسنى  الطريق 
العمل عليه بالصورة الصحيحة، ليستطيع المارة 
بصورة  عليه  المرور  السيارات  أصحاب  من 

آمنة«.

المياه  شبكات  مراعاة  »يجب  سيدو  ولفت 
الطريق،  بمحاذة  عادةً  تُدفن  التي  والكهرباء 
وتوخي الحذر من تخريبها مما يسبب أضراراً 
الطريق،  جانبي  على  القاطنين  لألهالي  كبيرة 
قد  كانت  التي  المعنية  الجهات  إلى  باإلضافة 
أطلقت مشاريع تشجير المنصفات والعناية بها«.
اإلسماعيل:  حمد  المواطن  يقول  جانبه  من 

الطريق  بسبب  فادحة  لخسائر  »تعرضت 
أعمال  بسبب  المعنية  الجهات  عليه  تعمل  الذي 
الحفريات أمام محلي التجاري حيث أعتمد بشكٍل 
رئيسي على ما يشتريه المارة عبر طريق الرقة 

ـ عين عيسى«.
وأردف: » ال شك بأن ما تقوم به الجهات المعنية 
أرزاق  مراعاة  يجب  ولكن  عليه،  يُشكرون 
األهالي، فالطريق يُشكل مصدر رزق للكثير من 
أصحاب المحالت التجارية بعد أن أصبح طريق 
الدولي  الطريق  عن  بديالً  الرقة،  ـ  عين عيسى 
m4، ويربط معظم مناطق شمال وشرق سوريا 

ببعضها البعض«.

الجهات املعنّية توّضح...!

فيما أوضحت لجنة البلديات بمقاطعة كري سبي 
بأنها تواصل أعمالها بإعادة تأهيل مدخل الناحية 
وعزت  /1200متر/،  بطول  األمانة(  )برسم 
خراب الطريق المذكور خالل السنوات الماضية 
وصرف  مرة(،  من  أكثر  تسويته  تم  )الذي 
الطريق  أرضية  في  فنية  مشاكل  إلى  ميزانيات 
لذلك سيتم إزالته بشكٍل كامل، وجلب مواد جديدة 
أخرى(،  ومواد  ـ  وديان  بقايا  ـ  بيضاء  )كرابية 
العمليات  إجراء  بعد  صلبة  ألرضية  والتأسيس 

الفنية الالزمة.
تسوية  أعمال  إنهاء  سيتم  »بأنه  اللجنة  ووعدت 
الطريق، وتجهيز األرضية خالل مدة شهر، فيما 
كالتزفيت  األخرى  الفنية  العمليات  إجراء  سيتم 

بعد تأسيس األرضية المطلوبة«.

الرقة/ المهند عبد اهلل ـ مع اقتراب فصل الّشتاء تزداد معاناة النازحين في مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام وفي مدينة الرقة بشكل خاص، 
وبسبب قلة المساعدات اإلنسانية، واستمرار إغالق المعابر الحدودية ومنع دخول المساعدات إلى مناطق شمال وشرق سوريا، وحصر هذه المساعدات 

إلَّا عن طريق روسيا ودمشق؛ ال تصل المساعدات إلى هذه المناطق.  

روناهي/ الدرباسية - بين الفينة واألخرى تطفو على السطح مسألة خدمية يشتكي منها المواطن، بدءاً من ساعات 
التوصيل القليلة للكهرباء، وصواًل إلى صعوبة تأمين أسطوانة غاز، أو غيرها مما يستجد من منغصات للحياة.

حسان مال عمر محسن

مهند أوسو

أحمد سيدو حمد اإلسماعيل   


