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بعدسة/ ليكرين خاني

مركز تنمية الشباب في قامشلو.. فرصة استثنائية لصقل المواهب اليافعة

عامالت بتركيا يواجهَن المصاعب وانتهاك الحقوق

تنمية  مركز  يُعد   - الحسن  دنيا  قامشلو/ 
لصقل  أمل  بصيص  قامشلو  في  الشباب 
التعلم  مواهب وخبرات الشباب الراغبين في 
والتدريب، واضعين المستقبل نُصب أعينهم، 
ساعين لحلم التميّز وافدين من شتى المناطق 
تحت  للتدريب  يؤهلهم  مقعد  على  للحصول 
شباب  إنهم  نعم  الخبرة؛  أصحاب  إشراف 
تنمية  لمركز  يتوافدون  الذين  المستقبل 

الشباب.
افتُتح مركز تنمية الشباب في مدينة قامشلو من 
قبل هيئة الشباب والرياضة بإقليم الجزيرة في 
شهر تشرين الثاني لعام 2015، ست سنوات 
من العمل والجهد دون كلل أو تعب، والهدف 
لهم  تسنح  لم  الذين  الشباب  مواهب  تنمية  هو 
النقطة  هذه  ومن  دراستهم،  إلكمال  الحياة 
الشباب  إلغناء  المركز  افتتاح  فكرة  جاءت 

وإعادة الثقة ألرواحهم.
ولفهم آلية عمل المركز أكثر سلطت صحيفتنا 
»روناهي« الضوء على مركز تنمية الشباب 
الواقع في منطقة الصناعة بجانب ملعب »هيثم 
المركز  لقاًء مع اإلداري في  لنا  كجو« وكان 
»يستقبل  قائالً:  وحدثنا  الدين  شمس  ريناس 
إلى 35 عاماً،  الشباب من عمر 16  المركز 
والنسائية  الرجالية  الحالقة  في  دورات  ويقدم 
والخياطة  الموبايالت  وصيانة  )الكوافير( 
وتعليم   ICDL لدورة  باإلضافة  والكمبيوتر 
أُضيفت  والتي  والكردية،  اإلنكليزية  اللغتين 

مؤخراً لبرنامج المركز«.
من  طالب   250 عام  كل  في  المركز  ج  يخّرِ
هذا  أعاله،  في  المذكورة  المجاالت  مختلف 
وكما تبلغ سعة استقبال كل دورة من 12 إلى 
الفتاً  إقباالً  المركز  وشهد  وطالبة  طالب   15
افتتاحه، وكما  يوم من  أول  منذ  الراغبين  من 
مدربين  إشراف  تحت  التدريب  عملية  تتم 
الخبرة،  أصحاب  من  مجاالتهم  في  مختصين 
كما وضع المعنيين في المركز برنامجاً خاصاً 

للوقت فكل دورة لها وقت مخصص.
كل  »مدة  بالقول:  حديثه  الدين  شمس  وتابع 
دورة هي ساعتين في اليوم على مدار شهرين، 
وهذا الوقت كفيل لتعليم الطالب، التسجيل في 
ليرة  تتجاوز 8000  ال  زهيدة  بأجور  الدورة 
الذي  المعنوي  الدعم  المتدربون  يتلقى  كما 
يُحفزهم على االنخراط في المجال المهني في 

المستقبل«.
الكوافيرة  دورة  في  المدربة  حدثتنا  كما 
 13 تدريب  على  أشرفت  التي  صالح  هدار 

انضمامها  منذ  أعوام  ثالثة  مدار  على  دورة 
للمركز: »ُحبي لعملي دفعني ألُقدم من خبرتي 
بدورهَن  واللواتي  للراغبات  المتواضعة 
التدريب  أجور  غالء  بسبب  للمركز  لجأنَّ 
أعينهن  في  التعلم  شغف  أرى  الخارج،  في 
كما  لالستمرار«  معنوياً  دافعاً  لي  يقدم  وهذا 
وطالبت الجهات المسؤولة تقديم الدعم المادي 
مشاريع خاصة  فتح  من  لتمكينهم  للمتخرجين 

بهم في المستقبل.
سفين رستم ذات 16 ربيعاً من المتدربات في 
دورة الكوافيرة النسائية ترتاد المركز لتحصيل 
الخبرة الالزمة في مهنتها المستقبلية على حد 
الشباب  لكافة  رسالة  بدورها  ووجهت  قولها 
مهاراتهم.  لتنمية  دورات  هذه  في  للتسجيل 
وفي السياق ذاته كان لنا لقاًء مع المدرب في 
دورة الخياطة محمد تاج الدين وخصنا بالقول: 
ورأى  أعوام  ثالثة  لمدة  التدريب  في  »أعمل 
برنامجاً  لدينا  الراغبات،  من  متميزاً  إقباالً 
خاصاً لكيفية القص والخياطة ولكن ما نرغب 

تخّرج  بعد  حتى  المادي  الدعم  تقديم  هو  به 
لكل  الخياطة  ماكينات  تقديم  مثل  المتدربين 

طالبة لتبدأ بدورها في شق طريقها«.
وبدورها شكرت جفين محمد علي إدارة المركز 
على مجهودهم الذي يقدمونه للمتدربين مؤكدةً 
الخياطة  مهنة  احتراف  في  رغبتها  أن  على 

دفعها إلى القدوم للمركز.
يُقدم هدايا رمزية  المركز  أنَّ  بالذكر  والجدير 
للخريجين مع شهادة موثّقة تساعدهم للعمل في 

مجاالتهم المستقبلية.

يواجه  االقتصادية  األزمة  خضم  في 
تلبية  أجل  من  يكافحون  الذين  األشخاص 
والغاز  والمياه  الكهرباء  من  احتياجاتهم 
من  والعديد  والمالبس  والغذاء  الطبيعي 
األشياء األخرى صعوبات كبيرة بسبب زيادة 
يُجبرن  الالتي  النساء  وأشارت  الضرائب. 
في  متدنية  وبأجور  تأمين  دون  العمل  على 

مصنع الطوب بآمد إلى أنه ال يوجد بديل آخر 
لهن، لذلك يقمَن بهذا العمل.

وباكور  تركيا  في  أكثر  البطالة  معدل  ارتفع 
كردستان مع انتشار الجائحة. لذا تقوم النساء 
العامالت اللواتي يواجهن المصاعب وانتهاك 
قوت  بتأمين  الخصوص  وجه  على  الحقوق 
يومهن في ظل ظروف صعبة. تقول النساء 

الغبار  يمأله  في جو  لساعات  يعملن  اللواتي 
واألتربة في مصنع الطوب بآمد إنهن يعملن 
كل  تتزايد  التي  الضرائب  لدفع  المصنع  في 
جائعين.  أطفالهن  ترك  عدم  أجل  ومن  فترة 
وقالت النساء أنهن يعملن بين الساعة الثامنة 
أشهر  عشرة  ولمدة  مساًء  والخامسة  صباحاً 
الطوب  يضعن  وإنهن  لألجور  األدنى  بالحد 
بالمصنع  خيام  في  اآلالت  من  يخرج  الذي 
بقوة  لساعات  يعملن  أنهن  إلى  وأشرن 
أجسادهن، وأنهن يحولن ساعات عملهن معاً 
الروح  من خالل  وممتعة  جميلة  أوقات  إلى 

المعنوية التي يمنحنها لبعضهن البعض.
»تدريبنا على العمل يستمر أليام«

ولفتت خانم شاهين وهي واحدة من العامالت 
التي تعمل منذ 13 عاماً في المصنع االنتباه 
إلى صعوبة عملها، وبينت أن النساء يتدربن 
في  كثيراً  يتعبن  وأنهن  أليام  العمل  على 
األكبر  النساء  إن  وقالت  هذه،  التعلم  مرحلة 
هنا  للعمل  المجيء  على  يُجبرن  أيضاً  سناً 
»هذه  وأضافت  المالية  الصعوبات  بسبب 
الوظيفة أسهل بالنسبة للشابات. تعاني النساء 

األكبر سناً صعوبة كبيرة، إنهن يعملن ليوم، 
يبدئن  ثم  يومين،  لمدة  العمل  عن  يتوقفن  ثم 
الذي  العمل  ببطء.  يتعلمن  أنهن  جديد،  من 
بجد.  نعمل  أن  علينا  ولكن  صعب  به  نقوم 
نُخرجه  باآلالت، نحن  الطوب  إنتاج  يتم  هنا 
ونضعه على المصاطب، خالل أشهر الشتاء 
المصاطب،  فوق  الخيام  نصب  على  نعمل 
عندما يفرغون المخازن، نقوم بمأل المخازن 

الفارغة من جديد، نحن نعمل بال كلل«.

»نعمل بأقلِّ أجٍر ومن
 دون تأمني«

كما أوضحت خانم شاهين أن النساء يُجبرَن 
على العمل في هذا المصنع ألنهن ال يستطعن 
العثور على عمل آخر، وبينت أنهن يعملن من 
أجل كسب قوت عيشهن والقدرة على إدخال 
الخبز إلى منازلهن. وتابعت: »نحن نعمل هنا 
لمدة 10 أشهر كحد أقصى، حيث ال يمكننا 
لكن  بغزارة.  تمطر  عندما  الشتاء  في  العمل 

العمل.  إلى  نعود  الصيف  فصل  يحل  عندما 
إلى  واالحتياج  الجوع،  لتجنب  المرأة  تعمل 
زادت  لقد  والدولة،  الرجل  من  والطلب  أحد 
الدولة الضرائب كثيراً، لذا ال يستطيع الناس 
ادخار المال في أي مكان، وظيفتنا من دون 

تأمين، ونحن نعمل بأجور متدنية«.

»نعمل معاً حتى نهاية املوسم«

وأشارت خانم شاهين إلى أن بيئتهن المتكونة 
عملهن،  تحمل  إلى  تدفعهن  فقط  النساء  من 
عملهن،  من صعوبة  الرغم  على  إنه  وقالت 
مع  الوقت  يمضي  كيف  يعرفَن  ال  أنهن  إال 
وممتعة،  جميلة  البيئة  يجعلن  اللواتي  النساء 
واختتمت خانم شاهين حديثها بهذه الكلمات: 
»نتعايش بشكٍل جيد مع النساء، ونحاول جعل 
وعند  هنا،  طعامنا  نأكل  نحن  ممتعاً،  العمل 
عدم تواجد الطعام هنا، نساعد بعضنا ونجلب 
هو  هنا  شيء  أجمل  المنزل.  من  طعامنا 
صداقتنا، نحن نعمل معاً حتى نهاية الموسم«.

استمرار انتهاكات االحتالل 
الرتكي ومرتزقته يف عفرين

 سياسة دولة االحتالل التركي في مقاطعة عفرين المحتلة مستمرة في إحداث تغيير 
ديمغرافي وبطرق وأوجه متعددة، حيث انخفضت نسبة الكرد في عفرين، من %95 
قبل احتاللها، إلى أقل من 23% وتحولت المدينة إلى مرتع للمرتزقة والمجموعات 

المتطرفة...«2

بطالت سوريا سيدات »الخابور« يبدأن رحلة 
الحفاظ عىل اللقب ومازلَن ينتظرن الوعود

بعد أن َكثُرت التأويالت على المشاركة من عدمها أو لعب سيدات النادي باسم نادي آخر في الدوري السوري، بطالت 
الدوري السوري للنسخة الثانية موسم 2020 ـ 2021، سوف يشاركن في الموسم الجديد للدوري السوري، ويبدأن 

رحلة الحفاظ على اللقب بعد تثبيت المشاركة باسم »الخابور«...«10

استكمال مفاوضات الوحدة الكردية 
لجم للعدوان التركي

في إطار سياساتها 
العدواني�ة تجاه شعوب 

المنطقة بشكٍل عام 
وشعوب شمال وشرق 

سوريا بشكٍل خاص؛ 
تستمر دولة االحتالل 

التركي بهجماتها 
االحتاللية على مناطق 

شمال وشرق سوريا، 
ساعية إلى ضرب 

االستقرار الذي وفرته 
شعوب المنطقة من 

خالل ثورتهم اليت دفعوا 
ثمنها عشرات اآلالف من 

الشهداء...«4

ترحيل 92 عائلة من الُمقيمين حرب الشعب الثورّية ـ3ـ
السوريين داخل مخيم الهول ضمن 

إجراءات جديدة حرُب الشعِب الثوريّة هي حرٌب شعبيّةٌ شاملةٌ 
تقوُم بها الشعوُب بقيادة طليعتها الثوريّة من 

أجل الوصوِل إلى حريتها السياسيّة واالقتصاديّة 
واالجتماعيّة أي بمعنى آخر االستقالل الحقيقّي. 

هي حرُب تعبئٍة شعبيٍّة من خالِل التوعيِة 
والتنظيِم وحمايِة مكتسباِت الشعوِب وتهدُف 

إلى خلِق حالٍة من الثورِة المستمّرِة وصوالً إلى 
تحقيِق األهداِف السامية التي تسعى إليها سائُر 

الشعوِب...«5

بعد تشبيهِه بالقنبلة الموقوتة، واكتظاظه بالالجئين من جنسيات متعددة، اإلدارة 
الذاتية تُرّحل المقيمين السوريين ضمن 

األطر القانونية واإلنسانية، ضمن 
تغيرات في اإلجراءات بشكٍل جزئي، إذ 

باتت شروط الترحيل مرتبطة بعوائل 
المقيمين ضمن المخيم، كتقديم كافة 
الثبوتيات الشخصية ومحل اإلقامة 

األصلي، ومن ثّم ترحيلهم أصوالً...«6
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استمرار انتهاكات االحتالل التركي ومرتزقته في عفرين

نقلة نوعّية لمعمل زوزان
لأللبان واألجبان

مقتل ثالثة عناصر من داعش
 في كركوك

تسويق الذهب األبيض لمراكز 
االستالم المختصة

ثقب األوزون أكبر من القارة القطبية الجنوبية

التركي  االحتالل  دولة  سياسة  ـ  األخبار  مركز 
في مقاطعة عفرين المحتلة مستمرة في إحداث 
ديمغرافي وبطرق وأوجه متعددة، حيث  تغيير 
انخفضت نسبة الكرد في عفرين، من 95% قبل 
المدينة  وتحولت   %23 من  أقل  إلى  احتاللها، 

إلى مرتع للمرتزقة والمجموعات المتطرفة.
 – عفرين  في  اإلنسان  حقوق  منظمة  وبحسب 
سوريا، فقد تم اختطاف 487 بينهم 50 امرأة، 
 12 بينهم  مواطناً،   43 وقتل  قاصراً،  و22 

امرأة، و15 قاصراً، خالل العام الجاري.
وبحسب إحصائيات المنظمة، فمنذ بداية احتالل 
 8000 من  أكثر  اختُِطف  عفرين،  مقاطعة 
وكبار  واألطفال  النساء  من  غالبيتهم  شخصاً، 
 1000 من  أكثر  مصير  بقي  حين  في  السن، 
شخصاً مجهوالً حتى اآلن، هناك أكثر من 70 
حالة اغتصاب وتعنيف جنسي للنساء الكرديات، 
العسكرية«  »الشرطة  تسمى  ما  سجون  في 
ونشرت لجنة تقصي الحقائق الدولية تقريراً في 

النساء  تطال  التي  الجرائم  يؤكد  أيلول 2020، 
اغتصاب  من  المرتزقة  في سجون  المختطفات 

وتعنيف نفسي وجسدي.

منازل العفرينيني تُباع بني املرتزقة

حقوق  منظمة  باسم  الناطق  تحدث  ذلك  وحول 
لوكالة  شيخو  إبراهيم  عفرين  في  اإلنسان 
االستيالء  تم  الجاري  العام  خالل  وقال:  هاوار 
بين فصائل  بيعها  تم  لألهالي  على 250 منزالً 
مدينة  في  المتواجدين  األهالي  حتى  المرتزقة 
ومنازلهم  إيجار،  منازل  في  يسكنون  عفرين، 

تباع من قبل المرتزقة. 
وعن تشكيل ما يسمى بلجنة ردّ حقوق المظالم 
ردّ  لجنة  تشكيل  من  الرغم  على  تحدث شيخو: 
المواطنين  ممتلكات  إلعادة  المظالم،  حقوق 
التي استولى عليها المرتزقة، إال أن هذه اللجنة 

أغلب  أنفسهم،  للمرتزقة  تبعيتها  بسبب  شكلية، 
الشهر  خالل  عفرين  إلى  عادت  التي  العائالت 
المجلس  نشرها  التي  الدعايات  بعد  الماضي، 
الكرد؛  المستقلين  ورابطة  الكردي  الوطني 
االحتالل  جيش  قبل  من  لالختطاف  تعرضوا 
التركي ومرتزقته، حيث يطالبون بفديات مالية 

كبيرة إلطالق سراحهم. 
اإلعالم  بالقول:  حديثه  شيخو  إبراهيم  واختتم 
ما  حقيقة  نقله  وعدم  لتركيا  منحاز  الدولي 
موضوع  »خاصةً  المحتلة  عفرين  في  يجري 
احتاللها  تركيا  فيه  ترسخ  التي  المستوطنات 
عكس  على  المنطقة،  لديمغرافية  وتغييرها 
من  وعمالؤها  ومرتزقتها  تركيا  له  ترّوج  ما 
تنكرها  التي  الجريمة  تلك  الكردية،  األحزاب 
العالم  ويقف  األخرى،  الجرائم  كسائر  تركيا 

مكتوف األيدي إزاءها.

لألجبان  زوزان  معمل  حقق  ـ  األخبار  مركز 
واأللبان نقلة نوعية في تأمين حاجة األهالي 
واأللبان  األجبان  من  الجزيرة  إقليم  في 
الحليب  من  أطنان  أربعة  تبلغ  إنتاجية  بقدرة 

ومشتقاته يومياً.
خلق  إلى  والهادفة  الحثيثة  المساعي  ضمن 
الجمعيات  مشاريع  تعتمد  اقتصادية  بيئة 
أساس  حجر  لوضع  )الكوبراتيف(  التعاونية 
إلى  الهادفة  الثقافة  لهذه  الذاتي  االكتفاء  نظام 
حماية المجتمع من تبعيات الرأسمالية واحتكار 
التجار، ساهم مركز اقتصاد المرأة بدعم وفتح 
مشاريع تشاركية وتطوير االقتصاد عبر توفير 

فرص عمل وتأمين االكتفاء الذاتي.

الهدف تطوير املشاريع التنموية 
واالكتفاء الذايت

التنموية  المشاريع  سلسلة  ضمن  ومن 
نحو  االقتصاد  عجلة  تدفع  التي  واالقتصادية 
التطور والتقدم في مناطق شمال وشرق سوريا 
الجزيرة قسم  إقليم  افتتحت هيئة االقتصاد في 
في  واأللبان  لألجبان  زوزان  معمل  المرأة، 
مدينة ديرك بتاريخ 30 أيار من العام الجاري، 
إقليم  مستوى  على  نوعه  من  األّول  ويعتبر 
شمال  مستوى  على  الثاني  والمعمل  الجزيرة 
جانب  إلى  المعمل  ويهدف  سوريا،  وشرق 

تطوير اقتصاد المرأة وتأمين فرص عمل إلى 
دعم أصحاب المواشي والثروة الحيوانية الذي 

يعتبر مصدر دخل للعديد من األهالي.
مديرة معمل زوزان  تحدثت  الموضوع  حول 
تجهيزه  تم  المعمل  فقالت:  صالح  نجبير 
ودراسته من كافة الجوانب كما تم تزويده بكافة 
األجهزة الحديثة واإلنتاج آلي، المشروع أّمن 
العمل لـ 50 عاملة، ويبلغ إنتاج المعمل أربعة 

أطنان من الحليب ومشتقاته يومياً.
المهندسة  تحدثت  آالتهم  عمل  آلية  وعن 
الميكانيكية المشرفة على اآلليات واألجهزة في 
المعمل فاطمة فرمان وقالت: إن العمل يبدأ بعد 
صيانة ومراقبة األجهزة إلنتاج العبوات حسب 
اسم  وطباعة  المطلوب،  والقياس  المواصفات 
المعمل عليها وتغليفها عبر األجهزة الموجودة 

لديهم.

مركز األخبار ـ أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 
ثالثة عناصر من »داعش« بعملية أمنية في 
محافظة كركوك، ونقلت مواقع محلية عراقية 
مرتبات  أمنية ضمن  »قوة  إن  المصدر،  عن 
أهدافاً  استهدفت  كركوك  في  زغيتون  وادي 

لداعش.«
وأضاف المصدر إن معلومات أولية تُفيد بمقتل 
ثالث دواعش«، مشيراً الى أن العملية األمنية 

في  داعشي  آخر  على  القضاء  حتى  ستستمر 
بسقوط  أمني،  مصدر  أفاد  ذلك  إلى  المنطقة، 
ديالى  بمحافظة  المقدادية  هاون غرب  قذيفتي 
هاون  قذيفتي  سقوط  عن  المصدر،  وقال 
سقطتا بالقرب من معمل ألبان المقدادية غربي 
القضاء، وأضاف المصدر أن الحادث لم يُسِفر 

عن أي إصابات أو خسائر مادية أو بشرية.

مركز األخبار ـ افتُتحت أربعة مراكز الستالم 
سوريا،  وشرق  شمال  في  القطن  محصول 
الذاتية،  اإلدارة  قبل  من  المحدد  وبالسعر 
عملية  بأن  تؤكد  التي  المعلومات  ظل  في 

التسويق تسير بشكٍل جيد.  
والزراعة  االقتصاد  هيئة  حددت  حيث 
الستالم  مراكز  أربعة  الذاتية  اإلدارة  في 
محصول القطن، مركزان في الرقة؛ ومركز 
دير  في  ومركز  الكبش«  ومركز  الشنينة، 
الزور ومركز في مدينة الحسكة، فيما عدّلت 
سعر الشراء من المزارعين من 1950 ليرة 
هذه  وصفت  حيث  ليرة   2500 إلى  سورية 

الخطوة بالجيدة والتشجيعية.
بعد رفع السعر ازدادت الكميات الُمسّوقة

األقطان  مركز  مدير  تحدث  السياق  هذا  في 
في الرقة صالح بوزان لوكالة هاوار وقال: 
الستالم  وشنينه(  )كبش  مركزين  افتتاح  تم 
موسم القطن من المزارعين، منذ األول من 
أيلول الجاري، وفي البداية لم يكن هناك إقبال 
على عملية التوريد، وبعد رفع السعر من قبل 
هيئة االقتصاد والزراعة في اإلدارة الذاتية، 
الكمية  وكانت  التسويق،  عملية  ازدادت 
المسّوقة تبلغ حوالي 15 طنّاً أما اآلن فالكمية 

تبلغ قرابة 150 طنّاً.
إن  بقوله:  حديثه  نهاية  في  بوزان  وأوضح 

الدرجات،  لنظام  يخضع  القطن  محصول 
ويعتمد النظام على درجة الرطوبة والشوائب، 
المزارع،  قبل  من  المسّوقة  الكمية  ضمن 
من  الدرجة  وضع  يتم  األساس،  هذا  وعلى 
تم  التي  الكمية  إن  المختصين،  الخبراء  قبل 
استالمها في مركز كبش وصلت ألكثر من 
750 طنّاً، أما في مركز شنينة فقد بلغت ما 

يقارب الـ50 طنّاً.
المزروعة  األراضي  مساحة  أن  يُذكر 
بمحصول القطن تقلصت بشكٍل كبير والسبب 
الرئيس يعود إلى خفض تركيا لمنسوب مياه 

نهر الفرات وحبسها عن األراضي السوريّة، 
ما تسبب في عزوف عدد كبير من المزارعين 
عن زراعة القطن الذي يحتاج لكميات كبيرة 

من المياه.
وتعّرض موسم القطن في المنطقة إلى موجة 
حّر شديدة أثّرت بشكٍل سلبي على محصول 
ضمن  اإلنتاج  تدنّي  إلى  أدى  ما  القطن، 
الواحد  الدونم  إنتاج  لم يصل  المنطقة، حيث 
إنتاج  كان  بينما  كغ،   250 إلى  المنطقة  في 
الدونم في موسم العام الماضي قد وصل إلى 

550 كغ للدونم الواحد

خدمة  من  علماء  قال  ـ  األخبار  مركز 
الجوي  الغالف  لمراقبة  »كوبرنيكوس« 
في  الموجود  الثقب  إن  األوروبي  باالتحاد 
القطب  فوق  عام  كل  يتشكل  الذي  األوزون 
القطبية  القارة  من  أكبر  اآلن  هو  الجنوبي 
الجنوبية )أنتاركتيكا(، بحسب شبكة سي إن 

إن
ويستنفد األوزون ويشّكل فجوة فوق القطب 
األول ويصل  تشرين  إلى  آب  الجنوبي، من 
أيلول  منتصف  بين  له  حجم  أكبر  إلى  عادةً 

ومنتصف تشرين األول، بعد نموه األسبوع 
 75 من  أكبر  اآلن  الثقب  أصبح  الماضي 
السنوات  في  األوزون  ثقوب  من  المائة  في 
منذ  الموسم  من  نفسها  المرحلة  في  السابقة 
عام 1979 وأصبح اآلن أكبر من القارة التي 

يرقد فوقها.
مدير  بيوش  هنري  فينسينت  وقال 
هذا  األوزون  ثقب  تطور  »كوبرنيكوس«، 
اآلن  الموسم  بداية  في  متوقع  هو  كما  العام 
تُظهر توقعاتنا أن فجوة هذا العام قد تطورت 

إلى فجوة أكبر من المعتاد
غير  بشكل  أيضاً  الماضي  العام  ثقب  وبدأ 
ذلك  بعد  تحّول  لكنه  سبتمبر،  في  استثنائي 
في  األوزون  فجوات  أطول  من  واحدة  إلى 
بين  تقع  التي  األوزون  طبقة  بياناتنا،  سجل 
تسعة و22 ميالً فوق األرض تحمي الكوكب 
الثقب  يحدث  البنفسجية،  فوق  األشعة  من 
في نصف الكرة الجنوبي عادةً بسبب هجرة 
إلى  والبرومين  الكلور  مثل  كيماوية،  مواد 
طبقة الستراتوسفير؛ مما يؤدي إلى تفاعالت 
القطب  في  الشتاء  فصل  خالل  تحفيزية 

الجنوبي.

األوزون  طبقة  »كوبرنيكوس«  وتراقب 
األقمار  ورصد  الحاسوب  نموذج  باستخدام 
طبقة  أن  من  الرغم  وعلى  الصناعية 
تقول  التعافي،  عالمات  تظهر  األوزون 
قبل  تماماً  تتعافى  لن  إنها  »كوبرنيكوس«، 
عام 2060 أو 2070 حتى، هذا ألن األمر 
سيستغرق وقتاً لرؤية آثار التخلص التدريجي 
من مركبات الكربون الكلورية الفلورية، التي 

تستنفد طبقة األوزون.
وتم تنظيم المواد الكيماوية ألول مرة بموجب 
ألول  توقيعه  تم  الذي  مونتريال  بروتوكول 
يتم  أن  المتوقع  ومن   ،1987 عام  في  مرة 
التخلص التدريجي منها بحلول عام 2030، 

وفقاً لوكالة حماية البيئة.
نُشرت في مجلة »نيتشر«،  وذكرت دراسة 
الشهر الماضي، أن العالم سيكون في طريقه 
لزيادة 2.5 درجة مئوية إضافية في درجات 
األوزون  طبقة  وانهيار  العالمية  الحرارة 
الكلورية  الكربون  مركبات  يتم حظر  لم  إذا 

الفلورية بموجب البروتوكول.

إعالنات
مذكرة إخطار                           

تبليغ رقم /1104/ لعام 2021 ديوان غرفة 1
على السيد: إبراهيم السوسي بن حسين   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20

للنظر بالدعوى األساس /673/ المقامة عليك من قبل: شكري 
الحمو بن محمد

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

القانونية.

_____________________________________
___

ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر
مذكرة إخطار صادرة عن ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر 

رقم أساس الدعوى 475
اسم المطلوب تبليغ ونسبته: أحمد خالد حسو    

عنوانه بالتفصيل: مجهول اإلقامة 
تخطر محكمة الشعب في تل تمر لحضور جلسة المحكمة في 
الساعة 10 صباحاً يوم الخميس الواقع في 2021/10/14م 

للنظر في الدعوى المقامة عليك من قبل: محمد سليمان الحسن       
بطلب: تثبت بيع دراجة تحمل الرقم 38549 درباسية 

وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك تجري في حقك 
المعاملة القانونية، ويعتبر الحكم الذي سيصدر بحقك بمثابة 

الوجاهي.

_____________________________________
___

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /2218/ لعام 2021 ديوان غرفة 2

طالب التبليغ: أسماء الحسين العلي                        
المطلوب تبليغ: أحمد الخلف الجاسم                   

الدعوى رقم أساس /2152/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/طالق/
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 

الحكم، وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

_____________________________________
___

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /2218/ لعام 2021 ديوان غرفة 2

طالب التبليغ: أسماء الحسين العلي                        
المطلوب تبليغ: أحمد الخلف الجاسم                   

الدعوى رقم أساس /2152/ والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/طالق/
ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي بعد تبلغك 

الحكم وإن لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

_____________________________________
___

مذكرة دعوى 
تبليغ رقم /1506/ لعام 2021 ديوان غرفة 2

على السيد: السيك الحسين السليمان بن مصخي   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20
للنظر بالدعوى األساس /1746/ المقامة عليك من قبل: فايز 

المجمد بن شالش
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 /2063/

رقم القرار وتاريخه /1588/   
طالب التبليغ: المهدي أيوب بن شهاب                  

المطلوب تبليغ: خالد أيوب بن أحمد
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة    

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

والمدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع 
هونداي 96 لون أبيض تحمل اللوحة رقم 848645 حمص 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2016/6/1 جزء ال يتجزأ 

من القرار. 
إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ مضمون   -2

القرار بعد انبرامه. 
تضمن المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3

_____________________________________
___

مذكرة دعوى 
تبليغ رقم /1507/ لعام 2021 ديوان غرفة 1

على السيد: حسون علي السليمان بن علي    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20
للنظر بالدعوى األساس /1897/ المقامة عليك من قبل: ماهر 

مسلم بن حسين 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________
___

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /447/ لعام 2021 ديوان غرفة 2

على السيد: حسين الحسن بن عبود   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20م
للنظر بالدعوى األساس /664/ المقامة عليك من قبل: حسين 

العلي بن عطية 

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

القانونية.

_____________________________________
___

مذكرة دعوى 
تبليغ رقم /1505/ لعام 2021 ديوان غرفة 2

على السيد: حسين الحسن بن عيسى   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20
للنظر بالدعوى األساس /1744/ المقامة عليك من قبل: عبد هللا 

إبراهيم بن إبراهيم  
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________
___

ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر
مذكرة إخطار صادرة عن ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر 

رقم أساس الدعوى 440
اسم المطلوب تبليغ ونسبته: خلف عزيز الخليل 

عنوانه بالتفصيل: مجهول اإلقامة 
إخطار من محكمة الشعب في تل تمر لحضور جلسة المحكمة 
في الساعة 10 صباحاً يوم الخميس الواقع في 2021/10/14م 

للنظر في الدعوى المقامة عليك من قبل: علي محمد الدرويش      
بطلب: تثبت بيع دراجة تحمل الرقم 58459 سري كانيه 

وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك تجري في حقك 
المعاملة القانونية، ويعتبر الحكم الذي سيصدر بحقك بمثابة 

الوجاهي.

_____________________________________
___

مذكرة دعوى   
تبليغ رقم /1518/ لعام 2021 ديوان غرفة 1

على السيد: خلف عيسى الخلف            
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20
للنظر بالدعوى األساس /1903/ المقامة عليك من قبل: أحمد 

أمين العبادي
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________
___

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني
رقم أساس الدعوى 1217 – 2021م 

اسم المطلوب تبليغ ونسبته: خليل مصطفى رمو    
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: حمود الخضر 
بن فهد بطلب/ تثبيت سيارة 

هو يوم االثنين 2021/9/30 الساعة 10 فعليك أن تحضر في 
الوقت المعين وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل  وكيالً عنك إلى 

النيابة/ هيئة العدالة الغرفة األولى. 
وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.

_____________________________________
___

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1550/

رقم القرار  /1597/   
طالب التبليغ: خميس الرمضان بن محمد                

المطلوب تبليغ: عدنان ناصر بن مصطفى                         
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة    

خالصة القرار:
تثبت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1

والمدعية والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع 
هونداي 98 لون أزرق تحمل اللوحة رقم 452633 حلب 

واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2019/9/16 ال يتجزأ من 
القرار

2 ـ إلزام مديرية مواصالت الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 
انبرامه. 

3 ـ تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

_____________________________________
___

سند تبليغ صادر عن هيئة ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم القرار /1062/   

طالب التبليغ: رياق السايح بنت دليمة – الرقة – حاوي الهوى 
المطلوب تبليغ: أحمد عطية الجاسم – مجهول اإلقامة                       

الموضوع: تفريق لعلة الشقاق 
خالصة القرار:

تثبيت الزواج بين المدعية رياق دليمة السايح   -1
والدتها شمسة وبين المدعى عليه أحمد عطية الجاسم والدتها 

شمسة واعتبارها واقعاً بتاريخ 2014/2/1.
تثبيت نسب الطفلين علي عطية الجاسم واعتباره   -2
من مواليد 2017/1/1وإبراهيم أحمد عطية الجاسم واعتباره 
من مواليد 2016/1/1من والديهما رياق السايح بنت دليمة 

وأحمد عطية الجاسم. 
تصديق تقرير الحكمين الشرعيين المؤرخ بتاريخ   -3
2021/6/28والمتضمن التفريق بين الزوجين والمدعية رياق 
دليمة السايح وأحمد عطية الجاسم واعتباره بائنة بينونة صغرة 

وإلزام الزوجة بالعدة الشرعية اعتباراً من تاريخ صدور 
القرار وإلزام مدير الشؤون المدنية بالرقة بتنفيذ هذا القرار في 

سجالته.
إلزام المدعى عليه بان يدفع مبلغ /250,000   -4

ل0س/ مؤخر.
إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية نفقة طفل لكل   -5
من الطفلين علي وإبراهيم وبواقع /15000ل0س/خمسة عشرة 
ألف ليرة سورية لكل واحد منهم شهرياً وذلك من أربعة أشهر 
سابقة لالدعاء وحتى بلوغهم سن الحضانة /15/ عام لكل واحد 

منهم.
إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية نفقة زوجية   -6
مقدارها /25000ل0س/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية 

شهرياً وألربعة أشهر سابقة لالدعاء تنقلب إلى نفقة عدة بعد 
انبرام القرار وتنفيذه.

تضمن المدعي عليه الرسوم والمصاريف.            -7
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة  

_____________________________________
___

مذكرة إخطار   
تبليغ رقم /1516/ لعام 2021 ديوان غرفة 1

على السيد: سفيان حرجو بن محمد حنيفي          
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20
للنظر بالدعوى األساس /1475/ المقامة عليك من قبل: هاني 

الخلف بن خليف
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________
سند تبليغ حكم 

تبليغ رقم /845/ لعام 2021 ديوان غرفة 1
طالب التبليغ: سوسن حسن بنت جمعة                       

المطلوب تبليغ: عبد الرحمن حاج عثمان بن خلف                   
الدعوى رقم أساس /623/ والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت الزواج أصل بين الطرفين وإلحاق نسب الطفلة/

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

_____________________________________
___

مذكرة إخطار   
تبليغ رقم /1520/ لعام 2021 ديوان غرفة 1

على السيدة: صباح اإلبراهيم بنت إبراهيم             
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20
للنظر بالدعوى األساس /1493/ المقامة عليك من قبل: فارس 

األحمد العمر بن خلف
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________
___

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /478/ لعام 2021 ديوان غرفة 2

على السيد: عبد الرحمن العلي بن محمد    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20م
للنظر بالدعوى األساس /718/ المقامة عليك من قبل: متعب 

الهيلم بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________
___

مذكرة إخطار  
تبليغ رقم /1512/ لعام 2021 ديوان غرفة 1
على السيد: عبد الرزاق أحمد العلي       

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20

للنظر بالدعوى األساس /1509/ المقامة عليك من قبل: بكار 
إبراهيم بن أحمد 

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

القانونية.

_____________________________________
مذكرة دعوى   

تبليغ رقم /1517/ لعام 2021 ديوان غرفة 1
على السيد: عبد الرزاق حسين           

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20

للنظر بالدعوى األساس /1901/ المقامة عليك من قبل: خالد 
الجاسم بن فرحان

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 /1398/

رقم القرار  /2072/  
طالب التبليغ: عبد هللا الناشف بن يوسف                 

المطلوب تبليغ: حبيب األحمد بن مسلم                          
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة    

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعية والمدعى عليه على المركبة ذات اللوحة رقم 

/490656/ نوع فولفو شاحنة وإلزام مديرية المواصالت 
بقامشلو بنقل ملكية السيارة على اسم المدعى أصوالً بعد انبرام 

القرار 
تضمن المدعى عليهم الرسوم والمصاريف  -2

_____________________________________
مذكرة إخطار   

تبليغ رقم /1514/ لعام 2021 ديوان غرفة 1
على السيد: عز الدين سيبو بن زاكي         

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20

للنظر بالدعوى األساس /1485/ المقامة عليك من قبل: مسعود 
الدرويش بن مصطفى

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________
___

مذكرة إخطار  
تبليغ رقم /1508/ لعام 2021 ديوان غرفة 1

على السيد: علي األحمد المحمد بن عيسى      
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20
للنظر بالدعوى األساس /1491/ المقامة عليك من قبل: يحيى 

البشر الحاج بكور بن محمد ذيب 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

_____________________________________
مذكرة إخطار

مذكرة إخطار صادرة عن ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر 
رقم أساس الدعوى 443

اسم المطلوب تبليغ ونسبته: فرهاد كمال حجي    
عنوانه بالتفصيل: مجهول اإلقامة 

يدعوك ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر لحضور جلسة في 
الساعة 10 صباحاً يوم األحد الواقع في 2021/10/17م 

للنظر في الدعوى المقامة عليك من قبل: حسن أحمد السالم      
بطلب: نقل ملكية 

وإذا لم تحضر أو ترسل وكيالً عنك تجري في حقك المعاملة 
القانونية، ويعتبر الحكم الذي سيصدر بحقك بمثابة الوجهي.

_____________________________________
___

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1679/

رقم القرار  /1406/   
طالب التبليغ: فطوم األحمد العلي               

المطلوب تبليغه: إلياس الجلقان                       
موضوع الدعوى: تثبيت زواج ونسب    

خالصة القرار:
تثبت الزواج بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها 

على مقدم المهر 200000 مئتي ألف ليرة سورية ومؤخر 
80000 ثمانين ألف ليرة سوريّة واعتبار الزواج واقعاً بتاريخ 

.2008/2/23

_____________________________________
في الدعوى رقم أساس /297/ لعام 2021

طالب التبليغ: فطيم حمود الحميدي
المطلوب تبليغ: جميل الفقير بن مزيد                     

موضوع الدعوى: تفرق لعلة الشقاق والضرر وقد صدر بحقك 
القرار رقم /354/ تاريخ 2021/6/21نص قرار الحكم على 

ما يلي:
تثبت الزواج الحاصل بين الجهة المدعية فطيم   -1
الحمود الحميدي والمدعى عليه جميل ألفقير واعتباره واقعاً 

بتاريخ 2018/9/3.
التفريق بين الجهة الدعية والجهة المدعى عليها   -2

بطلقة بائنة بينونة صغرة وإلزام المدعية المدة الشرعية.
تثبيت نسب الطفل إبراهيم إلى والدته فطيم   -3

الحميدي ووالده جميل ألفقير بن مزيد واعتباره من مواليد 
2020/1/1حسب شهادة الشهود إلزام مديرية السجل المدني 

بقيد ذلك في السجالت. 
إلزام المدعى عليه بدفع نفقه شرعية سابقة لتاريخ   -4

االدعاء. 
إلزام المدعى عليه بإعادة األشياء الجهازية.   -5

إلزام المدعى عليه بدفع مؤخر المهر.  -6
تضمن المدعى عليه الرسوم والمصاريف  -7

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من اليوم التالي من 
تبليغك الحكم وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية. 
  

_____________________________________
مذكرة إخطار   

تبليغ رقم /1515/ لعام 2021 ديوان غرفة 1
على السيد: قاسم دعبوب بن محمد المضر         

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20

للنظر بالدعوى األساس /1507/ المقامة عليك من قبل: حسين 
المفضي بن جاسم 

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 /1862/
رقم القرار /1727/   

طالب التبليغ: محمد الفرج األب أحمد األم فطيم 
المطلوب تبليغ: عرفات سليمان بن خليل األم حايرة                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع فولفو قاطرة 
مقطورة لون أخضر وأحمر تحمل اللوحة رقم /7606563/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2021/6/6 جزء ال يتجزأ 

من القرار.
إلزام مديرية المواصالت في الرقة بتنفيذ مضمون   -2

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

_____________________________________
مذكرة إخطار

مذكرة إخطار صادرة عن ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر 
رقم أساس الدعوى 2021/426

اسم المطلوب تبليغ ونسبته: محمد حسن حميد     
عنوانه بالتفصيل: مجهول اإلقامة 

يدعوك ديوان العدالة االجتماعية في تل تمر لحضور جلسة في 
الساعة 10 صباحاً يوم األربعاء الواقع في 2021/10/13م 

للنظر في الدعوى المقامة عليك من قبل: محمد حوري 
المطموك

بطلب: نقل ملكية 

وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك تجري في حقك 
المعاملة القانونية، ويعتبر الحكم الذي سيصدر بحقك بمثابة 

الوجاهي. 

_____________________________________
___

مذكرة إخطار   
تبليغ رقم /1519/ لعام 2021 ديوان غرفة 1

على السيد: محمد مصطفى بن إسماعيل            
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 

/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20
للنظر بالدعوى األساس /1477/ المقامة عليك من قبل: عمر 

الجاسم بن موسى
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 /2155/
رقم القرار /2071/   

طالب التبليغ: محمود الحسن بن رمضان األم فاطمة الرقة 
–رميلة 

المطلوب تبليغ: محمد عز الدين األبرم بن أحمد                      
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع سونك لون 
أبيض، تحمل اللوحة رقم /50833/ واعتبار عقد البيع المؤرخ 

بتاريخ 2021/5/6 جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت في الرقة بتنفيذ مضمون   -2

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

_____________________________________
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 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 /1508/ لعام 2021 ديوان غرفة 2
على السيد: محمود نايف صالح     

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20

للنظر بالدعوى األساس /1752/ المقامة عليك من قبل: ياسر 
عبد بن جاسم 

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

القانونية.

_____________________________________
سند تبليغ حكم 

تبليغ رقم /1804/ لعام 2021 ديوان غرفة 1
طالب التبليغ: مريم السعيد الشيخ بنت علي                       

المطلوب تبليغ: حسن الجاسم بن عواد                  
الدعوى رقم أساس /1081/ والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي:
/طالق وإلحاق نسب/

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

_____________________________________
إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 401 

طالب التنفيذ: مريم الصغير بنت صغير  
المنفذ عليه: 1- علي محميد 2- محمد محميد بن أحمد 

3- محمود ومحميد بن أحمد 4- عائشة محميد بنت أحمد 5- 
إبراهيم محميد بن احمد 6- مريم محميد بنت احمد. 

بدعوى: تصفية تركة  
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 5 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 إخطار   

تبليغ رقم /1514/ لعام 2021 ديوان غرفة 1
على السيد: عز الدين سيبو بن زاكي         

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة 
/10/ صباحاً من يوم االثنين 2021/9/20

للنظر بالدعوى األساس /1485/ المقامة عليك من قبل: مسعود 
الدرويش بن مصطفى

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 /2855/
رقم القرار /2164/   

طالب التبليغ: واصف المحمد بن فجر              
المطلوب تبليغ: محمد نور ناصر بن جمعة                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة المدعية   -1
والمدعى عليه على السيارة موضوع الدعوى نوع كيا 2700 

لون أبيض تحمل اللوحة رقم 741783 واعتبار عقد البيع 
المؤرخ بتاريخ 2021/1/24 جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.  -3
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تأسس مجلس المرأة الّسورية في 8 أيلول عام 
2017، من خالل عقد الكونفرانس التأسيسي في 
مدينة منبج تحت شعار »المرأة المنظمة أساس 
بناء سوريا ديمقراطية تعددية ال مركزية«، وله 
وشرق  شمال  مناطق  مختلف  في  فروع  عدة 

سوريا.
وعن عمل مجلس المرأة السُّورية في السَّنوات 
بعضوة  صحيفتنا  التقت  الماضية  الثالث 
السنوح«  »سهير  الرقة  في  القانوني  المكتب 
يتشكل  السُّورية  المرأة  »مجلس  قالت:  التي 
الّسورية  النَّسوية  واالتحادات  التَّنظيمات  من 
وشخصيات نسوية مستقلة سورية، ويعمل على 
توحيد طاقات وجهود المرأة الّسورية من أجل 
نظام اجتماعي ديمقراطي يحقق للمرأة الحرية 
والمساوة والعدالة وتفعيل الدور الريادي للمرأة 
وفق  المستقبلية  بسوريا  والنّهوض  البناء  في 

اُسس ديمقراطية ال مركزية«. 

بناء مجتمع دميقراطي

وأضافت سهير السنوح: »يهدف مجلس المرأة 
أخالقي  ديمقراطي  مجتمع  بناء  الى  السُّورية 
يعتمد على حريَّة المرأة، وحل األزمة الّسورية 
الحوار  طريق  عن  سوريا  في  والفوضى 
الديمقراطي، وتحقيق نظام ديمقراطي تعددي ال 
مركزي في سوريا وتحقق الحريّة والديمقراطية 
والثقافية  األثنية  الهويات  لكل  والعدالة 
بين  والمساواة  النِّساء  تنظيم  واالجتماعية، 

الجنسين، وتمكين المرأة في عملية المفاوضات 
يضمن حقوق  بحيث  الجديد  الدستور  وصياغة 
توعية  العمل على  المجاالت،  المرأة في جميع 
المجتمع والتأكيد على  الشَّابة في  المرأة  تمكين 
وقرارات  الدولية  والمواثيق  االتفاقيات  تطبيق 

مجلس األمن في ما يخص المرأة«.
أنَّه في  المرأة أردفت سهير  وعن عمل مجلس 
أهدافهم  أهم  من  كان  الماضية  الثالثة  السَّنوات 
العشائر  ونساء  السُّوريات  النِّساء  توحيد 
الدَّعم النفسي لألطفال  ونساء المخيمات وتقديم 
للنِّساء  حوارية  جلسات  وعمل  ترفيهية،  بمواد 
ياسة  المطلقات وورشات عمل حول المرأة والّسِ
 1325 المرأة  تخصُّ  التي  الدولية  والقرارات 
واالبتزاز اإللكتروني والمخدرات وعن الهجرة 
والنزوح ووضع النِّساء الاّلجئات وعن حاالت 

االنتحار.
وأشارت سهير السنوح إلى أنَّهم يسعون إليصال 
المعلومة للمرأة عن أهمية مشاركتها في العملية 
ياسية وما يدور حولها، ألنَّ الكثير من النّساء  الّسِ
اهتماماً  له  تُعطين  الموضوع وال  هذا  تتجاهلن 
وينظرن بأنَّه ليس من اختصاصهن ولكن على 
العكس، كما أنَّه عليها أن تشارك في حل األزمة 
الّسورية واألزمات األخرى والمشاكل المتعلقة 

بكافة جوانب الحياة. 
للنساء  صورة  إعطاء  يجب  أنَّه  على  وأكَّدت 
بخروجها عن العادات والتقاليد ونظرة المجتمع 
الّسلبية والنظرة الدونية للمرأة، كما إنَّ المجتمع 
وغير  العمل  على  قادرة  غير  المرأة  إنَّ  يرى 
قادرة على الخروج من اإلطار التي تعيش فيه 

ضمن الحياة التقليدية القديمة.
الّسنوات  »في  السنوح:  سهير  وتطرقت 
وأهمها  كثيرة  إنجازات  حققنا  الماضية  الثالث 
في  ودمجها  الّسياسية  العملية  في  المرأة  دمج 
المجتمع، ونعمل على توحيد نساء سوريا كاملة 
على  قادرة  السورية  المرأة  واحدة  كلمٍة  على 

تخطي العقبات واألزمة التي تعيش بها«.

املرأة واألزمات التي مرَّت بها

وبيَّنت سهير السنوح: »من الّسلبيات التي عانت 
منها المرأة أثناء فترة الحرب منها فقدان المعيل 
بحق  التركية  واالنتهاكات  والنزوح  والهجرة 
وأثَّر  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  المرأة 
دمج  ونحاول  المرأة،  على  المتطرف  داعش 
نساء داعش في المجتمع كونهنَّ ضحية للصراع 

الذي حدث في سوريا«.
المبادئ  من  أنَّه  إلى  السنوح  سهير  ونوهت   
وعي  هو  الّسورية  المرأة  لمجلس  األساسية 
المرأة المنظمة التي تكون أساس المجتمع الحر 
الواعي المنظم، العمل على تحقيق مبدأ التمثيل 
مجاالت  جميع  في  للمرأة  والمتساوي  العادل 
العنف  وأنوع  أشكال  كافة  مناهضة  الحياة، 
والتّعصب والتمييز، ومن حق المرأة الدفاع عن 
نفسها ضدَّ كّلِ أشكال العنف والالمساواة والظلم 

والتعصب الجنسوي. 

وعن نشاطات المجلس وّضحت سهير السنوح: 
المناطق  كافة  المرأة  مجلس  نشاطات  »تشمل 
سوريا  وشرق  وشمال  عام،  بشكٍل  الّسورية 
منها  هامة  مواضيع  عدّة  وهناك  خاص  بشكٍل 
موضوع المرأة والدين لم يكن مطروحاً سابقاً، 
ا بالنسبة لمجلس المرأة الّسورية فقد تبنى هذا  أمَّ
الموضوع، وكان في غاية األهمية وقد أعطى 
وتحليله  الدين  شرح  خالل  من  إعالمي  صدى 
المرأة،  موضوع  في  وخاصةً  صحيح  بشكٍل 
التطرف  التطرف،  وكان هناك أيضاً موضوع 
في  خاص  بشكٍل  المرأة  على  وآثاره  الديني 
اجتماعات  هناك  وكانت  شمال وشرق سوريا، 
كما  والرجل  المرأة  تشمل  أيضاً  جماهيرية 
المرأة  وتوعية  المرأة  وشملت مواضيع تخصُّ 

وتعريفها بحقوقها القانونية والدولية«.
األيام  في  »سنعمل  السنوح:  سهير  واختتمت 
وسيكون  المخيمات،  في  أوسع  بشكٍل  القادمة 
الدولية  المواثيق  على  عمل  ورشات  لدينا 
مكتب  وتفعيل  للمرأة  االقتصاد  مكتب  وتفعيل 
اللّجنة القانونية وتواصل مع األعالم الخارجي 

وشخصيات نسوية مستقلة من خارج سوريا«.
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عموديأفقي

كلمات متقاطعة

أفقي

عمودي

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1ـ فنان سوري ثوري باغانيه ـ في لونه سواد و بياض. 2ـ من 
الكواكب ـ جملة قرآنية. 3ـ جوهر ـ بقي ودام. 4ـ التجاره باللغة 
االجنبة ـ شاعر الجاهلي. 5ـ دولة اوربيه)م( ـ دولة اوربيه. 6ـ 

مدينة كردستانية ـ ساكن لباديه ـ متشابهان. 7ـ معركة مشهورة بين 
جيش الفرنسي و شعب روج آفا. 8ـ االطراف ـ دولة اسيويه ـ انت 

باالجنبي. 9ـ معركه مشهورفي اوربا. 10ـ اسم حصان عنتره ـ 
في صدر البيت. 11ـ عبرا)م( ـ مئة عام ـ خطوط السحر)م(. 12ـ 
فيلسوف اغريقي ـ جيد ـ غم)م(. 13ـ قائد الثورة السورية الكبرى.

1ـ صادق شرف كندي.
2ـ مشتري ـ رحب.

3ـ ال ـ خزامي.
4ـ اصح )م( ـ قهقاع ـ دا)م(.

5ـ مطر ـ اسفا)م(.
6ـ اقتبس)م( ـ فتانه.

7ـ كلل)م( ـ سليل ـ فرغل.
8ـ ابن سينا ـ مسه.
9ـ ابن خلكان ـ قن.

10ـ قص ـ موز.
11ـ شم ـ محمد تيمور.

12ـ يعسوب ـ رقي.
13ـ شيركو بيكس ـ در.

1ـ صالح مسلم ـ حشيش.
2ـ اصطبل ـ اصمعي.
3ـ دم ـ ارتكاب ـ سر.

4ـ قشة ـ بن ـ موك.
5ـ شتم ـ خنساء ـ حبو.

6ـ ر ر ـ مسلسل.
7ـ فيجه ـ فييك ـ وحي.

8ـ قاتلنا ـ درك.
9ـ سخا ـ تمنا)م(.
10ـ زعان ـ وي.

11ـ يرا ـ مرهف)م( ـ زمرد.
12ـ حماس ـ غسق ـ وقر.

13ـ عبيد اللهنهري.

1ـ من احدى المبشرين بالجنة. 2ـ مزحرف ـ وجهة السماء 
االرض)م(ـ من اسماء الجهنم)م(. 3ـ للنداء ـ أصبع)م( ـ 

نترعل مبعثره. 4ـ سخونة ـ هيئة اللباس ـ نسحب ـ خيط باللغة 
الكردية)م(.5ـ سحبه ـ جسم متحرك حركه نزيزبيه ـ من الطيور. 
6ـ خنزير بري)م( ـ من طيور. 7ـ ممثله سوريه ـ من حبوب. 8ـ 
مرض. 9ـ حيوان مائي بدون ال التعريف ـ تجول في البالد)م(. 

10ـ فنان لبناني ـ وقع. 11ـ نفق تحت االرض)م( ـ رواية يونانية. 
12ـ وبخا ـ عمة الخير)م(. 13ـ قائد معركة عين جالوت ـ رحالة 

عربية بدون ال التعريف.

محررة الصفحة - ميديا غانممحرر الصفحة - جوان محمد

103 المرأةالرياضة

ورية يمثل الحرية والعدالة لجميع  مجلس المرأة السُّ
وريات النِّساء السُّ

تجُمع نساء زنوبيا بالّطبقة.. توعية وتمكين المرأة على كافة المستويات
روناهي/ الطبقة - يهدف تجمع نساء زنوبيا إلى 
توحيد طاقات المرأة الّسورية والنُّهوض بواقع 
المرأة وتمكينها على كافة المستويات، وتعزيز 
والمساواة  العدالة  تحقيق  في  المجتمعية  القيم 
المشاركة  في  وتأكيد حقها  والمرأة  الرجل  بين 
اإلنسانية  المعايير  العامة وفق  الحياة  بمجاالت 

الدولية. 
سوريا  قوات  قبل  من  المناطق  تحرير  بعد 
الديمقراطية والتّخلص من رجس مرتزقة داعش 
أصبح للمرأة دوٌر كبير وفعّال في التَّخلص من 
الفكر المتطرف، الذي كان له أثر سلبي في الّظلم 
االجتماعي الكبير الذي عانت منه المرأة طويالً 
اليوم في مناطق شمال  لكن  على مدى سنوات، 
غبار  تقتلع  أن  المرأة  استطاعت  سوريا  وشرق 
الحرب وأشواك الظُّلم وتحارب العنف الجاهلي 
بانضمامها لصفوف ثورة المرأة، وتنظيم نفسها 
شأنها  من  نسائية  وتجمعات  حركات  ضمن 
بواقعها،  والنّهوض  المعاناة  من  المرأة  تخليص 
ومن هذه التجمعات كان تجمع نساء زنوبيا الذي 
للمرأة حقوقها على  أعطى  والذي  تأسس محدثاً 

كافة األصعدة. 

تجّمع نساء زنوبيا خطوة لتمكني 

املرأة

يعتبر تجمع نساء زنوبيا هو النموذج التحاد القوة 
واإلرادة لتنظيم جهود المرأة في المناطق الُمحررة 
مثل الّطبقة والرقة ودير الزور ومنبج وغيرها، 
حيث يُعتبر التَّنظيم األول للنّساء وانطالقة مميزة 
لكّلِ امرأة قيادية وريادية وسياسية تسعى لتوعية 
وتثقيف المرأة من كّلِ الجوانب، وتوعيتها على 
أسس سلمية ومتينة وذلك ابتداًء من الفئة الشَّابة 
في  التغيير  محور  الّشابة  المرأة  تُعتبر  حيث 

المجتمعات ومنبع الّطاقات اإلبداعية.
لقاٌء  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  أكثر  وللحديث 
مع عضوة تجمع نساء زنوبيا في الطَّبقة وريفها 
تجمع  »يهدف  قالت:  والتي  األحمد«  »كوثر 
نساء زنوبيا في الّطبقة وريفها إلى تقوية وتمتين 
الفئات  كافة  في  وريادياً  سياسياً  المرأة  وتثقيف 
العُمرية عن طريق الدورات التدريبية والندوات 
التوعوية، مما يتيح للمرأة حقها في أخذ دورها 
في  واالجتماعي  والثّقافي  ياسي  والّسِ اإلداري 
المجتمع  في  انخراطها  ويجعل  المجتمعات 

صحيح وسليم ومنظم«.

ابة دعم املرأة الشَّ

زنوبيا  نساء  تجمع  أنَّ  األحمد  كوثر  وأضافت 
يعمل على صقل إرادة المرأة الشَّابة عن الدورات 
والندوات  والمشاركات  الفرص  وتوفير  المهنية 
القضايا  شجب  أجل  من  لألهالي،  التثقيفية 
المرأة  نجاح  تؤثر على طريق  التي  االجتماعية 
توظيف  على  قادرة  تصبح  وبذلك  وتنظيمها، 
إمكانياتها وتأكيد وجودها ضمن أي مجال وأي 
ظرف متخطيةً بذلك جميع الّصعوبات والعراقيل 
التي تواجهها مثل الخالفات العائلية والعشائرية، 
ما  في  ووجود  بمساعدة  وذلك  الرأي  وفرض 
لتجمع  التابع  االجتماعية  العدالة  بمكتب  يعرف 
لح  نساء زنوبيا بلجانه ومؤسساته مثل لجنة الصُّ

والخالفات  النزاعات  حل  على  تعمل  التي 
العائلية وجميع القضايا التي تخصُّ المرأة بشكٍل 
على  الحفاظ  أجل  من  وذلك  وقانوني،  سلمي 
مجتمع  وتحقيق  جديد  دستور  في  المرأة  حقوق 

ديمقراطي إيكولوجي متكامل. 
التَّجمع من أرضية بيضاء وسطه  ويتكون رمز 
مكونةً  الشَّمس  أشعة  منها  تُشرق  امرأة  وجه 
المحافظات  عدد  تمثل  شعاعاً،  عشر  أربعة  من 
السَّورية وعلى رأسها هبرية تمثل ثقافة الشعوب 
الزيتون، وعلى  في سوريا وعلى يمينها غصن 
يسارها ُسنبلة وفي األعلى اسم تجمع نساء زنوبيا 

باللُّغة العربية والكردية والّسريانية.

مبادئ التَّجمع

نور  أشارت  التَّجمع  وأهداف  مبادئ  وعن 
زنوبيا  نساء  »تجمع  حديثها:  سياق  في  األحمد 
متخذاً  المرأة،  هويَّة  وحماية  تطوير  إلى  يهدف 
أساساً  الديمقراطية  والقيم  الشُّعوب  نضال  من 
لها في مناهضة العنف واالستغالل بكّلِ أنواعه 
أنَّ  زنوبيا  نساء  تجمع  يُشير  حيث  المرأة،  ضدَّ 
المرأة الواعية والمنظمة وقيم المواطنة وااللتزام 
بحقوق المرأة أساساً في حل كافة قضايا المجتمع 

التي تؤّكد على تحقيق العدالة والمساواة الكاملة 
بين الرجل والمرأة«.

أسس وأهداف التَّجمع

عن بعض  األحمد حديثها معبرةً  نور  واختتمت 
والتي  التَّجمع،  يعتمدها  التي  واألهداف  األُسس 
االستغالل  أشكال  جميع  مناهضة  أهُمها  يكون 
وضمان حقوق المرأة في دستور سوريا الجديد 
وتوعيتها وتمكينها على كافة المستويات، والعمل 
بالخبرة  وتزويدها  الشَّابة  المرأة  تطوير  على 
الحياتية والوعي، ومنحها الفرص والمشاركات 
العديدة التي من خاللها يتم منح الطاقات الشَّابة 
والعمل  والتجارية  المهنية  واألعمال  الفرص 
االقتصادي والمهن الخاصة، إضافةً لتقوية المرأة 
األحزاب  في  القيادية  األدوار  ومنحها  سياسياً 
ياسية والمؤسسات الّسياسية حتى، كما ويهدف  الّسِ
والتَّحالف  السَّليمة  العالقات  بناء  على  التَّجمع 
سوريا  في  النّسائية  المنظمات  مع  والتضامن 
التوعوية من  البرامج  وأخيراً وضع  وخارجها، 
وتقديم  القاصرات  زواج  ظاهرة  من  الحد  أجل 

الّرعاية الّصحية والبدنية للمسنات والعجزة.

الطبقة/ عمر الفارس - بهدف تفعيل دور الرياضة 
لها  المناسب  المناخ  وتوفير  الطبقة،  مدينة  في 
تنظيم  تم  للطلبة  الرياضية  المشاركات  وتوفير 
فريق مدرسي يضم عدد من الشابات خاص بتعليم 
التربية  لجنة  برعاية  وذلك  الطائرة  كرة  رياضة 

والتعليم بالطبقة.
السليمة  الحياة  وأسلوب  التقانة  الرياضة  تُعد 
في  الرياضة  وتساهم  السليم  بالجسم  السليم  فالعقل 
القواعد  على  مبني  ومتماسك  قوي  مجتمع  بناء 
النواة  تُعد  التي  العمرية  للفئات  سيما  وال  الصحية 
اإلبداعية  المهارات  وصقل  الذات  لتطوير  األولى 

الشخصية.

تشكيل ِفرق كرة الطائرة للشابات

وفي هذا الصدد وضمن اإلمكانات البسيطة المتاحة 
وتعليم  لتدريب  مصغر  تدريبي  مركز  تشكيل  تم 
الشهيدة  الطائرة وقوانينها وذلك في مدرسة  الكرة 
بالطبقة  الثاني  الحي  في  الواقعة  خلف  هفرين 
الرياضات  تفعيل  أجل  من  تشجيعية  ضمن خطوة 
من  العديد  واجهت  التي  النسوية  والنشاطات 

العراقيل في المجتمعات الشرقية.
لقاًء  »روناهي«  لصحيفتنا  كان  أكثر  وللحديث 
العجيلي  السد  نادي  في  الطائرة  كرة  مدرب  مع 
عبد  جمال  مدرسة  في  الرياضية  التربية  ومدّرس 
الناصر »محمد العبد هللا« الذي تحدث لنا قائالً:« 
قمنا بتشكيل فريق كرة طائرة يتألف من 16 العبة 
وتشجيعها  النسوية  الرياضة  تطوير  خطط  ضمن 
الرياضي  االتحاد  مع  بالتنسيق  وذلك  المدينة  في 
ولجنة التربية والتعليم، حيث نقوم بتدريب الشابات 
مدرسة  في  الموجودة  التدريبية  المراكز  ضمن 
منظمة  تدريبية  دورة  الشهيدة هفرين خلف ضمن 
الدورة  تشمل  حيث  ُمتقن،  تدريبي  برنامج  وفق 
التدريبية تعليم قوانين لعبة كرة الطائرة واكتساب 
المهارات الخاصة باللعبة وأسس التعامل مع الكرة 

في حاالت اللعب الجماعي«.

برامج تدريبية ُمنظمة

وأضاف العبد هللا أن البرامج التدريبية الُمتّبعة في 
على  موضوعة  برامج  هي  الشابات  مع  التدريب 

أسس أكاديمية تخضع لشروط ومبادئ علم التدريب 
منظم  جدول  وفق  كامل  بشكٍل  الرياضية  والعلوم 
موقّع من االتحاد الرياضي في الطبقة، وأشار إلى 
لتشكيل  العمل  توسيع  والنقاش على  العمل  يتم  أنه 
مدارس  جميع  يضم  الطائرة  للكرة  خاص  نادي 
تأهيل  على  والعمل  وشباب  شابات  من  الطبقة 
مراكز تدريبية جديدة في المدينة ومالعب تناسب 
والفردية،  الجماعية  الرياضية  األلعاب  من  العديد 
كما سيكون لدينا خطة من أجل زيادة المشاركات 
النسوية  الرياضية  البطوالت  وتفعيل  الرياضية 

والشابة ضمن خطط مستقبلية مقبلة.

صعوبات تواجه العمل الريايض

وعن العراقيل والصعوبات تحدّث العبد هللا قائالً: 
يوجد  ال  الدعم  وقلة  الضعيفة  اإلمكانات  »بسبب 
فصل  في  للتدريب  مغلقة  اللحظة صالة  هذه  حتى 
الشتاء تقي من البرد والمطر والهواء كون لعبة كرة 
الطائرة ال يمكن لعبها في أجواء رياح قوية، كما 
أن مشكلة قلة المدربين تُعد إحدى المشاكل المهمة 
األمر  لهذا  متفرغ  غير  فقط  واحد  مدرب  فوجود 
يُشكل صعوبة في تحقيق نجاح التدريب بشكٍل كلي.
وأيضاً مشكلة الصعوبة في تأمين مستلزمات اللعبة 
بشكٍل كامل، وقلة الوعي والدروس الرياضية عن 
قانون الكرة الطائرة الذي يعتبر في تطور مستمر، 
واحتكار النشاطات الرياضية والبطوالت فقط على 

رياضة كرة القدم وإهمال الرياضات األخرى«.

رضورة تفعيل دور الرياضة

واختتم العبد هللا ُمشيداً بضرورة وأهمية استمرار 
بعد  سيما  وال  المدينة  في  الرياضة  وتفعيل  متابعة 
سابقاً  الرياضة  منها  عانت  التي  الطمس  سنوات 
األطفال  من  هم  فيها  المتضررين  أشد  كان  والتي 
كرياضيين  أخيراً  »ونحن  الشابة،  النسوية  والفئة 
الرياضي  االتحاد  نشكر  المدينة  في  ومدربين 
العمل  إنجاح  أجل  من  معنا  المتعاونين  وجميع 
الوقوف  يتم  أن  ونأمل  الطبقة  مدينة  في  الرياضي 
قبل  من  واقعها  وتحسين  الرياضة  مطالب  عند 
سليم  بجيل  للنهوض  المعنية  والجهات  المسؤولين 
مبني على القواعد الصحية والسليمة؛ فالعقل السليم 

بالجسم السليم«.  

بطالت سوريا سيدات »الخابور« يبدأن رحلة الحفاظ
 على اللقب ومازلَن ينتظرن الوعود

الطبقة... تشكيل ِفرق تدريبية 
لتعليم كرة الطائرة للشابات

قامشلو/ جوان محمد ـ بعد أن َكثُرت التأويالت 
على المشاركة من عدمها أو لعب سيدات النادي 
بطالت  السوري،  الدوري  في  آخر  نادي  باسم 
الدوري السوري للنسخة الثانية موسم 2020 
الجديد  الموسم  في  يشاركن  سوف   ،2021 ـ 
على  الحفاظ  رحلة  ويبدأن  السوري،  للدوري 

اللقب بعد تثبيت المشاركة باسم »الخابور«.
في  مجدداً  يشاركن  سوف  سوريا  بطالت 
الدوري السوري للحفاظ على لقبهن في الموسم 

الكروي الجديد 2021 ـ 2022، بعد الحصول 
على وعود من إدارة نادي الخابور بتقديم الدعم 
النادي  العبات  حيث  السيدات،  لفريق  الممكن 
شارك  والذي  قامشلو،  نادي  من  هنَّ  للسيدات 
الجزيرة وحققن  إقليم  باسم األسايش في دوري 
من  وكذلك   ،2021 ـ   2020 للموسم  اللقب 

سيدات فدنك وقد يتم االستعانة بنوادي أخرى.
بأسماء  الالعبات  بمشاركة  التأويالت  وكثرت 
النهاية  في  ولكن  الجهاد،  مثل  أخرى  نوادي 

كانت المشاركة باسم سيدات »الخابور« بطالت 
على  السوري  الدوري  في  السابقة  النسخة 

المالعب المكشوفة.

وعود مل ترُتجم عىل أرض الواقع

الخابور  سيدات  واستقبال  باللقب  الفوز  وعند 
بمدينة قامشلو من قبل الجماهير  استقباالُ حافالُ 
وبعدها  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  واالتحاد 
توجهت بعثة النادي بدعوة من المجلس التنفيذي 
م هناك دعم  بإقليم الجزيرة إلى عامودا حيث قُدِّ
لبطالت الدوري السوري وُطِلبت الئحة بمطالب 

النادي.
وكتبت  النادي  إدارة  تحركت  ذلك  أثر  وعلى 
الناشئات في الشهر  للمشاركة ببطولة  المطالب 
دوري  في  المشاركة  الشهر  وبنفس  العاشر 
»السيدات« السوري للموسم الجديد، والمشاركة 
في بطولة غرب آسيا لألندية التي من المفترض 

أن تكون في الشهر األخير من هذه السنة.
بتقديم  الجواب  بعد  تتلَق  لم  المطالب  هذه  ولكن 
السيدات  مدرب  لنا  ذكر  وحتى  ال؟  أم  الدعم 
سابق  تصريح  في  »رشو«  آلبار  دليل  الكابتن 
»بأنه يتأمل تقديم الدعم وإن لم يكن كل المطالب 

على األقل البعض منها«.
ولكن حتى اآلن لم نشهد أي تقديم ألي نوع من 
الدعم لبطالت سوريا اللواتي يستعدن للمشاركة 
السوري  والدوري  الناشئات  ببطولة  ذكرنا  كما 

للسيدات وبطولة غرب آسيا لألندية.
مرحلة  خالل  الكثير  الخابور  سيدات  وعانت 
الدوري الماضي من خالل اللعب في شهر واحد 

روناهي/ الرقة ـ أكدت عضوة المكتب القانوني في مجلس المرأة الّسورية بمدينة الرقة »سهير السنوح« إنَّ مجلس 
المرأة الّسورية هو توحيد للجهود النَّسوية الّسورية وفق نظام اجتماعي سياسي ديمقراطي ثقافي، يحقق للمرأة 
ياسية وممثالت عن المجالس وتنظيمات  الحرية والعدالة والمساوة، يضُم منظمات المرأة وتنظيماتها في األحزاب السِّ

خصيات الّنسائية المستقلة والّشبيبة النِّسائية.     المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة والشَّ

مرحلة الذهاب ونفس األمر في مرحلة اإلياب. 
مع غياب الدعم الالزم من االتحاد السوري العام 

واتحاد الكرة التابعين لحكومة دمشق.

كنوز ال يجوز التفريط بها

فتيات  هن  البطالت  بأن  يقولون  دائماً  وألن 
وممثالت روج آفا وشمال وشرق سوريا، تتأمل 

الواقع ولكن  ذلك على أرض  ترجمة  الالعبات 
الدعم الُمقدم ال يرتقي للمستوى المطلوب حتى 
اآلن من اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
في المحصلة النادي سوف يشارك وهذه الالعبات 
بأن  ونؤكد  بهن  التفريط  يجوز  وال  كنوز  هن 
الكثير من النوادي في الداخل السوري يحاولون 
السورية  الكرة  نجمات  من  العديد  مع  التعاقد 
هذا  ذلك  يحصل  لم  وإن  خابور،  نادي  ضمن 

الموسم سوف يحصل في الموسم القادم.

 كوباني أسطورة
المقاومة المتقدة

الذكرى  استذكرنا  أيام  خمسة  قبل 
داعش  هجوم  لبدء  ابعة  السَّ نوية  السَّ
في  وريفها  كوباني  مدينة  على  اإلرهابي 
الذي  الهجوم  هذا  وشرق سوريا.  شمال 
رها أبطاُلها  ُجوبه مبقاومٍة تاريخّية، سطَّ
حماية  بوحدات  املتمثلون  جعان  الشُّ
ريق  الطَّ فتحت  والتي  واملرأة،  عب  الشَّ
للكُرد  ليس  وحاسمٍة  جديدٍة  ملرحلٍة 
وذلك  جمعاء،  لإلنسانية  بل  فحسب، 
بعد أن حققت القوات املدافعة عن هذه 
حتّولت  التي  والبقعة  الّصغيرة  املدينة 
للقوى  وكابوٍس  جحيٍم  إلى  بعد  فيما 
كبيرةً  انتصاراٍت  واإلرهابية،  الّظالمية 
اإلنسانّية  عرفته  تنظيٍم  أعتى  وجه  في 
ال  مبقاومٍة  والعشرين،  احلادي  القرن  في 
قله  صًدى  القت  التاريخ،  في  لها  مثيل 
بأجزاء  مرورًا  كوباني  من  ابتداًء  مثيله، 
قارات  حدود  ليجتاز  األربعة  كُردستان 
العالم كافة.  طيلة أربعة أشهر دافعت 
عن  واملرأة،  عب  الشَّ حماية  وحدات 
مدينتها مبقاومٍة عظيمة جمعت الكُرد 
من كاّفة أجزاء كردستان ليلتفَّ العالم 
البطولة  أروع مالحم  روا  حولهم، ويسطِّ
مدينتهم  عن  دفاًعا  بالذات،  والّتضحية 
أيدي  في  سقوطها  كثيرون  انتظر  التي 
دوٍل  جيوش  تستطع  لم  الذي  داعش، 
أمام وحشية وعنجهية  مود  الصُّ كبيرة، 
أينما  يرتكبها  التي  وجرائمه  هجماته 
موا  حطَّ جعان  الشُّ أولئك  أنَّ  إالَّ  دخل، 
الزكية  دماءهم  قدموا  أن  بعد  شوكته 
أعداء  على  املؤكّد  النصر  لتحقيق  ثمناً 
الكُرديات  النِّساء  جمعاء.   اإلنسانية 
لعنب  املرأة،  حماية  بوحدات  املتمثالت 
املقاومة  هذه  في  كبيراً  بطولياً  دوراً 
العالم  أركان  هزت  التي  العظيمة 
الدِّفاع عن املدينة في  أجمع، واستطعن 
من  وجيزة  فترة  ومتكَّن خالل  داعش  وجه 
حتقيق انتصارات باهرة أذهلت العالم، ومت 
تسجيل عدة أسماء من املقاتالت اللواتي 
رن مالحم بطولية في وجه املرتزقة  سطَّ
آرين  هيدة  والشَّ َّة  القوي املقاتلة  أمثال 
التي فجرت نفسها بني صفوف  ميركان 
العدو بعد أن حتولت لبركان من املقاومة 
ولو  واحتالل  تقدمه  ومنعت  والبسالة 

شبر من مدينتها.

لم  التي  كوباني  ريفان  واملقاتلة   
بكلِّ  قاومت  بل  للعدو،  تستسلم 
شجاعة حتى آخر طلقة لها، والعشرات 
آخر  حتى  دافعن  اللواتي  الرفيقات  من 
املدينة  يُتركن  ولم  دمائهن  من  قطرٍة 
مكتسباٍت  لُيحققن  اإلنسانية،  ألعداء 
كبيرة، منها انضمام املئات من املقاتلني 
عب؛  األمميني إلى وحدات حماية املرأة والشَّ
التحقوا  وعفرين، حيث  كوباني  من  بدءاً 
أرواحهم  وقدموا  القتال  بجبهات 
ثورة  إلى  حتولت  التي  الثورة  لهذه  فداًء 
الم والقوى  مضادة، أي ثورة النور ضدَّ الظَّ
المية، ثورة احلق ضدَّ الباطل. بعد أن  الظَّ
رأوا في ثورة شمال سوريا ثورة الدفاع عن 
القّيم اإلنسانية. وهكذا أصبحت مدينة 
ورمزًا  اإلنسانية  َّة  حلري صرحاً  كوباني 
ملقاومة الكُرد وجميع الذين قاوموا فيها 
مرور  وبعد  واليوم  اإلنسانية.   عن  دفاعاً 
نوية لبدء  سبعة أعوام على الذكرى السَّ
الهجوم على مدينة كوباني، هذه البقعة 
اجلغرافية التي جذبت أنظار العالم إليها 
ما  املشترك،  التَّعايش  مدينة  وأصبحت 
زالت هذه املدينة حتتفظ بذكريات هؤالء 
كافة  أفشلوا  الذين  الّشجعان  األبطال 
وبعثوا  عليها  املتآمرة  الدول  مخططات 
ليثبتوا  املقاومة،  روح  الكُرد  كافة  في 
في  األكيد  والنصر  التَّحدي  روح  أنَّ  
وجه جميع الهجمات التي تُشن ضدَّهم 
في شتَّى أصقاع العالم ما زالت متقدة.

مرآة المرأة

هيفيدار خالد

نور األحمدكوثر األحمد
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استكمال مفاوضات الوحدة الكردية لجم للعدوان التركي

بعد دخول قوات النظام )درعا البلد( ماذا بعد؟

سوريا  وشرق  شمال  شعوب  تواصل  حين  في 
يضرب  الذي  المحتل  هذا  وجه  في  مقاومتها 
عرض الحائط كل العهود والمواثيق الدولية من 
المنطقة،  شعوب  بحق  المجازر  ارتكاب  خالل 
إلى جانب السعي الدائم لتغيير ديمغرافيتها عن 
طريق تهجير السكان األصليين وتوطين آخرين 

ال عالقة لهم بهذه المنطقة. 

املحتل الرتيك يستبيح دول الجوار

وفي هذا السياق التقت صحيفتنا مع عضو لجنة 
الديمقراطي  المجتمع  أكاديمية  في  التدريب 
بناحية الدرباسية أحمد سليمان الذي قال: الدولة 
يتوضح  وهذا  لإلرهاب  راعية  دولة  التركية 
للمرتزقة  دعمها  خالل  من  األولى  بالدرجة 
واحتاللها ألراضي الغير، كما أن هذه الدولة لم 
تولي أي اعتبار لحدود الدول األخرى، بل ترى 
تركيّة  أراضي  بها  المحيطة  األراضي  جميع 
لذلك  تريد،  لحظة  أي  في  استباحتها  لها  يحق 
الذاتية لشمال وشرق  اإلدارة  ترى في مشروع 
سوريا تهديداً لها، بالرغم من إن هذا المشروع 
شعوب  جميع  بين  المشترك  العيش  على  قائم 
بخطورة  تتحجج  التركية  الدولة  أن  إال  المنطقة 
هذا المشروع على أمنها القومي لتبرر احتاللها 

لألراضي السورية.
أثبتت  اليوم  الذاتية  اإلدارة  سليمان:  وأضاف 
مجمل  في  تجاهله  يُمكن  ال  كرقٍم صعب  نفسها 
خالل  من  نالحظه  ما  وهذا  اإلقليمية  القضايا 
وشرق  شمال  لمناطق  العالمية  الوفود  زيارة 
سوريا والتقائهم مع اإلدارة الذاتية، األمر الذي 
يعطي بارقة أمل نحو االعتراف السياسي بهذه 

االحتالل  دولة  غضب  يثير  ما  وهذا  اإلدارة، 
للقضاء  التركي بالدرجة األولى، فتسعى جاهدةً 
على هذا المشروع من خالل احتالل األراضي 
بالمدنيين،  اآلهلة  المناطق  الهجمات على  وشن 
كما أن السمة األساسية التي يمكن أن تلعب دوراً 
التنظيم  درجة  هي  اإلدارة  بهذه  االعتراف  في 
اإلدارة  مؤسسات  إليها  وصلت  التي  العالية 
أن  استطاعت  التي  العسكرية  قوتها  إلى  إضافة 

تثبت نفسها كقوة يُمكن االعتماد عليها.

الوحدة الكردية طريق النجاة 
الحقيقية

وتابع سليمان حديثه بالقول: إن أهم خطوة يمكن 
اتخاذها للجم المحتل التركي والوقوف في وجهه 
هي استكمال مفاوضات الوحدة الكردية، كما إنه 
الخارجية  األطراف  انتظار  الجسيم  الخطأ  من 
لتحقق هذه الوحدة حيث أن األمريكان بتسويفهم 
في  يثبتون عدم جديتهم  للموضوع   ومماطلتهم 
لنا  حلفاء  حقاً  كانوا  لو  األمريكان  هذا،  سعيهم 
التركية  الهجمات  هذه  وجه  في  وقفوا  لكانوا 
فالحلف ال يمكن تجزئته فإما أن نكون حلفاء ضد 
داعش وضد تركيا على حد سواء، أو أن وراء 

إشارات  وضع  يتطلب  وهذا  ورائها  ما  األكمة 
ومدى  األمريكي  الموقف  حول  كبيرة  استفهام 
جديته في مواقفه، لذلك فإن العمل على الوحدة 
مصالح  من  انطالقاً  يكون  أن  يجب  الكردية 
الشعب الكردي أوالً وأخيراً ويجب تحييد العامل 
الخارجي في هذا الموضوع ألن الخارج ينطلق 
دوماً من مصالحه ليس إال، كما أن تأخير الوحدة 
الكردية من شأنه إضعاف مواقف الكرد عالمياً 
باإلدارة  السياسي  االعتراف  من  يؤّخر  أنه  كما 

الذاتية.
اليوم من األطراف  المطلوب  وأوضح سليمان: 
بعين  الكردي  الشعب  مصالح  أخذ  هو  الكردية 
االعتبار والعمل انطالقاً من مصلحة هذا الشعب 
للوصول  والشخصية  الحزبية  المصالح  وتحييد 
التي  التضحيات  مستوى  إلى  ترتقي  نتائج  إلى 
المصاب  التشقق  حالة  ألن  الشعب،  هذا  دفعها 
بها البيت الكردي اليوم من شأنها إذا ما استمرت 

الشعب  حققها  التي  المكتسبات  جميع  تنسف  أن 
من خالل  أو  الواقع  أرض  على  سواء  الكردي 

تواصل مختلف األطراف الدولية معه.
واختتم عضو لجنة التدريب في أكاديمية المجتمع 
وحدة  بالقول:  حديثه  سليمان  أحمد  الديمقراطي 
إيجابية  تداعيات  لها  ستكون  الكردي  الصف 
التركية  الهجمات  ستُلجم  جهة  فمن  كثيرة؛ 
إلى  إضافة  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 
الدفاع  ومناطق  كردستان  جبال  على  هجماتها 
جميع  ستجبر  الوحدة  هذه  أن  كما  المشروع، 
عن  الكرد  إقصاء  على  عملت  التي  األطراف 
الخاصة  السياسية  والمؤتمرات  المحادثات 
اإلذعان  على  ستجبرهم  السورية،  باألزمة 
تلبية  ضرورة  وأخذ  الكردي  الشعب  لصوت 
حقوقه بعين االعتبار، وسترضخ جميع األطراف 
سواء كان من النظام أو المعارضة على الجلوس 

والتفاوض مع الكرد.

أيلول  من  الثامن  في  ـ  ابراهيم  رفيق  قامشلو/ 
درعا  السوري  النظام  قوات  دخلت   2021
السوريّة،  األزمة  انطالقة  منذ  مرة  ألول  البلد 
مدينة  من  األولى  شرارتها  انطلقت  والتي 
السورية  المدن  جميع  لتشمل  وتوسعت  درعا 
السوري  النظام  قوات  دخول  تأِت  لم  بعد،  فيما 
لدرعا بموجب اتفاق رعته موسكو عقب تصعيد 
عســـكري وحصار استمر ألكثر من شـــهرين، 
بالخنوع  التسوية  درعا  أهالي  وصف  حيث 
االتفاقية  استغل  السوري  النظام  ولكن  والمذلة 
الغربي  الريف  في  مناطق  عدة  على  وسيطر 

لدمشق.

إسدال الستار عىل استثناء درعا 
البلد

بنشر  بدأت  السوري  النظام  قوات  وفور دخول 
الكثير من النقاط األمنية، واستولت على المباني 
اعتُبر  حيث  كامل،  بشكٍل  السابقة  الحكومية 
البلد بمثابة كسر  دخول قوات النظام إلى درعا 
استسلموا  الذين  المقاتلين  من  تبقى  لما  العظم 
تحت الضغط الروسي والهجمات التي لم تنقطع 
قبل شهرين من االستيالء عليها، وسيطرة قوات 
النظام السوري بهذا الشكل على درعا البلد يعني 
قبضة  تحت  باتت  بأكملها  درعا  محافظة  أن 
النظام، ولم يعد هناك سوى مناطق قليلة سيحاول 
إعادتها في المراحل المقبلة كمدينة بصرى الشام 

وبلدة طفس والمناطق المحيطة بهما.  
وبعد تطبيق بنود االتفاق النهائي في درعا البلد 
السوري وعبر وكالة سانا  النظام  قوات  أعلنت 
الحكومية بأن درعا البلد باتت خالية من اإلرهاب 
على حد زعمها، بدأ النظام تثبيت بعض النقاط 
الشرطة  إلى  باإلضافة  القوات  فيها  انتشرت 
العسكرية، ومن ثم بدأ المئات من الشبان الذين 

رغبوا البقاء في المدينة والمتخلفين على الخدمة 
أوضاعهم  لتسوية  طلباتهم  بتقديم  العسكرية 

وحسب بنود االتفاق وبضمانة الروس. 
النظام كان عدد  المقربة من  المصادر  وبحسب 
أحد  ومن  الشباب،  من   900 حوالي  المتقدمين 
فإن  الروس  بوساطة  الموقّعة  االتفاقية  بنود 
المناطق  إلى  َسيُرحلون  البقاء  يرفضون  الذين 
ومرتزقته  التركي  المحتل  عليها  يسيطر  التي 
على  الستار  أسدل  االتفـــاق  سوريا،  شمال  في 
خالل  البلد  درعا  به  تمتعت  الذي  االستثناء 
النظام  قوات  وكانت  الماضية،  سنوات  العشر 
 2018 عام  في  سنوات  ثالث  وقبل  السوري 
قد سيطرت على مدينة درعا وفق اتفاق تسوية 
معارك ضارية  بعد  أيضاً،  روسيا  آنذاك  رعته 
والميليشيات  الروسي  الجو  سالح  فيها  شارك 
الماضية  الثالث  السنوات  إيران  من  المدعومة 
وفق تسوية رعتها روسيا في 2018، واسـتعاد 
الجيش السوري بمساعدة سـالح الجـو الروسـي 
المحافظة  على  السيطرة  اإليرانية  والميليشيات 

التي انطلقت منها شرارة الثورة في عام 2011. 

ضوء أخرض رويس لتسويات 
جديدة

االتفاق الذي وقِّع في عام 2018 أجبر اآلالف 
تسليم  على  بالمعارضة  يسمى  ما  مسلحي  من 
أسلحتهم الثقيلة وتسوية أوضاعهم وترحيلهم من 
البلد في ذلك الوقت،  درعا، استُثني منها درعا 
في  الحين  ذلك  منذ  يعملون  الروس  كان  ولكن 
على  النظام  سيطرة  لفرض  فرصة  أية  تحيّن 
تقريباً  شهرين  لمدة  تطويقها  وبعد  البلد،  درعا 
استسلم ما تبقى من الذين كانوا يقاتلون وفرضـت 
بالسيطرة  النظام  لقوات  يســـمح  اتفاقـاً  روسـيا 
عليها ولتدخلها قوات النظام ألول مرة منذ بداية 
في  يرغب  لمن  آمن  ممر  ترك  مع  األحداث، 
االحتالل  مناطق  إلى  والذهاب  المكان  مغادرة 

التركي في الشمال السوري.

الشأن  بمتابعة  والمختصين  المراقبين  وبحسب 
السوري فإن تسوية درعا البلد جاءت لمصلحة 
القاصمة  الضربة  ومثلت  السوري  النظام 
للمعارضة، وبخاصٍة أن درعا تمثل رمزية لدى 
السوريين أوالً وعلى اعتبارها مهد الثورة ثانياً، 
المجموعات  بعض  حاولت  االتفاق  توقيع  وبعد 
من الميليشيات اإليرانية الموالية للنظام السوري 
اقتحام المعبر اآلمن ولكن الروس تدخلوا وأوقفوا 

عملية االقتحام هذه. 
لوال  بأنه  والمراقبين  المحللين  جميع  ويجمع 
الضوء األخضر الروسي لقوات النظام لما تجرأ 
بدايتها  منذ  العملية  فإن  لذلك  المدينة،  وهاجم 
فتحت  التي  وهي  روسي  أخضر  بضوء  جرت 
النظام والسيطرة  أمام هجوم  الُمشرعة  األبواب 
بسط  اآلن  النظام  وسيحاول  البلد،  درعا  على 
التي بقيت  المدن والبلدات  سيطرته على بعض 
بكاملها  درعا  محافظة  لتكون  سيطرتها  خارج 
هو  ما  وبات  والروس،  النظام  لقوات  خاضعة 
واضحاً بأن اتفاق االستسالم جاء ليسدل الستار 

على آخر فصل من فصول الجنوب السوري. 
االتفاقية أيضاً دعمت النفوذ اإليراني في المنطقة 
مجموعات  المدينة  أطراف  على  تنتشر  حيث 
الفرقة  الميليشيات اإليرانية والتي تتخذ من  من 
لها، والفرقة الرابعة يقودها ماهر  الرابعة مقراً 
األسد  بشار  السوري  الرئيس  شقيق  األسد 
في  كثيف  بشكٍل  تنتشر  الفرقة  هذه  وعناصر 
حفيظة  يثير  ما  وهذا  السوري  الجنوب  مناطق 
انتهاكات  ارتكابها  من  الخوف  ويولّد  األهالي 

وجرائم بحق المدنيين العُّزل في تلك المناطق. 
السوري  النظام  سيحاول  جرى  ما  كل  وبعد 
فرض  جديد  من  الروسي  الطرف  وبرعاية 
اتفاقات وتسويات على ما تبقى من مناطق خارج 
درعا،  محافظة  من  تبقى  فيما  الطرفين  سيطرة 
ومن ثم ليتبعها بتسوية أخرى في القنيطرة وما 

حولها. 

روناهي/ الدرباسية ـ في إطار سياساتها العدوانية تجاه شعوب المنطقة بشكٍل عام وشعوب شمال وشرق سوريا بشكٍل 
خاص؛ تستمر دولة االحتالل التركي بهجماتها االحتاللية على مناطق شمال وشرق سوريا، ساعية إلى ضرب االستقرار الذي 

وفرته شعوب المنطقة من خالل ثورتهم التي دفعوا ثمنها عشرات اآلالف من الشهداء.

لماذا اإلصرار على القرار 2254؟

تخّبط تركي والخيارات محددة

ستالين سليمان

التي  السوريّة  األزمة  هو عمر  الزمن  من  عقدٌ 
قتلى وجرحى  بين  السوريين  ثمنها ماليين  دفع 
ومعتقلين ومختطفين ومفقودين، وماليين أخرى 
األزمة  تلك  ومهجرين  ونازحين  الجئين  بين 
التي تحولت إلى حرب هي األعنف تاريخياً بعد 

الحرب العالمية الثانية.
يزال  ال  األفق  بأن  القول  نستطيع  عقد  وبعد 
مسدوداً أمام حلها وذلك ألسباب عدة تتوزع بين 
ما هو داخلي وما هو خارجي، الداخلي: فيكمن 
الداخل  في  يجري  بما  األولى  بالدرجة  حصره 
المجموعات  وسيطرة  النظام  تعنت  أمور  من 
في  المناطق  بعض  على  الراديكالية  المرتزقة 
سوريا. وأما الخارجي: فيعود إلى مصالح الدول 
السوري  الشأن  المتداخلة في  والدولية  اإلقليمية 

ودرجة التوافق فيما بينها. 
الحركات  الكثير من  خالل هذه األزمة ظهرت 
معلن على  كما هو  الهادفة  والخارجية  الداخلية 
في  اإلنسانية  الكارثة  لهذه  حل  إليجاد  األقل 
سوريا، وكان نتاج هذه التحركات واالجتماعات 
الرقم  ذي  األمن  مجلس  قرار  هو صدور  كلها 
عام  في  السورية  األزمة  بحل  الخاص   2254
2015، وبالرغم من كل التفسيرات والتأويالت 
القرار  هذا  لجوهر  المختلفة  األطراف  قبل  من 
كالً انطالقاً من مصلحته الخاصة، إال ان القرار 
استند إلى عناوين رئيسية واضحة ال لبس فيها 
وال يمكن ألحد التحايل عليها وال بأي شكل من 

األشكال وهذه العناوين هي:
-استعادة الشعب السوري حقه في تقرير مصيره 

دون أي تدّخالت خارجية.
سوريا  من  األجنبية  القوات  جميع  -خروج 

والحفاظ على وحدة أراضيها.
آمنة  عودة  والمهجرين  الالجئين  جميع  -عودة 

لبيوتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
طريق  خارطة  القرار  يضع  ذاته  الوقت  وفي   
واضحة لتنفيذ تلك العناوين، والتي تتمثل بثالث 

محطات رئيسية وهي:
إصالح  وعملية  انتقالي،  حكم  جسم  تشكيل 
االنتقالي،  الحكم  جسم  عليها  يشرف  دستوري 
الدستور  أساس  على  نزيهة  انتخابات  إجراء 

الجديد وبإشراف أممي.
الكثير  وغيرها  آنفاً  المذكورة  القرار  بنود  أن 
من البنود التي ال مجال لذكرها هنا تشكل عملياً 
خارطة طريق واضحة للخروج بسوريا وشعبها 
من هذه األزمة التي أحرقت األخضر واليابس، 
لذلك واجه تطبيق هذا القرار صعوبات جمة من 
قبل المتشددين في األطراف المختلفة وذلك ألن 
القرار والوصول إلى تغيير جذري  تطبيق هذا 

وشامل يعني عملياً موت تلك القوى التي تعيش 
على حساب دماء السوريين ومن خالل المتاجرة 

بأزمتهم.
فمن جهة يرفض متشددو النظام حدوث أي تغيير 
جذري شامل لبنية النظام السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والحالة الديمقراطية، وتشكيل نظام 
الكبير  الفساد  مكامن  ضرب  على  قادر  جديد 
توزيع  إعادة  خالل  من  المال  حيتان  ومحاسبة 
الثروة لصالح الغالبية الفقيرة من السوريين، ألن 
مضاجعهم  سيدك  األساس  هذا  على  تغيير  أي 

ويجعلهم أول المتضررين.
المعارضة  متشددي  فإن  أخرى  جهة  ومن 
يرفضون بدورهم أي تغيير من هذا النوع، ألنهم 
متفقين مع نظرائهم في النظام على الشكل الحالي 
الفساد  من  العالي  والمستوى  الثروة  لتوزيع 

هي:  الوحيدة  خالفهم  نقطة  حين  في  والنهب 
وبالتالي  النهب؟  هذا  سيكون  منهم  من  لصالح 
فإن أي تغيير حقيقي سيضر بمصالح الطرفين، 
الذي  القرار األممي  بهذا  القبول  لعدم  ما دفعهم 

يخص الحل في سوريا.  
ضفتي  على  المتشددين  مواقف  تطابق  إن 
الصراع كان السبب الرئيسي في وضع العصي 
في عجالت تطبيق الحل السياسي الشامل على 
بالدرجة  يتمثل  وهذا  المذكور،  القرار  أساس 
كانت  التي  الدستورية  اللجنة  في وضع  األولى 
القرار،  تنفيذ  باتجاه  لالنطالق  األولى  المحطة 
ولكنها أصبحت في حالة موت سريري وأخذت 
إلى ذلك استبعاد  تدور في حلقة مفرغة، ضف 
قوى سورية مؤثرة على الخارطة السورية عن 
هذه اللجنة، وبالدرجة األولى قوى شمال وشرق 

ضعف  إلى  أدى  ما  شعوبها،  وممثلي  سوريا 
عمل اللجنة الدستورية وصوالً إلى السبات الذي 

تعيشه اليوم.
الشكل  بهذا  الدستورية  اللجنة  عمل  إبقاء  إن 
نزيف  استمرار  عملياً  يعني  هللا  شاء  ما  إلى 
إلى  االنتقال  يتطلب  الذي  األمر  السوري،  الدم 
خطوات أكثر عملية والتي تتمثل اليوم بتشكيل 
جسم الحكم االنتقالي المنصوص عليه في القرار 
الدولي، بحيث تشارك فيه جميع القوى السياسية 
مهما  ألحد  تهميش  أو  إقصاء  دون  السورية 
المتشددين  إبعاد  يجب  وأيضاً  األسباب،  كانت 
عن اللجنة الدستورية بغض النظر عن مواقعهم 
السياسية حتى ولو كانت ذات صالحيات واسعة، 
وال بد أن يكون صاحب الكلمة الفصل هو الشعب 
جديد  دستور  باتجاه  الدفع  ليستطيع  السوري 
تشارك في صياغته جميع القوى السورية، على 
انتخابات  إجراء  على  الدستور  هذا  يشرف  أن 
حقيقية تحت إشراف أممي يكون فيه دور قوى 

المال وأجهزة األمن في حدودهم الدنيا.
إن الموقف العملي من القرار 2254 بعيداً عن 
الشعارات الرنانة، يعتبر ورقة عباد الشمس التي 
تفرز القوى السياسية السورية والدولية بين تلك 
القوى الجادة في سعيها إلنهاء الكارثة السورية 
القوى  وبين  األساس،  هذا  على  جاهدةً  وتعمل 
وتحاول  السوري  المستنقع  لتعميق  تسعى  التي 
حفاظاً  بالكل  الكل  وضرب  فيه  الجميع  إغراق 
قد ممكن  أكبر  الحصول على  في  على موقعها 

من الميزات.
كلمة  توحيد  هو  اليوم  المطلوب  فإن  عليه  بناًء 
سعيها  في  الجادة  الوطنية  السورية  القوى  كافة 
سبل  على  والتوافق  السوريّة،  المأساة  إلنهاء 
وآليات تطبيق القرار المذكور ألنه يعتبر خارطة 
المأساوي  الواقع  من  للخروج  الوحيدة  الطريق 

الذي يعيشه السوريين اليوم.

فوزي سليمان

األخيرة  اللقاءات  كانت  لالنتباه  ُملِفتةٌ 
والمتعددة بين القوى التي تمتلك في جعبتها 
متشعبة  التكهنات  وجاءت  المنطقة،  ملفات 
من قبل المهتمين والمتابعين لقضايا المنطقة 
الشائكة والمتشعبة والتي هي بال شك معقدة 
في  البت  بعينه  لطرف  يمكن  ال  لدرجة 
دون  بها،  التحكم  األقل  على  أو  مستقبلها 
طبعاً  الجميع،  مصالح  االعتبار  بعين  األخذ 
ال نقصد بمصالح الجميع )بالشعوب(، رغم 
تستر الجميع تحت عباءتها والتحدّث باسمها.
 وذهب البعض إلى أن هذه اللقاءات ما هي 
إال لتحديد ورسم مناطق نفوذ القوى المتنفذة، 
الدول  بعض  لدور  النهاية  نقطة  ووضع 
اإلقليمية وعلى سبيل المثل وليس الحصر – 
انتهاء  بقرب  األمر  معللين  وإيران –  تركيا 
لوزان،  ومعاهدة  بيكو   – سايكس  اتفاقات 
ويبدو األمر كذلك إلى حٍد ما، وذلك ما يفسر 
التشنجات  لرأس النظام التركي رجب طيب 
أردوغان خالل خطاباته األخيرة حينما قال 
بما معناه: لنا الكلمة في العديد من الدول مثل 
)الرجل(  وكأن  وأذربيجان،  وليبيا  سوريا 
بينها  فيما  جرت  التي  للدول  رسالة  يوجه 
اللقاءات روسيا وإسرائيل، سوريا وروسيا، 
وكذلك اللقاء المزمع إجراءه في جنيف بين 

أمريكا وروسيا.
 وكأنه يقول ال يمكنكم تجاوزنا بهذه السهولة 
ونحن قادرون على خلط األوراق...! وعلى 
يلوحون  األتراك  القادة  نجد  األساس  هذا 
هنا  عسكري  بعمٍل  مناسبة  وغير  بمناسبة 
العادة  جرت  كما  األقل  على  أو  وهناك، 
الالجئين، أو  القارة األوروبية بملف  ابتزاز 
إال  الشرقي،  المعسكر  نحو  بالتوجه  التهديد 
آذان  تلَق  لم  يبدو  ما  وعلى  المرة  هذه  أنها 
العكس  على  بل  العادة،  جرت  كما  صاغية 
تماماً جاءت اإلدانات على ممارسات الدولة 
التركية ودعوتها إلى االلتفات لشأنها الداخلي 
بحملتها  والتنديد  الكرد  ملف  وخصوصاً 
الدولية ضدهم،  للقوانين واألعراف  المنافية 
بحجج  السياسيين  المعارضين  قمع  حيث 
على  خافية  تعد  لم  والتي  وجاهزة  ُمعلبة 
أحد )اإلرهاب( – هذا وإذا ما أضفنا فشلها 
حملتها  من  المرجوة  األهداف  تحقيق  في 
منظومة  مقاتلي  ضد  والشرسة  الوحشية 
المجتمع الكردستاني، وبذلك تكون تركيا قد 
تأسيس  منذ  حاالتها  أسوأ  في  نفسها  أقحمت 

كمال أتاتورك للجمهورية. 
تركيا  بقوة  والتفاخر  الكثيرين  تشدق  رغم 
إال  العظمى(  )الدول  مصاٍف  في  ووضعها 
تماماً، فإن  الحقيقة على األرض مغايرة  أن 
يدل  ال  الدول  من  العديد  في  القوات  توزيع 
على القوة، إنما يدل على حجم األزمة التي 

تعاني منها هذه الدولة أو تلك وبنفس الوقت 
المرتزقة  شراء  وإن  الجبهة ضدها،  توسيع 
وزجهم في حروبها تفند مقولة )المحمجيك( 
الذي ال يُقهر، وكذلك أن التنازل عن البحر 
والبر في سبيل تحقيق مكسب على األرض 
بأي  يعتبر  ال  المثال،  سبيل  على  )عفرين( 
العكس  على  بل  ظفر،  األشكال  من  شكل 

تماماً.
أمام  كثيرة  خيارات  ال  تقدم  ما  على  وبناًء   
التقليدية  سياستها  في  تستمر  أن  إما  تركيا 
التي تعتمد على أساس عداء الشعب الكردي 
وخوض حرب استنزاف غير مشهودة والتي 
قادرة  غير  إنها  الصعد  كافة  وعلى  أثبتت 
ستخرج  ألنها  نهاية،  ال  ما  إلى  ذلك  على 

وإنكار  طمس  يمكن  ال  إذ  محال  ال  خاسرة 
هوية الشعوب، أو أن تتجه إلى حل القضية 
أيضاً  وهذا  الواقع  باألمر  والقبول  الكردية 
والتنمية  العدالة  حزب  من  توقّعه  يمكننا  ال 
الذي يتزعمه أردوغان، الذي أقحم تركيا في 
وضعٍ ال تُحسد عليه، وتبقى الكلمة األخيرة 

للشعوب المقاومة والمطالبة بحقوقها.  

 كان هذا قبل
١٨ عاماً

الشرق  منطقة  شهدت  الثانية  األلفية  بداية  مع 
املنطقة  في  واضحاً  ذلك  األوسط حتوالت كبيرة؛ جتلى 
التي كانت مقبلة على متغيرات عدة سرعان ما ظهرت 
نظام  واسقاط  العراق  على  الهجوم  في  ذلك  بوادر 
واضحاً  ممارساً  يعتبر  كان  الذي   ٢٠٠٣ حسني  صدام 
القومية  للدولة  رمزاً  وكذلك  القمعي  اإلداري  للشكل 
في املنطقة. سقوط صدام لم يكن تأثيره فقط على 
العراق وإمنا على املنطقة برمتها، حيث العراق تاريخياً 
وأكاد  سومر  من  واحلضارات  للتاريخ  مميزاً  مكاناً  ميثل 
وبابل وهذا التميز الحقه حتى العصر احلديث؛ لكن مع 
ولكن  واضحاً  العراق  تأثير  بات  للحكم  البعث  استالم 
سلبياً على املنطقة واستهدافه في ٢٠٠٣ كان ذو تأثير 

إقليمي واضح حتى يومنا الراهن.

التغيير،  نحو  تتوجه  املنطقة  كانت  التوقيت  ذلك  في 
في  كردية  سياسية  رؤية  تتطور  أن  من  بد  ال  كان  لذا 
وتدخل  والتطورات  األحداث  تستقرئ  وسوريا  آفا  روج 
احلقوق  على  يحافظ  سياسي  ذاتي  قوام  تكوين  في 
باقي  مع  متساٍو  التزام  من  وينطلق  الكردية  واملطالب 
بحيث  األخرى؛  بالشعوب  اخلاصة  واملطالب  القضايا 
األساسية  احلاجة  عن  تعبيراً  األكثر  الرؤية  تلك  تكون 
وما  املرحلة  تلك  في  األخرى  وللشعوب  آفا  روج  لكرد 
يتبعها من تطورات في املراحل الالحقة. لكن؛ الظروف 
وفي  في سوريا  للغاية  كانت صعبة  واألوضاع  األمنية 
روج آفا، حيث كان النظام السوري يستدرك العبر من 
التطورات وكان قد زاد من وحشيته على السوريني منعاً 
الظروف  من  االستفادة  خاللها  من  يتم  محاولة  ألية 
والتطورات واخلروج وجهاً لوجهاً ضد النظام الذي رغم 
كل عنجهيته إال أن سقوط نظام صدام حسني حيث 
اخلالفات  بعض  )رغم  املتشاطر مع سوريا  البعث  ثقل 
القاسم  كان  البعثي  النهج  لكن  واألسد  صدام  بني 

املشترك بني سوريا والعراق( لم يكن سهالً عليه.

لم يكن هناك مكان آمن إلنشاء هذه الرؤية السياسية 
جبال  سوى  سوريا  في  األمنية  املالحقة  ظل  في 
كردستان التي احتضنت ضيوف روج آفا وقدمت حركة 
احلرية الدعم الالزم من منطلق وطني ملساعدة املؤمترون 
من روج آفا على جناح مؤمترهم؛ احلقيقة النوعية التي 
متيزت بها تلك الرؤية وخالل النقاش على اسم اجلسم 
القومية  النزعة  من  متحرراً  كان  إنه  هو  السياسي 
وروج  الواقع في سوريا  قراءة  الضيقة مبعنى من خالل 
في  تكمن  االستراتيجية  واخلطوات  األهمية  كانت  آفا 
يكون  بحيث  حقيقته  يعكس  اسم  على  نعتمد  أن 
وتناول  الشعوب  جميع  عن  للدفاع  مكرساً  نضاله 
بوصفها قضية أساسية في سوريا  الكردية  القضية 
حلها مير عبر حل األمور والقضايا األخرى وهي األساس. 
فكانت والدة حزب االحتاد الدميقراطي PYD في ٢٠-٩-
٢٠٠٣ احلقيقة التي عبرت عن احلاجة واألفكار التي أردنا 

الوصول إليها لتنظيم حراكنا الثوري في سوريا.

حزب  تأسيس  على  عاماً  عشر  ثمانية  مرور  وبعد  اآلن 
االحتاد الدميقراطي PYD  بقي هذا احلزب وفياً ألهدافه 
اجلميع  أجل  من  النضال  شكل  في  آنذاك  تبناها  التي 
بدون استثناء، ليكون احلزب السوري والكردي األول الذي 
ال يحصر نضاله بأفق واحدة وإمنا يتناول القضية الكردية 
منها-  وينطلق  األخرى  املعضالت  لسائر  تناوله  كما 
الدميقراطي  للحل  هام  كأساس  الكردية-  القضية 
وكذلك  الدميقراطي  االحتاد  في سوريا؛ خلو اسم حزب 
مبادئه وأهدافه من التركيز على حيز واحد ومحدود من 
ريادي  اليوم في مركز  الثوري في سوريا جعله  النضال 
الواضحة  النضالية  ثوابته  على  حفاظه  بحكم  هام 
في النضال من أجل جميع الشعوب في سوريا. يقود 
مشروع  خالل  من  واضحاً  نوعياً  نضاالً  اليوم  احلزب 
األمة الدميقراطية وأخوة الشعوب؛ كذلك إصراره على 
ألهمية  نظراً  للمرأة  والواضحة  الفعلية  الشراكة 
حزب  فكان  واجملتمعي؛  والثوري  النضالي  الريادي  دورها 
ما  وفق  املرأة  تكون  أن  على  مصراً  الدميقراطي  االحتاد 
فيها  تبنى  احلزب  التي عقدها  املؤمترات  بها فكل  يليق 
نظام  اعتماد  الى  لتتطور مؤسساتياً  املرأة  مبدأ حرية 
الرئاسة املشتركة فيما بعد فكان هذا املبدأ ثورة بحد 
ذاته في ساحة النضال اخلاص باملرأة حتى وصلت اليوم 
حتافظ  وهي  الدميقراطية  الذاتية  اإلدارة  مشروع  إلى 
االحتاد  حزب  يطرحه  الذي  بالشكل  الهام  دورها  على 
املبدأ  هذا  تبنى  حزب  كونه  باب  من  ليس  الدميقراطي 
املرأة في  تكون  أن  ومن ضرورة  وإمنا من صوابيته  فقط 

املكان الالئق بها.

حزب  إلى   PYD الدميقراطي  االحتاد  حزب  اليوم  حتول 
سوريا كمان أراد منذ البداية وبات غير محصور بحدود 
جغرافية واحدة؛ وأصبح فعالً ممثالً للدميقراطية وكذلك 
بني  ما  وااللتقاء  والتكاتف  االحتاد  نحو  قوية  دفع  قوة 
 PYD الشعوب املتعددة. ميثل حزب االحتاد الدميقراطي
اليوم وبعد املراحل الصعبة التي مرّ بها ركيزة أساسية 
الطرح  عبر  سوريا  في  واالستقرار  احلل  أجل  من 
الدميقراطي الذي يركز عليه وعبر التالحم الذي يطلبه 
بتمثيل  كفيلة  الرؤية  هذه  عامة،  السوريني  بني  ما 
السوري  للشعب  والضرورية  احلقيقية  التطلعات 
كان  أن  وبعد  اليوم  حتوله  خالل  من  الكردي  وللشعب 
ووحدتها  سوريا  أجل  من  يناضل  من  خير  إلى  مقمعاً 

اجلغرافية واجملتمعية والوطنية.

فواصل

آلدار خليل
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محرر الصفحة - رامان آ  زادمحرر الصفحة - عبدالرحمن محمد

 المدن التاريخية
 الُمهددة بالغمر في
باكور ُكردستان

املاضي  القرن  منذ  التركية  الدولة  بدأت 
نهر  على  منها  ثمانية  سداً،   22 بإنشاء 
وبحسب  الفرات  نهر  على  والباقي  دجلة 
الباحث ريان ذنون العباسي الذي يقول: »إنَّ 
مجرد إصرار تركيا على إقامة هذا املشروع 
على  من  قرية   )236( مبحو  قيامها  معناه 
الّسكان  من  كبيرة  أعدادٍ  وترحيل  اخلارطة، 
 )200( حوالي  وإزالة  جديدة،  مناطق  إلى 
مما  نهائية،  بصورٍة  الوجود  من  أثرياً  موقعاً 
اجتماعية  مشاكل  ظهور  عليه  سيترتب 
كان  السُّ لهؤالء  واقتصادية  وثقافية 
فجأةً  أنفسهم  سيجدون  الذين  النّازحني 
الذي  املكان  أو  املأوى  ينقصهم  مشرّدين 

سيستقرون فيه«

في عام 2006 باشرت الدولة التركية ببناء 
سد أطلق عليه اسم »علي سو« وهو من 
ثاني  سيعتبر  بدوره  والذي   22 الـ  السدود 
حجم  حيث  من  تركيا  في  السدود  أكبر 
ينتهي  أن  املفترض  من  وكان  املياه،  تخزين 

العمل منه عام 2014-2013.

مدير  أيبوغا  أركان  يقول  ذلك  بخصوص 
مبادرة )إبقاء حسن كيف على قيد احلياة( 
»لن يكون هناك أي فائدة لشعب املنطقة 
عشرات  تهجير  إلى  املشروع  سيؤدي  بل 
أنواع  كان وتهديد املئات من  اآلالف من السُّ
احليوانات، ناهيك عن فقدان الُتراث الثقافي 
ماغي  تقول  كذلك   ، مستوى«  أعلى  على 
روناين التي تقوم بعملية مسح للمنطقة 
سالح  هو  د  السَّ 1999«إنَّ  عام   منذ 
تراث  سيهدد  َّه  وأن للثقافة،  شامل  دمار 
اإلسالمية  اآلثار  وكذلك  الكردي  عب  الشَّ

واملسيحية«.

في أواخر عام 2008، قام األعضاء األوروبيون 
في احتاد سد علي سو بتجميد التمويل ملدة 
الوفاء  في  فشل  املشروع  ألنَّ  أشهر  ستة 
البيئية  للحماية  الدولي  البنك  مبعايير 
مؤقتا  البناء  توقف  وبالتالي   - والثقافية 
آنذاك.  من جانبها اقترحت احلكومة التركية 
نقل قسم من آثار حسن كيف إلى حديقة 
ميل  بعد  على  حديثاً  إنشاؤها  مت  ثقافية 
واحد شمال املدينة. لكن لم تلقَ اخلطة أيَّ 
استحسان من قبل األهالي واملعنيني، حيث 
متاماً  غير عملي  أمر  َّه  »إن أيبوغا  عنها  قال 
من  العديد  أنَّ  حيث  تقنياً  املستحيل  ومن 
اآلثار مصنوعة بطريقة النحت، وبالتالي ال 
ميكن ببساطة تفكيكها وإعادة جتميعها«.

إلى  بتاريخه  يعود  كيف  حسن  أن  يذكر 
سويات  حتوي  كذلك  م،  ق.  التاسع  األلف 
تعود للفترة الرومانية والبيزنطية والفترات 
املناطق  أقدم  أحد  يعتبر  حيث  اإلسالمية، 
املأهولة والتي لم ينقطع عنها االستيطان 

حتى هذه اللحظة .

باسم  اآلشورية  املصادر  في  املوقع  عرف 
املصادر  في  ذكر  كما  كيفا،  كاستروم 
املصادر  وفي  كيفا،  باسم  الكالسيكية 
اإلسالمية عرف بـاسم حصن كيفا، ويعرف 
عند الكُرد الذين يشكلون غالبية سكانها 
عليها  تطلق  أن  قبل  هسكيف،  باسم 

الدولة التركية مؤخراً اسم حسن كيف.

ذنون  ريان  بحسب  كيف  حسن  في  يوجد 
العباسي أكثر من أربعة آالف كهف و)300( 
القرون  إلى  تعود  التي  املعالم  من  معلم 
ذلك  في  مبا  أثرياً  موقعاً  و)83(  الوسطى، 
البيزنطيون  بناها  التي  كيف  حسن  قلعة 
عام 363 ق.م والعديد من املقابر واملساجد 

التاريخية.

املعالم  آالف  يهدد  الّسدود  بناء  مشروع 
و  موقعاً   )780( فقط  تسجيل  مت  التراثية 
»ديار  آمد  واليات  في  خاصاً  مبنى   )1800(
بكر« وسييرت وأورفا وماردين وغازي عينتاب 
وأدميان.  من املدن التاريخية الهامة واملهددة 
مدينة  من  كل  كيف  حسن  جانب  إلى 
عينتاب  غازي  مدينة  في  الواقعة  زيوكما 
قبل  الثالث  القرن  إلى  تاريخها  يعود  والتي 
األثرية،  املعالم  من  العشرات  وتضم  امليالد 
الواقعة  التاريخية  هالفتي  مدينة  وكذلك 
من  العشرات  أيضا  تضم  والتي  أورفا  في 
الّسدود  سيغمر  وكذلك  القدمية  املعالم 

قلعة آمد وأسوارها الّسوداء.

شواهد وأوابد

رستم عبدو

موسى عنتر.. سنوات من النضال أثمرت بالشهادة

التَّحدي... أول فيلم يصور خارج كوكب األرض

إعداد/ دجوار أحمد آغا

االغتيال... الّسياسة املمنهجة

الشَّعب الذي يفقد ُكتابه ومثقفيه ومناضليه 
وانتمائه  خصوصيته  يفقد  الثوريين، 
على  شعب  يتعرض  لم  وجوده.  وحتى 
واالستبداد  واالضطهاد  للظلم  التّاريخ  مّرِ 
له  تعرض  مثلما  وقادته  مفكريه  واغتيال 
الذي  الوحيد  الشَّعب  فهو  الكردي.  شعبنا 
)هناك  أجزاء.  أربعة  إلى  وطنه  تقسيم  تم 
شعوب مقسمة إلى جزأين كوريا الشَّمالية 
والجنوبية  الشَّمالية  إيرلندا   – والجنوبية 
أجمع  العالم  في  هناك  ليس  لكن  نموذجاً( 
إلى  قُسم وطنه  الذي  الكردي  سوى شعبنا 
مختلفة  دول  قبل  من  محتلة  أقسام  أربعة 
تنتمي إلى أمم مختلفة )التركية – الفارسية 
تعرض  فقد  ذلك،  إلى  العربية(. أضف   –
الكثير الكثير من مفكريه وزعمائه وقادته 
الوطنيين إلى االغتيال البشع بهدف القضاء 
الظفر  في  الشَّعب  هذا  وأمل  طموح  على 
بالحريَّة. األمثلة كثيرة فمن زعماء الثورات 
واالنتفاضات الذين تعرضوا إلى مؤامرات 
عليهم  القبض  إلقاء  إلى  أدت  وخيانات 
بالسجون والمعتقالت  أو زجهم  وإعدامهم 
 - بك  )بدرخان  وطنهم  خارج  نفيهم  أو 
الشيخ عبيد هللا النهري – شيخ سعيد بيران 
البرزنجي  محمود  الشيخ   – رضا  سيد   –
القادة  إلى  وصواًل  محمد...(  قاضي   –
من  والمناضلين  والمفكرين  ياسيين  الّسِ
أمثال  شعبهم  أمام  الطَّريق  تنوير  أجل 
قاسملو  الرحمن  د. عبد  )سليمان معني – 
– د. صادق شرف كندي – وداد أيدين – 
محمد سنجار – ساكنة جانسيز – موسى 
عنتر... وصوالً إلى المؤامرة الدولية بحق 
المفكر والمناضل الثوري األممي عبد هللا 

أوجالن(.
الفاعل  »جنايات  عن  هنا  نتحدث  نحن 
تقوم  زالت  –وال  قامت  التي  المجهول« 
بها- الفاشية التركية بحق خيرة المناضلين 
الخصوص.  وجه  على  الكرد  والمثقفين 
عن  للحديث  المقالة  هذه  وسنخصص 
»العم موسى عنتر« شيخ الصَّحفيين الُكرد 
اغتياله  تم  والذي  عاماً  الـ74ـ  صاحب 
بآمد  تبه  سيران  منطقة  في  بشعة  بطريقة 
)ديار بكر( بتاريخ العشرين من أيلول عام 
1992 من خالل إطالق رصاصات غادرة 

من الخلف عليه فأردته شهيداً جميالً.

بدايات الحياة والدراسة

العميقة  ُكردستان  كهوف  من  كهف  داخل 
عمق التاريخ وفي قرية »زفنكي« القابعة 
في جبال أومريان متوسطة الطَّريق ما بين 
نصيبين وماردين وِلدَ العم موسى عنتر سنة 
1918 لعائلٍة ميسورة الحال، عاش طفولة 

األطفال  سائر  كمثل  مثله  بامتياز  ُكردية 
الُكرد في غفلٍة من الزمن الغابر. توفي والده 
وهو ما يزال طفالً لم يشتدَّ عوده بعد، لكنه 
ُحظي بأٍم قوية تُدعى فصلة ذات شخصية 
قيادية استلمت زمام أمور العائلة بعد وفاة 
زوجها وتحملت عبء إدارة أمور القرية. 
أرسلت ولدها إلى المدرسة لكي يتعلم حيث 
درس االبتدائية والمتوسطة في ماردين ثم 
الثانوية ومن  أكمل  إلى أضنة حيث  انتقل 
ثم توجه صوب إسطنبول التي كانت بمثابة 
الُحلم لكّلِ شاب وفتاة كونها مدينة الثَّقافات 
هناك  الواسعة.  والمجاالت  والحضارات 
حيث  الحقوق  بكلية  جامعتها  في  سجل 
ف على زوجة المستقبل هالة خان ابنه  تعرَّ
الشَّاعر الُكردي الكبير عبد الرحيم رحيمي 
1944وانجبا  عام  في  وتزوجا  هكاري. 

ولدين وبنت )عنتر ودجلة ورشان(.   

أيام وسنني إسطنبول

 خالل فترة تواجده في إسطنبول ودراسته 
تجاه شعبه  ميوله  ازداد  الحقوق،  كلية  في 
وما يُعانيه من ظلم وقمع وفقر وجهل حيث 
ساهم إلى حٍد كبير في مساعدة الكثير من 
قدم  إتمام دراستهم كما  الُكرد على  الطلبة 
الدَّعم والعون في إرسال البعض منهم إلى 
أوروبا إلكمال دراستهم )نذكر منهم على 
سبيل الذكر د. عبد الرحمن قاسملو(. أسس 
مع مجموعة من الطَّلبة جمعية ثقافية باسم 
من  األعداد  بعض  أصدر  حيث  »هيفي« 
صحيفة بنفس االسم لكن السُّلطات األمنية 
الصحيفة  وإغالق  باعتقاله  قامت  القمعية 

والجمعية على حٍد سواء. 
العم  كتب  جن  الّسِ في  تواجده  فترة  خالل 
»الجرح  عنوان  تحت  مسرحية  موسى 
في  يقول  حيث   1959 سنة  األسود« 
الّسوداء  الجروح  أكثر  ما   ..« مقدمتها: 
والجدري  الرمد  الشرق.  بالد  في 
هذه  وأسوأ  أبشع  ولكنَّ  والجرب  ل  والّسِ
والفاقة  والجهل  والبؤس  التَّشرد  الجروح 
والحرمان…«. لكن العم موسى ال يهدأ وال 
يستكين بل يستمر في العمل على إصدار 
والمجالت  المنابر  في  والكتابة  الصُّحف 
حيث ينشر مجموعة كتابات تحت عنوان 
لكن  بالتركية  كلها  الكتابات   1962 قّمل 
تم  بالكردية  أغنية  من  مقطع  نشر  بسبب 
في  بموسى عنتر  ج  والزَّ الكتاب  مصادرة 

الّسجن مرة أخرى.

الّسجن منزيل الّثاين

الفترات  عنتر  موسى  العم  يصف  هكذا 
قضاها  التي  نسبياً،  والطويلة  المتقطعة 
كان  التركية.  والمعتقالت  السُّجون  في 
في  كبرياء وعنفوان.  ذو  مشاكساً، عنيداً، 
إحدى اللّقاءات التي تمت بين أركان الدولة 

قرر  التركية  والماسونية  للفاشية  العميقة 
المجتمعون باالتفاق القضاء على المثقفين 
والكتاب واألُدباء الكرد بحيث يتم ذلك على 
فترات وفي كل مرة يتم القضاء على 50 
شخصية من النُّخبة المثقفة الواعية وبالفعل 
تم البدء بهذه الُخطة في العام 1959 حيث 
باعتقال  التركية  الفاشية  الّسلطات  قامت 
ج  والزَّ مناضل ومثقف وطني كردي   50
بهم في السجن تمهيداً لتصفيتهم. لكن خالل 
فترة التوقيف توفى أحد الموقوفين فعُرفت 
الصَّحافة  لدى   49 الـ  بقضية  القضية 

والرأي العام الُكردي والتركي. 
حيث  الُمعتقلين  بين  من  موسى  العم  كان 
كان   ..« بالقول:  الواقعة  تلك  عن  يذكر 
معنا في الُمعتقل شخص من ماردين يدعى 
فات  بالّصِ نفسه  يصُف  دائماَ  كان  أمين، 
شخصيته،  ويمدح  بنفسه  ويتغزل  الجيدة 
نفسك  تمدح  أن  يجوز  ال  أمين،  له:  فقلنا 
دع الناس تمدحك. فرد قائالً: عمي موسى 
من سيقوم بمدحي؟ إن لم أمدح نفسي فلن 
موسى  العم  يُكمل  ثم  بمدحي«.  أحد  يقوم 
قائال: »وهكذا حالُنا نحن الُكرد مثل أمين 
المارديني يجب أن نمدح أنفسنا ال أن نهاجم 
بعضنا البعض!«.  قضى العم موسى أكثر 
والمعتقالت  الّسجون  في  عاماً   15 من 

التركية.  
في إحدى المرات كان البروفيسور التركي 
موسى  الشَّهيد  برفقة  بيشكجي  إسماعيل 
جن، وبينما كان بيشكجي يقرأ  عنتر في الّسِ
تعال  قائالً:  موسى  العم  نادى  كتاب،  في 
الُكرد أتراكاً. رد  فقد جعل األتراك معظم 
عليه موسى عنتر قائالً: يكفينا أنَّنا جعلناك 

ُكردياً. 

يايس  نضاله وكفاحه السِّ
واألديب

من  العديد  إصدار  في  موسى  العم  شارك 
التي  الكتب  وكذلك  والمجالت  الّصحف 
أنَّه  كما  جن.  الّسِ في  معظمها  في  كتبها 
اليسارية  الّطالبية  التظاهرات  في  شارك 
في جامعة إسطنبول وكانت روحه القومية 
خالل  من  جلي  بشكٍل  وتتوضح  تطغى 
دعمه ومساعدته للطلبة الُكرد من مختلف 
التسعينيات  بدايات  مع  ُكردستان.  أجزاء 
الُكردية  الوطنية  التحرر  حركة  وصعود 
إلى قمة نضالها في باكور ُكردستان، وبدء 
الّسياسي،  جانب  إلى  العسكري  النضال 
انخرط في صفوف حزب كادحي الشعب

للشعب  والممثل  حديثاً  المنطلق    HEP
ياسة  الّسِ الى  العودة  وقرر  الكردي، 
أال  المفضلة  مهنته  وممارسة  والِكتابة 
اسطنبول  الى  فغادر  الّصحافة،  وهي 
الُكردي  المعهد  افتتاح  في  شارك  حيث 
بتاريخ 18 نيسان 1992 برفقة مجموعٍة 
انتخابه  وتم  الُكرد  والمثقفين  األدباء  من 
بكتابه  بدأ  ذلك،  جانب  إلى  للمعهد.  رئيساً 
الّسياسية الالذعة والتي  مذكراته ومقاالته 

تنتقد سياسة الحكومة التركية وممارساتها 
ونشرها  الُكردي،  الشَّعب  بحق  التعسفية 
التي  والمجالت  الصحف  من  العديد  في 
أولكه،  )والت،  مثل  آنذاك،  تأسست 
ينتظرون  القُراء  وكان  غوندم(  أوزكور 
بالِعبر  والمليئة  السَّاخرة  كتاباته  بشغف 

والتَّجارب.
أهم نتاجاته هي: »الجرح األسود 1959، 
تركي  ـ  كردي  قاموس   ،1962 قّمل 
جانب  إلى   »1991 مذكراتي   ،1967
األخرى  والمؤلفات  المقاالت  من  الكثير 
الصُّحف  من  العديد  في  نُشرت  والتي 

والمجالت التركية«. 

وُقيدت ضد مجهول!

الذي  ذاته  والجبان  الخسيس  باألسلوب 
استخدمه نظام الماللي الرجعي في إيران 
بحق كال من د. قاسملو و د. شرف كندي، 
بتاريخ  التركي  الفاشي  النِّظام  عمالء  قام 
موسى  العم  باستدراج   1992 أيلول   20
عنتر من إسطنبول حيث كان يقيم إلى آمد؛ 
بين  بصلح  للقيام  وجوده  ضرورة  بحجة 
عائلتين حيث تم اغتياله برصاصات غادرة 

في محلة »سيران تبه« وسقط شهيداَ.   
يقول الكاتب واألديب الُكردي الكبير يشار 
كردياً  التِق  »لم  عنتر:  موسى  عن  كمال 
يمكنني  لذا ال  كموسى عنتر،  متزناً  هادئاً 

أن أصفح عن دولة قاتله«.
في السَّنة التالية الستشهاده تم إنشاء مسابقة 
تتضمن جائزة خاصة للصحفيين تحت اسم 
للصحافة(  عنتر  موسى  مسابقة  )جائزة 
من  واسعة  وبمشاركٍة  عام  كل  تقام  حيث 

جانب الصَّحفيين. 
عنتر  موسى  باسم  حديقةٌ  هناك  أنَّه  يُذكر 
تم  ُكردستان  بباكور  نصيبين  مدينة  في 
تدميرها وتخريبها خالل الّسنوات الماضية 
وكأنَّه  التركي  القمعي  النِّظام  جانب  من 
الشَّهيد.  والّصحفي  األديب  من  ينتقم  بذلك 
كما تمَّ في مدينة قامشلو افتتاح حديقة تحت 
اسم حديقة القراءة من جانب اتحاد مثقفي 
لكّلٍ  تذكارية  نصب  أربع  فيها  الجزيرة 
أوصمان  بيكس،  شيركو  جكرخوين،  من 

صبري، وموسى عنتر.  

أكَّد رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف، 
يوليا  والممثلة  شيبينكو  كليم  المخرج  أنَّ 
المحطة  في  يوماً   12 سيمضيان  بيريسيلد 
الفضائية الدولية خالل تصوير فيلم »التَّحدي«.
صحفي،  مؤتمر  خالل  الفضاء  رائد  وأشار 
إلى أنَّه من األيام الـ 12 في المحطة الفضائية 
الدولية، ستُخصص عشرة أيام لتصوير الفيلم.

قائداً  سيكون  الذي  شكابليروف،  وأضاف 
ستوصل  التي  الفضائية،  »سويوز«  لمركبة 
عدد  أنَّ  الفضائية،  المحطة  إلى  الفيلم  فريق 
إذ  سيزداد،  بنفسه  هو  سينفذها  التي  المهام 
يُعتبران  ال  شخصان  مرة  ل  ألّوِ معه  سيكون 

رائدي فضاء محترفين.
وقال شكابليروف إنَّ رائدي الفضاء الروسيين 
الموجودين  نوفيتسكي وبيتر دوبروف،  أوليغ 
الدولية  الفضائية  المحطة  متن  على  حالياً 

لتصوير  الضرورية  بالتحضيرات  يقومان 
الفيلم في المحطة، بما في ذلك أعمال التَّنظيف 

وإزالة ما قد يُعيق تصوير الفيلم.
أنَّه  دودين  أليكسي  المصور  ذكر  بدوره، 

في  الفيلم  لتصوير  خاصة  معدات  تصميم  تم 
والمعدات  الكاميرا  لنصب  الفضائية  المحطة 

للمثلين.
الطبيبة  دور  بيريسيلد  يوليا  الممثلة  وستؤدي 
التي تنقذ حياة رائد الفضاء على متن المحطة 
في  التواجد  أثناء  الممثلة  وستضطر  الدولية. 
يقوم  التي  األمور  من  بالكثير  القيام  المحطة 
بها عادةً الطاقم المساعد، مثل وضع مساحيق 

التجميل وإعداد المالبس وغير ذلك.
وذكر المخرج كليم شيبينكو أنَّه وبيريسيلد قد 
في  الفضاء  رواد  يتناوله  الذي  الطَّعام  جربا 
أيضاً،  متعددة  مهاماً  سيؤدي  وهو  المحطة. 
إضافةً  وغيرها،  واإلضاءة  التصوير  مثل 
لمهام المخرج. وتم اإلعالن عن تصوير أّول 

فيلم في الفضاء في تشرين األول 2020. 

حرب الشعب الثورّية ـ3ـ

دجوار أحمد آغا

الثوريّة  الشعب  حرب  عن  النماذجِ  بعض  هناك 
حول العالم نذكر منها على سبيل المثاِل ال الحصر:

الحرُب الشعبّية يف الصني

االحتالِل  ضدَّ  الحرِب  بهذه  الصينّي  الشعُب  قام 
الشعبيِّة  الحروِب  من  وهي   ،1939 عام  اليابانّي 
المشهورةِ، وتشّكُل جزءاً مهماً من النضال العالمّي 
الصيُن  وكانِت  النازيِّة،  والفاشيِة  االستعماِر  ضدَّ 
الحرِب  إباَن  الشرِق  في  الرئيسيّة  المعركِة  ساحةَ 
عمدت  عندما  الحرُب  وبدأِت  الثانية،  العالميّة 
اليابان إلى نسِف خط الحديد في مدينة شنيانج عام 
بارتكاب  الصينيّة  المقاومة  القوات  لتتهم   1931
الجريمة واتخذتها ذريعةً لغزو شمال الصين كله. 
وانتصرِت الصين بعد ستة أعوام من الحرب، التي 

راح ضحيتها 85 مليوناً.

الحرب الشعبّية الفيتنامية

حرب فيتنام الشعبيّة ضد اليابان وفرنسا والواليات 
حرباً  كانت   1975-1955 األمريكيّة  المتحدة 
شعبيّةً ثوريّةً قوامها الشريحةُ العاملةُ من الفالحين 
في القرى واألرياِف، وُعرفت بتكتيكاِت المقاومين 
امتدّت على طول 200  التي  األنفاِق  في صناعِة 

الجنوبيّة  فيتنام  وتوحيِد  باالنتصاِر  لتتكلَل  كم، 
الشعُب  لعبها  التي  األدواِر  وأهم  والشماليّة، 
عبر  الداخلّي،  السياسّي  النضاُل  كان  الفيتنامّي، 
العصياناِت واالنتفاضاِت والتظاهراِت لتشكيِل رأي 
عام عالمّي مناهٍض ورافٍض لالحتالِل األمريكّي، 
واللوجستّي  العسكرّي  الدعم  تقديمه  إلى  باإلضافة 
للمقاومين، واحتضانه لثواره المقاومين. كذلك قام 

الشعُب بحفِر قريٍة تحت كّلِ قرية على شكِل شبكِة 
أنفاٍق تُوصُل القرى بالبلداِت والمدِن الرئيسيِّة، كما 
والسهوِل  والغاباِت  الجباِل  من  الطبيعةَ  استخدموا 
لفتحِ ممراٍت وبناِء حصوٍن لصنعِ الكمائِن وتعزيِز 
القواعِد العسكريِّة للمقاومين ضد القواِت الغازيِة، 
الحرِب  بارٌز في هذه  دوٌر  الفيتناميِّة  للمرأةِ  وكان 
امرأةٍ  ألف   30 من  أكثر  تطوعت  فقد  الثوريّة، 
فيتناميٍّة في وحداِت المقاومِة الثوريّة، واستطاعت 

أن تأسَر الكثيَر من الجنوِد األمريكيّين.

الحرُب الشعبّيُة الفلسطينّية

 1987 عام  األولى  الفلسطينيّةُ  االنتفاضةُ 
عن  عبارة  كانت  الحجارةِ،  بانتفاضِة  والمعروفةُ 
وأصبحت  لالحتالِل  رفضاً  ثوريٍّة  شعبيٍّة  حرٍب 
للمقاومين ضدَّ جيِش  بالنسبِة  والدفاعِ  للهجوِم  أداةً 
بأطفاِل  صغارها  وُعرف  اإلسرائيلّي،  االحتالِل 

ُمسلّحٍ،  الى كفاحٍ  الحجارةِ، لتتحّوَل هذه االنتفاضةُ 
بين  اتفاقيٍة  إلى  الوصوِل  بعد  وانتهت عام 1993 
السلطِة الفلسطينيِّة وإسرائيل ُعرفت باتفاقيِة أوسلو.

الحرُب الشعبّيُة الكردستانّية

كردستان  باشور  في  رانيا  مدينة  أهالي  انتفاضة 
1991 ضدّ النظام البعثّي الديكتاتورّي، أيضاً تُعتبر 
بسرعٍة  االنتفاضةُ  وانتشرِت  ثوريّةً،  شعبيّةً  حرباً 
مناطق  مختلِف  إلى  لتصَل  وأيام  ساعاٍت  خالل 
باشور كردستان. وانتفض الشعُب في وجِه عناصِر 
وقواعدهم  ثكناتهم  وحاصروا  البعثّي  الجيِش 
وريفها  المدينِة  في  والعسكريّة  األمنيّة  ومراكزهم 
منطقتهم،  كامَل  بها  ليحرروا  السالَح  وحملوا 
قوياً  األمِد زخماً  القصيرةُ  وأعطت هذه االنتفاضةُ 
للرأي العاِم العالمّي حول الشعِب الكردّي وقضيته 

في العراق آنذاك.

أسس وركائز الحرب الشعبّية

وأسٍس  ركائَز  إلى  الثوريّة  الشعِب  حرُب  تستند 
مهمٍة لكي تصَل إلى مبتغاها في تحريِر كامِل تراِب 
وطنها من العدِو المحتِل. لذا فهي تحتاُج إلى نوعٍ 
كالسيكيّةً  حرباً  ليست  فهي  الحروِب  من  مختلٍف 
بين جيشين نظاميين في مواجهٍة مفتوحٍة، بل تعتمدُ 
السياسيِّة  العدِو  وأسِس  ركائِز  أهّم  ضرِب  على 
واالقتصاديِّة، من خالِل ضرِب البنيِة التحتيِّة للعدِو 
وإحداِث خلٍل في ميزاِن المواجهِة، ما يُصعُب على 
الشعِب.  مع  صراعه  في  بأريحيّة  التحّرَك  العدِو 
ويحتاُج الشعُب إلى قوى استطالعٍ بالدرجِة األولى، 

تكوُن منتشرةً في كّلِ مناطِق الوطِن.

أهمّيُة األعامِل الفدائّيِة

العمل الفدائّي، عمٌل شجاٌع يحتاُج إلى عزٍم وإرادةٍ 
صلبٍة لدى من يقوُم به، وبدون ذلك لن يستطيَع أيٌّ 
كان أن يقوَم بعمٍل فدائّي، فروُح التضحيِة واإليثاِر 
آرين  نفّذتها  التي  الفدائيّةُ  )العمليّةُ  أسسه.  أهم  من 
ذلك  جانب  إلى  نموذٌج(.  الدواعش  ضدَّ  ميركان 
يحتاُج العمُل الفدائّي إلى ركائَز يستندُ إليها، ومنها 
 ، المحتّلِ الوطِن  مناطِق  بقيِة  تحريِر  نحو  ينطلُق 

ومن أهم هذه الركائِز:
ــ القاعدة األماميّة التي تُعتبر رئةَ الثورةِ والمنطقةَ 
الجغرافيّة التي تستطيُع القواُت المسلّحةُ واللوجستيّة 
أن تستندَ إليها في التعبئِة والتجهيِز للتحّرِك والقتاِل.
تُعتبر  والتي  االرتكاز(،  )قواعد  الخلفيّة  القاعدة  ــ 
الحرِب  في  المناطِق  أهّمِ  ومن  اآلمنةَ،  المنطقةَ 
قواعدَ  الثوريّة  الشعِب  قواُت  فيها  تقيُم  إذ  الشعبيِّة، 
لتدريِب عناصرها عسكريّاً وسياسيّاً وفكريّاً بحيث 
وطنه  سبيِل  في  ومناضٍل  ثورّي  مقاتٍل  بناُء  يتمُّ 

وشعبه وفي سبيِل اإلنسانيِّة جمعاء.

أهم تكتيكات حرب الشعب 
الثوريّة

يقول الزعيم الثورّي الصينّي الكبير ماوتسي تونغ 

الثوار  قواُت  تكوَن  أن  »يجب   :)1976/1893(
وسط الشعِب كالسمكِة داخل الماء«

يمكننا أن نستنتَج أهم تكتيكات ومبادئ حرِب الشعِب 
الثوريِّة عن طريق األساليب التي اعتمدتها حرُب 
التحرير الشعبيّة الصينية، وهي على الشكل التالي:  

ــ عنصُر المفاجأةِ. 
ــ القدرةُ على التحّرِك بسرعٍة وخفٍة. 

السريُّع  الهجوُم  أي  والفر،  الكر  عمليات  ــ 
واالنسحاُب السريُّع. 

واختياُر  للعدِو  الخلفيّة  الجبهِة  على  التركيُز  ــ 
للهجوم وعدم خوض  المالئمة  الظروِف واألماكن 

مواجهة مباشرة وجهاً لوجه مع العدِو. 
ــ جعُل العدِو في حالِة خوٍف دائٍم من وجوِد الفدائيين 

في كّلِ مكاٍن.

حرُب الدعايِة املُسلّحة )مرحلة 
التجهيز(

هي البدايةُ في أّي حرٍب يخوضها شعٌب أو مجتمٌع 
ضدّ العدو، إذ ال بدَّ من التحضيِر لهذه الحرب من 
المسلّحِ  الكفاحِ  ضرورةِ  وشرحِ  لها  الدعايِة  خالِل 
والعمِل  بينهم  االنخراِط  الشعِب من خالل  وتوعيِة 
يحيط  لما  وإدراكهم  وعيهم  مستوى  رفعِ  على 
سياسيٍّة  قيادةٍ  وتجهيِز  تنظيِم  من  بدَّ  ال  كذلك  بهم. 
وعسكريٍّة للشعب تكون ذات سمعٍة حسنٍة ومقبولٍة 
وتساندها  حولها  تلتَف  لكي  الشعبيّة  الجماهيِر  من 
وترفدها بالمتطوعين للمشاركِة في الكفاحِ المسلّحِ، 

فما أُِخذ بالقوة، ال يُسترد إال بالقوة. 

الكفاُح املسلُح

بالدرجِة األولى على  الثوريِّة  الشعِب  تعتمدُ حرُب 
ومدّها  معها  وتعاطفه  الشعِب  وتعاوِن  مساندةِ 
بالمعلوماِت التي تستفيدُ منها في تدميِر قدرةِ العدِو 
المسلُّح  والكفاُح  قواه.  استنزاِف  خالل  من  القتاليِّة 
إلى  الحاجةُ  حيث  الحرب،  هذه  في  بالتأكيِد  مهٌم 
بموجبها  يستطيع  لكي  وغزيرةٍ  موثّقٍة  معلوماٍت 
التي  المعلوماُت  وهذه  العدو.  وضرب  التحّرك 
بموجبها  وتتمكن  الثوريّةُ  القواُت  منها  تستفيدُ 
مباغٍت  بشكٍل  العدو  لضرِب  الخطِط  تجهيِز  من 
ومفاجئ، إلى جانب قدرتها على االنسحاِب السريعِ 
وبأقّلِ الخسائِر. وال يقتصُر الدعُم والمساندةُ الشعبيّةُ 
يمدُّ  فالشعُب  فقط،  بالمعلوماِت  مدّهم  على  للثوار 
ثواره بالمأكِل وتأميِن المأوى وحتى المواصالِت. 

حرب الكريال )أي حرب األنصار(

يستخدمها  الشعبيّة،  الحرِب  أشكاِل  من  شكٌل  هي 
اإلمكاناِت  ذاِت  الدوِل  جيوِش  مواجهِة  في  الثواُر 
بين طرفين،  متكافئٍة  غير  أي هي حرٌب  الكبيرةِ، 
للعيِش بحريٍّة  الشعِب المتطلعِ  أحدهما يمثُّل طليعةَ 
المحتّلِ  العدِو  جيُش  واآلخر  أرضه  على  وكرامٍة 
للعدِو. وتعتمد هذه  لهذا الوطن أو جيُش نظاٍم تابعٍ 
الفكرّي  التدريِب  على  األولى  بالدرجِة  الحرُب 
تمتاُز  القتاليّة  الناحيِة  ومن  والعسكرّي،  والسياسّي 
هذه الحرُب بالقدرةِ الفائقِة على التكيِّف مع الظروِف 
المحيطة بها، وتهاجُم قوات العدِو من حيث ال يتوقُع 
موقعةً بين صفوفه خسائَر كبيرةً. أي هي عبارة عن 
الفاسد  والنظام  المحتل  الثوريِّة ضد  الشعِب  حرِب 

والمستبد.
حرب  عن  عبارة  الكريال  حرُب  تكوُن  عادة 

نسبياً  قتاليّة صغيرة  تعتمد على وحدات  متحركة، 
وبنفس  مختلفة  أماكن  في  متفرقة  بعمليات  وتقوم 
وتشتت  كبيرة  خسائر  بالعدو  تُلحق  حيث  الوقت 

انتباهه.  

حرب حصار املواقع

المقاتلة خبرة  الشعبيّة  الوحدات  لدى  يتكون  عندما 
من  لسلسلة  خوضها  بعد  وكافية  مناسبة  قتاليّة 
الوحدات  هذه  تقوم  العدو،  ضد  القتاليّة  العمليات 
تُحدث  بحيث  وأكبر  أوسع  لعمليات  بالتحضير 
صدًى لدى قوات العدو وكذلك بين صفوف الشعب، 
بالهجوم  الثوريّة  المقاتلة  الوحدات  هذه  تقوم  حيث 
على بعِض مواقعِ العدِو التي يتحّصُن فيها وينطلُق 
منها في عملياِت التمشيِط ومالحقِة الثوار بحيث يتم 
تدمير هذه المواقع أو إخراجها من الخدمة الفعلية. 
االحتفاظ  العمليات  هذه  تهدف  ال  الحال  بطبيعة 
ترقٍب  في  العيش  على  العدو  إجبار  إنما  باألرض 
وخوف دائم من هجوم مباغت على مواقعه. كذلك 
بعض  على  طوق  تفرض  أن  القوات  لهذه  يمكن 
للعدو من خالل إحكام الحصار  القواعد العسكريّة 

حولها والضغط عليها لالستسالم. 

أسس القيام بأي حرب تحرير 
شعبّية

ــ الثقةُ واإليماُن بالنصِر وال شيء سواه.
القيادةِ  تجاه  والعسكرّي  األخالقّي  االنضباُط  ــ 

العسكريِّة والسياسيِّة.
ــ التجّهُز للحرِب باألسلحِة، والتي تكوُن عبارة عن 
أسلحٍة خفيفٍة كالرشاِش والمسدِس والقنابِل اليدويِّة 

واأللغاِم.
وتجهيُز  الحرِب  لهذه  الالزمِة  المؤونة  تأمين  ــ 

أماكن تخزينها.  
التكتيِك  مسألِة  في  الثوريّةُ  الشعبيّةُ  الحرُب  تعتمدُ 

والتعبئِة على سِت نقاٍط أساسيٍّة أال وهي: 
بدَّ  وال  خدعةٌ،  فالحرُب  الخدعةُ،  أو  الحيلةُ  ــ 
يتوهُم  بحيث  العدو  يخدعوا  أن  الثوريّين  للمقاتلين 
العدو بأنَّ الهجوَم عليه سيكون من المنطقة أ على 
سبيِل المثال، لكّن الثواَر يهجمون عليه من المنطقِة 

ب. 

الشعبيّة  الوحدات  بيد  تكوَن  أن  يجب  المبادرةُ،  ــ 
القتال  ومكان  زمان  العدو  على  تفرض  بحيث 

واالشتباك. 
ترِك  وعدم  القتاليِّة  العملياِت  تنفيِذ  في  السرعةُ  ــ 
المجاِل للعدِو ليصحَو من هوِل المفاجأة وأن يبقى 

في حالِة الصدمِة.

ــ السريّة التامة وعدُم التحدِث ألّي كان عن مكاِن 
فقط  العدو،  ضد  القتاليِّة  العملياِت  تنفيِذ  وموعِد 
تكوُن على علٍم وال  القتالّي  بالعمِل  المكلفةُ  الوحدةُ 

أحدَ آخر سواها.
ــ الضغُط على العدِو وعدُم إعطائه فرصةً لتنظيِم 

صفوفه )لينتقَل للهجوِم( أو إلراحِة جنوده، ويقول 
بهذا الصدد القائد الصينّي الكبير ماوتسي تونغ: ».. 
انسحبوا إذا تقدم وأزعجوه إذا أقام وهاجموه حتى 

يتعَب وتابعوه إذا انسحَب«.  
يجب  جداً.  مهم  العملية  قبل  الدقيق  االستطالُع  ــ 
معرفة كل ما يتعلق بالعملية الهجومية ألنها تعتبر 
بأي  القيام  يمكن  ال  توفرها  وبدون  األمان  صمام 

عملية مسلحة.  

االسرتاتيجية

المسلحةُ  وقواتها  الثوريِّة  الشعِب  حرُب  تتبنى 
جملٍة  إلى  تستندُ  التي  األنصاِر  حرِب  استراتيجيةَ 

من المبادئ يمكُن أن نُلخصها على الشكل التالي:
ــ رفُض المعارِك الطويلِة، وتبنّي الحرِب الطويلة 
في الوقِت ذاته، وما دامِت الحرُب طويلةً، ستكوُن 

خسائُر العدِو بازدياٍد وتصاعٍد.
محدودةٍ  جبهاٍت  في  العدِو  مع  االشتباِك  عدُم  ــ 
على  واالعتمادُ  الثابِت  الدفاعِ  ورفُض  ومعنيٍة 

الحركِة والمناورةِ.
القيادةُ مركزيّةً مطلقةً، بل ال بد  ــ يجب أال تكوَن 
من إفساحِ المجال للقادة الميدانيين، أي أن تكوَن ال 
في  تجري  التي  والعملياِت  القراراِت  في  مركزيّةً 

مناطَق مختلفٍة من الوطِن. 
ــ ال بدَّ من االلتزاِم بضوابِط وقواعِد هذه الحرِب، 
ويسبُب عدُم االلتزاِم بها بفوضًى يمكن أن تؤدَي في 
نهاية المطاِف إلى خسارةِ الحرِب. فاالنضباط من 

أهم المبادئ االستراتيجيّة لحرِب الشعِب الثوريِّة.
يمكننا القول إّن حرَب الشعِب الثوريِّة في مضمونها 
تهدُف  المدى  طويلةُ  شعبيّةٌ  حرٌب  هي  وجوهرها 
إلى استنزاِف قوى العدو وإجباره على التخلّي عن 
الخيار العسكرّي للوصول إلى المفاوضات والحوار 
الديمقراطيِّة  مبادئ  وفق  الشعبيّة  القضايا  وحل 

واإلنسانيِّة.

واالقتصادّية  السياسّية  حريتها  إلى  الوصوِل  أجل  من  الثورّية  طليعتها  بقيادة  الشعوُب  بها  تقوُم  شاملٌة  شعبّيٌة  حرٌب  هي  الثورّية  الشعِب  حرُب 
واالجتماعّية أي بمعنى آخر االستقالل الحقيقّي. هي حرُب تعبئٍة شعبّيٍة من خالِل التوعيِة والتنظيِم وحمايِة مكتسباِت الشعوِب وتهدُف إلى خلِق 
حالٍة من الثورِة المستمّرِة وصواًل إلى تحقيِق األهداِف السامية التي تسعى إليها سائُر الشعوِب، أال وهي العيُش بحرّيٍة وكرامٍة فوق تراِب أوطانها 

والتمتُع بخيراِت وطنها والتمّكِن من إدارة نفسها بنفسها مستفيدًة من ثرواِت وطنها في تحسيِن معيشتها نحو األفضِل.
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تراجع كبير في محصول القطن ببلدة مركدة

ل للقطن على مستوى  وتُعتبر الحسكة المنتج األوَّ
البالد، إضافةً لكونها رائدة في زراعة المحاصيل 
»االستراتيجية« من قمح وشعير، ويأتي القطن 
في مقدمتها من حيث اإلنتاجية والنوعية، حيث 
كان االقتصاد الّسوري يعتمد عليه بوصفه رافداً 
ُمهماً يدرُّ على الخزينة العامة نحو 350 مليون 
دوالر، عندما كان إنتاج سوريا من القطن يبلغ 

750 ألف طن.
إنتاج وزراعة  في  الكبير  التراجع  ويعود سبب 
الالزمة  المياه  توفر  عدم  إلى  القطن  محصول 
بمصادر  التركي  االحتالل  دولة  وتحكم  لريه 
من  الحسكة  مزارعي  حرمت  حيث  المياه، 
الخابور  نهر  لمياه  قطعها  بعد  القطن  زراعة 
المغذي آلالف الهكتارات من سري كانيه شمال 
دير  البصيرة شرق  مدينة  إلى  الحسكة وصوالً 
الفرات  نهر  لمياه  قطعها  عن  فضالً  الزور، 
االتفاقيات  الحائط  بعرض  وضربها  مؤخراً 
بالسَّماح  القاضية  سوريا  وبين  بينها  الموقعة 
الّسورية،  األراضي  إلى  بالتدفق  500م3/ثا  لـ 
النِّسبة إلى ما دون الـ 200م3/ وتراجعت هذه 
ثا، مما ينذر بكارثة قد تضرب المنطقة برمتها. 
بلدة مركدة الواقعة جنوب مدينة الحسكة ليست 
أفضل حاالً من باقي مناطق ريف الحسكة حيث 
فيها  االستراتيجي  المحصول  زراعة  تراجعت 

إلى حٍد كبير تجاوزت نسبة الـ %80.

لصحيفتنا  هللا  العبد  سمير  المزارع  ويقول 
أراضي  زراعة  من  أتمكن  »لم  »روناهي«: 
بمحصول القطن هذا العام نتيجة غياب الترخيص 
يفي للمحصول من قبل لجان الزراعة مما  الصَّ
أجبر كلَّ المزارعين الذين يملكون أراضي على 
سرير نهر الخابور من العريشة جنوب الحسكة 
وصوالً إلى الصور شمال دير الزور إلى ترك 
واقتصروا على زراعة  دون زراعة  أراضيهم 
أجل  من  العلفية  الذرة  من  صغيرة  مساحات 

مواشيهم«.
يُعتبر  القطن  العبد هللا: »إنَّ محصول  ويضيف 
محصوالً رئيسياً في المنطقة إالَّ أنَّ غياب مصادر 
المياه هذا العام وغياب الدَّعم المقدم للمزارعين 

ساهم بشكٍل كبير في تراجع زراعته«.
السَّبب  »إنَّ  الحسين:  فارس  المزارع  قال  فيما 
المنطقة  في  المحصول  زراعة  لتراجع  األكبر 
عموماً وعلى وجه الخصوص المزارعين الذين 
أراضيهم  ري  في  الخابور  نهر  على  يعتمدون 
باب  فتح  وعدم  النَّهر  وجفاف  المياه  غياب  هو 

التَّراخيص هذا الموسم«.
في  اآلبار  على  يعتمدون  الذين  المزارعين  أما 
ري أراضيهم فهناك مشاكل جمة تواجههم أهُمها 
غالء البذار وتكاليف اإلنتاج وارتفاع أسعار قطع 
أسعار  وارتفاع  بالمحركات  الخاصة  الّصيانة 
األسمدة وغياب الدّعم من المحروقات وغيرها 

من قبل لجان الزراعة في اإلدارة الذاتية.
وأشار إلى أنَّ مزارعي اآلبار لم يحصلوا سوى 
المخصصة  المحروقات  من  دفعات  أربع  على 

لهم من أصل اثنتا عشرة دفعة.
وبدوره قال المهندس عكلة الحسين عضو لجنة 
الزراعة في بلدة مركدة: »إن مساحة األراضي 
لم  العام  هذا  القطن  بمحصول  المزروعة 
تتجاوز الـ/471/ دونم فقط على خالف الموسم 
المزروعة  المساحات  بلغت  حيث  المنصرم 

حينها /12000/ دونم«.
وعزى الحسين هذا االنخفاض الكبير إلى غياب 
نهر  سرير  طول  على  المزروعة  المساحات 
هذا  يفي  الصَّ الترخيص  غياب  بسبب  الخابور 

العام.
التراخيص  منح  تم  لو  أنَّه  إلى  الحسين  وأشار 
للمزارعين على طول سرير نهر الخابور لبلغت 

المساحات المزروعة أكثر من /50000/ دونم 
في مركدة.

وأضاف »تكاليف اإلنتاج على اآلبار باهظة جداً 
مما تسبب بعزوف أغلب المزارعين عن زراعة 
يفي يُعتبر السَّبب  القطن وغياب الترخيص الصَّ
األكبر لتراجع الزراعة في المنطقة بشكٍل عام«.
وقال رئيس هيئة االقتصاد والزراعة، »سلمان 
بارودو« عبر موقع الهيئة أنَّهم رفعوا سعر شراء 
 )2500( إلى  المزارعين  من  القطن  محصول 
ليرة سورية لتتناسب مع تكاليف االنتاج لإلخوة 
تحديد  قرار  عن  التراجع  معلناً  المزارعين/ 

السعر بـ 1950 ل.س الشَّهر الماضي.
محصول  شراء  على  سيعملون  أنَّهم  وأضاف 

القطن بالكامل من المزارعين لدعم معمل الزيت 
من  أيضاً  واالستفادة  حلجها  بعد  القطن  ببذور 

مخلفات البذور.
الكثير  يوفر  القطن  محصول  أنَّ  إلى  وأشار 
والغزل  النَّسيج  مثل  للمعامل  الخام  المواد  من 
والزيوت النباتية ويوفر الكثير من فرص العمل 
الّصناعة  مجال  في  العاملة  األيدي  من  للكثير 

والتّجارة وغيرها من األنشطة األخرى.
وشرعت اإلدارة الذاتية يوم 25 آب/ أغسطس 
الماضي، باستالم محصول القطن من المزارعين 
في أربعة مراكز هي مركزي« شنينة وكبش« 
بالرقة ومركز الـ /7 كم/ في دير الزور، ومركز 

المحلجة في مدينة الحسكة.

ترحيل 92 عائلة من الُمقيمين السوريين داخل مخيم الهول 
ضمن إجراءات جديدة

روضات األطفال... مساحة تعليمية ترفيهية للطفل 
ومحلُّ ثقٍة لألمهات

تاء عب في ديرك قبل الشِّ جهود مكّثفة لبلديات الشَّ

األمن  وقوى  الديمقراطية  سوريا  قوات  بذلت 
الجهود  أقسى  تشكيالتها  بكافة  الداخلي 
االستثنائية  التحديات  وجه  في  صامدة  للوقوف 
مع  حراستِه  وتأمين  الهول،  مخيم  لحماية 
فيه  القياسية  اإلنسانية  الظروف  كافة  مراعاة 
المخيم،  داخل  المقيمين  بالالجئين  يتعلق  بما 
لباقي  مشابه  الهول  مخيم  بأنَّ  الكثيرون  فيعتقد 
والمقيمين،  التعامل  شكل  حيث  من  المخيمات 
غير مدرك لكّمِ المخاطر التي تقبع داخلهُ، فعند 
الحديث عن هذا المخيم يبرز حجم الصعوبة في 
العالم،  في  المرتزقة  وأفتك  أعتى  مع  التعامل 
وتتضح المسؤولية الكبيرة الواقعة على الجهات 
المختصة في تأمين وحماية المخيم، بل والعالم 
برمتِه من خطر هذا اإلرهاب، الذي امتدّ إجرامه 
عبر القاّرات والدول، وبعد سلسلة االنتصارات 
على  الديمقراطية  سوريا  قوات  حققتها  التي 
داعش في الوقت الذي عجزت أقوى الدول عن 
منعِه في القيام بعمليات إرهابية على أراضيها، 
فلول  على  القبض  إلقاء  الطبيعية  النتائج  كانت 
وفقاً  السجون  في  وزجهم  وعوائلهم،  المرتزقة 
في  عوائلهم  وإيواء  الدولية،  والمواثيق  للقانون 
تماشياً  احتياجاتهم  كافة  وتأمين  الهول،  مخيم 
اإلنساني  التعامل  في  الذاتية  اإلدارة  مبادئ  مع 

واألخالقي حتى مع المجرمين.

ترحيل العوائل السوريّة

صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  عن  وللحديث 
الالجئين  شؤون  مكتب  برئيس  »روناهي« 
أحمد«  »شيخموس  سوريا  وشرق  شمال  في 
المعايير  أعلى  وفق  تّم  الترحيل  بأن  أكدّ  الذي 
السابق  في  تكن  »لم  بأنّهُ:  وأضاف  اإلنسانية، 
تخضع  كانت  ولكنها  متوقفة  الترحيل  عمليات 
لشروط كثيرة متعلقة بالكفالة والثبوتيات، حيث 
بشيوخ  مرتبطة  السابق  في  الكفاالت  كانت 
إذ  جزئي  بشكٍل  اإلجراءات  وتغيرت  العشائر، 
المقيمين  الترحيل مرتبطة بعوائل  باتت شروط 
ضمن المخيم، كتقديم كافة الثبوتيات الشخصية 
ومحل اإلقامة األصلي ومن ثّم ترحيلهم أصوالً، 
الرقة  إلى  عائلة،   92 بترحيل  اليوم  قمنا  وقد 
مركز  إلنشاء  النظام  مع  مفتوحة  قنوات  ولدينا 
تجمع في ريف حمص، تحت رعاية المنظمات 
منهم  خاصة  وبضمانة  واإلنسانية  الحقوقية 
وضمان  المستقبل  في  لهم  النظام  تعرض  لعدم 
اآلمنة  العودة  لتأمين  نسعى  فنحن  سالمتهم، 
لكافة المقيمين بالمخيم، ونتواصل باستمرار مع 
المجتمع الغربي لتقوم كل دولة باستالم مواطنيها 
من المنتسبين لمرتزقة داعش ومحاكمتهم على 

فيما يخص  الفظائع التي ارتكبوها، أما تنظيمياً 
الترحيل فتبذل قوى األمن الداخلي أقسى طاقاتها 
في  وماضية  يسيرة  المرحلين  قافلة  لتكون 

الطريق الصحيح كما هو مخطط لهُ«.

رغبة املُرّحلني بالبقاء ضمن 
مناطق اإلدارة الذاتية

بالمخيم  العاملين  بأّن  أحمد  شيخموس  وأضاف 
يبذلون كل ما بوسعهم لتسهيل اإلجراءات أمام 
في  والتدقيق  القانونية،  األطر  الُمرحلين ضمن 
تجنباً  صحتها،  من  والتأكد  عائلة  كل  ثبوتيات 
الثبوتيات  بعض  كتزوير  يحدث  قد  خرٍق  ألي 
الشخصية وغيرها، ومن خالل جولة صحيفتنا 
داخل القسم المخصص لترحيل العائالت ولقائنا 
عن  منهم  الكثير  أوضح  المرحلين،  بعض  مع 

اإلدارة  مناطق  داخل  بالبقاء  الُمطلقة  رغبتهم 
التي رفضت  السيدات  أكدت إحدى  فقد  الذاتية، 
ذويها  مع  تواصلها  خالل  ومن  اسمها  إعطاء 
خارج المخيم، بأنها تسمع عن صعوبة المعيشة 
ورداءة األوضاع االقتصادية واألمنية باستثناء 
مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدةً بأنها ستقوم 
المناطق،  تلك  داخل  لتبقى  يلزم  ما  كل  بتقديم 
الذي  التعامل اإلنساني  وعبّرت عن مدى حجم 
كانت تلقاه من قوى األمن الداخلي داخل المخيم، 

األكثر  هي  الذاتية  اإلدارة  مناطق  بأّن  ورأت 
بعض  بأّن  بالذكر  والجدير  لها وألوالدها،  أمناً 
من  الكثير  مارست  قد  لداعش  التابعة  الخاليا 
االنتهاكات والجرائم تحت مسمى الردة والتكفير 
التنظيم نشطاً  للبعض اآلخر، فماذا لو كان هذا 
فاإلدارة  التنقل،  في  الحرية  وله  الخارج  في 
الذاتية وبكل ما تحمل الكلمة من معنى قد أمنت 

حماية المجتمع الدولي من خطر داعش.

ازدياد  ظلِّ  في  ـ  النايف  رؤى  قامشلو/ 
أعداد النساء العامالت في روج آفا باتت 
أساسياً  شيئاً  الحضانة  ودور  الروضات 
الضغط  لتخفيف  العاملة  للمرأة  وهاماً 
ألطفالها،  آمناً  مكاناً  وتكون  عليها، 
فسعت الجهات المعنيّة بافتتاح الروضات 

لِتُكمل المرأة صيرورة علمها.

الطفل يحتاج من يهتم به أثناء غياب والداته 
المنطلق  هذا  من  بالعمل،  وانشغالها  عنه 
ولتخفيف معاناة المرأة العاملة تقوم بعض 
وشرق  شمال  في  والمؤسسات  الهيئات 
بسوريا،  الحرة  المرأة  كوقف  سوريا 
دور  بإنشاء  التربية  وهيئة  المرأة  وهيئة 
ألطفال  مخصصة  تكون  داخلها  حضانة 

النساء العامالت داخل هذه المؤسسات.

روضات وقف املرأة

تستهدف هذه الحضانات فئة عمرية محددة 
الثالث  عمر  حتى  أشهر  ثالثة  عمر  من 
رمزياً  مبلغاً  األم  تدفع  حيث  سنوات، 
إلى جانب  أطفالها،  لضمان راحة  بسيطاً 
تعلمهم واختالطهم بالعديد من األشخاص 
الذين يتعلمون منهم روح المنافسة، وهذا 

األمر يعتبر حالً مقنعاً للمرأة العاملة.
أما الطفل من عمر ثالث إلى ست سنوات 
نقاط  تكمن  وهنا  روضة،  يحتاج  فهو 
االختالف بين دور الحضانة والروضات، 
حيث تعد الروضة أول احتكاك للطفل في 

لها  كما  والدته،  حضن  عن  بعيداً  الدنيا 
الطفل  شخصية  تكوين  في  وأهمية  دور 
على  ومساعدته  وتعليمه  ميوله  وتوجيه 
أنشطة  وأفكاره من خالل  تنمية مدركاته 

معينة وهادفة.
إدارية  مع  التقينا  الخصوص  وبهذا   
في  الحرة  المرأة  وقف  في  الروضات 
فأوضحت  خشو«  »روكن  سوريا 
للنساء  المساعدة  لتقديم  منّا  »سعياً  قائلةً: 
الضغط  وتخفيف  وأطفالهن  العامالت 
المسؤوليات  تتحمل  المرأة  ألن  عليهن 
األكبر في حياتها مع أطفالها، فتحنا أربع 
في  آري  روضة  مسمى  تحت  روضات 
إلى  ثالث  من  األطفال  تستقبل  قامشلو، 
ست سنوات، ألن المرأة تعمل أيضاً جانب 
بتأمين  الروضات  هذه  فتساعدها  الرجل 
تعليمهم وانخراطهم في  أوالدها وضمان 
الروضات  هذه  أن  باإلضافة  المجتمع، 
للروضات  بالنسبة  رمزية  بأسعار  تكون 
ال  الواحد  الطالب  فاشتراك  الخاصة، 
الشهر  في  سورية  ليرة   5000 يتعدى 
الخاصة  األخرى  الروضات  أما  الواحد، 

تفوق الـ 20 ألف شهرياً«.

تعزيز روح األخّوة

هذه  مثل  »وجود  إن:  روكن  أكدت  كما 
الناحية  من  المرأة  يساعد  الروضات 
لمراعاة  باإلضافة  أيضاً،  االقتصادية 
وقت المرأة العاملة فالحضانات التي تضم 
األطفال من عمر ثالثة أشهر حتى سنوات 

الدوام  بدء  ومنذ  السنة  أيام  طيلة  تستمر 
يتم  ال  فهو  التعليم  عن  أما  نهايته،  حتى 
وإنما من خالل  مناهج معين  عن طريق 
أنشطة وخبرات تمتلكها معلمة الروضة، 
الطفل األخالق واالحترام والثقافة  فيتعلم 
وكيف  واالجتماعية  الصحية  والعادات 
أفراد  من  حوله  ومن  الرفيق  يحترم 
لتعزيز روح األخّوة في داخله،  المجتمع 

باإلضافة إلى تعليم األحرف واألرقام«.
إدارية  خشو«  »روكن  واختتمت 
في  الحرة  المرأة  وقف  في  الروضات 
هذه  خالل  »من  قائلةً:  حديثها  سوريا 
واألنشطة  المسرح  نستخدم  الروضات 
بالمناسبات  الطفل  مدارك  لتوسيع  الفنية 
خالل  من  تاريخنا  تمثل  التي  القومية 
المسرحيات والحفالت والعروض الفنية، 

لزرع مفهوم الثقافة داخل كل طفل«.

عدد الروضات التابعة للرتبية

في  للتربية  تتبع  التي  الروضات  وعن 
من  األطفال  تضم  فهي  قامشلو،  مدينة 
عمر ثالث سنوات إلى عمر ست سنوات، 
مراد«  »نسرين  مع  لقاًء  لصحيفتنا  كان 
إدارية الروضات بمقاطعة قامشلو، حيث 
ذكرت لنا أن الروضات التي تتبع لوقف 
المرأة عددها أربعة، وروضات تتبع لهيئة 
المرأة عددها ستة وروضات تتبع للتربية 
تتوزع  روضة   20 يقارب  ما  وعددها 
جميعها في مدينة قامشلو والمدن والقرى 
المحيطة بها، وتتبع هذه الروضات منهاج 

اإلدارة الذاتية باللغتين الكردية والعربية، 
وهو منهاج خاص برياض األطفال، وهو 
يعتمد على أسلوب إيصال المعلومة للطفل 
نشاط معين  أو  لعبة  أو  عن طريق قصة 

تقوم به المعلمة.
الطفل  تعليم  على  تقتصر  ال  والروضات 
فقط وإنما أيضاً تهتم بأساليب التعامل مع 
التربوية  العادات  زرع  خالل  من  الطفل 
أيضاً  ذلك  ويتم  فيه،  وغرسها  الصحيحة 
الطالب  أهالي  مع  التواصل  طريق  عن 
واطالعهم ومشاركتهم باألمور واألنشطة 

التي تقوم بها الروضات.
بشكٍل  للطفل  الروضات  قدمت  ماذا 
خاص وللنساء العامالت واألمهات بشكٍل 

على  مراد«  »نسرين  أجابت  خاص؟ 
العاملة  »المرأة  قالت:  حيث  السؤال  هذا 
بعد ثورة روج آفا أصبح لها  وخصوصاً 
فوجود  تحصى،  ال  عمل  وفرص  مجال 
الروضات يُسهل عليها ذهابها إلى العمل 
وصحي  آمن  مكان  في  طفلها  وإبقاء 
أما األطفال خالل سنوات  لطفلها،  ومفيد 
الحرب على سوريا تأثرت نفسيتهم كثيراً، 
وسعت الهيئات الُمشرفة على الروضات 
الطفل  لتنمية  البرامج  أفضل  باستخدام 
الذي  الضغط  وتخفيف  مداركه  وتعزيز 
األنشطة  خالل  من  األطفال  منه  عانى 

والتدريبات الترفيهية«.

الشَّعب  بلديات  كثّفت   - علي  هيلين  ديرك/ 
في قرى وبلدات ديرك بشمال وشرق سوريا 
من  العديد  تنفيذ  على  وعملت  جهودها، 
المشاريع الخدمية بهدف خدمة األهالي، قبل 

تاء. حلول فصل الشِّ

الشَّعب  بلديات  وورش  الخدمية  اللِّجان  تقوم 
التي  المشاريع  من  بالعديد  وريفها  ديرك  في 
وخدمة  الخدمي  الواقع  تحسين  شأنها  من 
المواطنين في المنطقة، والتي تتضمن تزفيت 
خطوط  وإصالح  وتمديد  وصيانتها  الطُّرق 
جانب  إلى  الطُّرقات،  إنارة  ومشاريع  المياه 

حمالت النَّظافة لبعض المناطق.
الشَّعب  بلدية  في  اإلعالمي  المكتب  وحسب 
خانا  بلدة  في  الشَّعب  بلدية  باشرت  بديرك، 
عبارة  بتنفيذ  ديرك  منطقة  بريف  سري 
ربط  بهدف  وذلك  طبقة؛  قرية  في  صندوقية 

توسع القريّة مع الّسكن القديم.
مع  أمتار   10 العبارة  طول  بلغ  وقد  هذا 
فيما  مترين.  العبور  فتحة  األجنحة، وعرض 
دوالر   4825 التقديري  الكشف  قيمة  بلغ 
المشروع  االنتهاء من  المقرر  أمريكي، ومن 

خالل أسبوع.
باإلضافة إلى مشروع تمديد خط مياه في قرية 

طول  بلغ  حيث  إنجازه،  تمَّ  الذي  قير«  »أبو 
الخط 360 متراً بقطر 90 مم وتكلفة تقديرية 
بهدف  وذلك  أمريكي.  دوالر   5175 بلغت 
يخدم 25  حيث  لألهالي،  الشُّرب  مياه  تأمين 

منزالً ضمن القرية.
وفي مدينة ديرك عملت دائرة المياه والصَّرف 
الّصحي التابعة لبلدية الّشعب في ديرك بتمديد 
خبات  الّشهيد  حارة  في  الشُّرب  لمياه  خط 
وذلك لتخديم قسم من توسع الحي بشبكة مياه 
الشُّرب، يبلغ طول الخط 110 متر بقطر 90 
مم من البولي إيثلين، ويغذي قرابة 70 منزالً 
ضمن الحي بتكلفة ثالثة ماليين ليرة سورية. 
كما سيتم حفر بئر لمياه الشُّرب ضمن الحي 

خالل هذا العام.
وفي سياٍق متصل وبحسب المكتب اإلعالمي 
المياه  دائرة  قامت  ديرك؛  في  الشَّعب  لبلدية 
ديرك  في  الشَّعب  لبلدية  الّصحي  والصَّرف 
بتوسيع شبكة مياه الشُّرب في حارة »باوليا« 
بطول 300 متر وذلك لتخديم قسم من توسع 

الحي بشبكة مياه الّشرب.
بطول  وصالت  ثالثة  عن  عبارة  المشروع 
100 متر لكّلِ وصلة تخدم قرابة 100 منزل 
ضمن الحي. قطر الشَّبكة 90 مم بكلفة تقديرية 

بلغت ثمانية ماليين ليرة سورية. 

الّصحي  والصَّرف  المياه  دائرة  مدير  وذكر 
بعمل  تمَّ  المشروع  »إنَّ  أحمد«:  »مصطفى 

شعبي بين البلدية وأهالي حارة باوليا«.
ضمن  إنارة  بمشروع  أيضاً  البلدية  وقامت 
سوق المدينة بالتعاون مع جمعية مار منصور 
ديرك  في  الّشعب  بلدية  تعمل  الخيرية، حيث 
الشَّوارع  ضمن  الطُّرق  إنارة  زيادة  على 
تُعاني  التي  واألحياء  المدينة  في  الرئيسية 

نُقصاً في اإلنارة.
والحدائق  البيئة  شعبة  نظَّمت  جانبها؛  من 
نظافة ضمن  حملة  بديرك؛  الشَّعب  بلدية  في 

خاللها  وتم  ديرك،  في  الّصناعية  المنطقة 
تنظيف كامل المنطقة الّصناعية وإزالة أكوام 

الُخردة الُمتراكمة وترحيلها.
بلدية  قامت  أيضاً،  ديرك  مدينة  ريف  وفي 
الّشعب في بلدة كري شيرا بتنفيذ مشاريع بقايا 
المقالع لعام 2021 ضمن القرى التَّابعة لها، 
وقد قامت بتنفيذ مشروع بقايا المقالع في قرية 
وبكمية  متر  إجمالي 1150  بطول  »بروج« 
وبتكلفة 5800  البقايا  من  مكعباً  1530متراً 

دوالر أمريكي. 
لشوارع  المقالع  لبقايا  البلدية مشروع  ونفذت 

وكمية  متراً   850 بطول  »تقل«  قرية 
 4200 وتكلفة  البقايا  من  مكعباً  1092متراً 

دوالر أمريكي.
شيرا  كري  بلدية  قامت  متصل،  سياق  وفي 
خنزر  تل   - كركندال  قرية  طريق  بتعبيد 
 5500 الطريق  طول  الزفتي  بالمجبول 
الوليد  لمعبر  باإلضافة  قرى  ست  يخدم  متر 

الحدودي.
خصصت البلدية كمية 2000 متر مكعب من 
متر   5,5 الطريق  عرض  الزفتي  المجبول 

وبسماكة /7 سم/.

الحسكة/ آالن محمدـ  بعد تشبيهِه بالقنبلة الموقوتة، واكتظاظه بالالجئين من جنسيات متعددة، اإلدارة الذاتية ُترّحل المقيمين السوريين ضمن األطر 
القانونية واإلنسانية، ضمن تغيرات في اإلجراءات بشكٍل جزئي، إذ باتت شروط الترحيل مرتبطة بعوائل المقيمين ضمن المخيم، كتقديم كافة الثبوتيات 

الشخصية ومحل اإلقامة األصلي، ومن ثّم ترحيلهم أصواًل.

دادي/ حسام دخيل ـ شهدت زراعة القطن في سوريا عامة، وفي مناطق شمال وشرق  الشَّ
سوريا خاصة، تراجعًا كبيراً هذا الموسم الذي أوشك على االنتهاء، حيث ُتظهر المعطيات 

انخفاضًا كبيراً في اإلنتاج مقارنًة بالمواسم السابقة.


