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هل من سامع ألنين 
الطفلة عبير الشيحان..؟!

لجنة المرأة بالطبقة تؤكد على أهمية مرحلة 
رياض األطفال من خالل دعمها للروضات

مجلة مزكين... تسعة 
أعوام من المثابرة والعطاء

عبير  الطفلة  تعاني   - الفارس  عمر  الطبقة/ 
نازحة في مدينة  لعائلة  الشيحان وهي طفلة 
في  يتمثل  صعب،  إنساني  وضع  من  الطبقة 
الحركة،  قدرتها على  تحدُّ من  إعاقة جسدية 
تزامناً  الكلي  عجزها  في  سبباً  كانت  والتي 
قِبل  من  المساعدات  وتقديم  الدعم  قلة  مع 

المنظمات اإلنسانية والمحلية في المنطقة.

االحتياجات  لذوي  العالمي  التصنيف  وفق 
إلى  الخاصة  االحتياجات  ذوي  يُقسم  الخاصة 
الخطيرة  المرضية  اإلعاقات  منها  نوعين، 
والعجز،  التام  والتشوه  الخبيثة  األورام  مثل 
واإلعاقات المرضية األقل خطورةً مثل فقدان 
إحدى الحواس الخمسة وغيرها، ومع ذلك لم 
من  الخطيرة  المرضية  الحاالت  معظم  تتلَق 
الطبقة  مدينة  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
المنظمات  قبل  من  الالزم  والدعم  االهتمام 

اإلنسانية والمكاتب المسؤولة عنهم. 
حيث بيَّنت لنا عائلة نازحة من منطقة »دبسي 
عفنان« يقطنون في منطقة الطبقة معاناة ابنتهم 
الشيحان«  »عبير  عاماً  عشرة  اإلحدى  ذات 
التام.  وعجزها  المرضية  حالتها  في  المتمثلة 
لصحيفتنا  كان  وضعها  على  ولالطالع 
التي  عبير  الطفلة  لعائلة  زيارة  »روناهي« 
تقطن في مركز إيواء خاص للنازحين »فايز 
عزيزة  والدتها  لنا  بيَّنت  حيث  منصور«، 
مرٍض  من  عبير  ابنتي  »تعاني  الشيحان: 
والذي  الدماغي،  االستسقاء  يسمى  خطير 
التي  القاتلة  المرضية  بالحالة  األطباء  وصفه 
النخاعي  السائل  تراكم  نتيجة  الوالدة  تنشأ مع 
عمق  في  الموجودة  البطينات  تجاويف  في 
كما  السائل،  هذا  إنتاج  لفرط  نتيجة  الدماغ 
وتعاني من فتحة في ظهرها مما أدى إلى شلل 

في األطراف السفلية بشكل تام«.

»ال دعم طبي«

وتابعت عزيزة حديثها: »لم نتلَق أي دعم من 
الطبقة  في  الموجودة  اإلنسانية  المنظمات  قبل 
يفاقم  ما  هذا  سنوات«،  خمس  من  أكثر  منذ 
سيما  وال  عبير،  الطفلة  لدى  الصحي  الوضع 
جداً  ضعيف  لألسرة  االقتصادي  الوضع  أن 
حيث أن رب المنزل يعمل عامل تنظيفات في 
البلدية، والدخل الشهري ال يكفي حتى المواد 
يبلغ  التي  األسرة،  لهذه  للمعيشة  األساسية 
عددها ثمانية أشخاص منهم حتى االبن األكبر 
محمود يعاني من إعاقة سمعية وفقدان حاسة 
الدعم  قلة  تتزامن مع  المأساة  السمع، كل هذه 

لمراكز اإليواء الموجودة في الطبقة. 

مناشدة املنظامت اإلنسانية

المنظمات  الشيحان  عزيزة  األم  وناشدت 
الخير،  وأصحاب  المعنية  والجهات  اإلنسانية 
تعاني من  التي  الطفلة  بضرورة مساعدة هذه 
حياتها،  يهدد  مما  سنوات  منذ  الوضع  هذا 
التي  الطبية  األدوية  تأمين  بضرورة  وطالبت 
طبية  ضمادات  من  يومي  بشكٍل  تحتاجها 
ومعقمات وأدوية وأجهزة طبية الباهظة الثمن، 
بشكٍل  لها  تأمينها  العائلة  تستطيع  ال  والتي 
دائم، كما أنها تحتاج إلى فرشة هوائية خاصة 
تتناسب مع حالتها المرضية، ألنها ال تستطيع 
النوم على ظهرها نتيجة الكتلة والجرح الذي 

في ظهرها. 

المرأة  لجنة  تشرف   - الطبقة  روناهي/ 
لها،  التابعة  الروضات  الطبقة على  مدينة  في 
التي  األطفال  رياض  مرحلة  ألهمية  وذلك 
تعريفهُ  وخطوة  للطفل  األول  األساس  هي 
بالمجتمع، اكتسابهم مهارات الحياة االجتماعية 
وتثبيت أسس التعليم لمرحلة التعليم األساسي. 
العالم  األطفال حول  استخدم مصطلح رياض 
المؤسسات  من  مختلفة  عديدة  أنواع  لوصف 
أعمارهم  تتراوح  الذين  لألطفال  التي طورت 
بين عمر السنتين إلى ست سنوات، وقد أطلقت 
من  العديد  على  العالم  حول  مختلفة  مسميات 
الغناء  فصار  فروبل،  طورها  التي  األنشطة 
وزراعة النبات جزءاً ال يتجزأ من التعلم مدى 
والخبرات  والنشاطات  اللعب  وأصبح  الحياة 
مقبولة  أدوات  اآلن  المجتمعي  والتفاعل 
هذا  والمعرفة  المهارات  لتطوير  وأساسية 
األمر الذي جعَل من رياض األطفال في أغلب 

دول العالم جزءاً من نظام ما قبل المدرسة. 

أهمية مرحلة رياض األطفال

اهتماهاً  الطبقة  مدينة  في  المرأة  لجنة  أملت 
روضة  مثل  لها،  التابعة  بالروضات  كبيراً 
األمل،  وروضة  الطفولة  وعالم  أجيال 
للعملية  الطفل  تأسيس  مرحلة  ألهمية  وذلك 
الروضات  أوضاع  عن  وللحديث  التعليمية، 
الروضات  إلحدى  زيارة  لنا  كان  الطبقة  في 
في  باإلدارية  فيها  التقينا  أجيال«  »روضة 
الروضة »زبيدة العبد هللا« التي قالت: »تكمن 
مؤسسة  كونها  األطفال  رياض  مرحلة  أهمية 
تأهيالً  الطفل  لتأهيل  تسعى  اجتماعية  تربوية 
تبدأ  التي  العمرية  المرحلة  ضمن  سليماً، 
سنوات،  الست  إلى  أشهر  الخمسة  عمر  من 
ال  وحتى  االبتدائية  بالمرحلة  لاللتحاق  وذلك 
إلى  البيت  المفاجئ من  باالنتقال  الطفل  يشعر 
بممارسة  الروضة  له  تسمح  حيث  المدرسة، 
خبرات  واكتشاف  هواياتهُ  وممارسة  نشاطاته 

ومهارات جديدة«.

غرس املفاهيم والتأسيس السليم

الروضات تهدف  العبد هلل أن  وأضافت زبيدة 

الصحية  والعادات  السليمة  المفاهيم  إلى زرع 
واألناشيد  الهادف  اللعب  باستخدام  اليومية، 
تنظم  التي  الهادفة  والمسرحيات  واألغاني 
باستمرار في كل روضة، إضافة لدور مرحلة 
الرياض في حل المشاكل التي تواجه األطفال 
والنطق  والعدوان  واالنطواء  الخجل  مثل 
مع  المتالزمة  النفسية  والتأثيرات  والتوحد 

العديد من األطفال.
فيها  تُقسم  التي  المراحل  إلى  زبيدة  وأشارت 
مرحلة رياض األطفال، وهي المرحلة األولى 
التي تبدأ من عمر األشهر إلى السنة األولى أو 
ثم مرحلة  أولى  السنتين وهي مرحلة حضانة 
السنتين  عمر  من  تبدأ  التي  الثانية  الحضانة 
لعمر الثالث سنوات وتسمى بمرحلة األنشطة 
واللعب  للطفل  السماعي  والتعليم  الترفيهية، 
الهادف البسيط مثل ألعاب المعجون والمكعبات 
التعليمية والتي  للمراحل  االنتقال  ثم  وغيرها، 
وإكمال  الروضة  من  الطفل  بتخّرج  تنتهي 
تأهيلهُ بشكٍل سليم لبدء مرحلة التعليم االبتدائي.  
ومن جانب آخر أشارت لنا النائبة في لجنة المرأة 
بالطبقة »سمر الشهابي« بقولها: »تشرف لجنة 
بلغ  حيث  لها،  التابعة  الروضات  على  المرأة 
عدد األطفال المسجلين في الروضات لدينا ما 
بين 300 إلى 325 طفل، بلغ عدد المعلمات 
الغاية  وتكمن  معلمة،  الخمسين  يقارب  ما 

النساء  بمساعدة  الروضات  هذه  تأسيس  من 
وتخفيف  والمؤسسات  اإلدارات  في  العامالت 
لألطفال  السليم  والتأسيس  بالتربية  العبء 

وتجهيزهم لمرحلة التعليم األساسي«. 

مطالب واحتياجات

المرأة  لجنة  في  النائبة  شهابي  سمر  ونوهت 
في  العمل  تواجه  التي  الصعوبات  بعض  إلى 
تطوير الروضات، منها الدعم القليل وضعف 
كافية   غير  تعتبر  والتي  المتاحة  اإلمكانات 
األمثل  بالشكل  الروضات  احتياجات  لتغطية 
مقارنة مع عدد األطفال الكبير المسجلة فيها، 
كما نذكر منها قلة آليات النقل مقارنة مع عدد 
واحدة  نقل  آلية  فقط  يوجد  أنه  حيث  األطفال 
عدد  كامل  لنقل  تكفي  ال  والتي  روضة  لكل 
وتوفير  لدعم  الروضات  تحتاج  كما  األطفال، 
األلعاب الترفيهية بشكٍل كافي لكل الروضات 
األساسية  والتدريسية  الترفيهية  الوسائل  مثل 
وال سيما ألعاب الحساب الذهني والتفكير التي 
عدد  زيادة  من  نعاني  كما  لديِه،  الفكر  تنمي 
األطفال مقارنةً مع المساحة الموجودة في كل 
روضة مما يؤكد على ضرورة تفعيل ملحقات 

إضافية لكل روضة«.    

قامشلو/ رفيق ابراهيم ـ تأسست مجلة مزكين 
مؤسسة  تصدرها  والتي  باألطفال  الخاصة 
روناهي لإلعالم والنشر، في األول من أيلول 
من عام 2012، وكانت تصدر كل شهر مرة 
الست  تحت  العمرية  الفئة  تخاطب  واحدة، 
ومنشوراتها،  مواضيعها  خالل  من  سنوات، 

واستمرت بهذا الشكل حتى عام 2014.

القيام  عليها  العاملون  أراد   2014 عام  وفي 
بقفزة نوعية فأجروا فيها الكثير من التغييرات 
صفحاتها،  عدد  وازدد  والمحتوى،  بالشكل 
لتكون نصف شهرية )كل 15 يوم( مع زيادة 

في أعدادها وتوزيعها.
إحداث  الضروري  وفي عام 2018 كان من 
والمضمون،  الشكل  في  جديدة  تغييرات 
على  طرأت  التي  المتغيرات  مع  لتتماهى 
وشرق  شمال  في  األطفال  لتناجي  األرض، 
باسم  تتحدث  التي  المجلة  وتكون  سوريا 

أطفالها.
وفي عام 2021 كان إلدارة مؤسسة روناهي 
لإلعالم والنشر توجه خاص الحتواء األطفال 
 12 إلى  سنوات  )خمس  العمرية  الفئة  من 
عليها  تعديالت جذرية  إجراء  سنة(، وقررت 
بدءاً من التصميم والرسومات لتصل إلى إغناء 
تهم قضايا  التي  المتنوعة،  والمواضيع  المواد 
األطفال في شمال وشرق سوريا بشكٍل عام، 
فازداد عدد كوادرها واختصاصاتهم، وصدر 

العدد األول بحلته الجديدة.
والجدير ذكره أن مجلة مزكين تصدر باللغتين 
الكردية والعربية وكانت تحتوي على دروس 
القائمين  وبحسب  السريانية،  باللغة  تعليمية 
المجلة  إصدار  سيتم  مستقبلية  وكخطة  عليها 

أسبوعياً في المراحل القادمة.  

هل سيكون تأسيس 
االتحاد الرياضي العام الحل 

لمشاكل رياضتنا؟

ريف الرقة.. أسعار مرتفعة 
اعتباطيَّة وغياب رقابة 

الجهات المعنية!

انعقاد الكونفرانس األول 
لحركة الطلبة الديمقراطيين.. 

خطوة نحو التنظيم

كشفت مها محمد 
الرئيسة المشتركة 

لهيئة الشباب 
والرياضة في اإلدارة 

الذاتية لشمال 
وشرق سوريا عن 

أعمال الهيئة، وعن نيتهم لتأسيس اتحاد 
رياضي عام سيعمل لتطبيق القوانين 
واألحكام التي تصدرها هيئة الشباب 
والرياضة، ومع تشتت الرياضة في 

الكثير من مناطقنا هل سيكون هذا االتحاد 
الحل؟، وهل ستكون هناك مركزية ونحن 

ندعو إلى الال مركزية؟...«12

من  للرقة  الشمالي  الريف  أهالي  يشتكي 
االستهالكية  المواد  في  األسعار  غالء 
األساسية، ويعزون ذلك إلى انعدام الرقابة 
المعنية،  الجهات  قبل  من  التموينية 
المتاخمة  الريفية  القرى  في  وخاصةً 
أرجعه  فيما  األخرى،  اإلدارية  للمناطق 
»آخرون« إلى أسباب أخرى، مع انخفاض 

القدرة الشرائية للمواطنين...«8

المثقفة  الشريحة  تنظيم  بهدف 
والواعية، والتي يقع على عاتقها توعية 
وتطويرها  فكرياً  وتنميتها  المجتمعات 
سيما  وال  فكرياً،  عليها  والحفاظ  ثقافياً، 
تمر  التي  المصيرية،  المرحلة  هذه  في 
من  بّد  ال  كان  عام،  بشكٍل  المنطقة  بها 
الطلبة  لحركة  األول  الكونفرانس  انعقاد 
حسب  الجزيرة  بإقليم  الديمقراطيين 
القائمين على الكونفرانس المذكور...«3

سالفا سليمان: المجتمُع الديمقراطيُّ يحتاُج إلى 

تحرُِّر المرأِة من قيوِد الذهنيِة الذُّكورّيِة

الهيئة اإلدارية لممثلية مؤتمر ستار  بيَّنت عضوة 
الذهنية  أن  سليمان«  »سالفا  كردستان  إقليم  في 
السلطوية الذكورية، قامت على أساس سلب حقوق 
محاولة  جميعها،  األصعدة  على  جميعها  المرأة 
إقصاء دور المرأة، ونفيها من خالل اتباع أساليب 
العنف، وأكدت أن األنظمة السلطوية تستهدف دوماً 

المرأة الحرة والمنظمة...«2

سياسة  PDK تدفع ُكرد باشور نحو الهجرة 
ومواجهة المجهول

يتبع الحزب الديمقراطي الكردستاني نهج االحتالل التركي نفسه في تغيير ديمغرافية المنطقة وتهجير شعوبها بشتى الوسائل؛ 
وهذا ما نلمسه من هجرة أبناء باشور كردستان مؤخراً إلى الدول األوروبية، العالقين على الحدود البيالروسية ـ البولندية، 

وتجرعهم معاناة البرد والجوع، في الوقت الذي أعيد المئات منهم إلى هولير...«9  

ل إمرايل إىل منرب للفكرِ 
ّ
 أوجالن حو

ُ
القائد

الدميقراطي احلرِ
أشار عضو اتحاد المثقفين في كوباني، خليل عبو: إن القائد عبد اهلل أوجالن حّول زنزانته إلى منبر 
لنشر الفكر الحر والديمقراطي للعالم أجمع، مضيفًا: إن تركيا بفرضها العزلة على القائد أوجالن، 

ترتكب جريمة شنيعة بحق اإلنسانية جمعاء.. »6 

شيخ عشيرة السادة: االحتالل التركي يستهدف 
شعوب المنطقة قاطبة؛ العرب قبل الُكرد

أكد شيخ عشائر السادة في سوريا والعراق حسين السادة، أن دولة االحتالل التركي تستهدف 
العرب قبل الكرد، مستشهداً بما فعله االحتالل التركي بأبناء عشيرتي البوبنا والعميرات العربيتين 
في عفرين، وأكد أن أبناء العشائر العربية نظموا أنفسهم تحت سقف قوات سوريا الديمقراطية، 

وهم جاهزون لصد هجمات االحتالل التركي...«4
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مذكرة دعوى 
بالغ رقم /1358/ لعام 2021

على السيد: إبراهيم االبراهيم بن علي          
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين2021/11/22م
للنظر بالدعوى األساس /1618/ المقامة عليك من قبل: حسين الحسين بن 

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

....................................................................
إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/645 
طالب التنفيذ: أحمد حسن الحسن   
المنفذ عليه: فزاع عيدان الحسين  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 917 لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 

االجراءات القانونية. 
...............................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/651 

طالب التنفيذ: أحمد حسين حاج
المنفذ عليه: مصطفى محمد خير عيسى 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 722 لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

في الطبقة خالل مدة
اقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 

االجراءات القانونية.
.........................................................................

مذكرة إخطار
بالغ رقم /2029/ لعام 2021

على السيد: أحمد عبيد بن تركي            
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين2021/11/22م
للنظر بالدعوى األساس /1589/ المقامة عليك من قبل: يوسف الظاهر بن 

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

.................................................................
إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/649 
طالب التنفيذ: إسماعيل السودان    

المنفذ عليه: محمد حردان    
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 799 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 
في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
االجراءات القانونية.

...................................................................................
 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/603 
طالب التنفيذ: إسماعيل كريش الخليل    
المنفذ عليه: عدنان موسى القراجة     

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 785 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 

االجراءات القانونية.
......................................................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3605/ لعام 2021 م

على السيدة: أمونة الجاسم بنت محمود الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد الواقع في 

2021/11/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيدة: سارة الجاسم بنت 
محمود، بطلب: تصفية تركة        

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

......................................................................
مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /2563/ لعام 2021 م
على السيدة: إياد أحمد قصاص الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 
2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: مصطفى عبدي بن 

محمود، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
.........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/602 

طالب التنفيذ: بشار مثنى الجصعان   
المنفذ عليه: عبد القادر محمد العلي    

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 786 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 

االجراءات القانونية.
..................................................................

مذكرة دعوى                              
بالغ رقم /2038/ لعام 2021

على السيد: بكر حماجو بن مصطفى   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/11/22م
للنظر بالدعوى األساس /2358/ المقامة عليك من قبل: خالد الذياب بن رجب 

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/655 

طالب التنفيذ: تركي االحمد بن صالح   
المنفذ عليه: حومين عيسى العلي  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 771 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 

االجراءات القانونية.
..........................................................................

مذكرة دعوى
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1533م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: 1-ثريا محمد بوزان 2- اميرة محمد خللي3-

رباح محمد خللي 4-عمر محمد خللي 5- صباح محمد خللي 6- أحمد محمد 
خللي 7- مصطفى محمد خللي 8- محمود محمد خللي  9- نورا محمد خللي 

10-عبد هللا محمد خللي 11- ميادة محمد خللي     
عنوانه بالتفصيل: اعالن عبر الجريدة 

أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك مصطفى عبد القادر ميري، 
بطلب/بجرم فراغة  السيارة 

هو يوم االثنين الواقع 2021/11/22م الساعة /10/ فعليك أن تحضر في 
الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
.....................................................................
مذكرة إخطار                           

بالغ رقم /511/ لعام 2021
على السيد: حسن الخليفة بن عوض  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /165/ المقامة عليك من قبل: خلف العبدو بن يحيى 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

.............................................................................
 مذكرة إخطار                           

بالغ رقم /1346/ لعام 2021
على السيد: حسين علي حاج دخيل      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /559/ المقامة عليك من قبل: خالد حميدي العمر 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

..........................................................................
مذكرة إخطار                           

بالغ رقم /1345/ لعام 2021
على السيد: خالد االخرس بن محمد     

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /1610/ المقامة عليك من قبل: محمد حسين بن عبد 
الباسط 

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

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم األساس /30200/ لعام 2021 م

على السيد: خالد الحميد بن جريان الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسين الربيد بن بركل، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

...........................................................
إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/652 
طالب التنفيذ: خلف الصالح العيسى  
المنفذ عليه: مصطفى صادق صقال 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 577 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

في الطبقة خالل مدة
اقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 

االجراءات القانونية.
................................................................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3605/ لعام 2021 م

على السيدة: رشدة الجاسم بنت فياض الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد الواقع في 

2021/11/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: سارة الجاسم بنت 
محمود، بطلب: تصفية تركة        

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

.............................................................................
 مذكرة إخطار 

بالغ رقم /2030/ لعام 2021
على السيد: رفعت حسين اطاش             

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /887/ المقامة عليك من قبل: محمد الشواخ بن حسن 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

.............................................................................
 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/653 
طالب التنفيذ: شاهين السليمان بن شور 

المنفذ عليه: عبد الرزاق الشويش 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 751 لعام2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 
في الطبقة خالل مدة

اقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
االجراءات القانونية.

...............................................................................
 مذكرة إخطار 

بالغ رقم /2032/ لعام 2021
على السيد: شركة الفردوس للنقل               

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /1731/ المقامة عليك من قبل مصطفى المصطفى 
العمر بن حميدي 

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

مذكرة دعوى  
في الدعوى رقم األساس /3608/ لعام 2021 م

على السيدة: صادق العبد هللا بن أحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عمار عبدالرحمن بن 
أحمد، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 

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

.............................................................................
 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/647 
طالب التنفيذ: صالح الجيران بن خلف

المنفذ عليه: خلف المحمد بن برجس    
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 829 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 
في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
االجراءات القانونية.

...................................................................................
مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /2214/ لعام 2021 م
على السيد: صالح السعيد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسن الموسى بطلب: 
تثبيت عقد بيع سيارة 

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

...................................................................
مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /3647/ لعام 2021 م
على السيد: عبد الحميد الموسى الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/11/24م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: ماجد حسن بن علي، 

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
.......................................................................

مذكرة دعوى 
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1513م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد الرحمن حبش بن رشيد       

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة   
أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك محمد عبدو بن مصطفى بطلب/

بجرم تثبت بيع سيارة 
هو يوم االثنين الواقع 2021/11/29م الساعة /10/ فعليك ان تحضر في 

الوقت المعين  
إذا لم تحضر بنفسك او ترسل وكيال عنك الي النيابة /هيئة العدالة الغرفة 

األولى
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

...............................................................
 مذكرة إخطار                           

بالغ رقم /818/ لعام 2021
على السيد: عبد الرزاق شيخلي    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /854/ المقامة عليك من قبل: عبد السالم بكوري 
بن علي  

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

بالغ رقم /1352/ لعام 2021
على السيد: عبد القادر احمد بن احمد        

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /1176/ المقامة عليك من قبل: ابراهيم العبد هللا بن 
بكار 

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

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/662 

طالب التنفيذ: عبد القادر محمد عيد العبدو 
المنفذ عليه: أيوب محمود السلوم   

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 997 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
االجراءات القانونية.

.......................................................................
إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/644 
طالب التنفيذ: عبد هللا الموسى بن آمين  

المنفذ عليه: طارق موسى الموس 
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 787 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 
في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
االجراءات القانونية. 

...................................................................................
مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /1707/ لعام 2021 م
على السيدة: عثمان خلف بن صالح الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد الواقع في 
2021/11/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إبراهيم العصمان بن 

صالح، بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
...................................................................................

 مذكرة إخطار                            
بالغ رقم /2033/ لعام 2021

على السيد: عدنان العلي بن محمود 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/11/22م
للنظر بالدعوى األساس /1719/ المقامة عليك من قبل: أمين الصالح بن احمد

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/660 

طالب التنفيذ: علي البالش بن عباس
المنفذ عليه: حمزة علي عدي –حسن حسين العباس  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 825 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 

االجراءات القانونية.
.....................................

مذكرة دعوى 
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1506م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: علي الخازم بن محمد          

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة   
إن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك بكري بكري بطلب/بجرم تثبت 

بيع، هو يوم االربعاء الواقع 2021/12/30م الساعة /10/ فتدعوك هيئة 
ديوان العدالة/ الغرفة الثانية/وإذا لم تحضر 

بنفسك أو ترسل وكيالً عنك واال سوف تجري المعاملة القانونية حسب 
االصول.

...............................................................
 مذكرة إخطار                              

بالغ رقم /2037/ لعام 2021
على السيد: علي العليوي بن عبيد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /1592/ المقامة عليك من قبل: عبد الخالق االحمد 
الحاجي بن طه 

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

 مذكرة دعوى                             
بالغ رقم /2034/ لعام 2021

على السيد: علي سينو بن امين  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/11/22م
للنظر بالدعوى األساس /2619/ المقامة عليك من قبل: محمد جبان بن عمر 

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

 مذكرة دعوى 
بالغ رقم /2031/ لعام 2021

على السيد: عمار حسن الحسن              
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/11/22م
للنظر بالدعوى األساس /2617/ المقامة عليك من قبل مصطفى الحسن بن 

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

.....................................................................
 مذكرة إخطار 

بالغ رقم /1360/ لعام 2021
على السيد: عيسى الشهابي بن محمد شريف           

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /569/ المقامة عليك من قبل: حسين العبد بن عبد  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

.............................................................................
 مذكرة دعوى 

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1593م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عيسى حسن الشيخ بن محمد       
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة   

أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك سليمان الهميلي بن صالح 
بطلب/بجرم تثبت بيع

هو يوم االثنين الواقع 2021/11/29م الساعة /10/ فعليك ان تحضر في 
الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك او ترسل وكيال عنك الي النيابة /هيئة العدالة الغرفة 
االولى

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
.............................................................

مذكرة دعوى 
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1437م 
أسم المطلوب تبليغه ونسبته: فادية محمد فادي علي –نعيمة عبد المنعم علي     

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية  
إن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك هدى السمعو بن حسن بطلب/

بجرم حصر االرث 
هو يوم االحد الواقع 2021/12/28م الساعة /10/ فعليك ان تحضر في 

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

االولى  
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

..............................................................................
 مذكرة دعوى 

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1392م 

أسم المطلوب تبليغه ونسبته: فاضل علو بن عثمان        
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة   

أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك محمد العبدي بطلب/بجرم 
فراغة سيارة 

هو يوم االثنين الواقع 2021/12/6م الساعة /10/ فتدعوك هيئة ديوان 
العدالة/ الغرفة الثانية / أن تحضر 

بنفسك أو ترسل وكيالً عنك وإال سوف تجري المعاملة القانونية حسب 
االصول.

.............................................................................
مذكرة دعوى 

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1800م 

أسم المطلوب تبليغه ونسبته: فايز الحمود أحمد    
عنوانه بالتفصيل: اعالن عبر الجريدة 

أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك ادهم إسماعيل بطلب/بجرم 
تثبت بيع 

هو يوم االحد الواقع 2021/12/5م الساعة /10/ فعليك أن تحضر في الوقت 
المعين  

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

...................................................................................
 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/667 
طالب التنفيذ: فراس حسن المغطي  

المنفذ عليه: محمد جويدين   
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 1009 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة 
االجتماعية في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
االجراءات القانونية.

................................................................................
 مذكرة إخطار                           

بالغ رقم /1353/ لعام 2021
على السيد: فالح الكلش         

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /1018/ المقامة عليك من قبل: حسين الحمام بن 
حسين 

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

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/642 

طالب التنفيذ: كريم طه البشير   
المنفذ عليه: محمد جمال بحوث  

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 851 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

في الطبقة خالل مدة
اقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 

االجراءات القانونية.
...................................................................................

 إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/654 

طالب التنفيذ: مازن احمد الحمادي  
المنفذ عليه: حسان طريف اليوسف 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 783 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 

االجراءات القانونية.
..............................................................................

 مذكرة دعوى 
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1609م 
أسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد اسماعيل بن عبد القادر      

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة   
أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك حجي أحمد داوود بطلب/بجرم 

تثبت بيع سيارة 
هو يوم االثنين الواقع 2021/11/29م الساعة /10/ فعليك ان تحضر في 

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

االولى  
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

..............................................................................
مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /4510/ لعام 2021م
على السيدة: محمد المحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع في 2021/11/22م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: راغب الغبن بن رياض، بطلب: تثبت 

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
................................................................

مذكرة دعوى 
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1526م 
أسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد شفيق العبد هللا 

عنوانه بالتفصيل: اعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك بوزان صفقان اللو بطلب/

بجرم تثبت بيع 
هو يوم االحد الواقع 2021/12/5م الساعة /10/ فعليك أن تحضر في الوقت 

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
..........................................................

مذكرة دعوى 
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1616م 
أسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد علي الشيخ       

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة   
أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك فواز المردود بطلب/بجرم 

تثبت بيع 
هو يوم االحد الواقع 2021/12/5م الساعة /10/ فعليك ان تحضر في الوقت 

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.
.............................................................................

 مذكرة دعوى 
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1595م 
أسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد علي بن بكري ملقب ب حمان     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك عبد العزيز دالي بن شاهين، 

بطلب/بجرم طلب مبلغ 
هو يوم االحد الواقع 2021/12/28م الساعة /10/ فعليك ان تحضر في 

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

االولى  
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

........................................................................
 مذكرة إخطار                              

بالغ رقم /2035/ لعام 2021
على السيد: محمد عمر المحمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /716/ المقامة عليك من قبل: مصطفى علي إسماعيل 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
.................................................................................

 مذكرة إخطار                           
بالغ رقم /1351/ لعام 2021

على السيد: محمد نجار بن عبد القادر       
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 

من يوم االثنين 2021/11/22م
للنظر بالدعوى األساس /1289/ المقامة عليك من قبل: عالء الدين الحسن 

الجرف بن أحمد
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

................................................................................
مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /327/ لعام 2021 م
على السيد: محمد يزن مرابا الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس الواقع في 

2021/11/25م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد هللا حسن أحمد 
نجار، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

..................................................................................
 مذكرة إخطار                           

بالغ رقم /684/ لعام 2021
على السيد: محمود احمد البش   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين 2021/11/22م

للنظر بالدعوى األساس /411/ المقامة عليك من قبل: علي حمد الجاسم 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

....................................................................
مذكرة إخطار 

في الدعوى رقم األساس /1436/ لعام 2021 م
على السيدة: محمد الخضر بن حمود الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد الواقع في 
2021/11/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد حاجي بن بوزان، 

بطلب: تثبت عقد بيع سيارة 

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

.............................................................................
 إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/646 
طالب التنفيذ: محمود المحمود الموس   

المنفذ عليه: نجيب مصطفى النمر   
بدعوى: تثبيت بيع سيارة 

نكلفك بتنفيذ القرار رقم 806 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 
في الطبقة خالل مدة

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
االجراءات القانونية.

.....................................................................
مذكرة دعوى 

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1731م 

أسم المطلوب تبليغه ونسبته: مصطفى شيخي بن عيسى         
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة   

أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك نسرين علي بطلب/بجرم 
التفريق  

هو يوم االربعاء الواقع 2021/12/1م الساعة /10/ فتدعوك هيئة ديوان 
العدالة/ الغرفة االولى /وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك وإال سوف 

تجري المعاملة القانونية حسب االصول.
...................................................................................

 مذكرة إخطار                           
بالغ رقم /652/ لعام 2021

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

من يوم االثنين 2021/11/22م
للنظر بالدعوى األساس /409/ المقامة عليك من قبل: أحمد شيخ نبي بن 

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

........................................................................
إخطار تنفيذ حكم 

رقم الملف: 2021/650 
طالب التنفيذ: نجمة المحمد بن علي  

المنفذ عليه: نايف علي الرحيل ومحمد الفياض بن محمود وحافظ الجاسم بن 
حسن 

بدعوى: تثبيت بيع سيارة 
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 773 لعام 2021 الصادر عن هيئة العدالة االجتماعية 

في الطبقة خالل مدة
أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 

االجراءات القانونية.
.......................................................................

 مذكرة دعوى 
مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2021/1201م 
أسم المطلوب تبليغه ونسبته: نصري الحميدي بن طهري   

عنوانه بالتفصيل: اعالن عبر الجريدة 
أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك محمد أحمد فتحي بطلب/بجرم 

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

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

االولى 
 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

............................................................................
مذكرة دعوى  

في الدعوى رقم األساس /3590/ لعام 2021 م
على السيد: هالل نجم الحمد الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم األربعاء الواقع في 
2021/11/24م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: مالك المحمد بن 

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

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.
.............................................................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /3605/ لعام 2021 م

على السيدة: وزيرة الجاسم بنت محمود الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االحد الواقع في 

2021/11/21م للنظر في الدعوى المقامة من السيد: سارة الجاسم بنت 
محمود، بطلب: تصفية تركة        

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

...............................................................................
 ديوان العدالة االجتماعية في قامشلو  

ص: 1035
ت: 2021/11/13

إعالن بالمزاد العلني         
   

تنفيذاً للقرار القضائي بين الجهة طالبة التنفيذ ويسي عبد القادر جميل وبين 
الجهة المنفذ عليها زياد شيخموس عبد الرحمن 

نعلن نحن هيئة التنفيذ في قامشلو عن بيع المحل التجاري مساحته 14م2 
مشاد على العقار رقم 207من المنطقة العقارية قامشلي سادسة الكائن على 

الشارع العام مقابل أمية والمقدر بمبلغ 35000$ خمسة وثالثون ألف دوالر 
امريكي وفق اتحاد المكاتب العقارية وذلك بتاريخ 2021/11/22المصادف 
ليوم الثالثاء الساعة الحادية عشر ظهرا – فعلى من يود التقدم للمزاد العلني 

مراجعة هيئة التنفيذ بالميعاد والتوقيت المذكور.
...................................................................................

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

الملف التنفيذي رقم)166(لعام 2021م والمتكون بين:
طالب التنفيذ: يازي جاويش بنت بوزان 

المنفذ ضده: محمد علو رشو 
تقرر تبليغ المنفذ ضده االخطار التنفيذي عن طريق النشر بإحدى الصحف 

اليومية وذلك بسبب جهالة موطنه ومكان اقامته الحالية.
مضمون التبليغ هو تنفيذ القرار القضائي في الدعوى أساس )8( رقم )100( 

المتضمن ما يلي:
الزام المنفذ ضده محمد علو رشو بإعادة مبلغ   -1

وقدره/10,000/$ عشرة آالف دوالر أمريكي لطالبه المتنفذ يازي بوزان 
جاويش وإلزامه بدفع تعويض مادي وقدره /2000/$ ألف دوالر أمريكي 
للمدعية يازي تعوضآ لها عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي. تضمنه 

الرسوم والمصاريف 
 ........................................................................

إخطار تنفيذ حكم 
رقم الملف: 2021/668   -2

طالب التنفيذ: ياسر احمد العبيد       -3
المنفذ عليه: كريم مرزوك العكيدية        -4

بدعوى: تثبيت بيع سيارة   -5
نكلفك بتنفيذ القرار رقم 698 لعام 2021 الصادر عن هيئة   -6

العدالة االجتماعية في الطبقة خالل مدة.

أقصاها /15/ يوم من تاريخ النشر في الصحيفة وإال سوف تجري بحقك 
االجراءات القانونية.

........................................................................
مذكرة دعوى 

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1821م 

أسم المطلوب تبليغه ونسبته: ياور كاوي بن عبدو       
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة   

أن موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك فيصل عبد هللا العلوش بطلب/
بجرم تثبت بيع سيارة  

هو يوم االثنين الواقع 2021/12/6م الساعة /10/ فتدعوك هيئة ديوان العدالة 
أن تحضر 

بنفسك او ترسل وكيال عنك وإال سوف تجري المعاملة القانونية حسب 
االصول.

....................................................................
مذكرة دعوى 

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة في كوباني 
رقم أساس الدعوى 2021/1815م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عزت بكر حيدر       
عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة   

ان موعد النظر في الدعوى التي اقامتها عليك صالح العلي بن عمر بطلب/
بجرم تثبت بيع سيارة 

هو يوم االثنين الواقع 2021/12/6م الساعة /10/ فتدعوك هيئة ديوان العدالة 
أن تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك واال سوف تجري المعاملة القانونية 

حسب االصول.
................................................................

روناهي/ قامشلو - استنكرت نساء مدينة قامشلو العزلة المشددة، التي تفرضها دولة االحتالل التركي على القائد 
الكردي عبد اهلل أوجالن، وأشرن إلى أن المؤامرة الدولية على القائد، كان الهدف منها القضاء على إرادة الشعب 

الكردي والقضاء على وجوده، كما أكدن: إن حرية القائد هي حرية شعوب المضطهدة التواقة للحرية.

الّصمُت الدوليُّ مْن اعتقاِل القائِد أوجالن يعني اشتراَكهم في المؤامرِة إلى جانِب الدولِة التركّيِة

سالفا سليمان: المجتمُع الديمقراطيُّ يحتاُج إلى تحرُِّر المرأِة من قيوِد الذهنيِة الذُّكورّيِة

عبد هللا  األممي  القائد  التركية  السلطات  اعتقلت 
أوجالن، بالتعاون مع االستخبارات اإلسرائيلية، 
من  المهيمنة  الدول  وأرادت  إقليمية،  دول  وعدة 
الحركة  على  القضاء  أوجالن،  القائد  اعتقال 
عن  للدفاع  أسسها  التي  الحرة،  الكردستانية 
حقوق الشعوب المضطهدة، وكانت تحاول دولة 
وفلسفته  فكره  على  القضاء  التركي،  االحتالل 
الحرة، عندما أسرته في السجن، لكنها فشلت في 
مخططاتها، ألن فكر القائد أوجالن أنتشر عالمياً، 
للحرية  التواقة  للشعوب  منهالً  أفكاره  وأصبحت 
مشددة  عزلة  التركية  السلطات  وتفرض  كافة، 
عليه،  الضغط  بهدف  إمرالي؛  سجن  في  عليه 
يمثل  الذي  الديمقراطي،  مشروعه  من  والنيل 

وحدة الشعوب الحرة.
تفرضها  التي  المشددة،  العزلة  موضوع  وحول 
أوجالن،  القائد  على  التركي  االحتالل  دولة 
التقت  قامشلو،  مدينة  أهالي  ردود  ولمعرفة 
صحيفتنا »روناهي« مع العديد من النسوة، حيث 
التعسفية  السياسات  من  الهدف  أن  على  أكدن 
على  االحتالل  دولة  تفرضها  التي  والشوفينية، 
القائد، هو القضاء على الوجود الكردي، ونضاله 

من أجل الحرية.

فلسفُة القائِد راسخٌة يف قلوبِنا 
وعقولِنا

زيدي«  »كولي  المواطنة  لنا  تحدثت  البداية  في 
قائلة: إن هدف دولة االحتالل التركي من اعتقال 
القائد عبد هللا أوجالن، هو إفشال مشروع األمة 

الديمقراطية، ومنع نشر فكر وفلسفة القائد الداعية 
التركية،  الدولة  »تآمرت  وأضافت:  الحرية  إلى 
القضاء  القائد من أجل  لها على  الداعمة  والدول 
القائد هي  الكردي، إن فلسفة  الشعب  على إرادة 
الشرق األوسط جميعها،  لمشاكل وأزمات  الحل 
كردستان  أجزاء  في  الكرد  نساء  على  يجب 
أجل  من  أصواتهن  يرفعن  أن  والعالم،  األربعة 

تحرير القائد«. 
وفي ختام حديثها دعت المواطنة، كولي زيدي، 
الشعب الكردي إلى ضرورة رفع وتيرة النضال 
من أجل تحقيق حرية القائد، وقالت: »ناضل القائد 
من أجل حرية الشعب الكردي بشكل عام، وحرية 
سنحارب  بدورنا  ونحن  خاص،  بشكل  المرأة 
ونضحي بأرواحنا من أجل حرية القائد، وسنعمل 
دون كلل؛ من أجل تحقيق مشروع أخوة الشعوب، 
لقد اعتقلوا القائد، ولكن ظل فكره وفلسفته قابعةً 
في عقولنا وقلوبنا، وطريقاً نسير فيه حتى تحقيق 

الحرية«.
مؤتمر  في  اإلدارية  حدثتنا  ذاته،  السياق  وفي 

الدولي  بالصمت  فنددت  كلش«  »صالحة  ستار 
على  التركية  الدولة  تفرضها  التي  العزلة،  تجاه 
بحق  التعسفية  التركية  »الممارسات  قائلةً:  القائد 
تنتهك  ألنها  اإلنسانية،  ضد  جريمة  تعد  القائد، 
المواثيق الدولية جميعها المعنية بحقوق اإلنسان، 
دولة  بها  تقوم  التي  الالأخالقية،  األعمال  ورغم 
االحتالل، ظلت المنظمات الدولية المعنية بحقوق 
في  اشتراكهم  تعني  والصمت  صامتة،  اإلنسان 

المؤامرة إلى جانب الدولة التركية«.

حملُة »حاَن وقُت الحريِة« طريُق 
حريِة القائد

في مؤتمر ستار  اإلدارية  وأنهت صالحة كلش، 
التركي  االحتالل  ارتكب  »لقد  قائلةً:  حديثها 
من  الكردي؛  الشعب  بحق  المجازر  من  الكثير 
أجل تحطيم إرادته، وهم يفرضون عزلة مشددة 
على قائد ناضل، وما زال يناضل من أجل السالم 

الدولية،  المنظمات  نطالب  إننا  والديمقراطية، 
أجل  من  العمل  الديمقراطية  تدعي  التي  والدول 

تحرير القائد«.
أما عضوة مجلس عوائل الشهداء »دالل بدور« 
فأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من العزلة، هو 
القضاء على الوجود الكردي وقالت: »منذ تأسيس 
الدولة التركية، وهي تعادي الشعب الكردي، وهي 
على  خطراً  ديمقراطي،  مشروع  أي  في  ترى 
لذلك تسعى جاهدة، إلفشال  نظامها االستبدادي، 

أي مشروع، يدعو للعدالة والديمقراطية«.
عوائل  مجلس  عضوة  بدور،  دالل  واختتمت 
الشهداء حديثها، قائلةً: »لن يستطيعوا كسر إرادة 
الشعب الكردي، بجب أن نصل صوتنا إلى العالم 
حملة،  من  والغاية  القائد،  حرية  أجل  من  أجمع 
القائد،  حرية  تحقيق  هو  الحرية،  وقت  حان 
عليهم أن يعلموا: أن القائد عبد هللا أوجالن يملك 
تشهدها  التي  جميعها،  لألزمات  الحلول  مفاتيح 
حرية  هي:  القائد  فحرية  األوسط،  الشرق  دول 

الشعوب«.

كركي لكي/ ليكرين خاني - بيَّنت عضوة الهيئة 
اإلدارية لممثلية مؤتمر ستار في إقليم كردستان 
السلطوية  الذهنية  أن  سليمان«  »سالفا 
الذكورية، قامت على أساس سلب حقوق المرأة 
إقصاء  األصعدة جميعها، محاولة  جميعها على 
أساليب  اتباع  خالل  من  ونفيها  المرأة،  دور 
تستهدف  السلطوية  األنظمة  أن  وأكدت  العنف، 

دوماً المرأة الحرة والمنظمة.

أكثر  من  هي  والفتيات،  النساء  ضد  العنف  إن 
من  بالرغم  مجتمعنا،  في  انتشاراً  العنف  حاالت 
تعمل  التي  النسائية،  للتنظيمات  الحثيثة  الجهود 
في مجال توعية المجتمع، وتغيير الفكر الذكوري 
الطاغي عليه، نرى أنه لم يتم ردع ظاهرة العنف 
ضد المرأة بشكل، فال يمكن أن يتم توعية المجتمع 
إال بجهود مضاعفة من قبل التنظيمات النسائية، 
أينما وجدت سواء في المؤسسات أو الكومينات، 
المرأة،  تنظيم  إلى  هادف  نسوي  تنظيم  أي  أو 
وتوعيته، وخلق مجتمع تسوده المساواة والعدالة. 

العنُف املامَرُس ضدَّ املرأِة لُه بُعٌد 
تاريخيٌّ

»روناهي«  لصحيفتنا  كان  الخصوص  وبهذا   
مؤتمر  لممثلية  اإلدارية،  الهيئة  عضوة  مع  لقاء 
ستار في إقليم كردستان، التي بدأت حديثها عن 
نضال األخوات ميرابال، اللواتي واجهن، ووقفن 
»ناضلت  الذكورية:  األنظمة  سلطوية  وجه  في 
رافاييل  وجه  في  ميرابال  األخوات  من  كل 
غير  بإحداهن،  التحرش  حاول  الذي  تروخيلو، 
أنه تم الرد عليه بقوة، ليقوم باعتقالهن وتعذيبهن 
ليتم  عنهن؛  اإلفراج  تم  ثم  ومن  واغتصابهن، 
مستهدف،  بشكل  الشوارع  أحد  في  اغتيالهن 
األخوات الثالث اللواتي كن من عائلة معارضة 
كان  الحدث  هذا  ميرابال،  عائلة  تسمى  للحكم، 
كانت  حيث  السياسية،  للمرأة  استهدافاً  باألساس 
ثورية  حركة  إلى  منضمات  الثالث  األخوات 
نظام  انهيار  وبعد  الدولة،  لديكتاتورية  مناهضة 
األخوات  ذكرى  كرمت  تروخيلو،  الدكتاتور 
ميرابال، وفي 17 ديسمبر 1999، أعلنت األمم 
تشرين   25 تحديد  العامة  الجمعية  عبر  المتحدة 
الثاني )ذكري اغتيال األخوات ميرابال(، مناسبة  
ضد  العنف  على  للقضاء  العالمي  لليوم  سنوية 

المرأة تقديراً ألخوات ميرابال«.

»هذِه ليسْت حقيقَة املرأِة«

بداية  الحدث  هذا  نعدّ  إن  وتابعت سالفا: »ولكن 
تحليالً  ليس  فهذا  المرأة،  على  الممارس  للعنف 
صحيحاً وعميقاً، ألن للعنف الممارس ضد المرأة 
كون  السنين،  آالف  منذ  طويالً  تاريخياً  بُعداً 
وعليه  المرأة،  على  مورس  والعبودية  العنف 
يجب أن نرجع إلى بعده التاريخي؛ لمعرفة جذور 
المشكلة، وإيجاد الحلول المناسبة، كما أن الثقافة 
دور  بتحديد  تقوم  والتي  ما،  لمجتمع  االجتماعية 
المرأة والرجل منذ الطفولة، وأن للرجل كل شيء 
المرأة من  مباح، ومحرم على المرأة، كما وتعدّ 
ممتلكاته الخاصة، ويحق له التصرف فيها كيفما 

يشاء، وهذه نظرة سلبية تجاه المرأة ».
العائلة،  مركز  يعدّ  فالرجل  »لذا  وأضافت:   
وسليطها، والحاكم، واآلمر لذا يُرى شيء طبيعي، 
التبعية  جانب  إلى  األسري،  بالعنف  يقوم  أن 
االقتصادية للرجل، دون أن يكون للمرأة استقالل 
ويجعلها  للرجل  العبودية  يعزز  وهذا  اقتصادي، 
خاضعة له، عالوة على ذلك، فأن الميراث الذي 
إضافة  حق،  من  للرجل  يحدد  ما  نصف  يحدد 
المرأة من  العادات والتقاليد، كل ذلك يحرم  إلى 
الحصول على ذلك النصف أيضاً، ويستكثر ذلك 
عليها، وعدم تكافؤ فرص العمل، وحرمان المرأة 
المنغلقة،  المجتمعات  من  كثير  في  التعليم  من 
وتلك الفكرة المترسخة في المجتمع، بكون المرأة 
لتاريخ  الحقيقية  الصورة  ليست  فقط،  منزل  ربة 
وميراث المرأة، حيث كانت المرأة اآللهة، وقادت 
المجتمع، وكانت تتحلى باأللوهية والقدسية، هذه 
التي يعتدى عليها، ويكفي أن نعود إلى التاريخ، 
حيث كان يسود المجتمع حياة ديمقراطية وحرية، 
لم يكن هناك فئة حاكمة وال محكومة، إنّما بدأت 
هذه النظرية تظهر مع تسلط الذهنية الذكورية من 
وتجزئة  المجتمع،  على  وسيطرته  الرجل،  قبل 
وبات  وطبقات،  فئات  إلى  وتحويله  المجتمع، 
يعنّف المرأة والطفل والمجتمع بشكل كبير، وفي 
المرأة،  على  فرضت  التي  العبودية  أن  الحقيقة 
كانت على مراحل، وفي كل مرحلة، كانت المرأة 

التي  الذهنية  ولكن  لها،  مثيل  ال  مقاومة  تقاوم 
المرأة،  وأقصت  المرأة،  على  العبودية  فرضت 
وأخرجتها عن حقيقتها وجوهرها، فهذا لم يقتصر 

عليها فحسب، بل شمل المجتمع معها«. 

الذهنيُة السلطويُّة تستهدُف املرأَة 
الحرَّة

الذكورية،  السلطوية  »الذهنية  سالفا:  وأكدت   
قامت على أساس سلب الحقوق كلها من يد المرأة 
المرأة عن  أُبعدت  المستويات، حيث  على جميع 
وكذلك  وملكية،  كمتاع  اتخذوها  وكذلك  التعليم، 
ُحرقت  التاريخ  عبر  مثالً،  الصحة  مجال  في 
اآلالف من النساء، اللواتي عملن في مجال طب 
األعشاب، واألدوية الطبيعية تحت اسم الشعوذة، 
والسياسة،  المجتمع،  إدارة  آخر  جانب  ومن 
إفساح  وعدم  وجودها،  ونفي  المرأة،  وإقصاء 
كافة،  السياسية  األصعدة   على  للمرأة  المجال 
والقضاء وجميع المسؤوليات الهامة، كل ذلك قد 
حرم مماسته من قبل المرأة، إضافة لرئاسة الدول 

وإشراك النساء بأدوار ثانوية«. 
أعظم  المرأة  زالت  ال  إنه  سالفا:  وأوضحت 
أنواع  على  القضاء  في  واألمل  اإللهام،  منابع 
تنظيمها،  عبر  كلها،  والفاشية  الديكتاتورية 
وذلك  السياسية؛  المنظمة  المرأة  تُستهدف  لذا 
لضرب إرادة المرأة الحرة، والمرأة هي الضحية 
في  الدخول  من  وتُمنع  الحروب،  في  األولى 
العام  األمين  خلف:  فهفرين  السياسي،  المجال 
لحزب سوريا المستقبل، كانت داعية دوماً للحل 
دولة  فاستهدفتها  السالم،  وناشرة  السياسي، 
األخالقية  المعايير  متجاوزةً  التركي،  االحتالل 
إداريات  وكذلك  جميعها،   والحقوقية  واإلنسانية 
مؤتمر ستار: شهيدة زهرة بركل، وهبون، واألم 
المحلي:  المجلس  في  إداريات  وكذلك  أمينة، 
كلهّن  النسوة  هؤالء  وسعدة،  هند،  الشهيدتان 

استهدفَن من قبل داعش. 

العنُف الجسديُّ والنفيسُّ ال يزاُل 
مستمّراً

فيما  أنه  شارحة:  سالفا،  تعمقت  العنف  وعن 
ممارس  لألنظمة  عنف  هناك  بالعنف  يتعلق 
تحت  قوانينها  أسست  التي  األنظمة  المرأة،  ضد 
باسم  المرأة،  قتل  قانون  المرأة، مثالً  اسم حماية 
يفتح  القاتل،  على  العقوبة  لتخفيف  الشرف، 
وازدياد  النساء،  قتل  حاالت  لتزايد  الطريق 

من  عليه،  الحكم  لتخفيف  المرأة،  على  التهم 
ناحية أخرى، على الرغم من إصدار العديد من 
على  تحث  التي  الدولية،  واالتفاقيات  القوانين، 
التمييز  ومحاربة  المرأة،  ضد  العنف  مناهضة 
بين الجنسين، غير أن تلك القوانين لم  يُلتزم بها 
من قبل الدول، فالعنف الجسدي والنفسي، مازال 
مستمراً، فتتعرض اآلالف من النساء النتهاكات 
منافية لحقوق اإلنسان إلى جانب حاالت النزوح، 
هذا غير ممارسات المرتزقة في المناطق، التي 
العديد  أعدمت  حيث  الرقة،  مدينة  في  احتلوها 
من النساء، ورجمت أخريات على أيدي مرتزقة 
داعش، وممارسات االحتالل التركي في عفرين 
وسري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، والمناطق 

السورية المحتلة.
 وشددت سالفا القول: »لذلك على النساء معرفة 
حماية  قوة  وإنشاء  أنفسهن  وتنظيم  حقوقهن، 
دفاع ذاتية، وتطوير إمكانياتهن وتنمية قدراتهن، 
ضمن  الذكورية  الذهنية  تغيير  على  والعمل 
إلى  يحتاج  الديمقراطي  المجتمع  ألن  المجتمع؛ 

تحرر كل من المرأة والرجل على حٍد سواء«.

تعزيُز العالقاِت الخارجّيِة

مؤتمر  لممثلية  اإلدارية  الهيئة  عضوة  وأكدت 
ستار في إقليم كردستان: »نحن كلجنة للعالقات، 
نعمل  ستار،  لمؤتمر  الديمقراطية  واالتفاقيات 
على توثيق أواصر العالقات داخلياً؛ لنصل إلى 
»وكذلك  وأردفت:  كلهن«،  السوريات  النساء 
واحدة  المرأة  فقضية  خارجياً،  العالقات  تعزيز 
على مستوى العالم، وأي عنف يمارس ضد أي 
امرأة في أصقاع العالم، رغم اختالف الّسياسات 
في بعض األحيان، غير أن االستفادة من التجارب 
التحضير  يتم  وعليه  لنا،  بالنسبة  مهم  المتبادلة 
والمشاركة بالمؤتمرات والنّدوات النسوية، سواء 
هذا  وضمن  والعالمي،  اإلقليمي  المستوى  على 
في  ستار  لمؤتمر  ولجان  ممثالت  هناك  السياق 
تقوم على  إقليم كردستان، ولبنان وأوربا، كذلك 
أساس توسيع العالقات، وعقد اتفاقيات مجتمعية 
العام،  الرأي  تؤثر على  بالدرجة األولى،  شعبية 
للتعريف بثورة المرأة في روج آفا وشمال وشرق 
نظراً  عالمياً  صدى  القت  التي  الثورة  سوريا، 
من  داعش  بدحر  المرأة   أبدتها  التي  للمقاومة 
داعش  معاقل  آخر  تحرير  إلى  كوباني،  مقاومة 
للمرأة في  البارز  الدور  الباغوز، إلى جانب  في 
التنظيمية،  السياسية، اإلدارية،  الجوانب  مختلف 
النسائية  الشخصيات  من  العشرات  دفع  ما  وهذا 

تتوافد للمنطقة لالستفادة وتبادل التجارب«.

ر  عِن التنمُّ
 وابتزاِز
 النساِء
 على

اإلنترنت

الرقمية  اإلعالم  وسائِل  تطّور  مع 
مواقع  وظهور  األرض،  كوكب  في 
من  الكثير  عن  فضالً  عديدة،  إنترنيت 
خاصة  ووسائل  احلديثة،  التطبيقات 
هذا  خلق  اآلخرين،  مع  بالتواصل 
الرقمية،  بالثورة  يسمى  الذي  التطور، 
وترك  لإلنسان،  كبيرة  مشاكل  معه 
آثاراً سلبية على اجملتمع.  حيث متكنت 
النسيج  ضرب  من  بالثورة  تُعرف  ما 
الشرقية  اجملتمعات  في  االجتماعي 
وقلب موازين  والغربية على حد سواء، 
وبالتالي  عقب،  على  رأساً  احلياة 
التي  اجملتمعية،  الثقافية  القضاء على 
نشوئه،  منذ  اجملتمع  بها  يتحلى  كان 
خدمة  في  شيء  كل  كان  أن  بعد  أي 
ضده  أصبح  اجملتمع،  أجل  ومن  اجملتمع، 
اآلن بشكل كامل.  املراد من كتابة هذا 
املقال: هو تسليط الضوء على ظاهرة 
الفترة  في  بكثرة  انتشرت  غريبة، 
املتابعني،  إذا كنت من  األخيرة، وخاصة 
االجتماعي،  التواصل  مبواقع  تسمى  ملا 
فإنه ال بّد لك أن شاهدت الكم الهائل، 
والتنمر،  العنف  من  الكبير  واحلجم 
هذه  على  األشخاص  له  يتعرض  الذي 
الوسائل، وعلى وجه اخلصوص النساء، 
العديد  تنامي  في  ساعد  الذي  األمر 
السلبية،  االجتماعية  الظواهر  من 
ضد  اإللكتروني  العنف  كظاهرة 
الفتيات  املرأة.   حيث تتعرض معظم 
االفتراضي،  العالم  في  املنخرطات 
يومياً،  الشبكات  لهذه  واملستخدمة 
كلها،  بأشكاله  الرقمي   للعنف 
والتعليقات  املضايقات،  من  وللكثير 
تعليقات  من  لفظياً،  والعنيفة  املذلة 
سيئة ومهينة، عداوة على ما يتعرضن 
تهديداً  أو  شتماً،  حتمل  رسائل  من  له 
وميتد  للحياء،  خادشة  أو صوراً  صريحاً، 
األمر إلى اختراق احلسابات الشخصية، 
اإللكترونية؛ للحصول  الهوية  وانتحال 
على معلومات أو صور محرجة، بغرض 
وبشكل  صاحباتها،  ابتزاز  أو  نشرها، 
مبنشورات  األمر  يتعلق  عندما  خاص، 
هذه  منط  وتزداد  والفيديوهات،  الصور، 
بنساء  األمر  ارتبط  إذا  املضايقات 
باألوساط  املعروفة  الشخصيات  من 
اإلعالمية والفنية.  وحسب مختصني 
فإن هذه املضايقات ليست إال عينة مما 
تتعرض له النساء عموماً، من خطابات 
الكراهية عبر اإلنترنت، ما يدفعهن نحو 
االنسحاب والتوقف أحياناً عن التعبير 
على  التنمر  فظاهرة  ذواتهن.  عن 
التواصل  مبواقع  تعرف  ما  على  النساء 
حياتهن  يهدد  خطراً  باتت  االجتماعي، 
االستهداف  هذا  أن  حيث  وكيانهن، 
ملل،  أو  كلل  دون  واملتواصل  املمنهج، 
املرأة  قيمة  من  التقليل  من  يصعد 
الهائل  فالكم  جوهرها.   وحقيقة 
للصور  ُه  توجَّ ما  غالباً  التعليقات  من 
هؤالء  تنشرها  التي  الفيديوهات،  أو 
الرسمية،  حساباتهن  على  النساء 
ولسمعتهن،  لهن  اإلساءة  بهدف 
حيث  خصوصياتهن،  انتهاك  وبالتالي 
ومن  ومالحقتهن  مطاردتهن،  تتم 
غير  بشكل  للتحرش  تعرضهن  ثم 
حول  املرات  من  العديد  قرأت  طبيعي. 
على  شاهدة  وكنت  املواضيع،  هذه 
يتحدثن عن  نقاشات كثيرة بني نساء، 
له  يتعرضن  الذي  التنمر،  مع  جتاربهن 
على عبر اإلنترنت، غير أن إيجاد احللول 
حتى  عالقاً  مازال  املشكلة،  لهذه 
هذه  لكل  تتعرض  النساء  أن  ومبا  اآلن. 
اإلساءات املتزايدة على اإلنترنت، فلماذا 
واألنظمة  األمنية،  اجلهات  تبذل  ال 
التواصل  مبنصات  تعرف  وما  احلالية، 
اجلدية،  اجلهود  من  املزيد  االجتماعي، 
ضد  واالبتزازت  اإلساءات  تلك  إليقاف 
جهودًا  يتطلب  ذلك  طبعاً  النساء؟. 
للحد  املعنية؛  اجلهات  قبل  كثيفة من 
باتت  التي  واملعضلة،  الظاهرة  من 

تشكل خطراً على اجملتمع كله.

مرآة المرآة

هيفدار خالد

كولي زيدي صالحة كلش دالل بدور
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المجتمعات  توعية  عاتقها  على  يقع  والتي  والواعية،  المثقفة  الشريحة  تنظيم  بهدف   - غانم  ميديا  قامشلو/ 
بها  تمر  التي  المصيرية،  المرحلة  هذه  في  سيما  وال  فكريًا،  عليها  والحفاظ  ثقافيًا،  وتطويرها  فكريًا  وتنميتها 
المنطقة بشكٍل عام، كان ال بّد من انعقاد الكونفرانس األول لحركة الطلبة الديمقراطيين بإقليم الجزيرة حسب 

القائمين على الكونفرانس المذكور.

انعقاد الكونفرانس األول لحركة الطلبة الديمقراطيين.. 
خطوة نحو التنظيم

صحفيو شمال وشرق سوريا: اإلعالم مرآة تعكس الوجه الحقيقي لجرائم المحتل التركي

جمال أبو منصور.. الجدة التي ال تقبل 
زيارتك دون أن تغادر حاماًل هديتها

السعودية تفتح باب توظيف النساء في األمن الدبلوماسي

مشروع قانون العمل الجديد في مصر..

المسؤولية  بروح  الطلبة  تحلي  لضرورة 
والفئات  الشريحة  دور  وأهمية  والمشاركة، 
المثقفة، التي لها دور ال يقل أقل أهمية وحيوية 
عن دور الساسة، والقادة في مرحلة بناء الهوية 
وتحت  السوري  للشعب  الديمقراطية  الوطنية 
شعار »بالشبيبة سننظم الحرب الثورية ونبني 
الديمقراطيين  الطلبة  حركة  عقدت  ثورتنا« 
الجزيرة  إقليم  كونفرانسها األول على مستوى 
في جامعة روج آفا بقامشلو، بحضوٍر كبير من 
طلبة المنطقة؛ بغية تنظيم حركة الطلبة ضمن 
الجزيرة،  إقليم  وكليات  ومدارس،  معاهد، 
مستوى  على  وواجباتهم  بمهامهم  وتعريفهم 

التعليم والمجتمع.
 تعدّ حركة الطلبة الديمقراطيين حركة تنظيمية 
في  الطلبة  طاقات  توحيد  إلى  تسعى  تنموية، 
وتنظيمهم  والجامعات،  والمعاهد  المدارس 
ضمن كيان واحد قادر على تلبية احتياجاتهم، 
خالل  من  وذلك  مجتمعاتهم؛  واحتياجات 

العلمية،  النواحي  الطلبة من  تنمية  العمل على 
والمجتمعية؛  والرياضية،  والثقافية،  والعملية، 
دور  للعب  وإعدادهم  بناء،  واعٍ  جيل  إلنشاء 

فعال في بناء الوطن كونهم المستقبل الواعد.

حشُد طاقاِت الطلبِة وتنظيُمهم

تنظم حركة الطلبة الديمقراطيين الطلبة ضمن 
أساس  على  والكليات،  والمدارس  المعاهد 
مبادئها  أهم  ومن  والمجالس،  الكومينات 
ديمقراطي  مجتمع  لبناء  السعي  الطلبة،  التزام 
أساساً  المرأة  حرية  يعتمد  حر،  إيدولوجي 
دورات  األساس،  هذا  على  الحركة  وتقدم  له، 
علمية،  رياضية،  ثقافية،  )فكرية،  تدريبية 
الطلبة،  مهارات  تطوير  بهدف  لغات، صحة( 
المهارات  لتنمية  متنوعة؛  أنشطة  إلى  إضافة 

العملية واالجتماعية للطلبة. 
ضمن  المشاركون  أكد  الكونفرانس؛  وحول 
»هذا  أن:  للكونفرانس  التحضيرية  اللجنة 
الطلبة  لحركة  األول  هو  الكونفرانس 
الديمقراطيين في إقليم الجزيرة، حيث انعقد بعد 
بانضمام   ،2017 تأسيسه  من  عديدة  سنوات 
طلبة إقليم الجزيرة إليه وعددهم حوالي  700 
من  سنوات  بعد  يتطلب  فكان  وطالب،  طالبة/ 
الكونفرانس،  انعقاد  الطلبة،  حركة  تأسيس 
العمل مستمراً، وكان هناك مجلس  كان  حيث 

يتغير كل عام؛ ألن الوضع تغير بشكل كبير، 
مدارس  نمتلك  بتنا  حيث  آفا،  روج  ثورة  بعد 
ومعاهد وجامعات خاصة بنا، كجامعات روج 
للطلبة،  التنظيم  من  المزيد  يتطلب  وهذا  آفا، 
أن  الوقت  حان  ألنه  جميعها،  النواحي  وعلى 
الوقت  ألن  وعملهم؛  نضالهم  من  الطلبة  يزيد 
مميزاً  الكونفرانس  هذا  وكان  حالياً،  حساس 
باالقتراحات الهامة، والقرارات الالزمة ألجل 
مستقبلهم، وأن حركة الطلبة له تنسيق كبير مع 
الكونفرانس  هذا  وانعقد  والتعليم،  التربية  هيئة 

بالتنسيق معهم«.
ضمن  المشاركة  أكدت  ذاته،  السياق  وفي 
الدرباسية،  من  آيو«  »نسرين  الكونفرانس 
وهي طالبة في جامعة روج آفا قائلةً: »حضرنا 

في  للمشاركة  كلها؛  الجزيرة  إقليم  مناطق  من 
هذا الكونفرانس؛ بهدف تقديم مقترحات لتنظيم 
والمدارس،  الجامعات،  من  كل  في  أنفسنا 
تنظيم  بل  فقط  التعليم،  ليس  فهدفنا  والمعاهد، 
نحن  منا  يتطلب  ألنه  أيضاً؛  مجتمعنا  أنفسنا 
المجتمع،  وتطوير  الخطوة  بهذه  القيام  الطلبة 
واالرتقاء به، وكطلبة رأينا بأن هذه الخطورة 
من  كان  حيث  المناسب،  الوقت  في  جاءت 
الوقت  في  االكونفرانس  هذ  انعقاد  الضروري 
إلحداث  الثورة،  من  سنوات  بعد  الحالي 
تغييرات إيجابية في مجال تنظيم الطلبة، وأيضاً 
االستماع إلى الصعوبات التي يوجهها الطلبة، 
وتقديم الحلول الالزمة لها، لنكون حركة طلبة 
وتطوير  السالم  دعائم  لترسيخ  تسعى  متكاملة 

المجتمع«.

قامشلو/ رشا علي - أكد صحفيون في شمال 
التركي،  االحتالل  دولة  أن  سوريا،  وشرق 
تتعمد استهداف الصحفيين من أجل منع إظهار 
الحقائق حول جرائم المحتل، وطمس األعمال 
االحتالل  مرتزقة  بها  تقوم  التي  اإلجرامية، 
الهام  الدور  بيَّنوا  كما  المنطقة،  شعوب  بحق 
بها  يقوم  التي  االنتهاكات،  لإلعالم في كشف 
االحتالل التركي وإيصالها للمنظمات الدولية.

الهجمات  بشن  التركي  االحتالل  بدأ  أن  منذ 
العدائية، والتدخل المباشر في سوريا، واحتالله 
لمدينة عفرين، وسري كانيه وكري سبي/ تل 
للقوانين  المنافية  جرائمه  تتوقف  لم  أبيض، 
ل،  العُزَّ المدنيين  بحق  الدولية،  والمواثيق 
من  بالعشرات  والموثقة  الحيوية،  والمنشآت 
تقارير المنظمات الحقوقية في المنطقة، ويخيم 
التركي  الجيش  يحتلها  التي  المناطق  على 
تعتيم  سوريا،  وشرق  شمال  في  ومرتزقته 
إعالمي كبير، للمشهد الحقيقي المعاش، حيث 
تشهد هذه المناطق بشكل يومي عمليات »قتل 

وعمليات  المدنيين،  لممتلكات  وسلب  ونهب، 
تغيير ديمغرافي«، حسب ما تؤكده إحصائيات 
االحتالل  ويتعمد  المدني.  المجتمع  لمؤسسات 
مناطق  على  المستمرة  هجماته  في  التركي 
الوسائل  استهداف  سوريا،  وشرق  شمال 
لتحييدهم  واألجنبية«،  »المحلية  اإلعالمية 
عن نقل حقيقة هذه الهجمات، وإخفاء ما يمكن 

إخفاؤه من الجرائم التي يرتكبها.

وحول استهداف االحتالل التركي للصحفيين، 
»روناهي«  صحيفتنا  التقت  مباشر  وبشكل 
تعمد  إلى  أشاروا  حيث  الصحفيين،  بعض 
استهداف الصحفيين من قبل االحتالل التركي، 
من أجل طمس الجرائم التي يرتكبها االحتالل 

ومرتزقته.

دور اإلعالم فضح الجرائم 
وكشف الحقيقة

إدارية  حسن«  »ليالف  لنا  تحدثت  البداية  في 
في  اإلعالم  دور  عن  إم،  إف  ستار  راديو 
وقتنا  وفي  اإلعالم  وعن  القدم،  منذ  المجتمع 
في  األولويات  من  بات  الذي  الحاضر، 
المجتمع، وزاد تأثيره بتطور التكنلوجيا قائلةً: 
»يلعب اإلعالم دوراً أساسياً في قيادة المجتمع، 
وله تأثير كبير عليه، لعب اإلعالم في مناطق 
كشف  في  كبيراً  دوراً  سوريا،  وشرق  شمال 
من  الكثير  وهناك  التركي،  االحتالل  جرائم 

من  بأنفسهم  يخاطرون  الذين  الصحفيين، 
الحقيقة،  وكشف  االحتالل  جرائم  فضح  أجل 
واستهداف الصحفيين، يدخل في إطار الحرب 

الخاصة التي يديرها االحتالل التركي«.
وأشارت ليالف إلى أن الدولة تهدف من خالل 
ونشر  الرعب،  دب  إلى  كاذبة،  أخبار  نشر 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  الفوضى 
حرباً  التركية  اإلعالمية  الماكينة  »تدير  قائلةً: 

خاصة، وتهدف إلى إفراغ المناطق من سكانها، 
ويستطيع صحفيو مناطق شمال وشرق سويا، 
أن يلعبوا دوراً اساسياً من أجل إيصال صوت 
المجتمع، والهجمات ضد الصحفيين تُعَدُّ جريمةً 
بنجاح  مرهون  المجتمع  نجاح  اإلنسانية،  ضد 
تصل  أن  يجب  اإلطار،  هذا  وفي  اإلعالم، 
والمنظمات  الدولي،  المجتمع  إلى  أصواتنا 

الدولية، وكشف حقيقة االحتالل التركي«.

التضحية بأرواحهم ألجل إظهار 
الحقيقة

الدولة  تتبعها  التي  السياسة  ليالف  وأوضحت 
»تتبع  قائلةً:  الكردي،  الشعب  تجاه  التركية 
التركية ممارسات ال أخالقية بعيدة كل  الدولة 
البعد عن القيم اإلنسانية، تجاه الشعب الكردي، 
االحتالل  أن  أجمع،  للعالم  نثبت  أن  يجب 
يحارب الشعوب األصيلة في المنطقة ومشروع 
التركية  الجرائم  توثيق  الشعوب، ويجب  أخوة 
االحتالل  ألن  الدولية،  للمنظمات  وتقديمها 
على  للقضاء  كافة  األساليب  يستخدم  التركي 

الشعب الكردي«.
وفي نهاية حديثها بيَّنت ليالف حسن، اإلدارية 
كصحفيات  أنهن  إم،«  إف  ستار  راديو،  في 
المجتمع، وسيقْفَن في وجه  إلى جانب  سيظْلَن 
المخططات االحتاللية قائلةً: »هناك الكثير من 
إظهار  أجل  من  بأرواحهم  ضحوا  الصحفيين 
الشهداء  أمثال  الوطن،  عن  دفاعاً  الحقيقة 
هوكر ومحمد، ودلوفان ودليشان إيبش، ونحن 

نعاهدهم أننا سنسير على دربهم«.

التيقن من مصداقية الخرب

معد  وهو  محمد«  »فخري  الصحفي  أما 
إلى  أشار  الفضائية،  اليوم  قناة  في  أخبار 
يمكن  التي  األداة  وأنه  لإلعالم،  الكبير  الدور 
مفاهيم  لتغيير  الرئيسي؛  المحرك  تكون  أن 
مغلوطة يتبناها المجتمع، وقال: »ومهما كانت 
معين  عدد  على  مقتصرة  أو  قليلة  اإلمكانيات 
غير  اإلعالم،  يمتهنون  الذين  األشخاص،  من 
لهم،  قوي  تأثير  وجود  من  يمنع  ال  ذلك  أن 
األفكار،  وتصحيح  الراكدة،  المياه  تحريك  في 
وتصويبها نحو خير المجتمع وصالحه، وهذا 
واجب اإلعالمي في حاالت الحرب والتهديدات 
التي تتعرض لها بالده، كما يحدث اآلن بالنسبة 
تهديدات  حيال  سوريا،  وشرق  شمال  لمناطق 
عليها،  عسكرية  عملية  بشن  التركي  النظام 

تتلخص في عدة نقاط«.
وبخصوص تلك النقاط، وأبرزها بيَّن فخري: 
»يجب االنتباه من أجل عدم نشر الخوف والذعر 
بين السكان، وكذلك التيقن من مصداقية الخبر، 
وسائل  على  نشرها  قبل  له،  الناقلة  الجهة  أو 
المحاربة  اإلعالمي  على  يجب  كما  اإلعالم، 
بالسالح نفسه الذي يُحارب به، أال وهو الحرب 
البنى  قبل  المعنويات  تستهدف  التي  الخاصة 
النظام  انتهاكات  لفضح  باإلضافة  التحتية، 
التركي وفصائله اإلرهابية في عموم المناطق 
والمنظمات  الدولي،  المجتمع  أمام  المحتلة 
وكشف  اإلنساني،  بالشأن  تهتم  التي  الدولية 
أمل  لهم، على  الشعبية  الحاضنة  أمام  حقيقتهم 
إحداث شرخ من الداخل إلفشال مخططاتهم«.

المعد  محمد  فخري  اختتم  حديثه،  نهاية  وفي 
التركي  النظام  اليوم، سعي  قناة  في  اإلخباري 
بغض  الحق  صوت  إلسكات  كافة  إمكانياته 
أو كل  قائله وقال: »يعد اإلعالمي  النظر عن 
التي  من يمارس مهنة اإلعالم شمس الحرية، 
وزيف  التركي،  النظام  جرائم  إلظهار  تسعى 
األزمة  بداية  منذ  بها  يتشدق  التي  ادعاءاته، 

السورية قبل عشر سنوات«.

تقدم الثمانينية “جمال أبو منصور”، 
لزوارها “الشيال” الذي تحيكه بيديها 
معاناتها  من  بالرغم  اليوم،  حتى 
الذي  األعصاب  اعتالل  مرض  مع 
بذلك  مستخدمة  مؤخراً،  أصابها 
سنارة خاصة وخيوطاً رفيعة يصعب 

على الشابات التعامل معها.
الدارج  االسم  تحمل  التي  القطعة 
التي  القطع  من  نوع  هي  “شيال”، 
تستخدم لتحمي اليد من حرارة ساعد 
الموقد،  من  إحضاره  بعد  اإلبريق 
سنتيمتر  عشرة  طولها  يتجاوز  ال 
حسب وصفت “أبو منصور” لسناك 
هذا  تعتبر  أنها  إلى  مشيرةً  سوري، 

العمل الذي اكتسبت مهاراته منذ أيام 
الشباب يوفر لها التسلية كونها تعيش 

وحيدة.
ما  تقدم  يوسف”،  “أم  الملقبة  الجدة 
لكل  هدية  الشياالت  قطع  تنسجه من 
أن  تقبل  وال  المنزل،  في  لها  زائر 
حسب  ألنها  الهدية  هذه  أحد  يرفض 
ذكرى  لديه  تودع  أن  تريد  تعبيرها 
الفقد  ألم  وذاقت  اغتربت  المرأة 
لزوجها الشاب، الذي ساعدته سنوات 
عائلتها،  يستر  ما  لجمع  طويلة 

وعاشت بعد وفاته أياماً قاسية.
وكاالت

في  السعوديات  استقطاب  في  التوسع  يزداد 
العمل العسكري، حيث أعلنت وزارة الداخلية، 
المركزي  للقبول  العامة  اإلدارة  خالل  من 
باب  فتح  العسكرية،  للشؤون  الوزارة  بوكالة 
لألمن  الخاصة  للقوات  والتسجيل  القبول 

الدبلوماسي للعنصر النسائي برتبة »جندي«.
لرتبة »جندي«  النسائي  العنصر  تقلد  يعد  وال 
وزارة  أعلنت  إذ  نوعه،  من  األول  الحدث 
اإلدارة  في  ممثلة  الماضي،  الشهر  الداخلية، 
العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون 
العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على 
الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات، 

للنساء، على رتبة »جندي«.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة 
الوظائف  للتقديم على  الموحد  القبول والتجنيد 
كافة،  المؤهالت  لحملة  العسكرية،  النسائية 
رقيب،  ووكيل  وعريف،  أول،  )جندي  برتبة 
ورقيب( في أفرعها من القوات البرية الملكية 
السعودية،  الملكية  الجوية  والقوات  السعودية، 
وقوات  السعودية،  الملكية  البحرية  والقوات 
والصواريخ  السعودي،  الملكي  الجوي  الدفاع 

للقوات  الطبية  والخدمات  االستراتيجية، 
المسلحة.

برتب  السعودية  المرأة  انخرطت  ذلك،  وقبل 
عسكرية في أجهزة األمن العام، منها »مكافحة 
و»أقسام  السجون«،  و»أقسام  المخدرات« 
والتحقيق،  كالتحري  الجنائي«،  البحث 
في  والعمل  تفتيش،  بأعمال  القيام  إلى  إضافة 
»الجمارك«، والعمل في »الحراسات األمنية« 
في كثير من األسواق والمستشفيات الحكومية 
من  والحد  النساء،  خدمة  في  للعمل  واألهلية، 
على  والعمل  سيدات،  أطرافها  التي  الجرائم 

حفظ األمن في المجتمع.
وكاالت

لم تكن مدة سبع سنوات منذ أن بدأت الحكومة 
المصرية مساعيها لسن قانون جديد ينظم العمل 
في القطاع الخاص كافية إلقراره، ألسباب عدة 
أبرزها هو مقاومة أصحاب األعمال لمشروع 
مباشر  بشكل  ضده  نفوذهم  واستخدام  القانون 
أو غير مباشر، وعدم بذل الحكومة والبرلمان 
جهوداً كافية لتمرير القانون الذي ينتظره أكثر 
من 25 مليون عامل يعانون من »عقود إذعان 

وظروف عمل متردية وحقوق مسلوبة«.
الجديد عام 2014  العمل  قانون  وبدأت رحلة 
القانون  لصياغة  لجنة  الحكومة  شكلت  عندما 
استغرق عملها نحو عامين وحضرها ممثلون 
معظم  بشدة  وعارضوا  األعمال  رجال  عن 

المواد التي تمنح حقوقاً واضحة للعمال.
وفي عام 2016، وافقت الحكومة على مشروع 
لضبط  الدولة  مجلس  على  وأحالته  القانون 
ثم  الدستور،  مع  اتساقه  مدى  وبحث  صياغته 
أحالته على مجلس النواب بتشكيلته السابق عام 

2017 إلقراره.
ومنذ ذلك الحين تتناول وسائل اإلعالم القانون 
بين الحين واآلخر، دون أن يتضح موعد محدد 
إلقراره، إلى أن أمر مجلس النواب، وهو جهة 
إلى  الجديد  القانون  مشروع  بتحويل  التشريع 
مجلس الشيوخ، وهو جهة استشارية باألساس، 
مشروع  بنود  حول  المناقشات  من  لمزيد 
القانون التي أثارت جدالً خالل السنوات األربع 

الماضية.

»خلل وانحياز«

قانون  إصدار  تعطيل  يؤشر  خبراء،  وبحسب 
وأصحاب  العمال  بين  العالقة  أن  إلى  العمل 
األعمال التي يحكمها القانون الحالي 12 لسنة 
وانحياز  »خلل  من  بها  بما  ستستمر   ،2003
غالباً  التي  العمالة  حساب  على  للمستثمرين 
لمجرد  شروطها  كانت  أيا  العمل  عقود  توقع 

االلتحاق بسوق العمل«.
وتفيد إحصاءات رسمية بأن العاملين في القطاع 
عشرين  نحو  عددهم  يبلغ  مصر  في  الخاص 
أن  رسمية  غير  دراسات  تؤكد  بينما  مليوناً، 
ال  المصري  السوق  في  العمال  طاقة  إجمالي 
تقل بأي حال عن 25 مليوناً يعملون في الداخل 

بعضهم دون أي عقود عمل.
التي  الجديد  القانون  مشروع  مسودة  وبحسب 
يمنح  عربي،  نيوز  سي  بي  بي  عليها  اطلعت 
الحقوق  بعض  الجديد  العمل  قانون  مشروع 
بعض  إجبار  من  حمايتهم  بينها  من  للعمال 
استقالة  على  التوقيع  على  لهم  األعمال  رجال 
عليه  تمر  من  وتثبيت  العمل،  عقد  توقيع  قبل 
المدة، وضمان  بعقد عمل محدد  أربع سنوات 

التأمين الصحي واالجتماعي لهم.
السابقة  دورتيه  في  البرلمان  تمكن  وبينما 
القوانين  مئات  على  الموافقة  من  والحالية 
أشهر،  أو  ساعات  في  وربما  أيام  في  الجديدة 
تعثر في تبني مشروع قانون العمل الذي يلقى 
وأصحاب  المستثمرين  من  شديدة  معارضة 

األعمال وبعضهم نواب المجلس أو ممثليهم.
وبحسب مراقبين ومهتمين بالشأن العمالي في 
مصر، فإن رفض المستثمرين وأرباب األعمال 
بتعدي  المستمرة  ومطالبتهم  القانون  لمشروع 
بنوده المطروحة يمكن في أنهم يعتبرونه يحمل 
»انتقاصاً من حقهم المطلق في تشغيل أو فصل 
وشرائح  العمل  ظروف  في  والتحكم  العمال 

األجور واالمتيازات األخرى«.
العاملة  القوى  لجنة  خالد شعبان، عضو  يقول 
عمال  التحاد  العام  واألمين  النواب  بمجلس 
»رجال  من  بالمجلس  نوابا  إن  سابقاً،  مصر 
قاطع  بشكل  رفضوا  ممثليهم  أو  األعمال 

االلتزام في القانون بأي شيء تجاه العمال«.
أصحاب  أن  سي  بي  لبي  شعبان  ويوضح 
بحقوق  الخاصة  المواد  عارضوا  األعمال 
التأمينات والمعاشات للعامل وكذلك تحويل عقد 
العمل المؤقت إلى دائم بعد أربع سنوات، كما 
رفضوا ما يتعلق بعقوبة الحبس لصاحب العمل 
حال إهماله في إسعاف عامل سقط مصابا وقت 

العمل ما عرضه للخطر.
المستثمرون  يرفضها  التي  النقاط  هذه  وتعد 
الحكومة  أدخلتها  التي  التعديالت  أبرز  هي 
التشغيلية  العالقة  لضبط  الجديد  القانون  على 
في سوق العمل المصري، رغم أن القانون ال 
يعني استقامة الممارسة أو دقة متابعة الجهات 

التنفيذية والرقابة على أصحاب األعمال.
إنشاء  على  كذلك  القانون  مشروع  وينص 
محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات 
قرار  وفق  عامل  أي  فصل  ويكون  العمالية، 
العمل  صاحب  وإلزام  إداري،  غير  قضائي 
بالتعاقد الدائم مع العامل في حال مرور أربعة 
أعوام من وجوده في مكان العمل، وعدم إنهاء 

عقد العمل غير محدد المدة إال بتعويض مالي 
سن  تحديد  يجوز  وال  ذلك،  إلى  اللجوء  حال 

للتقاعد أقل من الستين.
إقراره  الجديد حال  القانون  يتغلب  أن  ويرجى 
الحالي والذي  القانون  على أوجه القصور في 
مسؤولين  بوصف  عدة،  ضعف  نقاط  حوى 
حكوميين، من بينها أنه ترك الحق لرب العمل 
فصل العامل تعسفيا، ولم يضمن بشكل واضح 
للتقاعد  يحال  ومتى  فصله  حال  العامل  حقوق 

وحيازة نسخة من التعاقد.
مواد  من  قطعي عدد  بشكل  األعمال  أصحاب 
القانون وال سيما تلك التي »تسلبهم حق فصل 
العمل في أي وقت بغض النظر عن الفترة التي 
أنه مقصر في  تقديرهم  قضاها في عمله حال 

عمله«، على حد وصفهم.
قطاع  في  مستثمر  وهو  غنيم،  علي  يقول 
مصلحة  على  الحفاظ  من  البد  إنه  السياحة، 
ذات  في  والعامل  العمل  رب  أو  المستثمر 

الوقت.
بإبرام  العمل  صاحب  إلزام  أن  غنيم  ويعتبر 
عقد دائم مع العامل بعد أربع سنوات من العمل 
بنظام العقد المؤقت سيكون له آثار سلبية على 
المتوقع  »التراخي  ضوء  في  الخدمات  قطاع 
عقد  على  حصوله  بعد  العامل  من  والتمرد« 

دائم.
من  سيطرة  هناك  يكون  »بأن  غنيم  ويطالب 
جميعاً«،  العمال  على  المنشأة  صاحب  جانب 
موضحاً أنه لن يكون هناك أي »تهديد من قبل 
عمله  على  يقوم  طالما  للعامل  العمل  صاحب 

بأمانة وصدق«.
وتسود في مصر منذ عقود طويلة فكرة راسخة 
من  يدره  ما  العام رغم  القطاع  في  العمل  بأن 
دخل أفضل كثيراً من العمل في القطاع الخاص 
بسبب ما يسمى بـ«األمان الوظيفي«، ويقصد 
الحكومة  في  العاملين  فصل  إجراءات  أن  به 

أكثر إنصافاً ووضوحاً.
العمالي  والمناخ  العمل  لسوق  متابعون  ويؤكد 
بين  الثقة  »عدم  من  حالة  هناك  أن  مصر  في 
معظم أصحاب األعمال والعاملين، يضاف إلى 
رمادية المنطقة الفاصلة بين الحقوق والواجبات 

لكل طرف تجاه اآلخر«.
بارز  نقابي  وهو  الظاهر،  عبد  أحمد  يقول 
أو  إن »وفرة  الحقوق،  كلية  في  قانون  وأستاذ 
ندرة فرص العمل« هي التي ستحدد مسار هذه 
كونه  القانون،  مواد  عن  النظر  بغض  العالقة 
عامل رئيسي لكنه ليس الوحيد الذي يضبط هذه 

العالقة.
ويضيف عبد الظاهر أن العامل سيقبل بشروط 
العمل  يريد  أنه  كانت طالما  العامل مهما  رب 
بما  الحاجة،  وطأة  تحت  بديالً  له  يجد  وال 
وثيقة   ،«  6 »استمارة  على  التوقيع  ذلك  في 

االستقالة، أو ما يشبهها إذا تطلب األمر.
وهي  والعمالية،  النقابية  الخدمات  دار  وكانت 
هيئة نقابية بارزة، حذرت في الشهور األولى 
دون  القانون  إصدار  »استسهال  عواقب  من 
لرأي  واالستماع  المجتمعي،  للحوار  طرحه 

العمال«.
ويقول القيادي العمالي كمال أبو عيطة، وزير 
السابق،  النواب  العاملة وعضو مجلس  القوى 
إنه »ال يستبشر خيرا من برلمان يسيطر عليه 
العمالي  المكون  عنه  ويغيب  أعمال،  رجال 

الفاعل«.
مشروع  أن  سي  بي  لبي  عيطة  أبو  ويضيف 
العمل  لعالقة  يسمح  يزال  ال  الجديد  القانون 
المؤقتة أن تستمر أربع سنوات ما قد يعرض 
العامل للتسريح قبل تلك المدة دون تبعات على 

رب العمل أو حقوق للعامل.
ويوضح أيضاً أن مشروع القانون أغفل وضع 
من  هناك  أن  إلى  مشيراً  لألجور،  أدنى  حد 
»يعمل بال أجر في مصر اعتماداً على البقشيش 
بضم  مطالباً  الزبائن«،  من  )اإلكراميات( 
وبسط  القانون  هذا  إلى  أيضاً  المؤقتة  العمالة 
مظلة التأمين الصحي والضمانات االجتماعية 
والصحية األخرى على هذا النوع من العمال.

إنهما  النواب  ومجلس  الحكومة  تقول  وبينما 
يعمالن على سن تشريع متوازن لقانون العمل 
في القطاع الخاص، لم يتضح بعد تفوق هاتين 
القوي ضد تمرير  الحائط الصد  الجهتين على 
القانون من قبل أصحاب األعمال والمستثمرين.

وكاالت
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أفقي

1- اديب مصري راحل - اسم موصول 2- عظام السمك - لقب 
الثعلب - أشار 3- شمعة باللغة الكردية - اسم علم مؤنث - 

مدينة اثرية سورية 4- والنزيهة )مبعثرة( - مستقيم 5- للتفسير 
- قلعة في سوريا 6- نهر في اوروبا - من جبال كردستان  

7- متشابهان - نسبة الى منطقة في روسيا - يأتي في المقدمة 
8- نسيج عريض يرصع بالجواهر - شاعر أموي )م(

9- يمل )م( - أصلح البناء 10- قوياً ثابتاً )م( - كريه الرائحة 
11- خرج من القمقم - دولة اوروبية 12- صوا األفعى )م( - 

مدينة قبرصية 13- مطرب عراقي راحل.

عمودي

كلامت متقاطعة

أفقي

عمودي

1- يوسف الصديق - رع
2- وقر - اوجاع

3- نفيس )م( - ساحل)م( - سد
4- عواصف )م( - حازم - ما

5- هب )م( - منجم - ياا
6- مرق - سنهمخفي
7- الجاحظ )م( - يو

8- زحف - كمل )م( - يبين )م(
9- رن - تل )م( - نحن

10- سنونو - خو - كار)م(
11- روافد - يشاطرن )م(

12- نباحه )م( - دبي
13- دابغد - باب - توت

حل العدد السابق:

اعداد: رافع عباس

1- شاعر عربي - عطف 2- من الطيور - أبخ - اسم علم 
مؤنث 3- مخترع الدراجة الهوائية - اديب عباسي 4- نشاط 

وحركة )م( - مهرب )م( 5- من االحجار الكريمة )م( - 
أحسان -  سرير الطفل 6- موقع تواصل اجتماعي - من 

االعراف )م( 7- بحر - السنة التي تزيد يوماً في شباط - حقد 
)م( 8- شاعر وفقيه كردي راحل - جانب الوادي 9- نبات 
شوكي - عاصمة اوروبية 10- شتما - صفار النعامة 11- 

عبرنا - يحبس )م( 12- سكبنه - معركة مشهورة في اوروبا 
)م( 13- أغنية ألم كلثوم - اسم علم مؤنث.

1- يوسف برازي - هد
2- وقيصة - احرس )م(
3- سرفا - مظفر نواب

4- حرمون - نوابغ
5- اج - عنقاء - نفند

6- جلمود
7- صالح مسلم - دب

8- دوحة - ابن خلكان )م(
9- يجازيه - بيروت )م(

10- قاسم امين
11- اخوين رايت

12- سم - شاحب )م(
13- عفدالي زينكي
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 القتال في
  اإلسالم

ـ1ـ

هو  واحد،  بشخص  اإلسالم  بدأ   
رسول هللا محمد صلى هللا عليه وآله 
خديجة  زوجته  ثم  وسلم،  وصحبه 
عثمان،  ثم  عنها،  هللا  رضي  الكبرى 
ثم ابن عمه علي بن ابي طالب، ثم 
صديقه أبو بكر الصديق، ثم مواله زيد 

بن الحارث.
 بدأ اإلسالم قليل العدد، ضعيف القوة 
في المكة المكرمة، حيث ال يستطيع 
رسول هللا أن يقوم بأي حركة، وكانت 
سنوات،  ثالث  لمدة  سرية  دعوته 
فكان ال يستطيع أن يجهر بها ويجابه 
سبحانه  هللا  أمره  وعندما  قريش، 
وتعالى بأن يصدع باألمر تمت محاربة 
بشتى  وتعذيبه  وقتاله،  الرسول، 

الوسائل من قبل عشيرته وقبيلته.
تدافع  عسكرية  قوة  لديه  تكن  ولم   
عنه، أو تقاتل معه عدوه، لذلك خرج 
حيث  المدينة،  إلى  فاراً  مهاجراً، 
إسالمية  دولة  أول  إقامة  هناك  تم 
بحقوقها  تشمل  ديمقراطية، 
جميعها  المجتمع  مكونات  وواجباتها 
والنصارى،  واليهود،  المسلمين،  من 
وغير المتدينين، ووضع وثيقة مواطنة 
الجديدة  لدولتهم  مشترك،  ودفاع 
ويترأسها الرسول محمد - صلى هللا 

عليه وسلم- هناك.
 بدأ تشكيل الجيش اإلسالمي الذي 
المدينة  مكونات  عن  بالدفاع  يقوم 
بروحه، ودمه، ونفسه، وماله،  كلها، 
مواطني  من  المسلمين  غير  أما 
مكلفين  يكونوا  لم  المنورة،  المدينة 
لشراء  األموال  بدفع  بل  بالقتال، 

السالح، ومستلزمات الحروب.
إلى  يدعو  ال  أسسه  في  اإلسالم   
هللا  يقول  حيث  ويكرهه،  القتال 
الكريم  القرآن  في  وتعالى  سبحانه 
َعلَْيُكُم  »ُكتَِب  البقرة  سورة  في 
أَن  َوَعَسٰى   ۖ لَُّكْم  ُكْرٌه  َوُهَو  اْلِقَتاُل 
تَْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم ۖ َوَعَسٰى 
 ُ َوللاَّ  ۗ لَُّكْم  َشرٌّ  َوُهَو  َشْيًئا  ُتِحبُّوا  أَن 
تَْعلَُموَن« )216(، وأول  َوأَنُتْم اَل  يَْعلَُم 
كان  اإلسالم  تاريخ  في  وقع  قتال 
حقوق  استعادة  محاولة  عن  عبارة 
حيث  قريش،  قبيلة  من  المهاجرين 
خرج الجيش اإلسالمي من المدينة 
التي  القافلة  المنورة؛ ألخذ حموالت 
ولكن  الشام،  إلى  اليمن  من  تأتي 
وأتى جيش  القافلة غيرت مسارها، 
قريش عند آبار بدر، وكانت غزوة بدر 
بدأت  الغزوة،  بتلك  وابتداء  الكبرى، 
شرارة القتال والجهاد في سبيل هللا، 
وحين نفكر في الغزوات جميعها التي 
قام بها المسلمون في حياة النبي- 
وآله وصحبه وسلم-  صلى هللا عليه 
نرى أن جميعها دفاع عن النفس فقط 

ال غير.
 وذلك جاء صراحة في اآليات الكريمة 
فِي  َوَقاتُِلوا  أيضاً:  البقرة  سورة  في 
ِ الَِّذيَن ُيَقاتُِلونَُكْم َواَل تَْعَتُدوا  َسبِيِل للاَّ
 ،)190( اْلُمْعَتِديَن«  ُيِحبُّ  اَل   َ للاَّ إِنَّ   ۚ
هللا  أن  تظهر  أخرى  آيات  نرى  حيث 
المسلمين  أمر  وتعالى-  سبحانه   -
باإلحسان والبر إلى غيرهم في قوله 
ُ َعِن الَِّذيَن لَْم  تعالى: »الَّ يَْنَهاُكُم للاَّ
يِن َولَْم ُيْخِرُجوُكم ّمِن  ُيَقاتُِلوُكْم فِي الّدِ
 ۚ إِلَْيِهْم  َوُتْقِسُطوا  تَبَرُّوُهْم  أَن  ِديَاِرُكْم 
َ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن«. صدق هللا  إِنَّ للاَّ

العظيم

الدين والحياة

حممد القادري

فخري محمد ليالف حسن
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تسوس األسنان
تسوس األسنان هو حالة تكون فيها أجزاء من 
إلى  يتطور  قد  الذي  بالتعفن  مصابة  األسنان 

ثقوب صغيرة أو كبيرة بشكل تدريجي.
المشكالت  إحدى  األسنان  تسوس  يُشكل 
أنحاء  مختلف  في  انتشاًرا  األكثر  الصحية 
العالم، وهو منتشر بالدرجة األولى بين األطفال 
أسنان  فمه  في  إنسان  كل  أن  إال  والمراهقين، 
معالجة  عدم  حال  وفي  بالتسوس،  يُصاب  قد 
تسوس األسنان فإن الثقوب قد تكبر وتتسع مّما 
فقدان  وحتى  والتهابات،  شديدة،  آالًما  يُسبب 

أسنان ومضاعفات أخرى.

مراحل تسوس األسنان

األحماض التي تتكون في اللويحة السنية تُهاجم 
المعادن الموجودة في الطبقة الصلبة من السن 
التي  الخارجية  الطبقة  وهي  المينا،  والمسماة 
السن  في  المينا  طبقة  تآكل  إن  السن،  تغطي 
يؤدي إلى حدوث ثقوب صغيرة فيها وبالتالي 

تسوس األسنان.
وبذلك  المينا،  طبقة  من  ألجزاء  تآكل  يحدث 
على  قادرة  واألحماض  الجراثيم  تُصبح 
الوصول إلى الطبقة الثانية من السن، والمسماة 
هذه  السن،  من  الوسطى  الطبقة  وهي  العاج 
الطبقة هي أكثر ليونة وأقل قدرة على مقاومة 

األحماض من طبقة المينا.
النقطة،  هذه  إلى  السن  تسوس  عملية  وصول 
تزداد وتيرة وسرعة تعفّن السن تدريجيًا، وكلما 
استمر هذا األمر تتقدم الجراثيم واألحماض في 
منها  يتكون  التي  الطبقات  داخل  إلى  طريقها 
السّن  لّب  طبقة  داخل  إلى  تتقدم  فهي  السن، 
وهي الطبقة الداخلية من السن، مما يؤدي إلى 

انتفاخها وتهيجها.
تسوس األسنان يصيب أيًضا العظمة التي تسند 
المتقدمة جدًا من التسوس  السّن، في المراحل 
حساسية  ومن  حادة  آالم  من  المصاب  يُعاني 
أعراض  ومن  القضم  لدى  األسنان  في  زائدة 

أخرى.
الجسم قد يدافع عن مثل هذا التغلغل الجرثومي 
في داخله عن طريق إرسال خاليا دم بيضاء 
قد  لذلك  ونتيجة  الناشئ،  االلتهاب  لمحاربة 
يتكّون الُخراج في األسنان حيث أن عملية تعفن 

السن هذه تستغرق وقتًا غير قصير.
استمرار تآكل طبقات السن واحدة بعد األخرى 
تأخذ  العملية  هذه  فإن  التسوس،  جراء  من 
غالبًا  يبدأ  والتسوس  فأكثر،  أكثر  بالتسارع 
فيها  ألن  نظًرا  الخلفية،  الطواحين  منطقة  في 
فتحات، وفجوات وتعرجات أكثر من األسنان 

األخرى.
مضغ  في  كثيًرا  تساعد  البنية  هذه  أن  رغم 
ممتاًزا  مرتعًا  أيًضا  تشكل  أنها  إال  الطعام، 

هذه  تنظيف  أن  كما  الطعام،  بقايا  لتكدس 
األسنان  تنظيف  من  صعوبة  أكثر  األضراس 
السهل  ومن  مالمسة  أكثر  هي  التي  األمامية 

الوصول إليها.
بسهولة  السنية  اللويحة  تتكون  لذلك  نتيجة 
حيث  الطاحنة،  األضراس  في  أكبر  وسرعة 
تقتل  التي  األحماض  وتنتج  الجراثيم  تترعرع 

طبقة المينا.

أنواع التسوس

أنواع  تحديد  أيًضا  يمكنه  األسنان  طبيب 
التسوس، وهي ثالثة كاآلتي:

1. تسوس األسنان على سطح السن
هذا النوع يصيب السطح الخارجي للسّن حيث 
بينما  طويل،  لوقت  البقاء  الجراثيم  تستطيع 
تهاجم األحماض طبقة المينا يظهر غالبًا على 
الجانب الخارجي من السن أي الذي باتجاه الخدّ 
يُمكن  النوع  اللثة، وهذا  القريب من  الخط  في 
الوقاية منه ومعالجته بسهولة إال إذا ظهر في 

مناطق بين األسنان.
2. تسوس أسنان الطواحين

تسوس األسنان من هذا النوع يهاجم الفجوات 
سطح  على  الطاحنة  األسنان  في  والتقعرات 
بشكل  يتطور  قد  النوع  وهذا  الماضغ،  الجزء 
سريع إذا لم نهتم بنظافة الفم واألسنان، أو إذا 
لدى  فوري  بشكل  األسنان  تسوس  نعالج  لم 

ظهوره.
3. تسوس أسنان من جذر السن

تسوس األسنان من هذا النوع يظهر في منطقة 
جذر السن وهو منتشر باألساس عند األشخاص 

الذين يعانون من تراجع اللثة.

أعراض تسوس األسنان

ـ آالم األسنان.
ـ حساسية األسنان.

ـ آالم طفيفة أو حادة عند تناول أطعمة ساخنة 
أو باردة أو مشروبات محاّلة.

ـ ثقوب أسنان يمكن مالحظتها بالعين.
ـ ألم عند قضم الطعام.

ـ ظهور قيح حول السن.

أسباب وعوامل خطر تسوس 
األسنان

أسباب تسوس األسنان
التسوس  من  تزيد  التي  والعوامل  األسباب  إن 

تشمل ما يأتي:
ـ عدم االعتناء بنظافة األسنان.

تحتوي  مشروبات  ونقارش  حلويات  تناول  ـ 
على السّكر.

عوامل خطر اإلصابة بتسوس 
األسنان

إن تسوس األسنان هو إحدى المشاكل الصحية 
األكثر انتشاًرا في العالم، ثمة عوامل عدة من 
شأنها زيادة خطر اإلصابة بالتسوس أو تطور 

حالة من تعفن األسنان والتي تشمل ما يأتي:
ـ أسنان غير نظيفة: عدم تنظيف األسنان.

مياه  إلى  الفلوريد  إضافة  المعدنية:  المياه  ـ 
الشرب تُساعد على تقليل انتشار التسوس بين 
في  المينا  طبقة  تقي  المعادن  هذه  ألن  الناس؛ 
السن، ولكن حاليًا كثيرون من الناس يستهلكون 
المياه المعدنية أو المياه المصفاة التي ال تحتوي 
التي  الوقاية  يخسرون  وبذلك  الفلوريد،  على 

يوفرها الفلوريد ألسنانهم.
أكثر عرضة  السن  في  الكبار  أسنان  العمر:  ـ 

للتسوس.
ـ مشاكل في األسنان: أسنان تشكو من التراجع 

اللثوي.
جوف  في  الجفاف  الفم:  جوف  في  الجفاف  ـ 
وللعاب دور  اللعاب،  في  يدل على نقص  الفم 
يقوم  فهو  األسنان  تسوس  منع  في  مركزي 
من  السنيّة  واللويحات  الطعام  بقايا  بشطف 
األسنان، كما أن المعادن الموجودة فيه تساعد 
تسوس  من  المبكرة  المراحل  معالجة  على 

األسنان.
أو  المتعّمد  الشهية  فَقـْد  التغذية:  اضطرابات  ـ 
طبقات  في  جدي  تآكل  إلى  يؤديان  قد  الّشَره 
الهضمية  فاألحماض  التسوس،  وظهور  السن 
التي تصل إلى جوف الفم جّراء التقيؤ تصيب 
األسنان وتؤدي إلى تآكل طبقة المينا فيها، كما 
أن اضطرابات التغذية قد تشّوش وتعيق عملية 

إنتاج اللعاب.
خطر  من  المعدة  حرقة  تزيد  المعدة:  ُحرقة  ـ 

تسوس األسنان.
المسببة  الجراثيم  ـ االتصال عن قرب: بعض 
شخص  من  تنتقل  أن  يمكن  األسنان  لتعفن 
أدوات  استعمال  أو  القبل  خالل  من  آخر  إلى 
األشخاص  أو  األهل  أن  كما  مشتركة،  أكل 
الذين يقتربون جدًا من األطفال قد ينقلون هذه 

الجراثيم إليهم.
ـ السرطان: بعض عالجات مرض السرطان.

مضاعفات تسوس األسنان

ـ أوجاع.
ـ ُخراج في األسنان.

ـ تساقط األسنان.
ـ تكّسر األسنان.

ـ مشاكل في المضغ.
ـ التهابات حادة.

عندما يصل تسوس األسنان إلى مرحلة تكون 
فيها األوجاع حادة جدًا فإن هذا قد يعيق ممارسة 
الحياة اليومية بشكل طبيعي إلى درجة الحيلولة 
دون خروج الطالب إلى مدرسته أو العامل إلى 
عمله، أما إذا كانت األوجاع حادة وتعيق عملية 
األكل أو المضغ فإنها قد تؤدي إلى سوء تغذية 

ثم خسارة في الوزن.
فقد  األسنان  تساقط  إلى  التسوس  أدى  إذا 
الثقة بالنفس، وفي بعض  يؤثر ذلك سلبًا على 
الحاالت النادرة جدًا قد يؤدي الُخراج المتكون 
جراء تسوس األسنان إلى تلوث حاد قد يشكل 
معالجته  تتم  لم  إذا  المريض  حياة  خطًرا على 

كما ينبغي.

تشخيص تسوس األسنان

تسوس  تشخيص  األسنان  طبيب  يستطيع 
األسنان بسهولة فائقة، فهو يسألك عما إذا كانت 
فمك  بفحص  يقوم  ثم  حساسية،  أو  آالم  لديك 
فحص  بأداة  األسنان  بوخز  ويقوم  وأسنانك، 
خاصة للتأكد ما إذا كانت هنالك أماكن رخوة 

في األسنان.
السينيّة  باألشعة  إلى فحص األسنان  تحتاج  قد 
تسوس  تشخيص  على  أيًضا  هي  القادرة 

األسنان.

عالج تسوس األسنان

عالج تسوس األسنان يتعلق بشكل كبير بدرجة 
الصحية  وبالحالة  خطورته  ومدى  التسوس 

بشكل عام، من بين ما تشمله العالجات:
ـ العالج بالفلورايد.

ـ الحشوات المرّكبة.
ـ عالج عصب السن.

لترميم  يُستخدم  للسن  كامل  غطاء  وضع  ـ 
وإصالح األسنان التالفة.

ـ خلع السن.
ـ الوقاية من تسوس األسنان

بشكل  واألسنان  الفم  نظافة  على  المحافظة  ـ 
منتظم تساعد على الوقاية من تسوس األسنان، 
يمكنك  اآلتية  والتعليمات  النصائح  اتّبعت  إّذا 
ما  تشمل  والتي  تعفنها  أو  أسنانك  تسّوس  منع 

يأتي:
ـ تنظيف األسنان بعد األكل أو الشرب.

ـ شطف الفم.
ـ زيارة طبيب أسنان بشكل منتظم.

ـ فحص إمكانية شدّ الفجوات بين األسنان.
حال ضمنت  في  الحنفيات  من  المياه  شرب  ـ 

خلوها من الجراثيم والميكروبات.
النقارش  تناول  عن  المستطاع  قدر  االمتناع  ـ 

والمشروبات المحاّلة.
ـ تناول أطعمة تقّوي صحة األسنان.

ـ عالج بالفلوريد.
الضرورة  عند  البكتيريا  مضادات  استخدام  ـ 

وبعد استشارة الطبيب.

العالجات البديلة

إن األعشاب ال تُعالج تسوس األسنان، ولكنها 
قد تُساعد في التخفيف من ألم تسوس األسنان 

من ضمنها ما يأتي:
ـ الزنجبيل.

ـ الزعتر.
ـ الكركم.

ـ عشبة يارو.
ـ النعناع. 
ـ البابونج.

ـ الثوم.
ـ القرنفل.

والتمسك  المقاومة  مبدأ  يتخذون من  بأنهم  زركان  ناحية  أهالي  أكد  ـ  األخبار  مركز 
التركي ومرتزقته، »بالرغم من  بأرضهم ومدينتهم طريقًا للصمود في وجه االحتالل 

الهجمات الشبه يومية نحن باقون.«

أهالي زركان: متمسكون بأرضنا وال بديل عن المقاومة

األرمن يعودون لممارسة طقوسهم الدينية في 

كنيسة الشهداء بالرقة

مع بدء الهجوم التركي ومرتزقته على مدينتي 
سري كانيه وكري سبي ووصول المرتزقة إلى 
األهالي،  معاناة  بدأت  زركان  ناحية  مشارف 
المرتزقة  ومناطق  المدينة  بين  تفصل  حيث 
والقرى  الناحية  فتتعرض  قصيرة،  مسافة 
لها بشكٍل شبه يومي لهجمات وقصف  التابعة 
التركي ومرتزقة،  االحتالل  قبل  من  عشوائي 
بشكٍل  بالسكان  اآلهلة  القرى  يستهدفون  حيث 

مباشر.
لوكالة  تمو  عزيز  المواطن  تحدث  ذلك  حول 
ونحن  أرضنا  عن  نتخلى  لن  فقال:  هاوار 

متمسكون بها على الرغم من القصف العشوائي 
جاري  منزل  تعرض  أشهر  وقبل  المستمر، 
االحتالل  وحشية  على  شاهداً  وكنت  للقصف 
العائلة،  أفراد  جميع  أصيب  حيث  التركي، 

واستشهدت امرأة وأصيب ابني بشظايا«.
واختتم عزيز تمو حديثه بقوله: هذا القصف لم 
بيتي،  لترك  لوهلة  ولو  قلبي  في  التردد  يدخل 
نحن باقون وسنحافظ على مبدأ المقاومة الذي 

سار عليه آالف الشهداء.
إبراهيم  سليمان  المواطن  تحدث  جهته  ومن 
قائالً: منذ عامين ونحن نتعرض بشكل يومي 

لهجمات وقصف االحتالل التركي على ناحية 
إلجبارنا  الرعب  بث  ذلك  من  هدفه  زركان، 

على ترك منازلنا وإفراغ المنطقة.
واختتم حديثه بالقول: أنا اآلن على رأس عملي 
القصف  رغم  طبيعي  بشكٍل  تستمر  وحياتي 
وبلدتي  بمنزلي  متمسكاً  وسأبقى  والهجمات، 

وأرض أجدادي وهذه رسالتي للمحتلين.
التي  الدول  حمو،  صالح  المواطن  دعا  فيما 
تسمي نفسها »الضامنة« إلى وضع حٍد للجرائم 
نعشيه  كنا  الذي  األمان  »نريد  وتابع  التركية، 

قبل هجمات وقصف االحتالل التركي«.

المدني  الرقة  مجلس  افتتح  ـ  األخبار  مركز 
كنيسة الشهداء لألرمن الكاثوليك بعد ترميمها 
على  »داعش«  سيطرة  إبان  دمرت  والتي 
المدينة، ليتمكن المكون األرمني من ممارسة 

طقوسهم الدينية بعد سنوات من الحرمان.
في عام 2014 اتخذ »داعش« اإلرهابي مدينة 
الرقة عاصمة لخالفته المزعومة، حيث عمل 
على تفجير وحرق المواقع المقدسة والكنائس 
التي يعود تاريخها لمئات السنين، وتحويلها إلى 

مقرات للدعوة اإلسالمية وسجون للمرتزقة.
على  أحكام  عدة  داعش  مرتزقة  وفرض 
أصدر  حيث  تطبيقها،  عليه  يجب  المسيحين 
المدينة  في  البقاء  يريد  من  بأنه  يقضي  بياناً 
من المكون المسيحي يجب عليه دفع جزية أو 
الدخول في اإلسالم، ومن ال يطبق الحكم عليه 

الخروج من المدينة.
وبعد تحرير مدينة الرقة على يد قوات سوريا 
بدأ   ،2017 األول  تشرين  في  الديمقراطية 
مجلس الرقة المدني على إعادة إحياء المدينة 
بالمدينة  لحق  الذي  الدمار  بعد  وذلك  تدريجياً 

بنسبة 90 بالمئة.
التحرير،  على  سنوات  ثالث  مرور  وبعد 
إحياء  إعادة  على  المدني  الرقة  مجلس  باشر 
المعالم الدينية ومنها العمل على إعادة إعمار 
كنيسة الشهداء لألرمن الكاثوليك لتعود مظاهر 

التآخي بين المكونات مجدداً.

بعودة األمن والسالم للمدينة 
عدنا

نجاح  لألنباء  فرات  لوكالة  تحدثت  ذلك  حول 
إبان  واجهتها  التي  الصعوبات  عن  خوري 
وعبّرت  اإلرهابية  داعش  مرتزقة  سيطرة 
عن فرحتها نتيجة عودة التآخي بين الشعوب 
بعد إعمار كنيسة الشهداء لتتمكن من ممارسة 
طقوسها الدينية دون خوف، منذ بداية األزمة 

المجاميع  تلك  من  المسيحيون  عانى  السورية 
بدءاً من الجيش الحر وانتهاًء بداعش اإلرهابي 
األرمن،  من  قسم  الحر  الجيش  هّجر  حيث 
تهجير  تم  المدنية  على  داعش  سيطرة  وإبان 
الشهداء،  كنيسة  تدمير  بعد  منهم  تبقى  من 
وإنزال الصليب من على سطح الكنيسة وحرق 

ممتلكات الكنيسة المقدسة.
وأكملت نجاح خوري: وإبان سيطرة »داعش« 
الجرائم  ممارسة  على  عمل  المدينة  على 
من  منعنا  حيث  كأرمن،  بحقنا  واالنتهاكات 
ممارسة طقوسنا الدينية واالحتفاالت السنوية، 
وبسبب الضغوط المتكررة تم تهجير قسم كبير 

منا بسبب األحكام التي فرضها علينا.
»داعش«  مارس  لقد  خوري:  نجاح  وبينت 
شعوب  كافة  بحق  الالأخالقية  االنتهاكات 
المنطقة وحرق الكنائس واستولى على بيوت 
وسجون،  عسكرية  نقاط  إلى  وحولها  األرمن 
مالية  جزية  علينا  يفرض  »داعش«  كان 
عن  ناهيك  المدينة،  في  البقاء  من  لنتمكن 
إلزامنا بالثياب الشرعية للمرأة والرجل، ومن 
في  يصلب  او  يُقتل  كان  القوانين  يخالف  كان 

ساحات الرقة.
وأضافت نجاح: تدمير الكنائس كان يقف عائقاً 
إعادة  وبعد  المدينة،  إلى  للعودة  األرمن  أمام 
المدني  الرقة  مجلس  قبل  من  الكنائس  إعمار 
يعود اآلن األرمن تدريجياً إلى المدينة، إعادة 
إعمار كنيسة الشهداء لألرمن الكاثوليك شجع 
المدينة  إلى  للعودة  األرمن  من  العشرات 

لممارسة طقوسهم الدينية.
نأمل  قائلةً:  حديثها  الخوري  نجاح  واختتمت 
عودة كافة األهالي والشعوب إلى مدينة الرقة 
دون  واللغات  الطوائف  كافة  تحتضن  التي 

تفرقة أو تمييز بينهم.

شيخ عشيرة السادة: االحتالل التركي يستهدف 
شعوب المنطقة قاطبة؛ العرب قبل الُكرد

مرتزقة جيش اإلسالم ُيجندون األطفال بعفرين المحتلة

مركز األخبار ـ أكد شيخ عشائر السادة في 
دولة  أن  السادة،  حسين  والعراق  سوريا 
االحتالل التركي تستهدف العرب قبل الكرد، 
بأبناء  التركي  االحتالل  فعله  بما  مستشهداً 
في  العربيتين  والعميرات  البوبنا  عشيرتي 
العربية  العشائر  أبناء  أن  وأكد  عفرين، 
سوريا  قوات  سقف  تحت  أنفسهم  نظموا 
هجمات  لصد  جاهزون  وهم  الديمقراطية، 

االحتالل التركي.

سيكون ردنا قوياً عىل أيّة 
هجمة محتملة

هاوار  أنباء  لوكالة  لقاء  أثناء  حديثه  وجاء 
معه، حيث قال: إن التهديدات التركية ليست 
الملي  الميثاق  على  اتفاقهم  منذ  اليوم،  وليدة 
1923، ونتيجة هزيمة تركيا في ذلك الوقت، 
أُجبرت حسب ادعاءاتها على التخلي عن هذه 
المناطق، تركيا تحاول اليوم إحياء »الميثاق 
الملّي«، يبدو أنها نسيت أن الحدود الطبيعية 

لسوريا هي جبال طوروس«. 
وأضاف السادة: هل يستطيعون فعالً احتالل 
المنطقة؟ ال يستطيعون إطالقاً؛ هم يحاولون 
األخضر  الضوء  يأخذوا  أن  الوسائل  بشتى 
بمرتزقة  ليحاربونا  وأمريكا،  روسيا  من 
 35 وجندوا  السورية«،  الجنسية  يحملون 
ألف مرتزق، واآلن يحشدونهم للهجوم على 
مناطقنا، وشن االحتالل التركي أي هجمات 

ستجابه  سوريا  وشرق  شمال  على  جديدة 
بمقاومة قوية.

مأزق  في  اآلن  تركيا  بالقول:  السادة  ولفت 
التهديدات تحاول  اقتصادي وسياسي، وبهذه 
تركيا  اعتدنا على حرب  لقد  نفسها،  تنقذ  أن 
وإصراراً  قوة  إال  تزيدنا  ال  التي  اإلعالمية 

على المقاومة والنضال.

سنساند قواتنا ونرفع مستوى 
النضال واملقاومة

وعن كيفية خوض أبناء شمال وشرق سوريا 
النضال ضد جيش االحتالل التركي، في حال 
شنه لهجوم جديد على المنطقة، أشار السادة 
بقوله: القوات العسكرية ليست وحدها معنية 
شمال  في  الجميع  على  يجب  بل  بالدفاع، 
الشعب  حرب  إلى  االنضمام  سوريا  وشرق 
كبير،  واجب  علينا  قواته،  ومساندة  الثورية 
وهو تحرير أراضينا، علينا البناء بيد وحمل 
إلى عفرين  السالح باألحرى، وأعيننا تنظر 

والمناطق المحتلة األخرى.  
على  الضوء  السادة  حسين  الشيخ  وسلط 
المحتلة  عفرين  مدينة  في  التركية  الجرائم 
وأسكنوا  عفرين،  في  أهلنا  شردوا  وقال: 
مرتزقة سوريين في بيوتهم«، كيف للسوري 
هذا  أن  ويعلم  سوري،  بيت  في  يسكن  أن 
هؤالء  وُهّجر«،  للقتل  تعرض  السوري 
ليسوا سوريين، فالسوريون معروفون بقيمهم 

وأخالقهم.
شعوب  كافة  تستهدف  تركيا  السادة:  وبيّن 
شيخ  اعتقلوا  ومرتزقتها  تركيا  المنطقة، 
عفرين  مدينة  في  العربية  البوبنا  عشيرة 
المحتلة، وقتلوا الشعب، وشردوا أبناء عشيرة 
العرب قبل  العربية، هم يحاربون  العميرات 

الكرد.
وأردف السادة: غالبية أبناء العشائر العربية 
سوريا  قوات  سقف  تحت  أنفسهم  نظموا 
الديمقراطية، ونحن نعّول على أبناء العشائر 
والعسكرية  الدفاعية  قدراتهم  من  وواثقون 
سوريا  قوات  في  إخوتهم  مع  وشجاعتهم 

الديمقراطية عند القتال.
قائالً:  حديثه  السادة  حسين  الشيخ  واختتم 
عليهم  وروسيا  وأمريكا  األوروبي  االتحاد 
دافعت  التي  المنطقة  إلى شعوب  الجميل  ردّ 
عن العالم، وسحقت إرهاب مرتزقة داعش، 
ومحاسبة تركيا على جرائمها حسب القوانين 

الدولية.

مركز األخبار ـ على غراِر أشباِل الخالفِة 
مرتزقة  فصائُل  شرعت  لداعش،  التابعين 
تابعةٌ لالحتالل التركي في شمال سوريا بزجِّ 
األطفال القُصَّر في صفوفِها واالعتماِد عليهم 

في الهجمات االحتاللية.
حيث أفادت مصادر أن فصيل جيش اإلسالم 
يجنّد  التركي،  لالحتالل  التابع  اإلرهابي 
األطفال ما دون سن الخامسة عشرة، إذ افتتح 
عفرين  ريف  في  تدريب  معسكرات  لذلك 
إلخضاعهم  سوريا،  غرب  شمال  المحتلة 
لدورات عسكرية وشرعية، وبإشراف مباشر 

من استخبارات االحتالل التركي.
التابعة لعفرين،  مناطق بريف ناحية شيراوا 
األغلب  في  باتت  المصادر،  وبحسب 

معسكرات للفصيل اإلرهابي، حيث أنشأ في 
اآلونة األخيرة معسكراً باسم “معسكر 385” 
بالقرب من مستوطنة القرية الشامية في قرية 
األطفال  لتدريب  الناحية،  بريف  كوباليه 
أن  حيث  لعوائلهم،  المادية  الحاجة  مستغالً 
غالبية األطفال من أبناء عناصر المجموعات 
وأذربيحان،  ليبيا  في  قُتلوا  الذين  اإلرهابية 

وفي معارَك مع قوات الحكومة السورية.
ويُخِضُع الفصيُل حالياً أكثَر من تسعين طفالً 
للدورات فيما يُعرف بمعسكر القرية  قاصراً 
الشامية، والذي كان قد تخرج منه ستين طفالً 
آخر في أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما كانت 
حزيران  في  منه  المتخرجة  الدفعات  أولى 
الماضي، قد ضمت مئة وخمسة عشر طفالً.

اإلرهابي،  اإلسالم  جيش  فصيل  وكان 
الشرقية  الغوطة  من  عناصره  ترحيل  وبعد 
قد  عشر،  وثمانية  ألفين  عام  دمشق  في 
الباب  مدينتي  في  تدريبية  معسكرات  أقام 
وعفرين وريفها، جميعها مخصصة للتدريب 
لدورات  عناصرها  وإخضاع  العسكري 

شرعية وعسكرية.

فرط الحرارة
فرط الحرارة هو ارتفاع حرارة جسم اإلنسان 
عن  ذلك  ويتمثل  مئوية،  درجة   37.1 فوق 
الناتجة  النهائية  بالطاقة  الحرارة  إنتاج  طريق 
الجسم  خاليا  لكل  األيض  عمليات  تبادل  عن 
والدماغ،  الكبد،  مثل:  األعضاء،  مختلف  في 

والقلب، والعضالت الهيكلية.
الجلد،  طريق  عن  الحرارة  من  التخلص  يتم 
عمليات  بواسطة  والغائط  والبول،  والتنفس، 

مختلفة مستهلكة للطاقة.

أعراض فرط الحرارة

ال تكون أعراض فرط الحرارة األولى مميزة، 
وقد تشمل:

ـ اضطرابات بمعدل نبض القلب.
ـ تيبّس عضالت المضغ أو العضالت الهيكلية.
أكسيد  ثاني  تركيز  في  ارتفاع حاد وملحوظ  ـ 

الكربون.
ـ زراق.
ـ تعرق.

متأخرة  مراحل  في  الحرارة  ارتفاع  يظهر 
أكثر، ولكنه قد يكون سريعًا بحيث ترتفع درجة 
يدل  مما  دقائق   5 كل  واحدة  بدرجة  الحرارة 
مكثفة  عناية  تتطلب  طبية  طوارئ  حالة  على 

وعاجلة لتفادي موت المريض.

أسباب وعوامل خطر فرط 
الحرارة

ـ خلل في الغدة تحت المهاد
ـ بعد إجراء عمليات جراحية، أو وجود أورام، 

أو نزيف، أو التهاب.
ـ زيادة في إنتاج الحرارة

لجهد  التعرض  بسبب  صعب  مرض  هو  ـ 
جسماني كبير، أو تناول أدوية مختلفة.

ـ تسمم من مواد
مثل: سليسيالت، وكوكاين، وأمفيتامينات.

ـ أمراض الغدد الصم.
الكظرية،  الغدة  نشاط  وفرط  الدرقية،  فرط  ـ 

وورم القواتم.

ـ اضطراب في فقدان الحرارة
ـ بسبب اعتالل عصبي مستقل.

ـ تعاطي أدوية مثل: األدوية المضادة للكولين 
ـ ضربة شمس

2ـ عوامل الخطر
من أبرز العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة 

بالمرض ما يأتي:
ـ أمراض مناعية.
ـ أمراض القلب.

ـ أمراض الرئة، والكبد، والكلى.
ـ مرض السكري.

ـ التدخين.
ـ السمنة.

ـ استخدام مدرات البول.
ـ استخدام المخدرات.

ـ تناول غذاء قليل الصوديوم.

مضاعفات فرط الحرارة

ـ سكتة دماغية ناتجة عن الحرارة.
ـ تلف في خاليا الدماغ.

ـ الموت.

عالج فرط الحرارة

يشمل عالج فرط الحرارة ما يأتي:
ـ وقف التخدير بالمواد المحفزة.

عن  المريض  حرارة  درجة  خفض  محولة 
التي  المالبس  وتخفيف  االستحمام،  طريق 

يرتديها، ووضع كمادات ماء باردة.
ـ تقديم العالج المكثف لكل االضطرابات التي 

تم ذكرها.
للعملية  ترياق  وهو  الدانترولين،  إعطاء  ـ 

المرضية المسببة لفرط الحرارة.
ـ يجب أن يكون هناك اإلشراف المكثف على 
المريض على األقل لمدة 24 ساعة، كما يجب 
أُصيب  مريض  لكل  العضل،  من  خزعة  أخذ 
التخدير،  خالل  خبيثة  حرارة  فرط  بنوبة 
الكافيين  مع  العضلة  تقلص  فحص  وإجراء 

والهالوثان وذلك بهدف التشخيص بعد 3 - 6 
أشهر من النوبة.

الوقاية من فرط الحرارة

الحرارة عن  بفرط  الوقاية من اإلصابة  يُمكن 
الطريق:

للتبريد في الظل أو في  ـ خذ فترات استراحة 
بيئة مكيفة الهواء.

ـ ابق بالداخل إذا لم تكن بحاجة للخروج في جو 
شديد الحرارة.

ـ ابق رطبًا جيدًا، واشرب الماء أو المشروبات 
التي تحتوي على المعادن.

ـ ارتِد مالبس خفيفة الوزن فاتحة اللون عندما 
تكون بالخارج.

ـ فكر في قضاء بعض الوقت في مركز تجاري 
مكيف، أو مكتبة، أو أي مكان عام بارد آخر 

خالل نوبات الحر إذا لم تكن في المنزل.

بريفي حماة وإدلب قصف متبادل بين 

قوات الحكومة والمجموعات المرتزقة
السوري  المرصد  أفاد  ـ  األخبار  مركز 
لحقوق اإلنسان، عن سقوط قذائف صاروخية 
أطلقتها المجموعات المرتزقة الموالية لتركيا، 
قوات  لنفوذ  الخاضعة  جورين  بلدة  على 
الحكومة بريف حماة الغربي، دون معلومات 

عن خسائر بشرية.
مناطق  قصفت  الحكومة  قوات  أن  وأضاف 
عدة في قرى البارة وسفوهن والفطيرة وفليفل 

بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
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الشباب والرياضة في  الرئيسة المشتركة لهيئة  روناهي/ قامشلو ـ كشفت مها محمد 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن أعمال الهيئة، وعن نيتهم لتأسيس اتحاد رياضي 
عام سيعمل لتطبيق القوانين واألحكام التي تصدرها هيئة الشباب والرياضة، ومع تشتت 
هناك  ستكون  الحل؟، وهل  االتحاد  سيكون هذا  مناطقنا هل  من  الكثير  في  الرياضة 

مركزية ونحن ندعو إلى الال مركزية؟.

هل سيكون تأسيس االتحاد الرياضي العام الحل لمشاكل رياضتنا؟

كرة الطاولة رياضة تنتشي بالطبقة

تعاني  ما زالت  بأن رياضتنا  االعتراف  بد  ال 
من الرقة إلى قامشلو، هي حقائق ال ريب فيها 
المنشآت،  هي  الكبيرة  والمعضلة  والمشكلة 
التي  الرياضية  والصاالت  المالعب  هي  نعم 
الوضع  أن  رغم  المدن،  من  الكثير  تفتقرها 
يختلف من مدينة إلى أخرى في شمال وشرق 
عام  رياضي  اتحاد  تأسيس  هل  ولكن  سوريا، 
مشاكل  أغلب  ويحل  بالغرض  يفي  سوف 
رياضتنا وهل سنلتزم بالمركزية؟ ونحن هدفنا 

الال مركزية على مستوى البالد ككل؟.
في تصريح نُشر على الصفحة الرسمية لإلدارة 
الذاتية بشمال وشرق سوريا، للرئيسة المشتركة 
وتناولت  محمد  مها  والرياضة  الشباب  لهيئة 
النقاط ولعل أبرزها هي قضية  العديد من  فيه 
يصدر  عام  رياضي  اتحاد  وتأسيس  المنشآت 
رياضتنا  بخصوص  وتعاميم  ومراسيم  قوانين 
التي كما ذكرنا في البداية بأنها تعاني في الكثير 

من النقاط وأولها بخصوص المنشآت.

استقاللية االتحاد القادم

رياضي  باتحاد  يتأملون  كانوا  الكثيرين  ولكن 
تدخل  عن  بعيداً  خصوصيته  له  مستقل  عام 
مصيره  زال  ما  يبدو  ولكن  كان،  طرف  أي 
شمال  في  والرياضة  الشباب  بهيئة  مرتبطاً 
التجربة ال  وشرق سوريا، وإلى مدى ستنجح 

أحد يعلم؟.
لهيئة  محمد  مها  المشتركة  الرئيسة  وتحدثت 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  والرياضة  الشباب 
وشرق سوريا عن أعمال الهيئة حيث تركزت 
على ترميم المنشآت الرياضية بحكم أنَّ غالبية 
تحتيّة  ببنية  الحرب  من  خارجة  المناطق 
المالعب  بتأهيل  الهيئة  قامت  لذا  ضعيفة؛ 
إلى سابق  البدنيّة  الصاالت  وإعادة  وتعشيبها، 
وفعاليات  مهرجانات  عدة  لحقتها  كما  عهدها، 
إلى  وثقافيّة  توعويّة  ترفيهيّة  متنوعة  شبابيّة 
والفروسيّة  الكرويّة  البطوالت  تنظيم  جانب 
الذهنيّة  األنشطة  من  والعديد  القوى  وألعاب 
بمخاطر  للتعريف  المجتمعيّة  للحمالت  إضافةً 
الشبابيّة  األوساط  في  الشائعة  السلبيّة  العادات 

في المجتمع.
الشباب  هيئة  ستكمل  الهيئة  بأن  وأضافت 
العام  في  تنجز  لم  التي  مشاريعها  والرياضة 

المقبل، ومنها إنشاء الملعب الكبير في كوباني، 
مختلف  في  الشابة  الفئة  تدريب  ومراكز 

المناطق.
وشرق  شمال  مناطق  تعاني  »كما  ونوهت 
الفئة  تجذب  التي  المنشآت  نقص  من  سوريا 
وبكثرة  يُقبِلون  المنطقة  شباب  أنَّ  إالَّ  الشابة 
هيئات  تنظمها  التي  األنشطة  كافة  على 
ولجان الشباب والرياضة في اإلدارات الذاتيّة 

والمدنيّة«.
الشباب  لهيئة  المشتركة  الرئيسة  واختتمت 
محمد  مها  سوريا  وشرق  بشمال  والرياضة 
إعداد  على  الهيئة  »تعمل  قائلةً:  حديثها 
الرياضّي  للعمل  الناظم  القانون  وصياغة 
الرياضيّة  األنشطة  لضبط  العقوبات  وقانون 
في شمال وشرق سوريا وتقوم الهيئة بتأسيس 
لتطبيق  سيعمل  الذي  العام  الرياضي  االتحاد 
الشباب  التي تصدرها هيئة  القوانين واألحكام 

والرياضة«.

ما وضع االتحادات القامئة؟

بدأ تشكيل االتحادات الرياضية بشمال وشرق 
سوريا في عام 2015، وكان قبل ذلك اإلعالن 
من  كالً  في  والرياضة  الشباب  هيئات  عن 
االتحادات  وهذه  وكوباني،  وعفرين  الجزيرة 
غير قادرة حتى اآلن الحصول على االستقاللية 
الشباب  لهيئة  إدارياً  تتبع  ألنها  القرارات،  في 
نفسها،  الهيئة  من  تأتي  والميزانية  والرياضة 

ولكن إلى متى هذا األمر؟
مدن  تحرير  وبعد  المناطق  هذه  جانب  وإلى 
ومنبج  الزور  دير  وريف  والرقة  الطبقة  مثل 
عبر  سوريا  وشرق  شمال  لرياضة  انضمت 
لجان للشباب والرياضة واتحادات رياضية في 
هذه المناطق، بينما في كوباني تم حل االتحاد 
رياضي،  مجلس  عنه  بديالً  وجاء  الرياضي 

وذلك في آذار عام 2020.
في كل منطقة هناك خصوصية في العديد من 
النقاط مثالً قضية ترخيص أندية فإقليم الجزيرة 
قضية الترخيص بدأت عام 2015، وله شروط 
معينة، وفي مناطق أخرى ما زالت األندية غير 
مستقرة، وحتى في إقليم الجزيرة توقف نشاط 
كبير  تداخل  هناك  ولذلك  األندية،  من  العديد 

بحالها،  الترخيص  قضية  في  يحصل  سوف 
ففي حال أصدرت قوانين خاصة بالتراخيص 
فماذا سيكون حال األندية الحالية المتوقفة مثالً 
في إقليم الجزيرة؟، فاالتحاد غير قادر لحل أي 
نادي إال بعد توقف نشاطه لمدة ثالث سنوات، 

بحسب قانونه الناظم للعمل الرياضي.
إقليم ومدينة هناك بطوالت ودوريات  في كل 
فكيف ستكون  البطوالت،  لمختلف  بها  خاصة 
دوري  إقامة  قرر  حال  في  القادمة  البطوالت 
عام في شمال وشرق سوريا لكرة القدم مثالً؟ 
الدوريات المحلية في هذه المناطق هل سوف 
تُلغى أم ستبقى؟، يعني هل سيشارك أصحاب 
األلقاب بالمركز األولى مثالً في هذه البطوالت؟ 

فهنا نصطدم بقضية أن نسميه دوري عام؟.

ال مركزية

تواجه  قد  التي  المعضالت  أهم  من  المركزية 
تشكيل هذا االتحاد كمثال في هذا العام أقيمت 
بطولة على مستوى شمال وشرق سوريا لكرة 
القدم في مدينة الرقة، وانسحب نادي سردم قبل 
البدء بيوم عبر بيان رسمي لتدخل هيئة الشباب 
وتوقف  سوريا  وشرق  شمال  في  والرياضة 
فيما  النادي  ليعود  كامل!،  لعام  النادي  نشاط 
والرياضة  الشباب  هيئة  وتقوم  لالعتذار  بعد 

بإصدار عفو وإلغاء عقوبة النادي!.
االتحاد  فهل  مركزي  تدخل  نشهد  وهنا 
شؤون  في  يتدخل  سوف  العام  الرياضي 
االتحادات  تلك  أم  الموجودة؟  االتحادات 
ستبقى  وهل  لمكاتب؟  وتتحول  تنحل  سوف 
كافة البطوالت والدوريات مرتبطة بروزنامة 
مزمع  الذي  العام  الرياضي  االتحاد  يصدرها 
تأسيسه؟ وهنا نرجع لنقطة المركزية من جديد، 

فما الحل؟.

مصاعب ومعوقات

فكرة تأسيس اتحاد الرياضي العام ليست وليدة 
وبهدف   ،2019 عام  ففي  تأكيد،  بكل  اليوم 
تنظيم الرياضة من قبل هيئة الشباب والرياضة 
بعقد  الهيئة  بدأت  سوريا،  وشرق  شمال  في 
اجتماعات موسعة مع االتحادات والرياضيين 

لتأسيس  وذلك  واألقاليم،  المدن  مختلف  في 
اتحاد رياضي عام لشمال وشرق سوريا.

االتحاد  من  الهدف  االجتماعات  في  وبحثت 
مهامه،  وشرح  تشكيله  المزمع  الرياضي 
بالواقع  لالرتقاء  والعمل  التنظيم  جهة  من 
الرياضي بشكٍل عام وكذلك التعرف عبر هذه 
التي  والمشاكل  الصعوبات  على  االجتماعات 

يعانيها الرياضيون.

رشح مهامه وأهدافه

وفي حديث أجري في العام الماضي لصحيفتنا 
»روناهي« مع الرئيس المشترك السابق لهيئة 
بخصوص  بشير  محمود  والرياضة  الشباب 
تشكيل اتحاد رياضي عام ذكر قائالً: “وضعنا 
الرياضيين  من  تحضيرية  لجنة  وشّكلنا  خطة 
كورشات  وقُسموا  المناطق،  كافة  من  أنفسهم 
عام  رياضي  اتحاد  تأسيس  على  للقيام  عمل 
الرياضية  االتحادات  كافة  مظلته  تحت  تعمل 
في  المختلفة  والمناطق  األقاليم  في  الموجودة 
بحيث كان هناك نقص  شمال وشرق سوريا، 
وخلل واضح في اآللية التنظيمية وعلى سبيل 
مستوى  على  دوري  أُقيم  حال  في  المثال 
يدعم  ومن  يرعاه؟،  من  سوريا  وشرق  شمال 
هي  والرياضة  الشباب  فهيئة  االتحادات؟  هذه 
الهيكلية  ولتكن  والرياضة،  بالشباب  تختص 
هذا  تشكيل  علينا  توجب  مستقلة  الرياضية 

االتحاد خاص بالرياضيين فقط“
وتابع قائالً: “تأخر تشكيل االتحاد بسبب هجمات 
دولة االحتالل التركي على سري كانيه وكري 
فيروس  ظهور  وبعدها   2019 عام  في  سبي 
التنظيمية  العالقة  المشاكل  وزيادة  كورونا 
في  في شمال وشرق سوريا وخاصةً  رياضياً 
بالعمل  مجدداً  بدأنا  فترة  ومنذ  الجزيرة،  إقليم 
ونقترب  العام  الرياضي  االتحاد  تشكيل  على 
من االنتهاء من القانون الناظم للعمل الرياضي 

وهو قانون مالئم للجميع والذي ستعمل بموجبه 
من  استفدنا  بحيث  الرياضية،  االتحادات  كافة 
نقاط  واكتشفنا  لالتحادات  السابقة  التجارب 
الخلل لديها وعلى أساس ذلك تمت صياغة هذا 

القانون”.
التنظيم  مهام  سيتولى  االتحاد  »هذا  وأضاف: 
على  المختلفة  البطوالت  على  واإلشراف 
مستوى شمال وشرق سوريا« ونوه: »سيعمل 
هذا االتحاد على وضع قوانين ترخيص مناسبة 
لألندية وإعادة هيكليتها جميعاً، وسيوضح آلية 
وآلية  الالعبين، وكيفية حماية حقوقهم،  انتقال 

الدعم، وإصدار قانون عقوبات مناسب«.
سيضم  تنفيذي  مجلس  هناك  “سيكون  وأشار: 
في  الموجودة  الفرعية  االتحادات  عن  ممثلين 
وشرق  شمال  في  المختلفة  والمناطق  األقاليم 
دورياً،  شهرية  اجتماعات  وسيعقد  سوريا، 
الملحة  الحاجة  بسبب  االتحاد  هذا  جاء  وللعلم 
والضرورية لتشكيله، وتردنا رسائل مستعجلة 
بشكٍل دائم من الرياضيين من مختلف المناطق 

لإلسراع بتأسيسه”.
واختتم الرئيس المشترك السابق لهيئة الشباب 
محمود  سوريا  وشرق  شمال  في  والرياضة 
البنية  بأن  ندرك  قائالً:  وقتها  حديثه  بشير 
المناطق،  أغلب  في  جاهزة  غير  التحتية 
وسنسعى في العام القادم 2021، أن يكون عام 
الرياضية  والمالعب  الصاالت  وتأهيل  ترميم 

ألنها تعتبر األساس لنجاح رياضتنا. 
اإلعالن  يتطلب  أنه  على  تدل  المؤشرات  كل 
عن االتحاد الرياضي العام بأقرب وقت ممكن، 
على أن يكون مفعالً ومشكالً من أناس يستحقون 
وسوريا  وشرق  شمال  في  الرياضة  تمثيل 
وبعيداً عن التدخالت من أي طرف كان، وهذا 
في  رياضتنا  مسار  بتعديل  كفيل  وحده  األمر 
الوقت الحالي ومنح االتحادات بشكٍل عام نوعاً 
من االستقاللية، غير ذلك سوف نبقى في دوامة 

الرياضة الشكلية واألسمية فقط.

روناهي/ الطبقة - يشرف االتحاد الرياضي 
في مدينة الطبقة على تنظيم فرق كرة الطاولة 
المدربين  بوجود  وذلك  بونغ  بالبينغ  المعروفة 
والتجهيزات  الصاالت  وتأمين  المختصين 
دورات  وفق  اللعبة  مهارات  وتعليم  الرياضية 

تدريبية لكافة األعمار تقام بالطبقة. 
تلعب كرة الطاولة المعروفة بالبينغ بونغ على 
أرضية طاولة مستطيلة ذات أبعاد بطول 2،5 
فيها  وتقسم  تقريباً  ونص  متر  وعرض  متر 
فاصل  خط  طريق  عن  قسمين  إلى  الطاولة 
وشبك، وتعتبر كرة الطاولة إحدى الرياضات 
الفردية األساسية في األلعاب األولمبية العالمية 
وذلك  ديب  غيمس  البريطاني  ابتكرها  أن  بعد 
لخصوصيتها كونها تعتمد على التركيز الكبير 
الحركة لضيق مساحة  في  والمهارة  والحركة 

اللعب المخصصة لها. 
الطاولة  كرة  لعبة  تشهد  السياق  هذا  ضمن 
تشكيل  خالل  من  الطبقة  مدينة  في  اهتماماً 
عدد من الفرق من كافة األعمار تشمل الذكور 
واإلناث، حيث تعتبر هذه إحدى خطط االتحاد 
الفردية  الرياضات  وتشجيع  بدعم  الرياضي 
الرياضي  العمل  احتكار  وعدم  المدينة  في 

والبطوالت والمشاركات فقط على الرياضات 
الجماعية مثل كرة القدم وكرة الطائرة.

تدريب الفرق

وللحديث عن لعبة كرة الطاولة التقت صحيفتنا 
مدينة  في  الطاولة  كرة  بمدرب  »روناهي« 
إلى  مشيراً  لنا  أفاد  حيث  الدندل  باسل  الطبقة 
ضمن  استطاع  الذي  الرياضي  االتحاد  دور 
خاص  مكان  توفير  من  البسيطة  اإلمكانات 
بالتدريب لتحقيق عملية تأهيل الفرق الموجودة 
في الطبقة التي ضمت عدد من الفرق الموجودة 
لفئة الناشئين واألشبال، إضافة للفرق النسوية 
منذ  وتفعيلها  بتأهيلها  قمنا  التي  الشابات  لفئة 

حوالي العام في المدينة.

مشاركات عديدة

وأضاف الدندل أن الفرق الموجودة في الطبقة 
شاركت في العديد من المشاركات والبطوالت 

إضافة  سوريا  وشرق  شمال  مستوى  على 
للبطوالت المحلية بالطبقة محققين فيها مراكز 
جيدة على مستوى بطوالت الناشئين واألشبال، 
حيث أنهُ ما يميز هذه اللعبة أنها سلسة وتناسب 
البدني  الجهد  إلى  تحتاج  وال  األعمار  جميع 
الكبير مثل باقي الرياضات مما يجنب ممارسي 
ومخاطر  البليغة  اإلصابات  من  الرياضة  هذِه 

بعض الرياضات األخرى.

لعبة تركيز ورسعة ومهارة

وتابع الدندل حديثه عن لعبة كرة الطاولة والتي 
قائالً:  البديهة  وسرعة  التركيز  بلعبة  وصفها 
الطاولة  كرة  لعبة  وقوانين  أسس  وضع  »تم 
ديب  غيمس  البريطاني  قبل  من  تأسيسها  بعد 
أحد عشر شوط  في  الطاولة  كرة  تلعب  حيث 
بين العبين على كل طرف من الطاولة، وتبدأ 
البالستيك  بضرب كرة صغيرة مصنوعة من 
المقوى باستخدام مضارب صغيرة خاصة على 
شخصين  بين  تلعب  لعبة  وهي  الطرفين  كال 
أوقد تلعب بنظام الفرق الزوجية المختلطة أو 

غير المختلطة«.  

مطالب واحتياجات

وعن بعض المطالب أشار الدندل بقوله: 
مدينة  في  الفردية  الرياضات  »تحتاج 
الطبقة للمزيد من الدعم من خالل تنظيم 
وإقليمية  محلية  ومشاركات  بطوالت 

وعدم االقتصار على البطوالت المدرسية فقط، 
الرياضات  احتياجات  لتأمين  للسعي  إضافة 
الفردية بشكٍل أفضل من خالل تكثيف الصاالت 
الرياضية الخاصة لها وتأمين مستلزمات الفرق 
التدريبية لكرة الطائرة والتي تحتاج لعدد كافي 
والتي  والكرات  والمضارب  الطاوالت  من 
وبالتالي  التدريب  أساسية الستمرار  مواد  تعد 
تحقيق العديد من النجاحات. وال سيما أن مدينة 
الطبقة تحتوي على عدد من االعبين المتميزين 
في هذه الرياضة والذين هم بحاجة إلى تشجيع 
دور  ننكر  ال  أنهُ  كما  قبلنا،  من  مستمر  ودعم 
الرياضي  االتحاد  قبل  من  الرياضي  التثقيف 
والمدربين والمؤسسات التربوية بأهمية توجيه 
االهتمامات الرياضية الفردية وتشجيع الشباب 
والشابات من استثمار وتطوير طاقاتهم الفردية 

عن طريق انتسابهم لهذِه الفرق والتسجيل في 
االتحاد الرياضي الموجود في الطبقة«. 

ومن جانبها أضافت لنا إحدى المتدربات وهي 
نور أحمد سعود بقولها: »أنا متدربة في فريق 
السيدات لكرة الطاولة أبلغ من العمر 14 عام 
وأنا سعيدة لمشاركتي في بطوالت كرة الطاولة 
ممثلة مدينة الطبقة، وال سيما أنني تعلمت هذه 
الرياضة المميزة وطورُت وزدُت من قدراتي 
المدربين  قبل  من  تلقيناها  التي  التدريبات  بعد 
وأًصحاب الخبرات اللذين يشرفون علينا بشكل 
وفق  بالطبقة  الرياضي  االتحاد  في  دوري 
جدول تدريبي منظم على مدى األسبوع، ونحن 
باالنتساب  الطاولة  كرة  محبين  جميع  نشجع 
وقدراتهم  مهاراتهم  وزيادة  لتنمية  الفرق  لهذه 

الرياضية فيها«.

مركز األخبار ـ في ردها على االستفزازات التركية ورئيسها أردوغان، قامت كل من اليونان 
ودول عربية على رأسها، مصر واإلمارات، وقبرص، واألردن، بتدريبات جوية، والتي ستستمر 

عدة أيام، في ظل عودة أردوغان استفزازاته في المتوسط.

رداً على تركيا تدريباٌت جويةٌّ يونانّيٌة بمشاركِة دوِل شرَق أوسطيٍة

بسبِب تلقي نائبين أموااًل لمهاجمِة 

السعوديِة عاصفٌة في البرلماِن البريطانيِّ

خطٌة أمريكّيٌة بريطانّيٌة مشتركٌة 
لمواجهِة الهجماِت االلكترونيِة

ُتها ردُع أيِّ  التدريباُت مهمَّ
عدواٍن محتمٍل

التدريب  فعاليات  انطلقت  الصدد،  هذا  وفي 
)ميدوزا-11(،  المشترك  الجوي   - البحري 
والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بدولة 
القوات  من  عناصر  بمشاركة  وذلك  اليونان، 
والقبرصية،  واليونانية،  المصرية،  المسلحة 
المملكة  مشاركة  عن  فضالً  واإلماراتية، 

األردنية الهاشمية بصفة مراقب.
المصري،  الجانب  من  التدريب  في  يشارك 
من  الناصر(  عبد  )جمال  المروحيات  حاملة 
البحرية،  القطع  من  وعدد  ميسترال،  طراز 
الخاصة  القوات  وعناصر  الطراز،  مختلفة 
الطائرات  من  عدد  إلى  باإلضافة  البحرية، 
متعددة المهام، وعناصر من القوات الخاصة، 
البحرية  الكلية  طلبة  من  عدد  مشاركة  وكذلك 
التدريب  معسكر  تنفيذهم  خالل  المصرية، 

الخارجي.

بدأت فعاليات التدريب، بتنفيذ القوات البحرية 
عابراً،  بحرياً  تدريباً  واليونانية  المصرية 
رحلة  أثناء  كريت،  جزيرة  شرق  جنوب 
نظرية؛  محاضرات  عقد  عن  فضالً  الذهاب، 
القوات  عناصر  بين  القتالية  المفاهيم  لتوحيد 

الجوية للدول المشاركة في التدريب.
يشار أنه من المقرر تنفيذ العديد من األنشطة 
في  المشاركة  القوات  قيام  منها  التدريبية، 
عمليات  وإدارة  التخطيط،  أعمال  التدريب 

بحرية وجوية مشتركة.

مركز األخبار ـ كشفت 
تقارير صحافية تورط نائبين 
بريطانيين، في أنشطة ترويج 
لمجموعات ضغط، وتقاضي 
أجور، مقابل مهاجمة المملكة 

العربية السعودية.
وأقر النائبان كريسبين بالنت 
عن حزب المحافظين، وليلى 

موران عن حزب الديمقراطيين 
األحرار، باستخدام مكتبيهما في البرلمان؛ 

للمشاركة في جلسة نقاش حول السجناء في 
السعودية، رغم أن قواعد مجلس العموم 
تنص على عدم استخدام النواب المرافق 

البرلمانية في عمل غير برلماني.

تحقيقاٌت والجهُة املسؤولُة مل 
تُكتَشْف بعد

وكشفت موران عن مشاركتها في الندوة، 
التي نظمتها شركة المحاماة »بيندمانز 

)Bindmans LLP( »في تشرين الثاني 
من العام الماضي، وأنها تقاضت ثالثة 

آالف جنيه إسترليني، ما يعادل أربعة آالف 
دوالر، باإلضافة إلى 40 ساعة عمل مع 
الشركة نفسها، فيما تلقى النائب كريسبين 

بالنت ستة آالف جنيه إسترليني، ما يعادل 
ثمانية آالف دوالر.

وقدمت موران، اعتذارها الصريح، وقالت 
في بيان: »عملت إلى جانب نواب من 
أحزاب أخرى، حول قضية سجناء في 

السعودية، مع شركة »بيندمانز«، وأشعر 

اآلن بالندم واألسف الشديدين، حول ما 
حدث، ولم تكشف التحقيقات على الفور 

الجهة أو الجهات، التي تقف خلف تمويل 
شركة المحاماة »بيندمانز«

أما بالنت، تحدث لهيئة اإلذاعة البريطانية 
وقال: إنه لم يعتبر أن استخدام مكتبه من 

دون تكلفة، على دافعي الضرائب قد يطرح 
مشكلة«، مشيراً إلى أنه، سيقبل رغم ذلك 

نتيجة أي تحقيق.
وبينما يسمح القانون للنواب القيام بوظيفة 

ثانية، فإن كثيرين يتساءلون عن األبعاد 
األخالقية؛ الستخدام مكاتب رسمية في 

البرلمان؛ لتوجيه رسائل سياسية، تتعلق 
بدول أخرى.

وتسببت األزمة في عاصفة بالبرلمان 
البريطاني، إذ اقترح رئيس الوزراء 

بوريس جونسون، خالل جلسة )الخميس(، 
تعديل مدونة السلوك البرلمانية؛ لمنع 
النواب من الحصول على أجور، عن 

عملهم كمستشارين سياسيين أو في مجال 
الترويج.

 كما طالب زعيم حزب »العمال« كير 
ستارمر، رئيس الوزراء بإجراء »تحقيق 
مستقل« إذا كان يريد فعالً اجتثاث الفساد.

المتحدة  الواليات  تعمل  ـ  األخبار  مركز 
البريطانية  المتحدة  والمملكة  األمريكية، 
الهجمات  لمواجهة  جهودهما؛  توحيد  على 
على  عقوبات  وفرض  االلكترونية، 
يقودون  الذين  المشتركين،  خصومهما 

أنشطة إلكترونية ضارة بالبلدين.
المشترك،  العمل  إن  الدولتان:  وقالت 
سيكون بإمكانه معالجة التهديدات المتطورة 
يتم  ولم  القدرات،  من  كاملة  بمجموعة 

المشتركين،  الخصوم  أسماء  عن  الكشف 
متزايدة،  مخاوف  بعد  يأتي  اإلعالن  لكن 
روسيا  من  تتخذ  التي  الفدية  برامج  بشأن 

مقرا لها.
في  الماضي،  األسبوع  الخطة  ونوقشت 
في  االستخبارات  لرؤساء  سنوي  اجتماع 
أكد  حيث  األمريكية،  المتحدة  الواليات 
ومدير  ساندرز،  باتريك  السير  الجنرال 
إتش  سي  )جي  الحكومية  االتصاالت  مقر 
ورئيس  فليمينغ،  جيريمي  السير  كيو(، 
القيادة اإللكترونية األمريكية، الجنرال بول 
بمكافحة  المشترك  »التزامهم  ناكاسوني، 
والناشئة،  الجديدة  اإللكترونية  التهديدات 
التي قد تشكل خطراً على الواليات المتحدة 

األمريكية، وكيفية التصدي لها وردعها«.

طائرٌة عراقّيٌة تقّل مهاجريَن عائديَن 
من بيالروسيا إلى هولير

ًة ُقبيَل مفاوضاِت فيّنا عقوباٌت أمريكّيٌة َتطاُل أفراداً وكياناٍت إيرانيَّ

ِس لصالِح إيراَن في منزِل غانتس عامُل النظافِة مّتهٌم بالتجسُّ

أزمة  حلحلة  إطار  في  ـ  األخبار  مركز 
 - البيالروسية  الحدود  على  المهاجرين 
البولندية، قررت الحكومة العراقية إعادة من 
لديهم الرغبة في العودة إلى بالدهم، في ظل 
تقطع السبل بهم، وتعرضهم للموت، والبرد، 
 400 من  أكثر  تجهيز  تم  حيث  والجوع، 
مطار  عبر  العراق  إلى  إلعادتهم  مهّجر؛ 

هولير. 
مساء  هبطت  المبذولة،  الجهود  وضمن 
المهاجرين  مئات  تقل  طائرة  الخميس، 
بين  الحدود  عند  عالقين  كانوا  العراقيين، 
بيالروسيا - وبولندا في مطار هولير بباشور 

حكومة  باسم  المتحدث  وأعلن  كردستان، 
ُصُحفّيٍ  مؤتمر  خالل  كردستان،  باشور 
المهاجرين،  خدعوا  مهربين،  عشرة  اعتقال 
مدن  من  ينحدرون  وغالبيتهم  وابتزوهم، 
الرحلة  أكملت  ذلك  وبعد  كردستان،  باشور 

طريقها إلى بغداد.
الجوية  للخطوط  تابعة  طائرة  وكانت 
في  مطار  من  مهاجرين  أقلّت  العراقية، 
العاصمة البيالروسية، مينسك، متوجهة إلى 
هولير ومن ثم إلى بغداد، وعلى متنها 431 
مهاجراً عراقياً، غالبيتهم من مواطني باشور 

كردستان.

آالف  بين  من  العائدين  الطائرة  ركاب 
المهاجرين، الذين تجمعوا في الغابات الواقعة 
على الحدود البولندية - البيالروسية، في ظل 
درجات حرارة باردة جداً، ما أدى إلى فقدان 

العشرات ألرواحهم.
في  قالت  العراقية،  الخارجية  وزارة  وكانت 
وقت سابق:« إنها أرسلت طائرة إلى العاصمة 
البيالروسية، مينسك، لنقل أربعمائة وثالثين 
إلى  العراقيين،  الكرد  من  معظمهم  شخصاً، 

هولير في باشور كردستان«.

مركز األخبار ـ حزمة جديدة من العقوبات 
على  األمريكية  المتحدة  الواليات  فرضتها 
محاولة  إثر  على  إيرانية،  وكيانات  أفراد 

التأثير على االنتخابات الرئاسية األمريكية.
الخزانة  وزارة  أعلنت  الصدد،  هذا  وفي 
األمريكية فرض عقوبات على ستة إيرانيين، 
بمحاولة  إياهم،  متهمة  واحد،  إيراني  وكيان 
األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  على  التأثير 

عام 2020.
الخميس  يوم  األمريكية،  السلطات  وقالت 
 Emennet Pasargad الماضي: إن شركة
عليها  فرضت  التي  اإليرانية،  السيبرانية 

العقوبات، كانت تدير األعمال التي كان هدفها 
األمريكية،  االنتخابات  نتائج  على  التأثير 
وطالت العقوبات الفردية أيضا ستة موظفين 

في تلك الشركة.
السلطات  وجهت  متصل،  سياق  وفي 
اثنين  إليرانيين  جنائية  اتهامات  األمريكية، 

في  للتدخل  إلكترونية؛  حملة  بشن  متهمين 
انتخابات الرئاسة األمريكية عام 2020.

ْين سيد محمد حسين موسى  يشار أن المدعوَّ
كاشيان  وسجاد  عاما(،   24 )عمره  كاظمي 
بالحصول  اتهامات  يواجهان  عاما(،   27(
على معلومات سرية، عن عملية التصويت، 
من موقع إلكتروني انتخابي واحد على األقل 

في الواليات المتحدة األمريكية.
ويتهم االثنان أيضا بإرسال رسائل تهديد عبر 
البريد اإللكتروني إلثارة ذعر بين الناخبين، 
معلومات  يحتوي على  فيديو  وإرسال مقطع 
في  المزعومة  الضعف  نقاط  حول  مضللة، 

النظام االنتخابي األمريكي.

في  نظافة  عامل  اتهم  ـ  األخبار  مركز 
منزل وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس، 
قراصنة،  مجموعة  لحساب  بالتجسس 
بالوقوف  إسرائيل  تتهمها  بإيران  مرتبطة 

وراء الهجمات السيبرانية األخيرة ضدها.
أمس،  اإلسرائيلية  العامة  النيابة  ووجهت 
إلى  إيران،  لصالح  والتجسس  التخابر  تهمة 
يعمل  الذي  عاما(،   37( غورن  عومري 
نظافة  أعمال  في  سنوات  منذ  وزوجته  هو 

وصيانة في بيت غانتس، واستمر معه عندما 
سجال  يملك  أنه  مع  للدفاع،  وزيرا  أصبح 

حافال بالمخالفات الجنائية.
وحسب الئحة االتهام توجه غورن بمبادرته 
من  القراصنة  أحد  عبر  اإليرانيين،  إلى 
في  نفذت  التي  شادو«،  »بالك  مجموعة 
على  إلكترونية  هجمات  األخيرة  السنوات 
عدة شركات إسرائيلية، ولكي يثبت أنه قادر 
على إفادتهم، أرسل صورا، التقطها ألماكن 
مختلفة في منزل غانتس، بينها صور ألجهزة 
برنامج  إليه  ينقل  أن  وطلب  كومبيوتر، 
وزير  جهاز  باختراق  له  يسمح  إلكتروني، 

الدفاع اإلسرائيلي.
لم  غورن  أن  إلى  االتهام،  الئحة  وأشارت 
بسبب  حساسة؛  معلومات  نقل  من  يتمكن 

منزل  في  المعلومات  حماية  إجراءات 
غانتس، وأن جهاز األمن الداخلي »الشاباك« 

تدخل قبل أن يتمكن من إرسال أمر جدي.
وحرص »الشاباك« على التأكيد، بعد كشف 
تحقيقات واسعة؛ لغرض  أنه يجري  القضية 
يتم  المستقبل،  في  األمر  تكرار  منع  ضمان 
إجراءات  اتخاذ  عدم  سبب  فحص  خاللها 
تدقيق في معلومات حول غورن قبل توظيفه.
موكله  إن  غورن،  عن  الدفاع  محامي  وقال 
فوجئ باتهامه بالتجسس، إذ إنه نقل معلومات 
سطحية بشكل متعمد، ألن غرضه كان ماليا 
وضع  في  يعيش  موكله  أن  وأضاف،  فقط، 
إمكانية  عن  وبحث   ، متردٍّ واجتماعي  مالي 
معلومات  لنقل  يخطط  ولم  السريع،  للربح 

سرية تمس أمن الدولة.
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كوباني/ سالفا أحمد ـ أشار عضو اتحاد المثقفين في كوباني، خليل عبو: إن القائد عبد اهلل أوجالن حّول زنزانته إلى منبر لنشر الفكر الحر 
والديمقراطي للعالم أجمع، مضيفًا: إن تركيا بفرضها العزلة على القائد أوجالن، ترتكب جريمة شنيعة بحق اإلنسانية جمعاء.

إلغاء منصب المفتي العام في سوريا.. األسباب والتداعيات!

العب جديد في آسيا الوسطى

القائُد أوجالن حّول إمرالي إلى منبر للفكِر الديمقراطيِّ الحرِّ

َذُوو الشهداِء: إرهاُب الدولِة التركّيِة لن يثنَينا عْن خياِر المقاومِة

عذاُب العّبود: الحواُر والحلُّ السلميُّ ينهي االستبداَد واالحتالَل

دجوار أحمد آغا

يوم  األسد  بشار  السوري  الرئيس  أصدر 
 2021 ثاني  تشرين   15 الماضي  االثنين 
رقم  المادة  إلغاء  على  نصَّ  تشريعياً  مرسوماً 
األوقاف  وزارة  لعمل  الناظم  القانون  من   35
والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية، 
معززاً في الوقت ذاته صالحيات مجلس فقهي 
قد  المجلس  هذا  كان  األوقاف،  وزارة  ضمن 
قرآنيه  آلية  أحمد حسون  المفتي  تفسير  اعتبر 
المجلس  تكليف  وتم  و«غريباً«.  »تحريفاً« 
بمهام المفتي التي كانت تشمل )تحديد مواعيد 

الهالل  والتماس  القمرية  األشهر  ونهاية  بداية 
أليام األعياد ورأس السنة الهجرية وما يترتب 
بالعبادات  متصلة  فقهية  أحكام  من  ذلك  على 
حسون  المفتي  اإلسالمية(.  الدينية  والشعائر 
كان يشغل منصب مفتي سوريا منذ عام 2004 

وهو المعروف بتأييده للرئيس السوري.  
لم تتضح أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية 
المعروف  الدين حسون،  بدر  أحمد  كان  الذي 
منذ  يشغله  السوري،  للرئيس  المؤيدة  بمواقفه 
مفتي  إلغاء منصب  قرار  أن  بيد  عام 2004. 

قاٍس أصدره  أيام من رد  بعد  الجمهورية جاء 
المفتي  تفسير  على  الفقهي  العلمي  المجلس 
حسون إلحدى اآليات القرآنية، واعتبر المجلس 
التفسير »تحريفاً« وشدد على »عدم االنجرار 
الغريبة ». ورأى  الشخصية  التفسيرات  وراء 
البعض في ذلك دليالً على تعزيز سلطة وزارة 

األوقاف ودورها.
هذه  أن  حوشان  الناصر  عبد  المحامي  يذكر 
نقاط  عدة  في  تتمثل  خطورة  تشكل  الخطوة 

منها: 
في  للسنة  مفتي  هناك  يعد  لم  أنه   -

سورية. 
وحتى  المفتي  مهام  كافة  وضع  تم   -
إصدار الفتاوى بيد المجلس العلمي الفقهي في 
وزارة األوقاف وهو ما يخرج عن نطاق سلطة 
المتمثلة  التنفيذية  للسلطة  تابع  ويصبح  مستقلة 

بوزارة األوقاف. 
المجلس الفقهي يضم عشر مرجعيات   -
أعضاء  »ثلث  يشكلون  إليران  تتبع  شيعية 
يتناسب  قرار ال  أي  يعطل  ما  المجلس« وهو 

مع توجههم.
إلى  ونتطرق  الحدث  من  القدر  بهذا  نكتفي 
تداعيات هذا القرار سواء من الناحية اإليجابية 
أو السلبية منها، فمن جهة يمكن اعتبار القرار 
فردي  قرار  من  القرار  ينتقل  بحيث  إيجابي 
يتخذه شخص واحد مهما كانت درجته الفقهية 
ورجال  الفقهاء  من  العديد  يضم  مجمع  إلى 
جماعي  رأي  يُعتبر  ما  وهو  والعلماء  الدين 
يكون أفضل وأشمل من القرار الفردي في كل 
األحوال، ولكن من ناحية أخرى نرى بأن تحويل 
األمور الدينية من سلطة مستقلة وصاحبة قرار 

العلمية  والفقهية  الدينية  مكانتها  مع  يتناسب 
الكثير  فيه  األوقاف  كوزارة  تنفيذية  جهة  إلى 
المجمع  هذا  أن  إلى  باإلضافة  المغالطات  من 
من  دين  وعلماء  فقهاء  يضم  يكون  أن  يجب 
األديان والمذاهب والطوائف وال يجوز  سائر 
يُعتبر  مذهب  لصالح  فيه  األكثرية  تكون  أن 
أصحابه أقلية بينما يُهمش األكثرية إلى جانب 
إغفال مذاهب وطوائف دينية من هذا المجمع، 
على سبيل المثال ال يوجد في هذا المجمع من 
يمثل الطائفة اإليزيدية وال الدروز )المسلمون 
تُسيطر  بينما  غيرهم  والكثيرون  الموحدون( 
بمعظمهم  سكانه  بلد  في  شيعية  أغلبية  عليه 

ينتمون إلى المذهب السني. 
إن الغاء منصب المفتي العام في سوريا يُعتبر 
خطوة في اتجاه والية الفقيه المعتمدة في إيران 
وانتمائها ويحول  يؤثر على هوية سوريا  مما 
األكثرية السنية إلى أقلية مهمشة في المجلس.   
إعطاء  في  هو  خطورة  واألكثر  اآلخر  األمر 
صالحيات لوزير األوقاف في إدخال عناصر 
مما  للمجلس،  أخرى  جنسيات  من  أو  سورية 

يُثير التساؤل حول سبب هذا القرار.
العلمي  المجلس  دور  بتعزيز  المرسوم  يقضي 
»تشكيل  عبر  صالحياته،  وتوسيع  الفقهي 
النحو اآلتي:  مجلس في وزارة األوقاف على 
بمنصب  عضوين  تسمية  رئيساً،  الوزير 
معاون الوزير، وعضو بمنصب رئيس اتحاد 
في  األول  الشرع  وقاضي  الشام،  بالد  علماء 
في  العلماء  كبار  من  عالماً  وثالثون  دمشق، 
سوريا ممثلين عن المذاهب كافة، وممثل عن 
القرآن  عالمات  من  وخمس  الشباب،  األئمة 
للعلوم  الشام  بالد  جامعة  عن  وممثل  الكريم، 
الشريعة  كليَّات  اثنان عن  وُممثِّالن  الشرعية، 

في الجامعات الحكومية«.
عام  قراراً  أصدر  قد  األوقاف  وزير  وكان 
2011 ينص على اعتماد المرجعيات الشيعية 
التالية بشكٍل رسمي في سوري وهي: مرجعية 
مرجعية  الحكيم،  سعيد  مرجعية  الخامنئي، 
الشيرازي،  صادق  مرجعية  السيستاني، 
مرجعية  هللا،  فضل  حسين  محمد  مرجعية 
النجفي،  بشير  مرجعية  الحائري،  كاظم 
مرجعية محمد تقي المدرسي، مرجعية الوحيد 

الخراساني.
أن  حوشان  الناصر  عبد  المحامي  يُذكر  كما 
المجنّسون حديثاً، أصبحوا  فيهم  بمن  »الشيعة 
شركاء وللمرة األولى في إدارة أمالك الوقف 
واالنتفاع بها واستثمارها، وهذا أيضاً تكريس 
يرتكبها  التي  الديموغرافي  التغيير  لجريمة 

ماللي إيران وعمالؤهم في سوريا«.
وإلغاء  حسون  بإقالة  البعض  يربط  ذلك  إلى 
القوى  بصراعات  يتعلق  المفتي  منصب 

يتعلق  مما  أكثر  النظام،  داخل  النفوذ  ومراكز 
السوري.  المجتمع  في  التشيع  لنشر  بالسعي 
حيث لو كان األمر مرتبطاً بالعمل على تشييع 
من  يوجد  ال  قد  حسون  أحمد  فإن  السوريين، 
عام  قبل  ما  منذ  الدور  هذا  لعب  في  ينافسه 
يُعبّر  جرى  ما  أن  األغلب  فعلى  لذا   ،2011
السيد  الستار  انتصار وزير األوقاف عبد  عن 
منافسه  على  النظام  في  تدعمه  التي  والقوى 
المفتي واألجهزة التي وقفت إلى جانبه في هذا 

الصراع.
إضافة الى ذلك ومن باب اإلشارة إلى الحدث، 
من  الشامية  الديار  وفقهاء  علماء  معظم  كان 
والمفتي  الفقيه  العالّمة  رأسهم  وعلى  الكرد 
العام لسوريا في أطول مدة )40 عاماً( من سنة 
1964 ولغاية 2004 هو الشيخ الكبير الراحل 

أحمد كفتارو تولد 1912 وفاة 2004. 

آسيا  في  جديد  »العب  العنوان  هذا  تحت 
الوسطى« كتب إسماعيل ياشا الكاتب التركي 
المؤيد ألردوغان األربعاء الماضي 17 الشهر 
الجاري مقاالً عن قمة المجلس التركي الثامنة 
في  الجمعة 2021/11/12  يوم  والتي عقدت 
بإسطنبول«  والحريات  »الديمقراطية  جزيرة 
دول  بين  التعاون  مستوى  لرفع  وذلك 
في  أخرى  مرحلة  إلى  مرحلة  من  األعضاء 
والتقدم  والجماعية،  الثنائية  العالقات  تعزيز 
المتبادل  االحترام  إطار  في  التكامل،  نحو 
في  »شارك  وأضاف:  المشتركة،  والمصالح 
وكازاخستان  وأذربيجان  تركيا  رؤساء  القمة 
وتركمانستان،  وأوزبكستان  وقرغيزستان 
القمة  المجر.  وزراء  رئيس  إلى  باإلضافة 
شهدت تحوالً هاماً في مسيرة هذا التكتل الذي 
باللغة  الناطقة  الدول  قمة  إلى  تاريخه  يعود 
 .1992 عام  أنقرة  استضافتها  التي  التركية 
وبعد انعقاد عدد من القمم، تم توقيع اتفاقية في 
شكَّلت  وبموجبها   ،2009 عام  نخجوان  قمة 
أربع دول، هي تركيا وأذربيجان وكازاخستان 
قمة  وغيَّرت  التركي.  المجلس  وقرغيزستان، 
إلى  التركي  المجلس  اسم  األخيرة  إسطنبول 
الرؤساء  افتتح  كما  التركية«،  الدول  »منظمة 
مقر األمانة العامة للمنظمة في منطقة السلطان 

أحمد التاريخية بإسطنبول«.
المجلس  »تحول  بالقول:  مقاله  الباشا  يتابع   
يهدف  التركية  الدول  منظمة  إلى  التركي 
»تكتل  إلى  ثقافي«  »ناٍد  من  التحول  إلى 
إستراتيجي« بين عدد من الدول، ومن المتوقع 
أن يعزز هذا التحول أسس الشراكة المؤسساتية 
بين الدول األعضاء، كما يبعث رسالة طمأنة 
التركية.  األقليات  فيها  تعيش  التي  الدول  إلى 
تغطيها  التي  الشاسعة  الجغرافية  المساحة 
المشاركة في قمة إسطنبول تمتد  السبع  الدول 
وتصل  الصين،  حدود  إلى  أوروبا  وسط  من 
فيها  ويعيش  مربع،  كيلومتر  مليون   4.5 إلى 
الدول  حوالي 300 مليون نسمة. كما أن هذه 
تملك ثروات طبيعية وقدرات اقتصادية يمكن 
في  كبيراً  العباً  الجديدة  المنظمة  تجعل  أن 

الساحتين اإلقليمية والدولية«.
لمنظمة  األعضاء  »الدول  قائالً:  مقاله  ويُكمل 

الدول التركية تجمعها أواصر قومية وتاريخية 
وثقافية، يمكن أن تشكل أرضية صلبة للتعاون 
تنضم  وقد  والعسكري.  واالقتصادي  السياسي 
كجمهورية  أخرى  دول  المستقبل  في  إليها 
رئيس  قال  التي  التركية؛  الشمالية  قبرص 
في  أردوغان  التركي رجب طيب  الجمهورية 
الدول  بين  رؤيتها  يتمنون  إنهم  بالقمة  كلمته 

األعضاء في المرحلة القادمة«.
بالحديث عن إن: »جمهوريات  المقال  ويختتم 
تحت  طويلة  مدة  ظلت  التركية  الوسطى  آسيا 
سيطرة االتحاد السوفييتي؛ الذي كان يحرص 
تلك  لشعوب  القومية  الهويات  طمس  على 
الشيوعية،  األيديولوجية  لصالح  الجمهوريات 
والتفرقة  الخالفات  بذور  زرع  إلى  سعى  كما 
قومية  أسس  اتحادها على  دون  للحيلولة  بينها 
ودينية. وبعد انهيار االتحاد السوفييتي في نهاية 
الوسطى  آسيا  جمهوريات  حصلت   ،1991
بحاجة  كانت  أنها  إال  استقاللها،  على  التركية 
مستقلة  قومية  دول  إلى  للتحول  وقت  إلى 
بعيداً  وحدها  تحلق  أن  يمكن  الكلمة؛  بمعنى 
يمكن  عقود،  ثالثة  وبعد  الروسي،  النفوذ  عن 
في  نفوذاً  تملك  زالت  ما  روسيا  إن  نقول  أن 
تلك الجمهوريات، إال أن ذاك النفوذ اليوم ليس 
في  أو  السوفييتي  االتحاد  حقبة  في  كان  كما 

تسعينيات القرن الماضي«.
دعونا اآلن نُعيد قراءة هذا الحدث من وجهات 
نعّرف  أن  نود  ذلك  قبل  لكن  أخرى،  نظر 
القّراء بإسماعيل ياشا هذا الكاتب التركي الدائم 

في  يقيم  كان  والذي  ألردوغان  كبير  وبشكل 
السعودية وتم طرده منها في عام 2014 نتيجة 
في  المسلمين  اإلخوان  لسلطة  الواضح  دعمه 
مصر أيام محمود مرسي وذكره بأن السعودية 
واإلمارات كانتا وراء اإلطاحة بمرسي وكأن 
الشعب المصري كان يعشق مرسي واإلخوان. 
اجتماع  مكان  من  لنبدأ  المقال  الى  بالعودة 
الديمقراطيات  بـ«جزيرة  سماها  كما  القمة 
من  المؤلفة  اآلالف  من  كم  تُرى  والحريات« 
مسجونين  الكرد  وليس  األتراك  المواطنين 
عشرات  من  وكم  الجزيرة!  هذه  سجون  في 
بلد  سجون  في  معتقلين  الكرد  من  اآلالف 
وليس  وأخرها  والحريات!  الديمقراطيات 
اعتقلتهما  الذين  اإلسرائيلين  الزوجين  أخيراً 
ثم  ومن  التجسس  بتهمة  الحريات  بلد  تركيا 
أطلقت سراحهما قبل بضعة أيام! يا سالم على 
هذه الديمقراطية والحرية التي تتوفي لألجانب 
لمواطني تركيا  تتوفر  والعدو االفتراضي وال 

وكردستان! 
ثم تعمل هذه القمة على تطوير العالقات الثنائية، 
أليس األولى بتركيا أن تطور العالقات الثنائية 
مع جيرانها الذين لها معهم حدود مشتركة برية 
وروسيا  وإيران  والعراق  سوريا  من  وبحرية 
على  وجورجيا،  وبلغاريا  واليونان  وأرمينيا 
العكس من ذلك فهي تتدخل بالشؤون الداخلية 
اليهم  المرتزقة  بمئات  وترسل  الدول  لهذه 
وتحتل أراضيهم بشكل مباشر )سوريا - إقليم 

كردستان ـ العراق( نموذجاً. 

نأتي بعد ذلك إلى الدول الناطقة بالتركية أليس 
لكازاخستان )الروسية، الكازاخية( وأوزبكستان 
)األوزبكية( وقرغيزيا )القرغيزية، الروسية( 
وأذربيجان )آذرية( وطاجاكستان )الطاجيكية( 
لغات خاصة بها؟ أين هي التركية في ذلك، بل 
حتى تركمانستان لغتها تركمانية وليست تركية 
إنما هم من أصل واحد هي لغة قبائل الغز في 
هم  األتراك  أن  يُثبت  ما  وهو  الوسطى  آسيا 
محتلون ومستوطنون في بالد ما بين النهرين 
األصليين.  السكان  من  وليسوا  )ميزبوتاميا( 
جردتها  إن  التركية  اللغة  أن  ذلك  إلى  أضف 
ال  والكردية  والفارسية  العربية  الكلمات  من 
قول  هنا  يحضرني  حينها.  لغة  تسميتها  يمكن 
الصف  في  التاريخ  لمدرس  أتذكره  زلت  ال 
العاشر األستاذ حسن عثمان أطال هللا في عمره 
أحد  في  لنا  قال  حين  والعافية  بالصحة  وأمده 
حصص التاريخ »إن األتراك أرادوا أن ينقوا 
لغتهم ويصفوها من الشوائب فألفوا كتاباً أسموه 

»تصفية لغتي«.
التي  الطبيعية  الثروات  يذكر  مقاله  ياشا  يتابع 
تتمتع بها هذه الدول والمساحات الشاسعة من 
مليون   4،5 من  ألكثر  تمتد  التي  األراضي 
كم2 وحوالي 300 مليون نسمة مع إمكانيات 
قوي  تكتل  تكون  أن  يمكنها  هائلة  اقتصادية 
الصراع  األمر  حقيقة  في  لكن  المنطقة.  في 
يدور اآلن بين تركيا وروسيا حول هذه الدول 
وبالتأكيد روسيا لها اليد الطولى في هذه الدول 

فهم عاشوا معاً لعقود من الزمن وهناك عالقات 
هذه  شعوب  تجمع  وسياسية  وثقافية  اقتصادية 
االتحادية  بروسيا  الوسطى(  )آسيا  المنطقي 
الذين كانوا يشكلون معاً االتحاد السوفيتي هذا 
الدول  بأنه احتل هذه  الذي يتهمه ياشا  االتحاد 
هو من مد يد العون لثورة مصطفى كمال وهو 
من سانده في الوقوف في وجه أطماع الغرب.  
في  أردوغان  أطماع  هي  برمته  األمر  حقيقة 
أوروبا  سدت  أن  بعد  الدول  هذه  ود  كسب 
الدول  تعرفت  أن  وبعد  وجهه  في  أبوابها 
العربية حقيقة هذا الطاغية وأطماعه في إعادة 
اإلمبراطورية  وإحياء  العربية  البلدان  احتالل 
ليبيا  من  كالً  في  المباشر  تدّخله  وما  العثمانية 
لبنان  إلى  وصوالً  واليمن  والعراق  وسوريا 

وتونس والجزائر إال خطوة في هذا االتجاه. 
تساقطت أوراق أردوغان الواحدة تلو األخرى 
وأصبح عارياً ال يجد ما يستر به نفسه سوى 
محاولة بائسة ويائسة أخيرة إلطالة عمره في 
)منظمة  المنظمة  تشكيل  خالل  من  السلطة 
االتحاد  سينافس  بذلك  وكأنه  التركية(  الدول 
األوروبي أو دول الكومنولث أو جامعة الدول 

العربية.
نترك لكم التعليق  

سياستها  الفاشية  التركية  الدولة  تواصل 
الدكتاتورية، بحق الشعب الكردي، وقائده عبد 
هللا أوجالن، وتفرض العزلة المشددة على القائد 
لذويه ولمحاميه  إذ ال تسمح  منذ عام 2015، 
اللقاء به، منذ ذلك التاريخ، حيث تتعالى مطالب 
الشعب الكردي، والشعوب الحرة بإنهاء العزلة 
وتحقيق حريته،  أوجالن،  القائد  على  المشددة 
على  التركي  المحتل  هجمات  إن  مؤكدين: 
استمرار  هي  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
الشعب  على  حيكت  التي  الدولية،  للمؤامرة 

الكردي؛ باعتقال القائد عبد هللا أوجالن.

بفكِر القائِد أوجالن سنفشُل 
املؤامرَة

مع  لقاًء  صحيفتنا  أجرت  السياق،  هذا  وفي 

عضو اتحاد المثقفين في مقاطعة كوباني، خليل 
العزلة  حديثه،  مستهل  في  استنكر  الذي  عبو 
القائد األممي، عبد هللا أوجالن،  المشددة على 
خالل  من  يسعى  الكردي  الشعب  عدو  وقال: 
القضاء  أوجالن،  القائد  على  العزلة  فرض 
علينا  لذلك  العالم،  في  الكردي  الوجود  على 
المؤامرات  والتوحد؛ إلفشال  التضامن  ككرد، 
والمخططات التركية كلها، التي تستهدف كياننا 

ووجودنا في المنطقة.

جاهدة  تسعى  تركيا  بقوله:  عبو  وأضاف 
لتنفيذ مخططاتها؛ بهدف القضاء على الوجود 
الكردي، بالسبل والطرق المتاحة كافة، سواء 
القائد  الدولية على  المؤامرة  كانت عن طريق 
الساعية  هجماتها  طريق  عن  أو  أوجالن، 
الحتالل مناطق شمال وشرق سوريا، وضرب 

مشروع األمة الديمقراطية.
القائد  على  العزلة  بفرضها  تركيا  عبو:  وأكد 
اإلنسانية  بحق  شنيعة  جريمة  ترتكب  أوجالن 
الدولية والحقوقية  المنظمات  لذا على  جمعاء، 
والقائد  المفكر  تجاه  بواجبها  القيام  العالم،  في 
فكر  من  تتخوف  وتركيا  أوجالن،  هللا  عبد 
الفلسفة،  تلك  الحرة،  العظيم  القائد  وفلسفة 
العبودية،  قيود  من  العالم  بتحرير  تنادي  التي 
عوضا  والسالم،  الحرية  ونشر  واالستبدادية، 

عنها.
تركيا  بالقول:  حديثه  عبو  خليل  واختتم 

نظامها  على  تخشى  السلطوية،  الديكتاتورية 
وتحاول  أوجالن،  القائد  أفكار  من  المستبد 
إن  تعلم  ال  لكنها  الزنزانة،  تلك  في  حصرها 

القائد أوجالن حّول زنزانته منبراً؛ لنشر الفكر 
الحر والديمقراطي للعالم أجمع.  

كركي لكي/ غاندي إسكندر - أكد ذوو الشهداء، 
أنه مهما استخدمت الدولة التركية من أساليب 
ومتبنّي  النضال،  خط  ملتزمي  ضد  الترهيب، 
مساعيها  ْفإن  الديمقراطية،  األمة  نهج 

سترتطم أمام صالبة المقاومة.

إن اإلبادة والتنكيل بالشعوب، وضرب المشاريع 
واستخدام  الترهيب،  وأسلوب  الديمقراطية، 
األسلحة المحرمة دوليا، لهَو موروث ثقافي، ال 
يحيد عنه العدو التركي الذي ال يؤمن إال بالعلم 
الواحد، والدولة الواحدة، واألمة الواحدة، ومن 
أجل السيطرة على الشعوب وضرب المقاومة 
جبال  ذرى  على  تُسطر  التي  التاريخية، 
كردستان في باكور وباشور كردستان، ومدن 
شمال وشرق سوريا، ال يتوانى الجيش التركي 
أرواح  إزهاق  من  معه  والمتعاونين  المحتل، 

اآلمنين، وطمس هويات الشعوب.  
  

إبادُة الشعوِب مْن املسلاّمِت يف 
الذهنيَِّة الرتكيَِّة

»متين«  الشهيد  والد  تحدث  الصدد،  هذا  وفي 
محمد شريف درويش لصحيفتنا، فقال: الدولة 
الفاشي اإلخواني أردوغان هي  بقيادة  التركية 
يسلم  فلم  كلها،  المنطقة  لشعوب  عدوة  دولة 

من إرهابها أحد، ال الكرد، وال السريان، وال 
األرمن، وال العرب، وال التركمان. 

األول  )سليم  قدوته  تكون  فمن  قوله:  مستكمالً 
أن  المعقول  غير  من  السفاح(  باشا  وجمال 
والسيطرة  السلطنة  فحلم  وديعاً،  حمالً  يكون 
إليه  يسعى  ما  هو  جيرانه،  مقدرات  على 
مشاهد  أّن  نرى،  لذلك  )أردوغان(،  الطاغية 
القتل والتنكيل، وحرق القرى، وقطع األشجار 
وباشور  وليبيا،  أرمينيا،  حتى  عفرين،  من 
الذهنية  في  المسلمات  من  هي  كردستان، 

التركية.
قائالً:  حديثه،  درويش  شريف  محمد  واختتم 
إن الحرب القذرة، التي يديرها الجيش التركي 
في  الوحشي  وإرهابه  كردستان،  باشور  في 
في  والمدنيين  الوطنية،  الشخصيات  استهداف 
روج آفا، لن تجدي بنتيجة، فالشعب الكردي، 
قد  جميعها  سوريا  وشرق  شمال  وشعوب 
الرمق  والنضال حتى  المقاومة  خيار  اختاروا 

األخير ضد عدو الشعوب وعدو اإلنسانية.

عىل الدميقراطيِّ الكردستاينِّ 
العودُة إىل الخطِّ الوطنيِّ

»مدني« حسين  الشهيد  أخ  جانبه شجب  ومن 
شرف، تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني 

مع الجيش التركي، ومشاركته في حملة اإلبادة 
القتال  خالل  من  الكردي،  للشعب  المنظمة 
قائال: ال نستغرب من  الكريال«  ضد قوات » 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وقياداته، ومن 
الضيقة،  العائلية  مصالحهم  على  الحفاظ  أجل 

معاداة حركة التحرر الكردستانية.
أسف،  كل  ومع  الكردستاني،  فالديمقراطي   

ينفذ  وهو  الخيانة،  مستنقع  في  نفسه  وضع 
التركي، ليس في باشور  إرادة دولة االحتالل 
آفا وروجهالت  )روج  في  بل  فقط،  كردستان 

وباكور كردستان(.
بعودة  طالب حسين شرف:  حديثه  نهاية  وفي 
الكردي،  الصف  إلى  الكردستاني  الديمقراطي 
إمكاناته  ويضع  الكردستاني،  الوطني  والخط 

بنهج  ويلتزم  الكردية،  القضية  خدمة  في 
المقاومة، ضد من يسعى إلبادة الشعب الكردي 

في أجزاء كردستان كلها. 

صمُت املنظاّمِت الدولّيِة حياَل 
تركيا غريُ مقبوٍل

عوائل  مجلس  عضوة  استغربت  وبدورها 
الدولي  الصمت  حسين«  »شمال  الشهداء 
التي  الفظيعة،  االنتهاكات  حيال  واإلقليمي، 
المنطقة،  التركي ضد شعوب  المحتل  يرتكبها 
الكردي،  الشعب  الخصوص  وجه  وعلى 
المؤسسات  لوجود  معنى  ال  بقولها:  موضحةً 
الدولية  المنظمة  وال  اإلنسان،  بحقوق  المعنية 
لألمم المتحدة، وال مجلس األمن الدولي، وأيُّ 

جهة تدّعي حمايتها للمدنيين.
بقولها:  حديثها  حسين،  شمال  واختتمت   
التركية  بالحربة  أعينهم  أمام  تذبح  اإلنسانية 
المحرمة  األسلحة  استخدام  ويتم  عفرين،  في 
دوليا في خليفان ومتينا، ويتم في وضح النهار 
استهداف الجد، واالبن، والحفيد، في قامشلو، 
دل  إن  فهذا  مبالية؛  غير  صامته  والمنظمات 
على شيء، إنما يدل على أنهم شركاء في زهق 

أرواح اآلمنين.     

منبج/ آزاد كردي ـ نددت رئيسة مجلس حزب 
عذاب  وريفها،  منبج  في  المستقبل  سوريا 
العبود، عدم تجاوب الدولة السورية، لدعوات 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي تعد 
ممراً للسالم في سوريا، مشيرة: أن االحتالل 
التركي ال يتوانى عن تهديد المنطقة، متى ما 
سنحت له الفرصة؛ من أجل النيل من المشروع 

الديمقراطي، واحتالل مدننا وأرضنا.

على  دبلوماسياً  حراكاً  الماضية  األيام  شهدت 
المستوى السياسي، من خالل عدد من مسؤولي 
الذين  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
سواًء  السورية،  الدولة  مع  حوار  إلى  دعوا 
بشكل مباشر أم عبر وسطاء، وذلك من خالل 
المرونة، التي تبديها اإلدارة الذاتية في التعامل 
تشهده  غليان  وسط  السورية،  األزمة  مع 
التركي  االحتالل  مزاعم  خلفية  المنطقة، على 
المرة  هذه  فشل  أنه  غير  عسكري،  عمل  شّن 
بالحصول على ضوء أخضر دولي؛ نتيجة قوة 
الدبلوماسية، التي لعبتها اإلدارة الذاتية لشمال 
التوجه  هذا  جماح  كبح  في  سوريا،  وشرق 

االحتاللي.

منبج  مدينة  في  المستقبل  سوريا  حزب  وقام 
لتوضيح  الفترة؛  هذه  في   ً توعويا  نشاطاً 
لشمال وشرق سوريا،  الذاتية  اإلدارة  مساعي 
وتوجهاتها في هذه الفترة الحساسة، من خالل 
ضمان أكبر قدر ممكن من األمن واالستقرار، 
أو من خالل مساعيها الحميدة التي تبديها في 
سنوات،  منذ  الراكدة  السورية  األزمة  حلحلة 
شعبية  وندوات  محاضرات  عدة  أقامت  حيث 
جماهيرية، أو على مستوى النخب المجتمعية.  

تحقيُق املصالحِ عىل حساِب 
الشعِب السوريِّ

وفي هذا السياق التقت صحيفتنا رئيسة مجلس 
وريفها،  منبج  في  المستقبل  سوريا  حزب 
عذاب العبود، التي أشارت إلى وضع المنطقة 
سياسياً بالقول: تعيش المنطقة بشكل عام حالة 
من التوترات السياسية الحساسة، ففيها تقلبات 
بين  متضاربة  عدة  دول  ومصالح  عديدة، 
بعضها على حساب مصلحة الشعب السوري.

مع  للحوار  الذاتية  اإلدارة  دعوات  وحول 

دمشق، قالت عذاب العبود: هناك أزمة سورية 
أن تجد األطراف  منذ حوالي 11 عاماً، دون 
قبل األطراف  أو حتى من  لها،  الدولية حلوالً 
الدولة  وبخاصة  األرض،  على  المتصارعة 
السورية، التي تتحدث عن حوارات مع مجلس 
ديمقراطي  كمشروع  أو  الديمقراطية،  سوريا 
مع اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بينما 
تعميق لألزمة،  على أرض الواقع هناك دائماً 
وإطالة أمدها عملياً، لكن مع ذلك اإلدارة الذاتية 

منفتحة وباب الحوار لم يغلق. 
بها  قامت  التي  الدبلوماسية  الزيارات  وعن 
تحدثت  الفترة،  هذه  خالل  الذاتية،  اإلدارة 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  قائلة:  عذاب 
المرونة بخالف  كبير من  بقدر  تتمتع  سوريا، 
القليلة  األيام  شهدته  ما  وهذا  األطراف،  بقية 
بها  قام  التي  الزيارات،  خالل  من  الماضية 
مجلس سوريا الديمقراطية إلى عدة دول مؤثرة 

في األزمة السورية.

اإلدارُة الذاتيُة متتاُز بقاعدٍة 
شعبّيٍة كبريٍة

وتابعت عذاب: نجاح اإلدارة الذاتية يكمن في 
تأكيداً  كلها،  األطراف  على  المنفتحة  الذهنية 
منها على جديتها مع روسيا كوسيط، أو حتى 
الدولة السورية، التي تحاول استثمار الضغط، 
إزاء  التركي  االحتالل  دولة  تمارسه  الذي 
المزيد  على  الحصول  منها  رغبة  مناطقنا، 
يجب  ولكن  تنازالت،  وتقديم  المكاسب،  من 
النظر إلى اإلدارة الذاتية، على أنها قوة سياسية 
ومع  كبيرة،   شعبية  قاعدة  لها  وعسكرية، 
األسف ترفض الدولة السورية، تقديم تنازالت 
محققة، والروس والحكومة السورية وبضغط 
قبل  ما  إلى  األمور  إعادة  يحاولون  تركيا  من 

2011 والعودة إلى المربع األول. 
وشن  التركية،  التهديدات  على  ردها  وفي 
الهجمات االحتاللية على مناطق شمال وشرق 
سوريا، لفتت عذاب إلى ذلك، فقالت: إن اإلدارة 
الذاتية لشمال وشرق سوريا، استطاعت تكوين 
توجهاتها  على  بناء  عريضة،  شعبية  قاعدة 
التعايش  من  بأمان واستقرار، انطالقاً  بالعيش 
ضمن  للعيش  نموذجاً  تتخذه  التي  المشترك، 
واألخوة،  الديمقراطية  على  القائمة  مناطقها 

تستسلم  لن  سوريا،  وشرق  شمال  وشعوب 
ترفض  هي  وأرضها،  وجودها  عن  وستدافع 

وجود أي نوع من االحتالل أو الوصاية. 
وفي الختام أكدت رئيسة مجلس حزب سوريا 
المستقبل في منبج وريفها عذاب العبود قائلة: 
حل  إلى  يدعو  المستقبل  سوريا  حزب  إن 
األزمة السورية؛ بناًء على الحل السلمي، وعن 
طريق الحوار، من خالل حل سياسي توافقي، 
تشارك فيه األطراف كلها، لتشكيل رؤية ترسم 
تطلعات السوريين، ومن خالل تغيير الدستور، 
يؤسس  جميعهم،  السوريين  حقوق  يحفظ  بما 
بنفسه،  نفسه  قيادة  يمكنه  أخالقي  مجتمع  لقيام 

أو ينهي االستبداد واالحتالل.
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في شمال وشرق سوريا، اختارت شعوب هذه 
رفض  عن  للتعبير  الثورة؛  طريق  المنطقة، 
تلك  عقود،  مدى  على  بحقهم  الممارس  الظلم 
كله  العالم  بات  إنجازاٍت،  حققت  التي  الثورة 
الشعوب  هذه  أن  كما  ذكرها.  يأتي على  اليوم 
دافعت، وال تزال تدافع، عن ثورتها ومكتسباتها 
بوسائل مختلفة، بدءاً من الكلمة، ووصوالً إلى 

الرصاصة في وجه العدو.

دعائُم الثورِة

إن نجاح أي ثورة يقتضي وجود عوامٍل عدة، 
العامالن  وهذان  والفكر.  القائد  أهمها  لعل 

متوفران في ثورة شمال وشرق سوريا.
ولكن أي ثورة كانت، تحتاج إلى ابتكار طرٍق 
للعالم،  وإسماعه  الثورة،  هذه  إليصال صوت 
أهم هذه  اشكاله، هو من  بمختلف  الفن،  ولعل 
وشرق  شمال  مناطق  أنجبت  لذلك  الطرق، 
إيصال  على  قادرين  أكفاء،  فنانين  سوريا، 

صوت ثورتهم.
وللحديث أكثر عن الرسالة التي يهدف الفن في 
شمال وشرق سوريا إيصالها، التقت صحيفتنا 
ابنة  العالمية،  الكردية  الفنانة  »روناهي«، مع 
قالت:  التي  طاهر،  مزكين  الدرباسية،  مدينة 
»بعد انطالق ثورة روج آفا؛ عدت إلى مسقط 
رأسي في سرى كانيه، ولكن هجمات االحتالل 
التركي على سرى كانيه، واحتاللها، أجبرتني 

ترك مدينتي، والعيش في قامشلو«.

بين  الوثيق  الرابط  »ان  أضافت:  مزكين 
إن  والفنانين، حيث  الفن  والشعب، هو  الثورة 
أن  كما  الشعب،  من  قريبة  الثورة  يجعل  الفن 
الشعب  التفاف  في  هاما  دوراً  يلعبون  الفنانين 
حول ثورته، ويدفعه إلى الدفاع عن هذه الثورة 
والفنانين،  الفن  وجود  فإن  لذلك  ومكتسباتها، 

لهو ضرورة حتمية إلنجاح الثورة«.

دوُر الفنِّ الكرديِّ

الفنانة مزكين، تابعت حديثها قائلة: »أرى أن 
يتقدم، خطوة بخطوة، نحو لعب  الكردي  الفن 
أخذو  الكرد،  الفنانين  أن  حيث  الدور،  هذا 
يؤلفون أشعارا، وأغانيهم الثورية تعطي دافعا 
بالثورة، كما  قويا للشعب، بضرورة االلتحاق 
الدوام؛  على  متقدة  شعلة  الشعب  من  جعلوا 
شك  ال  أهدافها،  إلى  وإيصالها  ثورته  إلنجاح 
نعاني من بعض الضعف في هذا  أننا ال زلنا 
الجانب، ولكن هذا ال يعني أننا لم نُحقق شيئًا، 
على العكس، استطعنا أن نخطو خطواٍت كبيرة 
دائما  الكردي، يسعى  فالفنان  االتجاه،  في هذا 

إلى جعل الشعب ملتصقا بثورته«.

مزكني طاهر والثورة

الفنانة مزكين طاهر، تحدثت لنا عن دورها في 
ثورة روج آفا، حيث قالت: »عدت إلى روج 

أن  أردت  شعبي،  ثورة  من  قريبة  آفا؛ ألكون 
الفنان  ألن  شعبنا،  يعيشها  التي  الحياة،  أعيش 
لم يكن  ال يستطيع أن يكون صوتا لشعبه، ما 
عن  حقيقيا  فنا  أجسد  لكي  عدت  بينه،  يعيش 
حقيقة  أعكس  أن  أريد  سوريا،  وشرق  شمال 
شعوب شمال وشرق سوريا، ولكي أستطيع أن 

أعكس هذه الحقيقة علي أن أكون بينهم«.
الفنانة مزكين طاهر، اختتمت حديثها بالقول: 
ُعرفت  سوريا،  وشرق  شمال  ثورة  »إن 
ُعرفت  تبنته،  الذي  بالفكر  وُعرفت  بمقاتليها، 
حماية  وحدات  سيما  وال  العسكرية،  بقواتها 
المرأة، ولكن كان للثقافة والفن أيضا دوٌر كبيٌر 
سوريا،  وشرق  شمال  بثورة  العالم  بتعريف 
بين  أكثر  التوغل  كفنانين  علينا  يجب  لذلك 

صفوف الشعب، واإلحساس بها«.

الفنُّ املقاوُم

من جانبه تحدث لنا الفنان سلمان إبراهيم عن 
لمقاومة كل  الفن  يلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور، 
ضد  تُحاك  التي  والمؤامرات،  المخططات 
شمال  كفناني  »نحن  قال:  حيث  الشعوب، 
أن  دوما  عاتقنا  على  نأخذ  سوريا،  وشرق 
نُظهر المؤامرات، التي تُحاك ضد شعبنا، كما 

أننا نهدف، من خالل النشاطات التي نقوم بها 
بعض  تلعبها  التي  األدوار  فضح  إلى  دوريا، 
األطراف الكردية –لألسف- من خالل مساعدة 
األطراف  هذه  تسعى  حيث  التركي،  المحتل 
دائما إلى إحداث شرخٍ ما، بين الشعب وقواته 
بلعب  الفن،  خالل  من  نقوم،  لذلك  العسكرية، 
والقوات  الشعب  بين  ما  الوصل  حلقة  دور 

العسكرية«.
لوحاتنا  خالل  من  دائما،  »نشجع  وأضاف: 
الثورية  وأغانينا  الشعرية،  وقصائدنا  الفنية 
على ضرورة التمسك بالوطن، كما أن شعارنا 
الثابت هو: »ال للهجرة«، وعلى هذا االساس 
نُظهر النوايا الخبيثة المرادة من تهجير شعبنا 
نقف  الفن،  خالل  من  أننا  كما  وطنه.  من 
التي  االستعمارية،  الدول  هجمات  وجه  في 
إلى  دائما  وتسعى  وثقافتنا،  تاريخنا  تستهدف 
طمس هويتنا، وخير دليل على هذه المخططات 
الذي  الهجوم  هو  تُراثنا،  بحق  اإلجرامية 
بارزة،  كردية  فنية  استهدف ضريح شخصية 
كأحمد كايا في باريس، حيث أن أحمد كايا نُفي 
من وطنه إلى المهجر؛ بسبب أغانيه ومواقفه 
ضريح  استهداف  أن  كما  والقومية،  الوطنية 
وأغانيه  مواقفه  بسبب  كان  أيضا  كايا،  أحمد 

الثورية والقومية«.

كردية  فنانة  ـ  إسكندر  غاندي  إعداد/ 
معروفة، ولدت لعائلة كردية، من كرد قفقاسيا 
في عام 1925، ولدت ضمن حدود ال يجوز 
العادات،  لعنة  تلحقها  لئال  تجاوزها،  للنساء 
على  متعبة  كانت  التي  الكردية،  واألعراف 
الفترة،  آنذاك، وكعادة بعض نساء تلك  المرأة 
الحدود،  على  التمرد  »سوسكا«  قررت 
نصب  واضعة  وصالبة،  بجرأة  وتجاوزها 
عينها سهام المجتمع الفتاكة، التي قد تفتك بها، 
وبسمعتها كامرأة متمردة خارجة عن األعراف 
والعادات، حين ولوجها إلى عالم الفن، تعرفت 
نشأت  وقد  رياضيا،  كان  أرمني  شاب  على 
بينهما عالقة حب فتزوجا، وبزواجها من رجل 

في  نفسها  أوقعت  دينها،  وغير  قوميتها،  غير 
نظروا  الذين  الكردية،  جماهيرها  بين  عزلة 
إليها نظرة المرأة المتمردة على شرائع دينها، 
عالم  إلى  دخولها  هو  عزلتها  سبب  أن  وقيل 
الفن والغناء، وهو المجال الذي ما زال محفوفا 
المجتمع  من  واسعة  شريحة  لدى  بالمخاطر، 

الكردي إلى يومنا هذا. 

مسريتُها الفنّيُة املمّيزُة

تعتلي  كردية،  فتاة  أول  سمو«  »سوسكا  تعد 
على  الكردية  بلغتها  وتغني  المسرح،  خشبة 
مسارح االتحاد السوفيتي السابق، كان ذلك في 
اعتلت مسرح » فالرمونيا«  عام 1946حين 
فني،  حفل  وضمن  عليها،  وأدت  أرمينيا  في 
المسرح  وهذا  الكردية،  األغنيات  من  العديد 
كان مخصصا لألقليات، في تلك الجمهوريات؛ 
لكي يعرضوا فنونهم وتراثهم عليه، حيث كانت 
األقليات  تفعل  أن  ترفض  المركزية  الحكومة 
ذلك قبل تاريخ »1946« ولم يكن يحضر ذلك 
المسرح أبناء األقليات فقط، بل كان يتوافد إليه 
على  ليتعرفوا  أخرى؛  جمهوريات  من  الناس 
فلكلور وفنون األقليات، وقد شكلت »سوسكا« 
مع زوجها األرمني »كوليا نفتالينا« الذي كان 
يرافقها في حفالتها الغنائية جميعها، ويشاركها 
تلك  في  غنائي  ثنائي  أفضل  المسرح،  خشبة 
فقط،  يريفان  على  شهرتها  تقتصر  لم  الحقبة، 
بل شملت جمهوريات االتحاد السوفيتي كلها، 
ويقال :«إن الجماهير كانت تتدافع لقطع تذاكر 

في  تنتظر  وكانت  بأيام،  بدئها  قبل  حفالتها، 
طوابير، وإن لم تتمكن من ذلك، كانت تكتفي 
من  بصوتها  واالستمتاع  إليها،  باالستماع 

الصالون الملحق بخشبة المسرح«.
 سوسكا ومنذ دخولها في عالم الغناء، أرادت 
لم  الذي  الكردي،  الغنائي  التراث  من  النهل 
األغاني  إلى  باإلضافة  بالعطاء،  عليها  يبخل 
الخاصة بها، ولكن أشهر أغنية، ترددها كثيرا 
وُعدَّْت  محو(،  )لولو  أغنية:  هي  حفالتها  في 
الرغم من  هذه األغنية مفتاح شهرتها، وعلى 
أثرا  تركت  التي  األغاني،  من  للعديد  تقديمها 
بين محبيها من عشاق الفن، غير أنها لم تتمكن 
من إصدار أي كاسيت غنائي في حياتها، وذلك 

بسبب ظروفها المادية الصعبة.
 لم تكتِف »سوسكا سمو« بالغناء بلغتها الكردية 
الملونة  الثياب  تلبس  أن  اعتادت  بل  فقط، 
واألحمر،  األخضر،  الكردي«  العلم  بألوان 
واألصفر« وتزين رأسها بكوفية كردية زاهية 
مشاعرها،  على صدق  يدل  ما  وهو  األلوان، 
وشعبها،  قومها،  تجاه  أحاسيسها  وصفاء 

ولغتها، وقضيتها.
عام   في  المسرح  فنانة  هللا-  رحمها  رحلت-   
1977، وهي في عنفوان شبابها وعطائها، بعد 
أن أثَرْت الفن والغناء الكردي األلق والضياء 

إلى األبد.
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 ما الفنوُن

التشكيليّةُ؟

وتُعرف:  التشكيلية مفهوم واسع،  الفنون 
احلالة  بتصوير  تعني  التي  الفنون  هي  أنها 
جتسدها  أو  وتظهرها  لإلنسان،  الشعورية 
بعمل ابداعي، يتسم باجلمال الريان، بحيث 
تطويع  طريق  عن  ملشاهده  املتعة  يحقق 
األلوان الزاهية، واملساحات والعمق واخلطوط 
ومن  لألشياء،  الشكلية  املزايا  من  وغيرها، 
ضمنها باقة كبيرة من الفنون، مثل: أعمال 
أيضاً  وهناك  والتصوير،  والرسم،  النحت، 
إلى  باإلضافة  والفن،  التطبيقية،  الفنون 
نحن  مييزنا  ما  هو  التفكير،  على  القدرة 

البشر جنسياً عن الكائنات األخرى. 

تاريخياً عرف اإلنسان هذه الفنون، وال سيما 
 40 منذ  واملغاور  الكهوف،  في  الرسومات 
غيرت  الرسوم  وهذه  امليالد،  قبل  ألف سنة 
حيث  الفن،  أصل  حول  األفكار  من  الكثير 
لوحات  أقدم  من  عدداً  العلماء  اكتشف 

الكهوف واملغاور التي رسمها اإلنسان. 

جزيرة  في  عليها  العثور  مت  األعمال  وهذه 
االكتشاف  وهذا  األندنوسية،  -سوالوسي 
األفكار،  تغير  في  جديدة  بصمة  يعطي 
قدرته  في  اإلنسان  تطوير  طريقة  حول 
أن  الكبير،  التطور  الفنون، وكان  إنتاج  على 
الفنون  معرفة  في  معارفه  طور  اإلنسان 
وبداية  القدمي،  احلجري  العصر  نهاية  في 
صور  أنه  حيث  احلديث،  احلجري  العصر 
تشريحية،  معرفة  عن  البشري  اجلسد 
وليس عن طريق الرؤية البصرية، برسومات، 
بالبدائية  األولي  ومتاثيل، متيزت في شكلها 
وبعض  اخلارجي،  شكلها  في  والبساطة، 
ووفقاً  اإلنسان،  جسم  في  البارزة  األعضاء 
الفنان  استطاع  واالرتقاء،  التطور  لقانون 
التشكيلي أن يرسم، وينحت شخوصاً بدت 
عليها  وارتسمت  شعور،  عالمات  عليها 
وقد  واحلزن.  بالفرح  اتسمت  حسية  دالئل 
التصوير،  في  رائعاً  أسلوباً  الفراعنة  أوجد 
االجتماعية  الطبقية  إلى  أشاروا  أنهم  إذ 
تزيني  رسومات  في  ذلك  وبرز  أعمالهم،  في 
القصور واملعابد، هذا وقد اشتهرت اللوحات 
حيث  الواقعي،  بالطابع  الرومانية  الفنية 
وما  األلوان،  استخدم  الروماني  الفنان  أن 
أنهم  إليهم  وينسب  تأثيرات،  من  تخلفه 
على  القائم  الفني،  املنظور  ابتكر  من  أول 
إيجاد بعد ثنائي، وفي العصر الوسيط، كان 
تصويراً  اإلنسان  صور  قد  البيزنطي  الفن 
الكنيسة،  سلطة  بذلك  مخالفاً  وصفياً 
وفي عصر النهضة، مر التصوير كغيره من 
بالقصيرة،  ليست  بحقبة  والفنون  اآلداب، 
الدول  وبعض  إيطاليا  في  احلال  هو  كما 
األوروبية، وهو يدور في فلك واحد، هو خدمة 

األغراض الدينية.  

وللفن التشكيلي مدارس جمة هي:  

نهجوا  املدرسة،  هذه  ورواد  الواقعية:  ـ 
مجاملة،  أو  تغيير  دون  الواقع  تصوير 
الطبيعية  املناظر  تصوير  على  واقتصروا 

اجملردة. 

التأثيرية:  أو  اإلنطباعية  املدرسة  ـ 
اجملرد  الوصفي  النهج  من  الفنانون  حتول 
للطبيعة، إلى استخدام الضوء، وما يخّلفه 
التغيير  في  املدرسة  هذه  رائد  تأثيرات،  من 

هو »كلود مونيه«

ـ املدرسة الرمزية: هدفت إلى احلفاظ على 
من  حاملة  وروح  خيال  مع  الفنون،  جمالية 
املادية  احلضارة  قيم  تفشي  بعد  االندثار، 

املعاصرة.

ـ املدرسة التعبيرية: نهج هذه املدرسة، هو 
العناصر،  ازدواجية  وبيان  األشكال،  حتريف 
واملادة،  والروح  والنفس،  اجلسد  مثل 
التشكيلي  الفن  في  كثيرة  مدارس  وهناك 
احلديث، مثل: مدرسة -األنبياء، - واملدرسة 
واملستقبلية   - والتكعيبية   - التنقيطية 
-واحلركتني الكالسيكية والرومانتية، اللتني 

يعدان من مذاهب التصوير احلديث. 

الفن   - إلى  اإلشارة  من  هنا  بّد  ال  وأخيراً 
وأنواع،  أقسام  عدة  يشمل  والذي  اجلداري، 
التي  املوزاييك،  أو  احملفورة،  أو  كاملوسومة، 
صغيرة  حجرية  قطع  جمع  عن  عبارة  هي 
ملونة، ويُعمل منها لوحة فنية معبرة، لها 

ألوان جميلة وجذابة ومتناسقة.

نافذة على التاريخ

حممد عزو

سلمان ابراهيم مزكين طاهر

روناهي/ الدرباسية - تتعدد سبل وطرائق التعبير عن رفض الواقع القائم، حيث هناك طرائق سلمية إصالحية، مطالبة 
أحداث بعض اإلصالحات على ما هو موجود، وهناك طرق ثورية مطالبة اقتالع كل ما هو موجود، واستبداله ببنية 

جديدة، قادرة على تلبية متطلبات وتطلعات الشعوب؛ هذا ما أكده فنانو شمال وشرق سوريا.

»الهول« السوريُّ ومدينُة اإلنسانيِة..

المهاجرون... ضحايا الصراعاِت الجيوسياسيَِّة

الثورة.. جوهر رسالُة الفنِّ

سوسكا سمو.. المغنّيُة الكردّيُة التي ألهبْت المسارَح السوفيتّيَة

بشار جرار/ واشنطن

تقديرا إلرث داعية الالعنف، المهاتما غاندي، 
قررت اليونسكو في منتصف العقد األخير من 
العقد الماضي، تكريس جائزة؛ لتكريم األفراد 
والمؤسسات، التي تجسد قيم التسامح، انطلقت 
المآسي  توضيح  بمعنى  النقيض،  من  الفكرة 

المترتبة على غياب ثقافة التسامح. 
اآلمنة،  مالذاتنا  وتضج  المكلوم،  مشرقنا  يعج 
من  بالكثير  المهجر،  في  كذلك  نظنها  التي  أو 
أعراض هذا المرض العضال، ال بل حتى من 
اآلثار الجانبية المترتبة ألوهام ما، نظنه عالجا 
آلفة غياب التسامح، ومنشؤها ثقافة الكراهية، 
من  والتوجس  اآلخر،  من  الخوف  وهوس 
المستقبل، واالنغالق إلى حد التوقع في الماضي 

التليد، وإن كان مجيدا كله أو بعضه. 
للالجئين  المتكررة  المشاهد  تلك  تهزني 
العراقيين، والسوريين عبر البحار، والبراري 
تحت وطأة ظروف مناخية متطرفة في قسوتها 
والمرض  الفقر  كان  إن  بالك  فما  وبردا،  حرا 
مهربو  تركه  الذي  الوحيد،  الدرب  رفيق 
أو  ألسر  بالبشر-  االتجار  -مافيات  البشر 
وأمواتا.  أحياء  أجسادهم  نهش  يتم  أسر،  بقايا 
معنية  تلك  التفاهمات:  تجمعها  المافيات  حتى 
لغايات  وتلك  رخيصة،  عاملة  أيدي  باستقدام 
الرق الجنسي، وما بينهما من عمليات »حصاد 
األعضاء البشرية« بعلم وبغير علم الضحايا، 
ال فرق بين مافيات تركية، وأفغانية، وإيرانية، 
يتاجر  الكل  الجنوبية،  وأمريكا  وأوروبية، 
غضة،  عيون  وقرنيات  عطشى،  ِكلَى  بالكل، 

كما  تماما  ومصنعة«  »طبيعية  ومخدرات 
الطاعون الصيني في نسخته األصلية والمخلقة 

والمحورة. 
سابقة  مقالة  عنوان  كان  وقد  للهول!«،  »يا 
القنبلة  الهول«  مخيم  »معسكر-  كرستها،  لي 
من  جديدا  فصال  أتابع  كنت  ففيما  الموقوتة، 
بين  الحدود  على  المرة  هذه  العالقين،  مأساة 
بيالروسيا وبولندا، قام ناشط مؤثر أو، مغرض 
نسوة  من  بحفنة  وإذ  الهول،  أرشيف  بنبش 
»الكورنه«  باستحالة  يتفاخرن  »داعشيات« 
لمناعتهن الذاتية، كونهن على »منهاج السلف 
الصالح«! كأنهن لم يسمعن بطاعون عمواس! 
ولؤلؤ عيون المتباكين على العالقين في أوروبا، 
المياه واألراضي التركية،  إليها عبر  العابرين 
أتساءل: كم من تلك العينة وجدت طريقها عبر 
أقرت  المتحدة،  الواليات  في  فهنا  الحدود؟. 
من  المئات  أن  الثالثة(:  )أوباما  بايدن  إدارة 
عبر  المتسللين،  عبر  تسربوا  »المكورنين«، 
الحدودية  األمريكية  الواليات  إلى  المكسيك 
تباعد  وعلى  تكساس،  وبخاصة  الجنوب،  في 
واألمنية،  السياسية،  والخلفيات  الجغرافيا 
وأفغان،  إيرانيين،  رصد  تم  فقد  للحالتين، 

وأفارقه، بين الالجئين، ولم يكونوا -كما يريد 
البعض-حصرهم بالعراقيين، والسوريين شرقا 

أو الكولومبيين، والغواتيماليين غربا. 
بفارق  العالم  بها  احتفى  أخرى،  دولية  مناسبة 
والثالثين  الحادي  في  صادف  فقد  أسبوعين. 
من أكتوبر الماضي، اليوم العالمي للمدن. الح 
اسم »مدينة اإلنسانية« في األفق وسط صور 
الدمار اآلتية من مدن موغلة في القدم، مشبعة 
المكلوم. سمعنا عن  مشرقنا  في  الحضارة  في 
»خراب بصرة« ونعلم جميعا من خربها قديما 
بدايات  الهول،  معسكر   – مخيم  شهد  وحديثا. 
ما قد يؤسس لمدن جديدة، أو يدمر القائم منها. 
أهمية  يقل  ال  الفكري،  الطاعون  مع  فالتعامل 
أعراضه  ولكل  الفيروسي،  الطاعون  عن 

وأسبابه وعالجاته. 
ومنطقة  سوريا،  أن  أحد،  على  خافيا  ليس 
اإلمارات  إمكانات  تملكان  ال  الذاتية،  اإلدارة 
جدير  األمر  لكن  اإلنسانية،  المدينة  لمحاكاة 
لن  ثم  ومن  أوال،  سياسي،  بقرار  بالتجربة 

يقصر الخيرون من أشقاء وأصدقاء بالدعم. 
سنوات  منذ  بدأ  السياسي،  ظبي  أبو  قرار 
مسيرة  في  التراكمية  الخطوات  من  بسلسلة 

وثيقة  وسياسيا.  فكريا  دينيا  والسالم  التسامح 
رأس الكنيسة الكاثوليكية، وشيخ األزهر، ومن 
الروحية،  القواعد  هذه  اإلبراهيمي.  االتفاق  ثم 
واألخالقية، التي قامت عليها المدينة اإلنسانية، 
عن  بإجالئهم  العرب  الطلبة  استقبلت  التي 
عشر.  التاسع  كوفيد  منشأ  الصينية  »ووهان« 
للذين  التي مدت يد العون،  المدينة ذاتها  وهي 
غادروا أفغانستان، على عجل هربا من بطش 
وخشية  االنتقامي،  اإلرهابية  طالبان  حركة 

فوضى لن تكون خالقة حتما. 
ما يجري عبر الحدود البيالروسية - البولندية، 
بمعسكر  المعنيين  يذّكر  جديد،  إنذار  جرس 
اللحظة  الفرصة تضيق، وأن  نافذة  الهول، أن 
باتت ناضجة، لقرار بتفكيك هذه القنبلة وتحويلها 
سكني  مجمع  بمعنى  بحق  إنسانية،  مدينة  إلى 
مؤقت، يقطنه مدنيون فقط، ال مفّرخو ومدربو 
جيل جديد من اإلرهابيين، الذين سيخلقون حتما 
أزمة حدود في بضع سنين، إما لهم أو ألهالي 
من  غدرهم،  من  الهاربين  األصليين  الوطن 
القطرية  لدول  احترامي  يوما – مع  كان يظن 
جميعها في »بالد العرب أوطاني«- أن تتحول 
العراق وسوريا إلى دول مصدرة للمهاجرين، 

بعد أن احتضنت أجيال »النكبة والنكسة«؟ 

سميح صعب )كاتب وصحفي لبناني(
 

أزمة  عن  المسؤولية  والغرب  روسيا  تتقاذف 
المهاجرين على الحدود البيالروسية -البولندية، 
لألسباب  مختلفتين،  رؤيتين  الجانبان  ويقدم 
التي تدفع آالف البشر الى ركوب المجازفات، 
والعبور غير اآلمن من حدود دولة إلى أخرى، 
يدفعون  مخاطر،  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع 

فيها مرات كثيرة حياتهم؛ ثمناً لذلك. 
يعدون  األوروبي،  االتحاد  في  المسؤولون   
روسيا ومن خالل حليفتها بيالروسيا، تستخدم 
مع  التوترات  إلثارة  اليوم سالحاً؛  المهاجرين 
تسويات،  إلى  الحقاً  التوصل  بهدف  الغرب، 
ألكسندر  البيالروسي  الرئيس  إن  ويقولون: 
االتحاد  دول  معاقبة  يريد  لوكاشينكو، 
األوروبي، التي تفرض عليه دفعة إثر أخرى 
المطالبة  الحركة  قمعه  بسبب  العقوبات،  من 
بالديموقراطية، العام الماضي. وبناء على هذه 
من  الالجئين  استقدام  أن  يؤكدون  الفرضية، 

العراق وسوريا وتركيا وأفغانستان، كان عمالً 
يكن  ولم  البيالروسية،  الحكومة  من  متعمداً 
عمالً من تدبير مهربي البشر، الذين يتقاضون 
مبالغ مالية، مقابل تأمين انتقال هؤالء من بلد 

إلى بلد.   
يستند  الالجئين،  ألزمة  األوروبي  والتفسير   
في ذلك إلى اعتبارات جيوسياسية، تنفي عنها 
إلى حد كبير األبعاد اإلنسانية، وتختزل المسألة 
من  ودعم  بإيحاء  مينسك،  تمارسه  بابتزاز 

الرئيس الروسي فالديمير بوتين.    
أما التفسير الذي يقدمه بوتين لألزمة، فقد جاء 
بصيغة توجيه اللوم إلى الغرب، عن السياسات 
التي اتبعها في السنوات الماضية، حيال البلدان 
التي ينطلق منها المهاجرون. وبعبارة أخرى، 
إن  للغرب:«  القول  الروسي  الرئيس  يريد 
نتاج  هو  حدودكم،  على  اليوم  منه  تعانون  ما 
المسؤولون  أنتم  وأنكم  الخارجية،  سياساتكم 
عن أزمة المهاجرين والالجئين، وليس روسيا 
الحدود  على  يجري  ما  وإن  بيالروسيا«،  أو 
ألسباب  نتيجة  هو  البولندية   - البيالروسية 
سيما  ال  فيها،  مساهماً  الغرب  كان  أخرى، 

الحروب. 
 وكما يتبيّن أن األزمة الناشبة اليوم، ربما يعمل 
على توظيفها بوتين ولوكاشينكو، وإنما السؤال 
إلى  الناس  يدفع  الذي  ما  هو  بالطرح،  الجدير 
ترك بلدانهم، والبحث عن حياة أخرى في دول 

االتحاد األوروبي؟ 
ال يمكن أن تكون روسيا أو بيالروسيا من يفعل 
ذلك في األساس، ربما تستغل الدولتان ظاهرة 
الغرب،  المتصاعد مع  ما، في سياق نزاعهما 
وفعلت تركيا ذلك عام 2015. لكن يجدر البحث 
عراقيين  تجعل  التي  الكامنة،  األسباب  عن 

من  يرحلون  وسوريين  العراق،  من  يرحلون 
وأفغاناً  لبنان،  من  يرحلون  ولبنانيين  سوريا، 

يرحلون من أفغانستان... والسبحة تطول.    
المهاجرين  معظم  يكون  أن  مصادفة  وليس   
ويتطلعون  اليوم،  بيالروسيا  في  الموجودين 
االتحاد  نحو  الحدودي،  السياج  فوق  القفز  إلى 
لسنوات  ابتليت  دول  من  هم  األوروبي، 
ولسبب  الدمار،  وأصابها  بالحروب  وسنوات 
آخر فَْقدُ أهِلها الثقةَ بصالح األحوال في المدى 
إلى  بالذهاب  المخاطرة  ففضلوا  المنظور، 

بيالروسيا؛ وصوالً إلى االتحاد األوروبي. 
الدول  عليها  تُْقِدُم  التي  المعالجات  وحتى   
ال  اللجوء،  موجات  أو  بالهجرة،  المستهدفة 
تقدم جواباً مالئماً لألزمة. فبناء الجدران ليس 
الحل األمثل، كما أن استخدام النبرة العنصرية 
أخرى  ظواهر  إفراز  شأنه  من  والشعبوية، 
أشد ضرراً من استقبال الالجئين، أو التعاطي 
تفرضها  التي  بالحدود  األقل،  على  معهم، 

المعايير األخالقية واإلنسانية.   
 بولندا شرعت في بناء جدار على الحدود مع 
على  جدارين  المجر  بنت  وقبلها  بيالروسي، 
ببناء جدار  تركيا  وبدأت  حدودها مع صربيا، 
على الحدود مع إيران؛ لمنع الالجئين األفغان 

من دخول أراضيها. 
 لكن، هل تقدم الجدران حالً لمسألة المهاجرين، 
تضافر  حلها  ويتطلب  بكثير؟  أعمق  هي  التي 
وفي  كلها،  الدولية  والمؤسسات  الدول  جهود 
مقدمها األمم المتحدة، وتبقى أنجع الحلول هي 
تلك التي تتعاطى مع المشكلة في المكان الذي 
تنطلق منه، أي في الدول التي يهجرها أهلها، 
ويرون أنها لم تعد صالحة للسكن، ألسباب ال 

يتسع المجال لتعدادها.   
الناس،  إقناع  كيفية  في  يكمن  الكبير  والتحدي 
بأوطانها، كي ال تحزم حقائبها،  الثقة  استعادة 
العيش...  لقمة  عن  بحثاً  وجهها؛  على  وتهيم 

والكرامة.

 فوبيا
 الُكرد

 ومشروع
 األّمة بنظر
 العروبيّين
واألتراك

املقال،  هذا  قرأت  أن  بعد  احلقيقة  في 
أن  ضرورة،  أنّه  وجدت  جّداً،  أعجبني  الذي 
املقال  هذا  زاويتنا،  متابعي  أشارككم، 
للكاتب العربي، نبيل ملحم، ألنه يستحق 

أن يكون حكاية وطن.

مالبسهم  يشترون  باتوا  إنّهم  مع 
من موالت« وول ستريت« مازال  الداخلية 
العرب،  عرب ويسار، من عرب وقوميّي من 
ينظرون إلى الكردي بعّده »كائناً قادماً من 
أدغال التاريخ«، فكّل ما يأملون منه، وله أن 
يكون »بويجياً« على رصيف شارع العابد، 
أو نادل مقهى في ساحة املرجة السورية.

ليس، محمد طلب هالل من أرسى القاعدة، 
)فاقعي  اليساريّي  لكّن  فحسب،  وأورثها 
إرساء  على  العزم  دون  يوطِّ االحمرار(، 

قاعدة: »الكردي إسرائيلي املستقبل«.

إلى  وصلت  أين  من  الفوبيا  هذه  أفهم  ال 
بطبيعة  أعني،  وال  كّلها؟  األدمغة  تلك 
الرزاق  عبد  دماغ،  فصيلة  من  دماغاً  احلال، 
)يسار(  من  منظرين  شاكلة  من  عيد، 
لهم  يتسّن  لم  وهؤالء،  عرب،  و)قوميي( 
ضارب  إلى  برفعه  الكردي،  مكان  حتسي 
على  الفادح  االصرار  مع  زّمار،  أو  طبل، 
وال  املستقبل،  شوكة  الكردّي  بأّن  القول: 
يعوز هؤالء تضامنهم مع النصرة، إن كانت 
تواجه الكرد، وال داعش إن انتهكت كرديّات 
ما كان مشروعه،  إذا  أردوغان،  وال  يزيديّات، 
ال يقوم سوى على استعادة السيف الذي 
الكرد  رقاب  به  ليُحزّ  األرمن،   رقاب  طال 
العرب  تفكيك  في  وميعن  السوريي،  من 
معمل،  في  برغي  من  بدًءا  السوريي، 

وصوالً جلغرافية وتاريخ.

ال أعرف سبباً لهذه الفوبيا، سوى أّن الكرد 
)كّفاراً، وملحدين(، مع إّن الكثير من أئّمة 
كان  فإذا  )امللحدين(،  الكرد  من  املسلمي 
ثّمة  أن  أعتقد  فال  يحكم،  أن  للحاضر 
أجداد  من  أّي  قبر  على  سطا  واحد،  كرديٍّ 
ما  رضيع،  لفافة  أو  عربي،  سرير  أو  عربي، 
الكرد  املقاتلي  من  حفنة  أّن  كّله،  أعلمه 
في قلعة الشقيف، حموا القلعة ببسالة 
وإذا  بيروت،  سقوط  بعد  ما  حتى  النسور، 

كانت احلكمة للتاريخ: 

كريستوف  يلعن  أن  املسلم،  حقّ  -فمن 
كولومبوس، وقد أباد املسلمي املاندينيك، 
الهنود  مع  وتزاوجوا  أمريكا،  وصلوا  وقد 
احلمر، وانتشروا في الكاريبي أيضاً؛ ليحرث 
سيف األمريكان البيض رقابهم في مجازر 
في،  معّلقة  تزال  وما  التاريخ،  أغفلها 

انديانا، حيث موطن الهنود احلمر.

على  يحقد  أن  الهندوسي،  حقّ  من   -
علم  إن  أقّله  للتاريخ،  كوارث  املسلم 
الوسطى،  القرون  في  ذاك  الدم  بحمام 
متّت  هندوسي،  مليون   400 ان  اُعلن  حي 
أّما  للهند،  اإلسالمي  الغزو  خالل  إذابتهم 
الناجون، فقد متّ استعبادهم وإقصاؤهم. 

- من حقّ، املصري أن يثأر، للمحروسة، من 
حرمة  عثمان  ابن  انتهك  وقد  العثماني، 
أموالها  غنم  حتى  منها  خرج  وما  مصر، 
وأسر  أطفالها،  ويتم  أبطالها،  وقتل 
مآثره  بي  من  وترك  أحوالها،  وبّدد  رجالها، 

فضيلة اختراع اخلازوق.

- ومن حقّ، التونسي أن يعادي الهوتو، بعد 
مجزرة ارتكبها األوّل بحقّ الثاني، ضحاياها 
800 ألف شخص، فصارت جثثهم ملناقير 

الغربان وألنياب الضباع.

واحد على  دليالً  األمر كذلك، هاتوا  دام  ما 
خنجر كردي غُِمس في حلم عربي... دلّونا 
على كردّي واحد، خصى عربياً واحداً... جنّر 

خازوقاً واحداً... سطى على عربيٍّ واحٍد.

العربي  أنا  كذلك:  ليسوا  وألنّهم  نعم... 
كردي في حلظة ما، أقّله حي أقرأ، بكاسيه، 
حي أصغي إلى، آينور، حي أتعّلم: أّن هذا 
تراب  البالد  هذه  اجلميع،  يّتسع  الكوكب 
اجلميع، ذاك املوت ليس لي وحدي، وكذلك 

تلك احلياة.

كالم،  على  ردٌّ  والكالم  كردي  أنا  نعم   -
ناصعاً  ثّم  التاريخ،  بنصيحة  وسآخذ 

كالثلج أموت.

حكاية وطن 

مثنى عبد الكريم
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روناهي/ قامشلو ـ يتبع الحزب الديمقراطي الكردستاني نهج االحتالل التركي نفسه في تغيير ديمغرافية المنطقة وتهجير شعوبها بشتى الوسائل؛ 
وهذا ما نلمسه من هجرة أبناء باشور كردستان مؤخراً إلى الدول األوروبية، العالقين على الحدود البيالروسية ـ البولندية، وتجرعهم معاناة البرد 

والجوع، في الوقت الذي أعيد المئات منهم إلى هولير.. 

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ يشتكي أهالي الريف الشمالي للرقة من غالء األسعار في المواد االستهالكية األساسية، ويعزون ذلك إلى انعدام 
الرقابة التموينية من قبل الجهات المعنية، وخاصًة في القرى الريفية المتاخمة للمناطق اإلدارية األخرى، فيما أرجعه »آخرون« إلى أسباب أخرى، 

مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

سياسة  PDK تدفع ُكرد باشور نحو الهجرة ومواجهة المجهول

أهالي جل آغا يشتكون من غالء معاينات األطباء

ريف الرقة.. أسعار مرتفعة اعتباطيَّة وغياب رقابة الجهات المعنية!

طرق التدفئة التقليدية ال تزال 
حاضرة في تل كوجر

معمل حجر األنترلوك بالطبقة... بدء 
اإلنتاج المحلي ودعم الُبنى الخدمية

كردستان  إقليم  سلطاِت  كردٌ  نشطاٌء  حّمل 
غياب  جراَء  الهجرةِ  ظاهرةِ  تفاقِم  مسؤوليّة 
الالجئون  يعاني  شهر  نحو  فمنذ  فيها،  العدالة 
في  كردستان  باشور  كرد  من  ومعظمهم 
بيالروسيا على الحدوِد مع بولندا ظروفاً صعبةً 
ومصيراً مجهوالً، إذ ترفض السلطاُت البولنديّة 

فتح الحدوِد أمامهم للتوجه نحو بلداِن اللجوء.

أوضاٌع مأساوية للعالقني عىل 
الحدود

وعبّر أحد الالجئين في مقطع فيديو عند الحدود 
استعداِد  عن  محمد رسول،  ويُدعى  البولنديّة، 
حكومِة اإلقليم إلعادتهم إلى الديار، متحدثاً باسم 
كردستان،  باشور  في  »نحن  قائالً:  الالجئين 
يعيدونا  أن  مجدداً  ويريدون  سجٍن،  في  كنا 
إليه«، ودعا إلى »إيصاِل صوت الالجئين إلى 
ال  بأنّهم  اإلعالم،  ووسائل  الدوليّة  المنظماِت 

يريدون العودة«.
وبهذا الصدد حدثنا الرئيس المشترك للمؤتمر 
لمتابعة  وفدها  وعضو  الكردستانّي  الوطنّي 
بيالروسيا  حدود  على  المهاجرين  أوضاع 

الكرد  المهاجرين  وضع  بأّن  كرموز  أحمد 
الذين هاجروا من باشور كردستان على حدود 
عشرات  هناك  وأنَّ  للغايِة  سيٌء  بيالروسيا 

الموتى نتيجةَ البرد وقلِة الطعام والدواء. 
في  للوضع  مراقبون  يؤّكد  أخرى  جهة  ومن 
المواطنين  تهجيُر  يتمُّ  بأنّه  كردستان  إقليم 
الحاكمة،  والسلطِة  التركّي  االحتالل  بمخطٍط 
فقط،  االقتصادّي  الوضع  ليس  السبَب  وأنَّ 
العدالة  االجتماعّي وغياِب  وإنّما سوُء الوضعِ 

واحتكاِر السلطة.
على  العالقين  المهجرين  أوضاع  ولمعرفة 
حدود بيالروسيا وبولونيا أكد الرئيس المشترك 
الذي  الوفد  ومسؤول  الكردستاني  للمؤتمر 
هناك  المهجرين  أوضاع  لمعرفة  بولونيا  زار 
أّن دولة بولندا لم تسمح لوفدهم  أحمد كرموز 
المهاجرين،  مع  ويلتقي  الحدود  إلى  يصل  أن 
المهاجرون  فيه  يتواجد  الذي  »فاإلقليم  وتابع: 
طوله  يبلغ  حيث  عسكريّة،  منطقة  أُعلن 
150كم، وعرضه من 8-10 كم، من طرف 
ألف   15 من  أكثر  بحراسِة  البولنديّة  الدولة 
عسكرّي من القوات البولنديّة ولم يُسمح ألحد 

باالقتراب منهم آنذاك«.
ويبلُغ  عالقاً  بات  المهاجرين  »وضُع  وتابع: 

عددهم من 500 إلى600 شخص وهم بوضع 
نساء  منهم  األكبر  فالعددُ  للغايِة  سيء  إنسانّي 
ين جّراء البرِد  وأطفال وشباب ويعانون األمرَّ

القارِس وقلِة الطعاِم والدواء«.
أقّرتها  التي  الرسميّة  المعلومات  وبحسب 
المنظمات اإلنسانيّة ذاِت الصلة بهذا الموضوع 
باشور  من  مواطنين  تسعِة  جنازات  فإن 
كردستان موجودة في مشفى »موركين« وقد 
تُوفي مؤخراً شاٌب بسبِب البرد هناك، وأيضاً 
بطنها ووضعها  في  تُوفي جنينها  امرأة حامل 
المذكور،  المشفى  في  وهي  سيٌء  الصحّي 
عددَ  أّن  يعتقدون  بأنّهم  المنظمةُ  وأوضحِت 

الموتى أكثر من ذلك بكثيٍر. 

االقتصاد ليس سبب الهجرة

باشور  مواطني  تدفع  التي  األسباِب  وحيال 
الكبير  الشكل  بهذا  الهجرة  إلى  كردستان 
باشور  في  والناشطة  المدرسة  أوضحت 
الوضَع االجتماعَي  أّن  كردستان سينور كريم 
الهاوية وعلى  يتجه نحو  باشور كردستان  في 
نتيجةَ  الطوارئ  حالة  إعالن  باشور  حكومة 

الوضعِ االجتماعّي المتردّي.
»السبُب  قائلةً:  الهجرةِ  أسباِب  أبرز  موضحةً 
الرئيسي ليس اقتصاديّاً، بل إنَّ السلطةَ في إقليم 
في  السبب  هما  التركّي  واالحتالل  كردستان 

تردّي األوضاعِ وهجرةِ األهالي«.
إلى  عمدوا  30عاماً  حوالي  »فمنذ  وزادت: 
السيء  الوضع  هذا  إلى  هنا  الوضع  إيصال 
الذي يمّر علينا، فنتيجة قوانين السلطة الحاكمة 
وتدخل المحتل التركّي في كّلِ شاردةٍ في اإلقليم 
لم  حتى  هانئٍة  حياةٍ  بعيٍش  األمَل  األهالي  فقدَ 
يتبَق لديهم أيُّ شيٍء يربطهم بأرضهم ووطنهم 
وحب  األنانيّة  من  جٍو  خلِق  نتيجةَ  وقوميتهم 
وهذا  فقط،  والسلطِة  بالمادةِ  والتفكير  الذات 
الصدفِة،  بمحِض  فيه  نمرُّ  وضعٍ  مجردَ  ليس 
بل هو مخطٌط من قبِل حكومة باشور كردستا 
لدى  وطنيّة  روحٍ  أّي  لكسِر  التركي  والمحتِل 

لسهولِة  وتهجيره  وتجزئته  وتفرقته  الشعِب 
السيطرة عليه«. 

مساء  هبطت  المبذولة،  الجهود  وضمن 
المهاجرين  مئات  تقل  طائرة  )الخميس(، 
بين  الحدود  عند  عالقين  كانوا  العراقيين، 
بباشور  بيالروسيا - وبولندا في مطار هولير 
حكومة  باسم  المتحدث  وأعلن  كردستان، 
باشور كردستان، خالل مؤتمر ُصُحفّيٍ اعتقال 
عشرة مهربين، خدعوا المهاجرين، وابتزوهم، 
وغالبيتهم ينحدرون من مدن باشور كردستان، 

وبعد ذلك أكملت الرحلة طريقها إلى بغداد.
وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، 
العاصمة  في  مطار  من  مهاجرين  أقلّت 
هولير  إلى  متوجهة  مينسك،  البيالروسية، 

ومن ثم إلى بغداد، وعلى متنها 431 مهاجراً 
عراقياً، غالبيتهم من مواطني باشور كردستان.
آالف  بين  من  العائدين  الطائرة  ركاب 
المهاجرين، الذين تجمعوا في الغابات الواقعة 
البيالروسية، في ظل  البولندية -  على الحدود 
إلى فقدان  باردة جداً، ما أدى  درجات حرارة 

العشرات ألرواحهم.
في  قالت  العراقية،  الخارجية  وزارة  وكانت 
العاصمة  إلى  إنها أرسلت طائرة  وقت سابق: 
وثالثين  أربعمائة  لنقل  مينسك،  البيالروسية، 
إلى  العراقيين،  الكرد  من  معظمهم  شخصاً، 

هولير في باشور كردستان.

جل آغا/ أمل محمد - يشتكي معظم أهالي 
من  قامشلو  لمقاطعة  التابعة  آغا  جل  ناحية 
والتي  األطباِء،  لدى  المعايناِت  أسعاِر  ارتفاعِ 
فترةٍ  من  وترتفُع  وآخر،  طبيٍب  بين  تتفاوت 
االرتفاع  سبب  عن  مجيب  دون  ألخرى، 
التي  االقتصادي  الوضع  ضل  في  خصوصاً 

تشهده البالد.
قبل نحو 2500 عاماً يردد األطباء قبل بدئهم 
المعروف  قراط  أبي  قسم  الطب  مهنة  مزاولة 
بلقب »أبو الطب« ومما جاء في القسم »أقسم أن 
أحافظ على هذا العهد.. سأتخذ من العالج سبيالً 
لمعاونِة المرضى، وفقاً لما أتمتع به من بصيرةٍ 
وإحكام، غير متجٍه قط إلى ضرٍر أو إساءة«، 
وكان ذلك القسُم ثمرةَ تحريِر مهنة الطب من يد 
الكهنة ليكون في خدمة المجتمع والناس، وأن 
واليوم  اعتباٍر،  كّلِ  فوق  اإلنسان  تكون صّحة 
القسم  نص  يعلقون  األطباء  من  كثيٌر  زال  ما 
يعملون  كم  والسؤال  الخاصة،  عياداتهم  في 
وفق مقتضيات هذا القسم، بل إّن بعضهم يعمل 
خالفاً له مستغالً أوجاع المرضى، متاجراً بها.

مثانية آالف لرية يف ثالث دقائق

المعاينة  أجور  من  يتذمرون  آغا  جل  أهالي 
إياهم  واصفين  األطباء  من  كبير  لقسم  الغالية 
وبهذا  البشِر.  بأرواحِ  يتاجرون  الذين  بالتجار 

الناحية  العمر من أهالي  الصدد؛ حدثنا فيصل 
وهو أب لخمسة أطفال والمعيل الوحيد لعائلته 
البالغ  طفلي  أخذت  اآلن  من  مدة  »قبل  قائالً: 
عمره خمس سنوات إلى طبيب للهضم بسبب 
شكواه من وجع في معدته كانت المعاينة حينها 
ثمانية آالف ليرة، ولم يستغرق فحُص الطبيِب 
الدواء،  له  ووصف  دقائق  ثالثة  سوى  البني 

والذي كلفني شراؤه 35 ألف ليرة«.
ثالث  ذلك،  يجوُز  »هل  قائالً:  العمر  وتساءل 
األطباء  جشع  أصبح  ليرة؟   8000 بـ  دقائق 
ووضع  المحاسبة  ويجب  منطقّي،  غير  أمراً 
الصحّي  الوضعِ  استغالِل  من  تمنعهم  قوانين 

االضطرارّي للمرضى«.

فيما ذكرت الشابة شيرين ياسر أنّها تُعاني من 
آالٍم في الرأِس بسبِب مرِض الشقيقة، وفي كّلِ 
مرةٍ تزوُر الطبيَب المختصَّ تصُل المعاينة مع 
الدواء إلى نحو أربعين ألف أو تتجاوزه«، وبعد 
تستغرُق  الطبيِب  عيادةِ  في  لساعاٍت  االنتظار 
المال وال  الكثير من  مع  دقائق  المعاينة بضَع 

جدوى من الدواء«.
لتحمِل  أضطر  قولها: »أحياناً  وتابعت شيرين 
أصبحوا  الذي  األطباء  أزوَر  لكيال  الوجع 

يستغلون أمراضنا لبناِء ثروة«.

حتى األطباء يشكون الغالء!

يعد أبناء ناحية جل آغا من ذوي الدخل الحدود 
قليلة  الناحية  في  الموجودة  الطبية  والعيادات 
ناهيك عن عدم توفر مستشفى، لذا يلجأ أهالي 
مدينة  خصوصاً  المجاورة  لمدن  إلى  الناحية 
من  المزيد  دفَع  يكلفهم  األمر  وهذا  قامشلو، 
وبذلك  المواصالت،  ووسائل  التنقل  في  المال 
تكلف زيارة اعتيادية لطبيب مع تكلفة األدوية 
األمر،  تطلّب  إن  العمليات  مع  والتحاليل 

مجهوداً وعمالً لمدة ثالثة أشهر أو أكثر.
في  مواطٌن  وهو  فرحان  محمود  ويتساءل 
الفقير  يأتي  أين  من  عمره،  من  الخمسينات 
بتكلفِة المعاينِة في ظل هذه الظروِف المعيشيّة 
المرضى فهم  يأبه األطباء بوجعِ  الصعبة »ال 
أنيَن  يسمعون  ال  النقود  لجمع  آلة  أصبحوا 
لمالبِس  يكترثون  وال  عياداتهم  في  المرضى 
ال  وكأنّهم  يرتدونها،  التي  المهترئة  الفقراِء 
فيه  يضُع  الذي  الجيب  ذاك  سوى  يُبصرون 

المريض يده إلخراجِ ثمن المعاينِة«.
كما وحدثتنا شمسة عالء الدين بصوٍت يغصُّ 
زوجها  وفاة  بعد  لوحدها  تعيُش  فهي  بالوجع، 
المال  بعض  استدانت  واليوم  لها،  معيَل  وال 
وزارت الطبيب الذي بدوره حّولها إلى المشفى 
أين  من  وتسأل:  مفتوح،  قلب  عمليِة  إلجراِء 
تكلفِة  من  أدري،  ال  العمليِّة؟  بتكلفِة  سآتي 
المعاينة إلى الفحوصاِت الطبيّة والتحاليل، إلى 

العملية كل هذا يغفل عنه األطباء«.
نسائيّة  أمراض  طبيبة  وهي  أوسي  زوزان 

وتوليد، بررت غالء المعاينِة بالغالء، وقالت: 
»الجميُع يتهم األطباَء بالجشع ويتساءلون عن 
سبِب ارتفاعِ المعاينات ولكن أليس الطب مهنةً 
نظرنا  إن  لنا،  رزق  باب  هو  المهن؟  كباقي 
إلى كّلِ شيٍء حولنا، فكلُّ شيء غاٍل، الطعاُم، 
المالبس، إذاً األمر ال يقتصر فقط على معاينة 
االقتصادية  باألزمة  األمُر متعلق  بل  الطبيِب، 

التي تأثر بها الجميع ومنهم األطباء«.
األطباء  من  الكثير  هناك  »نعم  وتابعت: 
قبل  من  محاسبتهم  ويجب  المرضى  يستغلون 
بأن جميع  يعني  هذا ال  ولكن  باألمر  المعنيين 

األطباء يُقدمون على هذا األمر«.
متنقلة،  طبية  عيادات  لوجود  مناطقنا  تفتقر 
من  وتجولت  العيادات  هذه  انتشرت  وبحال 
التكلفة  عبء  سيخفُف  فهذا  ألخرى  منطقة 
كما  المواطنين  كاهِل  عن  لألطباء  الباهظة 
يتوجب وجودُ عياداٍت مجانية في المناطق تقوُم 
بكشوٍف طبيّة مع توزيعِ أدوية مجانية، في سبيِل 
بحلوٍل  مقترحات  الماليّة، هي  األعباء  تخفيف 
غير كاملة، ولكنها مطالٌب محقّة من المواطنين 
في  الواردة  الحقوق  أهم  أحد  السليمة  فالصحة 
وينبغي  اإلنسان،  لحقوِق  العالمّي  اإلعالن 
والمتاجرةِ،  الِسجاِل  من  الطِب  مهنة  تحرير 
على  األطباء  حقوَق  يحفُظ  بما  المهنِة  وتنظيُم 
أال تكوَن على آالِم الناس وأوجاعهم، ولكن هل 

من مجيب؟

الغالء الواضح في المواد االستهالكية والغذائية 
بل  الساعة،  وليد  ليس  الشمالي  الريف  في 
مرتبط بعموم ارتفاع األسعار في مناطق شمال 
التموينية،  الرقابة  غياب  ومع  سوريا،  وشرق 
المواطن  يُصبح  القرى  بعض  في  وانعدامها 
تجار  قبل  من  المباشر  لالستغالل  عرضة 
التجزئة والمفرق، وفريسة األسعار االعتباطية 

والكيفية للتجار.
ويُنطبق الغالء الذي نتحدث عنه أيضاً بأسعار 
والبيطرية،  البشرية  الصيدليات  في  األدوية 
من  كبير  بشكٍل  تتفاوت  أسعارها  بدأت  حيث 
صيدلية ألخرى، ومن تاجر إلى آخر في نفس 
ل  عوَّ في حين  الجغرافية،  المنطقة  أو  القرية، 
ضرورة  على  المناطق  هذا  في  مواطنون 
دوريات  وتسيير  التموينية،  الرقابة  تكثيف 
لضبط األسعار، وفرض غرامات رادعة بحق 

المخالفين.

أسعار مرتفعة... وال رقابة 
متوينية...!

صحيفتنا »روناهي« أجرت لقاءات مع مواطنين 
وأصحاب محالت تجارية في قرية تل السمن 
لالستفسار  الرقة(،  شمال  كلم   35( الشمالي 
في  المواطنون  منه  يشتكي  الذي  الغالء  عن 
»لقد  السعيد:  خليل  المواطن  يقول  القرية  هذه 
أثقل كاهلنا ارتفاع المواد االستهالكية اليومية، 
هذا  لماذا  أعلم  وال  بالتحديد،  القرية  هذه  في 
إذا  قريتنا  في  األسعار  في  الجنوني  االرتفاع 
أسعار  فمثالً  لنا،  المجاورة  بالقرى  قيست  ما 
ليرة   )4000 )2500ـ  من  تصل  عندنا  اللبن 
سوريّة للكيلو غرام الواحد، بينما في المناطق 
المجاورة لنا هي )1800ـ 3500(، وقس على 
أسعارها  انخفضت  التي  البندورة  أسعار  ذلك 
في اآلونة األخيرة إلى 500 ليرة سوريّة للكيلو 
غرام الواحد، بينما هي اآلن تصل إلى 1500 

ليرة وما فوق...؟!«.
على  تموينية  رقابة  »ال  السعيد:  وأردف 
المحالت التجارية، والصيدليات في القرية، لم 
نَر أي جهة تزور هذه المحالت منذ زمن...!، 
في  بينما  فيها،  لألسعار  لوائح  أي  أالحظ  ولم 

على  لألسعار  لوائح  هنالك  األخرى  المناطق 
وال  للبضائع،  الشرائية  القيمة  توضع  أساسها 

يتعرض المواطن للغبن عند الشراء«.
وطالب السعيد في نهاية حديثه الجهات المعنية 
بتخفيض الضرائب الجمركية المفروضة على 
المواد األساسية التي يحتاجها المواطن، ولسد 
تجار  وخاصةً  التجار،  يختلقها  التي  الذرائع 
في  يساهم  مما  الرئيسين  والموزعين  الجملة 
الشرائية  القدرة  وزيادة  أسعارها،  تخفيض 

للمواطن المنهك أصالً«.

فوارق األسعار »كيفية 
واعتباطية«

من جانبه ال يرى المواطن مصعب الحمد بُداً 
القرية  من  اليومية  قسم من حاجاته  من شراء 
يقول:  للتنقل...  وسيلة  وجود  عدم  بسبب 
من  الخضروات  بعض  شراء  إلى  »أضطر 
محالت القرية /تل السمن/ مقارنة بأسعارها في 
القرى المجاورة، واألسواق األسبوعية الشعبية 
كسوق /قرية الهيشة ـ  حزيمة ـ تشرين/ فهنالك 
ليرة   )2000 200ـ   ( من  باألسعار  فوارق 
بحسب  بكثير  األرقام  هذه  وتتجاوز  سورية، 

البضاعة المراد شرائها«.
وأضاف: »إلى جانب غالء المواد االستهالكية، 
لمست  ألخرى  منطقة  من  أسعارها  وتفاوت 
أكثر  في  فتُجبر  األدوية  أسعار  في  غالًء 
الذين  الصيدالنيين  من  الستدانتها  األحيان 
تحّول -البعض منهم/ إلى تاجر جشع، وتستسلم 
األدوية، وعدم  ثمن  لجشعه بسبب عدم وجود 

المعنية،  الجهات  من  يحاسبهم  من  وجود 
وأصحاب االختصاص«.

على  بالتأكيد  حديثه  الحمد  المواطن  واختتم 
ضرورة وضع لوائح تسعيرية للمواد، ووجود 
أصحاب  من  واختصاصية  تموينية،  رقابة 
الخبرات على الصيدليات البيطرية والبشرية، 
غرامات  وفرض  منهم،  للجشعين  حد  ووضع 

رادعة على المخالفين.

نتعرض لالستغالل والخسارة 
أيضاً...!

)صاحب  المحمد  طه  المواطن  بيّن  بدوره 
المواد  أسعار  في  الغالء  بأن  تجاري(  محل 

االستهالكية،  المواد  ارتفاع  سببه  االستهالكية 
الموزعين  لدى  السوق  أسعار  وتأرجح 
التي  منبج(،  ـ  )الرقة  كـ  المدن  في  الرئيسين 
المتحكمين  هم  لذلك  منها،  البضاعة  جلب  يتم 
األميركي،  بالدوالر  والشراء  السوق،  بأسعار 
تتفاوت  البضاعة  أسعار  يجعل  األمر  وهذا 
بسبب ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الليرة 

السوريّة أمامه«.
المحالت  أصحاب  بأن  المحمد  أوضح  فيما 
بسبب  أيضاً  لخسائر  يتعرضون  التجارية 
أو  الجملة،  أسعار  ثبات  السوق، وعدم  تذبذب 
الرئيسين  الموزعين  قبل  من  التالعب  أحياناً 
بعض  وكساد  الجشع،  بدافع  السلع  بفواتير 
المواد الغذائية، والخضروات بسبب قلة الطلب 
من قبل المستهلكين، لذلك هم عرضة لخسارة 

المستهلك الحتكاكهم المباشر معه«.

الطرق  بعض  ـ  المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
التقليدية القديمة للتدفئة ال تزال تفرض نفسها 
على سكان األرياف في تل كوجر رغم توفر 

مادة المازوت إلى حٍد ما.

باللجوء  كوجر،  تل  بلدة  أرياف  أهالي  يستمر 
إلى طرق قديمة استخدمت منذ زمن بعيد رغم 
إال  الوقود، والكهرباء  توفر طرق حديثة مثل 
لدى  البدائية تالقي رواجاً  أن بعض األساليب 
هذه  استخدام  في  أسبابه  له  فكّلٍ  القرى  أبناء 

الطرق.

العائلة كبرية واملازوت ال يكفي

قرية  أبناء  من  الحاج  هللا  عبد  المواطن  يقول 
بديلة  استخدام طرق  إلى  يلجأ  أنه  تل مشحن، 
األخشاب،  استخدام  مثل  المحروقات  عن 
وعدد  كبيرة  عائلته  إن  الحاج  يضيف  كما 
الوقود  لذلك مخصصات  أطفاله وإخوته كبير 
الممنوحة له من قبل المحروقات ال تكفي لذلك 
بديلة  أساليب  عن  للبحث  مضطراً  نفسه  يجد 
السوق  في  المحروقات  سعر  الرتفاع  ونظراً 
السوداء فهو اآلن مضطر لالعتماد الكلي على 
منها  االستفادة  يمكن  ال  التي  األخشاب  بقايا 
للبحث  أحياناً  أنه يضطر  كما  المنشرة،  داخل 
بعض  في  األشجار  بقايا  من  األخشاب  عن 
فصل  في  منها  واالستفادة  المجاورة  البساتين 
الشتاء، كما أنه يعمل صيفاً على تأمين الخشب 
خوفاً من انقطاع مادة المازوت لذا فهو يعّول 
إضافياً  حالً  تشكل  التي  األخشاب  على  كثيراً 

لمسألة التدفئة الشتوية.

عادة متوارثة

مادة  يوجد  كوجر،  تل  ريف  أنحاء  جميع  في 
التدفئة  في  الريف  أبناء  يستخدمها  أساسية 
الحيوانات  روث  هي  المادة  هذا  الشتوية، 
يعمل  حيث  والماعز  واألغنام  األبقار  مثل 
مع  الحيوانات  روث  خلط  على  القرى  أبناء 
تُشكل على شكل  القش وعمل خلطة  أو  التبن 
الشمس  أشعة  على  تنشيفها  يتم  دائرية  قوالب 
في الصيف ثم تنقل إلى مكان مغطى من أجل 
الحفاظ عليها في  الشتاء من األمطار، تخبرنا 
أم علي عن هذه المادة التي تسمى في الريف 
بـ »الجلة«، تقول أم علي أنها تجمع الجلة في 
مادة  الجلة  وتعد  عاماً،  عشرين  منذ  الصيف 
الريف  أبناء  لدى  الشتوية  التدفئة  في  أساسية 
كما تشير إلى أنها تستخدمها في أمور اخرى 

مثل تسخين المياه وإعداد التنور.
عادة  هي  العملية  هذه  أن  تضيف  علي  أم   
مثالً  فهي  السنوات  مئات  إلى  تعود  متوارثة 
ورثتها عن أمها وجدتها، إذاً ال عالقة لمسألة 
توفر الوقود من عدمها إال أنها تنصب في خانة 
عليه جل  يسير  الذي  الحياة  وأسلوب  العادات 

أهالي الريف.

طرق بديلة

ال تقتصر التدفئة في األرياف ومعظم مناطق 
يجد  إنما  المحروقات  على  فقط  الجزيرة  إقليم 
الشتوية  التدفئة  تحدي  أمام  أنفسهم  األهالي 
استغالل  إلى  يلجأ  من  منهم  عام،  كل  في 
ساعات توفير الكهرباء واستخدام التدفئة على 
إلى  يلجأ  فهو  اآلخر  البعض  أما  الكهرباء، 
حرقه  يمكن  وما  والبالستيك  الكرتون  جمع 
ويستخدمه بهدف توفير المحروقات ألغراض 
كمادة  الخشب  يدخل  السياق  ذات  في  أخرى، 
تل  بلدة  أبناء  يجمع  حيث  الشتاء،  في  أساسية 
كوجر األخشاب من البساتين وأيضاً من بقايا 
حقول القطن التي تساعد في تأمين التدفئة في 
الشتاء، يضاف إلى كل ما سبق الجلة ومخلفات 
منها،  االستفادة  يمكن  التي  األليفة  الحيوانات 
حالياً  تعتبر  مادة  المحروقات  مادة  أن  رغم 
مؤمنة وفي متناول المواطن إال أن نمط معيشة 
جميع  في  نفسه  يفرض  يظل  الريف  أبناء 
األحوال وتبقى بعض طرق التدفئة ثوابت في 

حياة المواطن الريفي البسيط.

التحتية  البنية  روناهي/ الطبقة - بهدف دعم 
والشوارع  للطرق  األساسية  المواد  وتأمين 
المحلية  الطبقة قامت لجنة اإلدارة  في مدينة 
بمشروع  الطبقة  مدينة  في  والبلديات  للبيئة 
تفعيل معمل حجر األنترلوك« أحجار الرصيف 
والبلوك« وذلك ضمن مشروع يسعى للنهوض 
باإلنتاج المحلي ويضمن جودة اإلنتاج للمواد 

األساسية للمشاريع الخدمية. 
للبيئة  المحلية  اإلدارة  لجنة  مشاريع  ضمن 
اإلنتاج  لتحسين  التي تسعى  بالطبقة  والبلديات 
المحلي والرقي بالمدينة، أقرت اللجنة مؤخراً 
بتكلفة  األنترلوك  حجر  معمل  تأهيل  مشروع 
79000 دوالر أمريكي والذي استغرق تأهيلهُ 
أربعة أشهر حتى تم االنتهاء من تجهيز اآلالت 
تجريبية  فترة  في  اإلنتاج  واختبار  األساسية 

دامت شهر تقريباً.

تطوير اإلنتاج املحيل 

حيث بدأ المعمل إنتاجهُ الفعلي للحجر والبلوك 
وللحديث  فعلياً،  المصنعة  المواد  وأثبَت جودة 
لقاء مع مسؤول ومشرف  المعمل أجرينا  عن 
الفصيح  تيسير  الطبقة  في  األنترلوك  معمل 
األنترلوك  معمل  »يقع  بقولِه:  أفادنا  والذي 
المدنية  اإلدارة  لمبنى  الجنوبية  الساحة  في 
الديمقراطية في الطبقة المعروف بالبرج حيث 
تم اختيار هذا المكان لكي يبقى المعمل ضمن 
البضائع  نقل  عملية  من  يسهل  مما  المدينة 

والحجر إلى مكان العمل في الشوارع والحدائق 
التخريب  سنوات  بعد  الصيانة  وعمليات 
المدينة  التحتية في  البنية  التي طالت  والتدمير 
هذا  ويعتبر  داعش،  مرتزقة  سيطرة  عهد  في 
المعمل خطوة مهمة للنهوض بالواقع الخدمي 
سيما  وال  المحلي  اإلنتاج  وتطوير  المدينة  في 
شمال  مستوى  على  الثاني  المعمل  يعد  أنهُ 
كان  الذي  كوباني  معمل  بعد  سوريا  وشرق 
في  والبلوك  األنترلوك  حجر  إنتاج  في  األول 

شمال وشرق سوريا«.

أهمية املعمل

إنتاج  في  المعمل  أهمية  إلى  الفصيح  وأشار 
المواد الخام األساسية ألعمال الصيانة وتجميل 
حجر  مثل  والطرق  والشوارع  الحدائق 
الرصيف والرديف والسواقي المطرية، والتي 
يتم إنتاجها وفق عشرة قوالب منها قالب حجر 
الرصيف وقوالب األنترلوك بأشكالها الهندسية، 
القياسات  ذو  المعماري  البلوك  لقوالب  إضافة 
والخمسة  العشرة  بلوك  قياس  مثل  المتنوعة 
عشر والعشرين والهوردي، حيث ينتج المعمل 
500 متر يومياً من حجر األنترلوك والسواقي 
المطرية، و1250 بلوكة عمارية بشكل يومي 
بالقرب  خاصة  مستودعات  في  تخزينها  ويتم 

من المعمل.

اكتفاء ذايت

حجر  يوفر  المعمل  أن  الفصيح  وأضاف 
يحقق  مما  المنطقة  في  والبلوك  األنترلوك 
االكتفاء الذاتي، وبجودة عالية حيث يتم إنتاج 
حجر الرصيف من خليط إسمنتي قوي يختلف 
عن باقي المعامل مما يزيد من مقاومة الحجر 
والبلوك لسنوات أكثر بعد تركيبه في الشوارع 

والحدائق والمؤسسات في المدينة. 

طه المحمد خليل السعيد


