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روناهي / قامشلو ـ لو كانت حالة 
الوجع والمرض بيد اإلنسان لما مِرَض 
الليل؟  منتصف  في  قامشلو  في 
ألنه لن يجد طبيباً في المستشفيات 
الخاصة!، وبحكم كثرة األمراض في 
بالدنا أصبحت هناك عشرة عمر بين 
تتصل  قد  ولذلك  وطبيبه،  المريض 
بطبيب لك عليه بعض الموانة كي 
يأتي ليرى حالتك، وهذا األمر قليالً ما 
يحدث، بحكم أن الكثير منهم يغلقون 
مهنتهم  ويتناسون  هواتفهم 
اإلنسانية، وحاجة المريض لهم، وحتى 
البعض منهم يردون عليك »ماني 
فاضي« وقد يكون يدخن األركيلة مع 
أصدقائه، راجعنا مشفى تابع لإلدارة 
الذاتية في حال إسعافية ولم نجد 
أي طبيب وعند االتصال بأحد األطباء 
قال أنا في مزرعتي والطريق طويل 
وليس بمقدوري المجيء، وحتى لو 
صادفك الحظ ومِرضَت في وقت يتوفر 
فيها األطباء في المستشفيات الخاصة 
فستشعر نفسك كأنك دخلت سوق 
للقصابين ويقومون بتجربة كل أنواع 
السكاكين على رقبتك من معاينة 
عالية للطبيب، وثمن دخولية المشفى، 
ناهيك عن تحاليل قد ال تلزم، ولكن من 
باب أن يرتاح بال الطبيب؛ ألن صحتك 
تهمُه كثيرًا، وهذا غير األدوية التي 
يكتبها لك، وطبعاً ال داعي للحديث عن 
أسعار األدوية والتي باتت غالية لدرجة 
أنه في حال تناولت الدواء وتذكرت 
السعر أصابك مرض آخر من القهر، 
ويبقى أن ننوه بأن الكالم غير ُمعمم 
وكل جزار عفوًا طبيب ومسلخ عفوًا 
مشفى يعرفون أنفسهم، ونذكركم 
بأن مهنتكم إنسانية ومن يراجعكم 

هم بشر ليس إال.

بعدسة: جوان محمد

سيدات فولفسبورغ 
يتّوجَن بلقب الدوري األلماني

رحيل الشاعرة أمينة مكاحلي.. 
الموت هو النسيان

الدوري  بطولة  لقب  فولفسبورغ  استعاد 
األلماني لكرة القدم للسيدات، عقب فوزه 
الكاسح 10 × 1 على فريق كارل زايس 
رسمياً  ليضمن  الترتيب،  متذيل  جينا، 
مع  عليها  تنافس  التي  بالبطولة  تتويجه 
المرحلة  انتظار  دون  ميونخ،  بايرن 

األخيرة للمسابقة.
عام  البطولة  لقب  أحرز  بايرن  وكان 
التي  فولفسبورغ  سلسلة  لينهي   ،2021

استمرت لمدة 4 سنوات.
 56 إلى  فولفسبورغ  رصيد  وارتفع 
صدارة  في  التحليق  ليواصل  نقطة، 
بفارق 4  متفوقاً  البطولة،  ترتيب  جدول 
نقاط على أقرب مالحقيه بايرن ميونخ، 
الذي تغلب 3 × 0 على باير ليفركوزن 

في المرحلة قبل األخيرة للمسابقة.
لفولفسبورغ  األخيرة  المباراة  وأصبحت 

بمثابة  ليفركوزن  أمام  الموسم  هذا 
احتفالية للفريق.

بالثنائية  التتويج  لفولفسبورغ  ويمكن 
أخرى،  مرةً  والكأس(  )الدوري  المحلية 
ألمانيا  كأس  بلقب  الفوز  في  يأمل  حيث 
للموسم الثامن على التوالي، عندما يلعب 
النهائي أمام توربين في مدينة كولون يوم 

28 أيار الجاري.

غادرت  عاماً،  وخمسين  خمسٍة  عن 
العالم الشاعرةُ الجزائرية أمينة مكاحلي؛ 
إحدى األسماِء النِشطة في الساحة الثقافية 
بالجزائر، وفي مدينة وهران خصوصاً.

تنّوعت كتابات امينة مكاحلي بين أجناس 
أدبية مختلفة؛ إذ كتبت في الشعر والرواية 
والقّصة القصيرة. وقد نشَرت نصوَصها 
عدّة  وضمن  اإللكترونية  مدّونتها  على 
اللغِة  بالفرنسية؛  شعرية،  أنطولوجياٍت 
لغاٍت  إلى  مترجمةً  أو  بها،  كتبت  التي 
عدّة؛  أدبيةً  بجوائز  وفازت  أُخرى، 
سنغور  سيدار  ليوبولد  »جائزةُ  أبرُزها 

الدولية للشعر«.
صدر للشاعرة الرحالة في 2015 كتاٌب 
واألساطير«  الخيل  »تيارت:  بعنوان 
ضمَّ نصوصاً أُرفقت بصور فوتوغرافية 
في  ورواية  وّضاحي،  ناصر  للمصّور 
المحترق«،  »الرّحالة  بعنوان   2017

ال  »الفيَلة  بعنوان  قصصية  ومجموعة 
وأُخرى   ،2018 في  بالنسيان«  تموت 
الصغيرة«  الصمت  »حصى  بعنوان 
صدرت ترجمتُها إلى اإليطالية مطلع هذا 
سينزيا  اإليطالية  الشاعرة  بتوقيع  العام 

دامي.

إضافةً إلى كتاباتها، كان ألمينة مكاحلي 
الثقافية  الحياةِ  في  مختلفة  إسهامات 
الجزائرية، من بينها إشرافها على تنظيم 
لإلبداع«  الدولي  ثامورانوي  »مهرجان 

في مدينة وهران غرب البالد.

لن نهزم و أوالء أمهاتنا

نحن  طاقتها/  وكامل  بكل  وجودية  تخوض حرباً  )تركيا 
كل  ستحتل  تركيا  تركيا/  بمواجهة  لنا  قِبََل  وال  ضعفاء 
هي  الكردية  القضية  يتفهم  من  أفضل  كردستان/  أجزاء 
تركيا/ تركيا ال تعادي الشعب الكردي إنما تحارب حزباً 
سياسياً بعينه/ على حزب العمال الكردستاني أن يحارب 
تركيا في تركيا ويُجنب باقي أجزاء كردستان من ويالت 
آفا وجنوب كردستان هناك مكتسبات  الحرب/ في روج 
للخطر  يُعرضها  الكردستاني  العمال  وحزب  كردية 
وتجتثهم  الكريال  على  ستقضي  تركيا  تركيا/  مع  بحربه 
من الجبال/ علينا أن ال نستفز تركيا/ سنحارب ونقاوم بكل 
ولشعبنا(  لنا  والكرامة  الحرية  لنحقق  طاقة  من  نملك  ما 
الكردي  الشارع  يتداولها  التي  الجمل  آالف  من  وغيرها 
هوادة  دون  المستمر  التركي  العدوان  جّراء  األيام  هذه 
على قوات الكريال في مناطق الدفاع المشروع، بعضها 
تُعبّر عن القلق وبعضها تُعبر عن الخوف وبعضها تعبر 
عن السفالة في أرذل صورها، بعضها صادرة عن طيب 
عن  وبعضها  بالنفس،  ثقة  والال  بالسذاجة  ممزوجة  نية 
تلين  ال  فوالذية  إرادة  وبعضها عن  وسوء طوية،  خبث 

وال تعرف التردد.
مراسم  من  عائداً  كنت  وبينما   ،)2013( العام  شتاء  في 
الشهداء في مزار شهداء قامشلو برفقة الزميل اإلعالمي 
قد  كان  الشهداء  بعائلة من عوائل  بنياد جزيري، مررنا 
استشهد اثنين من أبناءها في جبال كردستان منذ سنوات، 
الحفاوة والترحيب، وراحت  بالكثير من  العائلة  استقبلتنا 
على  طعام  من  تيسر  ما  لنا  تحضر  أمهاتنا،  ككل  األم، 
عن  استشهدوا،  الذين  أبناءها  عن  تتحدث  وهي  عجل، 
عن  األوضاع،  عن  قليل،  منذ  واريناهم  الذين  الشهداء 
المقاتلين في الجبال، ككل أم كانت تبكي وتبتسم وتضخ 

كل مشاعرها الدافئة في شرايين شتاءنا ذاك.
كل شيء في البيت من مائدة الطعام مروراً بفرش البيت، 
وكل ما يحتويه المنزل يشير إلى أن العائلة ميسورة الحال، 
في بحبوحة من العيش، جلسنا على حواف حنانها الدافق 
وتبادلنا أطراف الحديث ونحن نزدرد طعامها، تحدثنا عن 
وإلى  يحدث،  أن  يمكن  ما  مآالت  سوريا،  في  األوضاع 
أين تتجه األمور؟، الصعوبات والتحديات التي بانتظارنا 

والمهام الملقاة على عاتقنا في قادم األيام.
اختصرت األم - بحدس أمومتها - كل حديثنا وهي تدفع 

بالمأكوالت إلى صحوننا، قالت:
ستمر علينا أيام، تكون فيها جلسة آمنة كهذه هي أقصى ما 
نحلم به، وقد نتذكر هذه الجلسة بحسرة ونحن في خيمة ما 

بعيداً عن جبهات القتال حيث أبناءنا يخوضون غمارها.
قد تمر أيام، يكون فيها إشعال هذه المصابيح الكهربائية 
حلماً بعيد المنال ونحن منتثرون خارج مدننا وقرانا، وقد 
تمر أيام يكون فيه مجرد التفكير بالمحروقات والتدفئة ترفاً 
قد يأتي يوم ونحن جوعى ال طعام وال شراب  ال واقعياً 
وال مؤنة في مطابخنا، قد نفقد كل أموالنا ومدخراتنا، قد 

وقد وقد.
كل هذا غير مهم، حتى إن اضطررنا أن نأكل الحشائش 
واألعشاب )الجملة التي استخدمها فيما بعد القيادي صالح 
الحصار  الجيدين –  أخوتنا –  مسلم عندما فرض بعض 
التي  بقضيتنا  إيماننا  نفقد  أن ال  المهم في كل هذا  علينا( 
رواها أبناءنا بدمائهم ودفعوا أعمارهم ثمناً لها، لن نخون 

أحالم وتضحيات أبناءنا.
ما  كذلك  وسيبقى  ذاكرتي  في  عالقاً  بقَي  األم  هذه  كالم 
الغد  مالمح  يرسم  الذي  الوحيد  المعيار  ألنه  حييت، 
ومآالته، ودون ذلك فكل كالم هو عبارة عن ثرثرة و لغو 
ال زبدة فيه، ذلك أن تركيا هي عدو وجودي مطلق لكل ما 
هو كردي، وهي أعجز من أي مرحلة سابقة في تاريخها 

ونحن كشعب أقوى من أي مرحلة سابقة في التاريخ.
في  العثمانية  الدولة  واصفاً  الكواكبي  الرحمن  عبد  يقول 
طبائع استبداده )فناء دولة االستبداد ال يصيب المستبدين 
ألن  والديار،  والناس  األرض  دمار  يشمل  بل  وحدهم، 
ضرب  تضرب  األخيرة  مراحلها  في  االستبداد  دولة 
عشوائي كثور هائج أو فيل ثائر في مصنع فخار وتحطم 
نفسها وأهلها وبلدها قبل أن تستسلم للزوال، وإنها ال ريب 

إلى زوال(.

آخر الكالم 

مصطفى بالي

العدوان على شنكال.. 
طريق الدولة التركية، والجهات المعادية؛ 

الملي«..«11 لتطبيق »الميثاق 

»انكسر جدار األمان« عبارة تتبعها غصة من شابة تعرضت لالختتان في طفولتها 
وهي بعمر العاشرة؛ بهدف الحفاظ على عفتها وطهارتها، والسيطرة علّيها 

جنسيًا، والحد من مشاعرها في مراحل معينة من مراحل حياتها...«2

»ألّنها أنثى« ... 
ختان البنات ظاهرة تنتهك أنوثة المرأة

حقق نادي األسايش بطولة دوري األشبال بكرة القدم على حساب نادي جودي 
والذي انسحب قبل نهاية الشوط األول بدقائق اعتراضاً على القرارات التحكيمية، 

في سيناريو بات يتكرر في عدة مباريات نهائية لمختلف الفئات...«12

نهائي دوري األشبال ُمخّيب لآلمال؟

أكد اإلداري في مجلس ناحية الدرباسية، رستم بكر، أن السياسات العدائية، التي 
تمارسها دولة االحتالل التركي تجاه شعوب المنطقة، ليسب بجديدة، ألن جذورها 
تمتد إلى مرحلة اإلمبراطورية العثمانية، التي تقوم على أساس دماء الشعوب، 
وأوضح: أن العثمانية الجديدة تتبع أساليب عصرية في تكتيكها اليوم، من خالل 
التعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في ضرب حركة التحرر الكردستانية 

بمناطق الدفاع المشروع...«6 

رستم بكر: 
مشروع األمة الديمقراطية 

أمل الشعوب في الحرية، 
وفي الخالص

ماني فاضي – 
الهاتف مغلق إلخ... 

مستشفيات فارغة من 
األطباء لياًل!

عين روناهي

استنكر أهالي مدينة قامشلو العزلة، 
التركية على  الدولة  التي تفرضها 
وأكدوا  أوجالن،  اهلل  عبد  القائد 
وصريح  واضح،  انتهاك  بأنها هي 
للمواثيق الدولية والقيم اإلنسانية، 
وطالبوا المنظمات المعنية بحقوق 
إنهاء  أجل  من  العمل  اإلنسان 
القائد  وتحرير  المفروضة،  العزلة 
العدالة  جسديًا، ومعاقبة حكومة 

والتنمية...«3

مواطنو قامشلو: 
حرية القائد أوجالن 
هي حرية الشعوب 
التواقة إلى الحرية

الحرِب  ضحايا  األطفاُل  كان  لطالما 
خالل أكثر من عقٍد من عمِر األزمِة 
السورّيِة، فال يجوُز أن يكونوا وقودها 
عبر تجنيِدهم لما له من انعكاسات 
على المستوى االجتماعّي واالقتصادّي 
والتعليمّي، تتجاوُز أبعاَد الحاضر إلى 
المستقبل، وتكتمُل جوانُب المأساِة 
بإضافة مشاهِد النزوِح والمخيماِت 
التي يعيشون فيها، ولذلك فإنَّ حمايَة 
الطفولِة قضيٌة أخالقّيٌة قبل أن تكوَن 
قانونّية، وما دام العمل قد بدأ ولم 
لتحصيِن  قراراٌت  وصدرت  يتوقف، 
التعديات  أنواِع  كلِّ  من  الطفولِة 
وانتشالهم من مياديِن العمِل، فاألمُل 
وطيٌد بإنهاِء الظواهِر السلبّيِة...«9

العمُل مستمرٌّ للحدِّ 
من تجنيِد األطفاِل

أردوغان  التركي  الرئيس  إطالق 
تصريحات حول مشروع إعادة الالجئين 
السوريين إلى بالدهم سوريا ليس 
بالمستغرب، ولم يحمل الجديد، ورقة 
الالجئين السوريين كانت دائمًا على 
طاولة المساومات السياسية...«7 

التركي  المشروع 
إلعادة السوريين.. بين 
رخاوة الطرح وفاعلية 

اإلدارة الذاتية
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مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس 

/1754/ لعام 2022م
على السيد: أحمد اإلبراهيم 

بن محمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/5/14م 
للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: محمود الحسين بن 
علي، بطلب: تثبيت عقد بيع  

سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

تبليغ رقم /3557/ لعام 
2022

على السيد: أحمد بليجان بن 
حسن

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج – 
ديوان غرفة2 بتاريخ 

2022/5/14م
للنظر بالدعوى األساس 

/480/ المقامة عليك من قبل: 
محمد نعسان بن حسن
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس 

/214/ لعام 2022م
على السيد: أدهم شمسي نبي 
الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األربعاء الواقع في 
2022/5/11م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: 

عمر طيبة بن يحيى، بطلب: 
تنفيذ التزام وتعويض 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس 
/2586/ لعام 2022م

على السيد: أدهم نبي بن 
شمسي الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2022/5/11م 

للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عالء حمد االسماعيل 
بن عبد اللطيف، بطلب: فسخ 

عقد شراكة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

.........................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس 

/2197/ لعام 2022م
على السيد: بسيل عكوان بن 
فريد الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2022/5/11م 

للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عمر الحسو بن علي 

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

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

تبليغ رقم /3477/ لعام 
2022

على السيد: بشير عثمان بن 
عيسى    

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج – 
ديوان غرفة1 بتاريخ 

2022/5/14م
للنظر بالدعوى األساس 

/1747/ المقامة عليك من 
قبل: خولة محمد بنت عبد 

الرحمن
بطلب: تثبيت بيع سيارة

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس 

/2474/ لعام 2022م
على السيد: جاسم محمد الشو 
الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/5/14م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: 
عزالدين أمين، بطلب: تثبيت 

عقد سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

...................................
 .....

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس 

/284/ لعام 2022م
على السيد: جمعة عليوي 

بن رمو الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2022/5/11م 
للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: أحمد محمد خليل، 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

...................................
 ....

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس 

/2468/ لعام 2022م

على السيد: جيزال قصار بن 
جورج الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/5/14م 
للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمد الخليل، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

تبليغ رقم /3522/ لعام 
2022

على السيد: حسين العلو بن 
حسن

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج – 
ديوان غرفة2 بتاريخ 

2022/5/14م
للنظر بالدعوى األساس 

/1890/ المقامة عليك من 
قبل: صالح المحمد البرهو
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /713/ لعام 2022
على السيد: حسين اليوسف بن 

علي   
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج – 
ديوان غرفة2 بتاريخ 

2022/5/14م
للنظر بالدعوى األساس 

/982/ المقامة عليك من قبل: 
جعفر عساف يونس

بطلب: تثبيت بيع سيارة  
وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس 
/559/ لعام 2022م

على السيد: خالد الخضر بن 
علي الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2022/5/11م 

للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: علي العلوش، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

...................................
.....

 مذكرة إخطار                           
تبليغ رقم /3440/ لعام 

2022
على السيد: خزنة الهبدي بنت 

قدري    
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج – 

ديوان غرفة2 بتاريخ 
2022/5/14م

للنظر بالدعوى األساس 
/1560/ المقامة عليك من 
قبل: خير هللا االبراهيم بن 

رأفت
بطلب: طالق

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس 

/2868/ لعام 2022م
على السيد: ذيب محيميد بن 
مسعود الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/5/14م 
للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عبد الستار الخابور، 
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 
/2874/ لعام 2022م

على السيد: سعيد حج أحمد 
بن شهيد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/5/14م 
للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: أحمد محمد الحسو، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

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

في الدعوى رقم األساس 
/2654/ لعام 2022م

على السيد: سيد أحمد محمد 
بن إسماعيل الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/5/14م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: 
عبد الفتاح الحمود، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

...................................
....

 مذكرة إخطار 
في الدعوى رقم أساس 213 

لعام 2022م 
المتكونة بين الجهة المدعية: 

شمسة سويدان 
والجهة المدعى عليها: آية 
محمود السويدان-شمسة 

محمود السويدان                     
بدعوى: حصة إرثية  تاريخ 

الجلسة 2022/5/24م  

ديوان العدالة االجتماعية في 
الطبقة.

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

تبليغ رقم /3529/ لعام 
2022

على السيد: صالح خزيم بن 
حسين

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج – 
ديوان غرفة2 بتاريخ 

2022/5/14م
للنظر بالدعوى األساس 

/1926/ المقامة عليك من 
قبل: محمد خير الحاج فرج 

بن عبد الفتاح
بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /1730/ لعام 
2022

على السيد: ضياء الحق حاج 
سعيد بن محمد   

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج – 
ديوان غرفة2 بتاريخ 

2022/5/14م
للنظر بالدعوى األساس 

/1970/ المقامة عليك من 
قبل: محمد الجمعة بن أحمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  
وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.
 ........................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس 

/2904/ لعام 2022م
على السيد: عايض العابر بن 
حوارن الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/5/14م 
للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: صبحي الجمعة بن 
الشيخ، بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

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

في الدعوى رقم األساس 
/2566/ لعام 2022م

على السيد: عبد الحميد العبد 
هللا الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/5/14م 
للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: عبد الفتاح الحمود، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

................................

اإلمارات/ غزال العمرـ »انكسر جدار األمان« عبارة تتبعها غصة من شابة تعرضت لالختتان في طفولتها وهي بعمر العاشرة؛ بهدف الحفاظ على 
عفتها وطهارتها، والسيطرة علّيها جنسيًا، والحد من مشاعرها في مراحل معينة من مراحل حياتها.

»ألّنها أنثى« ... ختان البنات ظاهرة تنتهك أنوثة المرأة

تتعرض واحدة من بين كّل عشرين فتاة، وامرأة 
لشكل من أشكال الختان، حسب تقديرات األمم 
المتحدة؛ يعني ذلك أن 200 مليون أنثى تعيش 
لتغيير  بقاع األرض، تعرضت  اليوم بمختلف 
أو استئصال أعضائها التناسلية الخارجية، أو 

بعض منها.
للختان  والفتيات  النساء  تخضع  ما  وعادةً  هذا 
المهد  الطفولة، وأحيانا في مرحلة  في مرحلة 
مرحلة  من  الحق  وقت  في  أو  والرضاعة، 

المراهقة.
 

ختان لطفلة يف العارشة من 
عمرها

العربية  مصر  جمهورية  من  شابةٌ  »هـ.ع« 
من ريف الصعيد الشرقي »32 عاماً » امرأة 
عشرة  دام  زواجٍ  بعد  زوجها  عن  منفصلة 

أعوام؛ أٌم لطفلين.
حيث  المشؤوم،  الجريمة  يوم  الشابة  تستذكر 
وجدت الطفلة العائدة من لعبتها نفسها فجأةً بين 
كّل شيء  »كان  أخريين  وامرأتين  أمها،  يدي 
أمي  وجود  لكن  يقتالنني،  ظننتهما  باإلكراه، 

معهما جعلني استبعد الفكرة«.
على  ُمدّدت  عمرها،  من  العاشرة  في  طفلة 
ثياَب  ال  عيناها،  ُعصبت  وقد  األرض، 
تسترها، غير امرأتين بيد إحداهما مشرط حاد، 
المشرط  قطع  فقد  يجدي،  ال  الطفلة  صراخ 
ال  التي  الطفلة،  لدى  األنثوي  الجمال  عنصر 
لتستيقظ  الوعي،  ففقدت  شيئا،  األمر  تعلم عن 
على هالة األمر، والفجيعة، فهذه فكرة شريحة 
من المجتمع المصري في الحفاظ على العفة، 

وعلى الشرف.  
تنفض الشابة » هـ.ع« رأسها ودموعها حيرى 
في مآقيها، ذلك الفعل تذكره ككابوس يومي ال 

يفارقها.
قطع نداء أمها لعبها مع أوالد وبنات حارتها: 
لم  لكنّها  حينها،  أمي  مسرعة ضمتني  »جئت 
تنظر بوجهي، لم أكن أعلم بأّن أمي ستشارك 

بجريمة تشويهي«.

»كُسرِ جدار األمان بيدي أمي«

كانت تلك بداية كسر جدار األمان، الذي يحصن 
تملك،  ما  أعز  ويكون  اعتداء،  أي  من  البنت 
والعجيب بالفكرة مشاركة األهل في ذلك، فقد 

كرهت الفتاة كل من حولها، ولم يعد من حولها 
أهل لثقة أو أمان، فبقيت وحيدة تعاني ألمها. 

الموجعة:  قصتها  تفاصيل  سرد  الشابة  وتتابع 
عند  الجراحة  بوضع  النسوة  وضعتني  »لقد 
طبيب، وظننت أني أجري عملية جراحية مثل 
أعلم ما حل بي  الوعي ولم  ففقدت  المرضى، 

فكان الفعل قاسيا مؤلماً«. 

عادات بالية، وأعراف ال تمت لإلنسانية بصلة
عادة ختان المرأة في المجتمع المصري آخذة 
في االستمرارية، والموضوعية عندهم، وهذه 
وبذلك  مجتمعهم،  في  بكثرة  منتشرة  العادة 
طبيعة  على  سافراً  اعتداًء  الفعل  هذا  يكون 

المرأة، التي خلقها هللا تعالى بكينونة، وبصفات 
ذلك،  في  التصرف  البشر  لحق  ليس  جسمانية 
وبهذا الفعل يكون المجتمع قد اعتدى على هذه 
الِخلقة، وعلى صفات المرأة بشكل عام، فيجب 
على الدولة منع ومراقبة هذه الظاهرة؛ ألن، إن 
غفلت عن هذه الجرائم بحق النساء، فقد تكون 

مشاركة الفعل نفسه.

آثار تظهر بعد الختان

كبرت هاجر الطفلة، وكبر جرحها وانكسارها 
النفسي معها لتتعرض لعملية خطيرة اللتهاب 
الشنيع،  الفعل  ذلك  جراء  الطفلة  له  تعرضت 
وعملية  أخرى،  جراحية  لعملية  تعرضت  ثم 
عديدة  مخاطر  وهناك  والدتها،  اثناء  أخرى 

جراء هذا الفعل
الفتيات  لها  تتعرض  وعدوى  جمة  أمراٌض 
المختونات جراء العمل الالإنساني الذي يفتك 
ووأده  دفنه،  من  بد  ال  عار  وكأنها  بأنوثتهن، 

قبل أن يحصل.

أطباء ولكن...؟!

 وال يقتصر الموضوع على الدايات الشعبيات 
لكن  إجرامية،  وتقاليد  مفاهيم،  ورثن  اللواتي، 
ما يندي له الجبين ويشعرك بالخزي، هو وجود 
أطباء يقومون بأجراء هذه العملية بالخفية، ليس 
فقط حباً بالمال، وإنما عن قناعة بالمعتقد؛ رغم 
الخطيرة؛  الطبية  الدينية، واألعراض  الفتاوى 
فكم من طبيب ختن ابنته تشبثاً بورث األجداد 
ومعتقداتهم، التي لم تغيرها السنون، وال علمه 
في دراسته الطب الحديث، وخاصة أن جّرمت 
مرتكبيها  وعاقبت  العادة،  هذه  الدول  أغلب 
إلى  الثالثة  بين  تتراوح  سنوات  لعدة  بالسجن 

تسعة أعوام.
النفسية  بالطبيبة  التقت  روناهي  صحيفتنا   
لميس عبد العليم، شابةٌ أربعينية من السودان، 
أوصت  وقد  المراهقة،  بسن  للختان  تعرضت 
بالمهد  وهن  البنات  »اختنوا  هذا:  الصدد  في 
الجسدي  فالجرح  منه،  نجاتهن  عدم  حال  في 
وذلك  يندمل«  أن  محاٌل  الكبر  في  والنفسي 

بإشارةٍ منها إال أن الصغار ينسون.
وفقاً  واالحصائيات  باألرقام  الطبيبة  تتحدث 
لما ورد بتصريحات األمم المتحدة: بأّن مصر 
والسودان تتجاوز نسبة الختان بهن 87% وبأّن 
حياة  على  الفرعوني قضى  بالختان  يُسمى  ما 
مئات الطفالت بالموت نزفاً، حتى الموت أمام 
وقبول  األعراف  وطأة  وتحت  القبيلة،  مرأى 

الجميع.
صدرت  التي  القوانين  بأّن  الطبيبة،  وتؤكد 
بنته،  يختن  لمن  وحبس  وتغريم  تجريم،  فيها 
ال تعدّ كافية، وال تقف بحزم ضد من يختنون 

األطباء  أمهر  يد  على  والخفاء  بالسر،  البنات 
هؤالء  على  طبيب  اسم  نطلق  أن  العار  »من 
المرضى النفسيين، ما هم مجرمو بحق المرأة 
يليق  ال  وعلومه  الطب  أن  بينت  وقد  عموما، 

بهؤالء األطباء«

أما عن أنواع الختان فتقول الطبيبة لميس بأّن 
هناك أربعة أنواع للختان:

النوع األول: قطع جزء من المنطقة الحساسة 
جزئيا أو كليا.

تُستأصل  وفيه  االستئصال.  الثاني:  النوع 
الحساسة كليا أو جزئيا مع استئصال  المنطقة 

ما يحيط بها.
تُقطع  وفيه  التخييطي.  الختان  الثالث:  النوع 
لها،  ضبط  عملية  وإجراء  الحساسة،  المنطقة 
يتضمن عمل جراحي وقطب وتخييط لها وهذا 
النوع خطر ألن المرأة فيه معرضة ألمراض 

العدوى بكثرة.  .
اإلجراءات  كافة  يشمل  وهو  الرابع:  النوع 
وكْشط  ونْحت  وثْقب  كوْخز  األخرى  الضارة 

وكّي المناطق الحساسة.

ملاذا يتم الختان؟

أكثر األسباب المرصودة إلجراء الختان هي: 
المغلوطة  المفاهيم  الدين،  االجتماعي،  القبول 
بشأن الصحة، واعتباره وسيلة لصون العذرية، 

ولتهيئة المرأة للزواج.

وتضيف في بعض الثقافات، يُنظر إلى الختان 
البلوغ،  عالم  لولوج  تمهيديا  طقًسا  باعتباره 

وباعتباره أمًرا ضروريا للزواج.
وعلى الرغم من انتفاء الفوائد الصحية للختان، 
إال أن المجتمعات التي تمارسه تعتقد أنه مفيد 

لنظافة المرأة عموما.
وغالبا ما يجري الختان على غير إرادة الفتيات 
ويرى أخصائيون في قطاع الصحة حول العالم 

أن الختان شكل من أشكال العنف ضد المرأة 
األطفال  وعند  اإلنسانية.  لحقوقها  وانتهاك 

يعتبر الختان انتهاكا لحقوق الطفل.

أين ُيارس الختان؟

الختان  إن  إحصائيات  فتقول  ينتشر  أين  أما 
من  أجزاء  وفي  أفريقيا،  أنحاء  في  يُمارس 
بعض  في  -وكذلك  وآسيا  األوسط  الشرق 
بأوروبا وشمال وغرب  المهاجرة  المجتمعات 

أمريكا واستراليا.
للطفولة  المتحدة  األمم  لمنظمة  تقرير  وأفاد 
بأفريقيا  دولة   29 في  أُجري  )اليونيسيف( 
يُمارس  يزال  ال  الختان  أن  األوسط  والشرق 
من  الرغم  على  الدول  تلك  في  موّسع  بشكل 
أن 24 منها لديها تشريعات أو مراسيم تحظر 

الختان.

الرأي الديني ملوضوع ختان 
املرأة

الشريف وألربع مرات،  أجمع علماء األزهر 
السيئة  العادات  هذه  برفض  متتابعة  وبسنين 
جملةً وتفصيال وتحريم تغيير خلق هللا، والحد 
كّل  بتركيبة  الكون  رب  وضعها  غريزة  من 
العقوبات  أقسى  وإنزال  بسن  وطالب  أنسان، 
ويسوء  وغريزتها،  المرأة  مشاعر  يمس  بمن 

إليها تحت مسميات الشرف.
هي  المرأة  أن  نخلص  العرض  هذا  ومن 
وعزيز  جميل،  شيء  بكل  والشريفة  العزيزة 
تملكه، أعطاها رب الكون خصائص مختلفة، 
تتمير بها عن المخلوقات األخرى، فيجب على 
والحفاظ على  المجتمعات صونها، وحمايتها، 
برأي  ينتهك  وأاّل  األنثوي،  المخلوق  جمالية 
موروثة  عادة  بممارسة  أو  متخلف،  مجتمعي 

أزلية قديمة.
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 مذكرة دعوى                         
تبليغ رقم /3511/ لعام 

2022
على السيد: عبد الرزاق 

الحمادة بن علي
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج – ديوان 
غرفة2 بتاريخ 2022/5/14م

للنظر بالدعوى األساس 
/2096/ المقامة عليك من 

قبل: محمود حمداش بن عبد 
القادر

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس 
/568/ لعام 2022م

على السيد: عبد الغنى الحايك 
الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/5/14م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: 

عبد الفتاح الحايك، بطلب: 
تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس 
/2410/ لعام 2022م

على السيد: عبد الكريم األحمد 
بن محمد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/5/14م 
للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: طالل الواصل، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

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

في الدعوى رقم األساس 
/1988/ لعام 2022م

على السيد: عبد المجيد المحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األربعاء الواقع في 
2022/5/11م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: 

محمد تركي الحسين، بطلب: 
تثبيت عقد بيع 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس 
/838/ لعام 2022 م

على السيد: عبد الهادي سالمة 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األربعاء الواقع في 
2022/5/11م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: 

محمد محمود األحمد، بطلب: 
تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

تبليغ رقم /1982/ لعام 
2022

على السيد: عثمان النعسان بن 
أحمد   

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج – ديوان 
غرفة2 بتاريخ 2022/5/14م

للنظر بالدعوى األساس 
/2260/ المقامة عليك من 
قبل: خليل الربيع بن حسين 
بطلب: تثبيت بيع سيارة  
وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

...................................
 ..

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس 
/2876/ لعام 2022 م
على السيد: علي حسن 

االبراهيم الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2022/5/11م 

للنظر في الدعوى المقامة من 
السيدة: نجمة حاج سليمان 
بنت محمد، بطلب: تثبيت 

زواج ونسب 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس 
/2171/ لعام 2022م

على السيد: فوزة الحسن 
الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األربعاء الواقع في 
2022/5/11م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: 

هناء الحسن، بطلب: تصفية 
تركة

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

تبليغ رقم /2415/ لعام 
2022

على السيد: كميل عزوزبن 
هاني    

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج – ديوان 

غرفة1 بتاريخ 2022/5/14م
للنظر بالدعوى األساس 

/351/ المقامة عليك من قبل: 
عبد الستار أبو عيش

بطلب: تثبيت بيع سيارة  
وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس 
/413/ لعام 2022م

على السيد: ماهر محمد حيان 
الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الخميس الواقع في 
2022/5/12م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: 

يحيى سلوم اليوسف، بطلب: 
تثبيت ملكية سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

...................................
 ..

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس 

/416/ لعام 2022م
على السيد: محمد جاسم 

الحسن الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الخميس الواقع 
في 2022/5/12م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: 

أحمد حسين العوض، بطلب: 
تثبيت ملكية سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

 ...........................
تبليغ حكم

في الدعوى رقم األساس 
/477/ لعام 2022م

على السيد: محمد حبش 
مصطفى الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم الخميس الواقع 
في 2022/5/12م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: 

عبد الباقي حميد أحمد، بطلب: 
تثبيت ملكية سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

 .........................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس 
/2870/ لعام 2022 م

على السيد: محمد فوزي 
الشيخ علي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/5/14م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: 

علي صالح السمرة، بطلب: 
تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

تبليغ رقم /815/ لعام 2022
على السيد: محمد مصطفى بن 

علي   
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج – ديوان 
غرفة2 بتاريخ 2022/5/14م

للنظر بالدعوى األساس 
/1086/ المقامة عليك من 
قبل: عبد الباسط شيخ شبلي 

بن حميد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  
وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.
 ....................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس 
/2195/ لعام 2022 م

على السيد: محمود عموشة 
بن علي + عبد الكريم العلي 
بن عمر الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2022/5/11م 
للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: فواز العلي الحسن 
الحسين، بطلب: بيع مركبة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

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

تبليغ رقم /3586/ لعام 
2022

على السيد: مشهور العاجر بن 
نواف

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج – ديوان 
غرفة1 بتاريخ 2022/5/14م

للنظر بالدعوى األساس 
/2183/ المقامة عليك من 
قبل: جركس أحمد بن عمر

بطلب: تثبيت بيع سيارة
وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.
........................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس 

/1303/ لعام 2022م
على السيد: مصطفى جوري 
الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/5/14م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: 
حسن علي، 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 
/2594/ لعام 2022م

على السيد: منير المحمد 
الحسن الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً من يوم األربعاء 
الواقع في 2022/5/11م 

للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: خالد أحمد الحميدي، 

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

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

في الدعوى رقم األساس 
/2795/ لعام 2022م

على السيد: ناجي فرج 
الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األربعاء الواقع في 
2022/5/18م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: 
أحمد محمود العلي، بطلب: 

تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس 
/343/ لعام 2022م

على السيد: نبيل المختار بن 
فؤاد الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/5/14م 
للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: حسان حمادي، بطلب: 

تثبيت عقد بيع 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

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

في الدعوى رقم األساس 
/2898/ لعام 2022 م

على السيد: نوري العيسى بن 
عيسى الحضور إلى ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/5/14م 
للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: موسى بن علي، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

هدلة العمر محمود الدوان

استنكر أهالي مدينة قامشلو العزلة، التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد اهلل أوجالن،  قامشلو/ رشا علي – 
وأكدوا بأنها هي انتهاك واضح، وصريح للمواثيق الدولية والقيم اإلنسانية، وطالبوا المنظمات المعنية بحقوق 

اإلنسان العمل من أجل إنهاء العزلة المفروضة، وتحرير القائد جسديًا، ومعاقبة حكومة العدالة والتنمية.

مواطنو قامشلو: حرية القائد أوجالن هي حرية 
الشعوب التواقة إلى الحرية

مهجرو كري سبي: »دولة االحتالل تستغل السوريين لتطبيق 
سياستها االستيطانيَّة«

الفكر  وأيقونة  الكردي،  الشعب  قائد  تعرض 
عاماً،   23 قرابة  منذ  أوجالن  هللا  عبد  الحر 
حيث  ضده،  حيكت  خبيثة  دولية  لمؤامرة 
اعتقل في الخامس عشر من شباط عام 1999 
وبمشاركة من دول إقليمية، وعالمية تم اعتقاله 
من قبل السلطات التركية، التي لم تكتِف بحبسه 
تعدى  بل  أيمرالي  بجزيرة  نائية؛  جزيرة  في 
ذلك بفرض عزلة مشددة عليه، تشدد كل عام، 
ذلك  كل  به،  اللقاء  من  ومحاميه  ذويه  ومنع 

تخوف منهم من انتشار فكره وفلسفته الحرة.
عبد  القائد  بحق  التركية  السلطات  وتمارس 
الجسدية  االنتهاكات  أنواع  أبشع  أوجالن،  هللا 
والفكرية، وتعقيباً على هذه الممارسات تستنكر 
الشعوب الحرة، ما يُمارس بحق القائد، مطالبين 

بفك أسره جسدياً.

الدولة التي تآمرت عليه تستمر 
بالجرائم ضده

من  العديد  مع  »روناهي«  صحيفتنا  والتقت 
وعن  رفضهم،  عن  عبروا  الذين  المواطنين، 
سخطهم للعزلة المفروضة على قائد الشعوب 
حلبو«  الدين  »صالح  المواطن  أوجالن، 
زيادة  بأن  بين  قامشلو،  مدينة  سكان  من  وهو 
مناطق  على  التركي  االحتالل  هجمات  حدة 
كردستان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتشديد العزلة 
اإلمبريالية  الدول  أغلب  وبأن  القائد،  على 
مشاركة في هذه المؤامرة بشكل من األشكال، 
في  شاركت  التي  الدول  »أن  حلبو:  وتابع 
عقدين  قبل  القائد  استهدفت  التي  المؤامرة، 
المؤامرة من  تزال تشارك في  ما  الزمن،  من 
المشددة  العزلة  بفرض  لتركيا  السماح  خالل 
على  مستندة  القائد  وفلسفة  أفكار  ألن  عليه، 

وعن  قيمهم  عن  بعيدة  وهي  الشعوب،  أخوة 
منع  أجل  االحتاللية، ومن  السلطوية  سياستهم 
نشر فكره اإلنساني الديمقراطي الحر، وفلسفته 
الداعية إلى أخوة الشعوب، قاموا بتشديد العزلة 
المفروضة عليه، ومنعه من اللقاء بموكليه أو 
حجز  يستطيعوا  لن  فعلوا  مهما  ولكن  عائلته، 

فكر القائد«.

»فكر القائد مفتاح حرية 
الشعوب املضطهدة«

الدين  المواطن صالح  ناشد  نهاية حديثه  وفي 
للحرية  والتواقة  المضطهدة،  الشعوب  حلبو 
على  »يجب  القائد:  تحرير  حتى  للنضال 
الشعوب التواقة للحرية المطالبة بأنهاء العزلة 

الخبيثة،  المؤامرة  بهذه  والتنديد  القائد،  على 
التي تستهدف فكر وفلسفة القائد، أنهم يعلمون 
الحرية  مفتاح  هو  الحر  القائد  فكر  بأن  جيداً، 
بشتى  سيعملون  لذلك  المضطهدة،  للشعوب 
الوسائل من أجل تشديد العزلة، القائد أوجالن 
حرية  أجل  من  ناضل  اإلنسانية  قائد  هو 
الشعوب، الحرية للقائد عبدهللا أوجالن وجميع 
االحتالل،  سجون  في  السياسيين  المعتقلين 

والحرية للشعب الكردي«.

وفي السياق ذاته، استنكر المواطن موسى علي 
العزلة المفروضة على القائد، وبيّن، أن الشعب 
الكردي في أجزاء كردستان األربعة سيناضل 
»حرية  بقوله:  القائد  حرية  أجل  من  ويكافح 

القائد عبد هللا أوجالن هي حريتنا جميعاً، أي 
حرية 50 مليون كردي«.

ولفت: »تحاول دولة االحتالل التركية القضاء 
إبعاد  خالل  من  الكردي  الشعب  إرادة  على 
تشديد  طريق  عن  وذلك  الشعب،  عن  القائد 
يشنون هجمات  أنهم  عليه،  المفروضة  العزلة 
وفي  المشروع،  الدفاع  مناطق  على  عنيفة 
على  المفروضة  العزلة  يشددون  نفسه  الوقت 

الكردي  الشعب  على  القضاء  يريدون  القائد، 
عن طريق إضعاف حركة حرية كردستان«.

مناشدة املجتمع الدويل

وفي ختام حديثه ناشد المواطن »موسى علي« 
على  العزلة  لرفع  بالتدخل  الدولي  المجتمع 
تقوم  التي  األفعال،  بأن  ونوه  أوجالن،  القائد 
بها حكومة العدالة والتنمية، تعدّ خرقاً للقوانين 
الدولية، التي تنص على حرية اإلنسان، ويجب 
أن تحاسب عليها: »تشن دولة االحتالل التركية 
تستخدم  كردستان،  جبال  على  عنيفة  هجمات 
الغازات الكيميائية وترتكب الجرائم اإلنسانية، 
بأي  اللقاء  من  وتمنعه  القائد،  تعزل  أنها  كما 
الدولية أن تضغط  المنظمات  أحد، يجب على 
العزلة،  إنهاء  أجل  من  التركية  الدولة  على 
كما  الكردية،  للقضية  ديمقراطي  حل  وإيجاد 
يجب أن تتحد شعوب المنطقة من أجل إفشال 
جميع الخطط، التي ُرسمت في الغرف السرية، 
في  األصيلة  الشعوب  على  للقضاء  وتهدف 

المنطقة«.

مقاطعة  مهجرو  ندَّد  ـ  عيسى  عين  روناهي/ 
التغيير  بسياسة  أبيض  تل  سبي/  كري 
الديمغرافي، التي تتبعها دولة االحتالل التركي 
واستغالل  المحتلة،  السورية  المناطق  في 
على  المتواجدين  السوريين  الالجئين  ورقة 
السكانية  التركيبة  تغيير  يخدم  بما  أراضيها 
والخالفات  الفتنة،  وزرع  المحتلة،  للمناطق 
بين الشعوب السورية، مطالبين بعودة آمنة بعد 

دحر االحتالل.
المجتمع  شرائح  قبل  من  الفعل  ردود  وتوالت 
التصريحات  تجاه  والمهجرين،  السوري، 
األتراك  المسؤولين  لسان  على  المتكررة 
الستغالل ورقة الالجئين السوريين المتواجدين 
مخططاتها  تطبيق  بهدف  أراضيها،  على 
االستعمارية على األراضي السورية المحتلة، 

ومن ضمنها سياسة التغيير الديمغرافي. 
توسيع  التركي  االحتالل  دولة  وتخطط 
المستوطنات، التي أسستها في مناطق الشمال 

خليجية  دول  قبل  من  بتمويل  السوري، 
)الكويت ـ قطر(، ومنظمات إسالمية متطرفة، 
حين  في  معادية،  خارجية  ألجندات  تتبع 
وحزب  المعارضة،  التركية  األحزاب  تستغل 
الالجئين  لورقة  )الحاكم(  والتنمية  العدالة 
عبر  خصومها  إلضعاف  سياسياً،  السوريين 

في  لتواجدهم  ومعارض  مؤيد،  بين  سجاالت 
العاملة  األيدي  رخص  من  واالستفادة  تركيا، 

السورية، وابتزازهم، وسلبهم لحقوقهم.

سياسة املحتل لن تفلح يف 
استعباد السوريني...!

وبهذا الصدد أدان مهجرو مقاطعة كري سبي 
هذه  في  التركي، ومخططاته  المحتل  سياسات 
اإلطار، وذلك خالل لقاءات أجرتها صحيفتنا، 
احتالل  »منذ  الدوان:  محمود  المهجر  يقول 
الدولة التركية لألراضي السورية مستفيدة من 
بدأت في ربيع 2011 وإلى حد  التي  أزمتها، 
هذه اللحظة المخططات الخبيثة للدولة التركية 
األراضي  بحق  واستمرت  تهدأ،  لم  المحتلة 
أسماء  تغيير  عبر  وذلك  المحتلة،  السورية 
المناهج  المناطق، والبلدات والقرى، وتدريس 
االحتالل،  على  المبنية  سياساتها  يخدم  بما 
الستعادة  السورية  األراضي  اقتطاع  وعلى 

»أمجاد أسالفهم العثمانيين«.
فإن  الزمان،  طال  مهما   « الدوان  وأضاف 
سياسة المحتلين على األرض السورية لن تفلح 
في تحقيق مآربها، لذلك دروس التاريخ أثبتت، 
بأن المحتل الى زوال، وفيما يتعلق بتصريحات 
وتصب  جديدة،  غير  هي  األتراك  المسؤولين 
في خانة استغالل ظروف، وأوضاع الالجئين 
عبر  أراضيها  في  المتواجدين  السوريين 
اقتصادها  لتحسين  واستعبادهم  االبتزاز، 

المنهك، والذي بدأ باالنهيار«.

بناء  عمليات  الدوان  المهجر  واستهجن 
وأخالقية  إنسانية،  بعناوين  المستوطنات 
ومنظمات  خليجية،  دول  وبأموال  ودينية، 
المكان  مبيناً  متطرفة،  توجهات  ذات  إسالمية 
والمهجرين،  الالجئين،  للسوريين  الطبيعي 
ومدنهم  األصلية،  مناطقهم  هو  والنازحين، 
وقراهم، التي ترعرعوا فيها، مناشداً السوريين 
بعدم االنجرار وراء هذه المخططات، والعمل 

على إحباطها

.
وقف االستيطان وعودة األرايض 

السورية املحتلة

العمر  هدلة  المهجرة  طالبت  جهتها  من 
المجتمع الدولي بضمان عودة آمنة للمهجرين 
المتواجدين في المخيمات، والذين هجرتهم آلة 
المحاباة  عن  والكف  التركية،  والتدمير  القتل 
لمخططات المحتل، والسياسات، التي تمارسها 
المناطق  أهالي  بحق  المحتلة  التركية  الدولة 
ممتلكاتهم  ومصادرة  المحتلة،  السورية 

وأرزاقهم، والعمل على ابتزازهم.
الدولية،  األطراف  حديثها  نهاية  في  وناشدت 
والمنظمات الحقوقية واإلنسانية كافة، للضغط 
المخططات  لوقف  التركية  الدولة  على 
الشعوب  إرادة  مع  والوقوف  االستيطانية، 
السورية في تحقيق األمان والسالم على كامل 

الجغرافية السورية. 

موسى علي صالح الدين حلبو

 العُرف
 واإلسالم

....

 أكد اإلسالم على أهميه الُعرف 
في حياه اجملتمع البشري، وتأثيره 
الدينية،  الناحية  على  العميق 
إرادة  عن  يُعّبر  ألنه  واإلميانية 
تعارفوا  البشر  من  مجموعة 
معينه  مبادئ  على  واتفقوا 
لذلك  اليومية،  حياتهم  في 
نبيه  وتعالى  اهلل سبحانه  أمر 
سيدنا محمد صلى اهلل عليه 
وأُمرْ  العفو  »ُخِذ  بقوله  وسلم 
اجلاهلني«،  عن  وأعرْض  بالعرِف 
التصرفات  من  كثيراً  ونرى 
وكثيراً من األعمال أقرها النبي 
في حياته ضمن مجتمع مكة 
املنورة،  املدينة  في  ثم  املكرمة، 
أركان اإلسالم، حيث  وحتى في 
كانت  احلج  فريضة  أن  نعلم 
قبل  اجلاهلية  في  موجودة 
ذي  الشهر  نفس  وفي  اإلسالم، 
احلجه وفي نفس األيام، وجميع 
فريضة  في  تقام  التي  األعمال 
بني  والسعي  الطواف  من  احلج 
الشعر،  وحلق  واملروة،  الصفا 
كانت  والرجم  بعرفة،  والوقوف 
وجاء  اإلسالم،  قبل  موجودة 
غير  ولكنه  فثّبتها،  اإلسالم 
واألعمال  الهيئات  من  اليسير 
أمر  أنه  حيث  فيها،  املوجودة 
بإفاضة جميع الناس من مكان 
من  أفيض  »ثم  بقوله:  واحد، 
واستغفر  الناس  أفاض  حيث 
هناك  يوجد  كان  ألنه  اهلل« 
باخلمس  تسمى  قبائل  خمسة 
تختص نفسها من دون الناس، 
وكانوا بعد االنتهاء من فرائض 
من  بيوتهم  يدخلون  احلج 
وليس  واحليطان،  اجلدران  فوق 
سبحانه  اهلل  فأمرهم  األبواب، 
أفيضوا  ثم  بقوله:  وتعالى 
كذلك  الناس،  أفاض  حيث  من 
ما  وتعالى  سبحانه  اهلل  ألغى 
اجلاهلية،  في  يفعلونه  كانوا 
الكعبة  حول  التصفيق  من 
بقوله  حولها،  ُعراة  والطواف 
البيت  عند  صالتهم  كان  وما 
إال ُمكاء وتصدية هذا بالنسبة 
أركان  من  اخلامس  للركن 
تعارف  قد  كان  حيث  اإلسالم، 
عليه الناس بهذه اآليات، وجرى 
اإلسالم على جميع األعمال مبا 
وكذلك  اجملتمع،  عليه  تعارف 
حينما  املنورة  املدينة  مجتمع 
عليه  اهلل  صلى  النبي  صدق 
كل  ترك  املدينة  ميثاق  وسلم 
أمة على ربعتها وعلى أعرافها، 
يوم  يصومون  أنهم  رأى  حيث 
عاشوراء، فسنَّ النبي صلى اهلل 
عليه وسلم صومه وكذلك ما 
كان يجري في املدينة املنورة من 
احتفال الناس باألعياد والضرب 
ينهرهم  لم  والرقص،  بالدفوف 
عن أداء هذه املناسبات املتعارف 
يغير  ولم  اجملتمع،  في  عليها 
وطعامهم  حياتهم  أمناط  من 
أنه  حتى  وملبسهم  وشرابهم 
أهل  يلبس  كان  ما  مثل  لبس 
املدينة، حيث كانت عمامته في 
وكانت  وضخمة  كبيرة  مكة 
صغيرة  املدينة  أهل  عمائم 
عمائمهم.  مثل  فجعلها 
من  خامس  مصدر  الُعرف 
اإلسالمي  التشريع  مصادر 
من  كثير  في  عليه  ويُعتمد 

األحوال الشخصية والعامة.

الدين والحياة

حممد القادري
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د. جوان مصطفى: تطوير العمل اإلداري والمؤسساتي 
هدفنا القادم

الشرطة العسكرية؛ شركاء 
المجلس الوطني الكردي 

يخطفون مسنًا كردّيًا في عفرين

الجيش التركي المحتل ومرتزقته 

يستهدفون ريف الشهباء

مركز األخبار - وكاالت
أكد الدكتور “جوان مصطفى” الرئيس 
اإلدارة  في  الصحة  لهيئة  المشترك 
الذاتية بروج آفا، إّن هيئة الصحة دخلت 
 ،2022 عام  بداية  منذ  جديدة  مرحلة 
وتحويل  اإلداري  العمل  تطوير  وهي 

الهيئة إلى عمل مؤسساتي.
موقع  مع  لقاء  في  “مصطفى”  وقال 
في  التاسع  االثنين  يوم  الذاتية،  اإلدارة 
الشهر الجاري: “حالياً تم تنظيم وتشكيل 
المكاتب الجديدة، حتى تكون المؤسسات 
آلية  الموجودة ضمن هيئة الصحة ذات 

وانضباط ُمعين”.
ضمن  “من  أن  إلى  مصطفى  وأشار 
المشاريع بناء مشفى في مدينة كوباني، 

وفي الفترة القادمة ستوضع خطط جديدة 
مناطق  في  حروق  مراكز  الستحداث 
عمل  وهناك  سوريا،  وشرق  شمال 
لتطوير مشفى العين والقلب وفتح أقسام 

جديدة ضمن المشفى:
ولفت مصطفى لـ “استحداث أقسام جديدة 
الصحي  المعهد  ضمن  القادم  العام  في 
في مدينة الحسكة، وافتتاح أقسام جديدة 

كالقبالة والتخدير والصيدلة”.
”بالنسبة  أنه  إلى  مصطفى  وتطرق 
في  العالم  في  كورونا  فايروس  لوجود 
مرحلة جديدة منذ بداية عام 2022 حيث 
قّل العدد بشكٍل كبير، وهذا نتيجة عمل 
العالمي،  المستوى  الطبية على  الكوادر 
في  بشكٍل جيد، حتى  اللقاح  حيث عمل 

عدد  قلَّ  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 
ال  أيام  وهناك  كبير،  بشكل  اإلصابات 
تُذكر فيها أي إصابات، وال يوجد هناك 
وبالنتيجة  لمركزنا،  تَِرد  إصابات  أي 
مرحلة  وهي  جديدة،  مرحلة  في  دخلنا 
مناطق  عموم  في  الفايروس  تراجع 
العالم ومن ضمنها مناطق شمال وشرق 

سوريا«.
موقع  مع  حديثه  مصطفى  جوان  اختتم 
اإلدارة الذاتية بالقول: “هيئة الصحة في 
ما  بناء  إعادة  على  تعمل  شمال وشرق 
القطاع  في  التحتيّة  البُنى  من  تدميره  تم 
هذا  في  بخطوات  وتقدمنا  الصحي، 

المجال”.

مركز األخبار - وكاالت
العسكرية  بالشرطة  تُسمى  ما  تواصل 
اختطاف  الكردي  الوطني  المجلس  شركاء 
سوريا  بشمال  عفرين  مدينة  في  المواطنين 
ذويهم.  من  خيالية  مالية  فدّية  طلب  بهدف 
بأن  هناك  من  ُمطلعة  مصادر  أفادت  حيث 
مسناً  خطفت  العسكرية  بالشرطة  تُسمى  ما 
شيراوا  ناحية  في  الكائن  منزله  من  كردياً 

بمدينة عفرين.
من  األول  بتاريخ  أنه  المصادر  وأشارت 
الشرطة  تسمى  ما  أقدمت  الجاري  الشهر 
العسكرية على اختطاف المسن محمد أوسو 
بعد مشاجرته مع مجموعة من المستوطنين 
أثناء قيامه بإيصالهم من ناحية جندريسه إلى 
مدينة إعزاز بسيارته الخاصة، حيث رفض 
المستوطنون دفع آجار السيارة، مما أدى إلى 
نشوب شجار بينهم، حيث رفع المستوطنون 
شكوى ضده واتهامه بأعمال مفبركة جاهزة 

ليتم اختطافه.
دفعوا  المسن  ذوي  بأن  المصادر  وأكدت 
فدية مالية قدرها 2000 دوالر أمريكي لقاء 
والمسن  هذا  أيام،  أربعة  بعد  عنه  اإلفراج 
محمد أوسو من أهالي قرية “كاخره” التابعة 

لناحية شيراوا، ويبلغ من العمر 60 عاماً.
والفلتان  الفوضى  من  حالة  أن  الى  ويشار 
األمني تشهدها مناطق الشمال السوري منذ 
طريق  عن  للمناطق  التركي  الجيش  دخول 

عمليات عسكرية.

مركز األخبار - وكاالت
وفصائل  التركي  المحتل  جيش  يقصف 
ريف  يوم  كل  الموالية  السوري  االئتالف 
وأفادت  الثقيلة،  بالمدفعية  الشهباء  منطقة 
مصادر خاصة من داخل المنطقة بأن الجيش 
المرتزقة  والمجموعات  المحتل  التركي 
لتركيا  الموالي  السوري  لالئتالف  التابعة 
لمنطقة  التابعة  )السموقية(  قرية  قصفت 

الشهباء بالمدفعية الثقيلة، هذا ولم تَِردنا أي 
خلّفها  الذي  األضرار  حجم  عن  معلومات 
التركي  االحتالل  لجيش  المدفعي  القصف 

ومرتزقته.
التركي  الجيش  يستمر  أنه  بالذكر  والجدير 
والمجموعات المرتزقة الموالية له باستهداف 
دولي  صمت  وسط  قسراً  عفرين  ُمهجري 

تام.

شلل اقتصادي تام في مناطق حكومة 
دمشق والقادم أعظم

مقتل رئيس مفرزة األمن العسكري في ريف دير الزور

مركز األخبار - وكاالت
المناطق  في  الخانقة  االقتصادية  األزمة  بعد 
التي تسيطر عليها الحكومة السوريّة، اشتدت 
الحكومة  قرار  عقب  المواصالت،  أزمة 
األخير القاضي بتخفيض مخصصات وسائل 
النقل من الوقود، إذ حذّر باحث في االقتصاد 
شلل  إلى  ذلك  يؤدي  أن  من  السياسي، 
اقتصادي أكثر حدة في الفترة الُمقبلة في ظل 
إدارة ارتجالية من قبل الحكومة وعجزها عن 
الحرب في مناطقها  المتنفذين وأمراء  ضبط 
التي  المشكلة  لهذه  النهائية  الحلول  وإيجاد 

تتفاقم يوماً بعد يوم.
وفي األيام األخيرة عادت إلى الواجهة مؤخراً 
أزمة الوقود القديمة والمتجددة ضمن مناطق 
سيطرة حكومة دمشق، بسبب قرار الحكومة 
األخير القاضي بتخفيض مخصصات وسائل 
النقل العامة والخاصة من الوقود، إلى جانب 
في  الروسي  العسكري  التحرك  تداعيات 
أوكرانيا على إمدادات النفط العالمية، والتي 

لم تسلم سوريا المنهكة اقتصادياً منها.
حيث أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع 
في  دمشق،  لحكومة  التابعة  البترولية  المواد 
الخامس من نيسان الماضي، عن تعديل المدة 
عبر  البنزين  مادة  رسالة  الستالم  المحددة 

من  لكل  وذلك  السمعة،  سيئة  الذكية  البطاقة 
إلى  باإلضافة  والخاصة  العامة  السيارات 

الدراجات النارية.
التعديل الذي أجرته الشركة، أدى إلى إطالة 
مدة استالم رسالة مخصصات مادة البنزين، 
بدالً  الخاصة  للسيارات  أيام  عشرة  ليصبح 
عن سبعة أيام، وللسيارات العمومية ستة أيام 
النارية  للدراجات  أما  أيام،  أربعة  عن  بدالً 
فقد أصبحت مدة استالم مخصصاتها عشرة 
أيام، وهذا التعديل طال مدة االستالم فقط مع 
الحفاظ على كمية البنزين المخصصة دونما 
تعديل، أي أن كل سيارة مخصصة خسرت 
بقيمة  األقل،  على  شهرياً  بنزين  ليتر   25
27,500 ليرة بحسب السعر المدعوم البالغ 
1100 ليرة لليتر، وبهذا فإن اإلعالن أعاله 
هو بحقيقة األمر تخفيض مباشر إضافي على 

دعم مادة البنزين.
دمشق  الماضي رفعت حكومة  العام  وخالل 
سعر لتر البنزين، للشرائح المدعومة، ليقفز 
سعر الليتر »وفق البطاقة الذكية« من 450 
إلى 1100 ل.س، كما تم رفع سعر البنزين 
غير المدعوم، ثالث مرات ليصل سعر الليتر 

اليوم إلى ثالثة آالف ل.س.
وأثار قرار الحكومة األخير القاضي بتخفيض 

مخصصات النقل استياء المواطنين، وبشكٍل 
الفئة  العام فهم  النقل  خاص أصحاب وسائط 
وسائل  غياب  إلى  أدى  ما  تضرراً،  األكثر 
بالسعر  الوقود  توفر  نتيجة عدم  العامة  النقل 
على  مقبولة  تعرفة  مع  ليتناسب  المقبول 
المتأزم  المعيشي  الواقع  ظل  في  الراكب 
مع  الفرد  دخل  تناسب  عدم  إثر  للمنطقة 

مستوى االستهالك.
العامة، وفي ظل  النقل  وعقب غياب وسائل 
ارتفاع أجور وسائل النقل الخاصة، بدا مشهد 
المواقف  على  ملحوظاً  األهالي  »طوابير« 
لجوء  إلى  أدى  ما  الرئيسية،  الطرقات  وفي 
كالدراجات  بديلة  نقل  وسائل  إلى  آخرين 
للنقل،  العامة  الساحة  في  تقف  التي  النارية 
حيث يتقاضى صاحب الدراجة أجر أقل من 

أجر سائق »التاكسي« العمومية.

مركز األخبار - وكاالت 
المساعد »ياسر سليمان« رئيس مفرزة  قُتل 
في  السوري  للنظام  التابعة  العسكري  األمن 
الزور،  دير  لمحافظة  التابعة  الخريطة  بلدة 

إثر انفجار عبوة ناسفة.
ناسفة  عبوة  إن  محلية  مصادر  وذكرت 
تواجده  أثناء  سليمان  سيارة  استهدفت 
الحكومة  لقوات  يتبع  عسكري  حاجز  على 
السورية، على أحد مداخل بلدة الخريطة مما 
أدى لمقتله على الفور، في حين لم تُعلن أي 
وينحدر  االستهداف،  عن  مسؤوليتها  جهة 
شرقي  شمال  »صافيتا«  مدينة  من  سليمان 

محافظة طرطوس.
بلدات  الزور وبعض  دير  مدينة  في  وتنتشر 

مجموعات  الشرقي  الزور  دير  ريف  ومدن 
موالية لحكومة دمشق، منها »الدفاع الوطني« 
عراقية  منها  مجموعات  هناك  وأيضاً 
مع  بالتزامن  وباكستانية،  وأفغانية  وإيرانية، 
هذه  بين  مستمر  شبه  بشكٍل  تحدث  اقتتاالت 

المجاميع بين الحين واآلخر.
يُذكر أنه وبحسب آخر إحصائية لعدد القتلى 
ومركز  الشرقية  الزور  دير  مناطق  في 
شهدت  الزور  دير  محافظة  فإن  المحافظة، 
خالل شهر نيسان الفائت، مقتل 20 شخصاً 
من بينهم طفلين وامرأتين على أيدي جهات 

مختلفة.

مرض فون ويلبراند

فقدان السمع

د. مريم أحمد

نزفي مزمن  ويلبراند هو اضطراب  فون  داء 
طبيعي،  بشكل  الدم  تجلط  عدم  في  يتسبب 
عامل  مستويات  به  المصابين  لدى  وتنخفض 
فون ويلبراند، وهو بروتين يساعد على تجلُّط 

الدم، أو ال يعمل البروتين كما ينبغي.
ومعظم من لديه هذا المرض كان قد ولد به بعد 
كليهما، ومع  أو من  األبوين  أحد  يرثه من  أن 
ذلك، قد ال تظهر مؤشرات المرض كالنزيف 
الشديد إال بعد عدة سنوات بعد إجراء طبي في 

األسنان مثاًل.
ما من عالجٍ شاٍف لمرض فون ويلبراند، ورغم 
ذلك، يمكن للمصابين به عيش حياة نشيطة مع 

االستعانة ببعض العالجات والعناية الذاتية.

األعراض

ال  ويلبراند  فون  بداء  المصابين  من  الكثير 
يعلمون بشأن إصابتهم به، وذلك ألن عالمات 
موجودة.  غير  أو  بسيطة  إما  تكون  المرض 
ر األكثر شيوًعا للمرض هو نزيف غير  الُمؤّشِ

طبيعي.
يُوجد ثالثة أنواع رئيسية من المرض، تختلف 
نوع  حسب  آلخر،  شخص  من  النزيف  كمية 

المرض وشدته.
ض  إن كنَت مصابًا بداء فون ويلبراند، فقد تتعرَّ

لـ:

بعد  أو  إلصابة  التعرض  بعد  شديد  نزيف  ـ 
الجراحة أو بعد الخضوع لعالج األسنان.

ـ نزيف األنف المتكرر الذي ال يتوقَّف خالل 
10 دقائق.

ـ نزيف حيض غزير أو يستمر لفترة طويلة.
ـ نزيف شديد أثناء المخاض والوالدة.

ـ ظهور دم في البول أو البراز.
سهولة اإلصابة بالكدمات أو الكدمات المتكتلة.
ما  الحيض  وأعراض  عالمات  تتضمن  وقد 

يلي:
 1 من  أكبر  قطرها  دموية  جلطات  وجود  ـ 

بوصة )2.5 سم( في تدفُّق الحيض.
ـ الحاجة إلى تغيير فوط الحوض أو التامبون 

أكثر من مرة خالل ساعة.
مزدوجة  وقاية صحية  استخدام  إلى  الحاجة  ـ 

لتدفُّق الحيض.
الدم، مثل اإلجهاد أو اإلرهاق  ـ أعراض فقر 

أو ضيق النفس.

متى تزور الطبيب؟

مستمر  لنزيف  تعرضت  إذا  بطبيبك  اتصل 
لفترة طويلة أو كان من الصعب إيقافه.

األسباب

يرجع السبب المعتاد لداء فون ويلبراند إلى جين 
ويلبراند،  فون  عامل  في  يتحكَّم  موروث  شاذ 
وهو بروتين يؤدي دوًرا رئيسيًا في تخثر الدم.
عندما يكون لديك مستويات منخفضة من هذا 
يُمكن  ال  له،  ينبغي  كما  يعمل  ال  أو  البروتين 
الصفائح  ى  تُسمَّ التي  الصغيرة  الدم  لخاليا 
بشكٍل  البعض  ببعضها  تلتصق  أن  الدموية 
بجدران  طبيعي  بشكل  تلتصق  وال  صحيح 
األوعية الدموية عند حدوث إصابة، ويتعارض 
في  ي  يُؤدِّ أن  ويُمكن  التخثُّر،  عملية  مع  ذلك 

السيطرة  يُمكن  ال  نزيف  إلى  األحيان  بعض 
عليه.

لدى العديد من األشخاص المصابين بداء فُون 
ِويْلبَراند مستويات منخفضة من العامل الثامن، 
وهو بروتين آخر يُساعد في عملية تخثُّر الدم.

تخثُّر  اضطراب  في  الثامن  العامل  يُشارك 
ى الهيموفيليا )الناعور(، ولكن  وراثي آخر يُسمَّ
على عكس مرض الناعور )الهيموفيليا( الذي 
فون  داء  فإن  رئيسي،  بشكل  الذكور  يُصيب 
ما  وعادةً  واإلناث،  الذكور  يُصيب  ويلبراند 

يكون أقل حدة.
مرحلة  في  ويلبراند  فون  داء  يحدث  ما  نادًرا 
لم  الذين  األشخاص  عند  العمر  من  متأخرة 
ذلك  اآلباء، ويُعَرف  أحد  يرثوا جينًا شاذًا من 
والتي  المكتسبة،  ويلبراند  فون  متالزمة  باسم 
مرضية  حالة  سببها  يكون  أن  المحتمل  من 

كامنة.

عوامل الخطر

فون  بداء  لإلصابة  الرئيسي  الخطورة  عامل 
ويلبراند هو وجود تاريخ َمَرضي عائلي يشمل 
المرض  جين  ينقالن  فالوالدان  به،  اإلصابة 
يتخطى  قد  نادرة،  حاالت  وفي  أطفالهم،  إلى 

المرض بعض األجيال من نفس العائلة.
)وراثي  اضطراب  العادة  في  المرض  وهذا 
اإلصابة  أن  يعني  ما  سائد(،  جسدي  صبغي 
من  متحّور  جين  إلى  فقط  تحتاج  بالمرض 
لجين داء فون  أحد الوالدين، وإذا كنت حامالً 
ويلبراند، توجد احتمالية بنسبة 50% لنقل هذا 

الجين إلى أطفالك.
الحالة  لهذه  حدة  األكثر  الشكل  أن  إلى  ويُشار 
ما  المتنحية(،  الجسدية  )الصبغية  هي  الطبية 
يعني أن الجين المتحّور ال بد أن ينتقل إليك من 

كال الوالدين.

املضاعفات

في حاالت نادرة، يمكن أن يسبِّب مرض فون 
قد  ما  عليه؛  السيطرة  يمكن  ال  نزيفًا  ويلبراند 
المضاعفات  تشمل  أن  يمكن  الحياة.  يهدد 

األخرى لمرض فون ويلبراند ما يلي:
ـ فقر الدم: يمكن أن يسبب النزيف الحاد أثناء 
نقص  عن  الناتج  الدم  بفقر  اإلصابة  الحيض 

الحديد.
م واأللم نتيجة  م واأللم: قد يحدث التورُّ ـ التورُّ
أو  المفاصل  في  طبيعي  غير  نزيف  لحدوث 

األنسجة الرخوة.

الوقاية

تاريخ  لديك  وكان  لإلنجاب،  تخطط  كنت  إذا 
فون  بمرض  اإلصابة  يشمل  عائلي  َمَرضي 
كنت  فإذا  وراثية،  استشارة  فاطلب  ويلبراند، 
ويلبراند،  فون  لمرض  المسبب  الجين  تحمل 
يمكن أن ينتقل إلى ذريتك حتى ولو لم تظهر 

عليك أعراض المرض.

د. نديم عثمان

فقدان السمع الذي يحدث تدريجيًّا مع التقدم في 
شائعة،  حالة  هو  الشيخوخي(  )الصمم  العمر 
األشخاص  نصف  من  يقرب  ما  يصاب  حيث 
الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما في الواليات 

المتحدة بدرجات متفاوتة من فقدان السمع.
وهناك ثالثة أنواع لفقدان السمع، وهي:

األذن  )ويتضمن  التوصيلي  السمع  فقدان  ـ 
الخارجية أو الوسطى(.

ـ فقدان السمع العصبي الحسي )ويتضمن األذن 
الداخلية(.

ـ فقدان السمع المختلط )ويجمع بين النوعين(.
وتساهم الشيخوخة والتعرض الدائم لألصوات 
وهناك  السمع،  بفقدان  اإلصابة  في  الصاخبة 
عوامل أخرى، مثل شمع األذن الزائد، يمكنها 

مؤقتًا تقليل كفاءة سماع أذنيك لألصوات.
معظم أنواع فقدان السمع ال يمكن الشفاء منها 
ومع ذلك، تستطيع أنت وطبيبك أو اختصاصي 
كفاءة  لتحسين  الخطوات  بعض  اتخاذ  السمع 

السمع لديك.

األعراض

قد تشمل عالمات وأعراض ضعف السمع ما 
يلي:

ـ اختفاء الكالم واألصوات األخرى.
مع وجود  الكلمات، خاصةً  فهم  في  ـ صعوبة 

ضوضاء في الخلفية أو في أماكن الزحام.
ـ مشكلة في سماع الحروف الساكنة.

وبوضوح  أكثر  ببطء  التحدث  طلب  تكرار  ـ 
وبصوت عاٍل من اآلخرين.

ـ الحاجة إلى رفع صوت التلفزيون أو الراديو.
ـ االنسحاب من المحادثات.

ـ تجنب التواجد في بعض البيئات االجتماعية.

متى تزور الطبيب؟

ةً  خاصَّ الُمفاجئ،  السَّمع  بفُقدان  أُِصبَت  إذا 
على  الحصول  على  احِرص  واِحدة،  أُذن  في 

استشارةٍ طبيٍَّة على الفور.
تحدَّْث إلى طبيبك إذا كانت صعوبةُ السَّمع تُعيق 
الُمرتَبِط  السَّمع  فُقدان  يحدُث  اليومية.  حياتك 
بالعُمر تدريجيًّا؛ لذلك قد ال تاُلِحظه في البداية.

أسباب فقدان السمع

تتضمن أسباب فقدان السمع ما يلي:
تقدم  عن  ينتج  قد  الداخلية:  األذن  تضرر  ـ 
تلف  الصاخبة  للضوضاء  ض  والتعرُّ العمر 
في  الموجودة  العصبية  الخاليا  أو  الشعيرات 
الصوتية  اإلشارات  ترسل  والتي  األذن  قوقعة 
إلى المخ، في حالة عدم وجود هذه الشعيرات 
ال  للضرر،  تعرضها  أو  العصبية  الخاليا  أو 
تُنقَل اإلشارات الكهربائية بكفاءة ويحدث فقدان 

السمع.
العالية  النغمات  ذات  األصوات  تصبح  وقد 
الصعب  من  يصبح  وقد  لك،  بالنسبة  مكتومة 
وجود  ظل  في  وسماعها  الكلمات  تمييز 

الضوضاء الخلفية.
ـ تراكم تدريجي لشمع األذن: يمكن للشمع سد 
الصوتية،  الموجات  توصيل  ومنع  األذن  قناة 
يمكن أن يساعد إزالة شمع األذن على استعادة 

سمعك.
ـ عدوى باألذن أو نمو غير طبيعي للعظم أو 
في  الحاالت  تلك  من  أي  تتسبب  قد  األورام: 
الخارجية  األذن  السمع عند حدوثها في  فقدان 

أو الوسطى.
ـ تمزق طبلة األذن )انثقاب الغشاء الطبلي(: قد 
والتغييرات  المفاجئة  العالية  تتسبب األصوات 
بأي  األذن  طبلة  وثقب  الضغط  في  المفاجئة 

والتأثير  األذن  تمزق طبلة  في  والعدوى  جسم 
سلبًا على سمعك.

عوامل الخطر

تتضمن العوامل التي قد تُؤدي إلى فقدان السمع 
أو تلف الخاليا العصبية في األذن الداخلية ما 

يلي:
الوقت  مرور  مع  يَحدث  السن:  في  التقدُّم  ـ 

تدهور بنية األذن الداخلية.
يُؤدي  أن  يُمكن  الصاخبة:  الضوضاء  ـ 
خاليا  تلف  إلى  الصاخبة  لألصوات  التعرض 
األذن الداخلية، يُمكن أن يَحدث الضرر بسبب 
التعرض للضوضاء الصاخبة فترة طويلة، أو 

ألصوات عالية مفاجئة، مثل طلقة نارية.
أكثر  الوراثي  التكوين  يَجعلك  قد  الوراثة:  ـ 
أو  الصوت  عاملي  من  األذن  لتلف  عرضة 

التدهور بسبب التقدم في العمر.
التي  الوظائف  تُؤدي  قد  المهنة:  ضوضاء  ـ 
مثل  فيها،  متكرًرا  جزًءا  العالي  الضجيج  يُعد 
الزراعة أو البناء أو العمل في المصانع، إلى 

تلف داخل األذن.
ويُمكن  الترفيهية:  األماكن  في  الضوضاء  ـ 
أن يَتسبب التعرض لألصوات المتفجرة، مثل 
األسلحة النارية والمحركات النفاثة، في فقدان 
فوري ودائم للسمع، وتَشمل األنشطة الترفيهية 
الصاخبة  الضجيج  مستويات  ذات  األخرى 
والخطيرة على التزلج على الجليد، أو ركوب 
أو  األشجار  بين  القفز  أو  النارية،  الدراجات 

االستماع إلى الموسيقي الصاخبة.
مثل  األدوية،  لبعض  يُمكن  األدوية:  بعض  ـ 
والفياجرا  الحيوي،  المضاد  الجنتاميسين 

تَضر  أن  الكيميائي،  العالج  أدوية  وبعض 
تأثيرات  تحدث  أن  يُمكن  الداخلية،  باألذن 
)طنين(  األذن  في  الرنين  السمع،  على  مؤقتة 
أو فقدان السمع، إذا كنت تأخذ جرعات عالية 
جدًّا من األسبرين، أو مسكنات األلم األخرى، 
البول  أو األدوية المضادة للمالريا أو مدرات 

العروية.
ـ بعض األمراض: قد تَضر بعض األمراض 
درجة  ارتفاع  إلى  تؤدي  التي  األذن  بقوقعة 

الحرارة، مثل االلتهاب السحائي.

مقارنة مستوى شدة الصوت 
لألصوات الشائعة

الشائعة  األصوات  أدناه  البياني  الرسم  يُلخص 
بها،  الخاصة  الصوت  شدة  ومستويات 
ومستوى الضوضاء اآلمن حسب وكالة حماية 
البيئة األمريكية هو 70 ديسيبل، وكلما زادت 
في  للتسبب  المستغرق  الوقت  قلَّ  الضوضاء، 

تلف دائم للسمع.

املضاعفات

قد يُؤثِّر فقدان السمع تأثيًرا كبيًرا على نوعية 
الحياة، قد يُعَبِّر البالغون األكبر سنًّا المصابون 
نظًرا  باالكتئاب.  الشعور  عن  السمع  بفقدان 
صعوبة  إحداث  في  السمع  فقدان  لتسبُّب 
األشخاص  بعض  يشعر  فقد  التواصل،  في 
بالعُزلة. يرتبط فقدان السمع بالضعف المعرفي 

والرفض.
السمع  فقدان  بين  االرتباط  سبب  يزال  ال 

والضعف المعرفي واالكتئاب والعزلة يخضع 
للدراسة المكثَّفة، تُشير البحوث األولية إلى أن 
عالج فقدان السمع يُمكن أن يُؤثِّر تأثيًرا إيجابيًّا 

على األداء المعرفي، وخاصةً على الذاكرة.

الوقاية

يمكن أن تساعدك الخطوات التالية على الوقاية 
وتجنُّب  بالضوضاء،  الُمحدَث  السمع  فقد  من 

زيادة فَْقد السمع المرتبط بالعمر سوًءا:
وكثافة  مدة  من  الحد  يمثِّل  أذنيك:  وقاية  ـ 

ضك إلى الضوضاء تعرُّ
مكان  وفي  األفضل:  الوقاية  طريقة  ـ   
سدادات  ارتداء  يساعد  أن  يمكن  العمل، 
المملوءة  األذن  واقيات  أو  البالستيكية  األذن 
الضوضاء  من  أذنيك  وقاية  على  بالغليسرين 

رة. المدّمِ
إجراء  في  ر  فّكِ السمع:  اختبار حاسة  إجراء  ـ 
تعمل  كنت  إذا  المنتظمة  السمع  اختبارات 
حاسة  من  جزًءا  فقدت  وإذا  بيئة صاخبة،  في 
من  للوقاية  خطوات  اتخاذ  يمكنك  السمع، 

اإلصابة بالمزيد من الفقدان.
تُلِحق  أن  يمكن  الترفيهية:  المخاطر  تجنَّب  ـ 
الثلجية،  الدراجة  قيادة  مثل  األنشطة  ممارسة 
أو الصيد، أو استخدام األدوات الكهربائية، أو 
االستماع إلى حفالت موسيقى الروك، الضرر 
بحاسة السمع بمرور الوقت، كما يمكن الرتداء 
واقيات السمع أو االبتعاد قلياًل عن الضوضاء 
وقاية أذنيك، ومن المفيد أيًضا خفض مستوى 

صوت الموسيقى.



 النسخة الورقية العدد:   1070   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1326  النسخة الورقية العدد:   1070   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1326 

السنة الحادية عشرة - العدد 1070
األربعاء  11 أيار 2022

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

r.ronahi2011@gmail.com
http://www.ronahi.net

السنة الحادية عشرة - العدد 1070
األربعاء  11 أيار 2022 أخبـــــار عامليةرياضــــة 125

روناهي/ قامشلو ـ حقق نادي األسايش بطولة دوري األشبال بكرة القدم على حساب نادي جودي والذي انسحب قبل نهاية 
الشوط األول بدقائق اعتراضًا على القرارات التحكيمية، في سيناريو بات يتكرر في عدة مباريات نهائية لمختلف الفئات.

نهائي دوري األشبال ُمخّيب لآلمال؟

ويصعب الحديث من أين نبدأ؟ وماذا سنكتب؟ 
العصبية  من  خالية  الجميع  تمناها  مباراة  في 
الرياضية  بالروح  ومتحلية  والحساسية، 
ما  حدث  بل  كذلك،  يكن  لم  ولكن  واألخالق، 
حدث في عدة مباريات نهائية أخرى في إقليم 

الجزيرة.
ملعب  إلى  للكرة  الُمحبة  الجماهير  وتوافدت 
الجنسين  كال  ومن  بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد 
بكرة  األشبال  لدوري  النهائية  المباراة  لمتابعة 
بين  جمعت  والتي  الجزيرة،  إقليم  في  القدم 
أمل  على  وجودي،  األسايش  ناديي  أشبال 
الحياة  هذه  تُنسيهم هموم  ممتعة  مباراة  متابعة 
والمعيشة الصعبة قليالً، ولكن لم يحصل كذلك، 
أحداث  األولى  بدقيقتها  المباراة  حملت  بل 
متوقعة،  وغير  مثيرة  ومجريات  دراماتيكية 
المباراة  من  جودي  نادي  بانسحاب  وأفضت 

للمرة األولى؟
مع صافرة الحكم محمد ماالتي وبعد مرور 17 

ثانية استغل نادي جودي هفوة دفاعية وسجلوا 
إلى  جميعاً  الالعبون  وركض  األول،  الهدف 
ولكن  مدربهم،  مع  بالهدف  لالحتفال  منطقتهم 
جودي  العبي  انشغال  األسايش  العبو  استغل 
وحققوا  الكرة  بلعب  وقاموا  بالهدف  بفرحتهم 
هدف التعادل في الثانية 57 من عمر المباراة، 
جودي  لنادي  واإلداري  الفني  الكادر  ليقوم 
بسحب الالعبين من الملعب بداعي أن الهدف 

غير صحيح.
المباراة حوالي  توقفت  األول  االنسحاب  وبعد 
المتواجدين  من  تدّخل  وبعد  ساعة  نصف 
جودي  نادي  العبو  عاد  الرياضي  واالتحاد 
غزيرة  مطرية  هطوالت  مع  مجدداً  للعب 
الملعب  مغادرة  الجماهير  من  الكثير  ارغمت 
رأسه  فوق  بالستيك  كرسي  من وضع  ومنهم 
للحماية من األمطار الغزيرة في غياب وجود 
مدرجات خاصة بالجماهير، ومع بداية المباراة 
باالعتراض  جودي  نادي  مدرب  قام  مجدداً 
تالسن  وحصل  مجدداً،  الحكم  قرارات  على 
مع الحكم الرابع من ثم وصلت للعراك وعلى 
الساحة  حكم  ليقوم  الحاضرون،  تدّخل  أثرها 
بعدها بطرد مدرب نادي جودي محمود السالم، 
من أرض  فريقه مجدداً  بسحب  األخير  وليرد 
األسايش  فوز  بعد  فيما  الحكم  ويعلن  الملعب، 

قانونياً بنتيجة 3×0، ونيله لقب الدوري.
كما  األسايش  لنادي  البطولة  كأس  ُسلِّم  بعدها 
وزعت جوائز فردية كانت على الشكل التالي:
ـ  أفضل العب إيفان المحمد من نادي األسايش.
ـ هداف البطولة الالعب جوان فندي من نادي 

األسايش برصيد 17 هدف.
ـ أفضل حارس آلند محمد زكي حارس نادي 

األسايش.
وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية بين 
ولكنها   ،2022/4/15 الجمعة  يوم  الطرفين 

نادي  أشبال  العب  وفاة  بعد  وقتها  تأجلت 
لألشبال  الجزيرة  إقليم  منتخب  وكابتن  سردم 
أليم  سير  لحادث  تعّرض  والذي  عيسى  علي 
الماضي  نيسان  بتاريخ 14  الحسكة  في مدينة 

وفارق الحياة في فجر 15 نيسان.
جودي تأهل للمباراة النهائية على حساب قنديل 
على  رد  دون  بهدفين  ذهاباً  عليه  الفوز  بعد 
الشهيد  بملعب  قامشلو  مدينة  في  قنديل  أرض 
دون  السلبي  التعادل  سيطر  بينما  كجو،  هيثم 
في  الفريقين  بين  جودي  أرض  على  أهداف 
ملعب رميالن، وبذلك تأهل جودي إلى المباراة 

النهائية.
التعادل  سيطرة  بعد  األسايش  تأهل  جاء  بينما 
األخوة  مع  لقائه  على  لهدف  بهدف  اإليجابي 
شرموال  ملعب  في  األخير  بأرض  والسالم 
كبير  فوز  تسجيل  استطاع  بينما  بعامودا، 
أهداف  بستة  أرضه  وعلى  اإلياب  مباراة  في 
دون رد على أرضية ملعب الشهيد هيثم كجو 

بقامشلو، وتأهل إلى النهائي بدوره.
أيضاً  تأهال  ذاتهما  الناديين  بأن  ذكره  الجدير 
الجزيرة  إقليم  في  الناشئين  دوري  نهائي  إلى 
وأقيمت المباراة في يوم الجمعة 2022/4/22، 
وانتهت  بقامشلو  كجو  هيثم  الشهيد  ملعب  في 

بفوز األسايش بهدفين دون رد.

ال جديد!

بعض  في  تكررت  االنسحابات  حوادث  إن 
المباريات النهائية وطبعاً كما العادة االعتراض 
أرجع  والبعض  التحكيمية،  القرارات  على 
الحكام  على  واالعتراضات  التطاول  عمليات 
يرتكبها  من  بحق  المخففة  العقوبات  بسبب 
قلة  إلى  باإلضافة  فترة،  كل  عفو  وإصدار 
معرفة المدربين واإلداريين والالعبين بقوانين 
بالمقابل  فترة،  كل  تتحدث  والتي  القدم،  كرة 
الجزيرة  إقليم  في  الحكام  أن  يجد  من  هناك 
لمستوى  للوصول  منهم  الكثير  يتطلب  مازال 
التحكيمي  األداء  في  لديهم ضعف  وأن  أفضل 

من قِبل الكثيرين منهم.

َمْن الضحية؟

والناشئين  األشبال  فئات  من  األجيال  هؤالء 
والشباب هم الضحية األكبر في كل ما يحدث، 
األندية  على  القائمين  قبل  من  العمل  ويتطلب 
كيف  ولكن  الدنيئة،  الكلمات  عن  إبعادهم 
الرياضية  باألخالق  متحل  الالعب  سيكون 
بالتمارين  فيه  نهاراً  ليالً  ويشتم  يسب  ومدربه 
وأثناء وقوفه على الخط ويقول لها يا »حيوان« 
بسب  المدرب  قيام  إثارة  الفيلم  من  يزيد  وما 
الحكام والمراقبين للمباراة، وكما ذكرنا يرجع 

العقوبات  غياب  إلى  األمر  هذا  الكثيرون 
تجاوز  حال  وفي  يتجاوز  من  بحق  الحقيقية 
كل  وينتهي  عام،  عفو  ويصدر  فترة  وتعاقب 

شيء.
العبيه  يعاقب  ما  نادي  نجد  جداً  قليل  بشكل 
على عمل ال أخالقي، ونتساءل هل ما يقوم به 
الالعبون بعد كل مباراة تحدث فيها إشكاالت 
أمر  الرياضي  واالتحاد  للحكام  والشتم  بالسب 
لضبط  قادرة  غير  اإلدارات  لماذا  بمكانه؟ 
فهي  لنا  يتوضح  كما  باألحرى  أو  العبيها؟ 
راضية عما يحصل على ما يبدو، وكما ذكرنا 
ماذا سنقول عندما يقف مدرب أو إداري ويبدأ 
بالسب والشتم، بينما العبه ال يعرف ينفذ رمية 

تماس!.
القدم  كرة  ولكن  أحد  شأن  من  نقلل  ال  نحن 
وخاصةً الفئات العمرية يلزمها مدربون يكونوا 
قدوة ويدرسون ويعلمون ويلقنون األخالق قبل 

تعليم لعب كرة القدم.
إن الحكام هم بشر وقابلون الرتكاب األخطاء، 
معلوماتهم  صقل  على  العمل  منهم  ويتطلب 
وسط افتقار اإلقليم لدورات حقيقية بخصوص 
بسبب  ولكن  السنتين،  حوالي  منذ  التحكيم 
بعد  التحكيم  الكثيرون  ترك  فقد  التجاوزات 
التعدي عليهم وعدم استطاعة االتحاد الرياضي 
الحماية  توفير  وعدم  المشكلة  هذه  تجاوز 
الالزمة لهم، وطبعاً الحكم يمر بظروف صعبة 
طيلة المباراة من كثرة االعتراضات والثرثرة 
واإلداريين  والالعبين  المدربين  من  والصياح 
وبعض األحيان من الجماهير حتى، وكل ذلك 
كما  بعملهم  المعنية  الجهات  قيام  لعدم  يأتي 
يتطلب ففي الكثير من المباريات يتواجد على 
الفريق  الئحة  على  ليسوا  هم  من  البدالء  دكة 
أي  بشأنهم  يتخذ  أحد  وال  »سكور«،  االسمية 
تحميل  االعتيادية  األمور  من  وباتت  قرار، 
نكرر  وهنا  دائم،  شبه  بشكٍل  الخسارة  الحكام 
نحن ال نبرر األخطاء التي تحصل من الحكام، 
ولكن كل األجواء لم تعود تساعد الحكام بالقيام 
حال  وفي  المباراة،  في  يتطلب  كما  بواجبهم 
ثبت أي فساد أو خطأ مقصود يتطلب اإلشهار 
بالحكم ومعاقبته، ونكتب هذا الكالم حتى نعطي 
لمحة لماذا وصلت بنا األمور إلى ما هي عليها 
اآلن؟ من حاالت الفوضى والتجاوزات والسب 
القدم  لكرة  تقام  التي  البطوالت  في  والشتائم 

برعاية االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة.

عقوبات وفصل

أحداث  من  التالي  اليوم  وفي  عجالة  وعلى 
وجودي،  األسايش  بين  األشبال  دوري  نهائي 
عبر  الجزيرة  إقليم  في  الرياضي  االتحاد  قام 
مكتب كرة القدم واللجنة الفنية بإصدار قراراته 
االتحاد  صفحة  ونشرت  المباراة،  بخصوص 

الرياضي التالي:
اجتماعها  القدم  لكرة  الفنية  اللجنة  اجتمعت 
األسبوع لمناقشة دوري كرة القدم بجميع فئاته 

ودرجاته.
المباريات  سكورات  على  االطالع  وبعد 
اللجنة  اتّخذت  والحكام  المراقبين  وتقارير 

قراراتها والتي جاءت على الشكل التالي:
2- استناداً للمادة /20/ توقيف كالً من الالعبين 

التالية أسماؤهم من نادي جودي:
- غانم موهاب السالم.
- روماف أيوب خليل.

- زيبار المرعي.
- أحمد العويد.

تاريخ  من  اعتباراً  واحد  كروي  موسم  لمدة 
-2022 موسم  نهاية  ولغاية  القرار  صدور 

2023
نادي  مدرب  توقيف   /18/ للمادة  استناداً   -3
واحد  كروي  موسم  السالم  محمود  جودي 
االتحاد  من  فصله  اقتراح  2022-2023مع 

الرياضي في إقليم الجزيرة.
إيقاف مدرب حراس نادي جودي كسرى   -4
محمد موسم كروي واحد 2022-2023وعدم 
الفريق بأي صفة كانت أو مع أي  تواجده مع 

فئة.
5- إيقاف رئيس نادي جودي )نسيم مصطفى( 
لموسم كروي واحد 2022-2023 مع اقتراح 

فصله من االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة.
إقرار  تم  القرارات  هذه  من  التالي  اليوم  وفي 

اآلتي:
كرة  مكتب  عن  الصادر  المقترح  على  بناًء 
 2022/5/8 بتاريخ  الفنية(  و)اللجنة  القدم 
لفئة  جودي  نادي  مدرب  إيقاف  والمتضمن 
موسم  لمدة  السالم  محمود  والناشئين  األشبال 
االتحاد  من  فصله  اقتراح  مع   2023-2022

الرياضي.
وعلى المقترح إيقاف رئيس نادي جودي )نسيم 
   . مصطفى( لمدة موسم كروي 2023-2022
محضر  دراسة  بعد  الرياضي  االتحاد  قرر 
جلسة مكتب كرة القدم والمقترحات الصادرة:

جودي  نادي  أمور  لتسيير  لجنة  تشكيل   -1
الرياضي من السادة األعضاء: 

- جميل سليمان.
- جاسم محمد عمر.

- عايد عبدي.
2- الموافقة على مقترح مكتب كرة القدم بعقوبة 
الفصل بحق مدرب نادي جودي محمود السالم 

من أسرة االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة.

رسالة اعتذار

من جانبه نشر نادي جودي على صفحته النادي 
رسالة اعتذار وجاء فيها:

المرء  قول  يكون  قد  االنفعال  لحظات  »في 
ليقول  اللسان  سبق  فيغلبه  أفكاره  من  أسرع 
نادي  إدارة  في  نحن  يقصد.  عّما  يعبّر  ال  ما 
أسفنا  عن  نعبّر  أن  يشّرفنا  الرياضي  جودي 
التي  التصرفات  عن  الشديد  باعتذارنا  ونتقدّم 

مع  األشبال  لفئة  فريقنا  مباراة  أثناء  رافقت 
أشبال نادي األسايش األشقاء في نهائي بطولة 
كرة القدم لفئة األشبال في إقليم الجزيرة سواء 
داخل  الالعبين  أو  المدربين  أو  اإلداريين  من 
وسائل  وعلى  وخارجه  األخضر  المستطيل 
هذه  مثل  بأن  مؤكدين  االجتماعي  التواصل 
بأمانة  وسنعمل  تتكرر مستقبالً  لن  التصرفات 

وإخالص كما كنّا تحت مظلة االتحاد الرياضي 
في إقليم الجزيرة على إرساء قيم الرياضة في 
المحبة والتعارف والتعاون واألخالق والتسامح 
دمتم لنا نبراساً للعطاء والنجاح وصناعة المجد 

ومنارة لألجيال«.
فيه  شارك  األشبال  دوري  بأن  ذكره  والجدير 
2021/11/5وكان  بتاريخ  وانطلق  16نادياً 

نظام الدوري على الشكل التالي:
القدم  كرة  لدوري  التجمعات  نظام  اعتماد   -1

لألشبال.
2- تقسيم األندية إلى أربع تجمعات في كالً من: 

قامشلو – رميالن – عامودا - الدرباسية.
وهي:  أندية  ثالثة  ضم  الدرباسية:  تجمع  آ- 

سردم- خبات – شبيبة الحسكة.
وهي:  أندية  خمسة  ضم  قامشلو  تجمع  ب- 
واشو   – دجلة   – قنديل   – برخدان  األسايش- 

كاني.
ج- تجمع عامودا ضم أربعة أندية وهي: األخوة 

والسالم – االتحاد – جوانن باز – آشتي.
د- تجمع رميالن ضم أربعة أندية وهي: جودي 

– ديرك – فدنك - الصناديد.
الدور األول كان بنظام من مرحلة واحدة   -3
واألدوار الباقية كانت بطريقة الذهاب واإلياب.
ورميالن  وعامودا  قامشلو  مجموعة   -4
الدور  إلى  مباشرةً  والثاني  األول  منها  تأهل 
عن  األول  تأهل  الدرباسية  ومجموعة  الثاني 

المجموعة.
مجموعة  من  الثالث  المركز  صاحب  لعب 
مجموعة  من  الثاني  المركز  مع  قامشلو 
محايد  ملعب  في  فاصلة  مباراة  الدرباسية 

لتحديد المتأهل منهما إلى الدور الثاني.
دت مواليد اللعب )2007ـ 2008(. وُحدِّ

حملة اعتقاالت جديدة ضد الالجئين 
السوريين في إسطنبول

أزمة بين بغداد وهولير 
نتيجة فشل المحادثات 

النفطية بين الطرفين

بريطانيا تفرض عقوبات تجارية 
جديدة ضد روسيا

مركز األخبار ـ شنت الشرطة في تركيا، حملة 
اعتقال موسعة في حي فلوريا بمدينة إسطنبول، 
العتقال الالجئين، رغم إقامتهم بشكل رسمي.

في حي فلوريا بمنطقة باكيركوي في إسطنبول، 
شرطة  مركز  إلى  الالجئين  عشرات  نقل  تم 
يشيلكوي، بزعم فقدانهم وثائق اإلقامة، والحقا 
زعمت الشرطة، أن هؤالء الالجئين يتسببون 
في فوضى ومشاكل في كل مكان، لذلك سيتم 

ترحيلهم إلى بالدهم.
وُعلم أنه سيتم نقل الالجئين إلى مركز الترحيل 
في توزال، وقال أقارب شاب سوري يبلغ من 
إنهم  لترحيله،  احتجازه  تم  عاًما،   22 العمر 
جددوا وثائقهم آخر مرة منذ عامين، وأنهم لم 
لم تكن هناك رسالة  يجددوا مرة أخرى، ألنه 
سبب  يفهمون  ال  وأنهم  الهجرة،  إدارة  من 

ترحيله.
وأكد آخر، أن لديهم الوثائق القانونية كلها، التي 
تتيح لهم العيش في تركيا، مشيرا إلى أنهم على 

حدث  فماذا  سنوات،  ثماني  منذ  الوضع  هذا 
اآلن؟

وكان أردوغان أعلن مؤخرا، أنه سيتم ترحيل 
مليون الجئ سوري من تركيا.

العراقي،  النفط  وزير  أعلن  ـ  األخبار  مركز 
عزَم وزارته بدء اإلجراءات الخاصة، بتطبيق 
بعدم  القاضي  العليا  االتحادية  المحكمة  قرار 
النفط  بيع  إقليم كردستان  شرعية قيام حكومة 
الحكومة  نطاق  خارج  اإلقليم  من  المستخرج 

المركزية.
لهيئة  اجتماع  لدى  الجبار،  عبد  إحسان  وقال 
الرأي في وزارة النفط: إنَّه بعد 75 يوماً من 
بغداد  محاوالت  تؤِد  لم  والمبادرات،  النقاش 
تتمخض  ولم  اإلقليم،  مع  التعاطي  في  مرونة 

عنها نتائج حقيقية لحل األزمة
وأضاف عبد الجبار، أن وزارته ماضية نحو 
االتحادية  المحكمة  لقرار  الحرفي  التطبيق 
العليا، بخصوص عدم دستورية تصدير اإلقليم 
للنفط، مبيّناً في الوقت نفسه أنه في حال أرادت 
حكومة إقليم كردستان فتح النقاش مرة أخرى 

فإن الوزارة على استعداد لذلك.
الحادة،  الطريقة  بهذه  الوزير  تصريحات 

النفط  أزمة  بداية  هي األولى من نوعها، منذ 
ينظر  ما  وهو   ،2014 عام  الرواتب  مقابل 
تعبير  أنّه  على  السياسيون،  المراقبون  إليه 
العراق؛  بها  يمر  التي  السياسية،  األزمة  عن 
بسبب فشل القوى السياسية في تشكيل حكومة 
على  أشهر  سبعة  نحو  مرور  رغم  جديدة، 

إجراء االنتخابات.
قرار  كردستان  إقليم  حكومة  رفضت  بينما 
كافة،  للسلطات  الملزم  االتحادية  المحكمة 
أكثر  قبل  صدوره،  منذ  معلنة  شبه  بصورة 
عبد  الوزير  تصريحات  فإن  شهرين،  من 
الجبار تنذر بأزمة سياسية بين بغداد، وهولير 

بخصوص ملف النفط.
هي طرف  التي  الجهات،  مختلف  تجد  وفيما 
إلى  بحاجة  نفسها  الحكومة  تشكيل  أزمة  في 
الطرف اآلخر، فإنَّ تصريحات الوزير رفعت 

منسوب الخالف إلى أقصى مدى.

البريطانية،  الحكومة  أعلنت   - األخبار  مركز 
روسيا،  ضد  جديدة  تجارية  عقوبات 
بما  أوكرانيا،  غزو  خلفية  على  وبيالروسيا 
الصناعة  يستهدف  للصادرات  حظر  ذلك  في 
الروسية، وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل 

خصوصا البالديوم.
ماري  آن  الدولية  التجارة  وزيرة  وقالت 
تريفليان في بيان: إن »حزمة العقوبات الكبيرة 
الحرب  بآلة  الضرر  من  مزيداً  ستلحق  هذه 

الروسية”.
وستزيد الرسوم الجمركية بـ35 نقطة مئوية، 
المستخدَمين  البالتين والبالديوم  ال سيما على 
حظر  يشمل  بينما  السيارات،  صناعة  في 
لقطاعات  مخصصة  بضائع  الصادرات 

مثل  روسيا  في  الثقيلة  واآلالت  التصنيع، 
البالستيك، والمطاط واآلالت.

»روسيا  إن  البريطانية:  الحكومة  وقالت 
للبالتين  المنتجة  الرئيسية  الدول  إحدى  هي 
والبالديوم، وتعتمد بشدة على المملكة المتحدة 
العقوبات  هذه  أن  إلى  مشيرة  لتصديرهما«، 
)نحو  البضائع  من  جنيه  مليار  بـ1,7  تتعلق 
أربعة  أكثر من  إلى  ملياَري يورو(، ما يرفع 
مليارات جنيه قيمة السلع الُمستهدَفة بعقوبات 
تجارية منذ الغزو الروسي ألوكرانيا في 24 

شباط.
أكثر من  كما فرضت بريطانيا عقوبات على 
ألف فرد، وما يزيد عن مائة شركة منذ الغزو 

الروسي على أوكرانيا.

تحركات داعشية نشطة في غرب ليبيا

واشنطن تستهدف وسائل إعالم روسية 
بعقوبات على قنوات تلفزة روسية

جديدة  داعشية  تحركات  ـ  األخبار  مركز 
لها،  خبيثة  نوايا  عن  تكشف  ليبيا  غربي 
ومن يقف وراءها في محاولة لخلق تحالفات 

مشبوهة بوجه رئيس الحكومة المنتخب.
من  أيام  بعد  وطأتها  زادت  التحركات  تلك 
قدوم عبد الحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية 
فرع تنظيم القاعدة اإلرهابي -إلى طرابلس، 
بعض  مع  تحالف  بداية  محللون  عدها  التي 

القوى المتواجدة في الغرب الليبي.
وبالفعل اجتمع بلحاج مع مفتي اإلرهاب في 
ليبيا الصادق الغرياني ما دق ناقوس الخطر 
وفق المصادر ذاتها، من اتخاذ األخير الدين 
تلك  الشرعية على  كعادته إلضفاء نوع من 
أو  لها،  التبرع  بإباحة  واإلفتاء  الجماعة، 
معركة  إطار  في  صفوفها،  ضمن  القتال 
محاولة  أي  الغربية ضد  المنطقة  لها  تستعد 
باشاغا  فتحي  المنتخب  الحكومة  لرئيس 
المليشيات  نشاط  وزيادة  العاصمة،  دخول 

بالغرب الليبي.
ولم يمض على االجتماع ساعات، حتى قامت 
اإلرهابي،  داعش  أعالم  تحمل  مجموعة 
صبراتة،  في  المدني  السجل  إدارة  باقتحام 
بسرقة  قام  داعش  أن  ليبية  وكشفت مصادر 
الحاسب  وأجهزة  مدنية،  وسجالت  أختام، 

اآللي.
وأضافت المصادر: أنه لم تتحرك الشرطة في 

المدينة للدفاع عنها إال بعد انتهاء السرقات، 
وهروب عناصر داعش، ومن جانبه، حذر 
علي  الليبي،  بالبرلمان  الدفاع  لجنة  عضو 
التكبالي، من عودة عصر التزوير والفوضى 

إلى البالد.
وأضاف التكبالي، في تصريح، بأن الجريمة 
وقعت تحت أعين الجسم الحكومي المترهل 
»داعش«  أن  من  محذرا  تامة،  غيبوبة  في 

يمكنه السيطرة على الغرب الليبي.
في  ينقطع  لم  داعش  أن »وجود  إلى  وأشار 
حدود  حتى  الليبي،  الغربي  الشمال  مدن 
التنظيمات  مع  فعال  تعاون  ولهم  تونس، 
المدد  تلقي  عبر  الجوار،  بدول  اإلرهابية 

والمال والسالح.
وبين أن هجومهم على مقر اإلدارة المدنية، 
عادة  الرسمية  واألوراق  األختام  وسرقة 
الهوية،  وأوراق  الشهادات  لتزوير  متبعة، 
في  الخرق  هذا  يستمر  سوف  أنه  إلى  الفتا 
المصالح الحكومية التي باتت بال رادع، الفتا 
تم  الجنائي،  والبحث  الداخلي  األمن  أن  إلى 

ترهيبهم وطردهم.
وكانت مصادر ليبية برلمانية وأمنية كشفت 
تنظيم  من  عناصر  أن  الماضي  آب  في 
بنغازي  المطرودين من  الشريعة«  »أنصار 
الجيش  قادها  التي  الكرامة،  معركة  )في 
الوطني، وطهرت شرق ليبيا من المليشيات 

القادمين  الدواعش  اإلخوانية( كانوا يدربون 
تركها  التي  الغرفة،  مقر  في  تونس،  من 
)في  الدحمان  منطقة  في  الليبي  الجيش 
صبراتة(، وبعد أن انفضح أمرهم انتقلوا إلى 

خارج المدينة.
تابعة  مليشيات  أن  المصادر،  وأوضحت 
مكَّنت  ليبيا،  في  اإلرهابي  اإلخوان  لتنظيم 
صبراتة  مدينتي  على  السيطرة  من  داعش 
والزاوية غرب البالد، حيث تم رصد عربات 
داعش بأعالمها السوداء، تتجول نهارا وليال 
داخلهما، مع معلومات عن تدريب عناصره 

على اقتحام حدود تونس.

في  األبيض  البيت  أعلن  ـ  األخبار  مركز 
بيان، أن الواليات المتحدة ستفرض عقوبات 
على ثالث من كبرى قنوات التلفزة الروسية 

االستفادة  من  الروسية  الشركات  وستحرم 
المتصلة  وتلك  االستشارية،  الخدمات  من 
بالمحاسبة، التي توفرها الشركات األميركية.
وعبر وضع قنوات »بيرفي كنال« و»روسيا 
السوداء،  القائمة  على  في«  تي  و»إن   »1-
أمريكية  شركة  أي  على  واشنطن  تحظر 
معدات،  بيعها  أو  اإلعالنات  عبر  تمويلها 
لم  األبيض،  البيت  في  كبير  مسؤول  وقال 
أي  تشارك  أال  ينبغي  إنه  هويته  يكشف عن 

شركة أمريكية في تمويل الدعاية الروسية.
اقتراب  مع  تزامناً  األمريكية  الخطوة  وتأتي 
حكومات االتحاد األوروبي من االتفاق على 
حظراً  تشمل  روسيا  ضد  صارمة  عقوبات 

قررت  لكنها  الروسي،  النفط  شراء  على 
إجراء مزيد من المحادثات فيما بينها لتحديد 
كيفية ضمان قدرة الدول األكثر اعتماداً على 
الطاقة الروسية على التكيف مع الواقع الجديد 

لفرض المزيد من العقوبات عليها.
ويجتمع سفراء دول االتحاد األوروبي، البالغ 
عددهم 27 سفير دولة يومياً لمناقشة تفاصيل 
الحزمة السادسة من العقوبات، التي تستهدف 
أن  منذ  ألوكرانيا،  غزوها  بسبب  موسكو 
مقترحاتها  عن  األوروبية  المفوضية  أعلنت 

في الرابع من أيار الجاري.
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روناهي/ الدرباسية - أكد اإلداري في مجلس ناحية الدرباسية، رستم بكر، أن السياسات 
العدائية، التي تمارسها دولة االحتالل التركي تجاه شعوب المنطقة، ليسب بجديدة، 
ألن جذورها تمتد إلى مرحلة اإلمبراطورية العثمانية، التي تقوم على أساس دماء 
الشعوب، وأوضح: أن العثمانية الجديدة تتبع أساليب عصرية في تكتيكها اليوم، من 
خالل التعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في ضرب حركة التحرر الكردستانية 

بمناطق الدفاع المشروع.

العدوان على شنكال.. طريق الدولة التركية، والجهات 
المعادية؛ لتطبيق »الميثاق الملي«

رستم بكر: مشروع األمة الديمقراطية أمل الشعوب في الحرية، 
وفي الخالص

نساء كركي لكي: 
نقف سداً منيعًا ضد اعتداءات الدولة التركية الغاشمة

برخدان جيان

الدول  مخططات  لتنفيذ  بغداد  حكومة  تسعى 
اإليزيدي  والشعب  المنطقة،  لشعوب  المعادية 
المنجزات،  مصادرة  خالل  من  خاص  بشكل 
مقاومة  بعد  اإليزيدي  الشعب  حققها  التي 
الجماعية،  اإلبادة  ضد  خاضها  أسطورية 
المنطقة، بعد  تلك  للنساء في  الوحشي  والسبي 
والقوات  آنذاك،  بغداد  حكومة  قوات  انسحاب 
الكردستاني،  الديمقراطي  للحزب  التابعة 

وعائلة البرزاني.
التركية  الدولة  مخططات  مع  وتماشياً  اآلن 
قضاء  في  سنوني  ناحية  بأن  المعلومات،  تفيد 
وحدات  قبل  من  عنيفة  مقاومة  شهدت  شنكال 
مقاومة شنكال )YBŞ( على عدة محاور، إثر 
العمليات العدوانية للجيش العراقي في ناحيتي 
في  القرى  من  وعدد  خانصور(  ـ  )سنوني 
حكومة  قبل  من  العدوان  شرعنة  بعد  شنكال، 
بغداد، وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بعد  كردستان«  تقسيم  »جدار  بناء  ومواصلة 
زيارة )البرزاني( أردوغان مؤخراً، واعترفت 
قوات حكومة بغداد بمواجهة مقاومة عنيفة من 
قبل وحدات مقاومة شنكال، وبسعيها الحتالل 
الشعب  جديدة ضد  بمجازر  يُنذر  ما  القضاء، 
في  الواقع  األمر  سلطة  وفرض  اإليزيدي، 
التي  الذاتية،  اإلدارة  تجربة  وإنهاء  القضاء، 
أسسها الشعب اإليزيدي بعد صراع مرير مع 
مرتزقة داعش، وترك القضاء يالقي مصيره 

في اإلبادة، والقتل والسبي. 
بغداد  حكومة  إرسال  أن  »محللون«:  يرى 
بسعي  يُنذر  القضاء،  إلى  رفيع  لوفد عسكري 
التركية  المخططات  لمحاباة  قبلها،  من  جدي 
التجربة  نجاح  مع  وخاصة  المنطقة،  في 
شنكال،  في  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية 
القضاء  في  المحتلة  التركية  الدولة  ورغبة 
على مقاومة الشعب الشنكالي، وقطع العالقات 
الكردستانية،  التحرر  حركة  مقاتلي  مع  نهائياً 
في  والمدنية  الذاتية،  اإلدارات  على  والقضاء 
إضعاف  بهدف  سوريا؛  شمال وشرق  مناطق 
فيما بعد من  مقاومة شعبها، وتسهيل احتاللها 
بدأ بتوسيع  الذي  التركي،  قبل جيش االحتالل 
تواجده العسكري من خالل القواعد العسكرية 
وعمالة  بتسهيل  كردستان،  باشور  مناطق  في 
والحزب  البرزاني،  عائلة  قبل  من  علنية 
الهجوم  ومزامنة  الكردستاني،  الديمقراطي 
مع  بغداد  حكومة  قوات  قبل  من  شنكال  على 
التركي  )الجيش  شنه  الذي  المزدوج،  الهجوم 
الكردستاني(  الديمقراطي  الحزب  ـ  المحتل 
في  الكردستانية  التحرر  حركة  مقاتلي  على 

مناطق الزاب، وآفاشين، ومتينا.  
الجيوسياسية لقضاء شنكال،  وبالنظر لألهمية 
األطراف  مختلف  بين  المتواصل  والصراع 
حكومة  تطمع  قد  فيه،  والعسكرية  السياسية، 
الكردستاني  الديمقراطي  والحزب  بغداد، 
سعي  مقابل  في  المنطقة،  على  هيمنتها  ببسط 
إلى  الشعبي(  )للحشد  تابعة  أخرى  فصائل 
المنطقة، وضمان  تلك  في  دور مركزي  لعب 
إقليمية  لمخططات، وألجندات  خدمة  تواجدها 

أي  ونسف  اإليراني(،  )النظام  وراءها  يقف 
يُهدد  شنكال  قضاء  في  ديمقراطي  مشروع 
التجربة  وينسف  الطامعة،  الدول  مخططات 
تمثل  ذاتية«  »إدارة  بـ  المتمثلة  الديمقراطية 
العيش  في  تطلعاته  وتحقق  اإليزيدي،  الشعب 
المشترك، والسلمي على أرضه، وفي محيطه.
سوياً  للعمل  هولير(  ـ  )بغداد  حكومتا  وسعت 
شنكال،  قضاء  في  األوضاع  تطبيع  على  
منذ مطلع )تشرين األول( 2020، من خالل 
مقاومة  وحدات  ضد  تآمري،  اتفاق  صياغة 
تتولى  االتفاق،  وبموجب   )YBŞ( شنكال 
حكومة بغداد بالتنسيق مع )هولير( إدارة الملف 
الجانب  نينوى  محافظة  تتولى  فيما  األمني، 
الخدمي بالمدينة، بهدف تقويض اإلدارة الذاتية 
في شنكال، وإفراغها من مضمونها، ثم تطبيق 
ضد  هجمات،  تنفيذ  خالل  من  المخطط  هذا 
وحداث مقاومة شنكال، وإجبارها على الدفاع 
المشروع،  الدفاع  حق  إطار  في  أنفسها  عن 
لشرعنة  الحكومية  القوات  بمهاجمة  للتذرع 
شخصيات  واستخدام  شنكال،  على  العدوان 
والشرعنة  التدخل  الستجداء  وعميلة  موالية، 

بالهجوم. 
الهجمات  أن  ومختصون«  »محللون  ويرى 
المعادية  األطراف  تسعى  التي  والمخططات 
إطار  ضمن  تندرج  شنكال،  في  لتطبيقها 

التي  الهيمنة  ومساعي  الدولية،  المخططات 
والذي  الجديد،  االستعمار  دول  لتطبيقه  تسعى 
تاريخياً  والمتجذرة  األصيلة  الشعوب  تُشكل 
عثرة«  »حجر  اإليزيدي  كالشعب  أرضه  في 
في تنفيذه، إلن الشعب اإليزيدي يتمتع بتاريخ 
عريق، وتواجد على أرضه، وممارسة عاداته، 
من  بالرغم  السنين،  آالف  منذ  بلغته  والتحدث 
مرتزقة  يد  على  وأخرها  اإلبادة،  محاوالت 
عبر  أرضه  عن  سلخه  ومخططات  داعش، 
سياسات التغيير الديمغرافي، والصهر الثقافي 
والحضاري، إال إنه استطاع الصمود ومقاومة 
نموذجاً  ليصبح  والمخططات  الهجمات،  هذه 

لشعوب المنطقة كافة.
فيما كشف آخرون: أن مخطط الحرب األخير 
في  عقد  الذي  لالجتماع،  تطبيق  شنكال  على 

العاصمة األردنية )عمان( عام 2014 والذي 
إلبادة  والتخطيط  الموصل،  لسقوط  أُسس 
كوباني،  على  والهجمات  اإليزيدي،  الشعب 
كل هذا كان جزءاً من مخطط دولي، وإقليمي 
بالغة،  بدقة  له  واإلعداد  تحضيره،  جرى 
وشاركت فيه دول إقليمية وعالمية من ضمنها 
الديمقراطي  والحزب  المحتلة،  التركية  الدولة 

متطرفة  جماعات  إلى  باإلضافة  الكردستاني، 
مناقشة  تم  حيث  داعش،  مرتزقة  رأسها  على 
بما  المنطقة،  تقسيم  إلعادة  الجديد  المخطط 
االستراتيجية  والمصالح  التوازنات،  يخدم 
لدول الهيمنة العالمية، وتحريك مرتزقة داعش 
خالل  من  فعلي  بشكل  المخطط،  هذه  لتطبيق 
احتالل الموصل، والرقة.... وصوالً الى إبادة 

الشعب اإليزيدي.
الذي  التآمري،  يتبين من خالل المخطط  لذلك 
االتفاقيات  بأن  العالمية،  الهيمنة  دول  دبرته 
األخيرة  اآلونة  في  حدثت  التي  واللقاءات 
الديمقراطي  والحزب  بغداد،  حكومة  بين 
الكردستاني الحتالل شنكال، والتي تأخذ بعين 
ما  المحتلة  التركية  الدولة  مصالح  االعتبار 
آنفاً،  هو إال تطبيق التفاقية )عمان( المذكورة 
وتقوم بتنفيذها على األرض، كل هذه األطراف 
مجتمعة بما يتعارض مع آمال وتطلعات شعب 
شنكال، وشعوب المنطقة، لذلك كانت المقاومة 
مقاومة  وحدات  أبدتها  التي  األسطورية، 
التحرر  حركة  مقاتلي  مع  بالتعاون  شنكال، 
أفشل  الذي  التحول،  نقطة  هي  الكردستانية، 
المخططات التآمرية، وانقذ الشعب اإليزيدي، 

وشعوب المنطقة من اإلبادة والصهر.   
الجانب  على  التعليق  يجب  أخرى  جهة  من 
العراقي،  الجيش  لعدوان  أيضاً  األخالقي 
وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني إذ إن 
العالم أجمع شاهد بأم عينه، كيف تركت القوات 
الديمقراطي  والحزب  العراقية،  الحكومية 
داعش،  لمرتزقة  فريسة  شنكال  الكردستاني 
على شعب  شنته  الذي  الوحشي،  الهجوم  إبان 
شنكال، حيث يُعرف عن هذا الشعب بأنه شعب 
مسالم تاريخياً، وليس معتدياً ليتم مهاجمته بهذه 
الوحشية...!، لذلك بالرغم من كل هذه الحقائق، 
وأمام أعين العالم أجمع هاجم الجيش العراقي 

الثقيلة،  وباألسلحة  والمدافع،  بالدبابات  شنكال 
إيضاح  يجب  لذلك  عنيفة،  اشتباكات  واندلعت 
يومية  ليست  شنكال  على  الهجمات  أن  حقيقة 
ومن  استراتيجية،  وأهدافها  تاريخية،  وإنما 
الجيش  هو  الهجوم  ينفذ  من  إن  ثانية،  جهة 
الديمقراطي  الحزب  يقف  ولكن  العراقي، 
الكردستاني، ودولة االحتالل التركي، والقوى 

إتمام  عليه  المجمع  والهدف  وراءها،  الدولية 
بإبادة جديدة  ينذر  المجتمع اإليزيدي، ما  إبادة 
الدولة  سيادة  »حماية  بذريعة  ومشرعنة 

العراقية«.
ويعلل »مراقبون«: أن إحدى المشاكل الرئيسة 
الجيش  يشنه  الذي  األخير،  العدوان  في 
الحكومي العراقي على قضاء شنكال هو عدم 
ما  ضمن  شنكال  في  الذاتية  باإلدارة  اعترافه 
يُعرف بـ »القوانين االتحادية للدولة العراقية« 
الممارسة عليها، وضعفها  الضغوطات  بسبب 
والمصالح  الدولية  المخططات  بمواجهة 
الديمقراطي  للحزب  يمهد  ما  اإلقليمية، 
بشن  التركي  االحتالل  ودولة  الكردستاني، 
حكومة  طريق  عن  شنكال  على  الهجمات 
الكردستاني«  »الديمقراطي  إن  إذ  الكاظمي، 
الجيش  يضعا  أن  يُحاوالن  التركي  واالحتالل 
العراقي في مواجهة قوات الحماية في شنكال، 

كما أن الوضع السياسي في العراق، وسياسات 
الكاظمي تفتح المجال لهذه الهجمات.

أوصال  قطع  مخططات  أن  يتبين،  هنا  من 
كردستان تنطلق من إشعال الحرب في شنكال، 
والتي تعد حرب الهيمنة على المنطقة برمتها، 
العراقية،  السياسية  القوى  فهم  عدم  حال  وفي 
االعتراف  وعدم  للوضع،  الدولة  ومؤسسات 
بإرادة شنكال، فإن الوضع في المنطقة سيزداد 
بها،  االعتراف  هو  شنكال  ملف  ألن  سوءاً؛ 
بعد  شنكال  أسسها شعب  التي  الذاتية  بإدارتها 
تخطط  ما  لذلك  وقاسية،  مريرة،  تضحيات 
السيطرة  هو  التركي،  االحتالل  دولة  له 
تحت  عملياً  أصبحت  والتي  الموصل،  على 
اإلدارية،  النواحي  من  التركية  الدولة  سيطرة 
فيها  ترى  والتي  واالستخباراتية،  والسياسية، 
شنكال  في  ترى  لذلك  الملي،  لميثاقها  تطبيقاً 
بدأت  حيث  المباشر،  لالحتالل  البداية  طريق 
العسكرية  قواعدها  بزيادة  األخيرة  اآلونة  في 
والحزب  بغداد،  بمساعدة حكومة  المنطقة  في 
الديمقراطي، والعمل مع حكومة بغداد إلنشاء 

»جدار تقسيم كردستان«.
في الحقيقة من يدفع باتجاه إشعال الحرب في 
الديمقراطي  الحزب  هو  السبل،  بكل  شنكال 
الجيش  على  الضغط  خالل  من  الكردستاني 
للهجوم  الخاصة  الحرب  واستخدام  العراقي، 
األصليين،  أهلها  من  وإفراغها  شنكال،  على 
الذاتية في شنكال وقواتها  لذلك عملت اإلدارة 
واستراتيجية  مخططات  إلفشال  شديد،  بحذر 
وإيقاف  التآمرية،  الكردستاني«  »الديمقراطي 
األطراف  بعض  ومناشدة  الحرب،  انتشار 
التي  العراقية،  الوطنية  السياسية  والقوى 
والحزب  التركية،  الدولة  مخطط  حقيقة  تعي 
االتفاق  لتطبيق  الكردستاني  الديمقراطي 
الملي، لذلك يجب اإلقرار بأن مسار الحل لهذه 
األزمة، ومنع العدوان المستمر على شنكال هو 
االعتراف بالشعب اإليزيدي من خالل إدارته 
لشؤونه بشكٍل ذاتي، بشرط االعتراف بوجوده، 
واالعتراف بشنكال، وهذا ما يسد الطريق أمام 
التركية،  للدولة  الملي  الميثاق  تنفيذ  سياسة 
وإفشال مخططاتها في السيطرة على المنطقة، 
المقاومة،  نهج  خالل  من  بوجهها  والوقوف 
الذي يتبعه الشعب اإليزيدي للقضاء على حلم 
بحق  جديدة  إبادة  ومنع  الجديدة«،  »العثمانية 

شعبها، وشعوب المنطقة. 

العاصفة  السياسية  األحداث  وتيرة  تتسارع 
على األصعدة كافة بدًءا من األحداث الدولية، 
الوضع  إلى  منها، وصوال  باإلقليمية  ومرورا 
بين  الجارية  واألحداث  فالتطورات  الداخلي، 
مجمل  على  بظاللها  ألقت  وأوكرانيا  روسيا 
دول  أغلب  أن  كما  األخرى،  العالقة  الملفات 
المنطقة تحاول بهذه الطريقة، أو تلك أن تستفيد 
هذه  تسارع  لذلك  هناك،  الناشئ  الوضع  من 
أساٍس  على  أوراقها  ترتيب  لتعيد  األطراف 

تلك  في  الحاصلة  المستجدات  مع  يتماشى 
المنطقة.

وعلى رأس الدول، التي تحاول االصطياد في 
التركي،  العكرة، دولة االحتالل  الدولية  المياه 
من خالل المضي قدما في سياساتها العدوانية 
تجاه شعوب المنطقة، ساعية قدر اإلمكان إلى 
االستفادة من الوقت بدل الضائع، الذي يعيشه 

العالم في هذه اللحظة السياسية.
وخير دليل على ذلك، هو تكثيف دولة االحتالل 
شورق  شمال  مناطق  على  لهجماتها  التركي 
سوريا، وكذلك على مناطق الدفاع المشروع، 
واستهداف حركة التحرر الكردستانية، معتمدة 
على القوى المحلية، التي تقبل على نفسها أن 

تكون مطية ألعداء الشعب.

طبيعة سياسة املحتل الرتيك

أسباب  ولمعرفة  الموضوع،  هذا  حول 
تجاه  التركي  االحتالل  دولة  سياسة  وتداعيات 
اإلداري  مع  التقت صحيفتنا  المنطقة،  شعوب 
بكر:  رستم  الدرباسية،  ناحية  مجلس  في 
»السياسة العدائية التي تُمارسها دولة االحتالل 
سياسة  هي  المنطقة،  شعوب  تجاه  التركية 

ليست جديدة، بل إنها تمتد بجذورها إلى مرحلة 
اإلمبراطورية العثمانية، التي كانت تقوم على 
أساس دماء الشعوب، وجماجمها، وما يستجد 
أن  أي  العام،  السياسي  الظرف  فقط  هو  دائما 
استراتيجية دولة االحتالل التركية تبقى ثابتة، 
يبقى  حين  في  الكردي،  الشعب  محاربة  وهي 
هذه  لتحقيق  يُتبع  الذي  التكتيك،  هو  المتغير 

االستراتيجية«.
رستم تابع حديثه بالقول: »التكتيك الذي تتبعه 
الحالية،  المرحلة  في  التركي  االحتالل  دولة 
الدولية، وانشغال  المتغيرات  هو االستفادة في 
األوكرانية،  الروسية  الحرب  بمسألة  العالم 
حديثة  عصرية  أساليب  استخدمت  أنها  كما 
مع  التعاون  خالل  من  وذلك  تكتيكها،  في 
الحزب  رأسها  وعلى  الكردية،  القوى  بعض 
زال  وال  كان  الذي  الكردستاني،  الديمقراطي 
التركي،  االحتالل  دولة  ألوامر  أمينا  منفذا 
الحزب  قوات  مشاركة  في  جليا  ذلك  ويظهر 
المذكور في الهجمات، التي تشنها على مناطق 
الديمقراطي  تبعية  إن  حيث  المشروع،  الدفاع 
النظام  هذا  يساعد  التركي  للنظام  الكردستاني 

على التمادي في سياساته العدوانية«.
وربط بكر بين األحداث التي شهدتها المنطقة 
في اآلونة األخيرة، والتي ُكشف الدور التركي 

فيها في نهاية المطاف، بالقول: »إن األحداث 
التي شهدها سجن الصناعية في حي غويران 
شنكال  قضاء  تعرض  وكذلك  بالحسكة، 
له  تتعرض  ما  وأيضا  العسكرية،  للهجمات 
مدن، وبلدات شمال وشرق سوريا من هجمات 
التركي، هذه  يد دولة االحتالل  عسكرية على 
بمجموعة  تشكل  مفردات  هي  كلها،  األحداث 
جملة واحدة، مفادها تآمر األنظمة المحلية على 

شعوب المنطقة«.

التنسيق بني األنظمة املحتلة

 وتابع بكر: »في اآلونة األخيرة ظهر تعاون 
يتعلق  فيما  والسوري  التركي،  النظامين  بين 
بأحداث سجن غويران، وأيضا تبين في وقت 
سرية،  ومشاورات  لقاءات  هناك  بأن  الحق 
حروب  شن  بخصوص  النظامين  بين  تجري 
جديدة ضد شعوب شمال وشرق سوريا، ومن 
جهة أخرى فإن ترافق بناء جدار إسمنتي بين 

العراقية،  الحكومة  قبل  من  آفا  وروج  شنكال 
مع الهجمات التي تشنها دولة االحتالل التركي 
كله  ذلك  يؤكد  المشروع،  الدفاع  مناطق  ضد 
هذين  بين  المستوى  العالي  التنسيق  مدى 
النظامين، وهذه الحقائق تؤكد على أن مشروع 
األمة الديمقراطي، الذي تسعى شعوب المنطقة 
لتطبيقه، يُشكل حجر عثرة في وجه المخططات 
القومية  األنظمة  ترسمها  التي  االستعمارية، 

للمنطقة«.
الدرباسية  ناحية  مجلس  في  اإلداري  واختتم 
يستهدف  مخطط  »أي  حديثه:  بكر  رستم 
المنطقة، تُشتم منه رائحة الخيانة دائما، حيث 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  سلطات  أن 
الشعب  مكتسبات  لضرب  قواها  بكل  تسعى 
الكردي في األجزاء األربعة، لذلك دعوتنا لهذا 
الشعب  على  التآمر  عن  الكف  هي  الحزب، 
ال  التركي  المحتل  هجمات  ألن  الكردي، 
األجزاء  تشمل  بل  وأخرى،  منطقة  بين  تفرق 

الكردستانية األربعة«.

كركي لكي/ ليكرين خاني - أشارت النسوة 
موقف  أن  إلى  لكي،  كركي  ناحية  في 
من  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
المشروع،  الدفاع  مناطق  على  الهجمات 
هو  شنكال  على  األخيرة  والهجمات 
وأكدن  تُنسى،  لن  عار  ووصمة  خيانة، 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  شراكة 
الهمجية،  الحرب  التركية في هذه  للدولة 
التركي  االحتالل  دولة  فيها  تستخدم  التي 
صمت  وسط  دولياً،  المحرمة  األسلحة 

دولي فاضح. 
ال تزال دولة االحتالل التركي تتبع أساليب 
همجية في حربها ضد الشعب الكردي دون 
توقف، في محاولة لتشتيت الصف الكردي، 
والنيل من إرادته وإضعاف قوته الداخلية، 

باإلضافة إلى الحرب الخاصة التي تشنها 
ضد الشعب الكردي، ومحاوالتها في إفشال 
وشرق  شمال  في  الديمقراطي  المشروع 
على  دليل  شنكال  في  ومؤخراً  سوريا، 
معاداتها للسالم والديمقراطية، ولفشلها في 
خططها وضعفها في مواجهة إرادة الشعب 
ضرباتها،  تصاعد  إلى  لجأت  الكردي، 
وانتهاك حقوق اإلنسان والمواثيق الدولية، 
مناطق  في  الكريال  إرادة  أمام  ولعجزها 
استخدام  إلى  لجأت  فقد  المشروع،  الدفاع 
المحرمة  واألسلحة  الكيماوية،  األسلحة 
يؤكد  فاضح،  دولي  صمت  وسط  دولياً 
تورط العديد من الدول، التي تدعي السالم 

والديمقراطية على أرضها.

الهجامت الرتكية تستهدف 
إرادة الشعوب الحرة

 وفي السياق ذاته أكدت عضوة لجنة المرأة 
في مجلس ناحية كركي لكي، سناء العزيز: 
أن الدولة التركية عدوة للسالم منذ البداية، 
السالم  ومحاربة  مجابهة،  الطبيعي  ومن 
الهجمات  شن  خالل  من  والديمقراطية 
الشعب  ضد  الشرعية  غير  العشوائية 
الديمقراطي،  مشروعه  وضد  الكردي، 
في  الحرة  الشعوب  بإرادة  يتمثل  الذي 
عدّ  البديهي  ومن  سوريا،  وشرق  شمال 
مناطق  في  الكريال  قوات  على  هجماتها 

الشعوب  إلرادة  استهدافاً  المشروع  الدفاع 
الحرة«.

الدولة  بهجمات  »نندد  سناء:  وأضافت   
المشروع،  الدفاع  مناطق  على  التركية 
الديمقراطي  الحزب  موقف  ونستنكر 
الكردستاني من كل ما يجري، ونستهجن 
في  التركي  االحتالل  دولة  مع  شراكته 
حربها ضد الكريال، وندين أيضا هجماتها 

األخيرة على شنكال«. 
دولة  تشنها  التي  »الحرب  سناء:  وتابعت 
كردستان  مناطق  في  التركي  االحتالل 
إرادة  كسر  إلى  خاللها  من  تهدف  عامة، 
المشروع  وإفشال  الكردي،  الشعب 
أخوة  أساس  على  القائم  الديمقراطي 
الن  سوريا،  وشرق  شمال  في  الشعوب 
ثورة  سيكون  التركي  الداخل  إلى  امتداده 
الدولة  لذلك تسعى  التركي،  للشعب  حقيقة 
عدم  من  حالة  خلق  إلى  المحتلة  التركية 
االستقرار في مناطق كردستان، ولكنها لن 
تستطيع سلب إرادة الشعوب الحرة، والنيل 
بالمشروع  االستمرار  في  عزيمتهم  من 

الديمقراطي وانجاحه ». 

إدانة موقف الديقراطي 
الكردستاين

ومن جانبها أوضحت عضوة مؤتمر ستار 

زهرة يوسف: »أن دولة االحتالل التركي 
عاجزة أمام قوة إرادة الكريال، والمقاومة 
األسلحة  استخدام  إلى  فلجأت  تبديها،  التي 
ضعفها،  على  دليل  وهذا  الكيمياوية، 
ومشاريعها،  خططها  تنفيذ  في  وهمجيتها 
وعدم قدرتها على إدارة سياساتها الداخلية 

والخارجية«.
دولة  »أهداف  قائلةً:  زهرة  وتابعت   
في  ورغبتها  التوسعية،  التركي  االحتالل 
بالفشل  تبوء  العثمانية  الدولة  أمجاد  إعادة 
ورغم  الكردي،  الشعب  وإرادة  قوة  أمام 
هجماتها على مناطق كردستان عامة، إال 
أنها غير قادرة على إدارة الحرب، وحتى 
في  الهمجية  تختار  لذلك  سياستها؛  إدارة 

حربها ضد الديمقراطية والسالم«. 

الحزب  موقف  إلى  زهرة  وأشارت 
التي  »الخيانة  الكردستاني:  الديمقراطي 
يتبعها الحزب الديمقراطي، وصمة عار لن 
تُنسى، وال بد من اإلشارة إليها، واستنكار 
التركي،  العدو  لمخططات  وتنفيذه  موقفه، 

ومساندته فيما يجري اآلن«.
بالقول:  حديثها  يوسف  زهرة  واختتمت 
الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب  »خيانة 
وموقفه الداعم للدولة التركية، وصمة عار 
تضاف إلى الخيانات السابقة له في تاريخ 
ندين  بنا، أن  لذلك يجدر  الكردي،  الشعب 
وأن  الكردي،  الشعب  بحق  الخيانة  هذه 
ندعوه إلى مراجعة حساباته، ألن الوقوف 
خسارته  إلى  سيؤدي  العدو،  جانب  إلى 

الحتمية«. 
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منبج/ آزاد كردي

المشروع التركي إلعادة السوريين.. بين رخاوة 
الطرح وفاعلية اإلدارة الذاتية

أردوغان  التركي  الرئيس  إطالق 
إعادة  مشروع  حول  تصريحات 
بالدهم  إلى  السوريين  الالجئين 
سوريا ليس بالمستغرب، ولم يحمل 
السوريين  الالجئين  ورقة  الجديد، 
كانت دائماً على طاولة المساومات 
الالجئين  عودة  )مؤتمر  السياسية 
من  البازرات  وحتى  السوريين( 
واألطراف  التركي  االحتالل  قبل 
شتى  بمسميات  األخرى  السورية 
منها »أصدقاء سورية« و«منصة 
مدار  وعلى  وسواها.  موسكو« 
أردوغان  استثمر  السورية  األزمة 
على  أوروبا  تهديد  في  األمر  هذا 
خلفيات عديدة تارةً واالستفادة من 
وغيرها  والدولية  األوروبية  المنح 
تارةً  تركيا  في  إيوائهم  على خلفية 
الالجئين  إعادة  مشروع  أخرى. 
التي  المناطق  ضمن  السوريين 
بأنها  التركي  االحتالل  يدّعي 
تغيير  مشروع  إنما  آمنة  مناطق 
يكون  ال  قد  بامتياز  ديموغرافي 
السياق  هذا  في  األول  المشروع 
فيما  خطورة  األكثر  لكنه  بسوريا 
الدعم  وحجم  الكبير  العدد  يخص 

الال محدود والموقع الجغرافي.  
الرئيس  محاولة  من  الرغم  وعلى 
على  الرد  أردوغان  التركي 
الداخل  من  المتعالية  األصوات 
من  العديد  رأسها  وعلى  التركي 
لسياسة  المعارضة  األحزاب 
بضرورة  والتنمية  العدالة  حزب 
فمن  السوريين،  الالجئين  إعادة 
يُبدي  التركي  الرئيس  أن  الواضح 
لدواعي  الالجئين  بورقة  تمسكاً 
اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية 
السوريين  التركية. عودة الالجئين 
األولى  تركيا  تكن  لم  بالدهم  إلى 
من تُبدي رغبة في هذا الموقف فقد 
سبقتها الدانمارك إلى ذلك بمزاعم 
أن سوريا باتت آمنة وهو أمر القى 
ردود أفعال متباينة وغير مرضية. 
التحول التركي وأخذ زمام المبادرة 
روسيا  من  السوري  الملف  في 
يستند  بأوكرانيا  بحربها  المنشغلة 
إلى  بالنظر  عديدة  اعتبارات  إلى 
مع  وقف  الذي  التركي  الموقف 
قضايا  في  بحذر  والغرب  أمريكا 
حصلت  وعليه  بالحرب،  متعلقة 
تركيا على ضوء أخضر من أمريكا 
في التحرك بالشرق األوسط كيفما 
تشاء، أضف إلى ذلك أنه يأتي في 
تصحيح  إلى  أنقرة  مساعي  ضوء 
الجوار  الدول  مع  عالقاتها  بعض 

وال سيما المملكة العربية السعودية 
واإلمارات وقطر في ظل مساعي 
في  السقوط  من  االقتصاد  النتشال 
مشاريع  زيادة  خالل  من  الهاوية 

واستثمارات اقتصادية مختلفة. 
وبكل األحوال تصريحات الرئيس 
نقطة  ستكون  أردوغان  التركي 
والمحللين  للمراقبين  جدال  مثار 
المرور  البساطة  من  ليس  إذ 
حيالها دون الوقوف على حيثياتها 
مناطق  على  وتأثيرها  وأبعادها 
أمام  نحن  فهل  الذاتية،  اإلدارة 
إلى  السوريين  الالجئين  إعادة 
بالدهم أم ترحيل وتوطين قسري؟ 
أنه  بمكان  بخطورة  فالمشروع 
يتجاوز الشأن التركي إلى مشروع 
لها  أسس  على  يرتكز  سياسي 
قول  حد  على  التاريخية  أبعادها 
الكاتب حسين جمو، في بحثه الذي 
الطوعية  »العودة  عنوان  يحمل 
للسوريين ومشروع إصالح شرق 
األناضول«، حيث يقول في إطار 
»في  بالمشروع؟،  سوريا  عالقة 
مشروع  تركيا  نقلت   ،2018 عام 
األناضول«  شرق  »إصالح 
منطقة  لتحتل  سوريا،  داخل  إلى 
فيه  تم  مغولي،  بأسلوٍب  عفرين 
تدمير كافة مصادر معيشة السكان 
سوريين  نازحين  وتوطين  الكرد، 
وتهجير  وقراهم،  منازلهم  في 
وفي  كردي،  ألف   300 من  أكثر 
غزواً  تركيا  شنّت   ،2019 عام 
رأس  منطقتي  واحتلت  جديداً 
أبيض،  وتل  كانيه(  )سري  العين 
أكثر  تهجير  إلى  أدى  الذي  األمر 
هذه  سكان  من  ألف   200 من 
المنطقة. في اإلعالن األخير، حدد 
أردوغان منطقتي رأس العين وتل 
االستيطان  مناطق  ضمن  أبيض 
الجديدة«، فالمشروع يهدف إلعادة 
السوريين  الالجئين  من  مليون 
 20 - بين 15  تتراوح  مدة  خالل 
شهراً، استناداً إلى تفاهمات إقليمية 
بين أنقرة وعواصم عربية، إضافة 
مع  مباشرة  غير  اتصاالت  إلى 
حكومة دمشق، ومن غير المستبعد 
أن تشهد الساحة السوريّة تحوالت 
إقدام  خالل  من  األرض  على 
عملية  شن  على  التركي  االحتالل 
اإلدارة  مناطق  على  عسكرية 
الذاتية من أجل السيطرة على منابع 
متفرقة  مناطق  في  السوري  النفط 
بالمشروع  ويفترض  الحسكة.  من 
التي  للمناطق  األولوية  يعطي  أن 

السياسي  يتم فيها تأمين االستقرار 
 13 يوجد  حيث  والعسكري، 
الشمال  في  المحلية  المجالس  من 
وجرابلس  إعزاز  وهي:  السوري 

والباب ورأس العين وتل أبيض. 
المشروع  هذا  أسمي  أن  وأود 
التي  »المستوطنات«  بـ  مجازاً 
العمل  بما يجري  تتشابه معطياتها 
منذ  المحتلة  فلسطين  في  عليه 
منتصف القرن الماضي وحتى هذه 
المستوطنات  فمشاريع  اللحظة، 
الطوب  من  بيوت  عن  عبارة 
التركي  االحتالل  عليه  يعمل  التي 
تتجاوز  صناعية  مدناً  تتضمن 
مع  بالتعاون  منزل،  ألف   200
المؤسسات والمنظمات ذات الصلة 
إلى سوريا۔ ولألسف الزالت الدول 
الخليجية تنظر إلى قضايا الملفات 
من  المظلم  الجانب  إلى  السوريّة 
عن  شمسها  تحجب  فيما  الحقيقة 
دعم  ذلك  ومن  اآلخر،  البعض 
في  المسلحة  الفصائل  مرتزقة 
اإلنسانية  الجوانب  وتقديم  سوريا 
الفئات  بعض  إلى  واإلغاثية 
التركي  المحسوبين على االحتالل 
مستوطنات  إلقامة  األموال  ومنح 
في  كما حدث  ديموغرافي  وتغيير 
ستؤدي  وعليه  المحتلة،  عفرين 
رؤيتها  في  الدور  ذات  قطر  دولة 
الجانب  وستكون  المظلم  للجانب 
المشاريع  هذه  تمويل  في  الرئيس 
الميدانية، إلى جانب لبنان واألردن 

والعراق.
واألخرى  الفينة  بين  وتتجدد 
الذي  التركي  الداخل  من  مطالبات 
باتجاه مرحلة جديدة  التحرك  يريد 
إلى  السوريين  الالجئين  إلعادة 
سياسي  سبب  من  ألكثر  بالدهم 
واجتماعي ومادي، وما من شك أن 

حزب العدالة والتنمية في تركيا لديه 
عام ونيف لتسجيل اختراق سياسي 
موضوع  مع  التعامل  في  حقيقي 
ارتدادات  إليقاف  السوريّة  األزمة 
السياسي  وضعه  على  الملف  هذا 
المواطن  توجه  قبل  واالنتخابي 
في  االقتراع  إلى صناديق  التركي 
حتى  الصعوبة   .2023 حزيران 
ال نقول المستحيل في هذه المرحلة 
بين  الجمع  وألكثر من سبب، هي 
إرضاء المواطن السوري وإقناعه 
إليها،  لجأ  التي  الدول  من  بالعودة 
األمنية  الضمانات  تقديم  وبين 
الكفيلة  واالقتصادية  واالجتماعية 
بهذا  خطوة  قبول  على  بتشجيعه 
أن  جدالً  افترضنا  وإذا  االتجاه، 
قابل  االستيطاني  المشروع  هذا 
للتحقيق، وبأي صورة كانت، فهل 
له من تداعيات وآثار محتملة على 

مناطق اإلدارة الذاتية؟
يبدو جلياً أن المشروع االستيطاني 
وإن درج على األوساط اإلعالمية 
الدولة  مسؤولي  من  عدد  قبل  من 
التركية بطريقة التماشي مع سياسة 
بعض  أو إلرضاء  الواقع  األرض 
التأييد  كسب  أو  تركيا  في  النُخب 
تؤخذ  أن  ينبغي  في خطوة  الدولي 
الجد،  محمل  وعلى  بالحسبان 
ينبغي  سبق،  ما  على  وتأسيساً 
آثارها  تدارك  الذاتية  اإلدارة  على 
المناطقي  المستوى  على  المحتملة 

في كل المجاالت وفق اآلتي:
التركي  االحتالل  يحاول   -1
المحتلة  المنطقة  في  بقائه  شرعنة 
يدّعي  ممرات  إنشاء  خالل  من 
ال  ذلك  أن  إال  آمنة  منطقة  أنها 
المستفيد  ألنه  أحد  على  يخفى 
التجاري  التبادل  حجم  من  األول 
في تلك المناطق، وعليه إذا ما أُقيم 

التعامل  فأن  بالفعل  المشروع  هذا 
عام  بشكٍل  واالقتصادي  التجاري 
في المناطق اإلدارة الذاتية سيكون 
التركي  بالموقف  ومناطاً  محكوماً 
وجه  على  الذاتية  اإلدارة  تجاه 

الخصوص.
وال شك أن مشروع الجسم   -2
بالتأييد  سيحظى  هذا  االستيطاني 
والدولي  اإلقليمي  المستوى  على 
في  الوضع  تأزم  مع  وباألخص 
أوروبا من خالل الحرب الروسية-
الجئين  أزمة  وبروز  األوكرانية، 
الالجئين  لقضية  منافسة  أخرى 
السوريين وهي الهجرة األوكرانية 
فلذا  األوروبي،  الجوار  دول  على 
من مصلحة المجتمع الدولي وضع 

حد لهذا الملف تحت أي ظرف.  
قبل على  أسلفت من  وكما   -3
المشروع  هذا  تحقق  إن  افتراض 
عليه  يعمل  ما  وهو  االستيطاني 
االحتالل التركي فسيكون من خالل 
توافق الدول المجاورة لسوريا وهو 
ما سيحظى بموافقتها أيضاً وخاصة 
سلفاً  موافقتها  باالعتبار  أخذنا  إذا 
عبء  وطأة  من  يخفف  أنه  سيما 
ناهيك  عندهم  السوريين  الالجئين 
قنوات  فتح  تركيا  محاولة  عن 
اتصال مع حكومة دمشق من أجل 
تقديم تنازالت في ملفات عديدة من 
شأنها إصدار قانون العفو وتخفيف 
اإلجراءات األمنية حول السوريين 
العائدين، وبناًء على ذلك فإن حدث 
اإلدارة  فستكون  المشروع  هذا 
فكي  بين  ُمحرج  بموقف  الذاتية 
كماشة االحتالل التركي المشرعن 
لهذا المشروع دولياً من جهة وبين 
تطبيع االحتالل التركي مع حكومة 
هنا  ومن  أخرى،  جهة  من  دمشق 
معزولة-  الذاتية  اإلدارة  ستكون 
وفق الطرح التركي- وهو يتناسب 
مشروع  إفشال  في  رغبتها  مع 

اإلدارة الذاتية تلقائياً.
الذاتية  باإلدارة  يفترض  وبتكثيف، 
االنفتاح أكثر مع الالعبين الدوليين 
الخليجية،  الدول  ومع  أوروبا  في 
القاعدة  على  التعويل  ثم  ومن 
الشعبية العريضة من خالل تحقيق 
تنمية مستدامة وهو ما سيجعل هذا 
قبل  ميتاً  االستيطاني  المشروع 
والدته وباألخص أن اإلدارة الذاتية 
المواقف  إبداء  في  مرونة  األكثر 

السياسية. 

 بلغ
 السيل
الزبى

احلديث  بأن  التأكيد  من  البداية  في  البد 
واملؤسسات  املثقف  ومهام  دور  عن 
الثقافية في أي بلد أصبحت كأسطوانة 
مراراً  عنه  احلديث  جرى  وقد  مشروخة، 
مبهمة  نظرية  يتم شرح  وكأنه  وتكراراً، 
املوضوع  إن  احلقيقة  وفي  العام.  للرأي 
فاحلزب  نتوقعه،  مما  بكثير  أبسط 
يجري  املثال  سبيل  على  السياسي 
العامة  املطالب  خدمة  لغرض  تأسيسه 
وهكذا  للجمهور...  السياسية  ومنها 
بالنسبة لكافة التنظيمات واملؤسسات 
تنشئ  الثقافية  فاملؤسسة  اجملتمعية، 
بغرض تفعيل احلالة الثقافية في مجتمع 
أو بلد ما، وهذه ليست مجرد وجهة نظر 

فردية بكل األحوال. 

كما   - بسيط  املثار  املوضوع  دام  وما 
واجلدال  التكرار  هذا  كل  ملا  فإذاً  أزُعم- 
اجملتمع  في  املفترض،  ودوره  املثقف  حول 
يتم  حيث  سوريا(،  وشرق  )شمال  احمللي 
ولقاءات  ومحاضرات  اجتماعات  تنظيم 
بذلك  فيهدر  وآخر،  حني  بني  تشاورية 
الذهني  وحتى  التنظيمي  واجلهد  الوقت 
من جراء ذلك، بل أن كل تلك االجتماعات 
بثمارها،   تؤتى  ال  التشاورية  واللقاءات 
سوى  تتضمن  وال  شكليات  مجرد  فهي 
أحاديث ارجتالية وشعاراتية عن دور املثقف 
وحتليالت  انتقادات  حتمل  مداخالت  أو 
السياسي  الواقع  عن  موضوعية  غير 
االجتماعات  تلك  فتصبح  والثقافي، 
واللقاءات أشبه مبكان لتفريغ الشحنات 
لسنوات  املتراكمة  الشخصية  اآلراء  أو 
دون أي اتفاق على أي موضوع محدد، ويتم 
تكرار هذه العملية أو هذا احلدث بني حني 
وآخر، وهكذا متر األيام والسنوات والنخبة 
دور ومهام  املثقفة تواصل نقاشاتها عن 
أن  دون  الثقافية  واملؤسسات  املثقف 

تتقدم ولو بخطوة إلى األمام.

فاملثقفون كأي جزء من اجملتمع البد لهم 
أي  دون  دورهم  وأخذ  الفوري  التحرك  من 
تأخر في السياق العام للتحرك اجملتمعي 
اخلطأ  ومن  والتحديات،  الظروف  جتاه 
االنتظار أو الوقوف على احلياد في املواقف 
أقصد  احلاسمة.  التاريخية  اللحظات  أو 
مرور  بعد  املنطقي  غير  من  أنه  بذلك 
اجلارية  الثورة  من  سنوات  عشر  حوالي 
في شمال وشرق سوريا وبعد وقوع عدة 
مناطق بأيدي االحتالل التركي أن يتناقش 
املطلوب في عملية  دورهم  املثقفون عن 
توقيت  كان  ولو  اجملتمعي.  والبناء  الثورة 
بدايات  في  حالياً  اجلاري  النقاش  هذا 
لكانت   )2012-2011( السورية  األزمة 

نتائجه مغايرة حتماً. 

القول  ميكن  فهل  هكذا..  احلال  كان  وإذا 
االستعصاء  من  اخلروج  ميكن  ال  أنه 
وأنه ال حل  املثقفني،  احلاصل في تنظيم 

في املستقبل املنظور؟ 

دواء(  داء  )لكل  يقال  وكما  احلقيقة  في 
فأن العمل التنظيمي للمثقفني ال ميكن 
املثقفون من  يغير  أن  دون  فعاالً  يكون  ان 
أسلوب عملهم من خالل تعزيز قدراتهم 
واالبتعاد  العمل  في  واجلدية  املعرفية 
والسطحية  الشكلية  األنشطة  عن 
واملتقوقعة البعيدة عن اجملتمع، البد لهم 
السابقة  أخطائهم  ويتالفوا  يدركوا  أن 

ويبتعدوا عن إنتاج مجتمع وهمي. 

يحتاج  ال  املعاش  الوقت  إن  قوله  أريد  ما 
املثقف  دور  على  والنقاش  التنظير  منا 
بقدر التوافق على مبادئ عمل مشتركة 
التحديات  مواجهة  في  عملي  واستنفار 
تكثيف  خالل  من  الراهنة  واألخطار 
األدبية  والنتاجات  والفعاليات  األنشطة 
في  املؤثرة  واجلدية  القيمة  والثقافية 
اجملتمع. على املثقفني أن يدركوا أن الوقت 

يداهمهم.. وإن السيل...قد بلغ الزبى.

الحدث الثقافي

دلشاد مراد

أشهر الشخصيات والقامات األدبية 
المصرية ذات األصول الكردية

»عظماء خلدهم التاريخ«

إعداد / غزال العمر: أمير الشعراء، لقٌب أطلقه 
شوقي،  أحمد  الفذ  الشاعر  على  المصريون 
الذي ترك إرثاً أدبياً وحضارياً وفيراً، قصائده 
ال تزال تُردد في معظم أصقاع العالم، والقارئ 
عبد الباسط عبد الصمد الذي عجز أمهر قراء 
األداء  في  لمستواه  يصلوا  أن  الكريم  القرآن 
الصوتية،  خامته  وجمال  والتجويد  القرآني، 
مصر  مؤسس  يُعّد  الذي  باشا  علي  ومحمد 
الذي  بذلك،  التاريخ  كتب  له  وتشهد  الحديثة 
تعود أصوله لـ آمد- ديار بكر من عائلٍة كردية 
الجذور والنسب، وغيرهم الكثير من األسماء، 
بين  مكانتها  من  ورفعت  مصر،  شرفت  التي 
بلدان العالم، سنتناول ذكرهم، والتعريف بهم . 

في  بصمت  بالعطاء  الكردي  الشعب  يتميز 
المجاالت الثقافية والفنية؛ والسياسية، وغيرها؛ 
صيتها،  ذاع  وشعرية  أدبية،  قامٍة  من  فكم 
وانتشر بأنحاء العالم كافة، دون معرفة أصولها 

العائدة لعائالٍت كردية.
هؤالء  معظم  أّن  والعجب،  االهتمام  يثير  وما 
واشتهروا  وماتوا،  عاشوا  والمشاهير  الفنانين 
في العالم العربي دون أّن يَعرف الكثيرون أن 
أصولهم كردية، أو أن يتم الغوص في مسألة 
كانوا  األحساب واألنساب واالنتماءات؛ ألنّهم 
لرسالتهم،  مخلصين  مجتمعاتهم  مع  يندمجون 

التي يحملونها دون تعصٍب أو كبرياء. 
لكن أين يتواجد الكرد في مصر؟

موطن الكرد في مصر
في مصر تحديداً ينتشر الكرد في أماكن مختلفة، 
تمتد من اإلسكندرية شماال إلى أسوان جنوباً، 
التي ولدت  المؤلفة درية عوني،  حيث كشفت 
عن  مصرية،  وأم  كردي،  أب  من  مصر  في 
ودورهم  مصر،  في  للكرد  التاريخي  الوجود 
مصر  في  »األكراد  كتاب  في  نهضتها  في 
األكراد  من  الكثير  هاجر  فقد  العصور«  عبر 
موطنهم  مع  صالتهم  وانقطعت  مصر،  إلى 
سوى  الصلة  تلك  من  لهم  يبق  ولم  األول، 
االسم، وخرج من أبنائهم وأحفادهم الكثير من 

واألدباء  اإلدارة،  ورجال  العسكريين،  القادة 
والشعراء، والفقهاء، والفنانين، وأسدوا خدمات 
جليلة لوطنهم مصر؛ لكنهم لم ينكروا كرديتهم.

التاريخ يخلد العظماء
تشير بعض المصادر إلى أّن محمد علي باشا 
كردي  أصله  الحديثة،  مصر  مؤسس  الكبير، 
أصله  أّن  شائعا  كان  بينما  بكر،  آمد-ديار  من 
ألباني، إال أن مجيئه مع الفرقة األلبانية لمصر 
هو ما جعل هناك شكاً حول نسبه؛ فقد صرح 
»المصور«  لمجلة  علي  محمد  األمير  حفيده 
المصرية عام 1949 أن أصلهم كرد من آمد.

أصل  من  شخصيات  بمصر  نبغت  وقد  هذا   
اإلصالح  حركة  رواد  من  كانت  كردي، 
عبده،  محمد  أمثال:  والفن  واألدب  والفكر، 
محمود  عباس  واألديب  أمين،  قاسم  والمفكر 
ونجيب  شوقي،  أحمد  الشعراء  وأمير  العقاد، 
التيمورية،  عائشة  والشاعرة  الريحاني، 
والقاص محمود تيمور، والشيخ القارئ الشهير 
والفنانين  الصمد،  عبد  الباسط  عبد  للقرآن 
والفنانة  أدهم، ومحمد سيف وانلي،  التشكيلين 
الصغيرة،  نجاة  الفنانة  وأختها  حسني  سعاد 

والفنان رشدي أباظة، وغيرهم كثيرون...
سعاد حسني وشقيقتها نجاة الصغيرة

نجاة،  وشقيقتها  حسني،  سعاد  من  كّل  ولدت 
في حي بوالق قرب قصر عابدين في القاهرة، 
المعروف  السوري  الخطاط  والدهما  وكان 
كردية  أصول  من  ينحدر  البابا،  حسني  محمد 
إلى  سوريا  من  جاء  البابانية،  للعائلة  نسبة 
المشرفة،  الكعبة  كسوة  بزخرفة  وقام  مصر، 

حينما كان يعمل في القصر الملكي السعودي.

رشدي أباظة
أيام  مصر  إلى  عائلته  من  كبير  عدد  هاجر 
القوقاز  إلى  عائلته  أصول  ويرجع  المماليك، 
أباظة  إسماعيل  عائلته  أفراد  وأبرز  الكردي، 
العربية،  الثورة  قادة  من  كان  الذي  باشا، 
ودسوقي أباظة باشا، الذي كان واحداً من ألمع 
الشاعر  أباظة  وعزيز   ،1919 ثورة  شباب 
الكتابة  فارس  أباظة،  باشا  وفكري  المغوار، 

الكهرباء  وزير  أباظة  ماهر  ثم  والخطابة، 
السابق، والشقيق األصغر للشاعر عزيز أباظة.

الشاعر أحمد شوقي

األشهر  المصري  الشعراء  أمير  عائلة  تعدّ 
ممن  واحدة  شوقي،  أحمد  األصل  الكردي 
في  وعاشت  كردستان،  موطنها  من  خرجوا 
التاريخ  يوثق  حيث  مصر،  الثاني  موطنها 
عالقة حميمة بين الشعبين المصري والكردي 
على مر التاريخ بدًءا من نفرتيتي، وحتى اليوم، 
والمؤرخين على  النقاد،  أو جميع  معظم  يتفق 
أصول الشاعر أحمد شوقي الكردية، ليس هذا 
فحسب بل نستطيع أن نثبت بأنّه كان، بخالف 
ما أخذ عنه من انطباعات، بأنه كان لديه ميول 
ولو بشكل ضمني، أو صريح أحيانا كما رأينا 
ذلك  نلمس  أن  ونستطيع  الكردية،  القومية  مع 
فيقول:  الكردي  بأصله  يجهر  وهو  بقوله، 
فالعرب(،   الكرد  إلى  أصلنا  يرد  أبي  )سمعت 
قالها الكرد وألصق بها العرب، وهو يعني بأن 
إلى  ينتمون  ربما  المستعربة  والعرب  الكرد 
أصول إبراهيمية واحدة؛ ألن بعض المؤرخين 
أجداد  الحوريين،  إلى  إبراهيم  نسب  يصلون 
الكرد، وهذا ما يؤكد كالمه، بأّن له انتسابا إلى 
هذه األرومة الواحدة، وإرضاء لمن يعيش بين 

ظهرانيهم من العرب.
 هذا ومن المعروف عن شوقي أنه كان رجل 
المصري،  الملكي  البالط  رجل  أي  البالط، 
حميمة،  عالقة  المالكة  بالعائلة  تربطه  وكانت 
والسر في ذلك هو أن العائلة الملكية من نسل 
باشا،  علي  محمد  الشهير  المصري  الوالي 
منشئ النهضة المصرية، والتي هو بدوره كما 
من  كردية  أصول  من  بأنه  المؤرخون،  أثبته 
مناطق شمال كردستان، وأنه ولد في )قولة( في 

البانيا بعد هجرة عائلته إليها، وأصبح  ضابطا 
لفرقته،  كمقر  القولة  في  العثماني  الجيش  في 
وعرف  مصر  إلى  الفرقة  أُرسلت  هناك  ومن 
موطنه  يعلمون  ال  الناس  وكان  باأللباني، 
األكراد«  »رواق  عهده ظهرت  وفي  الحقيقي 
دينية كردية،  األزهر وهم جماعة  الجامع  في 
ولذلك كان الشاعر شوقي يعلم ذلك، ويستأنس 

بالعائلة ألنّها من بني جلدته.

علي بدرخان
إلى  عائلته  جاءت  مشهور،  مصري  مخرج 
بدرخان،  األمير  وفاة  بعد   1815 عام  مصر 
آخر أمراء شمال كردستان، وتفرق نسله، وبعد 
آل  أعداء  ألد  كان  الذي  أتاتورك  انتصارات 
بدرخان، حكم على أمين باشا بدرخان وأربعة 
 — علي   — )ثريا  وهم  باإلعدام  أبنائه  من 
األربعة  األمراء  فاضطر  كامران(  جالدت- 
وثريا  علي،  األمير  وقدم  البالد،  مغادرة  إلى 

إلى مصر واستقرا بالفيوم.

نجيب الريحاني
من أصول عراقية كلدانية مسيحية، جاء جده 
خيل،  تاجر  وهو  مصر،  إلى  ريحانة  إلياس 
قادما من الموصل، واستقر به الحال في مصر، 
ليتزوج من سيدة قبطية مصرية، وأنجب نجيب 
الريحاني،  نجيب  عليه  يطلق  الذي  ريحانة، 
ويعدّ من أشهر الفنانين في تاريخ الفن العربي.

عباس محمود العقاد

الكبير  األدبي  والناقد  األديب  أصول  ترجع 
الكردية  آمد-ديار بكر  إلى والية  العقاد  عباس 
العائلة  مؤسس  وقدم  كردستان،  شمال  في 
واستقر  مصر،  إلى  العقاد،  مصطفى  إبراهيم 
عقادة  بمهنة  يعمل  وكان  أسوان،  بمدينة 

الحرير، ومن هنا جاء لقب »العقاد«.

عبد الباسط عبد الصمد
من أشهر مقرئي القرآن في التاريخ المصري، 
جنوب  من  الصمد  عبد  عائالت  عميد  هاجر 
واستقر  عشر،  الثامن  القرن  في  كردستان 
ويعدّ  قنا،  بمحافظة  وتحديدا  مصر،  بصعيد 
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، المولود بقرية 
قنا  بمحافظة  أرمنت  لمدينة  التابعة  المراغزة 
ذات  العائلة  أفراد  أبرز  من  مصر،  بجنوب 

األصول الكردية.
في  ذكراها  حفرت  كبيرة،  وأسماٌء  أعالٌم، 
والشعر،  واألدب،  للثقافة،  محب  كّل  ذاكرة 
وتمسكاً  تشبثاً،  أظهرت  والتي  والفنون، 

بأصولها الكردية.
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الطبقة /عمر الفارس-انتشرت اآلفات ضمن المحاصيل الزراعية في الطبقة، وفي ريفها ما زاد من استياء الفالحين في المناطق الزراعية بشكل 
كبير، حيث ُصنفت كمعضلة تواجه الفالحين إلى جانب الجفاف، وقلة مياه الري، في ظل غياب كلّي للحلول من قبل الجهات المعنية، ما تسبب في 

تدني مستوى المردود الموسمي للمحاصيل الزراعية.

اآلفات الزراعية تشكل عبئًا على الفالحين في 
الطبقة، وفي ريفها

الموسم الصيفي في جنوب الحسكة يحتضر وسط الجفاف، وقلة الدعم

المعلومات،  دائرة  اتساع  من  الرغم  على 
والمعرفة في وقتنا الحاضر في ميدان الزراعة 
ال  الحديثة،  اإلمكانات  وتوفر  وتطورها، 
مالزمة  مشكلة  تشكل  الزراعية  اآلفات  زالت 
تلك  وازدادت  بل  ومستمرة،  الفالحين،  مع 
انتقالها  سرعة  منها:  عدة،  ألسباب  المشكلة 
من منطقة إلى أخرى بسرعة، وانتشار أنواع 
الضرر  تسبب  دوري،  بشكل  تُكتشف  جديدة، 
في المزروعات الموسمية، ما زاد من العبء 
وتؤثر  الفالحين،  تواجه  التي  والمصاعب، 
على مردودهم السنوي، من المحاصيل ونشوء 
بوادر العجز الغذائي، فما وجدت الحلول نتيجة 
لدى  المتوفرة  اإلمكانات  وقلة  الدعم،  غياب 

الفالحين.
 

تدين املردود السنوي

التي  المشكلة،  تلك  على  الضوء  ولتسليط 
كان  الطبقة،  ريف  في  الفالحين  تواجه 
»ياسر  الفالح  مع  لقاء  »روناهي«  لصحيفتنا 
المحمد«: »تعدّ مشكلة انتشار اآلفات الزراعية 
منطقة  في  الفالحين  لدى  كبرى  معضلة 
بشكل  المواسم  تتعرض  حيث  وريفها،  الطبقة 

والصيفي  الشتوي،  المحصولين  في  سنوي 
مثل  االنتشار  في  والسريعة  الخطرة،  لآلفات 
بأضرار  تسببت  التي  والحشرات،  الفطريات، 
كبرى، وتدني في المحصول الزراعي، نتيجة 

تلف مساحات واسعة بفعل تلك اآلفات«.
)القمح  محصول  »تعرض  المحمد:  وتابع 
والقطن( للضرر في العامين الحالي، والماضي 
بنسبة 20 بالمائة مقارنةً مع العائدات اإلنتاجية 
الزراعية  انتشار اآلفات  السابقة، وذلك بسبب 
المضرة مثل حشرة السونة، التي تتغذى على 
الحشرية  المبيدات  لفقدان  إضافة  النبات،  ثمر 

الفعالة، التي كانت متوفرة سابقاً. »  
من  المئات  »هناك  حديثه  في  أضاف  المحمد 
الضرر  تسبب  التي  الزراعية،  اآلفات  أنواع 
بشكل مباشر منها ذبابة الرمل، وجراد الربيع، 
باتت  حيث  وغيرها...  والمنُّ  الذرة،  ودودة 
أهمية  موضحاً  الفالحين،  لدى  كبرى  مشكلة 
الحلول  ووضع  الالزمة،  اإلجراءات  اتخاذ 
السنوي  والمردود  البيئية،  النظم  على  للحفاظ 

من المحاصيل، الذي يحقق االكتفاء الذاتي«.

الحلول املناسبة للمشكلة

عبر  نداءاتِه،  المحمد،  ياسر  الفالح،  ووجه   
المعنية  الجهات  توفير  ضرورة  إلى  منبرنا 
باهظة  للمبيدات الحشرية، بأنواعها، فهي تعدّ 
أكثر من  إلى  المبيد  الثمن، ويصل سعر علبة 
عاتق  على  عبئاً  يشكل  ما  دوالرات،  ستة 
الفالحين، يضاف إلى تكاليف السقاية والري، 
من  الفالح  يشتريها  التي  األسمدة،  وتكاليف 

السوق الحرة.« 
وكُسبل، وحلول مقترحة، لحل تلك المعضلة، 
مع  آخر  لقاء  أجرينا  الفالحين،  تواجه  التي 
بمدينة  الفالحين  اتحاد  في  المشترك  الرئيس 
ألقى  الذي  النهار«  محمد  »عبيد  الطبقة، 
حجمها:  وعلى  المشكلة،  حقيقة  على  الضوء 
مستمرة  شكاوى  إلينا  ترد  سنوي  »بشكل 
اآلفات  انتشار  تفاقم  عن  الفالحين،  قبل  من 
الزراعية المضرة بالمزروعات، ولكن ال يتم 
يجبرهم  ما  للفالحين،  حشرية  مبيدات  تقديم 
واإلمكانات  الدعم،  قلة  نتيجة  شرائها،  على 
بتزويد  نقوم  بديل،  كإجراء  ولكن  المتوفرة، 
بالتنسيق  وذلك  الزراعية،  باألسمدة  الفالحين 
مع مديرية الزراعة، وشركة تطوير المجتمع 
النبات  مقاومة  تعزز  األسمدة  هذه  الزراعي، 
تعدُّ  أيضاً  ولكن  المضرة،  اآلفات  تلك  ضد 
الفالحين  احتياجات  لسد  كافية،  غير  كميات 
وفي  الطبقة،  في  الزراعية  األراضي  ضمن 

ريفها.«

رضورة تشكيل لجنة كشف 
مختصة

  
وكحل جذري، يشير الرئيس المشترك التحاد 

الفالحين في مدينة الطبقة، إلى ضرورة تشكيل 
عن  والكشف  بالوقاية،  خاصة  ولجنة  قسم، 
نوع اآلفات الزراعية، التي تصيب المحاصيل 
يشرف  رسمي،  تشخيص  بموجب  الزراعية، 
عليه أصحاب الخبرة، السيما  بوجود فالحين 
قليلي الخبرة في المجال الزراعي، والمبيدات، 
ال  التي  الحشرية،  المبيدات  برش  يقومون 

تناسب المحصول الزراعي، وال تقضي حتى 
وبالتالي  كامل،  بشكل  الزراعية  اآلفة  على 
لذلك  المحصول،  من  واسعة  مساحات  تدمير 
نطالب بتشكيل مراكز خاصة، بالكشف لتحديد 
عالجها  طرق  وتنظيم  الزراعية،  األفة  نوع 
المحاصيل  سالمة  لضمان  المثلى،  بالطريقة 

الزراعية، واإلنتاج السنوي.«

الشدادي/ حسام الدخيل-ينتظر مزارعو 
الموسم الزراعي الصيفي الحالي جملة من 

المعوقات، أبرزها شح المياه، مرورا بارتفاع 
نفقات مستلزمات اإلنتاج الزراعي، وصوال 

النخفاض القوة الشرائية للمواطن، فضالً عن 
قلة الدعم، من قبل هيئة الزراعة في اإلدارة 

الذاتية، ما ينذر بتقلص المساحات المزروعة 
بشكل كبير.

اسمها  أخذت  والتي  السورية،  الجزيرة  في 
حدودها،”  يسايران  عظيمين،  نهرين  من 
أنهار،  أرضها  وتشق  والفرات(،  دجلة  )نهرا 
السنين  في  كانت  والتي  أخرى،  وروافد 
الغابرة، تسمى سلة الغذاء السورية، باتت اليوم 
الذي  الكبير،  الجفاف  نتيجة  بالمجاعة؛  مهددة 
ضربها خالل هذا الموسم، والموسم المنصرم، 
بمنسوب  المحتلة  تركيا  تحكم  عن  فضالً 
جريان األنهار، ومن ثم قطعها، ما حول هذه 
الجزيرة إلى مسرح للعواصف الغبارية؛ نتيجة 
الجفاف المخيم، واإلنذار بالتصحر، الذي يهدد 

أراضيها.
الموسم  في  فادحة  خسائر  المزارعون  تكبد 
جهة  ومن  جهة،  من  الجفاف  نتيجة  الشتوي؛ 
أخرى قلة الدعم الحكومي المقدم للمزارعين، 
من بذار، ومن أسمدة ومبيدات، ما تسبب بردة 
فعل عكسية، لدى المزارعين؛ لعدم إقبالهم على 
زراعة أراضيهم، بالموسم الصيفي، تخوفاً من 

خسارة أخرى، قد يتعرضون لها.
حال  عن  حدثنا  هللا«  العبد  »فياض  المزارع 
أعتاب  على  المنطقة  »باتت  الحالي:  الموسم 

مجاعة حقيقية، فالموسم الشتوي البعلي، أُتِلف 
بشكل كامل، نتيجة قلة الهطوالت المطرية في 
المنطقة، أما المروي فقد خسر أكثر من %60 
من قيمته؛ نتيجة قلة الدعم المقدم من قبل لجان 

الزراعة في اإلدارة الذاتية«.
تقدم  لم  الذاتية  »اإلدارة  هللا:  العبد  وأضاف 
األدوية،  وال  البذار،  وال  األسمدة،  للمزارع 
وحتى  المناسبة،  الحشرية  والمبيدات 
المحروقات لم يحصل المزارعون سوى على 
للدونم  لترات  عشر  تتجاوز  لم  واحدة،  دفعة 
بانهيار  كبير  بشكل  ساهم  ما  وهذا  الواحد، 

الزراعة المروية في المنطقة.«
ويتخوف العبد هللا من زراعة أرضة بالموسم 
الصيفي، تجنباً لتعرضه لخسارة كبيرة، حسب 

وصفه؛ نتيجة قلة الدعم المقدم للمزارعين.
وأكد، على إن القطاع الزراعي قطاع مهم كبير 
فيما يتعلق بأي بلد بالعالم، ولذلك من المستحيل 
نجاح أي موسم زراعي، إذا لم يتم تقديم الدعم 

للمزارع من قبل الحكومة.
تلف  في  الكبير  السبب  أن  إلى  العبد هللا  ونوه 
هيئة  إلى  يعود  الجفاف؛  بعد  الشتوي،  الموسم 
الزراعة في اإلدارة الذاتية، فهي لم تقدم أدنى 
دفعة  سوى  تقدم  لم  فهي  المزارع،  متطلبات 
المحروقات، وفي أحسن األحوال،  واحدة من 
تقدم الهيئة دفعتين في موسم يحتاج إلى ست، أو 
سبع ريّات على األقل، وقد وصل سعر برميل 
المازوت في السوق السوداء إلى /220000/ 
تكاليف  المزارع  يكبد  ما  وهذا  سورية،  ليرة 
كبيرة، ناهيك عن عدم تقديم األسمدة، والبذار، 

واألدوية األخرى.
جنوب  الصيفي  الزراعي  الموسم  ويشمل 
الصفراء،  والذرة  القطن،  زراعة  الحسكة 
البندورة،  مثل  الخضار،  زراعة  جانب  إلى 
والباميا،  والملوخية،  والفلفل،  والباذنجان، 
تساعد  التي  الخضار،  من  وغيرها  والكوسا، 

رفد السوق المحلي.
ري  على  الحسكة  جنوب  المزارعون  ويعتمد 
اآلبار  على  الصيفي  الموسم  في  أراضيهم 
يعتمد  والذي  الخابور،  نهر  وعلى  الزراعية، 
في جريانه على السد الجنوبي، وتراجعت كمية 
الجفاف،  نتيجة  كبير؛  بشكل  السد  في  المياه 

الذي ضرب المنطقة.

إعادة  إن  المخيلف:  عواد  المزارع  ويقول 
يحتاج  المنطقة،  في  الصيفية  الزراعة  إنعاش 
من خالل  األولى،  بالدرجة  إلى جهد حكومي 
وأسمدة،  بذور،  من  للمزارعين،  الدعم  تقديم 
ومحروقات، ومن جهة أخرى، فتح بوابة السد 
الجنوبي المغذي لنهر الخابور، من أجل أرواء 
األراضي على طول سرير النهر، الواصلة من 
إلى  وصوالً  الحسكة،  جنوب  العريشة  ناحية 

بلدة الصور، شمال دير الزور.
كبير  بشكل  تساهم  الزراعة  »إن  ويضيف: 
حيث  االحتياجات،  من  المحلي  السوق  برفد 
السابقة  المواسم  في  الخضار  أسعار  كانت 
خالل هذه الفترة من الموسم مقبولة، فيما يتعلق 

المحلية،  البندورة  سعر  حيث  بالمواطنين، 
والباذنجان  سورية،  ليرة  األلف  إلى  يصل  لم 
أسعارها  كانت  األخرى،  والخضار  كذلك، 
مقبولة، أما في هذه الفترة من السنة، فاألسعار 
مرتفعة جداً، حتى وإن كانت مزروعة محلياً، 
فتكاليف اإلنتاج المرتفعة، وقلة الدعم، ساهمتا 
من  الواحد  الكيلو  يُباع  حيث  أسعارها،  برفع 
البندورة بثالثة آالف ليرة سورية، وبقية أنواع 

الخضار، تالمس هذا الحد من األسعار.
 %70 من  أكثر  عزوف  عن  المخيلف:  وأكد   
نتيجة  أراضيهم؛  زراعة  عن  المزارعين  من 
نهر  سرير  على  الواقعة  لألراضي  المياه  قلة 
الخابور، وقلة الدعم للمزارعين، الذين يعتمدون 

في ري أراضيهم على اآلبار الزراعية.
وكانت مديرية الموارد المائية، قد أطلقت مياه 
المزارعين  لمساعدة  األحد  يوم  الخابور  نهر 
في ري أراضيهم المزروعة بمحصول القمح، 
الشدادي  مدينة  في  الزراعة  لجنة  واشترطت 
جنوب الحسكة على المزارعين، التوقيع على 
لإلدارة  المحصول  توريد  مفاده  خطي،  تعهد 

الذاتية من أجل تقديم المحروقات لهم.
كمية  حول  اإلشكاالت  بعض  ظهرت  وقد 
في  للفالحين  المسلمة  الحقيقية  المحروقات 
الموسم الحالي، وكذلك بالنسبة لباقي مستلزمات 

الزراعة من مبيدات، وأسمدة، وبذار. 
فيما لم تعقب لجنة الزراعة في مدينة الشدادي 
على األمر شيئاً، سوى إن التعليمات بخصوص 
استالم، وتسليم المستلزمات الزراعية، وتسليم 

المحاصيل صادرة من هيئة الزراعة.    

العمُل مستمرٌّ للحدِّ من تجنيِد األطفاِل
 رامان آزاد 

خالل  الحرِب  ضحايا  األطفاُل  كان  لطالما 
فال  السوريِّة،  األزمِة  عمِر  من  عقٍد  من  أكثر 
لما  تجنيِدهم  عبر  وقودها  يكونوا  أن  يجوُز 
االجتماعّي  المستوى  على  انعكاسات  من  له 
واالقتصادّي والتعليمّي، تتجاوُز أبعادَ الحاضر 
إلى المستقبل، وتكتمُل جوانُب المأساةِ بإضافة 
مشاهِد النزوحِ والمخيماِت التي يعيشون فيها، 
قبل  أخالقيّةٌ  قضيةٌ  الطفولِة  حمايةَ  فإنَّ  ولذلك 
ولم  بدأ  قد  العمل  دام  وما  قانونيّة،  تكوَن  أن 
الطفولِة  لتحصيِن  قراراٌت  وصدرت  يتوقف، 
مياديِن  من  وانتشالهم  التعديات  أنواعِ  كّلِ  من 

العمِل، فاألمُل وطيدٌ بإنهاِء الظواهِر السلبيِّة.

إحصائية مكتب حامية الطفل

األطفال  تجنيد  منع  بخطة  التزامها  سياق  في 
الموقّعة مع األمم المتحدة أصدر مكتب حماية 
الذاتيّة  باإلدارة  المسلحة  النزاعات  في  الطفل 
لشمال وشرق سوريا في 2022/4/28 تحديثًا 
في  الطفل  حماية  مكاتب  عمل  إلحصائيات 
تسريح  وتضمن  والمدنيّة،  الذاتيّة  اإلدارات 
مناطق  في  العسكريّة  الخدمة  من  طفالً   189

شمال وشرق سوريا، وهي:
جنسّي،  تحرش  حاالت   5 سجلت  الرقة  في 
الخدمة  من  ُمسّرحاً  و24  تائهين  أطفال  و8 
حاالت  و6  النسب  مجهولي  و8  العسكريّة 
عنف مدرسّي و7 أسرّي وحالة عمالة أطفال 

واحدة.
في حين سّجل مكتب الحسكة 63 طفالً مسّرح 
أُسري  ُعنف  وحالة  العسكريّة  الخدمة  من 

واحدة.
من  مسّرحين  أطفال   4 سّجل  الطبقة  ومكتب 
سّجل 31  كوباني  ومكتب  العسكريّة،  الخدمة 
طفالً ُمسّرحاً من الخدمة العسكرية و11 طفالً 

مجهوَل النسب و51 حالة عمالة أطفال.
جنسّي  تحرش  حالة  قامشلو  مكتب  وسّجل 
واحدة و27 طفالً ُمسّرحاً من الخدمة العسكرية 

و393 حالة عمالة أطفال.
وفي مكتب كري سبي/ تل أبيض سّجلت حالة 
تحرش جنسي واحدة وطفل واحد ُمسّرح من 
 18 منبج  مكتب  وسّجل  العسكريّة،  الخدمة 
ومكتب  العسكريّة،  الخدمة  من  ُمسّرحاً  طفالً 
عفرين والشهباء سّجل 63 شكوى في الصفوف 
 4 فسّجل  الزور  دير  مكتب  ا  أمَّ العسكريّة، 
حاالت تحرش جنسّي و21 طفالً مسرحين من 
الخدمة العسكريّة و3 حاالِت عنٍف أسرّي و6 

عنف مدرسّي و16 حالة عمالة أطفال.

قسد توّقع خطة منع تجنيد 
األطفال

سوريا  قوات  أصدرت   2018/9/7 في 
الديمقراطيّة قراراً يقضي بمنع تجنيد األطفال، 
هيومن  منظمة  رحبت   2018/9/15 في 
هامة  خطوة  واعتبرته  بالقرار  ووتش  رايتس 

في سبيل حماية األطفال في سوريا.
بين  مباشرة  محادثات  على  أشهر  عدة  بعد 
قوات  عن  وممثلين  المتحدة  األمم  مسؤولي 
الممثل  مع  والتواصل  الديمقراطية  سوريا 
لشؤون  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  الخاص 

الصكوك  لتطبيق  المسلح  والنزاع  األطفال 
وحماية  بحقوق  المتعلقة  الدوليّة  القانونيّة 
سوريا  في  المسلح  بالنزاع  المتأثرين  األطفال 
 )2005(  1612 األمن  مجلس  قرار  وفق 
واتفاقية حقوق الطفل )1989(  والبروتوكول 
واتفاقية   )2000( بها  الملحق  االختيارّي 
اإلضافيّة،  والبروتوكوالت   )1949( جنيف 
حول  باريس  وتوجيهات  بمبادئ  واسترشاداً 
األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة )2007(، 
قامت قوات سوريا الديمقراطية وبمصادقة من 
بالتوقيع  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
قوات سوريا  وقّعت  في 29 حزيران 2019 
الديمقراطية باسم قائدُها العام، مظلوم عبدي، 
لألمين  الخاصة  الممثلةُ  المتحدة  األمم  وباسم 
والنزاع  باألطفال  المعنية  المتحدة  لألمم  العام 
احتفال رسمي  غامبا، خالل  فرجينيا  المسلح، 
ُعقد في قصر األمم على خطة عمل مشتركة 
مع األمم المتحدة لمنع تجنيد األطفال دون سن 

الثامنة عشرة واستخدامهم.
نتيجة لهذه المحادثات أصدرت اإلدارة الذاتية 
 ،2020 آب   30 في  سوريا،  وشرق  لشمال 
قراراً باستحداث وتفعيل مكتب »حماية الطفل 
التحاق  منع  بهدف  المسلحة«،  النزاعات  في 
األطفال تحت سن الـ 18 بـ الوحدات العسكرية 
األمم  مع  الموقّعة  العمل  خطة  أساس  وعلى 

المتحدة.
 تم فتح المكتب العام في مدينة الرقة باإلضافة 
وشرق  شمال  مدن  باقي  في  فروع  سبعة  إلى 
سوريا )قامشلو ـ الحسكة ـ دير الزور ـ الطبقة 
أبيض  تل  سبي/  كري  ـ  الشهباء  ـ  منبج  ـ 
موجودة حالياً في بلدة عين عيسى(، وتتلخص 
مهام هذا المكتب والمكاتب الفرعية التابعة له 
في  األطفال  بتجنيد  الخاصة  الشكاوى  بتلقي 
الديمقراطية،  »صفوف مكونات قوات سوريا 
وقوى األمن الداخلي، وأي أمور أخرى تتعلق 

بانتهاك حقوق الطفل«.
وتتلقى المكاتب الفرعيّة بحسب وثيقة أصدرتها 
لشمال  التنفيذّي  للمجلس  المشتركة  الرئاسة 
وشرق سوريا الشكاوى المتعلقة بشأن انتهاكات 
حقوق الطفل من قبل العوائل أو الشهود أو أحد 
إلى مدير  للطفل وترسلها  الرعاية  من مقدمي 
لشمال  التنفيذّي  المجلس  لدى  الشكاوى  مكتب 
الدفاع  مكتب  إلى  خالله  ومن  سوريا  وشرق 
الديمقراطية  سوريا  قوات  قيادة  إلى  إلرسالها 
للبّتِ والتحقيِق واتخاِذ اإلجراءات الالزمة، مع 
الضرورّي  التعاون  العسكريّة  القيادة  ضمان 
للقوات العسكريّة الخاضعة لقيادتها، ومنع أّي 
واستناداً  الشكاوى،  أصحاب  سلبّي ضد  عمل 
مرتكبي  مساءلة  تضمن  التحقيق  نتائج  إلى 
وبما  القادة،  فيهم  بمن  الطفل  حقوق  انتهاكات 
يتماشى مع المعايير الدوليّة، »وال يُسمح ألّي 
جهٍة كانت وتحت أّي ظرف كان خرق حقوق 

الطفل«.

قرارات لحامية الطفل

الذاتية  اإلدارة  أصدرت   2021/12/3 في 
لشمال شرق سوريا عبر تقرير على صفحتها 

الطفل  حماية  تخصُّ  قراراٍت  جملة  الرسمية، 
والتي سينطبق في مطلع عام 2022.

االتفاقية  على  بناًء  فإنَّه  التقرير  وبحسب 
الديمقراطيّة واألمم  بين قوات سوريا  الموقّعة 
المكتَب  الذاتيّة  اإلدارة  افتتحت  المتحدة، 
في  تمثله  مكاتب  وهناك   2020/10/1 في 
نظاٌم  وُوضع  كافة،  والمدنيّة  الذاتيّة  اإلداراِت 
داخلّي لتنظيم عمل هذه المكاتب وأُصدر تعميُم 
عمالِة األطفال للحدّ من تلك الظاهرة الخادشة 
ا أولويات المكتب فهي إيقاف ومنع  للطفولِة، أمَّ
تجنيد األطفال، وإنهاُء ظاهرة عمالتهم والذوِد 
التحاقهم  وتسهيل  التحرش  أنواعِ  ضد  عنهم 
أطفال  لجميع  التعلم  حّق  لتوفير  بالمدارس 

شمال وشرق سوريا.
المقبل  العام  في  افتتاح مكتب  والمكتب بصدد 
يحمُل  األطفال  بحّق  الجنسّي  التحرش  ضدَّ 
مراكز  الفتتاح  باإلضافة  تلمسني(  )ال  عنوان 
تعميم  تطبيق  ومتابعة  لألطفال،  مهنيّة  تدريب 
أرباب  قبل  من  به  والتقيّد  األطفال  عمالة 

العمل”.
عوائق  ووهناك  صعبة  المهمة  أّن  المؤكد 
لتنفيذها، وحول الصعوبات قالت نوروز علي 
إنّها  الطفل:  حماية  لمكتب  المشتركة  الرئيسة 
وآثار  االقتصادّي  الوضع  تردي  »إسقاطات 
قوانين  وغياب  المنطقة  أطفال  على  الحروب 
يعمل بها لحماية الطفولة، وأنّه تجري صياغة 
الذي  الذاتيّة  اإلدارة  في  الطفل  حماية  قانون 
عمل  تطوير  في  يُسهم  بما  عليه  سيُصادق 

مكاتب حماية الطفل في اإلدارات«.

املرتزقة يستعرضون األطفال 
املُجندين

المشهد الذي تم تناقله لعرض عسكري لمرتزقة 
»جيش اإلسالم« في بلدة »سوسيان« بمنطقة 
الباب، أعاد للواجهة قضية تجنيد األطفال، في 
األطفال  أّن  والواقع  السوريّة،  األزمة  معترك 
كانوا في مقدمة ضحايا األزمة السوريّة بوجوه 
واالشتباكات،  القصف  ضحايا  فهم  عديدة، 
األخطر  والوجه  بشريّة،  دروعاً  ويُستخدمون 
عبر  أو  سوريا  داخل  المعارك  في  زّجهم 

إرسالهم إلى ليبيا.
تداولت صفحاُت التواصِل االجتماعّي ومواقعِ 
مصوراً  مقطعاً  األخيرة  األيام  في  إعالميّة 
يافعون  فتيان  فيه  شارك  عسكرّي  لعرٍض 
التابعة  اإلسالم”  “جيش  لمرتزقة  تابعون 
لالحتالل التركي، باسم »دورة األشبال«، وقد 
األمر  عسكريّةً، وقوبل  تدريبيّةً  دوراٍت  أنهوا 

بموجِة استنكاٍر عامة.
ويُظهر المقطع المصّور للعرض العسكرّي في 
بلدة سوسيان بمنطقة الباب، يافعين بأعماٍر ال 
تتجاوز 16 سنة، ما يعني أّن الدوراِت العقائديّة 
بدأت بأعمار بحدود عشر سنوات وربما أقل، 
االلتحاَق  أّن  فكرةُ  األطفاِل  عقوِل  في  وتُزرُع 
بصفوِف المجاهدين ال يتطلُب موافقةَ الوالدين!

الخميس  المحتلة  عفرين  مدينة  وشهدت 
بمناسبِة  عسكريّاً  عرضاً   ،2022/3/17

الكائِن  مقرها  في  المسلحين  من  دفعٍة  تخريجِ 
سابقاً، وصوالً  المواصالت  إدارة  مبنى  خلف 
مشددة  أمنيّة  إجراءات  وسط  كاوا،  دوار  إلى 
في محيط المقر ومنطقة العرض، وضّمت نحو 
القاصرين  من  نصفهم  من  أكثر  مسلحاً،   60
لدوراٍت  بعد خضوعهم  عاماً(،   18 من  )أقل 

قتاليٍّة وشرعيّة.
 2021/11/16 في  بوست  عفرين  ونشرت 
اإلسالم«  »جيش  مرتزقة  بقيام  أفاد  تقريراً، 
بافتتاح  دمشق  ريف  من  بالقوةِ  المطرودة 
قرب   ”385 »معسكر  باسم  تدريبّي  معسكٍر 
قري  الواقعة  الشامية”  “القرية  مستوطنة 
قرية كوباليه بناحية شيراوا، لتدريِب األطفاِل 
لدوراٍت شرعيٍّة مستغلةً  وإخضاعهم  عسكرياً 
دورة  أقامت  وأنّها  لعوائلهم،  الماديّة  الحاجةَ 
تدريبيّة ضّمت حوالي 90 طفالً أعمارهم )13 
ــ 15 سنة(، كما قامت بتخريج دورة سابقة في 

تموز 2021 ضّمت 60 طفالً.
فإّن  إخفاؤه  يمكن  األطفال  تجنيد  كان  وإن 
 ،2022/4/16 ففي  ذلك  يكشف  مقتلهم 
اندلعت اشتباكات بين مجموعتين من مرتزقة 
»السلطان سليمان شاه« التابع لالحتالل التركّي 
في منطقة كري سبي/ تل أبيض أسفرت عن 

مقتل القاصر خالد العبد هللا )14 سنة(.

ال اختالف عن »داعش«

عّراب دورات تجنيِد األطفاِل في جيِش اإلسالِم 
العمليّةُ  وتبدأ  كعكة«،  »سمير  المدعو  هو 
إلى دوراٍت دينيٍّة  باستقطاِب األطفال  تدريجياً 
شرعيٍّة تحت عناوين تحفيظ القرآن واألحاديث 
النبويّة، فيما يتمُّ تلقين األطفاِل الصغاِر باألفكاِر 
المتطرفة وترغيبهم بحمِل السالحِ، وصوالً إلى 
مرحلٍة يطالب فيها األطفال بأنفسهم بااللتحاِق 
»المجاهدين«،  يسّمونهم  من  صفوف  إلى 
فيُرسلون إلى معسكراٍت تدريبيٍّة طويلِة األمِد 

حتى التخّرجِ.
فكرة تجنيدُ األطفاِل بدأت في الغوطة الشرقيّة، 
ترحيل  قبل  أي  األطفال،  اختفاء  ظاهرةِ  مع 
»جيش اإلسالم« إلى الشمال السورّي، إلنشاء 
ما سّموه »أشبال اإلسالم«، وهذه المنهجيّةُ ال 
ومعسكراِت  ومضمونها  أسلوبها  في  تختلُف 
التدريِب عما كان “داعش” يقوم به في تجنيد 
أيديولوجيته وأفكاره  بتلقينهم  األطفاِل والفتيان 
الخالفة«،  »أشبال  طوابير  إلعداِد  المتطرفة، 
وما زال االسم قيد التداول في مخيم الهول حتى 
اليوم، ويُنظر إليهم على أنهم »قنابل موقوتة«. 

فصائل أخرى تُجّند القارصين

»جيش  بمرتزقة  األطفال  تجنيدُ  ينحصر  ال 
 2021 األول  كانون  منتصف  ففي  اإلسالم« 
التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل  تداولت 
الشاميّة«  »الجبهة  تجنيد  وثائَق  االجتماعّي 
أّن  الوثائق  وتظهر  صفوفها،  في  للقاصرين 

المجنّدين من مواليد 2007 و2009.
في  األمريكيّة  الخارجية  أصدرته  تقرير  وفي 

بالبشر  “االتجار  باسم  بعنوان   2021/7/1
قائمة  في  تركيا  فيه  أدرجت   ”2021 عام 
األطفال،  الجنود  باستخدام  المتورطة  الدول 
تقدُّم  »تركيا  إّن  التقريِر  في  الوزارة  وقالت 
في  مراد«  السلطان  لـ«فرقة  ملموساً«  دعماً 
سوريا، وهي ميليشيا مسلحة تؤيدها أنقرة منذ 
األطفال  واستخدمِت  وأنّها جندت  زمن طويل 

كمقاتلين.
خالل  األمريكية  بالخارجيّة  مسؤول  وقال 
كذلك  صلةٌ  لها  تركيا  إّن  صحفّي  مؤتمر 
بعملياِت تجنيد أطفال في ليبيا، وأضاف تأمُل 
الواليات المتحدة في العمل مع الطرف التركّي 
على حّلِ هذه القضية، وأضاف: »أما تركيا… 
إدراج  فيها  يتمُّ  التي  األولى  هي  المرةُ  هذه 
عضٍو في الناتو على قائمة قانون منع استخدام 

األطفال الجنود«.
والمساءلة  للعدالة  السوري  المركز  أصدر 
مع  بالتعاون   ،2021/5/27 في   ،SJAC
 ،STJ والعدالة«  الحقيقة  أجل  من  »سوريون 
األساليب  حول  ميدانّي،  بحث  عبر  دراسة 
االحتيال  وتشمل:  للتجنيد  المستخدمة  المختلفة 
على العائالت، وتدنّي األجور أو عدم دفعها، 
النازحين  مثل  الضعيفة  الفئات  من  والتجنيد 

واألطفال.

تقارير تُثبت تجنيد األطفال

في 2022/3/12 اتهمت لجنة التحقيق الدوليّة 
المتحدة  لألمم  التابعة  سوريا  بشأن  المستقلة 
بارتكاب  وتركيا  الوطني«  »الجيش  فصائل 
الحرب ضد  وتأجيج  في سوريا  جرائم حرب 
المدنيين شمال البالد، وذكرت أنّه رغم األوامر 
الصادرة عن »الجيش الوطنّي«، والتي اطلعت 
أُبلغ عن  تجنيد األطفال،  اللجنة، بحظر  عليها 
واستخدامهم  األطفال  تجنيد  حاالت  في  زيادة 

من قبل فصائل »الجيش الوطني«.
في أيلول 2021 قالت منّظمة »سوريّون من 
أجل الحقيقة والعدالة« أنّها وثّقت حاالت تجنيد 
جديدة لـ 55 طفالً سورياً منذ مطلع عام 2021 
عمليّات  وأّن  طرابلس،  في  معسكرات  داخل 
للذهاب  ومدنيّين سوريّين  مقاتلين  ونقل  تجنيد 
بغرض الحراسة أو القتال كمرتزقة إلى ليبيا لم 

تتوقّف، وتحديداً خالل عام 2021.
ماعت  منظمة  نشرت   2021/2/28 في 
»تورط  بعنوان  تقريراً  الحقوقية  المصريّة 
التي  المناطق  من  األطفال  تجنيد  في  تركيا 
تحتلها في شمال سوريا«، كشفت فيه عن تورط 
تركيا بتجنيد نحو 1316 طفاًل، وأشارت إلى 
تجاهلها كافة االتفاقات الدوليّة التي تمنع تجنيد 
تقرير  وأوضح  عشرة،  الثامنة  دون  األطفال 
»ماعت«، أن المرتزقة تستخدم أنماًطا معقدة 
لتجنيد األطفال قسريًّا، والزج بهم في األعمال 
الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها 
في شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة 

المئات منهم.
المتحدة  األمم  اتّهمت   2021/5/25 في 
المسلحة  الجماعات  أصدرته  تقريرها  في 
المدعومة من تركيا بتجنيد أكثر من 900 طفٍل 
للقتال في سوريا في الفترة الممتدة بين 1 تموز 
2018 إلى 30 حزيران 2020، وأشارت إلى 
أّن »هذا العدد قد يكون أكبر بكثير ألّن غالبية 
األسر غير مستعدة للحديث عن تجنيد أوالدها، 

خوفاً من التعرض ألعمال انتقامية«.
ظاهرة التجنيد ليست جديدة فقد وثّقت هيومن 
رايتس ووتش هذه الممارسة للمرة األولى في 
أن  وجدت  إذ  الثاني 2012،  تشرين  نوفمبر/ 
الرابعة عشرة  تبلغ أعمار أصغرهم نحو  فتية 
ساعدوا في أدوار داعمة لـ »الجيش السورّي 

الحر«.
لألمم  األمين  تقرير  قال   2013/5/15 في 
إّن »األمم  إلى مجلس في دورته 65  المتحدة 
عن  التقارير  من  متزايداً  عدداً  تلقت  المتحدة 
قيام جماعات المعارضة المسلحة، مثل الجيش 
السوري الحر، باستخدام األطفال، ويتبين من 
بالجيش  األطفال  ارتباط  أن  الواردة  الروايات 
السوري الحر يُعزى في كثير من األحيان إلى 
التجنيد  بتسهيل  سناً  األكبر  األقارب  أحد  قيام 
تتراوح  أطفال  استُخدم  أنّه  التقرير  وذكر 
 17 إلى  سنة   15 من  المتوسط  في  أعمارهم 

سنة في أدوار القتال والدعم«.

ياسر المحمد عبيد محمد النهار


