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بعدسة: جوان محمد

عين روناهي ليلوز حاجي... 
رسامة ُمبدعة تُجّسد مشاعرها 

وواقعها في لوحاتها المميزة
نداءات بدوريات ليلية 

في قامشلو
حاجي  ليلوز  ـ  محمد  جوان   / قامشلو 
في  تتألق  وموهبة  الرسم،  شغفها  فتاة 
لتنقل  لوحاتها  في  وتتفنن  الرسم،  عالم 
العالم  اختارت  مجتمعها،  وواقع  تفاصيل 
بينها  الوصل  االفتراضي حتى يكون صلة 
ليلوز  ولعل  ومنتقديها،  متابعيها  وبين 
أبدعت عندما قالت »إذا كان هناك الخوف 

من البدايات فلن نصل ألهدافنا«.

تسكن  زيارات  كر  قرية  ابنة  حاجي  ليلوز 
حالياً في كركي لكي بشمال وشرق سوريا، 
منذ  الرسم  بفن  بدأت  ربيعاً،   20 الـ  ذات 
تطورت  السنوات  ومع  أظافرها،  نعومة 
الموهبة لديها لتقوم برسم لوحات فنية مميزة 
تعكس واقع مجتمعها وتسلط األضواء على 

قضايا كثيرة عبر تلك اللوحات.
مصدر  ألنه  الرسم  فن  ليلوز  واختارت 
أياً  الذاتية  والمشاعر  النفس  عن  للتعبير 
كانت، وتستغل أية فرصة تسنح لها لتمارس 
أقالم  عبر  وذلك  الرسم،  المفضلة  هوايتها 

الزيتية  واأللوان  الخشبية  واأللوان  الفحم 
والمائية، كما أنها تجيد فن التخطيط، وهذا 
بروح  ترتسم  ليلوز  أن  على  يدل  الشيء 

تعشق الفن بمختلف أشكاله ومجاالته.
وتشجعها  طريقها  تعترض  ال  عائلتها 
على الرسم ولكنهم يفضلون االهتمام أكثر 
في  الثانوية  مرحلة  تعدت  فهي  بالدراسة 
والدها  ووقوف  مساعدة  بفضل  الدراسة 
فيما  الجامعية  للدراسة  وستتوجه  بجانبها، 

بعد.

 

مسرية ال تخلو من املصاعب

ليلوز شاركت بمعارض مختلفة ومنها في 
أنها  وذكرت   .2019 عام  قامشلو  مدينة 
تركز على التفاصيل الصغيرة ألنها تُظهر 

اللوحة واقعية أكثر.
التشجيع  تلَق  لم  الكثيرات  مثل  مثلها  ليلوز 
عالم  في  المحيطة  البيئة  من  البدايات  في 
بادئ  في  للتنمر  »تعرضت  وتقول:  الرسم 
باحترافية،  الرسم  إتقاني  بسبب عدم  األمر 

ولكني لم أتوقف وأكملت دربي«.
المرأة  على  الممارس  للعنف  وتتصدى 
بلوحاتها، وتؤكد بأن الوعي الذاتي هو أمر 
هام، ويساهم في تقليص العنف الواقع على 

المرأة بشكٍل كبير.
تاُلقي  أنها  إلى  حديثها  في  ونوهت 
من  الكثير  الدراسة  أخذ  بسبب  المصاعب 
وقتها وحتى أن عائلتها تُرجح كفة الدراسة 
باالهتمام  يحظى  ال  ألنه  الرسم  فن  على 
الكافي في البالد، باإلضافة إلى عدم توفر 
األدوات الالزمة للرسم وتضطر بذلك إلى 

توصيتها من الخارج. 

لوحاتها رسائل لقضايا شعبها

ليلوز فتاة كردية وتنتمي لشعب مازال يقاوم 
روج  بثورة  وتأثرت  حقوقه،  كامل  لنيل 
يوم  كل  يحتضن  وطنها  تراب  حيث  آفا، 
شهيد، وجسدت في لوحاتها صور الشهداء 
أن  »أحاول  بقولها:  وتشير  شعبها  وقضايا 
لوحاتي،  عبر  لآلخرين  شعبي  قضايا  أنقل 
الناس في  لتجسيد واقع ومطالب  باإلضافة 

حياتهم اليومية«.
الرسامة الشابة اتخذت من العالم االفتراضي 
صلة وصل بينها وبين متابعيها، وذلك عبر 
قدر  ولديها  االجتماعي  التواصل  شبكات 
بنشر  وتقوم  والُمعلقين،  المتابعين  من  جيد 
سعيدة  تكون  بأنها  ليلوز  وتوضح  لوحاتها 
وأن  منهم،  تلقاه  الذي  والتشجيع  باالهتمام 
بمتابعتها  كبيراً  دوراً  يلعب  األمر  هذا 
تستفيد  أنها  وخاصةً  الرسم،  في  لمسيرتها 
مديح،  أو  نقد  فيه  يكون  تعقيب  أي  من 
وهذا ما يساعدها في تطوير نفسها وصقل 

موهبتها أكثر.
وأشارت ليلوز عن عالقتها بلوحاتها: »كل 
التي  اللوحات  ولكن  مني،  ُمقربة  لوحاتي 
والمدن  المناطق  لشوارع  رسماً  تتضمن 
أكثر  لدي  مفضلة  هي  اليدوي،  برسمي 
وأفكر في قادم األيام برسم لوحات أكثر من 

هذا النمط، ولكن بأفكار مختلفة«.

تتألق مبجاالت أخرى

وضعه  أصبح  الرسم  »فن  تضيف:  ليلوز 
ولكن  بالماضي،  مقارنةً  بكثير  أفضل 
اآلن،  حتى  المطلوب  للمستوى  يصل  لم 
أفضل  بحاٍل  الرسم  فن  يصبح  أن  وأتأمل 
في المستقبل القريب، وذلك مع بدأ اإلعالم 

بالمواهب  االهتمام  ومنح  األضواء  بتسليط 
المنخرطة في هذا المجال«.

الرسم  وفن  موهبة  عند  تتوقف  لم  ليلوز 
والتخطيط، بل تُنمي قدارتها وتمارس أيضاً 

فن التصوير والمونتاج والمكياج السينمائي 
والتجميلي.

»تم  تتحدث:  السينمائي  المكياج  وعن 
عرض العمل علي بهذا المجال في األفالم 
بسبب  القبول  أستطع  لم  لكن  والمسرحيات 
ضيق الوقت وأخذ الدراسة لمعظم أوقاتي«.
الرسامات  جهود  تُكرم  أن  تتمنى  ليلوز 
أسوةً  بهم  يليق  بما  المنطقة  والرسامين في 
أن  وتطمح  األخرى،  المجاالت  بباقي 

تعرض لوحاتها في معارض عالمية.
في ختام حديثها قالت الرسامة الشابة ليلوز 
يتطلب  مجال  أي  في  النجاح  أن  حاجي 
وأن  واالستمرارية،  واإلصرار  الشجاعة 
الخوف من البدايات لن يصل باإلنسان إلى 

هدفه. 

وصلت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
مطالب  »روناهي«  صحيفتنا 
الجهات  إلى  قامشلو  أهالي 
الدوريات  بتكثيف  المعنية 
الداخلي  األمن  قوى  قِبل  من 
وذلك  قامشلو،  مدينة  في  ليالً 
في  السرقة  حاالت  ازدياد  بعد 
إلى  وصلت  والتي  المنازل، 
كهرباء  اشتراك  أكبال  سرقة 
أكبال  إلى  باإلضافة  األمبيرات 
اشتراك اإلنترنت من الشوارع، 
وشرق  شمال  مناطق  وتنعم 
واستقرار  أمن  بحالة  سوريا 
بباقي المناطق،  كبيرين مقارنةً 

السرقة  حاالت  زيادة  ولكن 
ودعا  المواطنين،  تؤّرق  باتت 
صحيفتنا  عبر  المواطنون 
بين  ليالً  الدوريات  بتكثيف 
المواطنون  يشعر  األحياء حتى 
يُشكل  وسوف  أكثر،  بأمان 
هؤالء  من  للكثير  رادعاً  ذلك 
المواطنين  نوم  يستغلون  الذين 
أكبال  بسرقة  المولدات  وإطفاء 
أكبال  سرقة  وحتى  الكهرباء، 
الوقت  وفي  اإلنترنت،  اشتراك 
التعاون  المواطنين  على  نفسه 
واإلبالغ عن أي شخص يُشتبه 

به على الفور للجهات المعنية.

اللغة الكردية.. 

زاور ضياء الدين: 
الرياضة المدرسية في عجز.. وخطوات لرأب الصدع..«12

أموال المانحين الدوليين.. أهي في بنوك الحكومات 
القمعّية، والمتسّلطة، أم في جيوب السوريّين...!..«11

حفاظ على الهوية والوجود من االندثار

احتالٌل وتغيير 
ديمغرافّي 

بكلفٍة مجانية

مزكين زيدان: 
دولة االحتالل التركي ترتكب 

جرائم إبادة بحق الكرد 
وشعوب المنطقة كافة

مشاريع  سوريا  في  أنقرة  نفذت 
ومخططات مجانًا، فقد احتلت مناطق 
ثم  سوريين،  مرتزقة  بواسطة  فيها 
إدارّيًا  تابعة  المحتلة  المناطَق  جعلِت 
للواليات التركّية المقابلة، واستفادت 
االستثمارّية في  المشاريع  مادّيًا من 
والكهرباء  )المياه  الخدمات  مجال 
التركّية(،  العملة  واعتماد  والضرائب 
السوريين  الالجئين  من  واستفادت 
اقتصادّياً، وتسولت على حسابهم، وهي 
ماضية في تثبيِت االحتالِل عبر التغييِر 
الديمغرافّي بعناوين »إنسانّية«، لتصرَف 
عوائد الخطة انتخابّيًا وفي مواجهِة 

المعارضِة!..«9 

الكردي، مزكين  الديمقراطي  التغيير  لحزب  المشتركة  الرئيسة  بينت 
تحاور  إذا  إال  الشفاء،  له  لن يكتب  النازف،  السوري  الجرح  »أن  زيدان 
السوريون مع بعضهم، دون االستناد إلى أي طرف خارجي، وبعيدا عن 
أي أجندة دخيلة«، وأكدت: أن أي دستور ال يشارك في رسم معالمه، 
تغيير مأمول، موضحة  أي  لن يساهم في  السورية،  الشعوب  ممثلو 
باشور كردستان، وشمال  الواسع على  تركيا من خالل هجومها  أن 
وشرق سوريا تهدف النيل من إرادة الشعب الكردي، والشعوب التواقة 

والحرية...«6 للديمقراطية 

ثقافة الكرد، وتناغم 
السبيالن  لغتهم.. 

لتعلم امرأة ألمانية 
الكرديَة اللغَة 

بينت المواطنة األلمانية كيم فراندورفلير 
األصول  ذات   kim frauendorfler ((
من  الكردية  اللغة  تعلم  أنَّ  الكورية، 
أكثر  ما جذبها  وأنَّ  اهتماماتها،  أولى 
لالطالع على هذه اللغة، هو تنوع الحضارة 
الكردية، وانبهارها بثقافتها الشاسعة، 
الحلم  آفا،  روج  زيارة  أنَّ  على  مؤكدًة 
األكبر، الذي تعمل على تحقيقه في أقرب 

وقت...«2

قوات سوريا الديمقراطية 
تكشف حصيلة العدوان 

التركي األخير

تعّرض  الديمقراطية  أكدت قوات سوريا 
53 قرية في شمال وشرق سوريا للقصف 
الهمجي من قبل االحتالل التركي ومرتزقته، 
كما فّندت ادعاءات االحتالل باستشهاد 21 

من مقاتليها خالل القصف...«4

واقع األراضي الزراعية 
في إقليم الجزيرة.. 

الدعم، واإلمكانات

صرح الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والري 
في مقاطعة قامشلو »نايف إبراهيم« عن 
أسباب تراجع اإلنتاج الزراعي في مناطق 
إقليم الجزيرة، وتأثر المحاصيل بقلة كمية 
األمطار الهاطلة خالل هذه السنة، وبين 
تدهور وضع الحقول البعلية، وأشار إلى 
أن محصولي القمح والشعير، هما األكثر 

تضررًا هذا العام...«8 

يعد الخامس عشر من شهر أيار يوم اللغة الكردية، الذي يعدُّ انتصاراً على األنظمة القمعية، لصهر ولمحو الوجود 
الكردي، واللغة الكردية، ويحتفل أبناء الشعب الكردي بهذا اليوم العظيم، إدراكًا منهم بأن حماية اللغة الكردية، 
وتعزيز مكانتها واجب وطني على كل كردي؛ ألن اللغة الشرط األساسي، واألول للوجود، وللحفاظ على الهوية من 

االندثار؛ هذا ما أكدته معلمة اللغة الكردية نجبير علي...«3
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مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس / 2705/ لعام 

2022م
على السيد: إبراهيم حمو االبراهيم 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األحد الواقع في 2022/5/15م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: كفاء 
العيسى بنت عيسى، بطلب: تفريق       

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

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

تبليغ رقم /3299/ لعام 2022
على السيد: إبراهيم محمد بن محمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج – ديوان غرفة 1في من يوم الثالثاء 

2022/5/17م
للنظر بالدعوى األساس /1633/ المقامة 
عليك من قبل: آمنة الحاجي بنت محمود

بطلب: تفريق لعلة الشقاق  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية. 
 ..................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس / 508/ لعام 

2022م
على السيد: أحمد السليمان بن محيمد 

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: رندة الخليل بنت ياسين، بطلب: 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس / 2183/ لعام 

2022م
على السيد: أحمد العيشة بن جدوع 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أحمد 

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

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

تبليغ حكم
في الدعوى رقم األساس /210/ لعام 

2022م
على السيد: أحمد جاسم الهاوش الحضور 

إلى هيئة العدالة في إقليم دير الزور، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم االثنين الواقع في 2022/5/23م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: إيمان 
محمد الشيخ، بطلب: طلب حقوق       

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /2239/ لعام 
2022م

على السيد: أحمد حاج عيسى بن عمر 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 2022/5/16م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
صالح زكريا األحمد، بطلب: تثبيت عقد 

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

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

تبليغ رقم /3767/ لعام 2022
على السيد: أحمد خالد الحسن الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في منبج 
– ديوان غرفة 1في من يوم االثنين 

2022/5/16م
للنظر بالدعوى األساس /477/ المقامة 
عليك من قبل: ممدوح الضاهر بن خالد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

 ........................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /2926/ لعام 
2022 م

على السيد: أحمد صالح الحسن الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

إبراهيم إسماعيل الجابر، بطلب: تثبيت 
عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية بالرقة.
 ...........................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /375/ لعام 

2021م
على السيد: أحمد فواز الحسين الحضور 

إلى هيئة العدالة في إقليم دير الزور، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الخميس الواقع في 2022/5/26م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: علي 
محمد الموسى، بطلب: تثبيت ملكية سيارة       

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /238/ لعام 
2022م

على السيد: أحمد محمد الداوود الحضور 
إلى هيئة العدالة في إقليم دير الزور، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم األحد الواقع في 2022/5/15م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: أسامة احمد 

حميدي، بطلب: تثبيت ملكية سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

 ................................
سند تبليغ حكم

تبليغ رقم /3706/ لعام 2022
على السيد: أسامة الحاج بن علي  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج – ديوان غرفة 2 من يوم الخميس 

2022/5/19م
للنظر بالدعوى األساس /872/ المقامة 
عليك من قبل: أحمد الشواخ بن حسين

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
...........................

 مذكرة دعوى
تبليغ رقم /3822/ لعام 2022

على السيد: أسامة جمعة الخطيب 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج – ديوان غرفة 2 من يوم الثالثاء 
2022/5/24م

للنظر بالدعوى األساس /2302/ المقامة 
عليك من قبل: شيماء محمد درويش

بطلب: تثبيت زواج
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ رقم /1864/ لعام 2022
على السيد: اسماعيل االسماعيل بن علي  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/16م
للنظر بالدعوى األساس /1123/ المقامة 
عليك من قبل: عبد اللطيف اإلسماعيل 

بن علي
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس / 358/ لعام 
2022م

على السيد: إسماعيل صالح حميد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األحد الواقع في 2022/5/15م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
محمد شحاذة شحاذة، بطلب: تثبيت عقد 

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

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

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /3126/ لعام 2022

على السيد: أمجد الصطوف المحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج – ديوان غرفة 2 من يوم الثالثاء 
2022/5/24م

للنظر بالدعوى األساس /1764/ المقامة 
عليك من قبل: فاطمة الحسين بنت حسين

بطلب: تثبيت زواج
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
 ..........................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1966/ لعام 

2022م
على السيد: أنس خليل الحاوي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الثاالثاء الواقع في 2022/5/17م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عواد 
محمد المحمد، 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 / 2603/ لعام 
2022م

على السيد: أنور عبد المجيد بن محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األحد الواقع في 2022/5/15م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد 

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

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

 ديوان العدالة االجتماعية في قامشلو  
ص: 482

التاريخ 2022/5/9م 
مذكرة دعوة عن طريق الصحف 

                                                    
الغرفة الثانية 

الجهة طالب التبليغ: أيمن عدنان العنيز
الجهة المطلوب تبليغه: خالد دحام العباس

الموضوع: تفريغ سيارة
نوع: تكسي  بريلياس سياحية – اللون : 
أسود رقم اللوحة : /804667/ دمشق 

–رقم الهيكل /
نظراً لجهالة عنوانك تقرر لديون العدالة 

تبليغك عن طريق الصحف لحضور جلسة 
المحاكمة يوم الخميس 2022/5/19م  
 في الدعوى رقم األساس /886/ لعام 
2022 المنظورة أمام ديوان العدالة في 

قامشلو / الغرفة الثانية /
وإذا لم تحضر أو ترسل وكيالً ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
 ....................................

تبليغ حكم
في الدعوى رقم األساس / 239/ لعام 

2022م
على السيد: ثائر عالوي المحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األحد الواقع في 2022/5/15م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: فريد أحمد 

حميدي، 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 / 249/ لعام 
2022م

على السيد: جاسم سالم البري الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األحد الواقع في 2022/5/15م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: أحمد سالم 

البري، 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 /39/ لعام 
2022م

على السيد: جمعة ذياب زينو الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/24م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
أمين الشيخ- عيسى عطية، بطلب: تثبيت 

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

الحضور إلى هيئة التميز بالرقة في الرقة. 
 ....................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1431/ لعام 

2022م
على السيد: حسن الشيخ بن ديكان 

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: حمزة الصالح بن أحمد، 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 / 2185/ لعام 
2022م

على السيد: حسن النهار الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الثالثاء الواقع في 2022/5/17م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: شواخ 
العلي، 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 /2693/ لعام 
2022م

على السيد: حسن قاصو معجونو بن 
عارف الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 
الواقع في 2022/5/16م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: الزبير الرملة، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

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

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

تبليغ رقم /3751/ لعام 2022
على السيد: حسين ابراهيم الكسوم  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 1 من يوم الثالثاء 

2022/5/17م
للنظر بالدعوى األساس /2083/ المقامة 

عليك من قبل: جيهان حسن الحمد
بطلب: تثبيت زواج  

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /692/ لعام 

2022م
على السيد: حسين الحمادة بن علي 

الحضور إلى هيئة التميز بالرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين 

الواقع في 2022/5/16م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: علي الحمادو 

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

ديوان العدالة االجتماعية بالرقة.
 ............................

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /2515/ لعام 2022

على السيد: حسين خليل بن حمود 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

منبج – ديوان غرفة 1 من يوم األربعاء 
2022/5/18م

للنظر بالدعوى األساس /3591/ المقامة 
عليك من قبل: مصطفى الحجي – يوسف 

بن حاجي
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2922/ لعام 

2022م
على السيد: حسين زكريا الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2022/5/17م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: مصطفى 

بوزان حجي، بطلب: تثبيت عقد بيع 
سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية بالرقة.
 ..................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2299/ لعام 

2022م
على السيد: حسين معطي بن رسول 

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

صباحاً من يوم األحد الواقع في 
2022/5/15م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: محمد الحسين بن إسماعيل، 

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

ديوان العدالة االجتماعية بالرقة.
.................................

 مذكرة دعوى
تبليغ رقم /3646/ لعام 2022
على السيد: دهان حميد الكسم 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 1 من يوم الثالثاء 

2022/5/24م
للنظر بالدعوى األساس /2225/ المقامة 

عليك من قبل: فاطمة عقاب الكسم
بطلب: تثبت زواج 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2161/ لعام 

2022م
على السيد: سعيد الجفل الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2022/5/17م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: المعتز باهلل 

المحمد، 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 /2693/ لعام 

2022م
على السيد: سعيد الغباري بن حسين 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 2022/5/16م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
الزبير الرملة، بطلب: تثبيت عقد بيع 

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

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

في الدعوى رقم األساس / 1900/ لعام 
2022م

على السيد: سليمان ابراهيم العلي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األحد الواقع في 2022/5/15م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد 
الحمود بن شبلي، 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 صادرة عن ديوان العدالة في 
كوباني

رقم أساس الدعوى 1137 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: شمعون الر 

ميشيل   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: محمود الفرج بن أحمد بطلب /

جرم: تثبيت بيع هو يوم االثنين الواقع 30 
/5/ 2022 الساعة 10 صباحاً فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين وإذا لم تحضر 
بنفسك أو ترسل وكيالً عنك الى النيابة/
هيئة العدالة /األولى/ وإال تجري بحق 

المعاملة القانونية. 
 ...............................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /332/ لعام 

2022م
على السيد: صالح حوار الخليف الحضور 

إلى هيئة العدالة في إقليم دير الزور، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األحد الواقع في 2022/5/29م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: رمضان 

حسين العلي، بطلب: تثبيت ملكية سيارة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس / 2120/ لعام 
2022م

على السيد: صالح فجر بن زكريا 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األحد الواقع في 2022/5/15م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد :بشير 
حمود القحطاني، 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 /2265/ لعام 

2022م
على السيد: صدم بوزان الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2022/5/17م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: إبراهيم 
صالح العرب، بطلب: تثبيت عقد بيع 

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

 ......................
مذكرة دعوى

تبليغ رقم /2518/ لعام 2022
على السيد: طارق مرعي بن جمعة 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج – ديوان غرفة 1 من يوم األربعاء 

2022/5/18م
للنظر بالدعوى األساس /3597/ المقامة 

عليك من قبل: أحمد الحسيب بن علي
بطلب: تثبت بيع سيارة 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /346/ لعام 

2022م
على السيد: عبد الجليل العثمان بن محمد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد 
القادر العابد بن علي، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة 

 مزكين
... 

 صاحبة
 الصوت
الجميل

 متميزةٌ بصوتها، وبأغانيها، التي 
أنشدتها، وتركت، من خالل كلمات، 

وأحلان أغانيها، أثراً بليغاً في نفس كّل 
َمن استمع إليها، أنيقٌة بزيّها املزركش، 
مزكني املعروفة، باسم هوزان مزكني، 
الفنانة الكردية الثورية، التي تألّقت 

بجمال صوتها األصيل، وذاع صيُتها في 
أجزاء كردستان األربعة، وهي تغني عن 

الوطن وعن األرض، وعن األمهات الثكالى، 
وكّل شيٍء في وطنها، تغنّت بقضية 

شعبها، أينما ذهبت، ولم تبخل عليه يوماً 
واحداً بأغانيها الشعبية تارةً، والثوريّة تارةً 
أخرى، وفي الفرص كلها، التي تُتاح لها.  

كانِت األرُض تهتز من حتت أقدامها، 
وهي تسيرُ نحو املسرِح، وتستعد للغناء 
بلغتها، وبزيّها الكردي والفلكلوري، الذي 

كانت تتزين به دائماً، كرَّست الفنانُة 
الكردية مزكني باسمها احلقيقي )غربت 

آيدن( جّل حياتها للنضال في سبيِل 
قضّيتها وشعبها، وعملت دون كلٍل، وملل 

لتطوير الفّن الثورّي ضمن حركة حرية 
كردستان، ومتكّنت من احلفاظ على املوروِث 
الثقافي في كردستان، بعد أن عملت على 
إيصاِل معاناة، وآالم شعبها إلى العالم 
عن طريق األغاني، التي كانت تنشُدها.  

مزكني كانت فنانًة، ومقاتلة ومناضلة 
في آن معاً، فبعد انخراطها في النشاِط 

الفنّّي في أوروبا لفترٍة طويلة، وتأسيسها 
للفرِق الفنّية، وتطوير النشاط الثقافي 

هناك، توّجهت من هناك إلى جبال 
كردستان، والتحقت مبسيرِة النضال في 
ساحٍة أكثرَ سخونًة، هذه املرة، فحملت 

السالح، وارتدت الزّي العسكري، وأصبحت 
مقاتلًة ومن ثم قيادية في صفوف قوات 

كريال حترير كردستان، لتقود احلرب، 
وتخوض املعارك في وجه العدو في جميع 

الساحات.

مزكني صاحبُة الصوت األصيل، غزت 
اجلباَل والوديان بصوتها الرنان، وهي تصعُد 
اجلبال، وتسير في السهول، ومترُّ من جانب 

األنهار، والينابيع، وكأنها تغني لهم، 
وتقول: إن جمالكم يستحق أن يُكرّس املرُء 

حياته كلها من أجله، وأن يتغنّى به، وأن 
يبذل روحه ويضحي بها من أجله.

 تناغُم رقِّة صوتها مع جمال طبيعِة 
كردستان اخلاّلبة، كان يبعُث في نفوس 
رفاق دربها شعوراً غامراً باحملبة وبالوفاء، 
نعم غنّت للطبيعة، ولرفيقات ورفاق 
دربها، وأصبحت سيمفونية العشق 
للماليني، لقد كانت مثاالً يُحتذى به 
للعديد من النساء الكرديات، اللواتي 

سطرَن مالحم بطولية، وأساطير النصر 
على نهج الفنانة والشهيدة مزكني، 

لتقول للجميع: إّن هذه املالحم البطولية 
كلها، كانت نتاَج النضاِل والكفاح 

والروح، التي ضحت بها الرفيقة مزكني، 
واآلالف من شهدائنا من أجل قضيتهم.  

رحلت مزكني، إاّل أنّها مازالت خالدةً، وحتيا 
في قلب كلِّ كرديٍّ مؤمٍن بعراقة الفن 

الثوري الكردستاني، رحلت عنّا، وصوتها 
مازال في أذهاننا، وكيف ننسى الكلمات، 
واألحلان، التي كانت تخرُج من حنجرتها 
الذهبية، والتي متدُّ املرَء بالقوة وباإلرادة. 

رحلت، لكنها تركت لنا عدداً من أغانيها 
اجلميلة، والتي كانت تغنّيها بالكردية، 

وبالتركية.  

لقد أصبحت بفنّها، وببطولتها منبَع 
إلهام، ملَنْ قّدموا قلبهم للحرية واحلياة 

الكرمية، وعرفت كيف تدخل قلوب املاليني 
من الشعب مبعرفِة قوة التالحم ما بني 
اجلمال، وبني األخالق والفّن، والروح الثورية.

مرآة المرآة

هيفدار خالد
أنَّ  الكورية،  األصول  ))kim frauendorfler ذات  فراندورفلير  األلمانية كيم  المواطنة  بينت   - أمل محمد  آغا/  جل 
تعلم اللغة الكردية من أولى اهتماماتها، وأنَّ ما جذبها أكثر لالطالع على هذه اللغة، هو تنوع الحضارة الكردية، 
وانبهارها بثقافتها الشاسعة، مؤكدًة على أنَّ زيارة روج آفا، الحلم األكبر، الذي تعمل على تحقيقه في أقرب وقت.

ثقافة الكرد، وتناغم لغتهم.. السبيالن لتعلم 
امرأة ألمانية اللغَة الكرديَة

صناعة الخبز مهنة للنساء المهجرات

تعرفت كيم ذات التاسعة واألربعين عاماً، على 
الكردي،  الشاب  خالل  من  الكردية  الحضارة 
النبي في عام 2016 والذي  المهاجر عبد هللا 
فكرة  نقل  الحسنة،  بدوره، ومن خالل صفاته 
للتعرف  بكيم  دفع  ما  وهذا  الكرد،  عن  حسنة 
بشكل أعمق على الثقافة الكردية، تحدثت كيم 
الكردي  للشعب  من خالل صحيفتنا عن حبها 
قبل،  من  الكردي  بالشعب  أسمع  »لم  بقولها: 
وأول شخص كردي صادفته، هو عبد هللا الذي 
فكرة  أعطاني  ومعاملته،  طباعه،  خالل  من 
جيدة عن هذه القومية، بدأت أسأل بشكل جدي، 

وأعمق عن عادات، وعن تقاليد الكرد، وكونُت 
الحضارة،  هذه  عن عظمة  بها  بأس  ال  خلفية 

بلغتها وبتاريخها، وبمعتقداتها«.

تعلم اللغة وحلم زيارة روج آفا

جنسياٍت،  ألمانيا  »احتضنت  كيم:  وتابعت 
من  الماضية  السنوات  في  مختلفة  وأعراقاً 
لذلك  الكردي،  الشعب  لفتني هو  ما  الالجئين، 
أساسيات  ألُجيد  الكردية،  اللغة  تعلم  أحببت 

من  للمزيد  أحتاج  أزال  ال  ولكن  التواصل، 
الوقت، ألتمكن من تعلمها بشكل صحيح، زيارة 
روج آفا هو حلم حياتي، الذي أصبو إليه، ومن 
هنا أتعلم اللغة؛ لكي أستطيع التواصل مع الكرد 

بشكل سلسل، وليّن في زيارتي المستقبلية«.

املرأة الكردية يف نظر كيم

تعلم اللغة لم يكن الهاجس الوحيد لكيم، بل من 
لفت  الكردية،  الحضارة  على  اطالعها  خالل 
وبقوتها،  بصمودها،  الكردية  المرأة  نظرها 
هذا ما بينته كيم بقولها: »لقد تابعت الكثير من 
التقارير عن قوات الكريال، وما لفتني هو نساء 
الظلم واالضطهاد  يواجهَن  مقاتالت،  كرديات 
على الجبال، ال يخشيَن شيئاً، من هنا أدركت: 
وللحرية،  للنضال  رمز  الكردية  المرأة  أنَّ 
للكرد؛  واحدة  دولة  هناك  يكون  أن  أتمنى 
حتى  لماذا  واستغرب،  كبيرة،  بأعداد  ألنهم 
دولة مستقلة  قيام  يتمكنوا من  لم  اللحظة،  هذه 

واحدة، تحتضنهم؟«.

املوسيقا، وعشق الزي الكردي

التقليدي  الكردي  الزي  كيم  وصفت  وقد  هذا 

لبراعة  االنتباه  يشد  الذي  الرائع،  بالزي 
تصميمه، ورونقه، الذي ال يشبه باقي المالبس 
بقولها:  الثانية،  الثقافات  في  األخرى  التقليدية 
أُشارك الكرد فرحتهم في عيد النوروز القومي، 
وما يميز هذا الزي، هو تفاصيله الدقيقة، الذي 

يُضيف له الكثير من الجاذبية.
لألغاني  عشقها  مدى  عن  كيم  عبرت  وكما 
الكردية القديمة، وتابعت قائلةً: أستمع لألغاني 
الفلكلورية الكردية، نوعية الموسيقا جميلة جداً، 
الموسيقية،  اآلالت  أجمل  من  الكردي  والبزق 
أفضل  من  وأجده  كثيراً،  لمحمد شيخو  أستمع 
المغنيين الكرد، وله نوع من الموسيقا الخاص 

جداً.

رسالة كيم للنساء الكرديات

للنساء  كلمة  كيم  وجهت  حديثها،  ختام  وفي 
مدى  عن  الكثير  »تعلمت  بقولها:  الكرديات 
خالل  من  الكردية  المرأة  وقوة  إصرار، 
مكانة  ذات  الكردية  المرأة  الكريال،  مقاتالت 
وتثق  طريقها،  في  تستمر  أن  وعليها  فريدة، 
والقيم  األعراف،  لبعض  تسمح  وال  بنفسها، 
إلى  والوصول  الحياة،  في  رغبتها  من  الحد 

مبتغاها، وتحقيق أهداف حياتها«.

الحارات  إحدى  في   - علي  هيلين  ديرك/ 
الشعبية بمدينة ديرك في شمال وشرق سوريا، 
وهي  عاماً«،  »أربعون  إبراهيم  سمية  تعمل 
نوروز  مخيم  تقطن  كانيه  سري  من  مهجرة 
صناعة  في  أخريات  نساء  مع  ديرك،  بريف 

خبز »الصاج والتنور«.
من  للكثير  المعيشية  الحالة  سوء  تفاقم  مع 
العائالت المهجرة؛ نتيجة الغالء الكبير وفقدان 
للعمل  النساء  من  العديد  اضطرت  المعيل، 
اليومي،  أطفالهم  قوت  لتأمين  مختلفة،  بمهن 

وتحسين معيشتهم.
أن  إال  المتواضعة،  األجور  من  الرغم  وعلى 
منذ  يخرجن  قريناتها،  من  والعشرات  سمية، 

ويتوجهن  الريف،  في  مخيمهن  من  الصباح 
ألعمالهن في المدينة.

ترققها  الحجم،  متوسطة  أقراص  شكل  وعلى 
بيديها بطريقة ماهرة، على طبق الصاج، تخبز 
سمية مع زميالتها في الفرن األرغفة، لتأمين 

احتياجات األهالي من الخبز الشعبي.
»روناهي«:  لصحيفتنا  إبراهيم،  سمية  وقالت 
بشمال وشرق سوريا،  الريفيات  النساء  تتميز 
من  العديد  جانب  إلى  الخبز،  صناعة  في 
الحرفة  الخبز  صناعة  لكن  الصناعات، 
ريفية،  امرأة  كل  على  يجب  التي  الرئيسية، 
أن تتقنها، وبمهارة ألنواع الخبز المعروفة في 

المنطقة مثل خبز »الصاج والتنور«.

وأريافنا،  مدننا  من  تهجيرنا  قبل  وأضافت: 
الحين،  بين  والصاج  التنور،  خبز  نصنع  كنا 
على  مرغمين  نكن  لم  لكن  لعائالتنا،  واآلخر 
المعيشية  أوضاعنا  ألن  األفران؛  في  العمل 

كانت مستقرة.
مقارنة  جداً  متواضعة  أجورنا  وأِشارت: 
بساعات عملنا الطويل، لكن نأمل من صاحب 
الفرن، أن ينظر بعين العناية لما نقدمه من نتاج 
في  ينظر  أن  ونأمل  القادمة  األيام  عمل خالل 
زيادة دخلنا اليومي لقاء ما نعمل، ال سيما أننا 

ال نملك فرصاً كثيرة لمزاولة مهنة أخرى.
وتشارك عائشة خلف 28 عاماً، وهي مهجرة 
من سري كانيه، التي تقطن مخيم نوروز منذ 

الفرن  في  سمية  مع  العمل  ونصف،  عامين 
هنا  نعمل  »روناهي«،  لصحيفتنا  قالت  ذاته، 
من أجل مساعدة أسرنا في المصاريف، خاصة 
في ظل الغالء، وارتفاع األسعار، التي تشهده 
إعانة  واحد  لمعيل  يمكن  ال  حيث  األسواق، 

أسرة كاملة.
في  عملها  عن  عائشة  المهجرة  وأضافت 
صناعة الخبز، صناعة الخبز تعد رمزاً لأللفة، 
عملنا  أن  كما  القدم،  منذ  النساء  بين  والتعاون 
يومياً، يعيننا ولو  لنا قوتاً  ليس صعباً، ويؤمن 

بشيء في تحمل أعباء المعيشة.
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قامشلو / رشا علي ـ يعد الخامس عشر من شهر أيار يوم اللغة الكردية، الذي يعدُّ انتصاراً على األنظمة القمعية، لصهر ولمحو الوجود الكردي، 
واللغة الكردية، ويحتفل أبناء الشعب الكردي بهذا اليوم العظيم، إدراكًا منهم بأن حماية اللغة الكردية، وتعزيز مكانتها واجب وطني على كل 

كردي؛ ألن اللغة الشرط األساسي، واألول للوجود، وللحفاظ على الهوية من االندثار؛ هذا ما أكدته معلمة اللغة الكردية نجبير علي..

اللغة الكردية.. حفاظ على الهوية والوجود من االندثار

عام،  كل  من  أيار  من  عشر  الخامس  في 
الكردية،  اللغة  بيوم  الكردي  الشعب  يحتفل 
والذي يصادف تاريخ إصدار أول عدد لمجلة 
أسسها  والتي  الكردية،  األدبية  »هاوار« 
عددها  وصدر  دمشق،  في  بدرخان  جالدت 
 ،1932 أيار  من  عشر  الخامس  في  األول 
وُسميت األبجدية الكردية الالتينية، التي أدخلها 
جالدت بدرخان، واستخدمها في مجلته، باسم 

»أبجدية هاوار«.

اللغة الوسيلة األوىل للتواصل بني 
البرش

وحول أهمية اللغة الكردية، ومكانتها التاريخية، 
التقت صحيفتنا مع إحدى معلمات اللغة الكردية 
حديثها،  في  أشارت  والتي  علي«  »نجبير 
الرئيسية  الوسائل  أهم  من  تعد  اللغة،  أن  الى 
للتواصل بين البشر، والعالم على مِرّ العصور، 

ّما أعطى اللغة مكانتها األولى بين البشر، حيث 
أن اللغات تعددت، واختلفت من مجتمع آلخر، 
فكان كل مجتمع يستخدم مفردات مختلفة عن 
أو  للتعبير عّما يحتاجه،  المجتمعات األخرى، 
يفكر به، ّما جعل قيمتها تبرز في الفّن، واألدب، 
تدوين  من  تُمّكن  أنّها  عن  فضاًل  والخطابات، 
ساعدت  أنها  إلى  باإلضافة  وحفظها،  األفكار 
وبأنها  جيل،  بعد  جياًل  األجداد  تُراث  نقل  في 
قاعدة أساسية، لكل مجتمع، وقد تم شرحها من 

قبل الفالسفة واألديان بمعاٍن مختلفة.

برزت  اللغة  »أهمية  حديثها:  نجبير  وتابعت 
بصورة جلية في التواصل بين الشعوب، فهي 
مفتاح التواصل، وهي الوسيلة، التي من خاللها 
تم الحفاظ على ثقافة األمم والشعوب، باإلضافة 
إلى تاريخها المشرق المليء بالقصص والعبر، 
التي  وبحضارته،  بأمته،  الفرد  تربط  وهي 
ينتمي إليها، وبالتالي اللغة ليست مجرد حروف 
تنطق، أو تُقال، بل إنَّ وراء هذه الحروف فناً 
االتصال  من  األفراد  يُمّكن  عاٍل،  مستوى  ذا 
ببعضهم من خاللها، وإيصال ما يريدونه، وما 

يسمعونه من أحاديث فيما بينهم«.
مرموقة،  مكانة  »للغة  نجبير:  وأوضحت 
وخاصة ضمن المجتمع، ألنها الوسيلة األولى 
اللغة  »إن  يقول  بدرخان  »جالدت  للتواصل: 
هي القاعدة التي تبقي المجتمع صامداً«، نحن 
الشعب الكردي، إذا أعدنا النظر إلى تاريخنا، 
والسياسات  الهجمات،  من  الكثير  نجد  سوف 
شعبنا  بحق  إبادة  ومن  صهر،  من  االحتاللية 
ويقول  وتقاليده،  وعاداته  ولغته،  ثقافته  ألنهاء 
إن  أيضاً:  الصدد  هذا  في  بدرخان  جالدت 
السياسات  من  الكثير  واجه  الكردي  الشعب 
االحتاللية، واإلبادة ومن أجل حماية نفسه من 
إحداهما  للمقاومة،  سالحين  حمل  االنصهار، 
بالدين،  العدو  الدين، فإن واجهه  اللغة والثاني 

يستخدم اللغة، ويقاوم بها«.

بدر خان وضع القواعد واألسس

في  كبيراً  بدرخان، دوراً  األمير جالدت  لعب 
اللغة الكردية، وضبط قواعدها، وحماها  نشر 
أهمية  على  التركيز  خالل  من  االنصهار  من 
المجتمعات  ثقافة  حماية  في  ودورها  اللغة، 
واألوضاع  الظروف  ورغم  االندثار،  من 
خصبة  قاعدة  سوريا  فكانت  الفترة،  تلك  في 
لنهضة فكرية من أجل تعريف الكرد بحقوقهم 
كشعب من جهة، وقاعدة النطالق التمرد ضد 

العثمانيين أوالً، وتركيا الحديثة الحقاً.
 أكدت نجبير على ذلك بقولها: »رغم الظروف 
أن  إال  الفترة،  تلك  في  الصعبة  واألوضاع 
الالتينية،  األحرف  استخدم  خان  بدر  جالدت 
»هاوار«  سميت  كردية  مجلة  أول  ونشر 
الكردية،  باللغة  الكتابة  المجلة  هذه  واختصت 
والشعرية،  األدبية،  المواضع  إال  تتناول  ولم 
معرفة  أجل  من  وذلك  والفلكلور،  والثقافية، 
الشعب الكردي لتراثه، وابتعدت عن السياسة، 
من  المئات  وتكتب  تطبع،  الحين،  ذلك  ومنذ 
ذلك  في  الفضل  ويعود  الكردية،  باللغة  الكتب 

إلى ميراث جالدت بدر خان«.
وأصدرت اليونسكو في مؤتمرها العام في شهر 
ينص  قراراً   ،1999 عام  من  الثاني  تشرين 
األم،  بلغته  التكلم  في  الحرية  للفرد  أن  على 
وذلك من أجل تعزيز التعدد اللغوي، والثقافي، 
التي  اللغات،  على  المحافظة  على  والتشجيع 
لم  ولكن  وحمايتها،  العالم  شعوب  تستخدمها 
يلتزم المستعمرون ألجزاء كردستان األربعة، 
العكس من ذلك،  القرار، بل عملت على  بهذا 
فمنعت الكرد من التحدث بلغتهم األم، واُرتُكبت 
العشرات من المجازر، والتي تعدّ إبادة جماعية 

بحقهم فقط، ألنهم كرد. 
أن  أجل  »من  نجبير:  أوضحت  ذلك  وحول 
يتعلم الفرد اللغة، هناك أربع قواعد، ال يمكن 
والكتابة،  القراءة،  وهي  عنها،  االستغناء 
الشعب  أبناء  تعلم  والتحدث،  واالستماع، 
األمهات،  طريق  عن  األم  لغتهم  الكردي 
نبلغ  كنا  عندما  لكن  واألصدقاء،  والعوائل 
المدرسة،  إلى  نذهب  العمر،  من  السادسة 
ولكن  الثاني،  منزلنا  بأنها  لنا  تُقال  كانت  التي 
الثاني،  منزلنا  ليست  إنها  أقول:  نفسي،  عن 
وبخاصة  إليه،  نُرسل  الذي  السجن،  كانت  بل 
أخرى، غير  لغة  علينا  يفرضون  كانوا  عندما 
حرية  لنا  يكن  لم  حيث  بها،  نتحدث  التي  تلك 
على  سلبي  بشكل  ذلك  وأثر  والتعبير،  الرأي 

نفسية األجيال الكردية المتتابعة«.

للغة الكردية خمُس لهجات 
مختلفة

الغالبية  لكن  العالم،  في  لغة  آالف  ستة  هناك 
لالنقراض،  اللغات معرضة  هذه  العظمى من 
األرضية  الكرة  سكان  من  العظمى  فالنسبة 
اللغة  بينها  من  فقط،  لغة  بـ)100(  يتحدثون 
حيث  من   )59( المرتبة  تحتل  التي  الكردية، 

عدد الناطقين بها.
 وحول ذلك نوهت نجبير، أن الشعب الكردي 
واإلبادة،  الهجمات  رغم  لغته،  على  حافظ 
اللغة  »تنقسم  وبينت:  االحتاللية  والسياسات 
وهي  رئيسية:  لهجات  خمس  إلى  الكردية 
صوران، ظاظا، كوران، وكرمانج، ولوران، 
هناك الكثير من الدالئل، واإلثباتات تدل على 

أن اللغة الكردية لغة غنية بمفرداتها«.

اللغة الكردية بعد ثورة روج آفا

روج  ثورة  بعد  الكردية  اللغة  واقع  وحول 
غيرت  آفا،  روج  ثورة  أن  نجبير:  بينت  آفا، 
الكثير من الوقائع، ومنها واقع اللغة الكردية، 
 2014 عام  ففي  ملحوظ،  بشكل  تطور  الذي 
باإلضافة  والتعليم،  التربية  هيئة  تأسيس  تم 
والمدنية،  الذاتية  واإلدارات  الهيئات،  إلى 
وفي  إعداد،  في  تكمن  الكردية  اللغة  وأهمية 
بالعلم، هيئة  القادمة، وتسليحهم  تربية األجيال 
وشرق  وشمال  آفا  روج  في  والتعليم  التربية 
الكردية  باللغة  المناهج  بإعداد  قامت  سوريا، 
بلغته  ليدرس كل طالب  والعربية والسريانية، 
تدريسية  كوادر  تشكيل  إلى  باإلضافة  األم، 

متخصصة في المراحل الدراسية كلها«.
وأردفت نجبير: »يمكن القول: إن ثورة روج 
الحواجز  كسرت  التي  اللغة،  ثورة  هي  آفا 
للمراحل  اجتيازهم  عدم  من  وبالرغم  كلها، 

والشباب  الشابات،  من  للكثير  كان  التعليمة، 
واألمهات، دور بارز في تعليم األجيال لغتهم 
الظروف  التعليمي رغم  بواجبهم  األم، وقاموا 
لهجمات  المنطقة  تعرضت  حيث  الصعبة، 

التركي، وحكومة  واالحتالل  داعش،  قبل  من 
للغة  األساسية  القواعد  يتعلمون  كانوا  دمشق، 
تلك  الطلبة  ويعلمون  المساء،  في  الكردية 
القواعد في الصباح، فلم تتوقف مسيرة التعليم 
التدريس  من  تطورت  بل  الكردية،  باللغة 
المراحل  في  الدراسات  إلى  الروضات،  في 

المتقدمة والعليا«.
الكردية »نجبير علي«  اللغة  معلمة  واختتمت 
حديثها: »جميع األيام أعدّها يوم اللغة الكردية، 

ألن  أيار،  من  عشر  الخامس  فقط  وليس 
بأرواحهم  وبناتنا، ضحوا  أبنائنا  من  الكثيرين 
اللغة، ومن خاللها  الحفاظ على هذه  أجل  من 
اللغة  على  للحفاظ  القادمة  األجيال  تربية  يتم 

والثقافة، وميراث جالدت بدرخان وأصدقاؤه، 
على  الكردية  اللغة  حافظت  بفضلهم  الذين 
وجودها، واستمرت على الرغم من الصعوبات 
الكثيرة، التي كانت تعترضها، ومن هنا علينا 
الحفاظ على لغتنا، والعمل على أن تصبح اللغة 
والتجارة،  والمعاملة،  المجتمع،  لغة  الكردية، 
وأن  المدرسة،  على  تختصر  وأال  والعلم، 

تصبح الحياة كردية بمعانيها كلها«.

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1134/ لعام 

2022م
على السيد: عبد الحكيم العجاجي بن 
محمود الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 

الساعة /10/ صباحاً من يوم االثنين الواقع 
في 2022/5/16م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد عيسى الجدوع 

بطلب: عودة المأجور       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

تبليغ رقم /2519/ لعام 2022
على السيد: عبد الرحمن محمد العمر 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج – ديوان غرفة 2 من يوم األربعاء 

2022/5/18م
للنظر بالدعوى األساس /3376/ المقامة 

عليك من قبل: حسين العثمان بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

في الدعوى رقم األساس /2491/ لعام 
2022م

على السيد: عبد الرزاق عمر دراش 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األحد الواقع في 2022/5/15م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
مصطفى وهام بن 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 /2661/ لعام 
2022م

على السيد: عبد هللا حسين العليوي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 2022/5/16م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: حسن 

السير، بطلب: تثبيت بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة.

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

في الدعوى رقم األساس /2914/ لعام 
2022م

على السيد: عبد المجيد خليل األحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أيمن 
الشحاذة بن مصطفى، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة.

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

في الدعوى رقم األساس /499/ لعام 
2022م

على السيد: عبدو حمدو القصاب الحضور 
إلى هيئة العدالة في إقليم دير الزور، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في 2022/5/26م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: بدر حسن 

الشهاب، بطلب: تثبيت ملكية سيارة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
 ...........................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /325/ لعام 

2021م
على السيد: عبدو محمد خالد الحضور إلى 
هيئة العدالة في إقليم دير الزور، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم الخميس 
الواقع في 2022/5/26م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: سهيل عبد هللا 
الجدي، بطلب: تثبيت ملكية سيارة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
 ......................................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /2585/ لعام 

2021م
على السيد: عالء الدين الحاج أحمد -هدى 

عبدو الحاج أحمد-محمود عبدو الحاج 
أحمد – أميرة عبدو الحاج أحمد – كفاء 
عبدو الحاج أحمد - رجاء عبدو الحاج 
أحمد-سعد عبد القادر الدرويش- آريج 
عبد القادر الدرويش –منار عبد القادر 
الدرويش- ضياء عبد القادر الدرويش 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األحد الواقع في 2022/5/15م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
حميدي, بطلب: عودة المأجور       

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ حكم
في الدعوى رقم األساس /500/ لعام 

2021م
على السيد: عالوي محمد خضر جمعة 
الحضور إلى هيئة العدالة في إقليم دير 

الزور، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الخميس الواقع في 2022/5/26م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
لورنس حماد الخلف، بطلب: تثبيت ملكية 

سيارة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
 ..........................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1751/ لعام 

2022م
على السيد: علي العبد العيسى الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2022/5/16م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: إسماعيل حسن 

المحمد، بطلب: فسخ عقد بيع
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة. 

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

تبليغ رقم /2521/ لعام 2022
على السيد: علي العكلة بن أحمد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج – ديوان غرفة 2 من يوم األربعاء 

2022/5/18م
للنظر بالدعوى األساس /3294/ المقامة 

عليك من قبل: عبد هللا المدك بن عبود
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /420/ لعام 
2022م

على السيد: علي محمد الجيفان الحضور 
إلى هيئة العدالة في إقليم دير الزور، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في 2022/5/15م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: عبد هللا جرو 

العكيدي، بطلب: تثبيت ملكية سيارة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
 ........................

مذكرة إخطار
تبليغ رقم /3065/ لعام 2022

على السيد: عماد شاقولة بن أحمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج – ديوان غرفة 2 من يوم الخميس 

2022/5/26م
للنظر بالدعوى األساس /710/ المقامة 
عليك من قبل: أحمد الشيخو بن مصطفى

بطلب: تثبيت بيع السيارة  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
 ....................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس / 2472/ لعام 

2022م
على السيد: عمر عسكر الحضور إلى 

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 
في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 

الثالثاء الواقع في 2022/5/17م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: عبد الجبار 
عبد الرزاق 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 أساس 1271 لعام 
2022م 

المتكونة بين الجهة المدعية: عنود الزغير 
بنت محمد 

والجهة المدعى عليها: محمد الزغير بن 
إبراهيم                     

بدعوى: تفريق +نفقة تاريخ الجلسة 
2022/5/16م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.
 .............................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس // لعام 2022 م
على السيد: عيسى البرهو بن مصطفى 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: جاسم 

الشيخ بن نبشان، 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 /2189/ لعام 
2022م

على السيد: غسان عمر العلي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في 2022/5/15م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: محمد إبراهيم 

النزال، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة. 

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

تبليغ رقم /3674/ لعام 2022
على السيد: محمد أحمد هورو  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج – ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 

2022/5/23م
للنظر بالدعوى األساس /1681/ المقامة 

عليك من قبل: محمد علي محمد عمر
بطلب: تثبيت بيع السيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس / 2177/ لعام 

2022م
على السيد: محمد االبراهيم بن أحمد 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 2022/5/16م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
الحمد العلي بن حسين، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة..

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

تبليغ رقم /2520/ لعام 2022
على السيد: محمد المحمود بن هالل 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج – ديوان غرفة 1 من يوم األربعاء 

2022/5/18م
للنظر بالدعوى األساس /3607/ المقامة 

عليك من قبل: محمد حاجي إسماعيل
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
 ............................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس / 290/ لعام 

2022م
على السيد: محمد الهفل بن حسين 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
مصطفى حاج نعمة، بطلب: عقد بيع 

سيارة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة..

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

في الدعوى رقم األساس /1675/ لعام 
2022م

على السيد: محمد حجي داوود الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية بالرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2022/5/16م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: عبد الكريم 
الموسى، بطلب: تثبيت بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية بالرقة.
 ..........................

تبليغ حكم
في الدعوى رقم األساس / 436/ لعام 

2022م
على السيد: محمد حسين الجدل الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
حمود\ الموسى، بطلب: تثبيت عقد سيارة       

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
بالغ رقم /2086/ لعام 2022

على السيد: محمد عبد القادر بن محمود 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج – ديوان غرفة 2 من يوم األربعاء 

2022/5/18م
للنظر بالدعوى األساس /2346/ المقامة 

عليك من قبل: أحمد الخلف بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /2027/ لعام 
2022 م

على السيد: محمد غصن بن خطاب 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

بالرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األحد الواقع في 2022/5/15م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: صالح 
األعرج بن حسين، بطلب: تثبيت بيع 

سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة. 

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

مذكرة دعوى
تبليغ رقم /2516/ لعام 2022

على السيد: محمد فاتو بن عبد الكريم 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج – ديوان غرفة 2 من يوم األربعاء 

2022/5/18م
للنظر بالدعوى األساس /3364/ المقامة 

عليك من قبل: أيهم أحمد العيسى
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

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

 مذكرة إخطار
تبليغ رقم /3668/ لعام 2022

على السيد: محمد قسوم بن إبراهيم قواس  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج – ديوان غرفة 1 من يوم االثنين 
2022/5/16م

للنظر بالدعوى األساس /233/ المقامة 
عليك من قبل: صالح أبو علي بن حسن

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

بحقك اإلجراءات القانونية.
 .................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس / 2323/ لعام 

2022م
على السيد: محمد نعسان بن سعود 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم االثنين الواقع في 2022/5/16م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد 

الخليف الحمد، بطلب: تثبيت بيع سيارة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة..

................................
 سند تبليغ حكم

تبليغ رقم /1430/ لعام 2022
على السيد: محمود األحمد بن محمد  
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج – ديوان غرفة 2 من يوم الثالثاء 
2022/5/17م

للنظر بالدعوى األساس /266/ المقامة 
عليك من قبل: محمود االحمد بن عثمان

بطلب: تثبيت شراء السيارة  
وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية. 
 ..........................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /566/ لعام 

2022م
على السيد: محمود حج محمود الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أيوب 
األحمد، بطلب: تثبيت عقد بيع 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

تبليغ حكم
في الدعوى رقم األساس /309/ لعام 

2022م
على السيد: محمود فاضل البشير الحضور 
إلى هيئة العدالة في إقليم دير الزور، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
األحد الواقع في 2022/5/15م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: زكريا حميد 

سليمان، بطلب: تثبيت ملكية سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
 .................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس / 2632/ لعام 

2022م
على السيد: محمود محمد عبدي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: محمد 
هاشم خياره، 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 / 1794/ لعام 
2022م

على السيد: مصطفى معيري الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

فصيح حسين الزرج، 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 / 2630/ لعام 

2022م

على السيد: موسى المشوط بن عبود 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
عثمان الدرويش بن عيدو، 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 /1492/ لعام 
2022م

على السيد: نايف صفوق الدرويش 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
من يوم األحد الواقع في 2022/5/15م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: عبد 
السالم العبد هللا بن فرحان، بطلب: تثبيت 

بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية بالرقة. 

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

في الدعوى رقم األساس /2685/ لعام 
2022م

على السيد: نضال الخليل الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
االثنين الواقع في 2022/5/16م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: خالد أمين، 
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 / 2624/ لعام 

2022م
على السيد: وهيبة حاج نجيب الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 

يوم األحد الواقع في 2022/5/15م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: حسن خلف 

العبد، 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 /1623/ لعام 
2022م

على السيد: ياسر أحمد إسماعيل الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً من 
يوم الثالثاء الواقع في 2022/5/17م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 

إسماعيل حسن العساف، بطلب: تثبيت بيع 
سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية بالرقة. 
 ......................

مذكرة دعوى 
في الدعوى رقم األساس /375/ لعام 

2021م
على السيد: ياسين أحمد الحسين الحضور 
إلى هيئة العدالة في إقليم دير الزور، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في 2022/5/26م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: علي محمد 

الموسى، بطلب: تثبيت ملكية سيارة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
...................................

 
إخطار

في الدعوى رقم األساس /304/ لعام 
2022م

على السيد: يوسف خالد الخليل الحضور 
إلى هيئة العدالة في إقليم دير الزور، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً من يوم 
الخميس الواقع في 2022/5/19م للنظر 

في الدعوى المقامة من السيد: راغب حسن 
العلي، بطلب: تثبيت ملكية سيارة       
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.
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قوات سوريا الديمقراطية تكشف 

حصيلة العدوان التركي األخير

بقصف تركي على مناطق شمال وشرق سوريا 

إصابة طفل وامرأة

مركز األخبار - أكدت قوات سوريا الديمقراطية 
سوريا  وشرق  شمال  في  قرية   53 تعّرض 
التركي  االحتالل  قبل  من  الهمجي  للقصف 
االحتالل  ادعاءات  فنّدت  كما  ومرتزقته، 

باستشهاد 21 من مقاتليها خالل القصف.
سوريا  لقوات  اإلعالمي  المركز  أصدر 
عدوان  حصيلة  فيه  كشف  بياناً،  الديمقراطية 
دولة االحتالل التركي األخير على قرى وبلدات 
شمال وشرق سوريا، جاء فيه: »شنَّ االحتالل 
التركي ومرتزقته وعلى نطاق واسع هجمات 
قرى  من  العشرات  على  وصاروخية  مدفعية 
وبلدات شمال وشرق سوريا، معرضاً وبشكل 
للخطر،  المدنيين  آالف  عشرات  حياة  مباشر 
وكذلك إتالف مساحات واسعة من المحاصيل 
قيادات  زيارة  من  يومين  بعد  وذلك  الزراعية 
جيش االحتالل وأجهزته االستخباراتية للحدود 
القصف  رافق  حيث  التركية،   – السوريّة 
التركي تحليق مكثف لطائرات االستطالع في 

سماء المنطقة.

ناحية شيراوا جنوب  قرى  من  القصف  وامتد 
عفرين وصوالً إلى منبج وكوباني وقرى ناحية 
عيسى بمسافة تصل إلى نحو 280 كم، حيث 
بلغ عدد القرى التي تعرضت للقصف المباشر 
من  نحو 40 طناً  فيه  اُستخِدم  قرية،  نحو 53 

المواد المتفجرة.
قرى  تعرضت  الشهباء  ومناطق  عفرين  ففي 
كشتعار،  جمال،  دير  عقيبة،  )صوغانكة، 
تاتمرش،  مرعناز،  وقلعتها،  شوراغة  تنب، 
كفر أنطون، علقمية، منغ، عين دقنة، بيلونية، 
تل مضيق، سد  شيخ عيسى، حربل، سموقة، 
الشهباء، طعانة، مشيرفة، زيوان( وميحط بلدة 
قذيفة   700 من  بأكثر  قصف  إلى  رفعت  تل 
ومحيط  منبج  في  أما  ودبابة.  وهاون  مدفعية 
الجات،  هوشرية،  قرى  تعرضت  فقد  الباب، 
توخار، عون الدادات، محسنلي، عرب حسن، 
قرت  اليالنلي،  الصيادة،  الدندنية،  جلود،  أم 
ويران، تل تورين، الكاوكلي، إلى قصف بأكثر 

من 177 قذيفة هاون.

مغار،  تعرضت قرى زور  فقد  كوباني،  وفي 
سفتك،  بياضية،  عطو،  فوقاني، خرب  شيوخ 
بوبان، زيارة، أشمة، مزرعة أحمد منير وتلة 
قصف  إلى  كوباني  مدينة  مركز  في  مشتنور 
قذيفة،   67 من  بأكثر  الهاون  وقذائف  مدفعي 
لرشقات  الحدودية  القرى  تعّرض  إلى  إضافة 

من األسلحة الرشاشة.
جهبل،  مشيرفة،  معلق،  قرى  تعرضت  كما 
صيدا، جديدة، مطعم الصقر والطريق الدولي 

M4 إلى قصف بأكثر من 30 قذيفة مدفعية.
القرى  استهداف  التركي  االحتالل  تعّمد  لقد 
المكتظة بالسكان ومزارع المدنيين في أوقات 
البلدات  استهداف  تعّمد  كما  العمل،  ذروة 
ترويع  بهدف  االزدحام  ساعات  في  والمدن 

المدنيين ومنعهم من مواصلة أعمالهم«.
الهمجي  التركي  »القصف  إن  البيان  وتابع 
اإلبادة  لمخططات  فعلية  ترجمة  سوى  ليس 
بحّق  التركي  الوحشي  العقل  يقودها  التي 

المنطقة، ويتطلب من دون شك موقفاً  شعوب 
ملموساً من األطراف الدولية الضامنة وكذلك 
المؤسسات الحقوقية الدولية بإدانة هذا العدوان 
وسابقاته وتحويل ملف االعتداءات والغزوات 
التركيّة في سوريا إلى المحاكم الدولية والتأكيد 
الصراعات  كل  أساس  هو  االحتالل  أن  على 

واألزمات«.

تلك  مع  »بالتوازي  بالقول:  البيان  واختتم 
الرسمية  اإلعالم  وسائل  نشرت  الهجمات، 
التركيّة أخباراً كاذبة باستشهاد 21 من مقاتلينا 
كاذبة،  األخبار  تلك  أن  نؤكد  القصف،  خالل 
حيث استهدف القصف التجمعات المدنية بشكٍل 
وكذلك  وطفلها  امرأة  جرح  إلى  وأدى  مباشر 
خلّف أضراراً واسعة بالعشرات من المنازل«.

مركز األخبار - أُصيب طفل وامرأة جراء 
القصف التركي المدفعي على القرى الواقعة 
لمناطق  التابعة  الباب،  مدينة  شرقي  في 
الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي  اإلدارة 
تحميها قوات جبهة األكراد، في حين ادّعت 
أنقرة أن هجماتها تستهدف مقاتلي وحدات 
وخرقها  انتهاكاتها  لتبرير  الشعب  حماية 

لجميع المواثيق والعهود الدولية.
وأكد المكتب اإلعالمي لقوات جبهة األكراد، 
المتواجدين في  التركي  الجيش  أن عناصر 
ناصر،  الشيخ  بقرية  العسكرية  قاعدتهم 
قصفوا قرية قرط ويران بريف مدينة الباب 
الشرقي، بثالث قذائف من مدفعية الهاون، 
القصف التركي الذي ركز على هذه القرية 
امرأة  إصابة  عن  أسفر  بالسكان،  اآلهلة 

وطفل صغير، الفتاً إلى أن هذه ليست المرة 
االحتالل  دولة  فيها  تقصف  التي  األولى 

التركي القرى اآلهلة بالسكان في المنطقة.
والجدير بالذكر أن استمرار صمت المجتمع 

وشرق  شمال  شعوب  تندده  الذي  الدولي 
سوريا كافة، يساعد الدولة التركية للتمادي 
في استمرار انتهاكاتها بحق المدنيين، دون 

رقيب أو حسيب.

وفد من كتالونيا يزور هيئة اإلدارة 
المحلية والبيئة في اإلدارة الذاتية

إصابة المئات بالتهاب 
الكبد الوبائي بدرعا على 

خلفّية تلوث المياه
كتالونيا  إقليم  من  وفد  زار   - األخبار  مركز 
هيئة اإلدارة المحلية والبيئة في اإلدارة الذاتية 
بمدينة قامشلو في إقليم الجزيرة؛ بهدف إقامة 
شبكة  وتعزيز  الذاتية  اإلدارة  مع  عالقات 
المنطقة  إعمار  إعادة  في  للمشاركة  تضامن 

السوريّة والتوأمة مع مواطنيها.
الخارجية  الزيارات  إطار  في  ذلك  وجاء 
لمناطق شمال وشرق سوريا بهدف االطالع 
والعمل  المنطقة  في  المستجدات  آخر  على 
لتطوير  تسعى  عالقات  لبناء  جدي  بشكٍل 

الواقع الخدمي في شمال وشرق سوريا.
الرسمي  االعتراف  بعد  الزيارة  هذه  وأتت 
من  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  باإلدارة 
للقرار  واستجابة  الكتالوني  البرلمان  قبل 
إقامة  على  الكتالونية  المؤسسات  يحث  الذي 
الذاتية وتعزيز  عالقات مؤسسية مع اإلدارة 
إعمار  إعادة  في  للمشاركة  تضامن  شبكة 

المنطقة السوريّة والتوأمة مع مواطنيها.
مينوفيس” عضو مجلس  الوفد “ديفيد  وضم 
“تكسيل  الكتالوني،  الصندوق  في  اإلدارة 
االتصاالت  إدارة  قسم  مسؤول  إسكوال”، 

لعدد  باإلضافة  الكتالوني،  الصندوق  في 
الصندوق  في  المسؤولة  الشخصيات  من 
“سليمان  استقبالهم  في  وكان  الكتالوني، 
المشتركة  الرئاسة  مراد”  و“استير  عرب” 
باإلضافة  والبيئة  المحلية  اإلدارة  لهيئة 
المشتركة  الرئاسة  نائبة  عمر”  لـ“بيريفان 
للجنة  المشتركة  الرئاسة  من  وكل  للهيئة 
بلدية  ورئاسة  قامشلو  مقاطعة  في  البلديات 
التي  والعوائق  الصعوبات  لمناقشة  قامشلو 
تواجه الواقع الخدمي وكافة السياسات الُمتبعة 

في العمل .
ومن أهداف هذه الزيارة أيضاً إضفاء اإلرادة 
للتنسيق  الفاعلين  متعدد  مجال  إلى  السياسية 
السياق  وفهم  تحديد  مهمة  ونشر  والتكامل، 
المؤسسات  بين  المشترك  التعاون  إطار  في 
المدني،  المجتمع  منظمات  وبمشاركة 
الذي  السياق  على  مباشر  بشكٍل  والتعّرف 
إطار  في  المعتمدة  المشاريع  تنفيذ  فيه  يتم 
المحليين  والشركاء  الكيانات  وعمل  الحملة 

والمفوضية، الذين نتعاون معهم. 

مركز األخبار ـ »مضى شهر كامل ونحن 
أصبحت  حتى  األمراض،  من  نعاني 
روتينيًا«،  شيئًا  أبنائنا  بأيدي  السيرومات 
إيمان )25 عاًما(، وهي من  اشتكت  هكذا 
سكان مدينة درعا، من استمرار اإلصابات 
المرضية في عائلتها منذ مطلع شهر نيسان 
بمياه  حصل  تلوث  اكتشاف  إثر  الماضي، 

الشرب في المدينة.
المدينة  في  النظام  مؤسسات  زعم  ورغم 
إال  التلوث،  مشكلة  وحل  العطل  إصالح 
أنه لم تنتِه تبِعات التلوث إذ أُصيب المئات 

بالتهاب الكبد الوبائي والحمى التيفية.
وتتوافد العشرات من الحاالت يوميًا لنقاط 
الطبية  السوري”  األحمر  “الهالل  منظمة 
وإلى مشفى “درعا الوطني”، وسط تخّوف 

من مضاعفات وخاصةً لدى األطفال.
بأنها  قالت  عاًما(   38( وصال  المواطنة 
من  وأربعة  هي  التيفية  بالحمى  أصيبت 
على  أُشرف  »كنت  وتابعت:  أبنائها، 
الطبية  النقطة  بين  أبنائي  من  أربعة  عالج 
والمنزل، إذ كنت أراقب حركة السيرومات 
جانب  إلى  موعدها،  في  األدوية  وأعطيهم 
مراقبة درجات حرارتهم، األمر كان شاقًا، 

ولكن تخّوفي على أبنائي كان أكبر«.
وقال طبيب في هذا الصدد لم يذكر اسمه، 
سبب  درعا،  في  الشرب  مياه  تلوث  إن 
وإن  اإلصابات،  هذه  حدوث  في  رئيسي 
فيروس “الكبد الوبائي A” هو مرض معٍد، 
ينتقل عن طريق الفم أو األمعاء عبر تلوث 
وأعراض  المياه،  أو  الشراب  أو  الطعام 
المرض هضمية )إقياء وإسهال وألم بطني 

وارتفاع حرارة(.
اإلصابة  من  قليلة  نسبة  إن  وأضاف: 

ولكن  الوفاة،  إلى  تؤدي  قد  الكبد  بالتهاب 
وأهم  عفويًا،  شفاؤها  يتم  الحاالت  أغلب 
طرق الوقاية، بحسب الطبيب، تعقيم المياه 
الذي يؤدي إليقاف حلقة العدوى، باإلضافة 

إلى اتباع طرق النظافة الشخصية.
وأكد مدير صحة درعا، أشرف برمو، عن 
اكتشاف 670 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي 
بعد إجراء المسح لـ2070 شخًصا تركزت 
أن  إلى  مشيًرا  السبيل،  حي  في  معظمها 
السبب يعود إلى اختالط المياه مع الصرف 
المشكلة  معالجة  تمت  ولكن  الصحي، 
الحاالت  جميع  متابعة  وتتم  مباشر،  بشكٍل 
من قبل األطباء، مشيًرا إلى أن هذه الفترة 
من العام هي موسم التهاب الكبد، وتحصل 
بهذه  تكون  ال  ولكن  غالبًا،  الحاالت  هذه 
الكمية أو األعداد خاصةً مع بداية الصيف. 
فرزت  الصحة  مديرية  أن  برمو  وأضاف 
المكان  السبيل  حي  في  متنقلتين  عيادتين 
تلوث  نتيجة  اإلصابات  فيه  المحصور 
شهر  بداية  الماضي،  الشهر  الشرب  مياه 
الماضي، أعلنت مديرية مياه درعا  نيسان 
حدوث انسداد في خطوط الصرف الصحي 

واختالطه بمياه الشرب.
ترافق ذلك مع إصابة عشرات األشخاص 
معوية  وأمراض  بأعباء  يومي  بشكٍل 
حاد،  بجفاف  األطفال  إلصابة  باإلضافة 
أهالي  أقبَل  المياه،  تلوث  انتشار خبر  ومع 
إلى  للتلوث  مياها  تعرضت  التي  األحياء 
المعدنية، وفي 13 من نيسان  المياه  شراء 
في  الشرب  مياه  مؤسسة  أعلنت  الماضي، 
وتبديل  الصيانة  أعمال  من  االنتهاء  درعا 
ودعت  للتلوث  المسبب  المهترئ  الخط 
المؤسسة السكان لفتح الصنابير لغسلها من 

التلوث.

ألم األذن

القوباء

د. نديم عثمان

نفسها  األذن  في  اضطراب  األلم عن  ينجم  قد 
يشترك  مجاور  عضو  في  اضطراب  عن  أو 
إلى  المؤدية  األعصاب  بعض  في  األذن  مع 
المشكلة  تكون  قد  المثال  سبيل  فعلى  الدماغ، 
في األنف، أو الجيوب، أو الحلق، أو الَمفِصل 

الفكي الصدغي.
واألَسبَاب األكثر شيوًعا أللم األذن الحاد )الذي 

يستمر لمدة تقل عن أسبوعين( هي:
األذن  )التهاب  الوسطى  األذن  في  العدوى  ـ 

الوسطى(
األذن  )التهاب  الخارجية  األذن  في  العدوى  ـ 

الخارجية(
ـ تغيرات الضغط المفاجئة )الرضخ الضغطي 

)barotrauma
والخارجية  الوسطى  األذن  في  العدوى  تُسبب 
األذن  في  العدوى  تُسبب  كما  مؤلماً،  التهابًا 

الوسطى زيادة الضغط خلف طبلة األذن.
وتورم  ألم  إلى  الضغط  في  الزيادة  هذه  تؤدي 
طبلة األذن، قد تتمزق طبلة األذن بعد أن تتورم 
وتحرر كميات صغيرة من القيح و/أو الدم من 

األذن.
يمكن لعدوى األذن أن تنتشر في حاالت نادرة 
يُسبب  )مما  األذن  وراء  الخشائي  العظم  إلى 

حالة يُطلق عليها التهاب الخشاء(.
األذن  التهاب  من  شديدة  أشكال  تتطور 
المرضى  أو  السّكري  مرضى  عند  الخارجية 
المناعي  الجهاز  في  من ضعف  يعانون  الذين 
أو  المكتسبة  المناعة  فيروس  عدوى  )بسبب 
هذه  وتُسمى  للسرطان(،  الكيميائية  المعالجة 

الحالة بـ التهاب األذن الخبيث أو التنخري.
أثناء  في  الجوي  الضغط  لتغيرات  يمكن  كما 
أن  الماء  تحت  والغوص  الطيران  رحالت 
الرض  أيًضا  )انظر  األذن  في  ألًما  يُسبب 

الضغطي في األذن(.
أو  انسداد  عن  الحالة  هذه  في  األذن  ألم  ينجم 
مؤخرة  بين  الواصل  األنبوب  وظيفة  خلل 

األنف واألذن الوسطى )نفير أوستاش(.
حيث يمنع ذلك من موازنة الضغط على جانبي 
طبلة األذن، تؤدي فوارق الضغط على جانبي 
يُسبب  مما  شفطها،  أو  دفعها  إلى  األذن  طبلة 
األلم، كما يمكن لفوارق الضغط تلك أن تؤدي 

إلى تمزق الغشاء الطبلي في األذن.
أما األَسبَاب األكثر شيوًعا لأللم المزمن )الذي 
أسابيع(  ثالثة  أو  أسبوعين  من  ألكثر  يستمر 

فهي:
ـ اضطرابات الَمفِصل الفكي الصدغي.

)نفير  النفير  المزمن في وظيفة  ـ االضطراب 
أوستاش(.

ـ التهاب األذن الخارجية المزمن.
المزمن  لأللم  ُشيُوًعا  األقل  األَسبَاب  ومن 
االضطرابات التي تؤثِّر في الحنجرة، بما في 

ذلك السرطان )يسمى األلم الرجيع(.
والعالمات  واألعراض  الحاالت  بعض  هناك 
التي تستدعي القلق عندما تترافق مع ألم األذن، 

وهي:
ـ داء السكَّري أو ضعف الجهاز المناعي.

ـ االحمرار والتورم خلف األذن.
ـ تورم شديد عند فتح قناة األذن.

ـ خروج سوائل من األذن.
الذين  المرضى  عند  خاصةً  المزمن،  األلم 
يعانون من أعراض في الرأس أو الرقبة )مثل 
انسداد  أو  البلع،  صعوبة  أو  الصوت،  بحة 

األنف(

متى ينبغي زيارة الطبيب..؟

لديهم  تظهر  الذين  المرضى  على  ينبغي 

أعراض أو عالمات مرضية أخرى أو خروج 
بأسرع  الطبيب  مراجعة  األذن  من  مفرزات 
وقت ممكن، ما لم يكن األلم المزمن هو العالمة 
يكون  الحالة،  هذه  ففي  الوحيدة،  التحذيرية 
نحو  أو  ألسبوع  الطبيب  استشارة  في  التأخر 
المرضى  على  ينبغي  عادةً،  ضار  غير  ذلك 
استشارة  األذن  في  حاد  ألم  من  يعانون  الذين 

الطبيب في أقرب فرصة.
أسئلة  بتوجيه بضعة  البداية  الطبيب في  يقوم   
وتاريخه  المريض  أعراض  عن  لالستفسار 
وأنف  أذني  بفحص  الطبيب  يقوم  ثم  الطبي، 
يجده  ما  إن  مباشر،  بشكٍل  المريض  وحنجرة 
الطبي  التاريخ  تحري  خالل  من  الطبيب 
غالبًا  سيساعده  السَّريري  والفَحص  للمريض 
مدى  وتحديد  األذن  ألم  سبب  معرفة  على 
الحاجة الختبارات أخرى )انظر جدول بعض 

أسباب وخصائص ألم األذن(.
الخطوات  من  المباشر  األذن  فحص  يُعد 
سليم،  بشكٍل  األذن  ألم  لتشخيص  الضرورية 
العالمات  أو  األعراض  تحري  إلى  باإلضافة 
الوسطى  األذن  تُسبب اضطرابات  التحذيرية، 
وإن  وظائفها،  في  خلل  حدوث  والخارجية 
أعراض  دراسة  مع  المشاكل  تلك  تحري 
على  سيساعد  الطبي  وتاريخه  المريض 

تشخيص الحالة.
إذا أظهر الفحص السريري عدم وجود مشاكل 

في األذن، فقد يكون األلم ناجًما عن سبب آخر، 
الطبيب  يعثر  لم  وإذا  اللوزات،  التهاب  مثل 
على أية مشاكل في األذن، وترافق ذلك مع ألم 
مزمن عند المريض، فقد يشتبه الطبيب أحيانًا 
كسبب  الصدغي  الفكي  الَمفِصل  باضطرابات 

للحالة.
الذين  األشخاص  يخضع  أن  ينبغي  ولكن،   
للرأس  شامل  لفحص  مزمنة  آالم  من  يعانون 
والرقبة )بما في ذلك التنظير البصري الليفي( 
الممرات  أو ورم في  الستبعاد وجود سرطان 
)البلعوم  البلعوم  من  العلوي  والجزء  األنفية 

األنفي(
تشخيص  معرفة  من  الطبيب  يتمكن  ما  غالبًا 
المباشر،  السريري  الفحص  خالل  من  الحالة 
االختبارات،  من  المزيد  إلجراء  الحاجة  دون 
أية  السريري  الفحص  يُظهر  لم  حال  في  أما 
مشاكل، مع وجود آالم مزمنة أو معاودة لدى 
اختبارات  إجراء  ذلك  يتطلب  فقد  المريض، 
للتحري عن السرطان، تشمل هذه االختبارات 
الصوتية  والحبال  والحلق  األنف  فحص  عادةً 
بالرنين  والتصوير  بالتنظير  )الحنجرة( 

المغناطيسي )MRI( للرأس والرقبة.
ُمعالََجة  هي  األذن  ألم  لعالج  طريقة  أفضل 

السبب الرئيسي له.
المسكنة  األدوية  تناول  للمرضى  يمكن 

األدوية  تكون  ما  وغالبًا  الفم،  طريق  عن 
غير  االلتهاب  مضادات  زمرة  من  المسكنة 
األسيتامينوفين  أو   )NSAIDS( الستيرويدية 
عند  األمر  يتطلب  قد  كافية،  )الباراسيتامول( 
قوة،  أكثر  مسكنات  تناول  المرضى  بعض 
الشديدة،  األذن  عدوى  حاالت  في  وخاصةً 
)مثل  أيام  لبضعة  األفيونية  المسكنات  مثل 

أوكسيكودون أو هيدروكودون(.
األذن  التهاب  حاالت  في  للطبيب  يمكن  كما 
المفرزات من  القيح أو  الشديد شفط  الخارجية 

القناة السمعية وحشوها بضماد مناسب.
بالمضادَّات  مشرباً  يكون  أن  للضماد  يمكن 
على  الحاوية  األذن  قطرات  و/أو  الحيوية 

الستيرويدات القشرية.
الحاوية  األذن  قطرات  أن  من  الرغم  وعلى 
على مسكنات األلم )مثل أنتيبيرين/بنزوكائين( 
ليست فعالة جدًّا، إال أنه من الممكن استخدامها 

لبضعة أيام.
أي  )أو  القطرات  تلك  استخدام  عدم  ينبغي 
المستخدمة  تلك  مثل  أخرى،  أذن  قطرات 
المرضى  قِبل  من  األذن(  شمع  من  للتخلص 
طبلة  في  بانثقاب  مصابين  يكونون  قد  الذين 
قبل  الطبيب  استشارة  ينبغي  لذلك  األذن، 

استخدام قطرات األذن.

د. جورج لحدو

تُعدُّ القوباء من األمراض البكتيرية المعدية التي 
المكورة  البكتيريا  الجلد، والتي تسببها  تُصيب 

العنقودية والبكتيريا المكورة العقدية المقيحة.
أو  طفيفة  جروح  في  العدوى  تبدأ  ما  غالبًا 
لدغات حشرات أو طفح جلدي مثل اإلكزيما. 

تقرحات حمراء  للقوباء هي  األولية  العالمات 
على الجلد.

ولكنه  بالقوباء،  أن يصاب  يمكن ألي شخص 
شائع عند األطفال شائع والرياضيين.

تعريف القوباء

هي عدوى جلدية شديدة العدوى ولكنها ليست 
الحالة  تتحسن  ما  غالبًا  العادة،  في  خطيرة 
العالج،  تلقي  أيام من  إلى 10  في غضون 7 
الصغار  األطفال  عند  جدًا  شائعة  أنها  كما 

والرياضيين.

أنواع القوباء

يمكن تقسيم عدوى القوباء إلى نوعين رئيسيين، 
اعتماداً على طرق بدء العدوى: 

ـ القوباء األولية: حيث تخترق بكتيريا القوباء 
الجلد السليم المتماسك الخالي من أي جروح.

الجلد  البكتيريا  تخترق  الثانوية:  القوباء  ـ 
كاإلصابة  جلدية،  عدوى  أو  جرحٍ  خالل  من 

في طبقات  التي تسبب تمزقاً وخلالً  باألكزيما 
الجلد.

السبب

المكورات  بكتيريا  تسببها سالالت من  عدوى 
يمكن أن  العقدية، حيث  البكتيريا  أو  العنقودية 
تدخل هذه البكتيريا إلى الجسم )شق في الجلد( 
من خالل جرح، خدش، لدغة حشرة أو طفح 
مصاب  شخص  قروح  مالمسة  وعند  جلدي، 
استخدمها  التي  األدوات  مالمسة  أو  بالقوباء 
أو أغطية  المالبس  المناشف،  الشخص )مثل: 

السرير(.

عوامل الخطورة

ـ العيش في مناخ دافئ ورطب.
األكزيما،  )مثل:  جلدية  بأمراض  اإلصابة  ـ 

التهاب الجلد أو الصدفية(.
ـ اإلصابة بحروق الشمس أو حروق أخرى.

ـ اإلصابة بلدغات الحشرات.
ـ المشاركة في األلعاب الرياضية التي يحدث 
أو  القدم  كرة  )مثل:  للبشرة  تالمس  فيها 

المصارعة(.
ـ اإلصابة بالسكري ونقص المناعة.

األعراض

تقرحات حمراء  للقوباء هي  األولية  العالمات 
األنف  حول  تتجمع  ما  غالبًا  الجلد،  على 
إلى بثور  القروح بسرعة  والشفاه، وتنمو هذه 
في  صفراء،  قشرة  تشكل  ثم  وتنفجر  وتنضح 
قشرة  الحمراء  البقع  تظهر  األحيان  بعض 

صفراء دون رؤية أي بثور.
يمكن أن تسبب القروح حكة وأحيانًا ألم.

تورم الغدد الليمفاوية أو ارتفاع درجة حرارة 
الجسم.

التشخيص

يمكن للطبيب عادةً تشخيص العدوى من خالل 
فقد  بالعالج  القروح  تزول  لم  فإذا  مظهرها، 
يرغب الطبيب في أخذ عيّنة من البكتيريا، حيث 
يتضمن ذلك أخذ القليل من السائل الذي يخرج 
من القرحة واختباره لمعرفة نوع البكتيريا التي 
تسببها لتحديد المضادات الحيوية التي ستعمل 

بشكٍل أفضل ضدها.

العالج

حيث  القوباء،  ضد  فعالة  الحيوية  المضادات 
انتشار  الحيوي على مدى  المضاد  نوع  يعتمد 

أو شدة البثور.
منطقة  في  بالقوباء  مصابًا  الشخص  كان  إذا 
صغيرة فقط من الجلد، فإن المضادات الحيوية 
وتشمل  المفضل  العالج  هي  الموضعية 
القوباء  كانت  إذا  مرهم.  أو  كريم  الخيارات 
الطبيب  يصف  أن  فيمكن  منتشرة  أو  شديدة 

المضادات.

الوقاية

من  للوقاية  الطرق  أهم  من  الجيدة  النظافة  ـ 
القوباء.

 إرشادات للمصابين بالقوباء:
ـ االستحمام وغسل اليدين لتقليل بكتيريا الجلد.

ما  بقدر  والماء  بالصابون  القروح  غسل  ـ 
يوصي به الطبيب والقيام بتغطيتها بضمادات 

شاش وشريط الصق.
القوباء  تسبب  أن  يمكن  حيث  األظافر  تقليم  ـ 
إلى  العدوى  ينشر  أن  للخدش  ويمكن  الحكة 
أجزاء أخرى من الجسم، كما يؤدي الحك أيًضا 
إلى تمزق الجلد مما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.

ـ تغطية أي جروح جلدية أو لدغات حشرات 
لحماية المنطقة.

ـ عدم لمس أو تخدش القروح المفتوحة؛ لتجنب 
نشر العدوى.

ـ غسل كل ما يالمس القروح بالماء الساخن.
والمالبس  والمناشف  األسّرة  أغطية  تغيير  ـ 
التي تتالمس مع القروح، حتى تصبح القروح 

غير معدية.
ـ تنظيف وتطهير األسطح والمعدات واأللعاب.
مع  شخصية  أغراض  أي  مشاركة  تجنب  ـ 

الشخص المصاب بالقوباء.
لم  إذا  المنزل  في  المصابين  األطفال  إبقاء  ـ 
بشكل  المصابة  المنطقة  تغطية  باإلمكان  يكن 

موثوق.
ـ يجب على البالغين الذين يعملون في وظائف 
متى  الطبيب  يسألوا  أن  وثيقًا  اتصااًل  تتطلب 

تكون العودة اآلمنة لهم إلى العمل.

ملنع اإلصابة مرة أخرى

التعرض  عند  الفور  على  الجروح  معالجة  ـ 
لجرح، خدش، لدغة حشرة أو أي جرح آخر، 
ثم  والصابون  بالماء  الفور  على  بغسله  وذلك 

وضع مرهم مضاد حيوي وضمادة.
ـ االستحمام بعد كل تمرين رياضي والتأكد من 

استخدام منظف أو صابون ومنشفة نظيفة.
)مثل:  الشخصية  األدوات  مشاركة  عدم  ـ 

المعدات الرياضية والمناشف(.
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زاور ضياء الدين: الرياضة المدرسية في عجز.. 
وخطوات لرأب الصدع

الالعب كادار داوود مثال لحب كرة القدم المتوارث

انطالق بطولة الصداقة الودّية بمشاركة ثماني فرق

الرياضي  االتحاد  عقد  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
معلمي  مع  اجتماعاً  وريفها  منبج  مدينة  في 
للجنة  التابعين  الرياضية،  التربية  ومعلمات 
االتحاد  مقر  في  وذلك  والتعليم  التربية 

الرياضي، الكائن وسط منبج.
الرياضي عدداً  وحضر االجتماع عن االتحاد 
التربية  لجنة  اإلداريين واإلداريات، وعن  من 
الرياضية  للتربية  ومعلمات  معلمين  والتعليم 
أهم  عن  الحديث  االجتماع  وتناول  منبج،  في 
الطرائق من أجل زيادة التنسيق فيما بين مكتب 
الرياضي  لالتحاد  التابع  المدرسية  األلعاب 
وبين مكتب األنشطة المدرسية، وتناول أيضاً 
للعام  المكتبين  لكال  الرياضية  األعمال  تقييم 
المنصرم وإعداد الخطط المقترحة لتنفيذها في 

الفترة القادمة، وتذليل العقبات.
“روناهي”  صحيفتنا  التقت  الصدد،  هذا  وفي 
التابع  المدرسية،  األلعاب  مكتب  في  باإلداري 
لالتحاد الرياضي في مدينة منبج وريفها، زاور 
ضياء الدين ليحدثنا عما دار في االجتماع من 

نقاشات وآراء.
وقال “ضياء الدين” بأن: “االجتماع جاء على 
خلفية التنسيق بين االتحاد الرياضي في مدينة 
على  والتعليم  التربية  لجنة  وبين  وريفها  منبج 
مدار عدة سنوات. والهدف منها هو رفع سوية 
الرياضة المدرسية التي أصابها الترهل نتيجة 
عدم االهتمام بها فضالً إلى نقص في المعدات 

الرياضية المدرسية”.
األعمال  تقييم  االجتماع  “وناقش  وأضاف: 
يعتبر  الذي  الفائت  المدرسي  للعام  الرياضية 
من  العديد  نُظمت  حيث  ما،  حٍد  إلى  مقبوالً 

لكرة  كبطولة  المدرسية  واألنشطة  الفعاليات 
للشطرنج  وبطولة  للجري  وماراثون  القدم 
عن  البحث  إلى  يدفعنا  هذا  لكن  وغيرها، 
دون  وتحول  تقف  التي  والعقبات  نواقصنا 
في  نقص  ذلك  ومن  وجه،  أفضل  إلى  تقدمها 

المعدات الرياضية المدرسية”.
مكتب  فإن  الرياضية،  والمنشآت  البُنى  “فأما 
األمور  كل  بتسهيل  سيقوم  المدرسية  األنشطة 
المعدات  باقي  وأما  للطلبة  تنشيطها  أجل  من 
تقع  فهي  المدراس  في  تتوافر  أن  ينبغي  التي 
وجود  رغم  والتعليم  التربية  لجنة  كاهل  على 
نقص كبير وغير متوقع منها”، على حد قوله.

الفترة  في  المطروحة  “األولويات  أن:  وعدا 
كل  ترفد  قواعد  تشكيل  على  االرتكاز  القادمة 
مختتماً  الرياضات”،  بكل  العمرية  المراحل 
حديثه: “الرياضة المدرسية ليست كما نرغب، 
هناك عجز وقصور، ونعمل على معالجته في 

الفترة الحالية”.  

روناهي/ الدرباسيةـ  عشق كرة القدم والرياضة 
مناطقنا، ويلعب  بكثرة في  منتشرة  بشكٍل عام 
مشاهدة األهل وانخراطهم في مجال الرياضة 
دوراً كبيراً في تحفيز األبناء لممارستها، مثال 
والده  اهتمام  الذي حفزه  داوود  كادار  الالعب 
ممارستها  إلى  القدم  كرة  بلعبة  وأهله  وأشقائه 
بناحية  الكروية  والفرق  األندية  إلى  واالنتماء 

الدرباسية في شمال وشرق سوريا.
تُمكن  التي  الوسائل  أحد  الرياضة  وأضحت 
التعبير عما يُضمره من مهارات  اإلنسان من 
وفرادة في هذا المجال، لذلك نرى بأن غالبية 
الشباب أصبحوا مهتمين بالرياضة سواء كان 
من  الكثير  أن  كما  مشاركة،  حتى  أو  متابعة 
الشباب استطاعوا إحراز تقدم ملحوظ في هذا 

المجال.

ومع انطالق ثورة روج آفا، اكتسبت الرياضة 
تأسيس  خالل  من  االهتمام،  من  كبيراً  حيزاً 
فيها  تشارك  بطوالت  وتنظيم  رياضية  نوادي 

هذه النوادي.
للكثير من  المجال  الثورة أفسحت  كما أن هذه 
الشباب إلثبات أنفسهم في هذا المجال فقد لمع 
بشق  بدأ  بعضهم  أن  كما  منهم،  الكثير  نجم 
طريقه الرياضي ُمحمالً بالكثير من اإلبداعات 
التي يمكن أن يقدمها في هذا اإلطار، وخاصةً 
تلعب  والتي  معينة،  لرياضة  األهل  حب  مع 

دوراً كبيراً النتماء األبناء لها.

شغف متوارث

يتوارث حب الرياضة من األجداد إلى األبناء، 
فاألحفاد البد أن يحافظوا على الروح الرياضية 
التي زرع األجداد بذورها، هذا ما أكده الشاب 
كادار داوود الالعب في نادي خبات لكرة القدم 
مركز  في  يلعب  والذي  الدرباسية  ناحية  في 

الجناح األيسر.
جرنك  قرية  مواليد  من  داوود  كادار  الالعب 
التابعة لناحية الدرباسية عام 2003 يحدثنا عن 
كرة  بلعبة  »شغفي  فيقول:  الرياضية  مسيرته 
للعائلة دوراً  القدم كان منذ طفولتي، وقد كان 
وأعمامي  أبي  أن  حيث  الشغف،  هذا  نمو  في 
اللعبة،  بهذه  مهتمين  كانوا  جميعهم  وأخواني 

وقد شدني هذا االهتمام إلى هذه اللعبة«.
قريتي،  أبناء  مع  ألعب  »فبدأت  ويضيف: 

ثم  ومن  ذكرتهم،  الذين  أقربائي  مع  وأيضاً 
أصبحت  االبتدائية  بالمدرسة  التحاقي  وبعد 
أثناء  وذلك  اللعبة  بهذه  وأصدقائي  أنا  ألعب 
الحصص  في  وأيضاً  الفراغ  حصص 
تقدم  في  ذلك  ساهم  وقد  للرياضة  المخصصة 
أدائي الرياضي، وقد شكلت مرحلة اإلعدادية 
الرياضية،  مسيرتي  في  نوعية  نقلة  والثانوية 
المدارس  مع  مشاركتنا  توّسع  بسبب  وذلك 
األخرى، وأيضاً ضمن دوري المدارس الذي 

كان يُنظم«.

املشاركة يف األندية الرسمية

الرسمية  القدم  كرة  أندية  في  مشاركته  وعن 
انتسبت  اإلعدادية  المرحلة  داوود: »في  يشير 
عملنا  وقد  الدرباسية،  في   )PYD( نادي  إلى 
تقديم  وأيضاً  كالعبين،  ذاتنا  تطوير  على 
تقدماً  النادي  هذا  يحرز  لكي  للنادي،  األفضل 
في مسيرته الرياضية. وقد انتقلُت في المرحلة 
الدرباسية، وذلك  نادي خبات في  إلى  الثانوية 
ياسر حمو، كما شاركنا في  المدرب  بإشراف 
دوري قرى ناحية الدرباسية، وقد اكسبتنا هذه 
المشاركة قدر كافي من التطور على المستوى 
الشخصي كالعبين بالرغم من إخفاقنا في عدد 
من المباريات إال أنها كانت ذات تأثير إيجابي 

علينا«. 
دوري  في  مشاركتنا  جانب  »إلى  نوه:  داوود 
القرى، شاركنا أيضاً في العديد من الدوريات 

التي كانت تُنظم على مستوى إقليم الجزيرة«.
كادار  يقول  واجهها  التي  الصعوبات  حول 
والتدريب  اللعب  مع  الدراسة  »تقاطع  داوود: 
شّكل لنا عائقاً نوعاً ما، فكنا منشغلين بالدراسة، 
وكان ذلك على حساب ساعات التدريب، حيث 
في  مرتين  أو  مرة  يقتصر على  التدريب  كان 
واجه  نفسه  النادي  أن  كما  الواحد.  األسبوع 
وبالدرجة  والعراقيل،  الصعوبات  من  الكثير 
النادي  أن  حيث  المادية،  الصعوبات  األولى 
يفتقر إلى ممول مادي، وهذا يُصعب من مهامه 
في القيام بالكثير من األمور، حيث أن انهماك 
يشغلهم  المعيشية  الحياة  بضرورات  الالعبين 
عن التطور في الرياضة، كما أن بعض النوادي 
األخرى تقوم بدفع رواتب شهرية لالعبين لكي 
ولكن  الرياضة،  لهذه  التفّرغ  الالعب  يستطيع 
الخطوة  بهذه  القيام  يستطيع  ال  خبات  نادي 
بآخر  أو  بشكل  هذا  وأثّر  مادياً،  بسبب ضعفه 

على أداء النادي«.

فوائد الرياضة

على  اللعبة  هذه  تأثيرات  عن  الالعب  يُحدثنا 
ممارسة  فإن  العلمية  الناحية  »من  شخصيته: 
جسم  بناء  في  تساهم  أشكالها  بكافة  الرياضة 
وهذا  لياقته،  من  أيضاً  وتُمتن  اإلنسان، 
الرياضة  للجميع، كما تساهم  بالنسبة  معروف 
المضرة  العادات  من  الكثير  عن  االمتناع  في 
تساهم  وأيضاً  مثالً  كالتدخين  اإلنسان  بصحة 

لإلنسان  الدموية  الدورة  تنظيم  في  الرياضة 
اإلنسان  حياة  على  بالضرورة  ينعكس  وهذا 
وأيضاً  والنوم،  األكل  في  كاالنتظام  العملية، 

تقليل األرق.
»الرياضة  بالقول:  حديثه  تابع  داوود  كادار 
وتكوين  محيطه  مع  بالتواصل  لإلنسان  تسمح 
صداقات جديدة، ضف إلى ذلك ابتعاد اإلنسان 
كاأللعاب  منها،  نفع  ال  التي  الوسائل  عن 
انشغال  من  التخفيف  وأيضاً  اإللكترونية، 
أن  أي  االجتماعي،  التواصل  بمواقع  اإلنسان 
الرياضة تساهم في إعادة ترتيب وتنظيم حياة 

اإلنسان«.
داوود  كادار  خبات  نادي  العب  واختتم 
إلى  بالنداء  أتوجه  أن  »أريد  بالقول:  حديثه 
أحد  يرى  عندما  شمال وشرق سوريا  شعوب 
الرياضة  أنواع  من  بنوع  مهتماً  االشخاص 
من  بدالً  له  المساعدة  وتقديم  تشجيعه  يجب 
الذي  فالوالد  احباطه،  ومحاولة  عليه  التنمر 
يالحظ شغف ابنه بالرياضة عليه أن يساند ابنه 
وال يكون عقبة في طريقه نحو تحقيق حلمه، 
بالرياضة،  المهتمين  فعلى  آخر  جانب  من 
التواصل  وسائل  عن  اإلمكان  قدر  االبتعاد 
االجتماعي، ألن متابعة الالعبين العالميين وما 
لدى  يأساً  تُشكل  وشهرة  نجاحات  من  حققوه 
المحلي  الالعب  ألن  وذلك  المحلي،  الالعب 
بالرياضيين  االهتمام  كون  بنفسه،  الثقة  يُفقد 
على المستوى الدولي متقدم أكثر من االهتمام 
عن  االبتعاد  يجب  لذلك  منطقتنا.  في  المحلي 

الوسائل التي تُحبط من عزيمة الالعب«.

من  مجموعة  نظم  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
الحسكة  الشدادي جنوب  في ريف  الرياضيين 
بطولة لكرة القدم السداسية في قرية الحريري 
من  فردية  بجهود  وذلك  الشدادي  كم شرق   3
من  التقصير  وانتقدوا  والمنظمين،  الالعبين 
ناحية  الشباب والرياضة في مجلس  لجنة  قِبل 

الشدادي.
وانطلقت بطولة الصداقة بمشاركة ثماني فرق 
من مختلف مناطق ريف الشدادي مقسمة إلى 
ويتأهل  فرق،  أربع  مجموعة  كل  مجموعتين 
إلى  مجموعة  كل  من  والثاني  األول  الفريق 

الدور نصف النهائي.
الشباب،  من:  كالً  األولى  المجموعة  وتضم 

األهلي، الفتوة، السباع.

النصر،  الحريري،  رجال  الثانية:  المجموعة 
أشبال الحريري، البجدلي.

وانتهت المباراة االفتتاحية بفوز فريق البجدلي 
على فريق أشبال الحريري بواقع هدف لصفر. 
وقال ُمنظم بطولة الصداقة إبراهيم األسعد إن 
البطولة بدأت بمشاركة ثماني فرق من مختلف 
مناطق ريف الشدادي توزعوا على مجموعتين 
األول  يتأهل  فرق  أربعة  تحوي  مجموعة  كل 

والثاني من كل مجموعة.
العبين  ستة  من  فريق  كل  يتألف  وأضاف” 

ويلعب كل شوط 25 دقيقة”.
فردية  بجهود  نُظمت  البطولة  أن  إلى  ولفت 
يدفع كل فريق  الالعبين والمنظمين حيث  من 
اشتراك عن  ليرة سوريّة رسم  مبلغ 15000 

فريق مشارك، ويجمع هذا المبلغ لشراء جوائز 
البطولة.

الشباب  لجنة  قبل  من  التقصير  األسعد  وانتقد 
دعم  في  الشدادي  ناحية  بمجلس  والرياضة 
الرياضة في المنطقة، حيث لم يكن لهم أي دور 

يُذكر في دعم الرياضة والرياضيين.
هو  للدوري  الرئيسي  الهدف  أن  إلى  ونوه 
باإلضافة  األولى  بالدرجة  ترفيهي  غرض 
لهم  الدعم  وتقديم  الشابة  المواهب  تنمية  إلى 
وباإلضافة إلى تعزيز الروابط االجتماعية في 
عند  المشجعين  يجتمع عشرات  المنطقة حيث 

كل مباراة.
وقال العب فريق البجدلي بسام اإلبراهيم: “إن 
مثل هكذا بطوالت تساهم بدعم الرياضة المحلية 

الرياضيين  احتكاك  عن  فضالً  المنطقة  في 
ببعضهم البعض، مما يزيد من مهاراتهم وتزيد 
في  والمساهمة  البعض  ببعضهم  معرفتهم 

تشكيل فريق يُنافس على مستوى شمال وشرق 
سوريا”.

المحكمة العليا في تركيا تحكم بالسجن خمس 
سنوات بحق جنان كفتانجي أوغلو

بناء 4500 وحدة استيطانية 
في الضفة الغربية

بوتين: العقوبات أضّرت بالغرب 
أكثر من روسيا

االستئناف  محكمة  أيدت   - األخبار  مركز 
على  الصادرة  األحكام  تركيا،  في  العليا 
في  الجمهوري  الشعب  حزب  أمينة 
إسطنبول، جنان كفتانجي أوغلو في ثالث 

قضايا، وأسقطت قضيتين.
وبلغ إجمالي األحكام، التي صدرت بحق 
جانان كفتانجي أوغلو في القضايا الثالث، 

أربع سنوات وأحد عشر شهًرا.
العليا،  المحكمة  قرار  بشأن  قالت  جنان، 
عبر حسابها على تويتر: “سنواصل العمل 
بالطرق كلها حتى نزيح الشر من السلطة، 
القانون،  سيادة  القانون،  سيادة  ونضمن 
ولكن  أوغلو،  كفتانجي  جنان  لـ  فقط  ليس 
أيًضا لـ 84 مليون شخص في هذا البلد، ال 

تفقدوا األمل أبدا”.

حل  قد  الربيع  أن  إلى  جنان  وأشارت 
بتركيا، متابعة: “ال تتوقفوا أبدًا، لن ينالوا 
األمل  سننظم  تتعبوا!  وال  عزيمتكم،  من 
في العمل والكفاح أينما كنا، وسنزيح الشر 
إلى الخارج معا، سوف نتنفس معا، عندما 

نؤسس دولة القانون”.
وجهت اتهامات إلى جنان كفتانجي أوغلو، 
تغريدات  إلى  استنادا   2019 عام  في 
فتح  وتم   ،2013 عام  إلى  تعود  قديمة، 
إمام  أكرم  فيه  فاز  عندما  القضية،  تلك 
أوغلو بمنصب عمدة إسطنبول، بعد الدعم 
كفتانجي  جنان  من  تلقاه  الذي  الواسع، 

اوغلو للفوز بالمنصب.

مركز األخبار - وافقت لجنة التخطيط العليا في 
 4427 بناء  على  اإلسرائيلية  المدنية  اإلدارة 
وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية 
المحتلة، وفق ما أعلنت منظمة »السالم اآلن« 

غير الحكومية. 
»اإلدارة  إن  اإلسرائيلية:  المنظمة  وقالت 
المدنية أعطت موافقة نهائية على بناء 2791 

بناء  على  أولي  بشكل  صادقت  فيما  وحدة، 
الغربية،  الضفة  في  أخرى«،  وحدة   1636
ألف   700 نحو  الغربية  الضفة  في  ويعيش 
تعدّ  مستوطنات،  في  إسرائيلي  مستوطن 
وقالت  الدولي،  القانون  بموجب  شرعية  غير 
حاجيت عوفران من المنظمة لوكالة الصحافة 
الفرنسية: هذه أخبار سيئة، وتعمق االحتالل، 

وتصعب تحقيق السالم المستقبلي.
»بشدة«  معارضتها  المتحدة  الواليات  وأكدت 
برنامج  أن  على  وشددت  الجديدة،  للموافقات 
يضر  االستيطان  توسيع  إلى  الرامي  إسرائيل 

بشدة حل الدولتين.
سلطات  إقدام  األردنية،  الحكومة  وأدانت 
االحتالل اإلسرائيلي، على هدم عدٍد من منازل 
وتهجير  مسافريطا  منطقة  في  الفلسطينيين 

سكانها، ووصفها بغير الشرعي.

الروسي،  الرئيس  أعلن   - األخبار  مركز 
فالديمير بوتين، أن العقوبات المفروضة على 
أضرت  أوكرانيا،  في  الحرب  بسبب  بالده؛ 
شدد  التي  روسيا،  من  أكثر  الغربية  بالدول 
التحديات  وجه  في  بالمرونة  تتحلى  أنها  على 

الخارجية.
مسبوقة  غير  عقوبات  غربية  دول  وفرضت 
بغزو  قواته  بوتين  أمر  أن  بعد  روسيا،  على 

أوكرانيا المجاورة في 24 شباط الماضي.
إن  حكومي:  اجتماع  خالل  بوتين  وقال 
بطموحات  تنقاد  »التي  الغربية  الحكومات 
وبالرهاب  النظر  سياسية متضخمة، وقصيرة 
بكثير  أقوى  ضربة  توجه  روسيا،  من 
ورفاه  واقتصاداتها،  الوطنية،  لمصالحها 
نقلها  تصريحات  في  وأضاف  مواطنيها«، 
التلفزيون الروسي: نالحظ ذلك قبل أي شيء 
بالنظر إلى االرتفاع الحاد للتضخم في أوروبا، 
الذي يقترب من عشرين في المائة في بعض 

البلدان.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه: »من الواضح 
حتماً  سيؤدي  بالعقوبات  الهوس  استمرار  أن 
االتحاد  على  الصعوبة  بالغة  عواقب  إلى 

األوروبي ومواطنيه«، وأكد: أن »روسيا تدير 
أمورها بثقة في وجه التحديات الخارجية«. كما 
للتضخم  »التدريجي«  بالتباطؤ  بوتين  رحب 
المائة  إلى 16.7 في  قفز  أن  بعد  في روسيا، 
وكذلك  الماضي،  آذار  في  أساس سنوي  على 
أقوى  إلى  اآلن  الذي وصل  الروبل،  بانتعاش 

مستوياته منذ اندالع األزمة األوكرانية.
بضوابط  مدعوماً  الفتاً  انتعاشاً  الروبل  وشهد 
األموال،  رؤوس  حركة  على  مشددة 
وصادرات الطاقة، وقال بوتين: الروبل يظهر 
العمالت  بين  ديناميكية  أفضل  األرجح  على 

الدولية كلها.

بريطانيا تعفي السعوديين، والبحرينيين 

من تأشيرة الدخول إليها

واشنطن: رغبة فنلندا، والسويد في االنضمام إلى 

الناتو، ضربة قوية لروسيا

مركز األخبار - في مبادرة لتعزيز العالقات 
بين بريطانيا، ودول الخليج أعلنت الحكومة 
المملكة  مواطني  إعفاء  عن  البريطانية 
السعودية، ومملكة البحرين ابتداء من األول 
التأشيرة،  إجراءات  المقبل من  من حزيران 
مقابل  إلكتروني  بإعفاء  عنها  واالستعاضة 
يتم  أن  على  إسترلينيا،  جنيها  ثالثين  مبلغ 
ثالثة  بين  ما  تتراوح  فترة  قبل  عليه  التقديم 

أشهر إلى 48 ساعة قبل موعد السفر.
وفي لندن رحب سفير السعودية لدى المملكة 
سلطان  بن  بندر  بن  خالد  األمير  المتحدة، 
تحقيق  متمنيا  البريطانية  السلطات  بقرار 
البلدين  بين  واالزدهار  التعاون،  من  المزيد 

الصديقين.
وستكون  جدا،  إيجابية  الخطوة  هذه  وتعدّ 
السعوديين،  للزوار  األولى  بالدرجة  مفيدة 
إلى  المجيء  ينوون  الذين  والبحرينيين، 
والعالج،  السياحة،  بهدف  المتحدة  المملكة 
أو الدراسة لفترة قصيرة، وسيكون بموجب 
التأشيرة اإللكترونية »EVW« أو ما يعرف 
إلى  الخليجيين  زيارة  تسهيل  بالـ»ويفر« 
المملكة المتحدة، ففي الماضي كان يتعين على 

االنتظار  والبحرينيين  السعوديين،  الزوار 
لمدة شهر، أو أكثر للحصول على التأشيرة، 
من  سيكون  القرار  هذا  تنفيذ  ومع  واآلن، 
السهل المجيء، والمكوث في المملكة، لمدة 
بهذه  بالدخول  ويسمح  أشهر،  ستة  أقصاها 

التأشيرة اإللكترونية مرة واحدة.
للحكومة  التابع  اإللكتروني  للموقع  ووفقا 
فيزا  إصدار  يجب  فإنه  البريطانية، 
بمن  بالسفر  راغب  لكل شخص   »EVW«
في ذلك األطفال، أما إذا كان المتقدم شخصا 
آخر ينوب عنه، فيجب عليه إدخال تفاصيل 
تفاصيل  إلى  إضافة  به،  الخاصة  االتصال 

االتصال الخاصة بالشخص المسافر.
وبعد التقديم، سيتلقى المتقدم رسالة إلكترونية 
رابط  على  تحتوي  ساعة،   24 في غضون 
به، ويجب عليه  الخاص   »EVW« لتنزيل
إلى  السفر  به، عند  الخاص  النموذج  إظهار 
المملكة المتحدة، ويمكن طباعته، أو إظهاره 
أو  الهاتف،  مثل  إلكتروني،  جهاز  على 

الجهاز اللوحي.
هذه التأشيرة من شأنها تسهيل حياة الطالب 
اللغة  تعلم  بغية  المملكة،  إلى  القادمين 

أشهر،  ستة  على  تزيد  ال  لفترة  االنجليزية، 
للعالج  المحتاجين  أمام  الباب  ستفتح  كما 

العاجل في بريطانيا.
يشار إلى أن هذه التأشيرة، ال يمكن للمتقدم 
المملكة  في  العمل  أجل  من  استخدامها 
المتحدة، أو بهدف الزواج، أو أي سبب آخر 
خارج حدود الزيارة المقتصرة على السياحة، 

وعلى العالج والدارسة لفترة وجيزة.
إعفاء  قررت  بريطانيا،  أن  إلى  يُشار 
التأشيرة،  السعودية، والبحرين من  مواطني 
لتنضما بذلك إلى قطر، وعمان، واإلمارات، 

والكويت.
على  الخطوة  هذه  تساعد  أن  المنتظر  من 
تشجيع زوار منطقة الخليج إلى بريطانيا، بعد 
فترة ركود سببتها الجائحة على مدى سنتين، 
مع  االقتصاد،  على  بظاللها  تلقي  تزال  وال 
إلى  العرب، واألجانب  السياح  تضاؤل عدد 
المملكة المتحدة، وتحديدا لندن، ومن الالفت 
جدا،  رمزية  االلكترونية  التأشيرة  تكلفة  أن 
يتعدى  التي  السابقة،  التأشيرة  مع  بالمقارنة 

سعرها المائتي جنيه إسترليني.

وزير  مساعدة  قالت   - األخبار  مركز 
كارين  األوروبية،  للشؤون  الخارجية 
دونفريد: إن الخطر الذي تشكله روسيا على 
االتحاد  أيام  منذ  األبرز  هو  اليوم،  أوروبا 
السوفياتي، والحرب الباردة، وتعهدت كارين 
لجنة  عقدتها  استماع،  جلسة  في  دونفريد 
بأن  الشيوخ،  مجلس  في  الخارجية  العالقات 
الواليات المتحدة »لن تسمح للرئيس الروسي 
في  باالستمرار  ولداعميه  بوتين،  فالديمير 
ارتكاب الفظائع، واالعتداءات، واإلفالت من 
العقاب«، مشيرة إلى أن حرب أوكرانيا، هي 
تهديد لألمن في المنطقة، واالستقرار الدولي، 

والقيم المشتركة.
بوتين  »حرب  أن  دونفريد:  كارين  وعدّت 
منبوذا  بلدا  روسيا  من  جعلت  أوكرانيا  ضد 
دولياً«، مؤكدة، أن واشنطن تعتقد أن أوكرانيا 
وأضافت  الحرب،  هذه  في  الفوز  تستطيع 

مساعدة وزير الخارجية: »أوكرانيا يجب أن 
تحدد معنى الفوز، وسياستنا تقضي بالحرص 

على نجاح أوكرانيا«.
 وأشارت كارين دونفريد في الجلسة نفسها، 
إلى أن الواليات المتحدة، أكدت لروسيا: أن 

هدفها إنهاء الحرب، وليس توسيعها.
روسيا  تلويح  األمريكية  المسؤولة  وانتقدت 
الحديث  النووي، فوصفت  السالح  باستعمال 
عن استعمال هذه األسلحة بأمر غير مسؤول، 
وروسيا  المتحدة،  الواليات  أن  إلى  مشيرة 
نوويتين«  كقوتين  محددة  »مسؤولية  لديهما 
استعمال  عن  الحديث  لدى  الحذر،  باعتماد 

هذه األسلحة.
المتحدة  الواليات  أن  على  كارين  وشددت 
»تدعم بشدة سياسة األبواب المفتوحة لحلف 
يتعلق  »فيما  أنه  مضيفة  األطلسي«،  شمال 

بالسويد، وفنلندا، لقد أصابتني الدهشة، عندما 
بعالقتهما  يتعلق  فيما  البلدين،  موقف  رأيت 
الفشل  على  إضافي  دليل  وهذا  الناتو،  مع 
اليوم،  بوتين  منه  يعاني  الذي  االستراتيجي، 
كان  ما  بأن  لرؤية،  ُصعقت  لقد  الحقيقة  في 
فنلندا،  واهتمام  حصل،  لتجنبه  بوتين  يسعى 
والسويد باالنضمام إلى الناتو خير دليل على 

ذلك.
وقد رحب أعضاء اللجنة من الديمقراطيين، 
وفنلندا  السويد،  باهتمام  الجمهوريين  ومن 
اللجنة  رئيس  فتعهد  الناتو،  إلى  باالنضمام 
دفع  على  بسرعة  بالعمل  مينانديز  بوب 
قررتا  حال  في  انضمامها  لقبول  اإلدارة، 
اللجنة،  في  الجمهوريين  كبير  فيما عدّ  ذلك، 
أقوى من أي وقت  الناتو هو  جيم ريش: أن 
مضى، ووصف إعالن فنلندا بالخطوة الجيدة 

لمستقبل األمن في األطلسي.
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أموال المانحين الدوليين.. أهي في بنوك الحكومات القمعّية، 

والمتسّلطة، أم في جيوب السوريّين...!

الدوليين  المانحين  مؤتمر  مؤخراً،  انتهى، 
حشد  وتم  )بروكسل(،  البلجيكية  العاصمة  في 
المتحدة  لألمم  االستجابة  خطة  لدعم  األموال، 
مصير  عن  التساؤالت  فتزداد   ،2022 للعام 
لها  يُسمع  ما  غالباً،  والتي  األموال،  تلك 
أثر  أي  دون  اإلعالم،  وسائل  على  ضجيج 
السوريين،  حياة  وعلى  الواقع،  على  ملموس 
األزمة  وقع  على  يومي  بشكل  يكابدونها  التي 
االقتصادية والمعيشية الصعبة، بسبب الحصار 
أثقل  الذي  قيصر،  قانون  وأبعاد  االقتصادي، 

كاهل السوريين بنتائجه الكارثية.
مليار   6,7 بتقديم  الدوليون  المانحون  وتعّهد 
الذي  بروكسل،  مؤتمر  في  لسوريا،  دوالر 
مفّوض  وقال  الماضي،  الثالثاء  يوم  انعقد 
أوليفر  الجوار  لسياسة  األوروبي،  االتحاد 
في  اليوم  يأتي  الحدث  هذا  »إّن  فارهيلي: 
وقت صعب بشكل خاص« في إشارة منه إلى 
الحرب األوكرانية ـ الروسية، وتأثيراتها على 

المانحين الدوليين، واالقتصاد العالمي.
وتجاوزت التعّهدات مبلغ ستة مليارات وأربعة 
األموال  تخّصص  أن  على  دوالر،  ماليين 

التي  المجاورة،  وللدول  السوريين،  لمساعدة 
تعاني بسبب الالجئين، وليس لحكومة دمشق.

الدوليين  المانحين  »أن  فارهيلي  وحسب 
بأنهم  مفادها:  للسوريين،  أرسلوا رسالة مهمة 
مستعدون لتقديم المزيد من الدعم لهم«، الدعم 
األموال،  من  كبير  جزء  منه  يُخّصص  الذي 
لمساعدة السوريين، الذين لجؤوا إلى األردن، 
ولبنان، وتركيا باإلضافة إلى مصر، والعراق.
مطلعين  حسب  المنح،  صرف  آلية  وتعتمد 

على برامج تتم عن طريق المكاتب اإلنسانية، 
المانحين  وأموال  المتحدة،  لألمم  واإلغاثية 
الدوليين، حيث أنها تعدّ بمثابة الهيئة، التي تقوم 
بتنفيذ األنشطة، والمشاريع اإلنسانية، في إطار 
خطط وموازنات جاهزة، حيث يتم أوالً إقرار 
المبالغ، وبعد ذلك، يتم إقرار القطاعات، التي 
سوف يتم صرف المبالغ فيها، ومن ثم اعتماد 
المشاريع، حيث تُعتمد هذه اآللية كلها، وتُصاغ 

برمتها باالتفاق مع المانحين الدوليين.
توزيع  إعادة  مخاطر  من  مطلعون  يحذر  فيما 
وهذه  محلية،  منظمات  على  األموال  هذه 

الطريقة تفتح أبواباً واسعة للفساد، وعدم وصول 
استفادة  وعدم  مستحقيها،  إلى  المساعدات 
المانحين،  تعهدات  من  السوري،  االقتصاد 
خارج  األموال،  بهذه  االحتفاظ  يتم  أنه  بحكم 
المساعدات  شراء  ويتم  السورية،  األراضي 
الغذائية كافة من األسواق الخارجية، بدالً من 
أن يتم شراؤها من التجار السوريين، وبالتالي 
خلق  على  والعمل  المحلية،  األسواق  إنعاش 
داخل  النقدية،  الدورة  وتحريك  عمل،  فرص 
المساعدات  هذه  وصول  عدم  ويؤدي  البلد، 
إلى قطاعات واسعة من السكان، إلى تضاعف 
الدولية،  للمنظمات  التشغيلية  النفقات  حجم 
 %60  –  50 حوالي  أن  إلى  »مشيرين«... 
نفقات  تذهب  المرصودة  المانحين  أموال  من 

تشغيلية للمنظمات، كرواتب وغيرها.
المواطنين  من  واسعة  شريحة  وترى 
تتعهد  التي  والمعونات،  المنح  أن  السوريين، 
وسائل  عبر  المواطن  يسمعها  المانحة،  الدول 
أرض  على  ووجودها  تأثيرها  ولكن  اإلعالم، 
ال  بأن  يخشون،  فيما  ملموس،  غير  الواقع 
يختلف هذا المؤتمر عن سابقيه من المؤتمرات 
السوري،  الشعب  لدعم  المخصصة  األخرى 
المانحين،  تعهدات  من  يستفيدوا  لن  وبالتالي 
بممثلي  حقيقي  اعتراف  وجود  عدم  بسبب 
في شمال وشرق  السورية، وخاصة  الشعوب 
سوريا، واقتصار التعامل على منظمات عاملة 
في المنطقة، ومنحها األموال المخصصة لدعم 
المجاورة  الدول  فعلياً  يخدم  بما  السوريين، 
ووصول  التركية،  الدولة  وخاصة  لسوريا، 
إلى  بأخرى  أو  بطريقة،  الدوالرات  ماليين 
باألموال  المتاجرة  ويتم  كما  الخاطئة،  الجهة 
عبر  المانحة،  الدول  قبل  من  المخصصة 

الترويج لبرامج دعم فاشلة، وليست مجدية. 
المساعدات والهبات  أن  ويرى »اقتصاديون« 
الدولية، لم تجد الكثير من النفع في أوقات السلم، 
ولن تكن كذلك في ظل الحرب، في حين تذهب 
للمنظمات  تشغيلية  كنفقة  التعهدات  تلك  أغلب 
المواطن،  إلى  يصل  وما  والمحلية،  الدولية، 
والغذائية،  المعيشية  باحتياجاته  يفي  يكاد  ال 
لذلك يجب توفير آلية جديدة الستيعاب تعهدات 
بطريقة  األموال،  تلك  وتوظيف  المانحين، 
بطريقة  السوري  االقتصاد  تدعم  صحيحة 
تُدار  بنوك  في  األموال  تلك  وإيداع  مباشرة، 
من قبل ممثلي الشعوب السورية، األمر الذي 
سيكون له مردود إيجابي في تحسين االحتياطي 
آثار  من  والحد  األجنبية،  العمالت  من  النقدي 
للمواطنين  الشرائية  القوة  ورفع  التضخم، 

السوريين.
األمم  قبل  من  المتبعة  اآللية  هذه  وتواجه 
من  كثيراً  تحرم  كبيرة،  إشكاليات  المتحدة، 
الوضع  تردي  من  يعانون  الذين  السوريين، 

اليسير  الجزء  على  الحصول  في  المعيشي 
الدولية،  المساعدات  من  المقررة  من حصتهم 
من  واإلغاثي  اإلنساني،  الدعم  برامج  حسب 
قبل المنظمات الدولية المدعومة، فيما تضاعف 
للمنظمات، والتي تذهب  التشغيلية  النفقة  حجم 

معظم أموال المانحين، في تغطيتها.

»المانحون  بها  تعهد  التي  المبالغ  وتصل 
الدوليون« ألرقام كبيرة، فيما لو أضيف لها: ما 
تعهدت به دول أخرى غنية، وإذا أمكن تخيل 
هذه المبالغ، لوجدنا أنفسنا أمام رقم كبير، وكبير 
جداً، قادر على أن يغطي تلك االحتياجات كلها، 
التي بات السوري، سواء أكان داخل وطنه، أم 
كان الجئاً أو مهجراً، بأمس الحاجة إليها، وما 
كنا قد شاهدنا الحالة المزرية، التي وصل إليها 

اآلالف من السوريين في المخيمات.
والمهجرون  والنازحون،  الالجئون،  ويتساءل 
المراقبين  من  الكثير  ومعهم  السوريون، 
التعهدات؟! وأين  تذهب هذه  أين  العالم،  حول 
نجد  اآلن  إلى  ولماذا  األموال؟!،  هذه  تذهب 
يومياً  تتجسد  الكلمة،  بمعنى  مأساة  هناك  أن 
السورية  الشعوب  وتواجهها  المخيمات،  في 
يومياً، رغم تلك األموال كلها، التي تتدفق إلى 
السوريين في مثل هذه المؤتمرات؟!، والغريب 
عدة  في  توالت  التي  المؤتمرات،  هذه  أن 
عواصم عالمية، فشلت في أن تجد لها طريقاً 
واألرقام،  المنح  وبقيت  الواقع،  أرض  على 
خاصة  وحسب،  أرقام  مجرد  عنها  تعلن  التي 
أنه ليست هناك أية شفافية في آلية صرف مثل 

هذه المساعدات، وكيفية إيصالها لمستحقيها.
التقارير  بعض  تشير  ذاته،  السياق  وفي 
الغربية، إلى أن جزءاً من هذه األموال سوف 
السوري،  األحمر  الهالل  خالل  من  يوزع 
ومنظمات ذات صالت بحكومة دمشق، والتي 
سرقة  الماضية  السنوات  مدى  على  أتقنت 
أموال المانحين الدوليين، بغالف ما يُسمى بـ » 
المنظمات غير الحكومية« لتصل إلى خزينتها 
إال  تصل  أن  يمكن  وال  بأخرى،  أو  بطريقة 
دمشق،  حكومة  تريدها  التي  المناطق،  إلى 
لذلك يجب على » األمم المتحدة« شرح آلية، 
وكيفية صرف هذه األموال، خاصة أن تجربة 
المؤتمرات السابقة، وبما ال يقبل مجاالً للشك، 
عن  البعد  كل  بعيدة  بقيت  األموال  هذه  أن 
المأساة،  صاحبة  السورية،  الشعوب  متناول 
حول  تساؤل  هنالك  كذلك  الحقيقية،  والمعاناة 
استفادة  ومدى  المساعدات...؟،  وصول  كيفية 
من  تركيا  في  المتواجدين  السوريين  الالجئين 
أموال المانحين...؟!، وكيف استطاعت حكومة 

السوريين  أموال  سرقة  والتنمية«  »العدالة 
بهم،  المتاجرة  خالل  من  وذلك  الممنوحة...، 
كلما  بها،  تلّوح  ضغط،  كورقة  واستخدامهم 
اقترب انعقاد مؤتمرات المانحين الدوليين..!.  

الشعب  أن  اليوم:  يدرك  أن  العالم  على  لذلك 
السوري يقف وحيداً، وأن ما يعلن عن أموال 

تخصص لمساعدته، قد تذهب جلّها إلى خزائن 
التي  السورية،  للشعوب  المعادية  الحكومات 
أكثر  منذ  وأهوالها  األزمة،  ويالت  من  عانت 
لم تكن هناك شفافية،  إن  الزمن،  من عقد من 
إلى  الوصول  تنظيمية حقيقية، تستطيع  وقدرة 
المواطنون  ويتساءل  للمساعدة،  المحتاجين 
الدوالرات،  مليارات  تذهب  أين  السوريون، 
واقعنا،  في  تنعكس  لم  لماذا  عنها؟  يُعلَن  التي 
أبناؤنا  لماذا  الُمعاشة؟  المأساوية  حياتنا  وفي 
ما زالوا يموتون برداً ومرضاً؟، لماذا ما زلنا 
تذهب  وهل  وخارجياً؟  داخلياً  التهجير  نعاني 

األنظمة  وإلى  الحكومات،  إلى  األموال  هذه 
هنالك  معاناتنا...؟!،  سببت  التي  المتسلطة، 
هناك  ليست  أنه  ويبدو  اإلجابة،  تنتظر  أسئلة 
إجابة شافية، يمكن أن تتمثل بانتشال الشعوب 
بمساعدتها  ال  المأساوي،  واقعها  من  السورية 
شكلياً وحسب، وإنما بالعمل الحقيقي لتخليصها 
والفاشية  المعادية،  الحكومات  نير  من 
التركي  النظام  رأسها  وعلى  المتسلطة، 
ويستعبدهم  بالسوريين،  يُتاجر  الذي  المحتل، 
على أرضه خدمة القتصاده الذي أوشك على 
االنهيار لوال اليد العاملة للسوريين، واالستفادة 
والتلويح  الدوليين،  المانحين  أموال  سرقة  من 
للضغط على  مرة، كورقة  في كل  بالسوريين 
وإال  وابتزازهم،  كافة،  الدولية  األطراف 
تكن  لم  إذا  المؤتمرات،  هذه  من  جدوى  فال 
الالجئين  والسوريين  المهجرين،  عودة  تخدم 
والنازحين كافة إلى ديارهم، ويتم العمل على 

إعمار سوريا الجديدة الديمقراطية الحرة.

برخدان جيان

مزكين زيدان: دولة االحتالل التركي ترتكب جرائم 
إبادة بحق الكرد وشعوب المنطقة كافة

محمد جمعة: مشروع إعادة التوطين، يهدف لتغيير التركيبة 
السكانية في المنطقة

حاورها/ غاندي إسكندر

التغيير  لحزب  المشتركة  الرئيسة  بينت 
الديمقراطي الكردي، مزكين زيدان »أن الجرح 
السوري النازف، لن يكتب له الشفاء، إال إذا 
االستناد  السوريون مع بعضهم، دون  تحاور 
إلى أي طرف خارجي، وبعيدا عن أي أجندة 
يشارك  ال  دستور  أي  أن  وأكدت:  دخيلة«، 
السورية،  الشعوب  ممثلو  معالمه،  رسم  في 
لن يساهم في أي تغيير مأمول، موضحة أن 
تركيا من خالل هجومها الواسع على باشور 
كردستان، وشمال وشرق سوريا تهدف النيل 
التواقة  والشعوب  الكردي،  الشعب  إرادة  من 

للديمقراطية والحرية.
أجرته صحيفتنا  الذي  الحوار،  في  ذلك  جاء   

معها، وإليكم نصَّ الحوار كامال:    
الجغرافية  على  الدائر  الصراع  -خلّف 
السورية، خالل عقد من الزمان واقعا مريرا، 
السوريين،  محنة  ستستمر  متى  إلى  برأيِك 

وهل من حلوٍل تلوح في األفق؟
أن  إنسان،  أي  على  تخفى  ال  التي  الحقيقة، 
سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، تعيش أزمة 
أقصاه،  إلى  أقصاه  من  وواقعا صعبا  حقيقية، 
السورية،  باألزمة  يتعلق  فيما  الوحيد  والحل 
لوجه  التحاور وجها  وفي  الجلوس،  في  يكمن 
أطراف  أي  تدخل  دون  كافة،  السوريين  بين 
خارجية، فال أحد يتأثر بجرح السوريين، غير 
السوريين أنفسهم، »فالجرح ال يؤلم إال من به 

ألم«.
وال شك أن الضالعين كلهم في الشأن السوري، 
يجب  كعكة،  أو  شطيرة،  سوريا  يعدّون 
أكبر  على  يحصل  أن  يريد  والكل  تقاسمها، 
معاناة  ستستمر  الحالة  هذه  وفي  منها،  قطعة 
الشعوب السورية، وستستمر المقتلة السورية، 
إال إذا وضعنا يدنا على جرحنا، وجلسنا حول 
بعض  مع  ورسمنا  مستديرة،  حوار  طاولة 
دون  الجميع  فيها  يشارك  للحل،  خارطة 
استثناء، ودون إقصاء ألي أحد، فسوريا لوحة 
فسيفساء، ال يمكن أن تكتمل بغياب قطعة، أو 

لون فسيفسائي.
-دعا مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى سوريا 
للجنة  جديد  اجتماع  إلى  بيدرسون(  )غير 
أيار  شهر  نهاية  في  السورية،  الدستورية 

الجاري، هل تتوقعون، أن ينجح المشاركون 
في ظل غياب تمثيل حقيقي للشعب السوري، 

في وضع دستور يلبي طموحات السوريين؟
ما يسعى إليه مبعوث األمم المتحدة إلى سوريا 
ولن  ينجح،  لم  باعتقادي،  بيدرسون(،  )غير 
يحقق أي هدف من أهدافه، ومثل هذه المبادرات 
أحد  غياب  وسط  الحل،  على  عصية  األممية 
مخرجاته  تكون  ولن  السورية،  األطراف  أهم 
بالمستوى المطلوب، ولن يكون هناك أي نجاح 
يذكر، عندما يتم تغيب أي سوري على حساب 
آخر، فسوريا فيها شعوب عدة، وعندما يغيّب 
ممثلو أي شعب أصيل على الجغرافية السورية 
السوري،  المستقبل  صنع  في  المشاركة  من 
الحرية  إلى  المتطلعين  السوريين  آمال  فإن 

والديمقراطية، والتعددية ستتالشى، وتتبخر.
المتكررة،  الحوار  نداءات  من  الرغم  -على 
الديمقراطية،  سوريا  مجلس  يوجهها  التي 
أن  إال  دمشق،  لحكومة  الذاتية  واإلدارة 
األخيرة تصر على الحلول األمنية، وال تبدي 
التحاور مع أي طرف سوري،  أي رغبة في 
لماذا هذا التمترس وراء الحلول األمنية، التي 

أثبتت فشلها طيلة السنوات السابقة؟
وجهت  اآلن  وإلى  األزمة،  سنوات  خالل 
لحكومة  النداءات  عشرات  الذاتية  اإلدارة 
دمشق، من أجل الحوار والتفاوض، لوضع حد 
تنادي،  لمن  حياة  ال  أنه  إال  السورية،  لألزمة 
دمشق  حكومة  تبدي  ال  الشديد،  األسف  ومع 
أي رغبة للتحاور، وأي رغبة لالستماع، ألي 
طرف بل تصر على أمر واحد، وهو السيطرة 
الحلول  وفرض  السوري،  التراب  كامل  على 
قبل 2011،  ما  إلى  بسوريا  والعودة  األمنية، 

فهي ترى من خالل حلولها األمنية ديمومة لها، 
التحاور، وبحث المشكلة  وليس من مصلحتها 
السورية مع أي طرف، ونأمل أن تعي حكومة 
أن  استثناء،  دون  كلهم،  والسوريون  دمشق 
الحوار  في  تكمن  العليا،  السورية  المصلحة 
السوري - السوري، فالحوار وحده كفيل، بأن 

يضع حدا لجرح السوريين النازف.  
المشروع،  الدفاع  مناطق  تتعرض  أيام  -منذ 
االحتالل  قبل  من  لهجمات  سوريا،  وشمال 
األرض،  على  للمشهد  رؤيتك  وفق  التركي، 
ما الذي تخطط له تركيا من هجومها الواسع 

النطاق؟
تركيا على مر الزمان، ال تقبل أن يكون للكرد 
كياٌن خاصٌّ بهم، وال حتى بقعة صغيرة جدا، 
قوتها  تستخدم  فهي  العالم،  من  مكان  أي  في 
لتنال من وحدتنا، ففي تفرقتنا، وعزلتنا  كلها، 
لها  وحدة  خالفاتنا،  توسع  وفي  بعضنا،  عن 
دون أدنى شك، وكل خالف كردي - كردي، 
يصب في مصلحتها، وهناك جهود حثيثة منها 
الشديد وقع  لجعل األخوة أعداء، ومع األسف 
الكثير من الكرد في فخهم، وأصبحوا مساعدين 
لهم في احتالل أرضنا، ومن جانب أخر، تسعى 

على  القضاء  المتاحة،  الوسائل  بشتى  تركيا 
ودفنها  والمشروعة،  العادلة،  الكردية  القضية 

في التراب.
على  عدوان  من  اليوم  تركيا  به  تقوم  ما  إن   
وشرق  وشمال  آفا  وروج  كردستان  )باشور 
اإلنسانية،  ضد  جرائم  إلى  يرقى  سوريا( 
محاسبتها،  الدولي  المجتمع  على  ويستوجب 
السافر  التركي  التدخل  أن  ناحية أخرى،  ومن 
في باشور كردستان، والهجوم الوحشي، الذي 
تشنه برا وجوا على مناطق الدفاع المشروع، 
ما هو إال خرق واضح لسيادة الدولة العراقية، 
المدنيين على طول حدود شمال  إن استهداف 
تمر، وعين  وشرق سوريا في )زركان، وتل 
عيسى، وكري سبي، وسري كانيه، وكوباني، 
بالطائرات   ) ومنبج  وعفرين،  رفعت،  وتل 
النيل  منه  الهدف  الثقيلة،  والمدفعية  المسيرة، 
بالحرية،  آمنت  التي  الشعوب،  إرادة  من 
المشترك،  والتعايش  واألخوة،  والديمقراطية، 

وإعادة أمجاد السلطنة العثمانية الزائفة.  
العسكري  التصعيد  مع  متزامن  سياق  -في 
هناك  سوريا،  وشرق  شمال  على  التركي 
ببناء  يتعلق  أردوغان،  طرحه  مشروع 

سوري،  الجئ  ونصف  لمليون  مستوطنات، 
الهدف  ما  سوريا،  من  المحتلة  المناطق  في 

من هذا المشروع؟
إعادة  حول  المتمثل  أردوغان،  مشروع  إن 
سوري  الجئ  المليون  ونصف  مليون  توطين 
في المناطق، التي تحتلها تركيا من سوريا، من 
بأموال  استيطانية،  سكنية  وحدات  بناء  خالل 
واضح وضوح  منه  الهدف  وكويتية،  قطرية، 
التركيبة  تغيير  في  تكمن  فالغاية  الشمس، 
الديمغرافية لسكان الشمال السوري، وباألخص 
الكرد، )فعفرين، وسري كانيه، وكري سبي، 
المناطق األخرى(، هي مناطق كردية،  وبقية 
ستخلق  فإنها  تمت  إن  الخطوة،  هذه  ومثل 
الشعوب،  بين  تنتهي  ال  وفتنة  كثيرة،  مشاكل 
إلى  يعودوا  لن  لجلبهم،  أردوغان  يسعى  فمن 
في  سيستوطنون  وإنما  ومناطقهم،  بيوتهم، 
أرٍض، ليست ملكا لهم، وهنا الطامة الكبرى، 
وهناك أمر آخر يحاول أردوغان االستفادة منه 
وهو  االستيطاني،  المشروع  لهذا  طرحه  في 
الخوض  قبل  التركي،  الشعبي  التأييد  كسب 
المقبل،  العام  التركية  الرئاسية  االنتخابات  في 
وكذلك التغطية على الضائقة االقتصادية، التي 

تعيشها تركيا في عهده.

لجنة  عضو  قال   - دخيل  حسام  الشدادي/ 
العريشة  ناحية  مجلس  في  والتعليم  التدريب 
تحدثت  ما  إن  جمعة:  محمد  الحسكة  جنوب 
توطين  إعادة  التركي حيال  االحتالل  دولة  به 
مليون الجئ في شمال وشرق سوريا، يهدف 
ديموغرافي ممهنج، تسعى من خالله  لتغيير 
إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، وتفكيك 
الدولي،  المجتمع  وطالب  السوري،  النسيج 
هذا  وجه  في  الوقوف  الحقوقية  والمنظمات 
وشرق  شمال  في  االستيطاني  المشروع 

سوريا. 
الحالي أطلَّ وزير الخارجية  في مطلع الشهر 
معه  أجرته  لقاء،  في  صويلو  سليمان  التركي 

محطة تركية محلية، قال من خاللها: إن دولة 
القادمة،  التركي، تسعى خالل األيام  االحتالل 
لتوطين مليون الجئ سوري في شمال سوريا، 
تضم  مستوطنة،  عشرة  ثالث  بناء  خالل  من 
جرابلس،  مناطق  في  منزل،  ألف   250
األمر،  سبي،  وكري  كانيه،  وسري  واعزاز، 
أهالي  قبل  من  ورفضاً  استهجاناً،  القى  الذي 
المنطقة، ألن ما تقوم به تركيا تغيير للتركيبة 
السكانية في المنطقة، من أجل تحقيق مصالح 

تركيا االستيطانية، واالحتاللية.
وفي هذا الصدد، تحدث لصحيفتنا عضو لجنة 
العريشة،  ناحية  مجلس  في  والتعليم  التدريب 
دولة  به  تقوم  ما  »إن  وقال:  جمعة  محمد 
تصريحات  إطالقها  بعد  التركي،  االحتالل 
سوريا،  شمال  في  الجئ  مليون  بتوطين 
وتركيبتها  المنطقة،  لديموغرافية  تغيير  هو 
إلحداث  منها،  واضحة  ومحاولة  السكانية، 
خالفات وفتنة بين السوريين، ألن األراضي، 
عليها،  المستوطنات  بناء  تركيا  تنوي  التي 
ال  نحن  األصليين،  المنطقة  ألهالي  ملك  هي 
إعادة  إلى  يهدف  مشروع  أي  علي  نعترض 
الالجئين السوريين، ولكن بشريطة، إن يعودوا 
نزحوا  التي  االصلية،  ومنازلهم  مدنهم،  إلى 

يمتلكها  منازل،  وإلى  أراٍض،  إلى  ليس  منها، 
اآلخرون«.

»تركيا  بالقول:  حديثه  جمعة  محمد  واختتم 

آذار  في  السورية  األزمة  اندالع  منذ  سعت 
من عام 2011، باستغالل هذه الحرب، لتنفيذ 
مصالحها داخل األراضي السورية، من خالل 

وبالسالح  بالمال،  ومدهم  للمرتزقة،  دعمها 
قاعدة  بناء  إلى  وسعت  مشاريعها،  لتنفيذ 
شعبية لها في شمال سوريا، وفرض أفكارها، 
فرض  خالل  من  األهالي  على  وسياساتها 
التعليم باللغة التركية، وفرض العملة التركية، 

وأجبرت األهالي على التعامل بها«. 
شمال  لمناطق  الذاتية  اإلدارة  ورفضت  هذا   
االستيطاني  المشروع  هذا  سوريا،  وشرق 
رفضاً قاطعاً، عبر بيان للرأي العام، قالت فيه: 
المصالح  لضمان  يهدف  التركي  المشروع  إن 
للتوسع  الظروف  ولتهيئة  بالمنطقة،  التركية 
البعيد،  المدى  على  االستيطاني  بمشروعها 

وضم المدن المحتلة ألراضيها.
إعادة  إن مشروع  إلى  الذاتية  اإلدارة  ونّوهت 
التوطين مرتبط بمشاريع سابقة، هدفت لتغيير 
العقود  خالل  سوريا  في  السكانية  التركيبة 
الماضية، وجميع تلك المشاريع تتالقى بهدف 

واحد، وهو التغيير الديمغرافي.
ودعت اإلدارة الذاتية، السوريين لعدم االنجرار 
مصلحة  ال  والتي  العدائية،  المخططات  وراء 
للشعب السوري فيها على اإلطالق؛ ألنها تهدد 

سوريا، ووحدة أراضيها، وشعبها.
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دونكيشوت أنقرة... ال طواحين في الجبال!

األمل المتواضع الضئيل اليائس القتيل

العالم يعدُّ أنفاسه األخيرة في أوكرانيا

عصام عيسى )إعالمي(
 

الشرق  أفق  في  تُلوح  باتت  العثمانية  رايات 
األوسط رغم تحذيرات وبيانات وحرب شاملة 
بكردستان،  الحرة  الجبال  وقادة  ثّوار  يقودها 
أوجالن”  “عبد هللا  والفيلسوف  القائد  وتالمذة 
المنطقة،  في  المنتشر  العثمانية(  )جراد  ضد 

حيث الحروب والجرائم.
يلجم  أحد  ال  أنقرة  ومجنون  فدونكيشوت 
ظهر  على  بات  حيث  وطموحاته،  هلوساته 
صهوة العثمانية يزحف صوب سوريا وشنكال 
وجنوب كردستان »باشور كردستان« والقوقاز 
وشرق آسيا وقبرص وليبيا، باحثاً عن طواحين 
وحجج لتبرير حروبه تلك. في وقت يغيب فيه 
الموت  ذلك  حيال  والدولي  العالمي  اإلعالم 
لرتابة  ونتيجة  والغرب،  الشرق  إلى  الرأسمالية القادم  الدول  قبل  من  وترويجها  األحداث 

أنها حرُب حزٍب ضد دولة لها  وأدواتها على 
القضية  نطاق  من  خرج  األمر  أن  إال  كيانها 

الكردية في تركيا، والخافي أعظم.

أن  وشعوبها  المنطقة  ودول  حكومات  فعلى 
تدرك أن القضية الكردية الحقة ومقاومة الكريال 
هي الصخرة األخيرة بوجه ذلك الطوفان القادم 
ببطء نحو المنطقة ليبتلعها وشعوبها وخيراتها 
وطبيعتها، وهنا ال يسعني إال أن استذكر قصة 
النبي نوح وتحذيراته لشعبه وأبناء جلدته عندما 
حذرهم من طوفان حتمي نتيجة لغفلتهم، )َرِبّ 
إِنِّي دََعْوت قَْوِمي لَْيالً َونََهاراً فَلَْم يِزْدُهْم دَُعائِي 
عشرات  مدار  على  لهم  وبنى  فراراً(،  إِالَّ 

السنين سفينة النجاة.
أن  حيث  يقاس،  وال  يضرب  المثل  وهنا 
القائد  الذي طرحه  الديمقراطية  مشروع األمة 
في  السفينة  تلك  تماماً  يجسد  أوجالن  هللا  عبد 
وقتنا الحالي، والذي جاء نتيجة نضال أربعين 
الكردستانية،  التحرر  حركة  نضال  من  عاماً 
ومن  الكرد  من  الكثير  صحوة  من  وبالرغم 
يعيش من الشعب العربي واألرمني والسرياني 

واآلشوري واإليزيدي في مناطق شمال وشرق 
جنوب  مناطق  وبعض  وشنكال،  سوريا، 
كردستان وشمالها، والكردستانيين في أوروبا 
إال أن غفلة الحكومات ودول المنطقة والكثير 
وكأن  عميق  سبات  في  الزالت  شعوبها  من 
يحارب  بنظرهم  العثمانيين  حفيد  أردوغان 

طواحين الهواء ال أكثر.
واقع المقاومة التي يبديها مقاتلو الحرية في قمم 
لجبال جودي، حيث  المحاذية  جبال كردستان 
رست سفينة النجاة، لديهم قراراهم في النصر، 
الجبال  في  ألردوغان  هواء  طواحين  ال  وأن 
صوب  القادم  الطوفان  لسد  يكفي  ال  هذا  لكن 
الصعود  شعوبها  تقرر  لم  إذا  األوسط  الشرق 
إلى سفينة النجاة، سفينة األمة الديمقراطية من 

أجل الخالص من “شر قد اقترب”.

أحمد ديبو
 

المعارضة  خطتها  التي  الخطوات  كل 
آذار  في  السوري  الِحراك  بدء  منذ  السوريّة 
تسلّحت  أن  منذ  أدق  من عام 2011، وبشكٍل 
اإلسالموية  وللقوى  للخارج  وارتهنت 
والمأجورة،  المشبوهة  السياسي”،  “اإلسالم 
نظام  على  اإلجهاز  في  فاشلة  خطوات  كانت 
والفساد  السياسي،  بالفساد  يتسم  طائفي  أمني 
المستمر  األمني  والرعب  القيمي،  األخالقي 

منذ نصف قرن ونيّف.
واليوم نسأل “برهان غليون”، ومن لّف لفيفه، 
من ذوي األفكار العلمانية المدنية الذين وضعوا 
الظالمية،  القوى  تلك  أيادي  في  بقوة  أياديهم 
تاريخياً  سياقاً  الملتحية  القوى  هذه  شّكلت  هل 
الجواب  األسدية؟،  الخوف  مملكة  لتقويض 
قدر  األمل،  خيبة  من  يحمل  السؤال  هذا  على 
لطالما  الذي  الضرورة،  وعي  من  يحمل  ما 
نخرتم آذاننا به عندما كنتم تبررون هذا االتحاد 
وجسراً  واجهة  تكونوا  أن  قبلتم  لقد  اإلبليسي، 
لعبور هؤالء، واحتاللهم ثورة الشعب المدنية 

على االستبداد.
إلى  لماذا أوصلتمونا  الملدوغ يسأل،  المواطن 
الباهظة،  األثمان  هذه  كل  دفعنا  أن  بعد  هنا؟! 
هذا  عن  المسؤول  وحده  النظام  إن  تقولوا  ال 
أيضاً  أنتم  بل  األمل  خيبات  وعن  الخراب، 

ارتكاب  إن  ذاته.  القدر  على  اإلثم  تشاركونه 
لعين.  ففعٌل  تبريره  أّما  إنساني،  فعل  الخطأ 
بتلك  كبير  األمل  أن  نصدّق  جعلتمونا  لقد 
أصدقاء  “مؤتمرات  الدولية  المؤتمرات 
سوريا”، وجعلتمونا نصدّق وبطيب خاطر، أن 
المتنوعين  المتنافرين  األطراف  هؤالء  التقاء 
واألحزاب  واالتجاهات  واآلراء  باألفكار 
والرؤى حول مسألة وطنية جامعة هي مسألة 
إنقاذ البالد من دكتاتورية الموت المستتبة منذ 
نصف قرن، وأن استعادة الوطن السليب بكيانه 
السياسي ومؤسساته قاب قوسين أو أدنى. كان 
التي  الهّوة  ألن  خائفاً  الحراك  بدء  في  الجميع 
حفرتها هذه الدكتاتورية البشعة في جسد الوطن 
وعقل  جسد  في  كما  ومؤسساته،  ومكوناته 
مواطنيه على السواء، قد بلغت حدّاً هائالً يُحتّم 
اإلحساس العظيم بالخوف، والخوف كان أيضاً 
الحراك  هذا  يتقدم  أن  من  القدر  نفس  وعلى 
التحديات  الستيعاب  أهالً  ليست  قوى  وتقوده 
يتوّجب عليهم  بحيث  التي ستقف في وجههم، 
أن  أو  واألذكى  واألمضى  األقوى  يكونوا  أن 
إلى  المرة  هذه  الرحمة  رصاصات  يسدّدوا 

أنفسهم، وإلى الوطن معاً وفي آن واحد.
أن  اعتبر  خائفاً،  كان  الذي  الملدوغ  المواطن 
نُصب  الحراك  اللذين وضعهما  الهدفين  تحقق 
الحد  أّول صرخة طفل، هما هدفا  منذ  عينيه، 
هدفان  مفترض،  وطني  تغيير  لكل  األدنى 
يتمثالن في “إنهاء” جمهورية الخوف القائمة، 

البديلة”،  “الحق  الجمهورية  تأسيس  ومباشرة 
واقعيين  يكونا  أن  يجب  كان  هدفان  وهما 
وليسا  تاريخية،  كضرورة  ونهائيين  فعليين 
محض شعارين يرفعان في هذه المناسبة أو في 
غيرها، كان كل تردّد من أطراف المعارضة 
أن  شأنه  من  الهدفين  الشرطين  هذين  حيال 
يكون بمثابة خيانة وطنية، ومن شأنه أن يجهز 
على األمل الخائف، فال يبقى للسوريين سوى 
الذي ليس بعده من موت،  الموت،  العيش في 

وال بعده قيامة من موت.
إلى  سبيل  ال  أن  يعلموا  أن  هؤالء  على  كان 
الخروج من المأزق التاريخي والكياني الراهن، 
الهدفين،  أو  الشرطين  آخر  إلى  بذهابهم  إال 
والحسابات  والتضحيات  األثمان  كانت  مهما 
الصغيرة والكبيرة، وكان عليهم أن يضعوا في 
بالهم المالئكة منهم واألبالسة، إن فرصة األمل 
بالمعنى  موضوعية  فرصة  هي  هذه،  الخائف 
السياسي، ويتوجب عليهم -وقتها- أن ينضموا 
وبطيب  بل  وطوعاً  موضوعي”  “وعي  بـ 
فإن  وإال  الخائف،  األمل  شرطي  إلى  خاطر، 
المصير: هو الدخول النهائي واألخير في النفق 
كأفق  األقصى،  الرعب  نفق  الديكتاتوري، 

وحيد متاح أمام سوريا والسوريين.
فرصة األمل الخائف هي بالتحديد فرصة األمل 
الفرصة كانت تطلب من  المنبّت، هذه  الوحيد 
االنخراط  مباشرة  ومالئكة”  “أبالسة  الجميع 
في مشروع اإلجهاز الديمقراطي المنّظم على 

جمهورية األسد، بهدف المساهمة في التأسيس 
ذات  حّرة،  مستقلة،  ديمقراطية،  لجمهورية 
سيادة، ومؤمنة بسلّم القيم والمعايير األخالقية 

في حدها السياسي األدنى.
ليس من مستحيالت في هذه الرؤية، لكن أيضاً 
ليس  ليس من طوباويات وأحالم، وخصوصاً 
لقد  هناك على األرض من جمهورية فاضلة، 
كانت فرصة األمل المتواضع الضئيل اليائس 
ورعونتكم،  غبائكم،  من  القتيل  نعم  القتيل، 
تسلحكم وحربكم  بعد مضي عقد على  واآلن، 

على النظام... ها هو المشهد أمامنا وأمامكم.
ال يجرؤ أحد على البحث عن الحق، وإن وجد 
أناس يبحثون عنه، فهم ال يجرؤون على العثور 

عليه، وهؤالء الذين يعثرون عليه باتوا يخشون 
يُشهرونه ال أحد صار  الذين  إشهاره، وأولئك 
فهو  إليهم  يستمع  من  وِجد  وإن  إليهم،  يستمع 
ال يملك من أمره شيئاً. هل هذا المشهد الماثل 
أمامنا وأمامكم الذي وصلنا إليه بغباء بعضكم، 
وبفساد بعضكم اآلخر، وبظالمية القسم األكبر 
من بعضكم المتبقي؟ هو بالضبط ما يمكن أن 

نطلق عليه إهانة األمل الخائف.
لقد مّرغتم رأسه بتراب اليأس، ألنكم فشلتم في 
تحقيق الهدفين اللذين كانا الحد األدنى للحراك 
التبريرات  أن مهرجانات  بل  منذ عام 2011 
المتواصلة لفشلكم، سيجعل أملنا الوحيد يبحث 

عن أسباب االنتحار.

نوري سعيد
 

يبدو أن الهجوم الروسي على أوكرانيا لن يمر 
فاآلتي  إليها،  العالم متجهة  فأنظار كل  بسالم، 
توشك  الثالثة  الكونية  الحرب  وطبول  أعظم 
بوتين  ألن  نووية  كارثة  ببدء  إيذاناً  تُقرع  أن 
مصاب بجنون العظمة بعد أن استطاع ترتيب 
السوفييتي،  االتحاد  انهيار  منذ  الروسي  البيت 
بل  بأوكرانيا  يكتفي  لن  انتصاره  حال  وفي 
أمجاد حلف وارسو، وأيضاً  إعادة  إلى  يهدف 
ما خسرته روسيا من أراٍض عبر قرون خلت، 
بدليل أن شروطه لوقف الحرب تعجيزية وال 
)عدم  بها  القبول  سيادة  ذات  دولة  ألية  يمكن 
واعتراف  الناتو،  لحلف  أوكرانيا  انضمام 
أوكرانيا باألقاليم التي أعلنت االنفصال عنها(، 

وغيرها من الشروط.
من هنا على المجتمع الدولي وضع فرملة لهذه 
الحرب قبل أن يتحّول بوتين من نمر ورقي إلى 
نمر حقيقي، سيما أنه بين الفينة واألخرى يهدد 

وفي  النووي،  السالح  استخدام  إلى  باللجوء 
جهنم  أبواب  يفتح  سوف  ذلك  على  أقدم  حال 
تدعم  التي  الدول  أغلب  ألن  مصاريعها  على 
أوكرانيا تملك ذات السالح، ليس هذا فقط، فهو 

التي ارتكبها جيشه  بالمجازر  ال يعترف حتى 
ويعتبرها  بوتشا  في  وخاصةً  الحرب  هذه  في 
من  فبركات  وإنما  الصحة  عن  عارية  تهماً 
الغرب، وهنا نسأل: أليس بوتين في سوريا كان 

أثبت جدارته في  الروسي  بأن السالح  يتباهى 
األزمة السورية؟.

أوكرانيا  على  الحرب  قبل  بوتين  كان  وإذا 
لماذا  تسقط علمنا  بأن »كييف« سوف  صّرح 
الشعب األوكراني قرر الدفاع عن وطنه حتى 
الرمق األخير ضد الهجوم الروسي؟!، وطبعاً 
من  باسلة  مقاومة  الروسي  الجيش  القى  كلما 
وقساوة  بوتين بطشاً  يزداد  الجانب األوكراني 
وسوف يعمل المستحيل لتحقيق أهدافه مع العلم 

أن أوكرانيا لم تعتِد على روسيا.
لهذا على الشعب الروسي وضع حد لغطرسة 
بمآربه  دمار  إلى  روسيا  يحول  أن  قبل  بوتين 
التوسعية كما فعل “هتلر”، وما يفعله أردوغان 
بالحرب  العالم  انشغال  يستغل  فهو  بتركيا، 
الروسية األوكرانية ويعود من جديد إلى تهديد 
ألن  احتاللها  ومحاولة  سوريا  شرق  شمال 
اعتقاد  وبحسب  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة 
القومي  األمن  تهدد  بأنها  -متذرعاً-  أردوغان 
في  قوة  أكبر  ثاني  تُعد  تركيا  أن  مع  التركي 

الناتو عسكرياً، وتركيا لم تتعرض ألي  حلف 
هجوم من قِبل )قسد( وهذا يعني أن أردوغان 

ال يقل خطورة عن بوتين.
فالثاني  العظمة  بداء  مصاباً  األخير  كان  فإذا 
يدرك  أن  بوتين  السلطنة، وعلى  بداء  مصاب 
الحرب  أسلوب  إلى  تلجأ  سوف  أوكرانيا  بأن 
ولن  الروسي  الجيش  إلنهاك  األمد  الطويلة 
األفضل  في مصلحة روسيا، ومن  ذلك  يكون 
أوكرانيا  حيادية  مطلب  على  التركيز  لبوتين 
ألنه قابل للتحقيق، كما على أردوغان أن يدرك 
أن تركيا لن تستقر إال من خالل إطالق سراح 
صاحب  أوجالن”  هللا  “عبد  األممي  المفكر 
إطالق  وأيضاً  الديمقراطية،  األمة  نظرية 
في  ورفاقه  دميرتاش”  الدين  “صالح  سراح 
على  واالنفتاح  الديمقراطي،  الشعوب  حزب 
المسألة الكردية في تركيا والتي تخص عشرين 
القومية  من حقوقهم  مليون شخص محرومين 
إال عند  مثيالً  لها  التاريخ  لم يعرف  في سابقة 

الطورانيين.

 حضارة
المايا

مايا  اسم  معنى  إلى  أشير  أن  اود  بداية 
وهو اسم من أصول عبرية، ويعني اسم 
آلهة الربيع عند الشعب الروماني، ويعني 
اسم  هو  وبالتالي  البركان،  زوجة  أيضاُ 
الوسطى،  اجلنوبية  أمريكا  في  شعب 
أو  مصاغ  العبرية  اللغة  من  مأخوذ 

محوَّل عن ماريا الذي يعني مرمي.
ولد في  الالتني يطلقونه على من   وكان 
شهر - آذار - )مايس( ومايا اسم شعب 
بنوا  الوسطى.  أمريكا  في  احلمر  الهنود 
شواطئ  على  العظيمة  احلضارة  هذه 
احمليط الهادي. لقد حقق علم اآلثار جناحاً 
حضارات  اكتشاف  في  النظير  منقطع 
أصبحت  حضارة  منها  جمة،  قدمية 
مشهورة، واجلميع سمع بها وقرء عنها«، 
لم  اآلن  من  القرن  ونصف  قرن  قبل  لكن 
سوى  املايا«  باسم«  سمع  قد  أحد  يكن 

حفنة صغيرة من األخصائيني.
جزء  في  امتدت  حضارة  هي  واملايا« 
التي  أمريكا  وسط  منطقة  من  كبير 
و«بليز«  »غواتيماال«  بدولة  اليوم  تعرف 
و«البيرو«  و«السلفادور«  و«هندوراس« 
في  جنوبية  واليات  خمس  نطاق  وفي 
»كامبيتشي«  وهي:  »املكسيك« 
و«تاباسكو«  و«كينتانارو«  و«تشياباس« 

و«يوكاتان«. 
قبل  ما  فترة  خالل  البداية  في  تأسست 
وكان  م.  ق.   2000 حوالي  الكالسيكية، 
أبطال هذه احلضارة هم شعبها األصيل.. 
كان  ألنه  االسم  بهذا  سميت  وقد  هذا 
من  مجموعة  أن  األمر،  بداية  في  يعتقد 
احلكام كانت متارس السلطة السياسية 
االقتصادية  واحلياتني  والكهنوتية 
واالجتماعية وكذلك الثقافية ووضعتها 
كبيرة  أهمية  لهم  وكان  الدين  حول 
املايا  حكومة  في  الكهنة  وخاصة 
حضارة  تأسست  وقد  الكالسيكية. 
قبل  ما  فترة  في  األمر  بادئ  في  املايا 
من  حوالي  معنا  مر  كما  الكالسيكية 
أشارت  وقد  250م(.  إلى  م  ق.   2000(
اآلثار  أقدم  أن  إلى  األركيولوجية  األبحاث 
املكتشفة واملعروفة حلضارة »املايا« تعود 
حيث  امليالد،  قبل  سنة  نحو/1500/  إلى 
احمليط  ساحل  على  املزارعني  أقدم  ظهر 

الهادي. 
جرار  شكل  على  بقاياهم  على  ُعثر  وقد 
العثور على حجارة  فخارية مميزة، كما مت 
يزرعون  كانوا  أنهم  إلى  يشير  مما  الرحى 
وللحديث  الوقت.  ذلك  منذ  الذرة  حبوب 
آثار  أن  إلى  نشير  املايا  حضارة  آثار  عن 
من  مساحة  على  تتوزع  احلضارة  هذه 
األرض تقدر بـ /400000 كم/ في منطقة 
تشترك فيها عدة بلدان في وسط أمريكا 

الالتينية. 
بداية  تاريخ  حتديد  السهل  من  وليس 
الزمن  حتديد  حتى  وال  املايا  حضارة 
بعض  أن  حني  في  جنمها،  فيه  افل  الذي 
بسيطاً  تراثاً  أن  إلى  يشيرون  الباحثني 
منها  حياً  أثرا  له  يزال  ما  احلضارة  لهذه 
في بعض مناطق أمريكا الوسطى. ومن 
إلى  متبقيات ماضي هذه احلضارة نشير 
األعلى  في  ومهيأ  بقبة  مغطى  معبد 
ذات  هرمي  لها شكل  مرتفعة  مبصطبة 
اطاللة بانورامية، وهناك مساكن األمراء 
وهناك  األخرى،  والصروح  القصور  منها 
شكل  على  ضخمة  معمارية  صروح 
على  وهو  املذبح  امامها  موضوع  مسلة 
أمام  تتموضع  ضخمة  بالطة  شكل 
املسلة. وهذه املذابح مزودة بزخارف فنية 
أحد  على  وجند  واجلمال،  الروعة  في  آيًة 
اجلوانب  وعلى  بشرية  أشكال  جوانبها 

األخرى إشارات هيروغليفية. 
واملايا في ايامنا هذه جند أن الهنود احلمر 
اندمجوا  قد  األصليني  املايا  سكان  وهم 
أنه  إال  قرون،  خمسة  منذ  اإلسبان  مع 
مازال هناك أكثر من ثالثة ماليني نسمة 
مازالوا يتكلمون لغة املايا، وما تزال بعض 
شكل  على  موجودة  والتراثيات  العادات 
الطبيعة،  مع  متناغمة  باطنية  علوم 
املايا  سكان  مازال  التي  الطقوس  ومن 
االحتفال  هي  ميارسونها  األصليون 
اجلفاف  من  أشهر  بعد  املطر(  بـ)صالة 
»شاك«  اإلله  إلى  فيها  اهلل  يتضرعون 
لكي  »مرمي«  للعذراء  يتضرع  بدوره  الذي 

تريق دموعها لنزول املطر.

نافذة على التاريخ

حممد عزو

الرابطة األثنية بين الكرد وبين الهيتيين
برادوست ميتاني

 )كاتب وباحث كردي(

تتميز األمة الكردية، بأنها أمة عاشت، وتعيش 
على أرضها  كردستان في منطقة ميزوبوتاميا 
قبل  القديمة،  العصور  في  التاريخ،  غابر  منذ 
فترة  من  تلتها  وما  البشرية،  األمم  تتكون  أن 
لم  ألنها  الكتابة؛  واختراع  المدنية،  ظهور 
أي  أو  غزوات،  خالل  من  المنطقة  إلى  تأِت 
غنياً،  أثنياً  ثقافياً  مخزوناً  وتمتلك  احتالل، 
تكّون من خالل رفد أسالفها القدماء الكوتيين، 
الكاشيين،  اإليالميين،  السوباريين  الخوريين، 
الماناويين،  الكالتيين،  الميتانيين،  اللولوبيين، 
نعني  وما  السومريين،  وحتى  بل  الميديين، 
البحثية هذه »الهيتيين« بوجود  بهم في مقالتنا 
حضاري قوي، تمخض عن ذلك بقاء هذه األمة 
الحالي، أي  الديمومي  الكردية العريقة بشكلها 
العربية  المصادر  تذكرهم  الذين  الهيتيين،  أن 
باسم »الحثيين« أيضاً يشكلون أحد تلك األقوام، 

التي تعد من األسالف القدماء للكرد.

ظهور الهيتيني:

ظهور  أول  أن  التاريخية  المصادر  تشير 
الشمالي  الجزء  في  كان  التاريخ،  في  للهيتيين 
وباكور  آفا  روج  كردستان  من  الغربي 
في  »هيتيت«  باسم  واألناضول،  كردستان«، 
مركزهم البشري خاتوشا )أو نوشا بمعنى لذيذ 
وحلو( في زمن يعود إلى األلف الخامس قبل 
في  اآلري  العرق  ظهور  قبل  وذلك  الميالد، 

منطقة ميزوبوتاميا.
 بينما ظهر أثرهم المدني السياسي في منتصف 
كبرى  كدولة  أما  الميالد،  قبل  الثالث  األلف 
الثالث،  الربع  في  فكان  المنطقة  في  واسعة 
عندما  وذلك  الميالد،  قبل  الثاني  األلف  من 
جيرانها  مع  عديدة  صراعات  في  دخلت 
والميتانيين،  والخوريين،  والكاشيين  البابليين، 

واآلشوريين، والمصريين، وغيرهم.

وإلى  اآلري،  العرق  إلى  الهيتيون  ينتمي  ـ 
مجموعة الشعوب الهندو أوروبية:

يعودون  الذين  اآلريين،  تسمية  ظهور  بعد 
الميالد،  قبل  الثاني  األلف  بداية  إلى  بتاريخهم 
من قبل المؤرخين، وتقسيمهم إلى مجموعتين، 
القريب  القسم  في  كانوا  الهيتيين  أن  وبما 
من  البعض  وعودة  أوروبا،  من  لميزوبوتاميا 
ي هذا  اآلريين من أوروبا واالختالط معهم، ُسّمِ

القسم من اآلريين بالهندو أوروبيين.
الهيتية،  للدولة  الذهبي  العصر  نهاية  وبعد 
كالقسم  واسعة،  مناطق  على  سيطرت  والتي 
الغربي من شمال، وغرب كردستان وتركيا، 
ودمشق،  البلقان،  حدود  إلى  ووصولها 
وبسبب حروبها المكلفة مع جيرانها، وخاصة 
نهايتها  فكانت  قوتها،  اضمحلت  اآلشوريون 

قرابة عام 700 ق.م.

اللغة الهيتية، وانتامؤها العرقي

تنتمي اللغة الهيتية إلى مجموعة اللغات الهندو 
أوروبية من العرق اآلري، وتشكل اللغة الهيتية 
كغيرها من اللغات الكردية القديمة، كالخورية، 
وسوباري  والكوتية،  والكاشية،  والكالتية، 
الكردية  للغة  أساساً  كالسومرية،  وغيرها 
والكردية  الهيتية،  أي  تتشابهان  إذ  الحالية، 
وتتميز  واالشتقاق،  الجملة،  بناء  في  الحالية، 
بأنهما  جميعه،  األوسط  الشرق  في  اللغتان 
األكثر تقارباً فيما بينهما، من حيث األركاتيف 

)الهيئة والصفات( األمثلة:
ننادا آن أزاتني وتارا  التالية:  الجملة   كما في 
 Ninade en ezatinî watara أكوتن 
ekûtan أي ُكِل الخبز، واشرب الماء، كما أنه 
الجمع  يوجد  بل  اللغتين،  في  المثنى  يوجد  ال 

والمفرد فقط.
تكون  التي  األسماء،  في  الالحقة  ووحدة 
)أنا( وخاصة  Mi( أي  )مي  ضميراً شخصياً 
اسم  وكذلك  الصورانية،  الكردية  اللهجة  في 
استفهام )ما ma( .مثال : Ma tu hatî  هل 
قبلهم،  ومن  الكرد،  أن  إلى  باإلضافة  جئت؟. 
تلك  في  والخوريون،  الهيتيون،  أسالفهم 
الهيروغليفية،  الحروف  ابتكروا  المرحلة، 
واستخدموها مع المصريين، حيث أن اسم تلك 
هيرو،  اسم  من  مأخوذ  الهيروغليفية  األبجدية 
أي هورو أي خورو، والذي يعني الشمس في 
اللهجة الصورانية  الكردية، وبالذات في  اللغة 

الكردية. 
أما الكلمات المتشابهة مع الكردية الحالية فهي 
كثيرة نذكر منها: Dan ،Da  ،Day أعطى. 
 Halanan ،Halan. عجوز   Gal ،Kal
 Ku،Kî جميع.     Hûman،Hemû.حرب
 Kî it من.Kursekî،  Kesekîشخص. 
وقع.    Kate ،Ket.يكون من   pa .Kî be
 Ta،Tu شعر.    Mû .Mi.قدم  Pede،Pî
 Tia،Têyî.أذن   kêstug ،Guh،أنت
 Maş، Meş.ثور  Gûd،Ga Hatin،يأتي. 
مشي .Sûpî،Spî  أبيض.Kûer،Kêr  سكين.
Hestayî، Hestî عظام.Sare ،Serî  رأس 
  Hink،Henek .Şiwat،Şewatحريق. 

بعض. وغيرها الكثير.

املعتقدات الدينية

آمن الهيتيون باآللهة ذاتها، التي آمن بها غيرهم 
الجزء  أصبحت  والتي  الكرد،  أسالف  من 
التي شكلت  الكرد األوائل،  ثقافة  الرئيسي من 
التوحيدية،  الديانات  ظهور  بعد،  فيما  لديهم، 
من  المنبثق  القومي  الفكر  ظهور  قبل  وكذلك 
العرق اآلري، ومن أهم اآللهة التي آمنوا بها 
كغيرهم من أسالف الكرد، هي شاويشكا التي 
عثر على رمزها في قرية كفر نبو في منطقة 
الحب  آلهة  عشتار(،  أو  أستير  )هي  عفرين، 
والعواصف،  الجبال  إله  تيشوب،  والعطاء، 

الذي ُعثر على رمزه في آثار عين دارا بعفرين، 
وكذلك اإلله سات، حتى اآلن في عفرين تحمل 
آهورا  ساتيا،  باسم  اإلله  ذلك  اسم  أثرية  قرية 
آثار  في  رمزه  وجد  وقد  الحكمة،  إله  مزدا 
العاصمة خاتوشا، كوماربي كبير اآللهة خور، 
أي الشمس، آالني أي العلو والعظمة، وتذخر 
ثقافتنا بأسماء مناطق وعشائر وأسماء ذكور، 
وغير ذلك  باسم هذا اإلله، .لإلله إل  وهو كذلك 
كسابقه، واإلله آرماه، إله القمر، ومازالت كلمة 
ماه في اللغة الكردية تعني القمر، اإلله خبات.

الهيتيون، والكرد الخوريون

من أكثر الشعوب، التي تُعد من أسالف الكرد، 
هم  الهيتيون،  جلدتهم  بني  بهم  تأثر  والتي 
الخوريون، وقد وصل هذا التأثر بأنهم اندمجوا 
معاً إلى درجة كبيرة من حيث اللغة، والسياسة، 
المؤرخين،  على  يصعب  لدرجة  والدين، 
واألركولوجيين التميز بين آثارهم، وأحداثهم، 
القاعدة  يشكل  كله  ذلك  وبالطبع،  ومنجزاتهم، 

الراسخة للوجود الكردي الحالي.
يذخر الموقع األثري خاتوشا عاصمة الهيتيين، 
إن  إذ  الهورية،  الثقافة  من  قرباً  أكثر  بطابع 
باللغة  كبيرة  بنسبة  مدونة  والرقم  التحف، 
الدولة  لمنجزات  تحسب  وهي  الخورية، 
الهيتية، وبالسياق ذلك  التأثر، واالندماج يظهر 
الوجود الهيتي الخوري، ودورهما في تأسيس 
مدن عديدة في شمال وغرب كردستان »باكور 
)جرابلس(،  كركميش  منها  آفا«،  وروج 
أزاز)اعزاز(، مبوك )منبج(، آفرين )عفرين(، 
)قادش  كادش  )شهبا(،  شاهبك  )حلب(،  خلب 
)سري  وواشوكاني  أوغاريت  مندو(  تل  أي 
من  وغيرها  العين(  رأس  إلى  المعربة  كانية 
إلى  بجذورها  تمد  التي  الكردستانية،  المدن 
عمق التاريخ،  كمدية الرقة،  وشيران وأورفة، 

وكرى مرازا.
نحو  السياسي  الهيتية  الدولة  توسع  بعد 
الخوريين، الذين استفادوا من خالفات األسرة 
الحاكمة لهم، فتغلغلوا فيها إدارياً )نتحدث هنا 
عن ذلك؛ كونه ال يعني موضوعنا(، وتدخلوا 
فيها، فانتقل الحكم إليهم قرابة عام 1250 ق.م 
خورية  الهيتية  للدولة  العامة  الثقافة  فصارت 
وسيطروا  محلها،  حلوا  وبذلك  أكبر،  بصورة 
وغرب  شمال  في  لها،  النفوذ  مناطق  على 
وانتقل  وفلسطين،  سوريا،  وفي  كردستان، 
الخوريين،  بدل  عنها  الدفاع  لواء  حمل  إليهم 
وذلك في وجه حمالت المصريين واآلشوريين 

العسكرية.

خامتة

لم نتناول هنا البحث في الدولة الهيتية، ووجودها 
تطرقنا  لذلك  متوفراً،  بات  ذلك  ألن  تاريخياً؛ 
فيها فقط إلى تبيان ظاهرة موضوعية، ومهمة 
فيما يتعلق بالكرد، وهي صلة الهيتيين تاريخياً 
التي هي فحوى  الصلة  الكردي، هذه  بالشعب 
اغفال وتجاهل العديد من أولئك، الذين يعدون 

أنفسهم مؤرخين، وأركولوجيين، المنتمين إلى 
في  يسير  ومن  لكردستان،  المحتلة  األنظمة 
فلكهم لخدمة منفعتهم الشخصية، وهم يزورون 
الحقائق؛ لهذا أن الذي كان يهمني هو هنا في 
الغبار  من  جزءاً  أزيح  أن  القليل  السبر  هذا 
بين  اإلثنية،  التاريخية  العالقة  عن  المتراكم 
أنها  مجرد  الكرد، وذلك ليس  الهيتيين، وبين 
تكهنات أو أراء ارتجالية، نابعة من ذاتي، بل 
قراءتي،  تكونت عندي خالل  تاريخية،  قناعة 
التاريخية،  باألبحاث  وعالقتي  ودراستي، 
على  العثور  إن  بل  السنين،  عشرات  خالل 
الكرد،  الهيتيين وبين  بين  األثنية  الرابطة  هذه 
هي أيضاً استناداً إلى العديد من آراء، وأبحاث 
والذين  والباحثين،  المؤرخين  من  اآلخرين، 
الذي  الكردي،  الشعب  إلى  ينتمون  معظمهم 
أدرك بضرورة سعيه إلى إظهار حقيقة تاريخه 
المخفي والمهمش، خاصة وبالرغم من وجود 
المختصين  والمؤرخين  اإلنسانيين،  بعض 
الحياديين، ولكنهم يعدون في مثل هذه األبحاث 
أجدادنا  يقول  كما  لذلك  العدد،  قليلي  الدقيقة 
 »Xwediyê elbê li elbê digere الكرد 
بنفسه«،  عنه  يبحث  الضائع،  الصاع  صاحب 
فهذا ما يفعله بعض المؤرخين والباحثين، وهو 
الذي يجب أن يفعلوه اآلن، ومستقبالً وبصورة 

أكثر وأدق. 
-المصادر والمراجع:

 Elfabaya Celadet û pîvana كتاب 
اللغوي   pêwîstiya tîpên elfabayê

الكردي درويش غالب.
عبر  المصرية  السورية  العالقات  سلسلة 
عبد  محمود  للدكتور  األول  الجزء   – التاريخ 

الحميد أحمد.
وغيرها  ومنبج  كركميش  تاريخ  عن  مقاالت 
صفحته  على  روباري  بيار  الكردي  للباحث 

الخاصة االلكترونية.
جرنوت  وحضارتهم.  تاريخهم   – الحوريون 

فيلهلم.
الكردي عكيد  للباحث  مقالة   Xwebûn موقع 
 Kurdên Cîhana dêrîn بعنوان  يازار 

HATÎTÎالمنشور في 8-8- 2012م.
محمد  للدكتور  القديم.  سوريا  تاريخ  موجز 

حرب قرزات.
2019م  -تموز  االلكترونية   24 خبر  صفحة 
-أول معاهدة سالم سجلها التاريخ بين الفراعنة 

والحثيين الكرد.
مقال منشور قبل عشر سنوات في موقع كوبانى 
كرد االلكتروني. القائد الكردي الحثي آرشير .
 JÎNHA-Bingihêzya jinên bo موقع 
-3-21 أحمد  ريما  لألستاذة  azadiyêمقالة 

2022م
تيكريس  آمد  الكردي  اللغوي  للباحث  مقالة 
Bêjenasıya gotina Kurdفي  بعنوان 
صحيفة كردستان -12-7-2017م وكذلك في 
مجلة Bîrnebûnبيرنبون -ص46-العدد 69- 

2017م
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نفذت أنقرة في سوريا مشاريع ومخططات مجانًا، فقد احتلت مناطق فيها بواسطة مرتزقة سوريين، ثم جعلِت المناطَق المحتلة تابعة إدارّيًا 
التركّية(،  )المياه والكهرباء والضرائب واعتماد العملة  التركّية المقابلة، واستفادت مادّيًا من المشاريع االستثمارّية في مجال الخدمات  للواليات 
واستفادت من الالجئين السوريين اقتصادّيًا، وتسولت على حسابهم، وهي ماضية في تثبيِت االحتالِل عبر التغييرِ الديمغرافّي بعناوين »إنسانّية«، 

لتصرَف عوائد الخطة انتخابّيًا وفي مواجهِة المعارضِة!

قامشلو/ رشا علي ـ صرح الرئيس المشترك لهيئة الزراعة والري في مقاطعة قامشلو »نايف إبراهيم« عن أسباب تراجع 
اإلنتاج الزراعي في مناطق إقليم الجزيرة، وتأثر المحاصيل بقلة كمية األمطار الهاطلة خالل هذه السنة، وبين تدهور 

وضع الحقول البعلية، وأشار إلى أن محصولي القمح والشعير، هما األكثر تضرراً هذا العام.

احتالٌل وتغيير ديمغرافّي بكلفٍة مجانية واقع األراضي الزراعية في إقليم الجزيرة.. الدعم، واإلمكانات

الليرة التركية تتجه نحو 

أدنى مستوياتها التاريخية

النفط يرتفع... وعوامل أمريكية صينية تعيق مكاسبه

رامان آزاد 

مؤمتر املانحني

بكّل  السوريين  الالجئين  بملف  أنقرة  تالعبت 
السوريين  تعتبر  ال  أنّها  والصحيُح  التفاصيل، 
على أراضيها »الجئين« وفقاً للقانوِن الدولّي، 
بل  قانونيّة،  التزاماٍت  من  ذلك  يفرضه  بما 
ُمسّمى  تحت  السوريين  الالجئين  أدرجِت 
حماية  بطاقات  ومنحتهم  المؤقتة«،  »الحماية 
)كيملك(، وفي 2016/3/18 عقدت اتفاقاً مع 
على  أنقرة  تضمن حصول  األوروبّي  االتحاد 
طريق  بإغالق  تعهدها  مقابل  ماليّة  مساعدات 

الهجرة إلى أوروبا أمام السوريين.
ولّوح أردوغان في كثيٍر من المناسباِت بملف 
الالجئين  ضّخ  وإمكانية  السوريين،  الالجئين 
ماديّاً  االتحاد  دول  ابتزت  وبذلك  أوروبا،  إلى 

وسياسيّاً.
وآخر مناسبة للدعم الدولّي لالجئين جاء عبر 
الثالثاء  بروكسل  في  المانحين  مؤتمر  انعقاد 
 55 عن  ممثلين  بمشاركة   ،2022/5/10
دولة و22 منظمة دوليّة، لكنه استبعد روسيا، 
المتحدة  لألمم  الخاص  المبعوث  وخاطب 
لسوريا، غير بيدرسن الحشد، قائالً: »رسالتي 
تظل نفسها التي نقلتها لمجلس األمن؛ ال تفقدوا 
التركيز على سوريا«،  وقال مفوض االتحاد 
»التعهدات  إن  فاريلي،  أوليفر  األوروبي، 
أو  يورو،  مليار   6.4 إلى  تصل  اإلجمالية 
6.7 مليار دوالر، وجاءت على النحو التالي: 
المفوضية األوروبية 3 مليارات يورو، ألمانيا 
 800 المتحدة  الواليات  يورو،  مليار   1.3
مليون دوالر، اليابان 90 مليون دوالر، السويد 
دوالر،  مليون   50 قطر  دوالر،  مليون   73
التشيك 4.7 مليون يورو، كرواتيا 1.5 مليون 
المبالغ وما  أين ستذهب هذه  يورو.  والسؤال 

هي آليات إنفاقها؟ 
أتراك  مسؤولين  تصريحاِت  إلى  إشارةٍ  وفي 
في  مليون الجئ سورّي  يزيد على  ما  إلعادةِ 
األوروبّي  االتحاد  بعثة  رئيس  قال  تركيا، 
ظروَف  »إنَّ  الندروت:  نيكوالس  تركيا،  إلى 
النطاِق  واسعٍة  لعودةٍ  مواتية  غير  سوريا  في 

لالجئين السوريين في تركيا«.
 قالت »ليندا توماس غرينفيلد« سفيرة الواليات 
المتحدة األمريكية في األمم المتحدة، إن عودة 
الالجئين السوريين إلى بالدهم ال بد أن تتم على 
أساس العودة اآلمنة والكريمة والطوعية، وهذه 

الظروف »غير متوفرة في الوقت الحالي«.
قالت منظمة »أنقذوا الطفولة« إن نتائج مؤتمر 
مخيبة  كانت  سوريا  حول  السادس  بروكسل 
إلى أن احتياجات األطفال في  لآلمال، مشيرةً 
سوريا ودول الجوار »هائلة«، وأن 99% من 
األسر السورية في لبنان ليس لديها ما يكفي من 

المال لشراء الطعام.

السوريون منتجون

منتجون  تركيا  في  السوريين  أّن معظم  الواقع 
وليسوا عبئاً عليها، وحديث الحكومة عن نفقات 
لدرجة  فيه  مبالغ  السوريين  الالجئين  على 
التركيّة  اإلحصائيات  وتقول  الفاضح،  الكذب 
فقط  هو  المخيمات  في  السوريين  مجموع  إّن 
في  مخيمات  سبعة  على  موزعين   ،56191
وعثمانيّة،  وكيليس  ومرعش  وهاتاي  أضنة 
ففي إسطنبول وحدها 525 ألف، وفي عينتاب 
نحو 450 ألف، وفي هاتاي 435 ألف، وفي 

أورفا 424 ألف وفي ِكلّس 105 آالف.
صويلو  سليمان  التركي  الداخلية  وزير  ذكر 
في 2022/5/5، إنَّ عدد السوريين الحاصلين 
عام  منذ  االستثنائيّة،  التركيّة  الجنسية  على 
2011 وحتى اليوم، 200 ألف و950 الجئ 
سورّي، وعدد البالغين بينهم 113 ألف و654، 
وأشار إلى وجود 47 ألف سورّي “تركمانّي” 

ممن تجنّسوا، أي أّن هؤالء أضحوا مواطنين 
السوريين،  على  احتسابهم  يجوُز  وال  أتراكاً، 
األكاديميّة  الشهادات  حملة  من  كثير  وبينهم 
الالجئين  أنَّ عدد  إلى  أشار  كم  والمستثمرين! 
منذ  يزداد  لم  تركيا،  في  المقيمين  السوريين 
عام 2017، رغم والدة 700 ألف طفل، وقال 
صويلو إّن حجم الصادرات التركيّة زاد بفضل 

السوريين بنحو 3 مليارات دوالرات.
التجارة  لوزيرة  سابقة  تصريحات  بحسب 
عدد  وصل  جان،  بك  روهصار  التركيّة، 
تركيا  في  سوريون  يملكها  التي  الشركات 
من   %29 بنسبة  شركة،  و880  ألفاً   13 إلى 
مجموع الشركات المملوكة ألجانب في البالد، 
أو  منفردين  السوريين،  األعمال  رجال  ووفّر 
بالتشارك مع األتراك، نحو 450 ــ 500 ألف 

فرصة عمل في تركيا.
في   Turkiyegazetesi صحيفة  ونقلت 
كانون الثاني 2022، عن رئيس جمعية رجال 
عبد  )أسياد(،  العرب،  والصناعيين  األعمال 
الغفور صالح عصفور، أّن استثمارات رجال 
 10 تجاوزت  تركيا  في  السوريين  األعمال 
حجم  أّن  والواقع  أمريكي،  دوالر  مليارات 

االستثمارات أكبر من ذلك!
الداخلية  وزير  نائب  قال   ،25022/5/9 في 
التركي، إسماعيل جاتاكلي، في لقاء تلفزيونّي: 
إّن »هناك فهماً خاطئاً بين المواطنين األتراك 
الجئون،  هم  الداكنة  البشرةِ  أصحاِب  كلَّ  بأنَّ 
المعارضِة  اإلعالِم  وسائل  بعض  تتناقله  وما 
كذٌب،  في مجمله  هو  السوريين  الالجئين  عن 
تداولها  يتم  ثم  عمداً،  تضخيمها  يتم  واألرقام 

كأنّها حقيقة«.
ونفى المسؤول التركّي أنَّ السوريين يتقاضون 
بقيمة  دعماً  »يتلقَّون  بعضهم  أنَّ  مؤكداً  راتباً، 
الهالل األحمر،  تركيّة على بطاقة  ليرة   155
وهي مساعداٌت ممّولةٌ من االتحاِد األوروبّي، 
والكهرباء  المياه  فواتير  السوريون  يدفُع  كما 
والغاز، وفي التعليِم الجامعَي، هم يعاَملون مثل 

تخفيض  أو  منحة  هناك  وليس  األجانب،  بقية 
للسوريين كما تشيع المعارضة«.

حول  الشائعات  بالمطلق  جاتاكلي  نفى  كما 
وعدم  للسوريين،  السيارات  خدمات  مجانية 
الحصول  وتسهيل  السنويّة،  الضرائب  دفعهم 
وقال:  االدعاءات،  التركيّة  الجنسية  على 
»السوريون يدفعون الضرائب وتكلفة الخدمات 

مثل المواطنين األتراك«.
على  الحصول  يمكن  »قانوناً،  وأضاف 
الجنسية التركيّة بعد خمس سنوات، لكن حامَل 
لو  حتى  كذلك،  يُعامُل  ال  المؤقتة(  )الحماية 
انتظر 30 عاماً تحت الحماية المؤقتة، وحول 
االنتخابات  في  التصويت  حق  السوريين  منح 
العدد  أّن  ذكر  القادمة  والرئاسيّة  البرلمانيّة 
الجنسية  على  الحاصلين  للسوريين  اإلجمالي 

التركية ال يتجاوز 200 ألف«.

خطة للتغيري الدميغرايفّ

الخطة التي أعلنها أردوغان في 2022/5/3، 
بعنوان العودة الطوعيّة لمليون سورّي، والتي 
في  منزل  ألف   250 بناء  مشروع  تتضمن 
في  تهدُف  السورّي،  الشماِل  في  منطقة   13
حقيقتها إلى تثبيِت التغيير الديمغرافّي، والزعم 
كذبةٌ  مناطقهم،  إلى  سيعودون  الالجئين  أّن 
مفضوحةٌ، ألّن عودةَ المرِء إلى بلدته ومنطقته 
فقط  تتطلب  وإنّما  سكنيّةً،  مشاريَع  تتطلُب  ال 

ضمانات العودة اآلمنة.
من جهٍة ثانيٍة يحاول أردوغان استغالل ملف 
يعمل  كما  انتخابيٍّة،  لغايٍة  السوريين  الالجئين 
سوريا  شمال  على  العدوان  استثمار  على 
واحتالل مناطق فيها والترويج على أنها تخدم 
األمن القومّي التركّي... رغم أّن تركيا لم تكن 
أّي  تواجه  ولم  الحدود،  طول  على  مستهدفةً 
الداخلية  أنها أرادت نقل مشكلتها  مخاطر، إال 
عبر الحدود إلى سوريا، وهل تدّخلت في ليبيا 

وأذربيجان بسبب المخاوف األمنيّة؟
كلُّ الجعجعِة التركيِّة حوَل الالجئين السوريين 
المخيماِت،  في  سورّي  ألف   56 بنحو  تتعلُق 
من  نقلها  تمَّ  التي  الخيراِت  حجُم  ما  والسؤاُل 
سوريا إلى تركيا اعتباراً من معامِل حلب إلى 

زيِت عفرين وتجارة اآلثار وقمح الجزيرة؟

التركيّة كانت  المعامَل والمصانع  أّن  معروٌف 
على  وتفّضلهم  السوريين  بتشغيِل  ترغب 
فرق  وبحساِب  األجوِر،  تدنّي  بسبِب  األتراِك 
السوريين  آالِف  مئاُت  يتقاضاه  الذي  األجر 
لالجئين  نوعيٍّة  خدماٍت  تقديُم  باإلمكان  كان 
أو  حكوميّة  مساعدات  أّي  دون  السوريين 

خارجيّة.
للعدوان  يوٍم  ثاني  وهو   ،2018/1/21 في 
لحقيقِة  أردوغان  تنّكر  حيث  عفرين،  على 
في  وقال   ،%95 تتجاوز  فيها  الكرد  نسبة  أّن 
من   %55 إنَّ  ببورصة  أنصاره  أمام  تجمع 
الكرد  من  هم  و%35  عرب،  عفرين  سكان 
جاؤوا الحقاً، والهدف األساسَي لعملية عفرين 
ذلك  وكان  األصليين،  ألصحابها  إعادتها  هو 
أولى إشاراِت خطِة التغييِر الديمغرافّي، وقبيل 
في  مناطق  على   2019/10/9 في  العدوان 
أّن حكومته  مراٍت  عدة  شمال سوريا، صّرح 
أنفقت نحو 40 مليار على الالجئين السوريين، 
العدوان،  لتبرير  الدعايِة  لمجرِد  ذلك  وكان 
العامة  اجتماع  أمام  خريطة  أردوغان  وحمل 
لألمم المتحدة في 2019/9/24، ليتحدَث عن 
»المنطقة اآلمنة«، لتكون اإلطار المكانّي لبناء 
200 ألف منزل، إلعادةِ مليوني الجئ سورّي 

بكلفٍة 27 مليار دوالر! 

الزمن االنتخايّب

قبل  أردوغان  على  الخناَق  المعارضةُ  شددِت 
التركية،  الرئاسيّة  االنتخابات  موعد  من  عام 
وطالبته بترحيل السوريين إلى بالدهم، وقالوا 
االقتصاديّة  البالد  أزمة  من  يزيد  وجودهم  إّن 
والسياسيّة، ولكن خطة أردوغان تحتاج أمواالً 

كثيرةً لحّلِ أزمة الالجئين.
في  ستساعد  خليجيّة  دوالً  أّن  مراقبون  ويرى 
الذي  التقارب  بعد  وبخاصٍة  العمليّة،  تمويل 
تركيا  بين  الماضي،  الشهر  أواخر  حصل 
أردوغان  بها  قام  التي  والزيارة  والسعودية، 
ولقائه   ،2022/4/28 في  السعودية  إلى 
سنواٍت  بعد  عهده،  وولي  السعودّي  بالعاهل 
البلدين، على خلفيّة  بين  السياسيّة  القطيعِة  من 
اختالف المواقف حول سوريا ومقتل الصحفّي 
إلى  الخاشقجي وقبلها زيارته  السعودّي جمال 

اإلمارات العربيّة المتحدة في 2022/2/14.
وفي هذا التوقيت جاء سعي أنقرة لفتح صفحة 
اإلقليميين،  خصومها  مع  عالقاتها  في  جديدة 
مشاكلها  تصفير  إلى  تهدُف  خطة  إطار  في 
الخارجيّة وااللتفات بعد ذلك ألزماتها الداخليّة 
التي تفاقمت في السنوات األخيرة بفعِل األزمة 
قيمة  بتدهور  تجلت  التي  الخانقة،  االقتصاديّة 
والبطالة  الفقر  نسب  وارتفاع  المحليّة،  العملة 
والتضخم الذي بلغ مستويات قياسيّة لم تشهد له 

البالد مثيالً منذ أكثر من عقدين.
إنجاز  في  أردوغان  الوقت  يسعف  ال  وقد 
في  المقررة  االنتخابات  موعد  حتى  خطته 
منها،  بد  ال  معركة  أنّها  إال  حزيران 2023، 
والتنمية  العدالة  مصير  تحدد  قد  واالنتخابات 
والسؤال  وحسب،  أردوغان  وليس  السياسّي 
األهم يتعلق بقناعة مئات آالف السوريين الذين 
التركيّة،  المدن  في  االستقرار  أسباب  التمسوا 

كما أسسوا نشاطات اقتصاديّة.
والمفارقة أنّه في الوقت الذي تستمر فيه األزمة 
أعلن  الغالء،  وحالة  البالد  في  االقتصاديّة 
خالل  كلمة  في   ،2022/5/9 في  أردوغان 
فعالية بمناسبة الذكرى الـ 32 لتأسيس جمعية 
رجال األعمال والصناعيين المستقلين األتراك 
قياسيّة  أرقاماً  تحقق  بالده  أّن  »موصياد«. 
الصناعّي،  واإلنتاج  الصادرات  قطاعي  في 
وأوضح أردوغان أن قيمة الصادرات التركية 
 225 بلغت   ،2021 المنصرم  العام  خالل 
مليار دوالر، وأن هدف العام الجاري »يتجاوز 
تمضي  تركيا  أن  وأضاف  بكثير«.  الرقم  هذا 
المتمثل  هدفها  تحقيِق  نحو  ثابتٍة  بخطواٍت 
مليار   250 بقيمة  صادرات  إلى  بالوصول 
توظيَف  أنَّ  وأكد   ،2022 عام  خالل  دوالر 
األيدي العاملة في تركيا تجاوز عتبة 30 مليون 
شخص، وإّن كانت هذه األرقام يُراد بها طمأنة 
األتراك والردُّ على المعارضِة، إال أنّها بالوقت 
األزمِة  استمرار  حول  أسئلة  تطرح  نفسه، 
إال  الدولة،  إيراداُت  تذهب  وأين  االقتصاديّة، 

أّن اإلجابةَ تتعلُق بالتوقيِت االنتخابّي. 

من الحدود املفتوحة إىل اإلغالق 

بالنار

اتبعت أنقرة سياسة الحدود المفتوحة، واستبقت 
على  سوريين  الجئين  عن  وتحدثت  األحداث 
أول  أّن  رغم  األزمة،  بداية  في  أراضيها 
الحدود  عبرت  التي  السوريين  مجموعات 
إلى تركيا عام 2011 ضّمت فقط نحو 400 
شخص، بينما بلغ عدد السوريين عام 2012، 
بلغوا   2013 عام  وفي   ،14,237 تركيا  في 

.224,655
ازداد  السوريين  الالجئين  عدد  أّن  المالحظ 
المباشر  التركّي  التدخل  زيادة  مع  بالتوافق 
في سوريا وفي عام 2014 بلغ عددهم مليون 
 2 أصبحوا   2015 وفي  و286،  ألفا   519
 2016 عام  وفي  و49،  آالف  و503  مليون 

بلغوا 2 مليون 834 ألفاً و441.
ألفاً  و426  مليون   3 بلغوا   2017 عام  وفي 
عدد  وصل   2018 وفي  شخصاً  و786 
وفي  و192  ألفاً  و623  ماليين   3 السوريين 
و370  ألفاً   576 ماليين   3 أصبحوا   2018
ماليين و641  بلغوا 3  وفي 2019  شخصاً، 
ماليين   3 أصبحوا   2020 وفي  و370،  ألفاً 
و688 ألفاً و93 شخصاً. وبلغ 3 ماليين و744 
ألف و139، بحسب آخر إحصائيات المديرية 
العامة للمديرية العامة إلدارة الهجرة التركية.

وتمت استضافة 256 ألفاً و971 الجئ سورّي 
مدن  في 10  أقيم  مؤقت  إيواء  في 26 مركز 
بسبب موجات الهجرة، إال أّن عدد المقيمين في 
وبلغ  تدريجيّاً  انخفض  المؤقت  اإليواء  مراكز 
185 ألفاً و156 في أيلول 2018، وانخفض 
إلى 55 ألفاً و518 شخصاً اعتباراً في حزيران 

.2021
وال  النصرة  وال  داعش  تخشى  ال  تركيا 
الجهاديين من الجنسيات المتعددة الذين دخلوا 
سوريا عبر مطاراتها وحدودها، ال هدف ألنقرة 
الحد  في  الحدود  على  الكرد  وجود  إنهاء  إال 
نهائياً  الوجود  إزالتهم من  أمكنها  ولو  األدنى، 
لما ترددت، والمسلحون السوريون وحاضنتهم 

الشعبيّة يخدمون هذا الهدف تماماً...
خروجِ  من  فاعتباراً  جداً،  بسيطة  المعادلة 
المسلحين من حلب في 2016/12/22 انتهى 
كّل ما يتعلق بمسمى الثورة، وتحولت إلى مجرد 
شعارات وبيانات وبوصوِل الدفعِة األخيرةِ من 
مسلحي الغوطة في 2018/4/15 كان التحّوُل 
الوالِء  وإعالِن  التركيِّة  الجيوِب  إلى  النهائّي 
السياسيّة  المعارضة  كّل  تتجرأ  وال  ألنقرة، 
مواطنها  إلى  تعودَ  أن  وحاضنتها  والمسلحة 
األصليِّة... وراحت تعّوض كلَّ انكساراتها في 
الشمال على حساِب شعوبها وأهلها األصليين، 
عبر ممارسة كّل أنواع االنتهاكات، وكلُّ ذلك 
ال يخرُج عن إطاِر التوافِق الروسّي ــ التركّي.     

نتيجة  زراعياً،  مجتمعاً  الجزيرة  إقليم  يشكل 
في  للزراعة  الصالحة  المساحات  لكثرة 
في  الزراعي  العمل  ثقافة  وسيطرة  المنطقة، 
األراضي بين سكان المنطقة، وتتركز مصادر 
الزراعة  على  المنطقة  في  المواطنين  دخل 
والثروة الحيوانية، وتحتاج المنطقة إلى خطط 
االحتياجات  لتأمين  استراتيجية؛  اقتصادية 
الغذائي،  األمن  بتحقيق  المتمثلة  األساسية 
وتحسين مستوى القطاع الزراعي، والمعيشي، 
وتطوير االقتصاد المحلي للوصول إلى االكتفاء 
الذاتي. منذ بداية الموسم الزراعي باشرت هيئة 
تقديم  إلى  الجزيرة  إقليم  في  والري  الزراعة 
بالمستلزمات  وأمدادهم  للمزارعين،  المساعدة 
الزراعية،  الظروف  أثرت  حيث  المطلوبة، 
التي تمر بها المنطقة نتيجة موجة الجفاف على 
حرصت  كما  الزراعية،  المحاصيل  مختلف 
هيئة الزراعة والري على تشجيع المزارعين 
المنطقة  توفير حاجة  أجل  الزراعة، من  على 
من مادة القمح والشعير، لتأمين الخبز والبذار، 

واحتياجات الثروة الحيوانية.
في  الزراعي  الوضع  تدهور  أسباب  حول 
التقت صحيفتنا  الحالي،  للعام  الجزيرة  منطقة 
لهيئة  المشترك  الرئيس  مع  »روناهي« 
»نايف  قامشلو  مقاطعة  في  والري  الزراعة 
عدم  إلى  حديثه  في  أشار  والذي  إبراهيم« 
األمطار  من هطول  البعلية  األراضي  استفادة 
بسبب  وذلك  بالمنطقة،  األخيرة  الفترة  في 
إلى  أدت  والتي  وقلتها،  الهطوالت  هذه  تأخر 
أكد:  كما  السنة،  هذه  المحاصيل  وضع  سوء 
المطرية األخيرة، ستكون ذات  الهطوالت  أن 
القطن،  وحقول  المروية،  الحقول  على  فائدة 

والخضروات.

وضع الحقول املروية، ومساعدة 
املزارعني مستمرة

وتابع إبراهيم حديثه: إن وضع الحقول المروية 

جيدة، وكانت الهطوالت المطرية األخيرة ذات 
بتقديم  فائدة لها، وقامت هيئة الزراعة والري 
لم  والمساعدات  للفالحين،  والدعم  المساعدة، 
تنحصر فقط على توزيع مادة المازوت، وإنما 
لسقاية  الفالحين  مساعدة  على  الهيئة  عملت 

ورعاية األراضي المروية.
الخدمات  تقديم  استمرار  إلى  إبراهيم  ونوه 
المتوفرة  اإلمكانات  حسب  للمزارعين، 
الهيئة  تقدمها  التي  »المساعدة  وقال:  لديهم، 
للمزارعين، ال تنحصر في إطار توزيع مادة 
في  المزارعين  مساعدة  بل  فقط،  المازوت 
المحاصيل،  التي تصيب  الكشف عن األوبئة، 

وتقديم األسمدة، والمبيدات الالزمة لهم«.

توزيع ستة عرش مليون لرت من 
مادة املازوت

 
في  والري  الزراعة  هيئة  احصائيات  حسب 
إقليم الجزيرة، فإن مساحة الحقول المروية في 
و777/  ألف  و353  /مليونين  بلغت  المنطقة 
المروية  القمح  حقول  مساحة  أن  كما  دونماً، 
في المنطقة بلغت /مليوناً و307 ألف و429/ 
دونماً، وقُدمت مادة المازوت للمزارعين على 
شكل دفعات، وبلغت الكمية المقدمة في الفترة 

األخيرة ستة عشر مليون لتر.

افتتاح السدود ألجل سقاية 
األرايض املروية مستمرة

المروية  والحقول  المزارعين  مساعدة  بهدف 
باب  سد  بوابات  افتتحت  الجزيرة،  إقليم  في 
الحديد في الرابع عشر من نيسان من قبل هيئة 
الزراعة والري، حيث تبلغ استطاعتها ري ما 
يقارب 4000 دونم من األراضي، كما تم فتح 
ديرك في 19  ناحية  في  الحاكمية  بوابات سد 
نيسان، وتبلغ استطاعتها ري ما يقارب 2500 
استطاعتها  تبلغ  التي  مزكفت  وسد  دونم، 
سد  بوابات  فتح  باإلضافة  دونم،   4000 ري 
والتي  الحسكة،  مقاطعة  في  الجنوبي  الخابور 
تبلغ استطاعتها ري 200 ألف دونم، وابقيت 

البوابات مفتوحة لمدة خمسة أيام. 

حامية حقول إقليم الجزيرة من 

الحرائق

التحضيرات  أن  حديثه،  في  إبراهيم  وذكر 
لحماية الحقول من الحرائق جارية على أكمل 
هيئة  قبل  من  مجموعات  تشكل  حيث  وجه، 
الهيئة  الحقول، وتقوم  الزراعة والري لحماية 
وعلى  التوجيهات،  بتقديم  المختصة  والجهات 
الجاري،  الشهر  من  السابع  في  األساس  هذا 
تم تكليف ممثلين عن هيئة الزراعة، ومؤتمر 
حماية  وقوات  الداخلي،  األمن  وقوى  ستار، 
كما  والفالحين،  المزارعين  واتحاد  المجتمع، 
مجموعات  لتشكيل  المنطقة  بلديات  اجتمعت 
حدث  أي  حدوث  حال  في  الحقول  لحماية 
بمراقبة  مكلفة  المجموعات  وهذه  طارئ، 

حقول المنطقة.
كما أن ألزام أصحاب الحصادات باصطحاب 
وجهزت  الحصاد،  أثناء  اإلطفائية  أدوات 
وستعمل  للبلديات،  التابعة  اإلطفائية  الطواقم 
الصلة،  ذات  المؤسسات  مع  الطواقم  هذه 
الحرائق،  نشوب  لمنع  الحقول  وأصحاب 

والسيطرة عليها.
شمال  في  والري  الزراعة  هيئة  بأن  يُذكر: 
وشرق سوريا، أعلنت بأنها ستفتح أبوابها في 
الـ 25 من شهر أيار الجاري الستالم محاصيل 

الزراعية. 
الهطوالت  معدالت  بأن  بالذكر  والجدير 
هيئة  بحسب  الجزيرة  إقليم  في  المطرية 
لعام  دمشق  لحكومة  التابعة  الجوية  األرصاد 

2022 بلغت كما يلي:

هبطت الليرة التركية لسابع جلسة على التوالي أمام الدوالر، لتصل 
خسائرها إلى قرابة خمسة بالمائة منذ يوم األربعاء الماضي، وتتجه 

نحو أدنى مستوياتها القياسية منذ كانون األول/ ديسمبر الماضي.
وانخفضت الليرة إلى 15.4675 مقابل العملة األمريكية، واستقرت 
عند 15.4410 للدوالر مع حلول موعد افتتاح األسواق األوروبية.
وخسرت العملة التركية حوالي 15% من قيمتها هذا العام، عالوة 
التضخم  معدل  أن  يذكر   ،2021 عام  في   %44 انخفاضها  على 
السنوي في تركيا قفز إلى 69.97% في نيسان الماضي، وهو أعلى 

مستوى للتضخم في عقدين.
وكاالت

واصلت أسعار النفط صعودها الجمعة، 
خسارة  أول  تسجيل  إلى  تتجه  لكنها 
أسبوعية منذ ثالثة أسابيع، إذ فاق تأثير 
النمو  وتباطؤ  التضخم  من  المخاوف 
في  اإلغالق  عمليات  بفعل  العالمي، 
الصين لمكافحة الجائحة، أثر القلق من 

تضاؤل إمدادات الوقود من روسيا.
برنت  لخام  اآلجلة  العقود  ارتفعت 
بالمئة،   1.7 يعادل  بما  دوالر،   1.81
بحلول  للبرميل  دوالراً   109.26 إلى 
غرينتش،  بتوقيت   0403 الساعة 
غرب  لخام  اآلجلة  العقود  وصعدت 
بالمئة،  أو 1.5  تكساس 1.55 دوالر، 

إلى 107.68 دوالراً للبرميل.
القياس  خامي  عقود  تتجه  ذلك  ومع 
نحو تسجيل تراجع أسبوعي، مع توقع 
بالمائة،  انخفاض خام برنت نحو ثالثة 
وهبوط الخام األميركي ما يقارب اثنين 

بالمائة.
احتمال  مع  تقلبا  تشهد  السوق  زالت  ما 
على  حظرا  األوروبي  االتحاد  فرض 
إلى  يؤدي  بما  الروسي،  النفط  إمدادات 
إزاء  والمخاوف  المعروض،  نقص 

الطلب العالمي المتعثر.

وقال ستيفن إينيس الشريك اإلداري في 
تجار  إن  األصول:  إلدارة  إس.بي.آي 
النفط يبحثون عن »بصيص من الضوء 
في نهاية نفق اإلغالق الصيني القاتم«.

وأضاف »مع ذلك، فإننا نعود دوما إلى 
تراجع  بين  المقارنة  مع  البداية  نقطة 
أعداد الحاالت، وزيادة تمسك السلطات 

بسياسة صفر كوفيد«.
ألسعار  الحاد  والرفع  التضخم،  أدى 
األميركي  الدوالر  صعود  إلى  الفائدة، 
عاما،  عشرين  في  مستوياته  أعلى  إلى 
إذ أن  النفط،  ما حدّ من مكاسب أسعار 
ارتفاع الدوالر يجعل النفط أعلى تكلفة 

عند شرائه بعمالت أخرى.
على  التركيز  يواصلون  المحللين  لكن 
احتمال فرض االتحاد األوروبي حظرا 
فرضت  أن  بعد  الروسي،  النفط  على 
على  األسبوع  هذا  عقوبات  موسكو 

جاز  لشركة  تابعة  أوروبية،  وحدات 
أوقفت  أن  للدولة، وبعد  المملوكة  بروم 

أوكرانيا طريقا رئيسيا لنقل الغاز.
السوق  محللي  كبير  هالي  جيفري  قال 
ارتفاع  »مع  مذكرة:  في  أواندا  في 
فإن  أوروبا،  في  الطبيعي  الغاز  أسعار 
إلى  التأثير  المحتمل أن يمتد بعض  من 

النفط«.
الطاقة  وكالة  عن  صادر  تقرير  سلط 
العوامل  على  الضوء  الخميس،  الدولية 
إن  قال:  إذ  السوق،  في  المتناقضة 
ارتفاع إنتاج النفط في الشرق األوسط، 
والواليات المتحدة، وتباطؤ نمو الطلب 
»من المتوقع أن يحوال دون حدوث عجز 
االضطراب  وسط  اإلمدادات،  في  حاد 

المتزايد باإلمدادات الروسية«.
قالت الوكالة: إنها تتوقع انخفاض إنتاج 
روسيا نحو ثالثة ماليين برميل يوميا، 
أمثال  ثالثة  نحو  أي  تموز،  يوليو/  من 
توسيع  تم  إذا  وذلك  حاليا،  المتوقف 
بسبب  عليها،  المفروضة  العقوبات 
منعت  إذا  أو  أوكرانيا،  على  حربها 

المزيد من الشراء.
وكاالت	

 الخيال»
«الهادف

الذي  الذهني،  املفتاح  هو  )اخليال 
للجنس  الرغيدة  احلياة  أبواب  يفتح 

البشري(

الهادف  خيالنا  نستخدم  لكي 
للوصول إلى ما نريد، يجب أن نتعلم 
الطرق الكفيلة، واملميزة في كيفية 

استخدامه، مثال على ذلك:

في  ناجحاً  رجالً  نفسك  تخيلت  إذا 
احلصول  وعليك  التسويق،  مجال 
محدد  مبلغ  على  سنة  خالل 
يتناسب مع ماهية عملك، وصدقت، 
تلك  تستخدم  فإنك  بذلك،  وآمنت 
الباطن،  عقلك  برمجة  في  اخلياالت 
ليحولها لك واقعاً عملياً ملموساً، 
ليحصل  يطلب  أن  اإلنسان  فعلى 
اإلميان  عليك  مبعنى  يريد،  ما  على 
الرسالة  تنقل  وأن  الباطن،  بعقلك 
قد  املهمة  وكأن  لتشعره،  إليه، 

أجنزت على أكمل وجه.

وهو  هام،  أمر  إلى  ننوه  أن  وعلينا 
التصور العقلي، يعني عليك اختيار 
تساعدك  التي  العقلية،  الصورة 
في حتقيق أهدافك في احلياة، وليس 
مجرد صور خيالية، أو أحالم يقظة.

كرة  لالعب  ميكن  ذلك:  على  مثال 
قدم، أن يتخيل نفسه، أنه سيصبح 
العبا مشهورا مثل بيليه، أو ميسي، 
على  الباطن  عقلك  تساعد  ولكي 
عليك  العقلي،  التصور  استخدام 
أن جتعل له هدفا يسعى لتحقيقه، 
ذلك  خللق  اخلطوات  بعض  وإليك 

املناخ: 

حتقيقه،  تريده  ما  معرفة  ١-عليك 
الباطن،  عقلك  بأن  تؤمن  2-أن 
تود  التي  اإلجابات  لك  سيقدم 
كل  ٣-اجمع  عليها،  احلصول 
عن  املمكنة  واألدوات  املعلومات، 
املعلومات،  هذه  ،4-انقل  املوضوع 
الباطني،  عقلك  إلى  واألدوات 
اإلجابة،  على  للحصول  وحاجتك 
اإلجابة،  وانتظر  واصبر،  استرح، 

تصرف فور تلقيك اإلجابة. 

هو  كما  باملبادرة،  اخليال  عالقة  أما 
 )%2( اإلبداعية  القدرة  معروف، 
مبادرة،  وعمل  جهد  و)٩٨%(  إلهام، 
مبعنى يجب أن يكون اخليال واملبادرة 
يتحول  املبادرة  بدون  ألنه  متالزمني، 
اخليال إلى وهم، وأحالم يقظة، لذلك 
تريد  ما  بالتحديد  تعرف  أن  عليك 

الوصول إليه.

مبدعا،  يكون  أن  ميكنه،  إنسان  كل 
األفكار  الباطن  العقل  مبنح  وذلك 
التي يحتاجها،  املواد اخلام،  أو  كلها، 

لكي يعمل ألجله. 

في  صادقة  برغبة  املواصلة  عليك 
على  وستحصل  النجاح،  حتقيق 
املهم  من  ترجوها،  التي  النتائج 
جدا أالّ تفسح اجملال ألحد أن يحبط 

مهاراتك اإلبداعية. 

الذي  املكان  إلى  ينتمي  فاإلنسان 
إحباط  ملنع  طريق  وأفضل  يريده، 
مبعامالتك  االحتفاظ  هي  مهاراتك، 
الكتمان،  في  الباطن  عقلك  مع 
من  أي شخص،  منع  تضمن  وبذلك 
فاالقتصاد  بنفسك،  ثقتك  زعزعة 
تصبح  لن  حتييه،  لم  ما  بداخلك، 
حياتك،  دائرة  في  اقتصاد  رجل 

ومجتمعك.

البوصلة

د. هاجار رستم عبدالفتاح


