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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

عدسة روناهي

الشدادي/ حسام دخيل ـ شهدت أسواق مدينة 
في  كبيراً  انخفاضاً  الحسكة  جنوب  الشدادي 
أكثر من  إلى  الخضار، بنسبة وصلت  أسعار 
100%، وذلك بسبب دخول الخضار المنتجة 

محلياً إلى األسواق. 

أسعار  ارتفعت  المنصرمة  الفترة  وخالل 
سعر  وصل  حيث  كبير،  بشكٍل  الخضار 
ليرة سورية،  آالف  إلى خمسة  البندورة  كيلو 
ليرة،  إلى 3500  والكوسا  الباذنجان  ووصل 
بينما سجل سعر البطاطا قرابة الـ 2500 ليرة 
سوريّة، بسبب اعتماد األسواق على الخضار 

المستوردة. 
خضار  تاجر  وهو  الفرحان«  »حسين  وقال 
بدأت  الخضار  أسعار  إن  الشدادي  سوق  في 
الحالي،  الشهر  مطلع  التدريجي  باالنخفاض 
في  محلياً  المنتجة  الخضار  دخول  بعد 
األسواق، مما ساهم بشكٍل كبير إلى انخفاض 

سعرها بشكل كبير، وأصبح يتناسب مع دخل 
المواطن في المنطقة. 

وأشار إلى أن كيلو البندورة في الوقت الحالي 
ليرة والـ 1200  الـ 500  يتراوح سعره بين 

المنصرم  الشهر  في  يباع  كان  بينما  ليرة، 
الخيار  أما  سوريّة،  ليرة   3000 الـ  حوالي 
سوريّة  ليرة   500 حالياً  الكيلو  سعر  فسجل 
إلى 100% من  انخفاض وصل  بمعدل  فقط، 

بـ  الكيلو  يُباع  كان  حيث  أيام  عدة  قبل  قيمته 
أنواع  بقية  حال  يختلف  وال  ليرة،   1000
ملموساً  انخفاضاً  كلها  سجلت  حيث  الخضار 
ساهم بزيادة الحركة في أسواق بيع الخضار. 
سعر  إن  المحمود«  »سليمان  المواطن  وقال 
الخضار حالياً مناسب لكافة شرائح المجتمع، 
حيث بات بإمكان الموظف والعامل الحر شراء 
الخضار، على عكس ما كانت عليه في شهر 
رمضان وما بعد رمضان، حيث كانت حكراً 
على األغنياء، أو يتعين على المواطن شراء 
الخضار بالحبة وذلك لغالء ثمنها مقارنةً مع 

دخل الفرد اليومي. 
في  الحكومية  الجهات  على  وأضاف: »يجب 
اإلدارة الذاتية دعم القطاع الزراعي في منطقة 
شمال وشرق سوريا، ألننا بلد منتج، وأرضنا 
أنواع  مختلف  تربية  على  تساعد  خصبة 
الذاتي  االكتفاء  لتأمين  وذلك  المزروعات، 
الجوار  دول  من  االستيراد  وتجنب  للمنطقة 

والذي يساهم برفع األسعار بشكٍل كبير«. 
أن  إلى  اإلبراهيم«  »حسين  المواطن  ولفت 
في  وخصوصاً  جداً،  مناسبة  حالياً  األسعار 
التي  المنافسة  حالة  بسبب  الشعبية  األسواق 
المحالت  عكس  على  التجار،  بين  تحصل 
أغلبها  الزالت  والتي  الرئيسية،  األسواق  في 
من  الرغم  على  القديم  بالسعر  الخضار  تبيع 
االنخفاض الذي شهدته أسعار الخضار، لذلك 
يتعين على دوائر التموين في المنطقة التكثيف 
عام  بشكل  األسعار  ومراقبة  جوالتها  من 

وضبط السوق لمنع التالعب.

يوفر »مطعم األقزام« في العاصمة اإليرانية 
القامة  قصار  من  للعديد  عمل  فرص  طهران 
بعد  يوماً  متزايد  بإقبال  ويحظى  المهمشين، 
يقصدها  التي  المطاعم  بات ضمن  يوم، حتى 

السياح، ليسّطر بذلك قصة نجاح مبهرة.
موسيقية  برامج  فيه  تقام  الذي  المطعم  ويقع 
مهدي  ويديره  بطهران،  بهشتي  شارع  في 
المنشأة،  ومؤسس  أيضاً  قزم  وهو  إبراهيمي 
وقال إبراهيمي إن معظم العاملين في المطعم 
المطعم  افتُتح  أنه  إلى  األقزام، وأشار  هم من 
لألقزام  عمل  فرص  لتوفير  أعوام  ثالثة  قبل 
في  المهمشة  الفئات  ضمن  يندرجون  الذين 

المجتمع.
أنشطة  يزاول  كان  أنه  إلى  إبراهيمي  ولفت 

يوفر  الذي  المطعم،  افتتاح  قبل  وفنية  ثقافية 
لزبائنه إمكانية االستماع إلى الموسيقى الحية 
والتركية،  الفارسية  األغاني  مع  والطرب 
ورغم انشغاله بإدارة المطعم، إال أن إبراهيمي 
ال يتوانى عن تأدية بعض األغاني أحياناً أمام 
رواد المكان، وذكر أنه يعمل في المطعم 25 

ينحدرون من محافظات مختلفة، 90  شخصاً 
في المئة منهم من األقزام.

وأضاف: »هذا المكان ملفت لألنظار بالنسبة 
إليهم  ينظرون  الذين  فاألقزام  القامة،  لطوال 
بخدمتهم  يقومون  الخارج  في  الشفقة  بعين 

هنا«.

جذب السياح

يقوم  حيث  السياح،  يجذب  المطعم  بأن  وأفاد 
هذا  إلى  ضيوفهم  بجلب  السياحيون  األدالء 
المكان، ونوه بأنه يعتزم افتتاح فروع في مدن 

أخرى وخارج البالد أيضاً.

وأعرب ثناء هللا شهناوازي عن سعادته بالعمل 
في هذا المطعم، مؤكداً أنه ال يشعر بأنه قصير 

القامة في هذا المكان.
الشكر  عاماً(   26( سلطاني  رضا  وأبدى 
لمدير المطعم على منحه فرصة عمل في هذه 

التي  عاماً(   34( آغازاده  شبنم  أما  المنشأة، 
تعمل رئيسة للنوادل، فقالت إنها سعيدة بالعمل 

في بيئة مريحة كهذه.
وكاالت

حزام استيطاني جديد.. 
أنقرة تهيئ الظروف لترحيل الالجئين 

السوريين صوب األراضي المحتلة...«11

مالفا علي: 
االحتالل التركي يحتل مرتبة الصدارة 

عالميًا في محاربة اإلعالم الحر

من خالل اللقاءات التي نجريها في صحيفتنا »روناهي« ما بين فترة 
وأخرى مع فتيات انخرطن في المجال الرياضي، نجد بأنهن لم يصلَن 

لحلمهن وهدفهن إال بعد عناًء طويل...«12

توحدت مصالحهم وأهدافهم في استهداِف اإلدارِة الذاتّية ونموذج 
الشراكِة الوطنّية في مناطقها، فتوّحدت بالنتيجِة أعمالهم وخططهم 
واالحتضاِن  والدعم  اإلدارِة  بين  ما  المهاَم،  بينهم  فيما  وتوّزعوا 
والتمويِل والتنفيِذ، وتشّكل مثلث العالقة من الميت التركّي والمجلس 
الوطني وشبكات الجواسيس، واستثمرت أنقرة رغبة داعش المهزوم 

باالنتقاِم، فيما تطّلع ِضعاُف النفوِس للمكاسِب المالّية...«9

الرياضية وصعوبة  الفتاة 
الوصول للحلم والهدف...

اعترافات عناصر داعش تكشف 
شبكة عالقاتها وإدارتها وتمويلها

قسد توجه رسالة طمأنة 
لشعوب شمال وشرق سوريا

19 حزيران.. عام آخر 
والطفولة السورية بعيدة 

عن عالمها..!

نساء عين عيسى: تضحيات 
شهيدات حلنج ملهمة 

للنساء في مواصلة 
النضال والمقاومة

لجنة اقتصاد المرأة 
لالهتمام  تسعى 

الزراعية  بالمشاريع 
المروية أكثر هذا العام

رأت الرئيسة المشتركة التحاد اإلعالم الحر في شمال 
اإلعالم في  يعيشه  ما  إن  مالفا علي،  وشرق سوريا 
التركي، وفقدانها  االحتالل  دولة  تخبط  دليل  تركيا، 
القدرة على التحكم باألمور، وبالمشاكل الناجمة في 
الداخل، وأكدت، أن دولة االحتالل التركي باتت تحتل 
المراتب األولى في محاربتها للحرية اإلعالمية....«6 

أكدت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بأن كافة 
تشكيالتها العسكرية والمختصة بجميع صنوف األسلحة 
ليست ببعيدة عن مناطق شمال وشرق سوريا، وفي 
الذاتية  اإلدارة  مناطق  تجاه  تركي  تحرك  أي  حال 
منوهًة  فادحة،  وخسائر  شرسة  مقاومة  ستواجه 
أي موافقة  اللحظة على  لم تحصل حتى  أنقرة  أن 

دولية بشن هجمات عدوانية...«4 

األطفال السوريون هم أكبر الضحايا في 
حيث  العنف  من  األوجه،  متعددة  بيئة 
بمختلف  الوحشي  لالضطهاد  يتعرضون 
أشكاله، وبمناسبة التاسع عشر من حزيران، 
الزال االغتصاب واالعتداء الجنسي الطابع 
الطاغي على عالم الطفولة السورية...«3

ثورة  أن  عيسى،  عين  ناحية  نساء  أكدت 
أوجعت  المرأة في شمال وشرق سوريا، 
المحتل التركي؛ لهذا يتم استهداف المرأة 
السورية في شمال وشرق سوريا، بمختلف 
أساليب الحرب، بما فيها التصفية الجسدية 
من خالل اعتداءاته المستمرة على األراضي 

السورية...«2

المرأة،  اقتصاد  لجنة  اإلدارية في  أكدت 
التابعة لمؤتمر ستار »أرمانج محمد« أنهم 
اقتصاد  لجنة  يخطون خطوات كبيرة في 
المرأة، على الرغم من مواجهتهم للكثير 
إلى  ونوهت  والمعوقات،  الصعوبات  من 
رغبتهم هذا العام في تطوير المشاريع 

الزراعة المروية أكثر...«8

اإلنتاج المحلي ساهم بخفض أسعار الخضروات في األسواق المحلية

»مطعم األقزام« يروي قصة نجاح عمالقة في طهران
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سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /544/
رقم القرار /553/   

طالب التبليغ: إبراهيم الشيخ عمر              
المطلوب تبليغه: فيصل الياسين 

بن بشير                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

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

الدعوى نوع هونداي/كريت ويل/ 
لون أبيض تحمل اللوحة رقم 

/195084/ واعتبار عقد البيع 
المؤرخ  بتاريخ 2019/1/1 

جزء ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت   -2
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

تاريخ النشر في الجريدة.
...................................

 مذكرة إخطار                         
تبليغ رقم /2668/ 

على السيد: أحمد الحسين بن 
مصطفى

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 

1 من بتاريخ 2022/6/27م
للنظر بالدعوى األساس /2839/ 
المقامة عليك من قبل السيد: علي 

العكلة بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
.......................................

 .....
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /3522/ 
لعام 2022 م

على السيد: أحمد عارف بن 
عيدو الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: أحمد الغضبان 
بن مصطفى، بطلب: تثبيت عقد 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

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

.....
 مذكرة إخطار                      

تبليغ رقم /4158/ 
على السيد: أحمد فداوي بن أسود

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 

1 من بتاريخ 2022/6/27م
للنظر بالدعوى األساس /2339/ 
المقامة عليك من قبل السيد: نارت 
بلوخ بن نشأت – نورس بلوخ بن 

نشأت 
بطلب: اعتراض الغير 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
......................................

 ....
مذكرة إخطار                           

تبليغ رقم /1972/ 

على السيد: أسامة الناصر بن 
عدنان   

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 

1 بتاريخ 2022/6/27م
للنظر بالدعوى األساس /1613/ 

المقامة عليك من قبل السيد: 
إسماعيل االبراهيم بن خلف
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 ................................

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /4126/ 

على السيد: أمجد الصطوف 
المحمد   

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 

2 بتاريخ 2022/6/28م
للنظر بالدعوى األساس /2584/ 

المقامة عليك من قبل السيد: 
فاطمة حسن الحسين
بطلب: تثبيت طالق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 ................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2603/ 

لعام 20222 م
على السيد: أنور محمد 

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

صباحاً بتاريخ 2022/6/22م 
للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: عبد الرحيم أحمد المحمد، 
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 /2563/ 

لعام 20222م
على السيد: بوزان خليل أيوب 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/6/29م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: عبد الفتاح 
الحمود، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

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

مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /2563/ 

على السيد: جمعة العثمان بن سفر
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 
1 بتاريخ 2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /3707/ 
المقامة عليك من قبل السيد: أحمد 

الموسى بن يوسف
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 ................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /1431/ 

لعام 2022 م
على السيد: حسن الشيخ بن 

ديكان الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/6/29م 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                            

تبليغ رقم /4130/ 
على السيد: حسين األسعد بن 

رجب   
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 
1بتاريخ 2022/6/28م

للنظر بالدعوى األساس /1855/ 
المقامة عليك من قبل السيد: 
جركس المصطفى بن محمد
بطلب: حجز احتياطي على 

السيارة
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

تبليغ رقم /2667/ 
على السيد: حسين الصطم بن 

محمد
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 
1 بتاريخ 2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /3823/ 
المقامة عليك من قبل السيد: شيخ 

علي فواز عبود
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
...............................

 مذكرة إخطار                      
تبليغ رقم /2687/ 

على السيد: حسين حاج رجب 
المحمد

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 

1 بتاريخ 2022/6/27م
للنظر بالدعوى األساس /3781/ 

المقامة عليك من قبل السيد: 
ياسين االبراهيم بن علي
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 .................................

مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /2202/ 

على السيد: حسين عمر العلي   
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 
1 بتاريخ 2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2877/ 
المقامة عليك من قبل السيد: أحمد 

الحسون بن حسن
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
.................................

 مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /2202/ 

على السيد: حسين عمر العلي   
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 

1 بتاريخ 2022/6/27م
للنظر بالدعوى األساس /2877/ 
المقامة عليك من قبل السيد: أحمد 

الحسون بن حسن
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 ......................................

مذكرة دعوى                       
تبليغ رقم /2672/ 

على السيد: خالد القاسم بن علي
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 
1 بتاريخ 2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /3833/ 
المقامة عليك من قبل السيد: جميل 

السيخ علي
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 .............................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم القرار /530/   
طالب التبليغ: خلف الخلف بن 

حسان
المطلوب تبليغه: وليد أحمد الخلف                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري   -1

بين الجهة المدعية والمدعى 
عليه على السيارة موضوع 

الدعوى نوع سابا  لون أصفر 
تحمل اللوحة رقم /284965/ 

واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2019/10/16 جزء ال يتجزأ من 

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

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

تاريخ النشر في الجريدة.
 .......................

مذكرة إخطار                           
تبليغ رقم /4238/ 

على السيد: رائد الحمود بن حسن   
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 
1 بتاريخ 2022/6/28م

للنظر بالدعوى األساس /2599/ 
المقامة عليك من قبل السيد: 
أسماء الجعبري بنت أحمد

بطلب: تثبيت طالق
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

تبليغ رقم /2671/ 
على السيد: سمير شيخو بن 

ابراهيم خليل
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 
1 بتاريخ 2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /3831/ 
المقامة عليك من قبل السيد: 

شريف عبد المصطفى 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 ............................

مذكرة إخطار                      
تبليغ رقم /2683/ 

على السيد: سيف العبد هللا بن عبد 
هللا

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 

1 بتاريخ 2022/6/27م
للنظر بالدعوى األساس /3807/ 
المقامة عليك من قبل السيد: عبد 

العزيز شحادة بن عزيز
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 ..........................

مذكرة دعوى                            
تبليغ رقم /1987/ 

على السيد: شاهر أحمد الموسى  
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 
1 الساعة بتاريخ 2022/6/28م

للنظر بالدعوى األساس /2543/ 
المقامة عليك من قبل: أماني 

محمد خير الجراج
بطلب: تفريق وحقوق   

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 .....................................

سند تبليغ حكم 
تبليغ رقم /4258/ لعام 2022
طالب التبليغ: صالح حسن أبو 

علي                      
المطلوب تبليغه: محمد إبراهيم 

قسوم                  
الدعوى رقم اساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وان لم تحضر ستجري بحقك 
االجراءات القانونية أصوالً.

.....................................
 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم القرار /1740/ 

رقم األساس/2410/  
طالب التبليغ: طالل عبد الكريم 

الواصل
المطلوب تبليغه: عبدالكريم 

األحمد بن محمد                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

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

اللوحة رقم /329443/ واعتبار 
عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2021/3/15 جزء ال يتجزأ من 
القرار .

2- إلزام مديرية المواصالت 
الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -4

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

تاريخ النشر في الجريدة.
 ....................................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم القرار /1929/   
طالب التبليغ: عبد الغني 

المصطفى              
المطلوب تبليغه: مصطفى الهباش                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

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

نوع شان لون ذهبي تحمل اللوحة 
رقم /556966/ واعتبار عقد 

البيع المؤرخ  بتاريخ 2019/5/1 
جزء ال يتجزأ من القرار.

إلزام مديرية المواصالت   -2
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

تاريخ النشر في الجريدة.
 .................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2534/ 

لعام 20222 م
على السيد: عبد المجيد بن 
عبدالكريم عندائي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 

2022/7/27م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: علي العلي، 

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

 ....................................
سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم القرار /402/ 

رقم األساس/525/  
طالب التبليغ: يوسف أحمد علي
المطلوب تبليغه: أحمد األحمد 

السويد بن محمود                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى 
نوع شانغ هي لون أبيض تحمل 
اللوحة رقم /205733/ واعتبار 

عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2021/6/1 جزء ال يتجزأ من 

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

انبرامه.

تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 
تاريخ النشر في الجريدة. 

........................
 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم القرار /402/ 

رقم األساس/525/  
طالب التبليغ: يوسف أحمد علي
المطلوب تبليغه: أحمد األحمد 

السويد بن محمود                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى 
نوع شانغ هي لون أبيض تحمل 
اللوحة رقم /205733/ واعتبار 

عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2021/6/1 جزء ال يتجزأ من 

أميرة العمر حنان الجدوع

روناهي/ عين عيسى ـ أكدت نساء ناحية عين عيسى، أن ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، أوجعت المحتل التركي؛ لهذا يتم استهداف المرأة 
السورية في شمال وشرق سوريا، بمختلف أساليب الحرب، بما فيها التصفية الجسدية من خالل اعتداءاته المستمرة على األراضي السورية.

نساء عين عيسى: تضحيات شهيدات حلنج ملهمة للنساء 
في مواصلة النضال والمقاومة

المرأة أيقونة المراحل المتجددة

الذكرى  عيسى  عين  ناحية  نساء  واستذكرت 
حزيران   23( بتاريخ  )الثانية(  السنوية 
2020( الستشهاد المناضالت الثالث )زهرة 
قرية  في  مال(  هبون  ـ  ويسي  أمينة  ـ  بركل 
)حلنج(، التابعة لمدينة المقاومة )كوباني(، بعد 

استهدافهنَّ بطائرة »مسيرة تركية«.
وبهذا الصدد نظم مؤتمر ستار بمقاطعة كري 
ناحية  في  حاشدة  مظاهرة  أبيض  تل  سبي/ 
عين عيسى يوم األحد 2022/6/19، شارك 
سبي/  كري  مقاطعة  نساء  من  العشرات  فيها 
هذه  وتأتي  عيسى،  عين  وناحية  أبيض،  تل 
مؤتمر  فعاليات  سلسلة  ضمن  من  المظاهرة 
شهيدات  الستذكار  الفرات؛  إقليم  في  ستار 
)مجزرة حلنج(، التي انطلقت يوم السبت 18/ 

حزيران الجاري.

بروح املقاومة ننترص...

صحيفتنا  أجرت  المظاهرة،  هامش  وعلى 
فتقول  عيسى،  عين  بناحية  نساء  مع  لقاءات 
اإلدارية بمؤتمر ستار أميرة العمر: »المحتل 
السورية،  المرأة  بإنجازات  يتربص  التركي 
وما حققته من تقدم، وتطور، لفتا أنظار العالم 
أجمع الى الحركة السياسية واإلدارية والثقافية، 
التي تقودها، وتعايشها المرأة في مناطق شمال 
وشرق سوريا؛ لذلك يعلم المحتل التركي، بأن 
تطور المرأة السورية، واستمرارا لما وصلت 
إليه من النجاحات، التي تحققت، ستغير نظرة 
المجتمع للمرأة، بما فيها المرأة في تركيا، التي 
تناضل لكسر التعصب والتهميش لدورها في 

بناء مجتمعها«.
في  المناضالت  النساء  »استهداف  وأضافت: 
بالجديد  ليس  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
تدركه  ما  وهذا  المحتلة،  التركية  الدولة  على 
كل مناضلة في مناطقنا؛ لذلك نؤكد من خالل 
النضال  درب  على  السير  اليوم،  تظاهرتنا 
على  دائماً  والسير  الثالث،  بالشهيدات  أسوة 

على  والعمل  األرض،  تحرير  حتى  دربهنَّ 
محاسبة الدولة التركية الغاصبة ».

صمت املجتمع الدويل »رشعنة« 
لتعدي املحتل بحق النساء

بدورها نددت الشابة »حنان الجدوع« بصمت 

المجتمع الدولي حيال جرائم تركيا بحق النساء، 
مطالبةً بالوقوف عن هذه الجرائم ومحاسبته، 
ضده:  والنساء  األهالي  وقوف  على  وشددت 
»هنا في عين عيسى نساند درب المرأة الحرة 
رفض  على  تأكيداً  هنا  ونقف  والمناضلة، 
انتهاكات المحتل بحق األراضي السورية، أمام 
الدول صاحبة  الدولي، وعلى مرأى  المجتمع 
رافض  موقف  إبداء  دون  والنفوذ،  التأثير 

التي تستهدف كافة  التعديات، والجرائم،  لهذه 
الشعوب السورية، بما فيها النساء«. 

وشددت »حنان« في نهاية حديثها:« بالمضي 
أشكال  ضد  الحرة،  المرأة  ونظرة  سير  وفق 
عقود  منذ  عليها،  الممارس  والظلم  التسلط 
ومعاهدة  الشهادة،  درب  وسلك  الزمن،  من 
بالسير  أمينة(،  هبون،  )زهرة،  الشهيدات 

خلفهن حتى الخالص والتحرير.

روناهي/ جل أغا ـ حينما كانت الحياة مشاعاً، 
دور  انبرى  استقرار،  وال  فيها،  سكن  ال 
الحياة  سبل  إيجاد  سبيل  في  الريادي  المرأة 
واُعتُمدت  القرى،  فأُقيمت  واستقراراها، 
والبناء،  الزراعة  أسس  وتشكلت  المعابد، 
في  الجماعي  االجتماعي  الفكر  وتنمية 
المحور  المرأة  فيه  كانت  كله  هذا  المجتمع، 

األساسي، والغاية الُمثلى.
األرض،  الحياة،  عبارات  الذهن  إلى  يتبادر   
تنبعث  فمنها  المرأة،  نذكر  حينما  الجمال، 
وتمنح  تولد  مخلوقة  أول  فكانت  الحياة، 
الحب والدفء والحنان، فكالهما رمز  الحياة 
الجمال  عنصر  وألنها  والعطاء،  للخصب 
نجد أن الشعراء أول الذين نبهوا إلى ذلك في 
قصائدهم، اذ شبهوا المرأة بالطبيعة، وشبهوا 
بالورود  أيضاً  وشبهوها  بالليل،  شعرها 
أما  والسنديان،  بالحور  وطولها  واألزهار، 
الخدود كالتفاح األحمر، وثغرها بحبة الكرز، 
غابة  والخضراء  بالبحر،  الزرقاء  وعيونها 
داللياً،  رمزاً  المرأة  بقيت  هذا  فعلى  ندية، 
وهي الحياة، بل عنوان الحياة، ورقي األخالق 

والحضارة.

األهمية التاريخية للمرأة

توجت المرأة دورها الريادي الكبير منذ فجر 
التاريخ، حيث سجلت باسمها مرحلة اكتشاف 
الصيد  مرحلة  من  اإلنسان  ونقل  الزراعة، 
معاملة  وكانت  الغذاء،  إنتاج  إلى  وااللتقاط 
أسست  التي  تمييز، هي  دون  المرأة ألطفالها 

القائمة  االجتماعية،  والمساواة  العدالة  لروح 
المرأة  ابتعاد  وأيضاً  األمومية،  الجماعة  في 
ونفورها  واالستبداد،  التسلط  عن  الطبيعي 
الحقيقية  الحاجة  الجسدي، إال عند  العنف  من 
الجماعة،  أفراد  بين  السالم  شاع  قد  إليه، 
وفيضها  األخرى،  األمومية  الجماعات  وبين 
الطبيعي كان أساس المشاعة البدائية، وعدالة 
قيادتها  الجماعة  أسلمت  ولقد  الثروة،  توزيع 
لألمهات دينياً وسياسياً واجتماعياً، وعزز ذلك 
المنتج  كانت  فلقد  للمرأة،  االقتصادي  الدور 
األولى  المسؤولة  لكونها  الجماعة،  في  األول 
عن  ومسؤولة  حياتهم،  وتأمين  األطفال،  عن 
إلى  وتحويلها  الحيوانات،  جلود  تحضير 
النساجة  وكانت  وأغطية،  ومفارش  مالبس 
األواني  صنع  من  وأول  األولى،  والخياطة 
في  طويالً  وقتاً  قضائها  وبسبب  الفخارية، 
تعلمت  لألكل  الصالحة  األعشاب  عن  البحث 
شفاء  في  السحرية  األعشاب  خصائص 
وكانت  األولى،  الطبيبة  فكانت  األمراض، 
أول  وهي  األثاث،  ويصنع  البيت،  يبني  من 

موقدة لشعلة النار األولى في البيوت والمعابد، 
وكانت أول حارس عليها، وحفظت أسرارها.

انحسار دور املرأة

ورتبت  الحياة،  تشكيل  المرأة  أعادت  أن  بعد 
المجتمع  أن  إذ  ما،  خلل  حدث  المجتمع 
ويتنكر  للمرأة،  ظهره  يدير  بدأ  االنساني، 
الذكورية،  الهيمنة  لها، بشكل آخر استطاعت 
ولية  نفسها  ونصبت  الواقع،  مجريات  تغيير 
المرحلة  هذه  في  العالم  نساء  على  وسلطة، 
وفي  العالم،  مفاهيم  تغيرت  فكرياً،  المتردية 
مرحلة انعدام دور المرأة، دخل العالم مرحلة 
المرحلة  لهذه  يبقى  لكن  الهمجية،  الحروب 
ميزة، وهي الظهور بشكل متقطع في مراكز 
السلطة، والحكم وكسر هيمنة الذكور، فتغيرت 
القرى  وبقيت  الوجوه،  وتبدلت  المراحل، 
طفرة،  أحدثن  اللواتي  النساء  تذكر  والمدن 
غيرت وجه التاريخ الذكوري مرات ومرات، 

لتختفي مراحل الهيمنة الذكورية المطلقة، قبيل 
بداية العصر الحديث، وتبقى العشيرة والقبيلة 

عقبة في وجه استعادة الدور الفعلي للمرأة. 

قيمة املرأة

اللفظ  تحمل  والتي  العشيرة،  عرفت  أن  منذ 
المرأة  كانت  ما  دائما  مسماها،  في  األنثوي 
حاضرة في وجدان المجتمع، ويذكر في زمن 
ينتخوا  أن  اعتادوا  الرجال  أن  ببعيد،  يكن  لم 
القبلي  النسب  أصبح  حينها  أخواتهم،  بأسماء 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرأة، إذ يقال فالن أخو 
التاريخ  وكأن  وضحة،  أخو  وفالن  صبحة، 
كانت  ما  دائماً،  المرأة  أن  يخبراننا  والعرف 
إطار  ضمن  حتى  للنصر،  وأيقونة  نموذجاً 
المنظومات  أكثر  كانت  لربما  التي  العشيرة، 
المرأة في بعض  قيدت حرية  التي  اإلنسانية، 
والشاهد،  المشهد،  يتغير  اذا  التاريخ،  مراحل 

وتبقى المرأة أيقونة العصور كلها.

العودة إىل البداية

المرأة في هذه المرحلة التي نعيشها، من العودة 
إلى الفجر األول، إذ أنه بات من الملحوظ، الدور 
الفعلي للمرأة، داخل اإلطار المجتمعي، فعلى 
مبهرة،  نتائج  المرأة  حققت  العالمي،  الصعيد 
وأعادت إلى األذهان مرحلة الوضع الطبيعي 
إحصاء  يمكن  قد ال  الكون،  هذا  داخل  للمرأة 
كلها،  الجغرافية  البقاع  في  المرأة  إنجازات 
لكن يمكن الحديث عن التجربة للمرأة الرائدة 
يمكن  كما  سوريا،  وشرق  شمال  رقعة  داخل 
سنوات  العشر  قرابة  منذ  اإلنجازات  حصر 
الحفاظ  إلى  وصوالً  بالثورة  بدءاً  اآلن،  إلى 
على الثورة، ومن ثم الخوض في تفاصيل بناء 
مجتمع أكثر أنثوية، دون الحاجة إلى ارتكاب 
الفعلي  واالبتعاد  الذكوري،  المجتمع  أخطاء 
عن التسلط وفرض الذات، ومن ناحية أخرى، 
على  الفعلية  المرأة  إمكانية  أجمع  للعالم  بدا 
واالجتماعي،  والتنظيمي  العسكري  الصعيد 
فترة  في  بالنجاح  تكللت  كلها  االنجازات  هذه 
وجيزة، وهذا يدل على الفطرة األساسية لدى 
المرأة، التي تمنحها القدرة على إعادة تشكيل 
من  جديدة  مرحلة  المجتمعات  ومنح  الحياة، 

الرقي الفكري.
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القرار.
إلزام مديرية المواصالت   -2
الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه.
     تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف. 
   خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

تاريخ  النشر في الجريدة .
....................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم القرار /402/ 
رقم األساس/525/  

طالب التبليغ: يوسف أحمد علي
المطلوب تبليغه: أحمد األحمد 

السويد بن محمود                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى 
نوع شانغ هي لون أبيض تحمل 
اللوحة رقم /205733/ واعتبار 

عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2021/6/1 جزء ال يتجزأ من 

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

انبرامه.

تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف. 

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 
تاريخ النشر في الجريدة.

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

في الدعوى رقم األساس /1976/ 
لعام 20222 م

على السيد: علي محمد البكار 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/6/22م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: محمد حسن 
منير, بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة. 
...............................

 مذكرة دعوى                          
تبليغ رقم /2317/ 

على السيد: فيصل الرحيل بن 
محمد

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 

1 بتاريخ 2022/6/27م
للنظر بالدعوى األساس /3079/ 
المقامة عليك من قبل السيد: أحمد 

األحمد بن دليان
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 .....................................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2700/ 

لعام 20222م
على السيد: محمد الحيتو بن 

مرعي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/16م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: حمود حمود 
الخليل، بطلب: تثبيت عقد سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة.
 .............................

مذكرة إخطار                           
تبليغ رقم /1348/ 

على السيد: محمد الموسى بن علي 
– أحمد المصطفى بم مصطفى   

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 

1 بتاريخ 2022/6/27م
للنظر بالدعوى األساس /457/ 

المقامة عليك من قبل السيد: 
ابراهيم الجاسم بن حسون 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية. 
.................................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم القرار /1449/   
رقم األساس /2045/

طالب التبليغ: محمد خلف الحشاش              
المطلوب تبليغه: شعبان عقيل 

العلي                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

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

ملكية/ لون أزرق تحمل اللوحة 
رقم /936135/ الرقة واعتبار 

عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2021/11/8 جزء ال يتجزأ من 

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

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

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

مذكرة إخطار                            
تبليغ رقم /4123/ 

على السيد: محمد صالح العثمان   
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 
1 الساعة بتاريخ 2022/6/28م

للنظر بالدعوى األساس /2507/ 
المقامة عليك من قبل السيد: منيرة 

حسن العثمان
بطلب: تثبيت زواج   

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 ...................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /522/ 

لعام 20222م
على السيد: محمد علي أبو حسن 

الحضور إلى هيئة العدالة في 
اقليم دير الزور، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 

2022/6/26م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: فايز جاسم 

الدياب، بطلب: تثبيت ملكية سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /2534/ 
لعام 20222 م

على السيد: مسلط النافع بن 
حسين الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 

في 2022/7/27م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: علي 
العلي، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة. 
..............................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /864/
رقم القرار /670/ 

طالب التبليغ: مودة  المحمود بنت 
محمد               

المطلوب تبليغه: محمود زغير 
األسود                    

موضوع الدعوى: تفريق لعلة 
الغياب   

خالصة القرار:
التفريق بين الزوجة   -1

والمدعية مودة بنت محمد والدتها 
عائشة تولد حمرة ناصر  5/26/ 

1986 وبين زوجها المدعى 
عليه محمد زغير األسود  لعلة 

الغياب واعتباره طلقة بائنة بينونة 
صغرى وإلزام المدعية بالعدة 

الشرعية.
إلزام المدعى عليه بدفع   -2

مؤخر المهر للمدعية وقدره 
/300000/ ثالثمائة ألف ليرة 

سورية.
إلزام المدعية عليه بدفع   -3
نفقة زوجية للمدعية واعتباراً من 
تاريخ االدعاء وحتى انتهاء عدتها 
الشرعية بواقع /70000/ سبعين 
ألف ليرة سورية شهرياً تنقلب إلى 

نفقة عدة. 
4-  إلزام المدعى عليه بأن 
يدفع للمدعية نفقة أطفال واعتباراً 
من تاريخ االدعاء وحتى بلوغ كل 
منهم سن الحضانة  /15/ سنة من 

عمره بواقع/50000/ خمسين 
ألف ليرة سورية شهريا لكل واحد 

منهم.
5-  إلزام المدعى عليه  
بإعادة المصاغ الذهبي للمدعية 
وهو /سلسال عدد /2/ وأساور 

عدد /3/ ومحبس وحابس وزنها 
/50/ غرام عيار /21/ قيراط 
عينا وفي حال تعذر ذلك دفع 
قيمتها  نقداً وقت التحصيل.

إلزام مدير السجل المدني   -6
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -7

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

تاريخ النشر في الجريدة.
 .........................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم القرار /1984/ 
رقم األساس/1832/  

طالب التبليغ: ميزر السويده بن 
محمد

المطلوب تبليغه: حسن العنان بن 
منيف                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى 

نوع هافي ريو لون أبيض تحمل 

اللوحة رقم /656211/ واعتبار 
عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2022/1/25 جزء ال يتجزأ من 
القرار.

إلزام مديرية المواصالت   -2
الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 

تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 
تاريخ النشر في الجريدة.

 ...................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /2921/ 
لعام 20222م

على السيد: ميمون وليد الناصيف 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/6/23م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: أحمد خلف 
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 /2898/ 

لعام 2021 م
على السيد: نوري العيسى بن 
عيسى  الحضور إلى ديوان 

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

بتاريخ  2022/6/22م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد:موسى 
العضيب بن علي، بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

................................
سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1852/

رقم القرار وتاريخه /1564/ 
طالب التبليغ: ياسر الحسن العلي 
بن علي               
المطلوب تبليغه: ماهر ماهر بن 

حسين                    
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى 
نوع شاحنة لون أبيض تحمل 

اللوحة رقم 467399 واعتبار 
عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2021/7/4 جزء ال يتجزأ من 
القرار .

إلزام مديرية المواصالت   -2
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

تاريخ النشر في الجريدة. 
 .............................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم القرار /789/ 
رقم األساس/1400/  

طالب التبليغ: ياسر الكدرو بن 

شرجي
المطلوب تبليغه: جاسم الخلف بن 

محمد                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

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

نوع كيا لون أبيض تحمل اللوحة 
رقم /318963 / واعتبار عقد 

البيع المؤرخ  بتاريخ 2020/5/1 
جزء ال يتجزأ من القرار.

إلزام مديرية المواصالت   -2
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

تاريخ النشر في الجريدة.
................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم القرار /402/ 
رقم األساس/525/  

طالب التبليغ: يوسف أحمد علي
المطلوب تبليغه: أحمد األحمد 

السويد بن محمود                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى 
نوع شانغ هي لون أبيض تحمل 

اللوحة رقم /205733 / واعتبار 
عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2021/6/1 جزء ال يتجزأ من 
القرار.

إلزام مديرية المواصالت   -2
الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه.

تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف. 

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 
تاريخ النشر في الجريدة.
...............................

مذكرة دعوى                    
تبليغ رقم /4202/ 

على السيد: عبد الرحمن كامل 
شيخو

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 

1 بتاريخ 2022/6/27م
للنظر بالدعوى األساس /2895/ 

المقامة عليك من قبل السيد: 
مصطفى محمد كنش

بطلب: تثبيت بيع سيارة 
وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

...............................
سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1414/

رقم القرار /1821/ 
طالب التبليغ: رامز الحسين بن 
حجي               
المطلوب تبليغه: أدهم نبي بن 

شمسي                    
موضوع الدعوى: فسخ عقد بيع   

خالصة القرار:
فسخ عقد البيع الجاري   -1
بتاريخ2021/1/20م بين الجهة 

المدعية والمدعى عليه على 
المقسم رقم/27/ من المنطقة 

غرب وشمال المساكن لعلة عدم 
تكملة الثمن من قبل المدعى عليه 
وإعادة الحال إلى ما كان عليه 
قبل التعاقد بين الجهة المدعية 
والمدعى عليه وإلزام المدعى 

عليه بتسليم المقسم للجهة المدعية 
خالياً من الشواغل والشاغلين.

إلزام الجهة المدعية بدفع   -2
مبلغ قسم من قسم الثمن الذي دفعه 

المدعى عليه /75000/خمسة 
وسبعين ألف دوالر أمريكي أو 
مايعادلها بالعملة السوريّة وقت 

تنفيذ القرار.
إلزام الجهة المدعية   -3
بأن تدفع للجهة المدعى عليها 
مبلغ وقدره/32,990/ فقط 
اثنين وثالثين ألف وتسعمائة 
وتسعين دوالر أمريكي أو ما 
يعادلها بالعملة السورية وقت 

التنفيذ وهي قيمة اإلنشاءات في 
األساسات والقبو التي دفعها 

المدعى عليه بحسب تقريرالخبير 
المدني الجاري وفي اإلضبارة 

والمؤرخ 2022/5/15وجعل هذا 
التقريرالمساحي جزء ال يتجزأ من 

هذا القرار.
4-  اعتبار مبلغ العشرة ألف 
دوالر أمريكي التي دفعها المدعى 

عليه للجهة المدعية كرعبون 
بمثابة تعويض للجهة المدعية 

جراء نكول المدعى عليه عن تنفيذ 
العقد وتكملة باقي الثمن. 

تضمين المدعى عليه   -5
الرسوم والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 
تاريخ النشر في الجريدة.

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

تبليغ رقم /4237/ 
على السيد: خلف المصطفى 

الحجي   
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج  ديوان غرفة 
1 بتاريخ 2022/6/28م

للنظر بالدعوى األساس /2647/ 
المقامة عليك من قبل السيد: أمونة 

العويس بنت أحمد
بطلب: تثبيت طالق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
............................

                                                                  
سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /122/

رقم القرار /638/  
طالب التبليغ: أحمد إسماعيل 

حسين المحمد              
المطلوب تبليغه: ممدوح محمد 

العمر                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى 
نوع سكودا لون ابيض تحمل 

اللوحة رقم 801648 واعتبار 
عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2019/1/1 جزء ال يتجزأ من 
القرار.

إلزام مديرية المواصالت   -2
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

تاريخ النشر في الجريدة. 

قامشلو/ ميديا غانم - األطفال السوريون هم أكبر الضحايا في بيئة متعددة األوجه، من العنف حيث يتعرضون 
لالضطهاد الوحشي بمختلف أشكاله، وبمناسبة التاسع عشر من حزيران، الزال االغتصاب واالعتداء الجنسي الطابع 

الطاغي على عالم الطفولة السورية.

السورية  والطفولة  آخر  عام  حزيران..   19
بعيدة عن عالمها..!

عوائل الشهداء في الشدادي: هذه األرض ستكون مقبرة للمحتل

تعد األزمة في سوريا التي بدأت عام 2011 
المؤسسات  حسب  اآلن،  حتى  والمستمرة 
والخبراء ثاني أخطر أزمة إنسانية بعد الحرب 
حيث   ،)1945 )1939ـ  الثانية  العالمية 
األمم  إحصائيات  حسب  ضحاياها  عدد  بلغ 
اإلنسان  لحقوق  السوري  والمرصد  المتحدة، 
ألف مفقود، و13  610 ألف ضحية، و100 

مليون الجئ ونازح، حتى نهاية 2021.
يعيشها  الزال  التي  الحرب،  سنوات  وخالل 
السوريون، فقد مورس العنف بأشكاله، إضافة 
إلى االنتهاكات والجرائم، كما وخلفت الحرب 
وحتى  التحتية،  والبينة  البشر،  بحق  أضراراً 
الطبيعة لم تسلم منها، ولكن وفق الخبراء، فإن 
الفئة األكثر تضرراً من هذه األزمة، والحرب 
الجسدية  وقوتهم  تفكيرهم  ألن  األطفال،  هم 
لحماية أنفسهم من العنف لم تكتمل بعد، فبعد 
أحد عشر عاماً من الحرب واألزمة، وبمناسبة 
اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في 
حاالت النزاع المصادف لـ 19 حزيران، كما 
نتساءل ما  المتحدة عام 2015،  أعلنته األمم 

وضع الطفولة في سوريا؟. 

ماذا جلبت الحرب للطفولة يف 
سوريا؟!

بتاريخ  الصادر  المتحدة  األمم  تقرير  حسب 
آذار 2022 ولد خمسة ماليين طفل في   11
 2011 السورية   الحرب  بداية  منذ  سوريا، 
هؤالء األطفال، ولدوا في زمن الحرب؛ لذا لم 
التقرير ذاته، أن 553  يروا سواه، وجاء في 
والجوع  التغذية  سوء  من  يعانون  طفل  ألف 
في  أطفال  ثالثة  من  واحد  وبأن  الشديدين، 
سوريا، يعانون من األمراض النفسية، كالقلق، 
والتوتر وغيرها، ناهيك عن فقدان 900 طفل 
ثالثة  كل  )واحد من  في عام 2021  لحياتهم 

الكلي  العدد  بلغ  بينما  األلغام(،  بسبب  منهم 
لضحايا األطفال خالل زمن الحرب حتى نهاية 
2021 إلى 13 ألف طفل، ولم تؤثر ظروف 
الحرب على األطفال بعد الوالدة فقط، بل كان 
له تأثير عليهم، حتى وإن كانوا أجنة في بطون 
أمهاتهم، حيث بلغ عدد النساء الحوامل، الالتي 
يعانين من ضعف جسدي شديد إلى 265حالة.
األلمانية  المنظمة  وصفت  أخرى،  جهة  من   
 ،Save The Children الطفولة«  »أنقذوا 
في تقرير صدر في   15 آذار 2022، سوريا 
وقالت:  لألطفال«  للغاية  خطيرة  »بيئة  بأنها 
 6.5 منهم  سوري،  مليون   14.6 »يحتاج 
مليون طفل إلى مساعدة إنسانية، واستناداً إلى 
من  المتسربين  عدد  بلغ  المنظمة،  إحصائية 
المدارس 2.4 مليون طفل، إلى جانب ازدياد 
الفتيات، واستخدام األطفال في  حاالت زواج 

العمل والحرب.
وحسب اإلحصائيات الرسمية لحكومة دمشق، 
فإن أكثر من عشرة آالف مدرسة، أي %42 
من المدارس السورية تضررت مبانيها، بينما 

النصف اآلخر قد دمر نهائياً. 
أما المركز األمريكي ألبحاث »نومبيو«، فقد 
التاسعة  المرتبة  في  تأتي  سوريا  بأن  كشف، 
على مستوى العالم في عام 2021 من حيث 
بحق  المرتكبة  الجرائم  ذلك  في  بما  الجرائم، 

األطفال.

االعتداءات الجنسية عىل أطفال 
سوريا عام 2022

يعد االعتداء والتحرش الجنسي على األطفال، 
انتهاكاً  ويعدً  وحشية،  األعمال  أبشع  من 
لمعايير حقوق اإلنسان، وعلى الرغم من ذلك، 
العالم،  أنحاء  جميع  في  الجريمة  هذه  تنتشر 
والتحرش،  واالعتداء  االغتصاب  وتتضمن 
فإن  العالمية؛  واإلحصاءات  للبحوث  ووفقا 
يتعرضون  العالم،  أطفال  من  بالمائة   70
الجنسي بشكل مباشر  لالغتصاب، واالعتداء 
في حياتهم، وفي كل عام يتعرض 200 ألف 
طفل لهذه الجريمة، وحسب اليونيسف فإن 83 
ما  يخفون  الجريمة،  هذه  ضحايا  من  بالمائة 

تعرضوا إليه، وال يتقدمون بشكوى.
عن  تكشف  ال  األسر  أن  المنظمة،  وتجد 

ويتم  الجريمة، 
بسبب  إخفاؤها؛ 
شعورهم بالحياء 
وعدم  والخوف، 
المجتمع  تقبل 
وهذا  للضحية، 
يحصل  األمر 
سوريا  في 
ال  لذلك  أيضاً؛ 
توجد إحصاءات 
غير  أو  رسمية 

األطفال،  على  الجنسي  االعتداء  عن  رسمية 
وإليكم البعض من الحاالت، التي حصلت في 

عام 2022، في سوريا:
في مدينة منبج بشمال وشرق سوريا في 28 
كانون الثاني من العام الجاري، تم العثور على 
العمر  من  بلغت  والتي  ياسمين،  الطفلة،  جثة 
للمرصد  وفقاً  قمامة،  سلة  في  سنوات  خمس 
السوري للحقوق اإلنسان، فإن الفتاة تعرضت 
حتى  نحرها  فتم  رجل،  قبل  من  الغتصاب 
الموت من قبل عائلتها، ورميها داخل حاوية 

القمامة.
وفي 12 من حزيران الجاري، تعرضت في 
مدينة الباب المحتلة من قبل تركيا، ومرتزقتها، 
ما يُسّمى بالجيش الوطني السوري طفلة تبلغ 
قبل  من  لالغتصاب  سنوات  أربع  العمر  من 
ما  المدينة؛  في  الشامية،  للجبهة  تابع  مرتزق 

أثار غضباً شعبياً هناك.
حزيران  من   12 بتاريخ  أعزاز  مدينة  وفي 
الجاري، تعرضت طفلة تبلغ من العمر خمس 
سنوات لالغتصاب، والضرب المبرح من قبل 
ابن عم والدها، في مخيم الحرمين في المنطقة، 

التي تحتلها تركيا ومرتزقتها.
بحق  التعنيف  مدى  بينت  الثالثة  الحاالت 
ظل  في  منهم،  اإلناث  وخاصة  األطفال، 

ظروف الحرب الدائرة في سوريا.

أسباب ارتكاب الجرائم يف زمن 
الحرب..!

الجرائم  هذه  مثل  ارتكاب  ألسباب  توضيحاً 
االغتصاب،  جريمة  وزيادة  الطفولة،  بحق 
والمختص  الخبير،  أفادنا  األطفال،  لدى 
هللا:  عبد  بنكين  والتربوية،  النفسية  بالشؤون 
الجنسي  واالعتداء  األطفال،  ضد  »العنف 

األزمة  قبل  سوريا  في  منتشراً  كان  عليهم، 
أيضاً، لكنه ازداد في الفوضى واألزمة، التي 
حالة  تعيش  حيث   ،2011 منذ  البالد  تعيشها 
تراكمت   2011 فمنذ  والحرب،  الصراع 
وانعدام  الهجرة  مثل،  االجتماعية،  المشاكل 
التعليم،  ونقص  لألسر،  االقتصادي  الدخل 
إلى  أدت  الظروف  هذه  والبطالة،  والفقر 
ونتيجة  وتراجعه؛  المجتمع  الوعي  تدهور 
لذلك تدهورت البيئة المجتمعية، وخاصة لدى 
الرجال، ولعدم وجود مؤسسات رقابية وقانون 
صارم، تتفاقم هذه الجرائم أكثر فأكثر؛ وبسبب 
الجرائم،  هذه  ازدادت  االقتصادي  الوضع 
واالعتداءات على الطفولة، ومنها تكاثر زواج 

القاصرات«.

الحلول املؤقتة...

عبد  بنكين  النفسي  واألخصائي  الخبير  وشدد 
لهذه  حد  لوضع  األساسية  الحلول  أن  هللا: 
السورية،  األزمة  بحل  مرتبط  الجريمة، 
ومن جانبه سلط الضوء على الحلول المؤقتة 

المساهمة في تدني حاالت هذه الجرائم.
مؤقتة،  حلول  »هناك  حديثه:  نهاية  وفي 
وحماية  المجتمعي،  الوعي  بتنمية  تبدأ  والتي 
األطفال، كما يجب توفير بيئة داعمة ومناسبة 
وصديقة لألطفال، إلى جانب إيالء المزيد من 
ومؤسساته،  التعليم  بمجال  واالهتمام  الدعم، 
وكذلك تطوير الوضع االقتصادي، حيث تقوم 
العديد من األسر بإرسال أطفالها للعمل، وهذه 
جريمة ترتكب بحق الطفولة في العمل، ويكمن 
بتقوية عالقاتهم مع  هذا  األسرة من كل  دور 
الجوانب  من  ثقافتهم  تطوير  فيجب  أطفالهم، 
تزداد  حتى  الجنسية،  الثقافة  خاصة  كافة، 
معرفتهم بها، ويتمكنوا من حماية أنفسهم من 

هذه البيئة المعنفة«.

عوائل  أدانت  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
الحسكة،  جنوب  الشدادي  ناحية  في  الشهداء 
المستمر  تركيا  وقصف  التركية،  التهديدات 
على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدة في 
ذلك، أنها تهدف إلى إحياء داعش من جديد، 
سوريا  قوات  حققتها  التي  االنتصارات  بعد 
الديمقراطية على المرتزقة، وطردهم من آخر 
معقل لهم في بلدة الباغوز في الريف الشرقي 

لدير الزور.
تواصل  التركي  االحتالل  دولة  الزالت 
تهديدها، وقصفها على مناطق شمال وشرق 
سوريا، وذلك بهدف قطع المزيد من األراضي 

السورية على طول الحدود.
وفي هذا الصدد، استنكرت عوائل الشهداء في 
قبل  من  المستمرة  التهديدات  الشدادي،  ناحية 
اآلمنة،  المناطق  على  التركي  االحتالل  دولة 
ديموغرافية  وتغيير  أهلها  تهجير  ومحاولة 

المنطقة.

رد الفعل الشعبي تجاه 

خروقات تركيا

الشهيد  شقيق  الخلف  حسن  المواطن  وقال 
االحتالل  »يحاول  لصحيفتنا:  الخلف  حسين 
بعد  داعش  مرتزقة  إحياء  جديد  من  التركي 
الخسارة، التي مني بها على أيدي أبطال قوات 
الديمقراطية، فضالً عن محاولة دولة  سوريا 
االحتالل التركي لتغيير ديموغرافية المنطقة، 
المرتزقة،  عوائل  وإسكان  األهالي،  وتهجير 

التي تقاتل مع تركيا«.
وأضاف الخلف، أن هذه األرض سقيت بدماء 
آالف الشهداء من مختلف الشعوب المتعايشة 
تكون  لن  األرض  هذه  إن  على  مؤكداً  فيها؛ 
لقمة سائغة للمحتل ومرتزقته، بل على العكس 
تماماً ستكون مقبرة لهم في حال التفكير بشن 

أي هجوم على المنطقة.
مؤسسة  في  الشبيبة  لجنة  قال عضو  وبدوره 
األسعد:  أمجد  الشدادي  في  الشهداء  عوائل 
واحداً  صفاً  تقف  المنطقة،  شعوب  كافة  »إن 
ضد أي تهديدات تركية، تحاول زعزعة أمن 

واحدة  يداً  المنطقة، وسنقف جميعاً  واستقرار 
بالشعوب المتعايشة في مناطق شمال وشرق 
للذود والدفاع عن أرضنا، وحمايتها  سوريا؛ 

من المحتل«.
التركي  االحتالل  دولة  سياسة  »أن  ولفت: 
أمجاد  بإعادة  ورغبتها  للعالم،  واضحة  باتت 
وفرض  جديد  من  العثمانية  اإلمبراطورية 
هيمنتها على المنطقة، وتسعى دائما لزعزعة 
عدوانها،  خالل  من  المنطقة  واستقرار  أمن 
الدول  الخاصة وتدخلها في شؤون  وأجنداتها 

بقواتنا  كاملة  ثقة  على  نحن  ولكن  المجاورة، 
العسكرية، وقدرتها على التصدي ألي مشروع 

يهدف لزعزعة أمن واستقرار المنطقة«.
جزء  التهديدات  هذه  أن  على  األسعد،  وأكد 
اللعب  ومحاولتها  الخبيثة،  تركيا  سياسة  من 
الشائعات  وبث  الخاصة،  الحرب  وتر  على 
إلضعاف نفوس أبناء المنطقة، مضيفاً »نحن 
نؤكد أن هذه الشائعات لن تنال من عزيمتنا، 
وإصراراً  قوة  تزيدنا  تماماً  العكس  على  بل 

على التشبث بأرضنا«.

 الدكتاتورية
 والديمقراطية
في اإلسالم

الكثيرون كتبوا عن نظام الحكم في اإلسالم، وكل 
حسب وجهة نظره، ومن مكانته في المجتمع، 
فمنهم  عليها،  اعتمد  التي  ومن حيث مراجعه، 
من اعتمد على النص القرآني فقط، ومنهم من 
اعتمد على األحاديث النبوية، ومنهم من جعل 
سيره الخلفاء، وعصور الخالفة نموذجا للحكم 
اإلسالمي، ونحن إذا نظرنا بعين الواقعية إلى 
نظام الحكم في اإلسالم، نقول بكل وضوح: إن 
المجتمعية  الحياه  نواحي  يشمل  دين،  اإلسالم 
على  وباعتمادنا  الحكم،  نظام  فيها  بما  كافة، 
القران  وهو  اإلسالم،  في  األول  المصدر 
للحكم  المطلقة  المركزية  لنا  تتوضح  الكريم، 
والوجود،  الكون،  في  الحكم  ألن  اإلسالمي؛ 
واألرض والمجتمعات، التي تعيش عليها، هو 
هلل، الذي ال يمكن ألحد أن يسأله، لماذا حكمت 
هكذا؟ ولم تحكم هكذا؟ اآلية الكريمة تقول: »ال 
ا يَْفعَُل َوُهْم يُْسأَلُوَن« ثم يأتي من بعده  يُْسأَُل َعمَّ
نبي اإلسالم، أو نبي األمة المحمدية، الذي كان 
ينطق بحكم اإلله، فهو المرجع األول بعد اإلله، 
وإذا قضى أمرا ال يحق ألحد أن يختار غيره، 
َواَل  ِلُمْؤِمٍنۢ  َكاَن  »َوَما  الكريمة:  اآلية  تقول 
ُ َوَرُسولُهُۥٓ أَْمًرا أَن يَُكوَن لَُهُم  ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى ٱللَّ
َ َوَرُسولَهُۥ فَقَْد  ٱْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم ۗ َوَمن يَْعِص ٱللَّ
بِينًا«، والنبي مأمور أن يحكم بين  اًل مُّ َضلَّ َضلَٰ
الناس بما أراه هللا، وهو ال ينطق عن الهوى، 
وال يقضي بين الناس إال بالحق والعدل، كما في 
دَاوُۥدُ  قوله تعالى لداود عليه الصالة والسالم »يَٰ
فِي ٱأْلَْرِض فَٱْحُكم بَْيَن ٱلنَّاِس  َك َخِليفَةً  إِنَّا َجعَْلنَٰ
ِۚ  إِنَّ  َّبِعِ ٱْلَهَوٰى فَيُِضلََّك َعن َسبِيِل ٱللَّ بِٱْلَحّقِ َواَل تَت
ِ لَُهْم َعذَاٌب َشِديدٌۢ بَِما  ٱلَِّذيَن يَِضلُّوَن َعن َسبِيِل ٱللَّ

نَُسواْ يَْوَم ٱْلِحَساِب«.
 فالمسلمون اليوم غير مختلفين أبدا في حكم هللا، 
أو حكم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه 
وسلم، ولكن مشكلة الحكم اإلسالمي في الدول 
محمد  النبي  عهد  بعد  قامت  التي  اإلسالمية، 
بعدم  تحكم  كانت  وسلم،  وآله  عليه  هللا  صلى 
معصومية الخليفة واإلمام، والحاكم اإلسالمي، 
حكاما،  البيت  أهل  أئمة  من  اتخذ  من  فمنهم 
ودولتهم،  ودنياهم،  لدينهم  معصومين  وقادة 
الخالفة  اتخذ  من  ومنهم  الشيعة،  حال  هو  كما 
أهل  كتب  في  الحكم  اتباع  جاء  التي  الراشدة، 
السنة: »عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين 
جاءت  وهكذا  بعدي«،  من  المهديين  الهاديين 
والدول  اإلسالميين،  الحكام  في  األحاديث 
الخالفة  بعد  حيث  الحكم،  وأشكال  اإلسالمية، 
الراشدة يذكرون أن النبي، قال: ثم يكون ملكا 
األموية،  الخالفة  إلى  يشير  إنه  أي  عضوضا 
في  اإلسالمية  الشورى  مبدأ  من  خرجت  التي 
والنظام  السلطة  توارث  إلى  الحاكم،  اختيار 
ثم  العباسية  الدولة  أيضا  بعدهم  ومن  الملكي، 
العثمانيين، طبعا يتجلى  إلى  المماليك، ثم  عهد 
ما  المطلق،  المركزي  الحكم  قلناه  ما  كل  في 
الوحيد  بالديكتاتورية، أي المرجع  اليوم  يسمى 
الشعب،  قبل  من  وتنفيذها  القرارات،  التخاذ 

والمجتمع.
في  فتتجلى  اإلسالم،  في  الديمقراطية  أما   
الشورى، وأمر هللا سبحانه وتعالى لنبيه محمد، 
ۖ َولَْو ُكنَت  ِلنَت لَُهْم   ِ َن ٱللَّ بقوله،  فَبَِما َرْحَمٍةۢ ّمِ
فَٱْعُف   ۖ َحْوِلَك  ِمْن  واْ  لَنفَضُّ ٱْلقَْلِب  َغِليَظ  فَظًّا 
فَإِذَا   ۖ ٱأْلَْمِر  فِي  َوَشاِوْرُهْم  لَُهْم  َوٱْستَْغِفْر  َعْنُهْم 
ِليَن،  َ يُِحبُّ ٱْلُمتََوّكِ ِۚ  إِنَّ ٱللَّ َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ٱللَّ
أمره بمشاورة أصحابه في األمور، ثم أن من 
الكريم  القرآن  بعد  اإلسالمي  التشريع  مصادر 
اتخاذ  على  األمة  علماء  إجماع  النبوية  والسنه 

قرار ما، ديني أو دنيوي.
العرف،  هناك  األمة  علماء  اجماع  بعد  ومن   
الناس بينهم من األحكام،  وهو ما تعرف عليه 
في  الديمقراطية  وألوان  أشكال  من  أيضا  هذا 
اإلسالم، أما إذا تحدثنا عن أشكال الديمقراطية، 
والفيدرالية، والكونفدرالية، وغيرها نجد آثارها 
في الممالك اإلسالمية قديما، أو في بعثات النبي 
اإلسالمية،  البلدان  إلى  وسلم  عليه  هللا  صلى 
وبين  بينهم  أصحابه،  إلى  األحكام  أوكل  حيث 
الحكم  نظام  إن  نقول:  حال  كل  وعلى  الناس، 
في اإلسالم ليس دكتاتوريا، وال ديمقراطياً، انما 
هو نظام مرن مبني على أمر واحد، وهو العدل 
أَْهِلَها  إِلَٰى  اأْلََمانَاِت  تَُؤدُّوا  أَن  يَأُْمُرُكْم   َ للاَّ »إنَّ 
إِنَّ   ۚ بِاْلعَْدِل  تَْحُكُموا  أَن  النَّاِس  بَْيَن  َحَكْمتُم  َوإِذَا 
َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا«. ا يَِعُظُكم بِِه ۗ إِنَّ للاَّ َ نِِعمَّ للاَّ

الدين والحياة

حممد القادري
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الجلدي الطفح 

أمراض األغشية المخاطية للفم

د. جورج لحدو

إن الطفح الجلدي عبارة عن منطقة في الجلد 
الناس  معظم  إن  والتهيج،  بااللتهاب  مصابة 
معرضون لإلصابة بالطفح الجلدي في مرحلة 
معينة في حياتهم وفي معظم الحاالت ال يُشكل 
حالة  يكون  وإنما  الحياة  على  خطًرا  الطفح 

عابرة.
يُحتمل في حاالت نادرة أن يشكل الطفح إشارة 
لحالة تشكل خطًرا على حياة المريض، فحتى 
الطفح الجلدي لدى األطفال شائع جدًّا ومعظم 
الناحية  من  أهمية  ذات  ليست  الطفح  حاالت 

الصحية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

للعالجات  الطفح  استجابة  عدم  حال  في  ـ 
البيتية.

ـ عند تفشي الطفح في أجزاء واسعة من الجسم 
وظهوره في مناطق مثل: األُربيَّة، والعينين، 

والقدمين.
ـ عندما يعاني الطفل من رغبة ملحة ومستمرة 

في الحك.
ـ عند ظهور عالمات لعدوى موضعية تشمل 
المنطقة  لمس  عند  وألم  وانتفاخ،  احمرار، 

وحرارة موضعية.
في حال معرفة أن سبب حدوث الطفح الجلدي 
للسعة  التعرض  أو  جديد  دواء  تناول  هو 

حيوانات.

حمى،  األعراض:  هذه  أحد  ظهور  عند  ـ 
عند  صفير  سماع  أو  التنفس  في  وصعوبة 

التنفس.

أعراض الطفح الجلدي

قد يظهر الطفح في أي منطقة في الجسم فقد 
في  متفشيًا  أو  موضعيًّا  الجلدي  الطفح  يكون 
كل الجسم حيث أن الطفح الجلدي الذي يكون 
نتيجةً  يكون  ما  غالبًا  الجسم  كل  في  متفشيًا 

لعدوى فيروسية أو لرد فعل تحسسي.
1ـ أعراض الطفح الجلدي الرئيسة:

ـ احمرار.
ـ رغبة في الحك.

ـ تورم معين وآفات جلدية مميزة. 
ـ تشققات في الجلد

ـ جفاف الجلد
ـ آفات جلدية مختلفة في الجلد.

ـ ظهور قشور في منطقة الطفح الجلدي
ـ تورم الجلد

ـ حرارة موضعية
ـإفراز سوائل في منطقة الطفح الجلدي.

2ـ أعراض الطفح الجلدي التي تشير إلى حالة 
مرضية:

ـ حساسية مفرطة للمس المنطقة المصابة.
ـ تورم ملحوظ.

ى. ـ ُحمَّ
ـ آالم المفاصل.

ـ ضيق في التنفس.
ـ ألم أو إحساس باالختناق في الحنجرة.

ـ انتشار خطوط حمراء من منطقة الطفح.

أسباب وعوامل خطر الطفح 
الجلدي

من  يعاني  المريض  أقرباء  أحد  كان  إذا 
المريض  يجعل  ذلك  فإن  الربو  أو  الحساسية 
الجلدي،  بالطفح  لإلصابة  عرضة  أكثر 
الذين يقضون  إلى ذلك فاألشخاص  باإلضافة 
في  مفتوحة  مناطق  في  الوقت  من  الكثير 
جلدي  بطفح  يصابوا  ألن  معرضون  الطبيعة 
نبتة  مثل  ُمَهيَِّجة  لنباتات  تعرضهم  نتيجة 

اص أو للسعات الحشرات. القُرَّ
1ـ األسباب الشائعة للطفح الجلدي

ـ رد فعل تحسسي نتيجة حساسية للحيوانات، 
حساسية  أو  متنوعة،  ألدوية  حساسية  أو 

للطعام.
ـ عدوى جرثومية.

ـ أعراض جانبية ألدوية متنوعة.
ـ تآكل زائد بالجلد نتيجة القيام بنشاط يتطلب 

مجهودًا أثناء ارتداء ثياب غير مالئمة.
عدوى فطرية.

ـ عدوى طفيلية مثل اإلصابة بالَجَرب.
ـ لسع الحشرات.

والرطوبة،  للحرارة،  المستمر  التعرض  ـ 
عن  الناجم  الطفح  مثل  المهيجة  وللمواد 

الحفَّاظات.
2ـ أمراض تسبب الطفح الجلدي:

ـ َحبُّ الشباب: حيث غالبًا ما يظهر في منطقة 
الوجه، والعنق والظهر.

ـ الذئبة الُحماِميًّة: وهو طفح جلدي على شكل 
فراشة في منطقة الخدين وأعلى األنف.

مميز  طفح  يصاحبه  مرض  هو  اليم:  مرض 
دائري الشكل يشبه قُْرَص إصابة الهدف.

ذات  معينة  مناطق  إصابة  هي  دَفِيَّة:  الصَّ ـ 
حدود واضحة تغطيها قشور تدعى لَُوْيحات.

مضاعفات الطفح الجلدي

ـ يُشكل بيئة مناسبة لإلصابة بالتهاب فيروسي 
وجرثومي

ـ يسبب تقرحات مفتوحة قد تصاب بالعدوى.

تشخيص الطفح الجلدي

ـ إجراء تحليل دم.
ـ أخذ خزعة من الطفح وتحليلها.

ـ سؤال المريض عما إذا كان تناول دواء أو 
طعام معين يتحسس منه.

عن  والسؤال  الطفح  ومظهر  شكل  فحص  ـ 
األعراض المصاحبة له.

عالج الطفح الجلدي

بعدوى  اإلصابة  عن  الناجم  الطفح  يكون 
فيروسية عابًرا حيث إنه يختفي من تلقاء نفسه 
في غضون بضعة أيام أو أسابيع معدودة دون 
أن يستلزم األمر تقديم عالج دوائي للمريض.

ومراهم  الحكة  ضد  األدوية  استخدام  يمكن 
األلوفيرا التي تخفف من حاالت الحكة.

يمكن في حاالت الطفح التي تزيد سوًءا نتيجة 
استعمال  والجاف  البارد  للهواء  التعرض 
استعمال  يجب  وأحيانًا  المرطبة،  الكريمات 

مراهم طبية تحتوي على ستيروئيدات.
يُعالج الطفح الناتج عن التهاب بواسطة مراهم 
مضادات حيوية أو تناول مضادات حيوية عن 

طريق الفم أو بواسطة مضادات للفطريات.
إذا فشلت المراهم الموضعية في معالجة الطفح 
حبوب  الستعمال  أحيانًا  حاجة  هنالك  تكون 
بإمكانها  والتي  الستيرويدات  على  تحتوي 

التخفيف من األعراض بشكل فعال أكثر. 

الوقاية من الطفح الجلدي

ـ المحافظة على نظافة اليدين واألظافر.
ـ االمتناع عن التعرض لمواد ُمَهيَِّجة.

تسبب  ال  آمنة  مستحضرات  استعمال  ـ 
الحساسية.

ـ التقليل من ظاهرة الحك للوقاية من اإلصابة 
بعدوى ثانوية في المنطقة المصابة.

د. دلير نواف عبد هللا

والفكين،  الفم،  تجويف  المخاطيات  تغطي 
واللسان، وأرضية الفم، والوجنتين، والحنك، 
والشفتين، وتتالءم تركيبة المادة المخاطية مع 
وظائفها الفسيولوجية، مثل: الكالم، والمضغ، 

والبلع، وما يشابهها من نشاطات.
وعند إصابة هذه األغشية المخاطية بأمراض 
بوظائفها  القيام  في  قدرتها  على  تؤثر  فإنها 
الغشاء  سالمة  تحديد  يتم  حيث  الطبيعية، 
المخاطي حسب اللون، إذ يكون ذا لوِن ورديِ 

عندما يكون سليًما ومعافى.

أمراض األغشية املخاطية للفم 
واألورام

لمنع  كحاجز  المخاطية  األغشية  هذه  تعمل 
والمواد  العضوية،  غير  المواد  اختراق 
في  الموجودة  الدقيقة  والكائنات  العضوية، 
األغشية  هذه  إصابة  وعند  والطعام،  الهواء 
المخاطية باألمراض فإن لونها يتغير وتتمزق 
األمراض  أبرز  وتشمل  المناطق،  بعض  في 

ما يأتي:
1ـ المبيضة البيضاء:

مثااًل على ذلك تغيّر لونها من الوردي لألبيض 
قد يكون داللة على اإلصابة بتلوث تسببه نوع 
من البكتيريا تعرف بالمبيضة البيضاء وتُسبب 
مرًضا يعرف باسم كانديدا أو طفح المبيّضات. 

2ـ الطلوان:
األغشية  لون  تبدل  أخرى  ظاهرة  توجد 
المخاطية لتجويف الفم للون األبيض وتعرف 
بالطلوان، والطلوان هو طبقة بيضاء ال يمكن 
تقشيرها وال تعد عالمة لمرض ما في معظم 

األحيان.
ورغم أن معظم حاالت الطلوان تكون حميدة، 
قبل  ما  مرحلة  على  داللة  بعضها  يُشكل  فقد 
اإلصابة بورم خبيث، أو قد تتحول مع مرور 
السنوات إلى ورم خبيث، حيث تظهر حاالت 
الطلوان بشكل خاص لدى األشخاص البالغين 
المشروبات  يتناولون  والذين  والمدخنين 

الكحولية.
بسبب  تلف  خلفية  على  اإلصابات  تكون  قد 
الظواهر  من  متقشر  أبيض  نخر  ظهور 

في  المخاطية  لألغشية  المبيّضة  األخرى 
تسببها  التي  الحروق  مثاًل:  الفم،  تجويف 
األطعمة الساخنة والتي غالبًا تصيب الحنكين 
عند تناول األطعمة الساخنة والتي تعمل على 

حرق الغشاء المخاطي في منطقة الفكين.
إحداث  بعد  خاماًل  يكون  الفيروس  أن  وبما 
للعصب  العصبية  العقدة  في  األولي  التلّوث 

الخامس فقد يتكرر بعدها انتشار المرض.
بمثل  يقارب ثلث األشخاص عامةً  يُصاب ما 
اإلصابة  عند  عادةً  تنشأ  والتي  الظواهر  هذه 
بالبرد أو اإلنفلونزا، أو خلل في نشاط الجهاز 
تغير  أو  نفسية،  اضطرابات  أو  الهضمي، 
وكذلك  هرمونية،  تغيّرات  أو  السنة،  فصول 

عند حدوث فشل مناعي.
3ـ األورام:

أيًضا  المخاطية  الفم  أغشية  أمراض  تتميز 
بظهور أورام، ومن هذه األمراض: إصابات 
خبيثة،  وأورام  حميدة،  وأورام  ورمية،  شبه 
في  وإصابات  اللينة،  األنسجة  في  وكيسيات 

الغدد اللعابية.
إثر  غالبًا  باألورام  شبيهة  اإلصابات  تظهر 
يكون  والذي  آلي  محفز  بسبب  تلف  وجود 
مكشوفة  مخاطية  أغشية  في  بتلّوث  مصحوبًا 
ألربعة أغشية مخاطية في الفم، وهي: الفكين، 
واللسان، والغشاء المخاطي للوجنة، والغشاء 

المخاطي للشفتين.
وسهل  ا  محمرًّ األورام  هذه  من  قسم  يكون 
في  عادةً  األورام  هذه  تظهر  حيث  النزف 

الفكين، ومنها:
 ـ الورم الُحبَْيبي الُمقَيَّح.

ذو  الُمحيطي  الترميمي  الُحبَْيبي  المرض  ـ 
الخاليا العمالقة.
ـ الورم الُحبَْيبي.
ـ الورم اللّثوي.

ـ الورم الُحبَْيبي الَحْملي.
4ـ سرطان الفم:

كورم في  الفم عادةً  تحدث اإلصابة بسرطان 
اللسان عند األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 
عاًما فما فوق، حيث يبدأ ظهور هذا النوع من 
السرطان أحيانًا كحرق بسيط في اللسان، وإذا 
لم تختِف هذه اإلصابة بعد مرور ثالثة أسابيع 
للطبيب ألخذ خزعة  التوجه  الضروري  فمن 

وتشخيص طبيعة هذا الحرق.
إن أكثر الناس عرضة لظهور مثل هذا النوع 

من السرطان هم األشخاص في سن األربعين 
يتناولون  والذين  والمدخنون،  فوق،  فما 
األشخاص  على  لذا  الكحولية،  المشروبات 
التوجه  المواصفات  هذه  عليهم  تنطبق  الذين 

إلجراء تشخيص سنويًّا.
أما إذا كان الشخص دون سن األربعين، فيكفي 
أن يتوجه إلجراء االختبار التشخيصي مرة كل 
ثالث سنوات حيث أن الكشف المبكر لإلصابة 

بهذا السرطان يجعل نسبة شفائه كبيرة جدًّا.

أعراض أمراض األغشية املخاطية 
للفم

ـ ظهور ُحَويصالت أو تآكالت أو حروق على 
غشاء الشفتين في الحد الفاصل ما بين الغشاء 
أن  الممكن  ومن  والجلد،  للشفتين  المخاطي 
تظهر أيًضا داخل تجويف الفم وعندها تكون 

معظم اإلصابات في أغشية الحنك والفكين.
ـ الشعور بعدم الراحة.

ـ األلم واللسع في منطقة اإلصابة.

أسباب وعوامل خطر أمراض 
األغشية املخاطية للفم

أمراض  لحدوث  الرئيسة  المسببات  من 
أغشية الفم المخاطية هي عدم سالمة األغشية 
ُحَوْيِصالت،  بظهور  تتمثل  والتي  المخاطية 
وتآكالت سطحية، وحروق باإلضافة لإلصابة 
بالفيروسات الهربسية، وعند اإلصابة بها في 
وتآكالت  ُحَوْيِصالت،  ظهور  تسبب  الطفولة 
واللسان  الفكين،  منطقة  في  خاصةً  وحروق 

والشفتين.
ما  الخطر  وعوامل  األسباب  أبرز  وتشمل 

يأتي:
1ـ التهاب الفم القالعي الراجع

سن  بين  األشخاص  من   %20 يصيب  حيث 
20 - 40 سنة، حيث يتسبب المرض بظهور 
حروق صغيرة بحجم رأس اإلبرة تسبب آالًما 

حادة تشبه آالم األسنان.
المناعة  في  اضطرابًا  المرض  هذا  يُسبب 
الموضعية، ويصيب كامل األغشية المخاطية 
لفراغ الفم باستثناء منطقة الفكين والحنك، وقد 
يستمر المرض من 10 - 14 يوًما إذا لم يتلقَّ 

المصاب العالج.
المرض  يحدثها  التي  التقرحات  تكون  قد 
كبيرة في أحياٍن نادرة بحيث يبلغ قطرها عدة 
سنتيمتر، وقد تكون عميقة في الغالب وتستمر 
اإلصابة بها 3 - 6 أسابيع، وتترك ندوبًا بعد 

أن تتعافى.
المرتبطة  الجلدية  األمراض  2ـ مجموعة من 

بالمناعة الذاتية
من األمراض األخرى التي تتسبب في ظواهر 
موضعية وحروق في األغشية المخاطية للفم 
المسطح  والحزاز  الفقاعي،  الجدري  مرض 

األكالّي، ومرض شبيه الفُقاع.
المخاطية  الفم  أغشية  في  اإلصابات  تكون  قد 
عند اإلصابة بهذه األمراض عالمات هامة أو 

أولية لإلصابة بأمراض أخرى.

مضاعفات أمراض األغشية 
املخاطية للفم

ـ تغيرات في مظهر فمك.
ـ صعوبة البلع.

ـ مشاكل في الكالم.
ـ االكتئاب واالنسحاب من الحياة الطبيعية.

ـ التهاب الغشاء المخاطي للفم.
ـ التهابات الفم.

ـ جفاف الفم.

تشخيص أمراض األغشية 
املخاطية للفم

المخاطية  لآلفات  الصحيح  التشخيص  يُعد 
تحديًا لطبيب األسنان والممارس العام، حيث 
للفم  المخاطي  الغشاء  آفات  تشخيص  يعتمد 
وسوابق  للمريض  شامل  تحقيق  إجراء  على 

المريض الدقيقة.
االختبارات  تكون  عادةً  ذلك  إلى  باإلضافة 
والعينات  الخزعات  ذلك  في  بما  التشخيصية 
التشخيص  لتحديد  مطلوبة  الميكروبيولوجية 
للكشف  خاص  بشكل  مهم  وهذا  المناسب، 
المبكر عن اآلفات السابقة للسرطان وسرطان 
الفم، ألن تشخيصها يعتمد بشكل أساس على 

مرحلة المرض في وقت التشخيص.
ونظًرا ألن البكتيريا والفطريات والفيروسات 
اآلفات  من  عدد  في  مسببة  عوامل 
واألمراض المخاطية هناك حاجة إلى عينات 
أي  في  االشتباه  حالة  في  ميكروبيولوجية 
اختبارات  تكون  غالبًا  لذلك  معدية،  مسببات 

الدم مفيدة في تشخيص األمراض الجهازية.

عالج أمراض األغشية املخاطية 
للفم

إن حجم هذه الحويصالت غالبًا يكبر ذاتيًّا بعد 
مرور 2 - 7 أيام، أي حين يكون المرض في 
مرور  بعد  آثاره  وتختفي  معديًا  المرحلة  هذه 
10 - 14 يوًما، في اآلتي أبرز طرق العالج:
مضاد  هو  والذي  األسيكلوفير،  مرهم  ـ 
على  يعمل  حيث  للعالج  يُستخدم  للفيروسات 

تخفيف وتقليل األعراض المرضية.
التي  الحروق  لعالج  المصاب  على  توجب  ـ 
يحوي  مرهم  استعمال  المرض  هذا  يسببها 
المريض  يقوم  حيث  الستيرويدات،  مادة 
بدهنها موضعيًّا في مكان اإلصابة، وإذا كانت 
الحروق كبيرة يُْعتمد العالج الذي يحتوي على 
ستيرويدات على شاكلة أقراص تؤخذ بواسطة 

البلع.
األلم  لتخفيف  طبيًا  الموصوف  الفم  غسول  ـ 

وعدم الراحة.
ـ الكورتيكوستيرويدات الموضعية أو الفموية 

لتخفيف االلتهاب.
ـ مثبطات المناعة للمساعدة في السيطرة على 

جهاز المناعة وتخفيف االلتهاب.

الوقاية من أمراض األغشية المخاطية للفم

ـ االمتناع عن التدخين.
ـ تناول عالجات دوائية مناسبة كالرتينويدات 

بعد استشارة الطبيب.
ـ التوقف عن شرب الكحول.

ـ تجنب التعرض المفرط للشمس لشفتيك.
ـ راجع طبيب أسنانك بانتظام.

إعالمية  صفحات  قالت   - األخبار  مركز 
موالية لحكومة دمشق، أن رئيس وأعضاء 
النظام  في  العليا  الدستورية  المحكمة 
أمام  الدستوري  اليمين  أدوا  السوري، 

الرئيس السوري بشار األسد.
عبر  الجمهورية  رئاسة  صفحة  ونشرت 
خالل  النقاش  جرى  أنه  “فيسبوك”  موقع 
رئيس  مع  السوري  للرئيس  اجتماع 
وأعضاء المحكمة الجديدة حول أهمية دور 

يتكامل  والذي  العليا،  الدستورية  المحكمة 
أجل  من  القانونية  الهيئات  بقية  عمل  مع 

تعزيز قوة القانون وسلطة القضاء.
وأضافت: “تّم الحديث عن عمل المحكمة 
القوانين  دستورية  على  الرقابة  لجهة 
ظّل  في  وخاصة  التشريعية،  والمراسيم 
العملية الجارية لمراجعة ودراسة القوانين 

والتشريعات السارية”.
لتكون  تعديلها  “بهدف  الصفحة:  وتابعت 
بالصيغة األمثل واألشمل وإعادة إصدارها 
وقوانين  تشريعات  إقرار  أو  جديد،  من 
والمصلحة  الحاجة  تقتضيه  ما  جديدة وفق 
العامة”. بحسب صفحة رئاسة الجمهورية.
كان  السوري  الرئيس  أن  ذكره  والجدير 
الماضي  أيار  منتصف  قد أصدر مرسوماَ 
الدستورية  المحكمة  تشكيل  بإعادة  يقضي 
تسمية  تجديد  على  نص  والذي  العليا، 
المحامي محمد جهاد اللحام “رئيس مجلس 

الشعب السابق” رئيساً للمحكمة.

سوريا  قوات  أعلنت   - األخبار  مركز 
الديمقراطية وفي عملية أمنية، القبض على 
الحجنة قرب  متزعم في داعشي في قرية 

بلدة البصيرة شرقي دير الزور.
بيان،  في  لـ”قسد”  الرسمي  الموقع  وذكر 
اإلرهاب  بمكافحة  الخاصة  “الوحدات  إن 
نفذت  الدولي  التحالف  قوات  من  وبدعم 
استهدفت  الحجنة،  بلدة  في  أمنية  عملية 
ينشط  كان  لـداعش  محلياً  متزعماً  فيها 
تفتيش  وأثناء  الدواعش،  وتهريب  نقل  في 

رّشاشة  أسلحة  على  القوات  عثرت  منزله 
التي  والوثائق  المعدّات  وبعض  ومسدَّس 

كانت بحوزته، بحسب البيان.
ألقت  الفائت،  الجمعة  يوم  أنه  ويجدر 
ينتمي  قيادي  على  القبض  “قسد”  قوات 
لخاليا “داعش”، وذلك خالل عملية أمنية 
وبمشاركة قوات التحالف الدولي بدعم عبر 
جنوب  السعدة  قرية  في  الجوية  المراقبة 

مركدة جنوبي مدينة الحسكة.

ُيطالب  والالجئين  النازحين  شؤون  مكتب 
بفتح معبر تل كوجر

باشتباكات بين المرتزقة في الباب المحتلة عدد من 
القتلى والجرحى

للمحكمة  جدد  وأعضاء  رئيس 
الدستورية الُعليا للحكومة السورّية

في عملية أمنية نوعية القبض على 
متزعم داعشي شرقي دير الزور

مركز األخبار - دعا مكتب شؤون النازحين 
والالجئين في شمال وشرق سوريا خالل بيان 
المنظمات  لاّلجئين،  العالمي  اليوم  بمناسبة 
األمم  ومؤسسات  اإلنسان  بحقوق  المعنية 
آالف  تجاه  بمسؤولياتها  القيام  إلى  المتحدة 
وإصدار  والالجئين  والمهجرين  النازحين 
قرار أممي بفتح معبر تل كوجر للمساعدات 

اإلنسانية.
والالجئين  النازحين  شؤون  مكتب  أصدر 
في شمال وشرق سوريا بياناً بمناسبة اليوم 
المنظمات  خالله  طالب  لاّلجئين  العالمي 
األمم  ومؤسسات  اإلنسان  بحقوق  المعنية 
القيام بمسؤولياتها تجاه آالف  إلى  المتحدة، 
شمال  في  والالجئين  والمهجرين  النازحين 
األمم  »حددت  فيه:  جاء  سوريا،  وشرق 
المتحدة العشرين من شهر حزيران من كل 
أنحاء  جميع  في  لالجئين  عالمياً  يوماً  عام 
وما  لمعاناتهم  وإظهاراً  لهم،  تكريماً  العالم 
نتيجة  ومشقات،  صعوبات  من  يكابدوه 
اضطرارهم إلى مغادرة أوطانهم فراراً من 
الحرب،  وأهوال  والقتل  واالضطهاد  القمع 
وبيان الواجبات التي تقع على عاتق الدول 
الدعم  وتقديم  الالجئين  تستضيف  التي 
ليتمكن  حقوقهم  وضمان  والنفسي  المادي 
الالجئ والنازح من ممارسة حياته الطبيعية 

إلى حين عودته إلى دياره«.
الذاتية  اإلدارة  استقبلت  البيان: »وقد  وتابع 
النازحين  آالف  سوريا  وشرق  لشمال 
السوريين واآلالف من الالجئين العراقيين، 
طاقاتها  بأقصى  وعملت  المخيمات  وبنت 
لتأمين الحياة الكريمة لهم، كما قامت بتأمين 
مهجري  من  لآلالف  المعيشة  مستلزمات 
وكري  العين  رأس  كانيه/  وسري  عفرين 
المادية  اإلمكانيات  رغم  أبيض  تل  سبي/ 
المفروضة  الحصار  وحالة  المحدودة 

وإغالق المعابر الحدودية«.
وأضاف البيان: »في اليوم العالمي لاّلجئين 
اإلنسان  بحقوق  المعنية  المنظمات  فإن 
اليوم،  مدعّوة  المتحدة  األمم  ومؤسسات 

إلى القيام بمسؤولياتها تجاه آالف النازحين 
على  المتوزعين  والالجئين  والمهجرين 
عشرات المخيمات في مناطق اإلدارة الذاتية 
والمستلزمات  الدعم  وتقديم  الديمقراطية، 
قدرة  ال  والتي  الكريمة  للحياة  الضرورية 
عدد  لضخامة  نظراً  تقديمها  على  لإلدارة 
الحكومة  على   الضغط  وكذلك  النازحين، 
التركية وإجبارها على ضمان العودة اآلمنة 
والطوعية للُمرّحلين قسراً من سكان عفرين 
دولية،  وبرعاية  كانيه وكري سبي  وسري 
التغيير  وعمليات  المستوطنات  بناء  ووقف 
الديمغرافي التي تجري في المناطق المحتلة 
بفتح  أممي  قرار  وإصدار  تركيا،  قبل  من 

معبر تل كوجر للمساعدات اإلنسانية«.

الباب  مدينة  شهدت   - األخبار  مركز 
مرتزقة  بين  عنيفة  اشتباكات  المحتلة 
تركيا،  من  المدعوم  الوطني”  “الجيش 
أسفرت عن قتلى وجرحى بينهم مدنيين 

بريف حلب.
مرتزقة  بين  االشتباكات  واندلعت 
تابعة  ومجموعات  الشامية”  “الجبهة 
“أحرار  لمرتزقة  المنتمية   32 للغرفة 
سيطرة  وسط  الثقيلة،  باألسلحة  الشام” 
وعبلة  بطال  تل  قريتي  “الشامية” على 

بريف مدينة الباب.
امتناع  إلى  االشتباكات  سبب  ويعود 
تنفيذ  عن   ”32 “الفرقة  من  عناصر 
النزاع  لحل  المشكلة  اللجنة  قرارات 
صفوف  بين  انشقاقات  وسط  الحاصل، 

مرتزقة الفرقة عن “الفيلق الثالث” قبل 
أيام بحسب ما أفادت مصادر محلية.

وأضافت مصادر محلية بأن االشتباكات 
امتدت إلى عوالن والشيخ علوان بريف 
مدينة الباب، وسط إغالق مرتزقة “فيلق 
بين  الواصل  الغزاوية  معبر  الشام” 

واستقدام  وإدلب،  الشمالي  حلب  ريف 
تعزيزات عسكرية لـ “فيلق الثالث” من 
مدينة إعزاز إلى الريف الشرقي لمدينة 

الباب.
المتبادلة  العنيفة  االشتباكات  وأدت   
من  العشرات  وإصابة  خمسة  مقتل  إلى 
مدنيين  مقتل  إلى  باإلضافة  الطرفين، 

اثنين وإصابة آخرين إثر االشتباكات.
تسيطر  التي  المحتلة  المناطق  وتشهد 
من  حالة  المرتزقة،  المجموعات  عليها 
الفوضى والفلتان األمني والسيما حاالت 
االقتتال المتكررة بين المجاميع المرتزقة 
والخوف  الذعر  من  حالة  تخلق  والتي 

بين سكان المنطقة كل مرة.

قسد توجه رسالة طمأنة لشعوب شمال وشرق سوريا

مركز األخبار - أكدت قوات سوريا الديمقراطية 
العسكرية  تشكيالتها  كافة  بأن  “قسد” 
ليست  األسلحة  صنوف  بجميع  والمختصة 
ببعيدة عن مناطق شمال وشرق سوريا، وفي 
اإلدارة  مناطق  تجاه  تركي  تحرك  أي  حال 

وخسائر  شرسة  مقاومة  ستواجه  الذاتية 
فادحة، منوهةً أن أنقرة لم تحصل حتى اللحظة 
على أي موافقة دولية بشن هجمات عدوانية. 
باسم  الرسمي  المتحدث  حديث  في  ذلك  جاء 

إلذاعة  حنّا  آرام  الديمقراطية  سوريا  قوات 
“روج آفا أف إم” والذي كشف عن اتصاالتهم 
االتصاالت  “كّل  قائالً:  دمشق  حكومة  مع 
التي تجريها قواتنا مع حكومة دمشق، تندرج 
واحداً  بنداً  يتضمن  فقط  عسكري  أفق  ضمن 
وهو الوصول لتوافقات عسكرية جديدة لردع 

االحتالل التركي”.
في  حدثت  التوافقات  “هذه  إن  حنا،  وأوضح 
لـ  العامة  القيادة  سمحت  حيث  أيضاً،   2019
“قسد” بنشر تشكيالت وقوات لحكومة دمشق 
على الشريط الحدودي وخط التماس فقط بهدف 

الدفاع المشترك عن الحدود”.
في  جرى  الذي  “االجتماع  بأن  حنا:  وكشف 
مطار قامشلو بين قواتنا وحكومة دمشق قبل أيام 
المنطقة  في  استراتيجية  تغيرات  لدراسة  ليس 
وال لتسليم أية منطقة، ونؤكد أن األخبار التي 
حول  اإلعالمية  الوسائل  بعض  على  جت  رّوِ
نية قسد بتسليم المناطق لحكومة دمشق عارية 
عن الصحة”، الفتاً إلى، أن “االجتماع ضمن 
آلية الدفاع عن المنطقة لعدم تقدم العدو أكثر”.

ونوه بالقول: “ال يزال الموقف الروسي إيجابياً 
الخطوات  من  لمزيد  يحتاج  حيث  ما،  لحد 
العملية الملموسة تضمن عدم السماح لالحتالل 
حل  وإيجاد  سيطرته  رقعة  توسيع  التركي 

وإعادتها  تركيا  تحتلها  التي  المناطق  لتحرير 
ألهلها وسكانها األصليين”.

وأضاف: “ال بد من حماية سوريا أرضاً وجواً 
فاالستهدافات الجوية تتكرر على شمال وشرق 
مما  أيضاً  السورية،  الجغرافية  وكامل  سوريا 
يكشف تناقضاً آخراً يحتاج للتوضيح بخصوص 
لمناطق حكومة دمشق أصالً  الموفرة  الحماية 
سيطرتها  عن  خارجة  مناطق  عن  الحديث  ثم 

وإمكانية حمايتها أو ال”.
المطلق  المستحيل  “من  بالقول:  حنا  وشدد 
من  الكثير  بذلنا  التي  مكتسباتنا  عن  التنازل 
التضحيات لنيلها وتوفير األمن واألمان لشعبنا 
األخطار  كل  من  حمايته  في  نتردد  ال  الذي 
كما  أعدائنا  مواجهة  في  وقفنا  ولو  المحدقة 
بأننا  واثقون  ونحن  اآلخر  يجانب  أحدنا  دوماً 

سننتصر”.
التركية  التهديدات  وحول موقف واشنطن من 
جهوداً  تبذل  األمريكية  “اإلدارة  إن  حنا:  قال 
يضمن  الذي  للمستوى  ترقى  ال  خجولة 
استقرار المنطقة والحفاظ على األمن واألمان 
والعمليات  الحمالت  عبر  قواتنا،  وفرته  الذي 
التنظيم  ضد  الدولي  التحالف  مع  المشتركة 

اإلرهابي داعش”.
كما لفت حنا قائالً: “ال حاجة لشرح نتائج أي 

حربنا  على  سينعكس  والذي  خطير،  تصعيد 
نشير  كما  جداً،  سلبي  بشكل  اإلرهاب  ضد 
بخطورة المجريات وضرورة إجراء خطوات 
ملموسة توقف التهديدات المستمرة، وكثيراً ما 
اإلرهابي  النشاط  تصاعد  خطورة  من  حذرنا 
لقادة  آمناً  تعد مالذاً  التي  المحتلة  المناطق  في 
حراس  النصرة  “جبهة  اإلرهابية  التنظيمات 

الدين داعش”.
نوعية  عمليات  تنفيذ  في  »شاركنا  حنا:  وتابع 
مشتركة مع التحالف الدولي أسفرت عن مقتل 
البغدادي وأمثاله من اإلرهابيين متزعمي تنظيم 
التحالف  دول  على  يستوجب  لذلك  داعش”، 
الدعم  ووقف  مسؤوليتها  تتحمل  أن  الدولي 
يستغلون  اللذين  التنظيم  لخاليا  المباشر  غير 
تهديد  وإعادة  للتحرك  والخروقات  التهديدات 

المناطق اآلمنة”.
“الوحدات  قائالً:  حديثه  حنا  آرام  واختتم 
كافة  جانب  إلى  الكوماندوس  وقوات  الخاصة 
وتشكيالت  العسكرية  المجالس  في  المقاتلين 
أو  الغرب  عن  بعيدة  ليست  الثقيل  السالح 
فادحة  خسائر  ستحقق  نيراننا  الشرق  أقصى 
نتنازل  لن  الذي  وطننا  حماية  وتضمن  للعدو 
عن حقنا بالدفاع عنه ضد كل طامع محتل أو 

إرهابي مرتزق”.
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قامشلو/ جوان محمد ـ من خالل اللقاءات التي نجريها 
في صحيفتنا »روناهي« ما بين فترة وأخرى مع فتيات 
يصلَن  لم  بأنهن  نجد  الرياضي،  المجال  في  انخرطن 

لحلمهن وهدفهن إال بعد عناًء طويل.

الفتاة الرياضية وصعوبة الوصول للحلم والهدف...

اكتمال عقد المتأهلين للدور نصف النهائي من بطولة شمال وشرق سوريا

تحديد مواعيد إقامة بطولتي كرة الطاولة 
والكيك بوكسينغ في إقليم الجزيرة

وزير  مكتب  قال   - األخبار  مركز 
الخارجية اإلسرائيلي يائير لبيد، إنه يعتزم 
في  األسبوع  هذا  خالل  تركيا  إلى  التوجه 
زيارة، تأتي بعد شهور من تحسن العالقات 
بين البلدين، لكن أيًضا في أعقاب مخاوف، 
األخيرة  اآلونة  في  إسرائيل  عنها  عبرت 
عرضة  يكونون  ربما  مواطنيها،  أن  من 
في  إيرانيون  عمالء  يشنها  قد  لهجمات، 

عموم تركيا.
البيان: إن لبيد سيلتقي خالل زيارته  وقال 
أوغلو،  جاويش  مولود  التركي  نظيره  مع 
الذي زار إسرائيل الشهر الماضي لتعزيز 

إسرائيل  وحذرت  االقتصادي،  التعاون 
مواطنيها من السفر إلى تركيا، مشيرة إلى 
تخوفها من تدبير إيران لعمليات اغتيال، أو 
بالثأر الغتيال عقيد  خطف، بعدما تعهدت 
في الحرس الثوري بطهران في 22 أيار، 
مسؤولية  إسرائيليين  عمالء  حملت  والذي 

مقتله.
السفر  تحذير  على  إيران  تعلق  ولم 
على  حالياً  يركز  والذي  اإلسرائيلي، 
إسطنبول بعينها، وألمحت وزارة الخارجية 
التركية إلى التحذير في بيان صدر في 13 

حزيران، دون أن يذكر أي دولة باالسم.

بالوكالة  الرئيس  أشاد   - األخبار  مركز 
المتطرف،  اليميني  الوطني  للتجمع 
جوردان بارديال بالنتيجة التي حققها حزبه، 
في االنتخابات التشريعية الفرنسية، معتبرا 
»تي  لقناة  بارديال  وقال  تسونامي،  أنها 
أنحاء  كل  في  زرقاء  موجة  إنها  إف1«: 
إيمانويل  جعل  الفرنسي  الشعب  البالد، 

ماكرون رئيس أقلية.
 ويتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الجمعية  في  المطلقة  أغلبيته  لخسارة 
تمرير  على  القدرة  وبالتالي  الوطنية، 
توقعات  أظهرت  بعدما  بسهولة،  سياساته 
أولية لمؤسسات بارزة، لتنظيم استطالعات 
الرأي، أن االنتخابات التي جرت ستفضي 

إلى برلمان معلق.

الرئيس  يقوده  الذي  التحالف،  وخسر 
البرلمان  في  غالبيته  ماكرون،  إيمانويل 
الفرنسي، األحد بحصوله على 245 مقعداً 
في  مقعداً   577 من  المؤلف  المجلس  في 
التشريعية،  الثانية لالنتخابات  الدورة  ختام 
وزارة  نشرتها  التي  الكاملة  للنتائج  وفقاً 
من  العشرين  في  االثنين  فجر  الداخلية 
تحالف  أن  ذلك  ويعني  الجاري،  الشهر 
المطلوبة،  النتيجة  عن  جداً  بعيد  »معا« 
المطلقة  الغالبية  على  الحصول  لضمان 
)289 مقعداً(، وفاز تحالف اليسار بـ135 
مقعداً، والتجمع الوطني اليميني المتطرف 
بـ89 مقعداً، حسب إحصاء لوكالة الصحافة 
نشرتها  ،التي  النتائج  على  بناء  الفرنسية 

الوزارة.

وسط توتر أمني وزير الخارجية 
اإلسرائيلي يزور تركيا

تحالف ماكرون يخسر الغالبية 
في البرلمان الفرنسي

ترحيب كبير بالقمة المرتقبة في السعودية

مساومات أردوغان مع الناتو لن تعيده 
لبرنامج مقاتالت إف ـ 35”

مصر،  قادة  أعرب   - األخبار  مركز 
ترحيبهم  عن  والبحرين،  واألردن، 
تستضيفها  سوف  التي  المرتقبة«  بـ«القمة 
دول  قادة  بين  السعودية  العربية  المملكة 
الخليجي، ومصر واألردن  التعاون  مجلس 
األمريكية،  المتحدة  والواليات  والعراق، 
شرم  مدينة  في  أقيمت  ثالثية  قمة  وخالل 
بحث  مصر،  في  سيناء  بجنوب  الشيخ 
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  البحرين  وعاهل 
هللا  عبد  الملك  األردني  والعاهل  خليفة، 
الثالثي  التعاون  ملفات  الحسين،  بن  الثاني 

فضالً عن التطورات إقليمياً ودولياً.
أعلن  قد  السعودي،  الملكي  الديوان  وكان 
للرئيس  مقررة  زيارة رسمية  أيام عن  قبل 
يومي  المملكة  إلى  بايدن،  جو  األمريكي 
خادم  من  بدعوة  المقبل،  تموز  و16   15
عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
الزيارة  جدول  أن  الديوان  وبيّن  العزيز، 
دعا  مشتركة  قمة  بايدن  حضور  يتضمن 
دول  قادة  إليها،  الشريفين  الحرمين  خادم 
مجلس التعاون الخليجي، والعاهل األردني، 
والرئيس المصري، ورئيس وزراء العراق.
وحسب بيان رئاسي مصري، فإن السيسي 
والبحرين،  األردن،  قادة  لقاء  خالل  أكد، 
البنّاء  التعاون  تعزيز  إلى  مصر  تطلع 
يحقق  بما  واألردن؛  والبحرين  مصر  بين 
من  ويعزز  لشعوبهم،  المشتركة  المصالح 
خصوصاً  المشترك،  العربي  العمل  جهود 
عن  الناتجة  الكبيرة  التحديات  ظل  في 

التطورات اإلقليمية والدولية المتعددة.
الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
إن  راضي،  بسام  السفير  المصرية، 
البحريني  بشقيقيه  المصري رحب  الرئيس 

مصر،  على  عزيزين  ضيفين  واألردني، 
الوثيقة  للعالقات  »التقدير  عن  معرباً 
على  الثالث  الدول  تجمع  التي  والتاريخية 

المستويين الرسمي، والشعبي«. 
ونقل المتحدث، عن ملك األردن، والعاهل 
البحريني، إشادتهما بالروابط الوثيقة، التي 
تجمع بين الدول الثالث، وكذلك حرصهما 
إلى  مصر  مع  بالتعاون  االرتقاء  على 
يعظم  بما  االستراتيجية،  الشراكة  مستوى 

الفرص،  من  الثالث  الدول  استفادة  من 
التعاون  عالقات  في  الكامنة  واإلمكانات 
تمثل  العالقات  هذه  كون  عن  بينهم، فضالً 
حجر أساس للحفاظ على األمن، واالستقرار 
اإلقليمي، وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في 
والبحرين  لمصر  المحورية  األهمية  ضوء 

واألردن إقليمياً ودولياً.
تناولت  المباحثات  أن  راضي  وأوضح 
ومسارات  الوثيقة،  األخوية  العالقات 
الثالث،  الدول  بين  البناء  الثنائي  التعاون 
القضايا  مختلف  تجاه  المتبادل  والتنسيق 
آخر  إلى  إضافة  المشترك،  االهتمام  محل 

التطورات على الساحتين اإلقليمية والدولية 
والتحديات التي تواجه المنطقة.

 وأكد القادة على »عمق العالقات األخوية 
الثالث،  الشقيقة  الدول  بين  واالستراتيجية 
بها  واالرتقاء  وتطويرها  تعزيزها  وأهمية 
األهداف  يحقق  بما  المستويات؛  أعلى  إلى 
القادة،  رحب  كما  المشتركة،  والمصالح 
تستضيفها  سوف  التي  المرتقبة  بالقمة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، بين قادة 

ومصر،  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
المتحدة  والواليات  والعراق،  واألردن، 

األميركية.
وجاءت القمة الثالثية بعد يوم واحد من قمة 
شرم  مدينة  في  أقيمت  بحرينية،  ـ  مصرية 
المصري  الرئيس  فيها  جدد  أيضاً،  الشيخ 
تكثيف  على  حرصهما  البحريني  والعاهل 
التطورات  تجاه  المشترك،  التنسيق  وتيرة 
األوسط،  الشرق  منطقة  تشهدها  التي 
العربي  والعمل  الصف،  وحدة  وتعزيز 
التحديات  مختلف  مواجهة  في  المشترك 

اإلقليمية والدولية.

القوات  لجنة  رئيس  أكد   - األخبار  مركز 
أدم  األمريكي،  النواب  في مجلس  المسلحة 
تمارسها  التي  الضغوطات،  أن  سميث، 
السويد وفنلندا  تركيا بشأن انضمام كل من 
إلى حلف الشمال األطلسي، “الناتو”، بهدف 
األمريكية  المقاتالت  برنامج  إلى  إعادتها 

“إف ـ 35″، لن تتحقق.
فعالية  خالل  حديث  في  سميث  وأوضح 
تركيا  عودة  أن  الدفاع،  مراسلو  نظمها 

مستحيل،  األمريكية  المقاتالت  برنامج  إلى 
كونها حصلت على منظومة الدفاع الروسي 

“إس ـ 400”.
ولفت النائب األمريكي، إلى أن شراء تركيا 
يزال  S-400 من روسيا، ال  الدفاع  لنظام 
ال  “هذا  وقال:  لبالده،  كبير  قلق  مصدر 
يعاقب تركيا على شرائها أسلحة من روسيا، 
ال   400-S وجود  ألن  قلق  مصدر  هذا 
يتناسب مع وجود F-35 في المكان نفسه، 

هناك مخاوف من وصول المعلومات الهامة 
إلى الروس”.

بعض  تسليم  سيتم  أنه  “أعتقد  وأضاف: 
لن  لكن  النهاية،  -تركيا-في  لهم  األسلحة 
 .35-F طراز  من  مقاتلة  طائرات  بيع  يتم 
ال أعرف ماذا ستفعل أوروبا، لكنني أعتقد 

أنهم سيتصرفون بهذه الطريقة أيًضا”.
مع  ومساومته  أردوغان،  مناورات  وحول 
وفنلندا،  السويد  بشأن عضوية  الناتو  حلف 
قال سميث: “أردوغان يقول: إنه إذا لم يتم 
لن  الكفاية،  فيه  بما  جيدًا  عرًضا  له  تقديم 
يقبل عضوية السويد وفنلندا، ولكن هذا غير 
معقول، أنه يعتقد أن هذه هي أفضل مساومة 

يقوم بها”.
المقربة  التركية  الصباح  صحيفة  وذكرت 
سيعرض  أردوغان  أن  الحاكم،  النظام  من 
الناتو  خالل مشاركته في قمة زعماء دول 
بمدريد نهاية الشهر الجاري، وثائق، وأدلة 
العمال  لحزب  وفنلندا  السويد  دعم  تثبت 
الكردستاني، حسب زعم الصحيفة التركية.

روسيا تضرب أوكرانيا بصواريخ 
طويلة المدى

هجومها  إن  روسيا،  قالت   - األخبار  مركز 
على مدينة سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا، 
يقع  حي  على  سيطرت  وإنها  قدماً،  يمضي 
على مشارف المدينة، وأوضح المتحدث باسم 
وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، 
اتجاه  في  »الهجوم  أن  مصور،  بيان  في 
وأضاف،  بنجاح«،  يتطور  سيفيرودونيتسك 
أن القوات سيطرت على حي ميتيولكين على 

المسلحة  القوات  للمدينة،  الشرقية  األطراف 
األهداف  ضرب  تواصل  االتحادية،  لروسيا 
العسكرية على أراضي أوكرانيا، وفق ما نقلته 

وكالة »رويترز« لألنباء.
كاليبر  صواريخ  بأن  كوناشينكوف  وأفاد 
طويلة المدى، استهدفت مقر قيادة في منطقة 
دنيبروبتروفيسك؛ ما أدى إلى مقتل جنراالت، 

وضباط أوكرانيين من وحدات هيئة األركان 
من  مستقل  بشكل  التحقق  يتسن  ولم  العامة، 
أوكرانيا،  على  الروسية  الضربات  تفاصيل 
أن  كوناشينكوف  وأكد  أو حصيلة ضحاياها، 
خاركيف  محطة  قصفت  إسكندر،  صواريخ 
فدمرت  أوكرانيا،  في  الدبابات  إلصالح 

نظامين متعددين إلطالق الصواريخ.

المناطق  من  الكثير  في  الرياضة  واعتُبرت 
التغيرات  رغم  منها  البعض  في  اآلن  وحتى 
في   2011 عام  بعد  حصلت  التي  الكبيرة 
سوريا بأنها حكر على الشباب والرجال فقط، 

أما الفتاة فمكانها هو المطبخ في البيت.
عقلية الكثيرين مازالت متمسكة بأفكار وتقاليد 
باتت بالية، وهؤالء نفسهم يبيحون ألنفسهم كل 
شيء، ولكن بمجرد كتابتك عن حق الفتاة في 
ممارسة الرياضة يظهر عليك وكأنه المسؤول 
لماذا  ولكن  والعباد.  البالد  هذه  عن  الشرعي 
حتى  والمقاومة  المحاربة  الفتاة  على  يُفرض 
الوصول للمعلب والصالة الرياضية لممارسة 

هواية رياضية لها؟.
في  بحقوقها  الشاب  مثل  مثلها  تتمتع  ال  لما 

ممارسة حياتها في الرياضة؟.
مرت  قد  الرياضية  الفتاة  نجد  لقاء  كل  في 
تكون  كي  وصلت  حتى  صعبة  بمراحل 
العبة لفريق كرة القدم أو العبة في أي فريق 

رياضي كان.
العيب  يجد  من  هناك  اآلن  حتى  ومازال 
القدم وتلعب  الفتاة كرة  والحرام في أن تلعب 

سواء  متواصل  والتنمر  وإلخ...،  التايكواندو 
على  التعليقات  عبر  أو  الشارع  في  كان  إن 
صفحات التواصل االجتماعي، رغم أنها قلت 
نسبياً بعد تحقيق الكثير من الفرق النسائية في 
شمال وشرق سوريا اإلنجازات على الصعيد 

المحلي والخارجي.
ولكن ما يشغل البال هو من يتنمر ويقف في 
وجه ممارسة الفتاة للرياضة وهم من يسمون 
فالبعض  والمثقفة،  المتعلمة  الطبقة  أنفسهم 
اآلخر  والبعض  دينية  ألسباب  األمر  يُرِجع 
لهم  مباح  المحصلة  وفي  اجتماعية،  ألسباب 
شيء،  يعيبه  ال  الرجل  باب  ومن  شيء  كل 
وتبقى عقليتهم تحارب الفتاة بطريقة أو بأخرى 
ولكن  جداً،  مسيئة  لجمل  المجتمع وتصل  في 
ما يدعونا نتفاءل في األمر، هو عدم استسالم 
وإكمالها  قبلها  من  التراجع  وعدم  الفتاة 
حققن  منهن  والكثيرات  الرياضية،  مسيرتها 
األلعاب  مختلف  صعيد  على  أولى  مراتب 
الفردية والجماعية، وكانت كافيةً لتكون جواباً 
لكل من تسّول نفسه التنمر والتهجم عليهن في 

هذا المجتمع.
لكل عائلة حاربت  الشكر  تقديم  يبَق غير  ولم 

ومعها  الرجعية  العقلية  هذه  ضد  ابنتها  مع 
في  الرياضية  الفتاة  ساندت  وفتاة  رجل  كل 
من  نقلل  سوف  الجميع  وبتعاون  مسيرتها، 
حاالت التنمر واإلساءة للفتاة الرياضية بشكٍل 

الشجاعة  يمتلكن  فتيات  لدينا  وخاصةً  عام، 
والعقليات،  الصعوبات  كل  لمقارعة  الكافية 
رغم أنه من حقهن ممارسة الرياضة بدون أية 
ويتطلب  شيء،  ينقصهن  ال  ألنهن  معارضة 

المساواة  فيها  تكون  مجتمعات  في  نعيش  أن 
وشاب  فتاة  بين  التفريق  وعدم  الجنسين  بين 

وخاصةً في الرياضة.

المتأهلين  عقد  اكتمل  ـ  قامشلو  روناهي/ 
لبطولة شمال وشرق سوريا لكرة القدم ألندية 
النهائي، وذلك بوصول  الرجال للدور نصف 
أربعة نوادي لهذا الدور وهي سردم وغرانيج 

واألمن الداخلي وذيبان.
الرقة  من  الداخلي  األمن  هما  ناديان  وكان 
لعبهما  بدون  تأهال  قد  الزور  دير  من  وذيبان 
لمباريات اإلياب من الدور ربع النهائي، وذلك 
المنظمة  اللجنة  من  أُصدرت  قرارات  إثر 
سوريا  وشرق  شمال  بطولة  على  والمشرفة 

لكرة القدم. 
االعتداء  وهي  مؤسفة  حاالت  حصلت  فقد 
من  الفرات  مباراة  في  الحكم  على  بالضرب 
والتهجم  الرقة  من  الداخلي  واألمن  كوباني 
كوباني،  فرات  قبل  من  حصل  واالعتداء 
السلبي دون أهداف  بالتعادل  انتهت  والمباراة 
بينما  بإكمالها،  قام  المباراة  ألن مراقب  ذهاباً 
في مباراة جزيرة منبج وذيبان من دير الزور 
منبج من  قبل جماهير  التعدي من  فقد حصل 
االتحاد  صفحة  نشرته  ما  بحسب  الجزيرة 
الرياضي في دير الزور على الحكم، وكانت 

منح  بعد  بدقائق  النهاية  قبل  توقفت  المباراة 
كان  والذي  ذيبان  لنادي  جزاء  ضربة  الحكم 
تُنفذ  لم  الضربة  ولكن  نظيفة،  بثالثية  متقدماً 
جماهير  قبل  من  الحكم  على  التهجم  بسبب 

الجزيرة وانتهت المباراة.
اللجنة  قرارات  أُصدرت  األحداث  هذه  وبعد 
المنظمة والمشرفة على البطولة بشطب ناديي 
من  منبج  من  والجزيرة  كوباني  من  الفرات 
الداخلي  األمن  من  كالً  بذلك  وتأهل  البطولة 
من الرقة وذيبان من دير الزور للدور نصف 

النهائي بدون لعب مباريات اإلياب.
الجزيرة  إقليم  من  سردم  من  كالً  تأهل  بينما 
بعد تجديد فوزه على الصحة من الطبقة بسبعة 

أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب الغاز 
في الطبقة، وكان سردم قد فاز أيضاً في مباراة 
الذهاب بسداسية نظيفة في ملعب شهداء الثاني 

عشر من آذار بقامشلو.

وتأهل نادي غرانيج من دير الزور أيضاً بعد 
كوباني  من  التربية  نادي  على  فوزه  تجديد 
التي  المباراة  في  واحد  هدف  مقابل  بهدفين 
بكوباني،  كوله  ملعب  أرضية  على  أقيمت 

وكان غرانيج فاز أيضاً في الذهاب في ملعب 
الرقة بهدف دون رد.

للدور  واإلياب  الذهاب  مباريات  وأُصدرت 
نصف النهائي من البطولة وكانت على الشكل 

التالي:
الجمعة 2022/6/24:

ـ ذيبان )دير الزور( × سردم )إقليم الجزيرة( 
ـ ملعب األمن الداخلي في الرقة.

السبت 2022/6/25:
)دير  غرانيج   × )الرقة(  الداخلي  األمن  ـ 

الزور( ـ ملعب األمن الداخلي في الرقة
مباريات اإلياب:

الجمعة 2022/7/1:
ـ سردم )إقليم الجزيرة( × ذيبان )دير الزور( 

ـ ملعب شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.
السبت 2022/7/2:

الداخلي  األمن   × الزور(  )دير  غرانيج  ـ 
)الرقة( ـ ملعب الفرات في الرقة.

تبدأ المباريات بتمام الساعة الخامسة عصراً.

الرياضي  روناهي/ قامشلو ـ حدد االتحاد 
الفردية  لأللعاب  مكتبه  عبر  الجزيرة  بإقليم 
كما  والناشئين،  للناشئات  الطاولة  كرة  بطولة 
حدد بطولة الكيك بوكسينغ، وذلك يوم الجمعة 

القادم المصادف لـ 2022/6/24.

وستقام بطولة كرة الطاولة للناشئات والناشئين 
في صالة اللعبة ضمن استاد شهداء الثاني عشر 
الجمعة 2022/6/24،  بقامشلو يوم  آذار  من 

في الساعة التاسعة صباحاً.
ـ   2005 مواليد  أعمار  البطولة  وستعتمد 

2006، وستكون للذكور واإلناث.
انتشار  ذات  لعبة  باتت  الطاولة  كرة  ولعبة 
جيد وأصبح مستوى الالعبات والالعبين فيها 
للحصول  بهم  كبير، ووصلت  بشكٍل  متطوراً 
اللعبة على مستوى شمال وشرق  ألقاب  على 
وحصد  العام،  هذا  في  أُقيمت  والتي  سوريا 
األولى  المراكز  الجزيرة  إقليم  منتخب  فيها 
الثالث على مستوى السيدات، وحقق المنتخب 
المركزين األول والثاني على صعيد الرجال، 
لكرة  اللعبة  قواعد  ستدعم  البطولة  وهذه 
الطاولة ولكنها تقام في العام لمرة واحدة فقط، 
بطوالت، ألن  هكذا  مثل  تكثيف  يتطلب  لذلك 
اللعبة مازالت تحتاج لبناء قاعدة مستقبلية بعدد 
أكبر من العدد الحالي المتواجد من الالعبات 

والالعبين.

كما حدد االتحاد الرياضي في اليوم نفسه إقامة 
بطولة الكيك بوكسينغ للذكور لمواليد 2007 ـ 
2008 ـ 2009، وذلك في الصالة الرياضية 

بمدينة قامشلو بتمام الساعة التاسعة صباحاً.
بعد  المطلوب  للمستوى  تصل  لم  اللعبة  هذه 
البطولة  وخاصةً  العمرية  الفئات  على صعيد 
في الموسم الرياضي السابق 2020 ـ 2021، 

كانت غير ُمنظمة بالشكل المطلوب.
صحيح كانت البطولة بمشاركة واسعة، ولكن 
هذه  هي  ما  يعرفون  ال  العبين  مشاركة  أي 
اللعبة وشارك فيها العبين من ألعاب الكاراتيه 
غياب  مع  إصابة  وحصلت  والتايكواندو؟، 
يرافق  طبي  طاقم  أو  الكردي  األحمر  الهالل 
البطولة، وحتى كل البطوالت لأللعاب القتالية 
بعض  حضور  مع  طبي  طاقم  فيها  يوجد  ال 

ولكن  النوادي  لبعض  الطبي  للمعالج  األحيان 
هذا ال يكفي، حيث بعض اإلصابات قد تحتاج 
إسعاف  لسيارة  حضور  أي  وبدون  المشفى 
وطاقم طبي مرافق يعرض الالعبين وحياتهم 

للخطر بشكٍل كبير.
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روناهي/ الدرباسية - رأت الرئيسة المشتركة التحاد اإلعالم الحر في شمال وشرق سوريا مالفا علي، إن ما يعيشه اإلعالم في تركيا، دليل تخبط 
دولة االحتالل التركي، وفقدانها القدرة على التحكم باألمور، وبالمشاكل الناجمة في الداخل، وأكدت، أن دولة االحتالل التركي باتت تحتل المراتب 

األولى في محاربتها للحرية اإلعالمية. 

مالفا علي: االحتالل التركي يحتل مرتبة الصدارة 
عالميًا في محاربة اإلعالم الحر

عبد الرحمن العيسى: وحدة الصف السوري ضرورة لمواجهة العدوان التركي

حزام استيطاني جديد.. أنقرة تهيئ الظروف لترحيل 
الالجئين السوريين صوب األراضي المحتلة

برخدان جيان

وزير  يُسارع  إنذار  سابق  دون  ومن  فجأة، 
تدنيس  إلى  سليمان صويلو،  التركي  الداخلية 
زيارة  خالل  من  المحتلة  السورية  األراضي 
المحتلة،  أبيض/ كري سبي  تل  لمرتزقته في 
للعمليات  التحتية  البنى  بتجهيز  لإلسراع 
أنقرة مؤخراً؛  التي أعلنت عنها  االستيطانية، 
بحجة تهيئة الظروف، لما تدّعي بأنها »عودة 
متواجدين  سوري«  الجئ  لمليون  طوعية 
لمخططات  تطبيق  أم هي  أراضيها...!،  على 
السوريين  الالجئين  لترحيل  مسبقاً؛  مرسومة 
والتغيير  االستيطان  سياسة  وتطبيق  عنوة، 
الديمغرافي لألراضي السورية المحتلة...؟ ّ!.

جاءت  لصويلو«   « الخاطفة  الزيارة  هذه 
تقريباً،  شهر  منذ  أردوغان  تصريحات  بعد 
الالجئين  تعيد  لن  بالده  »إن  فيها:  قال  والتي 
مفتوحاً  بابها  إبقاء  وستواصل  بلدانهم،  إلى 
حتى  المظلومين«...!،  األشخاص  أمام 
الالجئين  بحق  جديدة  مواقف حكومية  برزت 
التصريحات  على  انقالباً  ُعدّت  السوريين، 
السوريين  قلق  يستدعي  ومؤشراً  السابقة، 

الموجودين على األراضي التركية.

ورقة الالجئني السوريني 
»املُستغلة«...!

الالجئين  مصير  تجاه  الغموض  وخيم 
االتجاه  ضبابية  وسط  تركيا،  في  السوريين 
»حزب  بوصلة  عليه  تسير  الذي  السياسي، 
هذا  إزاء  أنقرة  في  الحاكم  والتنمية«  العدالة 
ارتفعت   ،2022 عام  بداية  مع  الموضوع، 
في  مسؤولين  ألسنة  على  الحديث  وتيرة 
عن  فيها  الحاكم  والحزب  التركية،  الحكومة 
إعادة مليون الجئ سوري، وفق خطة أطلقت 
»المنطقة  إلى  الطوعية«  »العودة  اسم  عليها 
مدينةً   13 تضم  والتي  سوريا،  في  اآلمنة« 
سوريةً تحت النفوذ التركي، وتزامن ذلك مع 
للسوريين  القانونية  األوضاع  حول  تشديدات 
في تركيا، منها عدم منح إذن حكومي للسفر 
حال  وفي  الالجئ،  فيها  الُمقيم  الوالية  خارج 
السفر من دون الحصول على تصريح يُعاقب 
إلى  العقوبة  السوري، وقد تصل هذه  الالجئ 

الترحيل.
ويواجه الالجئون السوريون في تركيا مشاكل 
القيود  وفرض  المضايقات،  إطار  في  جمة 
الالجئون  فيها  ينتشر  التي  المناطق،  على 
الحكومية  السلطات  تحاول  حيث  السوريون، 
التابعة لوزارة الداخلية التركية، فرضها على 
أكثر من جهة؛ ما أثر بشكل كبير على الالجئين 
أخرى،  جهة  من  حياتهم  وعلى  السوريين، 
التركية  الداخلية  قرار  فإن  مطلعين،  وحسب 
ينص على منع السوريين المسجلين في البالد 
تحت ما يُعرف بـ »الحماية المؤقتة«، من تقييد 

نفوسهم في 16 واليةً تركيةً، و800 حي في 
52 واليةً.

الضغط  تحاول  أنقرة  بأن  »محللون«  يرى 
على  المتواجدين  السوريين  الالجئين  على 
التغيير  لعمليات  الظروف  وتهيئة  أراضيها، 
بناء  خالل  من  تطبقها  التي  الديمغرافي 
الخليجين،  الداعمين  بأموال  مستوطنات 
الحرب اإلعالمية، وتضخيم  وذلك من خالل 
وخاصة  التركي،  للشعب  الرأي  استطالعات 
وإبراز  السوريين،  لالجئين  المعارضة  منها 
تجاههم،  والعنصرية  المعارضة  األصوات 
والحيلولة  مسؤولياتها،  من  التخلص  بهدف 
دون تشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي، 
وتصوير األمر على أساس أنه »عودة طوعية 
حين  في  بالدهم،  إلى  السوريين  لالجئين   «
يشعر السوريون في تركيا »بعدم األمان«، ما 
ومنها  بديلة،  حلول  عن  للبحث  باآلالف  دفع 
خطورة  من  بالرغم  أوروبا  باتجاه  السفر 
الحدود  وتشهد  يسلكونها،  التي  الطرق، 
للهجرة  متزايداً  نشاطاً  التركية(   - )اليونانية 
اليونان  غير الشرعية منذ أعوام عدة، إذ تُعدّ 
بوابة العبور نحو أوروبا فيما يتعلق بالالجئين 

القادمين من سوريا.

الالجئون السوريون جرس لألطامع 
الرتكية

لشمال وشرق سوريا  الذاتية  اإلدارة  وجددت 
الدولة  تعتزم  التي  المخططات،  من  مخاوفها 
التركية المحتلة تطبيقها في األراضي السورية 
المحتلة، من خالل التغيير الديمغرافي المخطط 
اإلدارة  عن  الصادرة  البيانات  وحسب  له، 
ابتزاز  تُحاول  التركية  الدولة  فإن  الذاتية، 
المتواجدين  الالجئين  ورقة  باستخدام  الدول 
على أراضيها؛ بغية تطبيق هذه المخططات، 
المناطق  في  المستوطنين  من  حزام  وتشكيل 
مشروع  أن  معتبرةً  تحتلها  التي  السورية، 
إعادة مليون الجئ سوري »قسراً« وتوطينهم 
مرتزقة  عليها مجموعات  تسيطر  مناطق  في 
»تغيير  هو  المحتل،  التركي  للجيش  تابعة 

ديمغرافي متكامل األركان«.
مناطق  على  الضغط  أردوغان«   « ويحاول 
لإلذعان  إلجبارها  سوريا؛  وشرق  شمال 
الهجمات  خالل  من  الواقع  لألمر  والرضوخ 
عدوانية  هجمات  بشن  والتهديدات  المستمرة 
جديدة على األراضي السورية، وتصبغ أنقرة 
الطوعية  العودة  لفكرة  بالترويج  مخططها 
لمليون الجئ سوري، وتشير المخططات إلى 
سيكون  استيطاني  لمشروع  تؤسس  أنقرة  أن 
في  تطبيقه  ومقرراً  كبيرة،  بصورة  شامالً 
13 منطقة، على رأسها )أعزاز ـ جرابلس ـ 
الباب ـ كري سبي/ تل أبيض ـ سري كانيه(، 
بالتعاون مع ما يُعرف بـ » المجالس المحلية« 

في تلك المناطق.

بيانتها  خالل  من  الذاتية  اإلدارة  وفضحت 
حقيقة  بتوضيح  التركي،  المشروع  الصادرة 
ما تدعيه أنقرة بما يسمى »العودة الطوعية« 
المحتلة  التركية  الدولة  مشروع  »إن  بالقول: 
المتمثل في إعادة الالجئين السوريين إلى غير 
التي خرجوا منها، يعكس  السورية،  المناطق 
معينة  مناطق  في  حزام  »تشكيل  في  رغبتها 
وتهجير أهلها السوريين منها، وذلك في إطار 
سياساتها لخلق صراع وتناحر بين السوريين 
وسكاني  بشري  تغيير  وكذلك  جهة،  من 
واللعب على الهندسة البشرية، نحو الوصول 
لما يضمن مصالح تركيا وسياساتها المناهضة 

لسورية وشعبها«.

التحذير من املرشوع الرتيك

كما أصدرت مجموعة من القوى والمنظمات 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مناطق  في 
سوريا »بياناً مشتركاً« حذرت فيه من عواقب 
ما  البيان: »إن  في  وقالت  التركي،  المشروع 
التركية  المستوطنات  إنشاء  »مشروع  أسمته 
بصيغة  »احتالالً  يعدّ  المناطق«  بعض  في 
البيان على الحق  المنطقة، وشدد  جديدة« في 
إلى  العودة  في  السوريين  لجميع  الطبيعي 
أن  إلى  العالم  أنظار  لفت  ووجوب  ديارهم، 
يتمثل  التركي  المشروع  يمثله  الذي  الخطر، 
عن  وبمعزل  واحد،  جانب  من  إعالن  في 
للتوصل  الرامية  المشتركة  الدولية  المساعي 
إلى حل سياسي عادل لألزمة السورية، وتهيئة 
والطوعية  اآلمنة  للعودة  المواتية  الظروف 
مناطقهم  إلى  داخلياً  والنازحين  لالجئين 
األصلية، وفقاً للقرار الدولي 2254 )المتعلق 
تسوية  إلى  والتوصل  النار  إطالق  بوقف 

سياسية للوضع في سوريا( والقرارات الدولية 
»الهندسة  نسف  شأنها  من  كما  الصلة،  ذات 
الديمغرافية« في شمال سوريا، وتشكل تهديداً 
الوطنية واالستقرار  الوحدة  لمستقبل  مستداماً 

المجتمعي«.
المزمع  المناطق  أن  »إلى  المجموعة  ولفتت 
إعادة الالجئين إليها »ليست آمنة«، وال تعطي 
من  الخطرة  العناصر  اللتجاء  اعتباٍر  أي 
ونشاطها  التركي،  النفوذ  مناطق  إلى  داعش 
كما   ،2019 آذار  في  عسكرياً  هزيمتها  بعد 
أبناء  بين  الموقف  توحيد  إلى  البيان  ودعا 
»الشعب الكردي« للعمل على توحيد موقفهم، 
وجودهم  تمس  التي  الرئيسية  »القضايا  حيال 
من  كل  توقيع  البيان  وحمل  الجغرافي«، 
ـ  السورية  الديمقراطية  اللجان  ـ  )آمارجي 
الثوري  اليسار  تيار  ـ  أيزيديي سوريا  مجلس 
إلى  إضافة  اإلصالح(  حركة  سورية،  في 
العنف،  لمناهضة  مثل جمعية جيان  منظمات 

وجمعية أصوات نسوية كوردية.
فيما أشارت »شخصيات وطنية سورية« إلى 
تركيا،  في  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  أن 
الالجئين  محنة  لـ«توظيف  محاوالته  يواصل 
أجنداته  لصالح  واستخدامهم  السوريين 
إلى  إضافة  تركيا،  في  واالنتخابية  الحزبية، 
النسيج الوطني السوري وبث األحقاد  تمزيق 
بين الشعوب، ويدق ناقوس الخطر إذا تم تطبيقه 
مستقبل  على  »وباالً  فسيكون  أنقرة،  قبل  من 
الماضي  »استعادة  إطار  في  ويأتي  سوريا«، 
الغابر وتقسيم الشعوب على أسس طائفية، بين 
المشروعين العثماني واإليراني، وهو يندرج 
ضمن عملية تأهيل النظام السوري، الذي دمر 
الحجر وقتل البشر؛ لذلك يجب على السوريين 
يحقق  جامع  وطني  مشروع  حول  االلتفاف 
مطالبهم، ويستعيد قرارهم الوطني من منظار 

مصلحة الشعوب السورية«.

إذعان مخٍز ملا يسمى بـ » االئتالف 
السوري« ملخططات االستيطان 

الرتكية

التركي  المشروع  بأن  »محللون«  ويرى 
على  موقعاً   12 في  سيقوم  »االستيطاني«، 
الشمال  مناطق  في  السورية،  األراضي 
األغلبية  وتعود  السوري،  الشرقي  والشمال 
»الكرد«  للمواطنين  المواقع  لهذه  العظمى 
حقيقة  إلى  العالم  أنضار  لفت  يجب  لذلك 
»مخطط أنقرة« ورفض هذا المشروع للتغيير 
الديمغرافي في المنطقة، أسوة بما قام به النظام 
في  العربي(  )الحزام  مشروع  من  البعثي 
سوريا، وخصوصاً بعد تهجير عدد كبير من 
الهجمات  عبر  مناطقهم  من  الكرد  المواطنين 
إلى  العودة  بإمكانهم  يعد  لم  والذين  العدوانية، 

مناطقهم نهائياً إال بعد زوال االحتالل«.
ونددت أصوات »وطنية سورية« بموقف ما 
المعارض«،  السوري  »االئتالف  بـ  يُسمى 

الكردي(  الوطني  )المجلس  يعدّ  والذي 
للموقف  »أسير  بأنه  وصفوه  مكوناته،  أحد 
التركي«، بعد التزامهم الصمت حيال المخطط 
على  التركية  للدولة  االحتاللي  االستيطاني 
وتسليماً  إذعاناً،  يُعد  ما  السورية؛  األراضي 
 « طالبت  كما  المحتلة،  السورية  لألراضي 
األصوات« برفض المشروع التركي، والعمل 
على عودة الالجئين السوريين الموجودين في 
تركيا إلى مناطقهم األصلية، سواء في غوطة 
مناطق  إلى  أو حمص وحماة، وليس  دمشق، 

أخرى.

»عواقب وعراقيل« تحول دون 
تنفيذ املخطط االستيطاين ألنقرة

التركي  المخطط  بأن  أكاديميون«   « يعتقد 
شخص  مليون  حوالي  بإسكان  االستيطاني 
أقصى  من  الممتد  الحدودي،  الشريط  على 
بالسهل،  ليس  عفرين،  حتى  الشرقي  الشمال 
وهناك عراقيل عدة قد تعيق تنفيذه، وسيحتاج 
إلى سنوات وليس ألشهر، »مبينين« بأن تنفيذ 
بتوافقات  يحظ  لم  االحتاللي،  المشروع  هذا 
اآلن،  إقليمية ودولية، وهذا غير متوفر حتى 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  وجود  مع  خصوصاً 
المشروع،  لهذا  الرافضة  سوريا،  وشرق 
أمام  األخرى  العراقيل  من  العديد  ووجود 
أنفسهم،  الالجئين  موقف  ومنها  المشروع، 
هذه  إلى  االنتقال  بعضهم  يقبل  ال  قد  الذين 
األصليين  السكان  لموقف  إضافة  المناطق، 
غالباً،  سيعارضون  والذين  المناطق،  لتلك 
توطين سكان آخرين في مناطقهم، وقد يصل 
األمر إلى حد التصادم بين الوافدين والسكان 
حول  »تساؤالت«  إلى  باإلضافة  األصليين، 
منطقة  في  االقتصادية  الموارد  إدارة  كيفية 
 30 بعمق  فقط  الممتد  الحدودي  الشريط 
لمشروعها  أنقرة  نفذت  حال  في  كيلومتراً... 
أن  خصوصاً،  شخص«،  مليون  »بتوطين 
هذه المناطق تعاني أصالً من أزمات معيشية 

خانقة، ما يهدد مجمل السكان بالمجاعة.
ما  وسياسيون«  اقتصاديون  »خبراء  ويعزز 
سبق... بالتأكيد على أن األوضاع االقتصادية 
سوريا  تعيشها  التي  الراهنة،  والسياسية 
باإلضافة إلى األزمة االقتصادية، التي خلقتها 
حكومة »العدالة والتنمية« داخل تركيا يمكن 
يكون  أن  وبدل  جديدة،  مشكالت  تخلق  أن 
الالجئين  بإعادة  الحل  من  جزءاً  المشروع 
أكثر  المشكلة  تعقيد  في  ديارهم، سيساهم  إلى 
وفقدان  األمني،  الفلتان  في ظل  قبل،  من ذي 
األراضي  في  والمعيشي  الغذائي  األمن 
لذلك  التركية،  الدولة  تحتلها  التي  السورية، 
وخروجاً  شعبياً،  غلياناً  المنطقة  تلك  تشهد 
بعد  أنقرة  له  تخطط  بما  منددة،  لمظاهرات 
من  تريد  الذي  االحتاللي،  مشروعها  اتضاح 
الديمقراطي  خالله »ضرب السلم والمشروع 

في المنطقة«.

تسعى دولة االحتالل التركي إلى التستر على 
المشاكل، التي تطفو على السطح يوما بعد آخر 
في الساحة الداخلية؛ وذلك لخوفها من حركة 
أن  يمكن  والتي  الشعب،  بها  يقوم  جماهيرية، 
تؤدي إلى اإلطاحة بحكم االستبداد، الذي ساد 

منذ تولي أردوغان مقاليد الحكم.
إال  وسيلة،  توفر  لم  والتنمية  العدالة  فحكومة 
اآلثار  على  التغطية  سبيل  في  واستخدمتها 
التدميرية للسياسات، التي انتهجتها منذ توليها 
الحكم، فقد شنت حملة اعتقاالت واسعة على 
وذلك  والعسكريين،  والمثقفين،  السياسيين 
بذريعة مشاركة هؤالء في االنقالب المزعوم 
هذه،  االعتقاالت  فموجة   ،2016 عام  في 
سيما  وال  أيضا،  والصحفيين  الكتاب  طالت 

التي  للسياسات،  بمعارضتهم  المعروفون 
انتهجتها العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

مامرسات املحتل الرتيك خرق 
لقوانني العمل اإلعالمي

وما  الصحافة،  واقع  عن  أكثر  وللحديث 
أجهزة األمن،  يد  الصحفيون على  منه  يعاني 
مع  صحيفتنا  التقت  التركية،  واالستخبارات 
في  الحر  اإلعالم  التحاد  المشتركة  الرئيسة 
قالت:  مالفا علي حيث  شمال وشرق سوريا، 
تخبط  في  التركي  االحتالل  دولة  »تعيش 
سياسي حاد، وبسبب هذا التخبط، بدأت باعتقال 
كبير  تأثير  لها  التي  البارزة،  الشخصيات 
السياسيون  سيما  وال  التركي،  الشارع  على 
في  التركي  االحتالل  دولة  شنت  فقد  منهم، 
اعتقاالت عشوائية ضد  األخيرة حملة  اآلونة 
في  منهم  العاملون  وخصوصا  الصحفيين، 
وتابعت  الكردية«.   اإلعالمية  المؤسسات 
والصحفيين،  اإلعالميين  عدد  »وصل  مالفا: 
إعالميا،   21 إلى  لالعتقال  تعرضوا  الذين 
مجال  في  العاملين  المعتقلين  من  العدد  وهذا 
العهود  إلى  استنادا  بقليل،  ليس  اإلعالمي 
اإلعالميين  تحمي  التي  الدولية،  والمواثيق 
ضرورة  على  تنص  والتي  والصحفيين، 
وبناء  عملهم،  في  المطلقة  الحرية  منحهم 

التركي  االحتالل  دولة  ممارسات  فإن  عليه، 
بحق اإلعالميين والصحفيين، تعدّ خرقا لتلك 

العهود، والمواثيق الدولية«.
دولة  على  »يصعب  قائلة:  مالفا  واضافت 
الصحافة؛  فكرة حرية  تقبل  التركي  االحتالل 
العمل  يشكلها  التي  الخطورة،  بسبب  وذلك 
اإلعالمي الحر على النظام الحاكم في تركيا؛ 
األقالم  التركي  االحتالل  دولة  تحارب  لذلك 
الحرة كلها، التي تعمل على إظهار ما يعانيه 

الشعب من مآٍس، على يد فاشية أردوغان«.
ازدادت  األخيرة  اآلونة  »في  مالفا:  وتابعت 
موجة االعتقاالت، والمالحقات ضد الصحفيين 
منهم  العشرات  هناك  واآلن  واإلعالميين، 
والتنمية  العدالة  حزب  سجون  قضبان  خلف 
 180 من  أكثر  إغالق  إلى  إضافة  الحاكم، 
مؤسسة إعالمية في تركيا، حيث تحول العمل 
القانون،  عليها  يعاقب  جريمة  إلى  اإلعالمي 
المفترض، أن يحق ألي  الذي من  الوقت  في 
أي  دون  حر،  بشكل  عمله  ممارسة  صحفي 
قيود او شروط، ولكن دولة االحتالل التركي 
تنتهك العهود والمواثيق الدولية في المجاالت 
أن  ونستطيع  الصحفي،  العمل  فيها  بما  كلها، 
الصدارة عالميا  تحتل مرتبة  تركيا  إن  نقول: 

في محاربتها للعمل اإلعالمي«.

مصادرة األقالم الحرة للحيلولة 

دون الوصول للهدف

من  الهدف  »إن  بالقول:  مالفا  واستطردت 
األعمال، التي تقوم بها دولة االحتالل التركي 
التقدم،  من  الشعب  منع  هو  الصحفيين،  ضد 
فعال  بشكل  يساهم  الحر،  اإلعالم  إن  حيث 
ال  ما  وهذا  وتطورها،  المجتمعات  تقدم  في 
تطور  ألن  التركي؛  االحتالل  لدولة  يروق 
التركي، وانفتاحه يشكل تهديدا على  المجتمع 
حكم حزب العدالة والتنمية، وذلك ألن الشعب 
يرفض الطريقة التي يحكمه بها هذا الحزب؛ 
مصادرة  التركي  االحتالل  دولة  تسعى  لذلك 
وانتهاكاتها  سياساتها،  بفضح  يقوم  قلم،  أي 
من  الداخلي،  الصعيد  على  اإلنسانية،  بحق 
التعسفية،  واالعتقاالت  المالحقات  خالل 
بين  الوصل  صلة  انعدام  إلى  تفضي  والتي 
ثقة  فقدان  ذلك  في  بما  والدولة،  الصحفي 
الصعيد  على  اإلعالمية  بالوسائل  الشعب 
الخارجي، والذي يظهر جليا من خالل تردي 
العالقات بين تركيا وجوارها؛ بسبب سياستها 

االستعمارية بحق دول الجوار«.
الصحف  من  العديد  »إن  مالفا:  وأشارت 
مناهضة  أعمدة  على  تحتوي  كانت  التركية، 
وتسعى  التركي،  االحتالل  دولة  لسياسات 
لفضح سياساتها، ولكن دولة االحتالل التركي 
حاربت كتّاب هذه األعمدة، ومالحقتهم، حتى 
تمكنت من استخدام هذه األعمدة لصالحها من 

ووفقا  بأمرتها،  يعملون  كتّاب  تسخير  خالل 
لمصالحها، وهذا ما دفع الكثير من المؤسسات 
اإلعالمية اإلقليمية والدولية، إلى عدم إرسال 
صحفييهم إلى الداخل التركي؛ خشية تعرضهم 
للخطر، حيث يعيش اإلعالم هناك حالة موت 

سريري«.
ولفتت مالفا، إلى مهمة اإلعالم الحر وقالت: 
»البحث عن المعلومات والحقائق، ومتابعتها، 
إضافة إلى فضح السياسات، التي تنتهك حقوق 
اإلنسان، وأيضا مشاركتها في وضوح الواقع، 
وذاك،  هذا  جانب  إلى  المجتمع،  يعيشه  الذي 
الحلول  طرح  واجبه  من  الحر  اإلعالم  فإن 
في  لمساهمته  وذلك  يتناولها،  التي  للمشاكل 
حل هذه المشاكل العالقة، فتعدّ تركيا اليوم من 
إن  حيث  اإلعالم،  محاربة  في  الدول  أخطر 
في  لالعتقال  معرض  الصحفي  أو  اإلعالمي 
العمل على فضحه  أي لحظة، وهذا ما يجب 
االحتالل  دولة  حقيقة  إلظهار  مستمر؛  بشكل 
التركي للرأي العام العالمي، والمطالبة بمعاقبة 

سلطات حزب العدالة والتنمية«.
بالقول:  حديثها  علي  مالفا  واختتمت 
نظمنا  الحر،  اإلعالم  اتحاد  في  »نحن 
منددين  بيانين،  وأصدرنا  احتجاجية،  وقفة 
بحق  التركي  االحتالل  دولة  بممارسة 
على  دائما  ونعمل  واإلعالميين،  الصحفيين، 
يعيشه  الذي  للواقع،  الحقيقة  الصورة  إظهار 

اإلعالميون في تركيا«.

كركي لكي/ غاندي إسكندر ـ في حوار خّص 
السياسي  والمحلل  الكاتب  بيّن  به صحيفتنا، 
عبد الرحمن العيسى، أن الويالت والخراب، 
مرّده  السوري،  بالجسد  لحق  الذي  والدمار 
التدخل  سيما  وال  الخارجية،  التدخالت 
السورية  الشعوب  العيسى  ودعا  التركي، 
إلى التكاتف والتضامن، والتخندق في خندق 
جديد،  تركي  توغل  أي  لمواجهة  المقاومة؛ 
بين  والجلوس  التحاور  ضرورة  عل  وركز 
األطراف السورية كافة؛ من أجل بناء سوريا 

الديمقراطية التعددية.
هذا وقد جاء الحوار متضمنا المحاور التالية:

ـ في ظل استمرار الصراع اإلقليمي، والدولي، 
السوري،  الجسد  نزيف  استمرار  وفي 
تقرأون  كيف  الحرب،  وطأة  من  المتهالك 
المشهد السياسي السوري اليوم، وما مآالته؟
جهة،  من  الريبة  يثير  ما  البداية  في 
واالستهجان من جهة أخرى، هو ما أعلن عنه 
النظام التركي، وبعض مشايخ الخليج مؤخراً 
السعودية،  العربية  المملكة  من  وبمباركة 
السورية،  الحرب  إنهاء  تأييد  على  باتفاقهم 
وفق حل سياسي يرضي األطراف كلها، وهذا 

بدوره يدفع للتساؤل أي أطراف يقصدون؟«
كلها،  بمآسيها  السورية  الحرب  أن  شك،  ال 
العجوز،  القارة  دول  قلق  حدود  إلى  وصلت 
هذه  الذي طبع  األهم،  الوسم  قد شكلت  كانت 
األلفية الثالثة بطابعه، الذي سيظل لصيقاً بها، 
ستعرف  التي  النكهة،  تكسبها  سوف  بمآالتها 

بها على امتداد العقود المقبلة«.
األحداث  اندالع  على  عاما  عشر  أحد  وبعد 
السورية، ال تزال فرص التسوية الحقيقية مغيبة 
الكثير والكثير من  الذي عانى  البلد،  عن هذا 
التدخالت  بفعل  والدمار،  والخراب  الويالت، 
الخارجية، على الرغم من التحوالت الميدانية، 
وانقالب موازين القوى الداخلية لصالح الدولة 

السورية، والحكومة المركزية في دمشق بعد 
تدخل موسكو.

أية  في  لها  دور  فرض  أنقرة  تريد  وبينما 
ونيل حصتها من كعكة  مفاوضات مستقبلية، 
واشنطن  في  الكبار،  الالعبين  فإن  التسوية، 
مختلفة،  ومصالح  حسابات  لديهم  وموسكو 
منها ما يتعلق بمناطق النفوذ، ومنها ما يتعلق 
بالسباق على قيادة الساحة الدولية، لكن أياً تكن 
من  هو  السوري  الشعب  فإن  الحسابات  هذه 
يدفع ثمن فاتورتها الباهظة، سواء بالعقوبات، 
أن  طالما  الدموي،  النزيف  باستمرار  أو 

التسوية المنشودة ال تزال مغيبة.

ـ تشير العديد من اإلحصائيات إلى تجاوز عدد 
من فقدوا أرواحكم منذ بدء األزمة السورية، 
برأيكم  سوري،  مليون  نصف  من  أكثر  إلى 
الدم السوري، وبناء  السبيل لوقف شالل  ما 

سوريا المستقبل؟
العالم  شهد  حيث  رهيبة،  عجاف  سنوات 
مليون  من  بأكثر  السوري،  الدم  خاللها حمام 
مبالغة،  أي  بال  ومصاب،  ومعّوق  قتيل، 
سجون  مجازر  بين  مراوحة  إنسانية  وكارثة 
المفقودين،  عائالت  ومآسي  دمشق،  حكومة 
مهجر،  مليون  ونصف  ماليين  ستة  وبين 
ودمار  المتوسط،  مياه  في  وغارق  والجئ، 
التاريخية،  الحواضر  نال من  عمراني هائل، 
ومن تراثها مع ما رافقه من نهب منظم لآلثار، 
من  أكثر  منها، عمرها  بعض  لمعالم  وتشويه 
عريق،  اجتماعي  لنسيج  وتمزيق  عام،  ألفي 

صهر التعددية في تعايش مشهود له بسلميته.
»سياسة  تبنّت  قد  السورية  الحكومة  إن   
فقد  إلى  أدت  والتي  البلد«،  أو نحرق  »األسد 
األسد ونظامه السيادة الفعلية على البالد، التي 
مصارعة،  دول  من  عليها  مسيطراً  صارت 
وأصبح الحول وال قوة له، وإن أراد السوريون 
السوريون  فيها  يتمتع  ديمقراطية  دولة  بناء 

السوري؛  الدم  ويتوقف شالل  بحقوقهم،  كافة 
كافة،  السوري  الشعب  أبناء  يتوجب على  لذا 
بعضهم،  مع  والتحاور  والتضامن  التكاتف 
دون تنفيذ أجندات، وإمالءات خارجية، حينها 
وحر  آمن،  وطن  إلى  ننتقل  أن  نستطيع  فقط 

يتمتع فيه الجميع بحقوقه.

الجغرافية  من  واسعة  أجزاء  تحتل  تركيا   -
بإقامة  أردوغان  طالب  ومؤخراً  السورية، 
من  أكثر  توطين  أجل  من  أمنية؛  منطقة 
الشمال  مليون الجئ سوري في مدن وقرى 
ما  نفسه،  يطرح  الذي  السؤال  السوري، 

أهداف تركيا الحقيقية في سوريا؟
آمنة،  منطقة  إلقامة  أنقرة  ومشروع  مخطط 
التركية  الحدود  طول  على  كم  ثالثين  بعمق 
السورية، ليس بجديد، وكان هناك على األقل 
   2016 عام  منذ  توغالت،  خمسة  الى  أربعة 
تركيا،  احتلت  حيث  السورية،  األراضي  في 
األراضي  من  شاسعة  مساحات  ومرتزقتها 
السورية، وكان أهمها منطقة عفرين، وكري 
العسكري  الهدف  اآلن  كانيه،  وسري  سبي 
األمن  مجلس  قبل  من  صراحة  عنه  يعلن  لم 
التركي، ولكن ثمة تسريبات لصحف  القومي 
إلى  تنظر  أنقرة،  حكومة  من  مقربة  تركية، 
عيسى،  عين  منطقة  خاص،  بشكل  الخارطة 

وكوباني، وتل رفعت، ومدينة منبج.
ومن المحتمل أن تكون تل رفعت، ومنبج في 
مرمى الهجوم التركي المحتمل، والحديث هنا 
تدعي  حيث  رفعت،  تل  منطقة  على  يتركز 
أنقرة أنها تواجه الخطر بتواجد قوات سوريا 
الديمقراطية القريبة من المنطقة المذكورة، أما 
سياسيا أيضا من الممكن أن يعزف أردوغان 
على وتر دغدغة المشاعر القومية، داخل تركيا 
وبعيدا  المزمع عقدها،  االنتخابات  قبل عملية 
والتهديدات  المثارة،  اإلعالمية  الزوبعة  عن 
األتراك،  الساسة  عنها  يتحدث  التي  الجديدة، 
في  التركي  التدخل  من  الحقيقي  الهدف  فإن 
ضم  هو  األول،  اليوم  منذ  السوري  الملف 
مناطق شاسعة من األراضي السورية، تنفيذا 
المنطقة  واحتالل  الملي  ميثاقها  لمخرجات 

برمتها وبناء العثمانية الجديدة.

ـ ما الطريقة المثلى لمواجهة األطماع لتركية؟
الوحيد يرتكز على أسس عدة أهمها،  الرادع 
الصارم  الموقف  السورية  الحكومة  تتخذ  أن 
وهذا  السورية،  الجغرافية  سيادة  عن  بالدفاع 
واجب أخالقي ووطني، وأن تتقدم بطلب خطي 
حقوق  ومنظمات  الدولي،  األمن  مجلس  إلى 
اإلنسان؛ للتدخل السريع وردع فوري ألنقرة 
تحت  الجديد؛  التوسعي  مشروعها  تنفيذ  في 
ذريعة أمنها القومي، الركيزة الثانية تقع على 
للوقوف  سوريا؛  وشرق  شمال  شعوب  عاتق 
في صف واحد، وتضافر الجهود؛ للحفاظ على 
المكتسبات واإلنجازات، التي تم تحقيقها على 
خلفية تحرير مناطق شمال وشرق سوريا من 

أشكال التطرف واإلرهاب.

سوريا  مجلس  دعا  مناسبة،  من  أكثر  في  ـ 
الديمقراطية، واإلدارة الذاتية حكومة دمشق، 
إليجاد  جاد؛  حوار  إلى  األطراف  ومختلف 
برأيكم  الخارجية،  األجندات  عن  بعيدا  حل، 

لماذا تفشل تلك المساعي، ومن المستفيد من 
استمرار الوضع الراهن؟

في كل محاولة للجلوس على طاولة الحوار، 
حل  عجلة  في  العصا  دمشق  حكومة  تضع 
سوريا  مجلس  يسعى  حيث  السورية،  األزمة 
النظر،  بين وجهات  التقرب  إلى  الديمقراطية 
 2254 األممي  القرار  تطبيق  على  والعمل 
إال أن دمشق تسعى إلفشال المؤتمرات كافة، 
من  العصا  ممسكة  لتبقى  للحل؛  الساعية 
الشعب  أن  تماما،  المؤكد  ومن  المنتصف، 
السوري هو الوحيد من يدفع ثمن الفاتورة في 

ظل الظروف الصعبة والمفصلية.

ـ كلمة أخيرة تختمون بها هذا الحوار.

وحدة  على  والعمل  الوعي،  نشر  ضرورة 
كلها؛  وأطيافه  بشعوبه  السوري  الصف 
التركي ومرتزقته، وتحرير  المحتل  لمواجهة 
للدعاية  االنصياع  وعدم  السورية،  األراضي 
التي  الخاصة  والحرب  التركية،  اإلعالمية 
ومرتزقته؛  التركي  المحتل  عليها  يعمل 
استقرار  وعدم  شعبنا  معنويات  لضرب 
تمتين  على  والعمل  التأكيد  ويجب  المنطقة، 
وعدم  السورية،  الهوية  في  الوطنية  اللحمة 
تمزيق  هدفه  جديد،  ديمغرافي  لتغيير  السماح 
الخارطة السورية، وخلق فتنة سورية جديدة، 
تقف جميع شعوب شمال وشرق سوريا  وأن 
شيباً كانوا أم شبابا، نساء ورجاالً حول قواتنا 
قوات سوريا الديمقراطية، التي طرزت مالحم 
ودول  السوريون،  وليتذكر  والفداء،  البطولة 
الجوار، كيف كان العثماني يقود أبناءهم إلى 
للقضاء  معارك  في  ويزجهم  برلك،  السفر 
عليهم، وجبال قفقاس خير شاهد على كالمي، 
الدولة  حاربوا  ممن  الثوار،  أجدادنا  ولنتذكر 
العثمانية، التي كانت ال تقهر، حيث تم دحرها 

وإخراجها من األراضي السورية كافة.
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 من مآسي
 الكرد...
 الخيانة
الداخلية

في األسبوع املنصرم، كنت منهمكاً في قراءة 
شاهد  مذكرات  سعيد،  الشيخ  )ثورة  كتاب 
هوشيار  حسن  الراحل  للمناضل  عيان( 
الكاتب  العربية،  إلى  ترجمه  والذي  سردي، 
الراحل خليل كالو، اندهشت من كثرة حاالت 
العشائر،  رؤساء  من  العديد  ورفض  اخليانة، 
واالستقالل،  احلرية  ثورة  إلى  االنضمام 
مفضلني التعاون مع العدو، ال بل إن أفراد نلك 
التركي  اجليش  مقدمة  في  كانوا  العشائر، 
الكرد، كما كانوا في  الثوار  املعارك مع  أثناء 
مقدمة من ارتكبوا اجملازر بحق أبناء شعبهم، 
وهذا ما أثر على مسار الثورة في العديد من 
في  واملضحك  كردستان،  بشمال  املناطق 
فيما  جلأ  أتاتورك،  كمال  مصطفى  أن  األمر 
الكردية،  الثورة  من  التخلص  وبعد  بعد، 
الكردية  العشائر  رؤساء  معظم  إعدام  إلى 
قول  وله  عائالتهم..  ونفي  معه،  املتعاونني 
معروف في ذلك )َمن يخن أهله سيخنّا أيضا، 

فيما بعد.(.

أيام  قبل  استشهد  املوضوع،  بهذا  وارتباطا 
الذاتية  لإلدارة  املشتركة  الرئاسة  نائب 
)فرهاد ديرك( على إثر  لشمال وشرق سوريا، 
مسيرة  طائرة  جانب  من  سيارته  استهداف 
تركية، أثناء تواجده في منطقة السليمانية 
بإقليم كردستان؛ لغرض العالج، ونحن نعلم 
االغتياالت،  أعمال  من  األنواع  هذه  مثل  أن 

يتطلب تعاوناً استخباراتياً على األرض.

في  للخيانة  معروفاً  منوذجاً  أيضاً  هنا  نذكر 
امليدي،  هارباك  وهو  القدمي،  الكردي  التاريخ 
فحسب ما يرويه املؤرخ هيرودوت، هو أن آخر 
رأى في حلمه،  )استياك(، قد  امليديني  ملوك 
أن حفيده يستولي على حكمه، فطلب امللك 
أن  امليدي(  اجليش  )قائد  هارباك  من  استياك 
يقتل حفيده، ولكن بعد عدة سنوات، يظهر 
على أن هارباك لم يقم بتنفيذ أمر امللك، وخبأ 
حفيد امللك لدى أحد الرعاة، وعقوبًة لهارباك 
أُعد  إلى عشاء،  بدعوته  استياك  امللك  يقوم 
له، وبعد االنتهاء من العشاء، قال  خصيصاً 
في  أكله  الذي  اللحم  إن  لهارباك:  استياك 
على  له  عقاباً  وذلك  ابنه،  حلم  كان  العشاء 
أراد  اليوم  ذلك  ومنذ  ألمره،  إطاعته  عدم 
على  والقضاء  استياك،  من  االنتقام  هارباك 
احلرب  الفارسي  كورش  أعلن  وحني  حكمه، 
على اإلمبراطورية امليدية، وذلك حوالي )553 
ق.م(، ومع حتالفه مع امللك الكلداني نابونيد، 
خيانة  ومع  يَرْوانْت،  أرمينيا  ملك  مع  وأيضاً 
داخلية من قبل هارباك )هارباكوس(، سقط 
عام  في  وذلك  لإلمبراطورية،  امليديني  حكم 

)550 ق.م(.
أسر  مت  »وملا  هيرودوت:  املؤرخ  ويقول   
مندداً،  مقرعاً  هارباكوس  جاءه  استياكيس 
بالعشاء  يذكره  وهو  اإلهانات،  أشد  به  ينزل 
الذي قدمه له، وكان من حلم ابنه، وسأله عن 
قبل  ملكاً  كان  وقد  عبداً،  غدا  ما  بعد  حاله 
على  ورد  بنظره،  استياكيس  فحدجه  برهة، 
شريكاً  هارباكوس  كان  إن  بسؤال،  سؤاله 
قطعاً  له  بأن  فأجابه  فعل؟  فيما  لكورش 
لكورش،  كتب  الذي  فهو  وقع،  فيما  ضلعاً 
استياكيس،  له  فقال  الثورة،  على  يحضه 
عندئذ: إذن، فأنت لست األشد لؤماً بني البشر 
فإذا كان هذا  غباء،  الرجال  أكثر  بل  وحسب، 
أنت  تكون  أن  األجدر  لكان  حقاً،  تدبيرك  من 
آخر؛  لرجل  السلطاَن  أعطيت  ولكنك  امللك، 
العشاء  ذلك  فيك جلي، ألنك بسبب  واللؤم 
بّد  ال  كان  وإذا  العبودية،  إلى  امليديني  حملت 
لكان  غيرك،  آلخر  العرش  تسلم  أن  من  لك 
األجدر بك أن تقدم هذه اجلائزة اجلليلة مليدي، 
بدالً من فارسي؛ لكن احلال القائمة اآلن، هي 
أن امليديني األبرياء من كل جنحة غدوا عبيداً، 

بعد ما كانوا أسياداً...«.

العدو«  مع  »التعاون  أو  الداخلية،  اخليانة  إن 
الثورات  معظم  فشل  أسباب  أحد  هي 
وإمارات  إمبراطوريات،  وسقوط  وبل  الكردية، 
كردية عبر التاريخ، وهذا أمر مؤسف للغاية؛ 
الكردية  التحررية  احلركات  من  يتطلب  ما 
حتليل  الكرد  املثقفون  وكذلك  وقيادتها، 
من  واالستفادة  جيداً،  الظاهرة  هذه  ودراسة 

دروس التاريخ. 

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

المتنبي... مالُئ الدنيا وشاغُل الناس
عبد هللا رحيل

مالئ الدنيا وشاغل الناس، وباعث شغفهم في 
الشعرية  قصائده  زالت  وما  الشعر،  قرض 
قادرة على االستمرارية بصفة الديمومة، التي 
واألمثال،  الفلسفة  بواعث  في  الحكمة  تنفث 
ومرجعا في اللغة واللسانيات، كان ذلك ألبي 
المتنبي منذ أن عرف األدب العربي،  الطيب 
فّر  الذي  فالمتنبي  العرب،  ديوان  الشعر  إن 
هو  زماننا،  إلى  وجاء  بعبقريته،  زمانه  من 
ذاته في القوة، وفي المدح، والرثاء، والهجاء، 
وفي الذم والعنفوان، وهذا ما جعله مخلدا في 
لنا من  العصور، وفي األزمنة كلها، إذ ال بدّ 
أن نتساءل، ما الذي جعل المتنبي يحافظ على 
التي  العصور  وفي  عصره،  في  المكانة  هذه 
تلته؟ وما مدى اختالف شعره وقّوته عن غيره 
من شعراء الزمن؟ وما الذي جعل هذا الشاعر 

يكسب شهرة بلغت اآلفاق؟
كان للمتنبي ذلك كله في عصر اللغة واألدب 
الصورة  من  بلغ  فقد  والتمييز،  والشهرة، 
الشعرية، وتالوين الحكمة، واشتداد في الصنعة 
األدبية، والبالغية في الغوص في قواعد اللغة 
العميقة، فقد كان مثار جدل للنحاة والصرفيين، 
ولعلنا بإجابة قصيرة حول تلك األسئلة، التي 
الشاعر  أن  هو  المتنبي،  الشاعر  أدب  خلدها 
عاش في العراق حياة مشردة، ضائعا في بداية 
حياته، فلم تعرف تراجم األدباء كيفية حياته، 
التي عاشها صغيرا، لكنه في سن التاسعة من 
عمره، أصبح يتيما ضائعا بين حارات بغداد، 
اللغة وطريقة  الحياة الصعبة،  فقد تمّرس من 
أن  إلى  وبغداد،  الكوفة  بين  ما  فتنقّل  الكالم، 
قال الشعر في سّن التاسعة من عمره، وربما 
وفي  الفكر،  في  قوة  أعطته  هذه  التشرد  حياة 
صقل  الشام  بالد  إلى  ارتحاله  وكان  اللسان، 
بالط  شاعر  صار  حتى  الشعرية؛  موهبته 

وحكيٌم  شاعٌر،  هو  الحمداني،  الدولة  سيف 
عربيٌّ شهيٌر، ُعرف بشخصيته المميزة، وما 
كان يكتنفها من غموض، وشعر المتنبي حيّر 
الناس، واستعصى عليهم فهم مقاصده، وهي 
القيرواني في  األسباب التي دعت ابن رشيق 
بمالئ  ليلِقّبه«  الشعر«  نقد  في  العمدة  كتابة« 
الدنيا وشاغل الناس«، وقد ترك المتنبي وراَءه 
بلغ  والتي  المتنّوعة،  القصائد  من  كبيراً  عدداً 
عددها ثالثمائة وستة وعشرين قصيدةً، وتعدّ 
عصره  ألحداث  تاريخياً  سجاّلً  القصائد  هذه 
بهذا  المتنبّي  لُِقّب  الهجرّي،  الرابع  القرن  في 
فقد  ُخلقه،  في  ورعٍ  من  عنه  وردَ  لما  الّلقب؛ 
للعلم مبتعداً  بالجدّ، وُمنصرفاً  نفسه  آخذاً  كان 
عن الفواحش، وقد حظَي بمنزلٍة عظيمة عند 
ُعلماء األدب، واللغة، والنحو؛ ولعلنا نقف عند 
اللقب  بهذا  لُقّب  فقد  بالُمتنبّي،  تسميته   سبب 
المرتفع؛  المكاُن  ومعناها  النَْبَوة،  إلى  نسبة 

إشارةً لرفعة ِشعره وُعلّوه.
للعلم  الشديد  حبّه  المتنبي  عن  ُعرف  وقد 
بالذكاء،  صغره  منذ  تمتّع  أنّه  كما  واألدب، 
قصةً  الرواة  أحد  أخبر  وقد  الحفظ،  ِوبوفرة 
طريفةً عن قوة حفظه في صباه، وهي أّن أحد 
كتاباً،  ليبيع  جاء؛  أحدهم  أّن  أخبر  الوراقين 
يحوي نحو ثالثين صفحة، وكان المتنبي عنده 
حينها، فأخذ الكتاب من الرجل، وصار يقلّب 
صفحاته، ويطيل النظر فيها، فقال له الرجل: 
تبغي  فإن كنت  بيعه،  لقد عطلتني عن  يا هذا 
بعيدٌ  فهذا  القصيرة،  الفترة  هذه  في  حفظه 
فما  حفظته،  كنت  فإن  المتنبي:  فقال  عليك، 
لي عليك؟ قال الرجل: أعطكيه، فقال الوّراق: 
فأمسكت الكتاب أراجع صفحاته، والغالم يتلو 

ما به، حتى انتهى إلى آخره، ثم استلبه، فجعله 
ه، ومضى لشأنه. في ُكِمّ

 أقام المتنبي في البادية أكثر من سنتين، عاشر 
اكتسب  حيث  منهم،  وأفاد  األعراب،  فيهما 
بشكٍل  العربية  اللغة  من  وتمّكن  الفصاحةَ، 
واتصل  الوّراقين،  مالزمة  من  وأكثر  كبيٍر، 
بكر  وأبي  ونفطويه،  السّكري،  مثل:  بالعلماء 
سيف  بن  عمر  القاسم  وأبي  دريد،  بن  محمد 
الشام؛  بالد  إلى  الرحيل  عزم  ثم  البغدادّي، 
الذي  والقدر،  الرفعة  في  ضالته  يجد  لعله 
فكانت رحلته  وبغداد،  الكوفة  في  منهما  حرم 
المتنبي  تنقّل  إحدى وعشرين وثالثمائة،  سنة 
في بالد الشام مادحاً أمراءها، حتى انتهى به 
المقام عند سيف الدولة الحمداني، أمير حلب، 
فشعر المتنبي حينها أنّه عثر على ضالّته، إذ 
وجد في سيف الدولة صفات القائد، التي كان 
الشعر،  فيه  فنظم  العربّي،  الحاكم  في  يَنُشدها 

الذي خلّد ذكره على مر العصور.
سنين،  تسع  الدولة  سيف  عند  المتنبي  أقام   
الميميٍة،  قصيدته  وكانت  لمدحه،  فيها  انقطع 

هي أول ما قاله في مدح سيف الدولة:
ْبع أْشجاهُ طاسمه  َوفاؤُكما كالرَّ
بأْن تُسِعدا والدّْمُع أشفاهُ ساِجُمْه

 وكانت قصيدة الميمية أيضا آخر ما قاله في 
سيف الدولة، تلك التي مطلعها:

ُعْقبَى اليَميِن على ُعقبَى الَوَغى ندُم
 ماذا يزيدَُك في إقداِمَك القََسُم 

فقد نظم في سيف الدولة أكثر من ثمانين قصيدةً 
ومقطوعة، كانت من أجود وأروع شعره، لم 
يدُم للمتنبي نعيم الودّ بينه وبين سيف الدولة، 
األمير على  والوشاة صدر  الُحّساد  أوغر  فقد 
بالهجوم تارةً،  الشاعر، فكان يدافع عن نفسه 
في  كقوله  أخرى،  تارة  والمصافحة  وبالهزل 

الميته: 
أفي كّل يْوٍم تحَت ِضْبني ُشَوْيِعٌر
 َضعيٌف يُقاويني قَِصيٌر يُطاِوُل

 ِلساني بنُْطقي صاِمٌت عنهُ عاِدٌل
 َوقَلبي بَصمتي ضاِحٌك منهُ هاِزُل

بنفسه،  االفتخار  شديد  الطيب  أبو  كان  وقد   
معتدًّا بها، ومن ذلك قوله:

َوَما الدّْهُر إالّ ِمْن ُرواةِ قَصائِدي
إذا قُلُت ِشعراً أْصبََح الدّهُر ُمنِشدَا

راً     فََساَر بِه َمْن ال يَسيُر ُمَشِمّ
دَا  َوَغنّى بِه َمْن ال يُغَنّي ُمغَِرّ

 َودَْع كّل َصْوٍت َغيَر َصْوتي   
فإنّني أنَا الّطائُِر الَمْحِكيُّ َواآلَخُر الّصدَى

لخصومه  وازدراؤه  بنفسه،  افتخاره  وكان 
أوغروا  حتى  له،  وحسداً  به  بغضاً  يزيدهم 
صدر سيف الدولة عليه، فخاصمه وطلب منه 
يعاتبه  قصيدة  المتنبي  فأنشد  القصر،  مغادرة 

بها، وكان مطلعها:
َواَحّر قَْلباهُ مّمْن قَْلبُهُ َشبُِم   

َوَمْن بِجْسمي َوقلبي ِعندَهُ َسقَُم

 لكن المتنبي ذا النفس األبية، والشديد االفتخار 
بنفسه، ضاق به الُمقام في حلب، فعزم الرحيل 
أمير  اإلخشيدي  بكافور  والتقى  مصر،  إلى 
مصر؛ أمالً في تحقيق ما كان يصبو إليه من 
ذلك  يعرف  كافور  وكان  شأن،  وُعلّو  رفعة، 
له  يُضمر  يَكْن  لم  المتنبي  أّن  ويعرف  جيداً، 
شيئاً  له  يحقق  ولم  به،  فخلّى  والود،  المحبة 
من أمانيه، بل ضيّق عليه، لكن المتنبي مدح 

كافورا بمعان جميلة:
 يُِدّل بَمعنًى َواِحٍد ُكلُّ فَاِخٍر   
َوقد َجَمَع الّرْحمُن فيَك الَمعَانِيَا

 إذا َكَسَب النّاُس الَمعَالَي بالنّدَى   
فإنَّك تُعطي في نَداَك الَمعَاِليَا

مقذعا،  هجاء  كافورا  ليهجو  المتنبي؛  عاد  ثم 
فقال ساخرا  ما كان مؤّمال،  ير منه  لم  حينما 

منه:
َوتُعِجبُني ِرْجالَك في النّعِل إنني   

 َرأيتَُك ذا نَْعٍل إذا كنَت َحافِيَا
 َوإنَّك ال تَْدري ألَْونَُك أْسَودٌ من 
الجهِل أْم قد صاَر أبيَض صافِيَا 

هذا ولم يقتصر هجاء المتنبي على األشخاص، 
إنما تعدّاه إلى هجاء الزمان والناس، ومنه ما 

قال فيهما:
ما ُكنُت أْحَسبُني أْحيَا إلى َزَمٍن   
يُِسيُء بي فيِه َعْبدٌ َوْهَو َمْحُمودُ 

 وال تََوّهْمُت أّن النّاَس قَْد فُِقدوا   
َوأّن ِمثَْل أبي البَْيضاِء َمْوجودُ      

لسبٍب  العراق؛  إلى  والعودة  بالرحيل  رغب   
المتنبي، وهو  غير معروف، فقد أفلت شمس 
في قمة عطائه، فقد مات في الخمسين من عمره 
مقتوالً، عام )354 هـ965م( على يد شخٍص 
يُسمى، فاتك األسدي، الذي هجا المتنبي خاله، 
شيراز  من  عودته  في طريق  ذلك  وقد حدث 
إلى بغداد، إذ اعترض« فاتك« طريقه، ومعه 
غرب  واقعة  منطقٍة  في  أصحابه  من  جماعةً 
بغداد، تُسمى النعمانية، فيما لم يكن مع المتنبي 
الجمعان،  فتقاتل  فاتك،  لرجال  مكافئ  عدد 
حينها  المتنبي  وهّم  المتنبي،  بن  ُمحسد  فقُتل 
بالهروب، إاّل أن غالمه استوقفه قائالً: ألست 
القائل: الخيُل والليُل والبيداُء تَعرفني؟ فردّ عليه 
المتنبي قائالً: قتلتني، قتلك هللا، ورجع وقاتل 
حتى قُتل، اتّصف أبو الطيب المتنبي بكبريائه، 
وشجاعته، وطموحه، واالفتخار بنفسه، وتعد 
أفضل أشعاره، تلك التي تحدّثت عن الحكمة، 
تميّزت  إذ  المعارك،  الحياة، ووصف  وفلسفة 

بالصياغة القوية والمحكمة.
لألدب  مفخرة  المتنبي  أنَّ  بالذكر  ويُجدر   
الشعرّي،  اإلنتاج  غزير  شاعر  فهو  العربي؛ 
البليغة،  والحكم  السائرة،  األمثال  وصاحب 
التنقّل  ساعده  ولقد  المبتكرة،  والمعاني 
موهبته  تطوير  على  والملوك  األمراء  بين 
لم  الشعرية، حيث مدحهم في معظم أشعاره، 
يحَظ شاعٌر من شعراء العربيّة بمثل ما حظي 
به أبو الطيّب المتنبّي من مكانٍة عالية، فقد كان 

أعجوبةً، أعجزت الشعراء من بعده؛ حيُث بقي 
شعره إلى اآلن يُقرأ كمصدر وحي للكثير من 
األدباء والشُّعراء، كما تُرى فيه مظاهر القّوة 
الصادقة  التجربة  على  القائمتين  والشاعرية 
والحس الرفيع، وقد أبدع المتنبّي في صياغة 
القلوب،  أبياته صياغةً، تأسُر األلباب وتشغل 
فقد كان شاعراً ينتمي لشعراِء المعاني؛ حيُث 
أخرَج  وقد  والحكمة،  الشعر  بين  موفِّقاً  كان 
الطريقة  وابتكَر  وحدوده  قيوده  عن  الّشعر 
موضوعاٍت  في  شعره  في  فيه،  اإلبداعيّة 
مختلفة أهمها، ذّم الدهر والناس، نظر المتنبي 
أّن  يرى  فكان  المتشائم،  نظرة  والنّاس  للدّهر 

الدّهر يقف حائالً بينه وبين تحقيق آماله:
 إذا غامرَت في شرٍف َمروٍم 

فال تَْقنع بما دوَن النجوِم 
فطعم الموت في أمر حقير

 كطعم الموت في أمر عظيم
المتنبي  في شعر  الشعرية  األغراض  تنّوعت 
فقد نظم قصائد في المديح، والرثاء، والهجاء، 
والفخر،  والشكوى،  والعتاب  والغزل، 
عند  الوصف  معاني  اتّسمت  وقد  والوصف 
المتنبي بالقوة والدقة، وروعة التصوير، ومن 
األمثلة على دقة وصف المعارك عنده، وصفه 

لجيش الروم في األبيات اآلتية:
 أتَْوَك يَُجّروَن الَحديدَ َكأَنَّما   

َسَرْوا بِِجيَاٍد ما لَُهّن قََوائُِم
 إذا بََرقُوا لم تْعرِف البِيض   
منُهُم ثِيابُُهُم من ِمثِْلها َوالعََمائُِم

 خميٌس بشْرِق األْرِض َوالغْرِب َزْحفُهُ   
َوفي أُذُِن الَجْوَزاِء منهُ َزَماِزُم

أقعدته  شديدة،  بحّمى  أصيب  المتنبي  وكان 
تعدّ  التي  الحمى،  واصفا  فقال  زمنا،  الفراش 
من أروع قصائده، التي نّظمها في مصر، وقد 
عدّها الدكتور طه حسين من أروع ما قيل في 

الشعر العربي، وفيها قال:
َوزائَِرتـي َكـأَنَّ بِهـا َحياًء   
فليس تَـزوُر إِاّل في الَظالِم

 بَذَلُت لَها الَمطاِرَف َوالَحشايا 
فعافتها َوباتَت في ِعظامي

 يَضيُق الِجلدُ َعن نَفسي َوَعنها 
فتوِسعُهُ بِـأَنـواعِ الِسـقـاِم

الحكمة،  شاعر  المتنبي  الطيب  أبو  كان  وإن 
الفلسفي  والذكر  والفروسية،  الطيبة  والكلمة 
العميق، فقد أطلق عليه الناقدون واألدباء، أنه 
مالئ الدنيا وشاغل الناس، وذلك ألبياٍت مّجد 
قصيدة  من  شعر  بيت  ذلك،  ومن  فيها،  نفسه 
مطولة، افتخر بها نفسه، وإجادته للغريب من 
التي  البالغية،  والتقديرات  النحوية،  الشواهد 
يذهب بها الناقدون والنحاة كل مأخذ، فقد قال 

في ذلك: 
»أناُم ملَء جفوني عن شوارِدها
ويَسهُر الَخْلُق َجّراها ويَختَِصُم«

وحين نتكلم عن عمدة كبير من أعمدة الثقافة 
العربية، في عصر َكثُر فيه الشعراء، وتنوعت 
هو  به  عاش  الذي  العصر  وكان  اآلراء،  به 
العصر الذهبي الزدهار الثقافة العربية، وهو 
العباسي، فقد كان البدّ للمرء أن يتميّز، ويسمو 
بفنه فوق المعاصرين له، حيث استحوذ على 
ذاك أبو الطيب المتنبي، الذي يبقى شعره أمد 
المتين،  السبك  ذو  القوي  الشعر  هو  الدهر، 

والمعبر عن أسس الشعر العربي برّمته.

السوريون ضحايا العنصرّية التركّية

مفارقات غربية حيال الحرب التركّية على الُكرد

آزاد كردي

بطعنة  قُتِل  الذي  عاماً(   21( سلطان 
خالل  الفائت،  االثنين  مساء  سكين، 
محل  أمام  أتراك  شبان  بين  مشاجرة 
تقسيم  بمنطقة  فيه  يعمل  الذي  للحالقة 
عنصرية  ضحية  هو  إسطنبول؛  في 
ترقى إلى عنصرية الدولة باألكمل قبل 
أن تنطلي على الشعب، وأرفض التعميم 
هناك  ألن  بالذات  الجزئية  هذه  على 
بطبيعة الحال جزء من هذا الشعب غير 
راٍض على أداء هذا الجزء اآلخر وهو 
ما يكاد يشي بالطبقة الحاكمة من حزب 
التي  األحزاب  وبعض  والتنمية  العدالة 
إلى  السوريين  الالجئين  بعودة  تطالب 
هذه  ولألسف  طوعاً.  أو  قسراً  بالدهم 
الحكومة  استهتار  مدى  الحادثة ستفجر 
التركية بحياة السوريين ولعلي إذ أنزع 
المقام  هذا  في  الالجئين  صبغة  عنهم 
صريح  إنساني  حق  مع  نتعامل  ألننا 
أن  العلم  مع  آخر  شيء  أي  مع  وليس 
وفق  مقدساً  ويعتبر  مكفول  الحياة  حق 
أو  المرعية  الدولية  والقوانين  األنظمة 
وفق الشرائع الدينية والعُرف األخالقي 
أيدي  على  بارد،  بدٍم  قُتِل  ألنه  أيضاً 
أتراك، وفي مكان عام )ساحة تقسيم(، 

وتحت أنظار المارة.
تجدد هذه الحادثة مدى استهتار الحكومة 
تولي  وال  السوريين  بأرواح  التركية 
بأوضاع  اهتمام  أو  رعاية  درجة  أي 

وينبغي  السوريين كونهم الجئي حرب 
قواعد  وفق  األقل-  -على  يعاملوا  أن 
إنسانية خاصة، هذا إذا أخذنا باالعتبار 
أن الدولة التركية تتلقى تبرعات خاصة 
من األمم المتحدة أو االتحاد األوروبي 
ما  وهو  أراضيها  على  إيوائهم  لقاء 

هذه  من  وارتياب  شك  أمام  يضعنا 
المعاملة الشاذة وغير األخالقية.

 هذه الجرائم غير المنتهية والموسومة 
المجتمع  فساد  مدى  تكشف  بالعنصرية 
كفساد النخبة الحاكمة في الدولة التركية 
حيث يكثر االنحالل األخالقي والفجور 

وينخفض فيه مستوى الفضيلة وتطبيق 
احتفوا  ُجبناء  سلطان  قتلة  ألن  القانون 
الناس  من  جمهرة  وسط  قتله  بنخب 
هذه  من  النوعية  بين  رهيب  تشابه  في 
الجرائم وبين التي كان يرتكبها مرتزقة 
داعش اإلرهابي الذي يحتفي بذلك عبر 
استعراض مهيب بتنفيذ إعداماته البشعة 
عبر تصويرها في تسجيالته وإصدارته 
النتنة وهو يمعن بالنشوة إزاء ما يحدث 
وتلك  ألنها  الحالية  الجرائم  هذه  وبين 

سيان.
تصاعد  في  السوريين  قتل  حوادث 
مستمر في المجتمع التركي، فهذه المرة 
لقى )سلطان جبنة( حتفه وقبله )شريف 
األحمد( وقبله كذلك )نايف نايف(، وما 
بدافع  الغدر  شهداء  هم  من شك هؤالء 
سوريون  كونهم  والسبب  العنصرية، 
مقتولين  بالدهم  إلى  رجعوا  وهم  فقط 
بل  باآلمنة،  األتراك  يدعيه  كما  وليس 

هي )عودة دموية(.
التركية،  الحكومة  تحتال  من  على 
وكيف يستقيم ادعائها بأنها بصدد تنفيذ 
لالجئين  طوعية  لعودة  آمن  مشروع 
من  الجنوبية  المناطق  في  السوريين 
وسط  السوريين  أن  حين  في  البالد؟، 
وال  آمنين  غير  تقسيم(  )ساحة  البالد 
يأمن أحدهم أن يخرج أحدهم ليالً طالما 
أو  االعتداء  إلى  وقت  في  ُمعرض  أنه 
ربما القتل وإلى عدم العودة إلى بالدهم 
أحياء أصالً طالما أن الترهيب وإرهاب 

الشعبية  المستويات  أعلى  في  الدولة 
يتردد  ما  وباألخص  الرسمية  وأيضاً 
تحريض  من  اإلعالمية  األفواه  على 

وافتراء بحق السوريين. 
كانت  التركية  الدولة  أن  من  وبالرغم 
روما  اتفاقية  على  الموقِّعة  الدول  من 
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لقمع 
والمعاقبة  العنصري  الفصل  جريمة 
لألمم  العامة  الجمعية  )أقرتها  عليها 
التنفيذ  حيز  ودخلت   1973 المتحدة 
1976( الفصَل العنصريَّ بأنه »تهديد 

خطير للسلم واألمن الدوليين«.
االتفاقية  نفس  من  الثانية  المادة  وتنص 
الفصل  »جريمة  عبارة  أن  على 
األفعال  على  تنطبق  العنصري«، 
إقامة  لغرض  المرتكبة  الالإنسانية 
وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما على أية 
فئة عنصرية أخرى واضطهادها إياها 
التركية  فالعنصرية  منهجية،  بصورة 
تقتل السوريين وال نفاجئ في الغد قتل 
التافهة وال  األسباب  آخر ألحد  سوري 
لطالما  أنت،  أو  أنا  أكون  أن  يستبعد 
التي  األبرز  السمة  العنصرية  هذه 
استبعد فيها االتحاد األوروبي تركيا من 
في  التجاوزات  بسبب  لالتحاد  دخولها 
حقوق اإلنسان وانعدام الحريات ومنها 
حرية الصحافة وغيرها فإن جرائمها ال 
علم  كونها  تعليل  أو  تفسير  إلى  تحتاج 

على رأسه نار. 

إدريس حنان 

سوريا  في  التهديدات  أصوات  مؤخراً  تعالت 
والعالم،  المنطقة  في  يُسمع  يعد  لم  حيث 
سوى  الحروب،  ضجيج  من  الرغم  على 
الصوت الشاذ صوت سلطان الفوضى والقتل 
وفقد  بالسعار  أصيب  قد  وكأنه  أردوغان، 
وال  يعترضه  ما  كل  يعض  الشبع،  حاسة 
عدة  فقبل  والهضم،  القضم  من  بطنه  تمتلئ 
أيام خرج علينا الرئيس التركي أردوغان من 
والمعتادة،  المعادية  تهديداته  مسلسل  خالل 
والتهديد  الوعيد  من  جديدة  حلقة  عن  وكشف 
وأوضح؛ بأنهم ذاهبون إلى مرحلة جديدة من 
ينتهك  فهو  السوريّة،  لألراضي  االحتالالت 
السلم  تنهب  بممارسات  واألمان  السلم  حالتي 

واألمان المزعومين.
واالستعراضات”  “العراضات  هذه  فحسب 
وهناك  هنا  من  الصادرة  والبيانات  البرلمانية 
الواضح  من  األتراك،  المسؤولين  قبل  من 
يكن هناك  ولم  يبتغيه  الذي  الدعم  يتلَق  لم  أنه 
التركي  فالتململ والتلكؤ  له “آمين”،  قال  من 
الدولية  المواقف  بأن  يشيان  الظاهرين، 
اآلن-  لغاية  ـ  أردوغان  لمشاريع  المعارضة 
الوراء وتغيير  إلى  التراجع خطوة  إلى  دفعته 
وسوتشي،  آستانا  في  حليفه  نحو  وجهته 
فروسيا التي حلقت مروحياتها العسكرية للمرة 
األولى فوق جبهات القتال في الشهباء وعفرين 
وإياباً، أرادت  الباب ذهاباً  إلى مدينة  وصوالً 
لن  نحوها:  وجهه  يولي  أن  قبل  له،  تقول  أن 
تجرؤ على اإلقدام على أية حركة خارج إطار 
أرادت  كما  نفوذي،  مناطق  في  معي  التفاهم 
روسيا أن تُفهمه بأنها على عكس ما يتصوره 
ولديها  أوكرانيا  في  منتصرة  فهي  أرودغان، 
من القوة ما يكفيها لتحمي مصالحها في سوريا 

أيضاً.
تم  لرسائل  يُفهم من كل هذا أن هناك تكراراً 
تبادلها في أعوام 2016، و2018، و2019، 
حيث  الظروف،  هو  واختلف  تغير  ما  وكل 
توافقية  طرق  عن  المرة  هذه  تركيا  تبحث 
جديدة وتسعى، على الرغم من تغير الظروف 
تفاهمات تخدم مشاريعها  بناء  إلى  الزمكانية، 
وتر  على  للعب  الضيقة  المساحة  ضمن 
العالمي  الصراع  قطبي  مصالح  تضارب 

اليوم ال  أن  تعي  أن  تريد  أمريكا وروسيا. ال 
وال  القوى  توازن  حيث  من  ال  األمس،  يشبه 
من حيث التوافقات، فاالستراتيجيات التي كان 
يُعمل لها سابقاً بشكٍل سري، باتت علنية اليوم 
وأصبحت أوراق اللعب مكشوفة للجميع، فال 
خلفها  ومن  أمريكا  وال  مآربها  تخفي  روسيا 
السلطوية  أطماعهم  يخفون  والغرب  الناتو 
ومن  أمريكا  أن  اليوم  نرى  لذلك  والتوسعية، 
بشكٍل  يتدخلون  تقريباً،  كله  الغرب  خلفها 
صارخ ضد روسيا في أوكرانيا ويقدمون لها 
العسكرية  القوة  بوجه  الصمود  من  يمّكنها  ما 
الروسية الهائلة، ذكرت أمريكا ذاك اليوم، أنها 
الذكية  باألسلحة  أوكرانيا  في  السلطات  ستمد 

الهجمات  بوجه  الوقوف  لتستطيع  المتطورة 
الروسية، إذاً أضحت المواجهات أكثر عالنيةً 
إلى  أوسطية  الشرق  الساحة  من  انتقالها  بعد 

الحدائق األوروبية الخلفية.
روسيا من جهتها، تريد أن تستثمر في الرغبات 
التركية ضد تحالف أمريكا وأوروبا، لذلك ال 
الرغبات  تجاه  ورادعة  كافية  أجوبة  تعطي 
وسوريا،  المنطقة  في  ومطامعها  التركية 
الوسائل  ـ تركيا ـ عبر  التعامل معها  وتفضل 
وتقرب  مد  فهي  الراديكالية،  البراغماتية 
يلتقفها،  يكاد  بحيث  أردوغان  فم  من  الجزرة 
إال أنها ال تدعه يعضها. تحاول استخدامه ضد 

ثقتها  عدم  من  الرغم  على  األطلسي  الحلف 
تفاهمات  بناء  تحاول  القوى،  كبقية  فهي  به، 
على حساب نضال الشعوب، فالكل يسعى إلى 
أضحى  الذي  الحرية  نضال  وإنهاء  ضرب 
االستعمارية  األطماع  وجه  في  رادعاً  قطباً 

تستكين إليه الشعوب التواقة الى الحرية.
آفا وشمال وشرق  لروج  يقولوا  أن  ال غرابة 
بتنفيذ  لتركيا  نسمح  ولن  معكم  أننا  سوريا، 
الهجمات، وفي نفس الوقت يسمحون ويعطون 
الدفاع  مناطق  على  الهجمات  بشن  األوامر 
جنوب  في  الكريال  قوات  ضد  المشروع 
أنظمة  أنها  كردستان«.  »باشور  كردستان 

عديدة  سياسات  تنتهج  أن  تستطيع  منافقة 
تحمل الكثير من األوجه لتحقيق أكبر قدر من 
النضال  من  ترى  فهي  واألرباح،  المكاسب 
بدعم  نما  الذي  الذكورية،  السلطة  ذهنية  ضد 
لذلك  هيمنتها،  مستقبل  على  الشعوب، خطراً 
تّجند كل إمكانياتها وطاقاتها للقضاء عليه ولو 

تطلب ذلك التوافق والتصالح مع المنافسين.
أن  أعاله،  أشرنا  كما  اآلخر،  المقلب  على 
الحقائق  على  المستند  الشعوب  وكفاح  نضال 
الجغرافية والتاريخية لطوروس وزاغروس، 
وهاوار وأمانوس ألكثر من خمسين عام، بات 
يمكن  وال  الدولية  المعادلة  في  مؤثر  ثقل  ذا 
اختلفت  تجاهلها تحت أي ظرف كان، فمهما 
الهيمنة،  قوى  بين  األدوار  وتبدلت  التسميات 
فلن تقاس تلك النضاالت إال من قبل أصحابها 
تأثيرها  قوة  من  ذرة  تفقد  ولن  الحقيقيين 

وجاذبيتها.
تبديد  محاوالت  أن  جيداً،  نعي  أن  علينا 
حركة  هيئة  على  المتشكلة  الشعوب  طاقة 
الحرية، هي عملية جينية في طبيعة الطرفين 
المحلية  القوى  من  بينهما  وما  المتصارعين 
واإلقليمية المناهضين لمبادئ الحرية والكرامة 
والعيش المشترك، لذلك، ليس مستبعداً، ال بل 
أنه أقرب إلى التفكير الصحيح، أن تتحد تلك 
القوى في حربها ضد نهج الحرية الذي تحول 
إلى وعي جمعي يضمن العيش الكريم والحياة 
الحرة والتآلف بين الشعوب ومكوناتها األثنية 
االشتراكية  انهيار  فبعد  والثقافية،  والطائفية 
المشيدة والنضال الدؤوب ضد قوى االستبداد 
الحرية،  حركة  أفكار  أضحت  والرأسمالية، 
الخيار  اإلبادة،  هجمات  كل  من  الرغم  على 

الوحيد والضامن األوحد للحرية.
صدور  من  الرغم  على  تقدم،  ما  على  وبناًء 
تهديدات  ضد  وهناك  هنا  من  تصريحات 
جداً  والممكن  السهل  من  أنه  إال  أردوغان، 
كل  فمحاوالت  غداً،  ضدنا  يتفقون  نراهم  أن 
من السويد وفنلندا االنضمام إلى حلف الشمال 
األطلسي على الرغم من الرفض الظاهر من 
السرية  قبل تركيا، واالجتماعات والبازارات 
موافقتها،  لضمان  تركيا  مع  يجرونها  التي 
تفسر هذه الحقيقة التي طالما حاولنا قولها على 

طول هذه المقالة.
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توحدت مصالحهم وأهدافهم في استهداِف اإلدارِة الذاتّية ونموذج الشراكِة الوطنّية في مناطقها، فتوّحدت بالنتيجِة أعمالهم وخططهم 
وتوّزعوا فيما بينهم المهاَم، ما بين اإلدارِة والدعم واالحتضاِن والتمويِل والتنفيِذ، وتشّكل مثلث العالقة من الميت التركّي والمجلس الوطني 

وشبكات الجواسيس، واستثمرت أنقرة رغبة داعش المهزوم باالنتقاِم، فيما تطلّع ِضعاُف النفوِس للمكاسِب المالّية.

اعترافات عناصر داعش تكشف شبكة عالقاتها وإدارتها وتمويلها

إعداد/ رامان آزاد 

امليت الرتيّك واملجلس الوطني 
وشبكات الجواسيس

هاوار  وكالة  نشرت   2022/6/16 في 
اعترافات ثالثة جواسيس اعتقلتهم قوى األمن 
الشبكاِت  ضدَّ  عملياتها  إطار  في  الداخلّي 
من:  كلٌّ  وهم  كوباني،  في  االستخباراتيّة 
المدعو عز الدين أحمد عمر، وفرهاد رمضان 
جنّدهم  الذين  الحسن،  نعيم  ومجيد  الحسين، 
وكشفت  جواسيس،  الكردي  الوطني  المجلس 
اعترافاُت الجواسيس الثالث أنّهم يعملون في 
على  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  من  العديد 
الفوضى  وإحداث  المجازر  لتنفيِذ  التخطيط 
مقابل المال. وفضحت مجدداً سياساِت الميت 

التركّي والمجلس الوطنّي ضد الثورة.
إلى  انضم  )هوزان(  عمر  أحمد  الدين  عز 
التركيّة والمجلس  المخابرات  شبكِة جواسيس 
التابعة  شيران  قرية  مواليد  من  الوطنّي، 
صفوِف  في   2012 عام  منذ  عمل  لكوباني، 
سوريا  وقوات  الشعب  حماية  وحدات 
سوريا  قوات  مقاومة  وأثناء  الديمقراطية، 
الديمقراطية ضد داعش، ذهب عز الدين إلى 
بالعمِل  خاله  ابن  أقنعه  وهناك  الزور،  دير 

لصالح الميت مقابل المال.
تواصل  عمر:«  قال  الشبكة  في  عمله  وعن 
العضو  عساف،  عبدو  محمد  خالي  ابن  معي 
تركيا،  في  والمقيم  الكردّي  الوطنّي  بالمجلس 
لي: »يوجد  وقال  الريحانية،  في  وكان حينها 
عمل إذا قمت به سيعطيني الكثيَر من المال«، 
التركيّة  المخابرات  مع  أعمَل  أن  وأراد 
)الميت(، وقبلت ذلك، وأقنعت فرهاد رمضان 
بمشاركتي  الحسن،  نعيم  ومجيد  الحسين 
مع  معاً  العمَل  الثالثة  نحن  وبدأنا  بالعمل، 

المخابراِت التركيِّة«.

رشاكة املخابرات الرتكية 
واملجلس الوطني وداعش

الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاتلو  كان  فيما 
المعارك  يخوضون  الشعب  حماية  ووحدات 
في ريف دير الزور ضدَ مرتزقة داعش كانِت 
المخابرات التركيّة والمجلس الوطني الكردّي 
ينفذون هجمات ضدهم، لدعم مرتزقة داعش. 
واستخدموا شبكاِت الجواسيِس لتنفيِذ العملياِت.
عز الدين أحمد عمر شارك في هذه الهجمات 
عمٍل  »أول  وقال:  له  مهمة  أول  عن  وكشف 
ابن  أخذني  عسكريّة،  مدرعات  تفجير  كان 
ليساعدني  »مرود«  يُدعى  رجل  إلى  خالي 
بهذا العمل، وكنُت أرسل لهم المعلومات عبر 
الميت  مع  يتعامل  الذي  عساف  عبدو  محمد 
معلومات  لهم  أرسلت  وبالبداية  داعش،  ومع 
حول سيارة »تويوتا«، وهم قاموا باستهدافها 
قوات  من  مقاتل  وقتها  واستشهد  بصاروخ. 
بإعطاء  قمت  بعدها  الديمقراطيّة،  سوريا 
اللوجستيّة،  للخدماِت  مدّرعة  حول  معلومات 
تلك  في  أحد  يتضرر  ولم  بتفجيرها،  وقاموا 

العملية، وحصلت بالمقابل على ألفي دوالر.
كما استهدف كل من فرهاد رمضان الحسين 
سويدان  في  عسكريتين  مدّرعتين  وهوزان 
التابعة لدير الزور، وحصال مقابل كّلِ مدّرعة 

على ألف دوالر.

تكتيكات املخابرات الرتكية.. 
املخدرات، الرسقة واالعتداء

أوكلت  التي  المهام  إحدى  أنَّ  الدين  عز  بيّن 
قوات  مقاتلي  بين  المشاكل  خلَق  كانت  إليهم 
بعملهم  ثقتهم  وزعزعة  الديمقراطيّة  سوريا 

وإبعادهم عن القيِم االجتماعيّة.
وفي اعترافه قال عز الدين عمر: أثناء حملة 
الباغوز قال لنا محمد عبدو عساف )مسؤول 
المخابرات التركيّة والمجلس الوطنّي( أوقفوا 
وأعطوها  األسلحة  واسرقوا  التفجيرات 
لمرود، ومقابل هذا العمل أعطاني ثالثة آالف 
في  كسرى  منطقِة  إلى  بعدها  وذهبُت  دوالر. 
دير الزور، واتصل محمد عبدو عساف وقال 

أحد  هناك«  الفوضى  بخلِق  »ستقومون  لي: 
التركيّة،  لالستخبارات  الالأخالقيّة  التكتيكات 
المقاتلين  بين  المخدراِت  دسُّ  مهمتي  وكانت 
إضافة  بعضهم،  على  يشتكون  وجعلهم 

لالعتداِء على المقاتلين الشباب.

أرسلنا إحداثيات للمخابرات 
الرتكّية

بعد احتالل الدولة التركيّة والمرتزقة التابعين 
لها كري سبي/ تل أبيض عام 2019 تواصل 
الهجماُت  وأدِّت  عيسى،  عين  استهداُف 
لحياتهم.  المواطنين  من  العديد  الستشهاِد 
وجنّدت تركيا عدداً من الجواسيس لتنفيذ مهاٍم 
إلى  عمر  أحمد  الدين  عز  وأُرسل  محددةٍ، 
عين عيسى لنقِل المعلوماِت، وقال عز الدين 
الوطنّي  المجلس  مسؤول  بي  »اتصل  عمر: 
إلى  الذهاب  التركيّة وطلب مني  والمخابراِت 
النقاط  إحداثياِت  بإرسال  وقمُت  عيسى،  عين 

والمواقعِ العسكريّة إليهم«.
متطابقة  الحسن  نعيم  مجيد  اعترافات  جاءت 
مع اعترافات عز الدين أحمد عمر وقال إنّهم 
لمقاتلي قوات سوريا  أرسلوا مقاطَع مصّورةً 

الديمقراطية للمخابرات التركيّة.

خطة لتنفيذ مجزرة يف كوباين

المخابراِت  بأنَّ  عمر،  أحمد  الدين  عز  وأفاد 
كبرى  بتنفيذ مجزرة  تعليماٍت  أعطته  التركيّة 
في كوباني، وقال: تواصل معي محمد عبدو 
بتنفيذ  ستقومون  »استعدوا  وقال:  عساف 

تفجيرات في مراكز أسايش كوباني«.
سوريا  قوات  مقاتلي  سنهاجم  كنا  وأضاف:« 
من  الكثيَر  سنقتُل  وكنا  أيضاً  الديمقراطية 
أجل  من  وحّضرنا  والمقاتلين.  المدنيين 
ُكشف  ولكن  أيضاً،  النوعيّة  هذه  من  هجماٍت 

أمرنا واعتقلتنا قوى األمن الداخلّي«.
ُكلّف  والذي  الحسين  رمضان  فرهاد  وقال 
الدين  عز  »إّن  أيضاً:  كوباني  هجماِت  بتنفيِذ 
إلى  منزله  نقل  منه  وطلب  به  اتصل  عمر 
تفجيراٍت  سينفذون  بأنّهم  وأخبره  كوباني. 
كبيرةً في كوباني وسيحصلون مقابل ذلك على 

20 ألف دوالر«.

املتفجراِت والتمويَل كانا يأتيان 
من تركيا

االحتالل  بين  مشتركة  خلية  عنصر  اعترف 
اعتقلتهم قوى  التركّي ومرتزقة داعش، ممن 
سلسلة  بتنفيِذ  بالمشاركة  الداخلّي،  األمن 
وكالة  ونشرت  الرقة،  مدينة  في  تفجيرات 
المدعو  اعترافاِت   2022/6/7 في  فرات 
مصطفى محمد المحمود من أهالي كري سبي/ 
تل أبيض، وأّكد فيها أنَّ المتفجراِت والتمويَل 
كانت تأتيهم من تركيا عبر المناطق المحتلة. 
والمياه،  الكهرباء  محطات  تفجيُر  والمهمة 
الموجود  أسعد«  »أبو  طريق  عن  إنّه  ويقول 
مع شخص  يتعامُل  كان  المحتلة  المناطِق  في 
»أبو خطاب  بـ  والمعروف  االستخباراِت  في 
السالم  محمد  بشار  أسعد  أبو  الورداوي«، 

عضو االستخبارات.

تفجري قناة الري ومحطة 
الكهرباء

بالهجوم  المحمود  محمد  مصطفى  اعترف 
»جاء  وقال:  الكهرباء  محطة  على  اإلرهابّي 
بشار إلي، وسألني ماذا سنفعل، قلت له: بأنّنا 
على  مقابل حصولنا  الكهرباِء  محطةَ  سنفّجُر 
15 ألف دوالر، في إحدى الليالي وفي الساعة 
الحادية عشرة ذهبنا إلى المحطِة، قمُت بعمليِّة 
المتفجراِت  زرعِ  بعمليِّة  قام  وبشار  المراقبِة 
وقمنا  بعد،  عن  تفجيرها  ليتم  المحطة  في 
بالتفجير في ساعاِت الصباحِ األولى وصّورنا 
المنزِل  إلى  وصولي  وحين  التفجير،  مشاهد 
كانت الساعة الواحدة شاهدُت االنترنت، وكان 
أبو أسعد يتصُل بي، وكان غاضباً علي وقال« 
على  نحصَل  لن  واضحة،  غير  الصور  ألنَّ 

الماِل«.
العملية  أّن  المحمود  محمد  مصطفى  أوضح 
»بعد  الرقة:  في  الري  قناة  استهدفت  الثانية 
على  سيعّرفونني  بأنّهم  لي  قالوا  يومين، 
من حسن  كلٌّ  وجاء  معاً،  وستعملون  شخٍص 
المتفجرات،  بحوزتهما  وكان  الحليم  وعبد 
وذهبنا نحن الثالثة في منتصِف الليِل وزرعنا 
المتفجراِت في قناة الري، وقام حسن أبو موس 
المشهد،  صّور  الحليم  وعبد  التفجير  بعملية 
ومقابل هذه العملية أعطتني االستخبارات مبلغ 

500 دوالر«.

عمليات متتالية

وفقاً  أنّه  المحمود  محمد  مصطفى  اعترف 
المحتلة،  المناطق  من  تلقاها  التي  لألوامر 
الرقة  مدينة  في  متتالية  تفجيرات  نفذوا 
رفعة  في  الزراعيّة  الري  محطة  واستهدفوا 
محطة  استهدفنا  الثالثة  عمليتنا  »في  وقال: 
وبشار،  أنا  ذهبنا  المرة  هذه  رفعة،  في  الري 
المتفجرات من منزل بشار، قمنا  بعدما جلبنا 
بزرعها وتفجيرها، ومقابل هذه العملية أعطتنا 
االستخبارات 200 دوالر، وتواصل معنا أبو 
بتفجيِر  وأمرنا  أيام  عدة  بعد  مجدداً  خطاب 
أنبوب خارج المحطة، كانت الساعة 05:30 

وزرعنا المتفجراِت وقمنا بتفجيرها«.

مزيد من عمليات االستهداف

حاولوا  أنّهم  المحمود  محمد  مصطفى  وذكر 
التعليم  لجنة  إداريي  ضد  الهجماِت  تنفيذَ 
أرسل  أبو خطاب  وقال:«  العشائر،  ورؤساء 
لنا أربعة ألغام، وخبأناها في أحد البساتين، في 
منتصف الليل جاء إلي بشار وأعطاني أربعة 
معجون،  غرامات  وعشرة  مخدّرة  حبوب 
منه،  معلومات  أيّة  على  أحصل  لم  بعدها 
وشخص  خطاب  أبو  حينها  معي  وتواصل 
يُدعى  شخٍص  على  وعّرفوني  محمد،  يُدعى 
محمد سعيد والذي كان يعمُل سابقاً مع الجيِش 
السورّي الحر، وطلبوا هذه المرة منا إحراَق 
هذه  في  التدريب،  لجنِة  في  اإلدارّي  سيارةِ 
تركيا،  من  دوالر   300 لي  أرسل  األثناء، 
لي ستحرق سيارة شيخ عشيرة  قالوا  وبعدها 
»الحويوات«، أحمد سعيد وجلب معه البنزين 
والحبوب المخدرة، ونتيجة تناوله للحبوِب فقد 

الوعي«.

غرفة عمليات من امليت أدارت 
الهجوم عىل سجن الصناعة

في 2022/5/20 نُشرت اعترافات المرتزق 
عبد هللا إسماعيل أحمد، أحد أخطر متزعمي 
مرتزقة داعش، والمسؤول عن جميع العملياِت 
اإلرهابية في مدينة الحسكة وأريافها، وأكبرها 
الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة، وأنّهم 
العمليات  غرف  من  التعليمات  يتلقون  كانوا 
الموجودة في الداخل التركّي التي تدار من قبل 
االستخبارات التركيّة MİT، وأّكد أنَّ تحّرَك 

قسد السريع أفشل مخططاتهم.
أحمد  هللا  عبد  المرتزق  أقرَّ  اعترافاته؛  وفي 
بالتحاقه بداعش عام 2014 في منطقة الهول، 
ونفّذ العديد من العملياِت اإلرهابيِّة، وكان في 
ثم  اللوجستيّة،  األنشطة  يدير  عنصراً  البداية 
الذخيرةِ  تقديُم  مهمتها  لكتائب  متزعماً  أصبح 
والطعاِم والمحروقاِت أثناِء سيِر المعارِك، ثم 
للعمل اإلداري في عدة مناطق، وأخيراً  ُرفّع 
كتيبة  الزور  بدير  الشعفة  منطقة  في  تزعم 
»البتّار« والتي كانت تنقسم إلى قسمين، ومن 

مهامها االقتحام والحراسة.
بعد إنهاء داعش جغرافياً في معارك الباغوز 
المرتزق  اعترف  معاقله،  آخر  كانت  التي 
االقتصادّي  المجاِل  في  بالعمِل  أحمد  عبد هللا 
عملياِت  بإدارةِ  تكليفه  تّم  أن  إلى  والتمويل 
من  قبل  من  الحسكة  منطقة  في  االستهداف 
العزيز«  المدعو »عبد  يُسّمى »الوالي« وهو 
تحتلها  التي  المناطق  في  موجود  وهو 
سبي  وكري  كانيه  سرى  مدينتي  في  تركيا 
تديرها  عمليات  غرف  مع  بالتنسيق  ويعمل 

.MİT االستخبارات التركيّة

إيصال الهاربني من سجن 
الصناعة إىل املناطق املحتلة

على  داعش  مرتزقة  شنّها  التي  العملية  وعن 
سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة 
عبد  المرتزق  اعترف   ،2022/1/20 في 
وتضمنِت  للغاية،  سريّة  كانت  العملية  أّن  هللا 
الهاربين  ومساعدةِ  إخراجِ  الوالي  تعليماِت 
من السجِن وإيصالهم إلى أماكِن آمنة، ثم إلى 

مناطق سرى كانيه وكري سبي.
ورغم إصراِر المدعو عبد العزيز، )الوالي(، 
ومحاوالت المرتزق عبد هللا أحمد ومجموعاته 
أّكد  أنّه  إال  الهاربين؛  إلى  الوصول  اإلرهابيّة 
أنَّ إحكام قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها 
عام  بشكل  الوضع  وعلى  المنطقة،  تلك  على 

منعهم من الوصول للهاربين.
يقوُل المرتزق عبد هللا أحمد إنّه تلقى معلوماٍت 
بعض  بوجوِد  العزيز«  »عبد  المدعو  من 
غويران،  حي  في  الهاربين  داعش  مرتزقة 
مع  وحاول  معهم  فتواصل  مسجد،  قرب 
مجموعته الوصوَل إليهم، لكنهم فشلوا بسبِب 
الديمقراطيّة،  سوريا  لقواِت  الكبيِر  الوجوِد 
الهاربةَ  المجموعةَ  بأّن  األخبار  وصلتهم  ثم 
االشتباك  بعد  قسد  يد  على  وقُتلت  ُحوصرت 

معها.
اعترافاته  في  أحمد  هللا  عبد  المرتزق  يذكر 
رئيسة  أهداف  لديهم  كان  داعش  مرتزقة  أنَّ 
أشخاص  إخراج  أهّمها؛  الهجوم،  هذا  من 
الصف  متزعمو  وهم  السجن،  من  معيّنين 
األول، وبّث الذعِر والخوِف في نفوس أهالي 
المنطقة، ثم السيطرة الكليّة على مدينة الحسكة 
التقدم  ثم  لهم.  جديٍد  خالفٍة  مركَز  وإعالنها 
قوة  واستعادة  أخرى  مناطق  على  والسيطرة 
للمرتزقة  الكبيِر  العدِد  على  معتمدين  داعش، 
الموجودين بالسجن حال خروجهم، أي إحياء 
جديدةٍ،  وبقوةٍ  اإلسالميّة«  »الدولة  تُسّمى  ما 
عناصره،  جميع  جمعوا  داعش  مرتزقة  وأّن 
إلنجاحِ  المناطِق  جميع  من  المؤازرة  وطلبوا 

المهمة.

أسلحة إىل مخيم الهول

اعترف المرتزق عبد هللا أحمد أنّه زّود مرتزقة 
تلقّى  الهول، حيث  باألسلحة في مخيم  داعش 
من المدعو »عبد العزيز« والمخابرات التركية 
مسدسات وكواتم صوت وأرسل هذه األسلحة 
إلى العناصِر التي تنشُط في مخيِم الهوِل للقياِم 

بعملياِت قتٍل وابتزاٍز داخل المخيم.
اإلعالميّة  منصاته  عبر  »داعش«  أعلن 
في  النطاق  واسعة  إرهابيّة  عمليات  شنَّ 
)أبو  للشيخين  الثأر  باسم   ،2022/4/17
بعملياٍت  قتال  اللذين  وقرداش(  البغدادي  بكر 
تركيا  تعتبرها  مناطق  في  الدولّي  للتحالِف 
مناطق آمنة وتحت سيطرتها وسيطرة فصائل 

تتبع لها.

التجهيز للعمليات

وكيفية  العمليات  لهذه  التجهيز  وحول 
االستعداد قال المرتزق عبد هللا أحمد: »تلقينا 
بالتجهيز  العزيز  عبد  المدعو  من  تعليماٍت 
قسد،  قوات  استنزاف  بهدف  بالعمليِة  والبدء 
والعبوات  والذخائر  األسلحة  بتجهيز  وقمنا 
العملياِت  لتوثيِق  الكاميراِت  أّمنا  الناسفة، كما 
ثالُث  بها  تقوُم  العمليات  وهذه  سننفذها،  التي 
عنصرين،  تضمُّ  مجموعة  وكّل  مجموعاٍت، 
وكاميرات  ناسفة  وعبوات  بنادق  لها  وتسلّم 

مجّهزة مسبقاً.
المجموعة األولى ترصدُ الطريَق الواصَل بين 
الحسكة ودير الزور )الخرافّي( وتستهدف أّي 
تحّرٍك لسياراِت قوات سوريا الديمقراطيّة أو 

اإلدارة الذاتيّة.
وتعمل المجموعة الثانية داخل مدينة الحسكة 
وتستهدف العربات والنقاط العسكريّة، والثالثة 
الشدادي وأريافها وتستهدف  متنقلة في مدينة 
العسكريّة  القوات  وعربات  واألفراد  النقاط 

بشكل عام«.
بوروِد  أحمد  هللا  عبد  المرتزق  واعترف 
تعليماٍت من الوالي »عبد العزيز« باستهداِف 
األساس  هذا  وعلى  باالسم،  معينٍة  شخصياٍت 

يتحرك هو ومجموعته للقيام بالعملية.

وثائق تُثبت العالقة مع غرف 
عمليات تركّية

إسماعيل  المرتزق عبد هللا  القبض على  ألقي 
أحمد في 2022/4/14 بعمليٍّة محكمة لقوات 
بحوزته  وُضبطت  الديمقراطيّة،  سوريا 
أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة معدّة للتفجير، 
مع  يعمل  أنّه  والوثائُق  التحقيقاُت  وأظهرِت 
والتي  تركيا  داخل  الموجودةِ  العملياِت  غرِف 
تديرها االستخبارات التركيّة، وأفشلت عملية 
إلقاء القبض عليه جميع تلك الخطط اإلرهابية 

التي كانت ستضرُّ بأمن المنطقة وأهلها.

مزيد من عمليات املالحقة 
واالعتقال

سوريا  قوات  ألقت   2022/6/12 في 
الديمقراطية القبض على خلية مؤلفة من ثالثة 
لصالح  األمواِل  تحويل  في  يعملون  عناصر 
الهول  بلدةِ  في  تنشط  وكانت  داعش،  خاليا 
أسلحة  وُصودرت  الشرقي،  الحسكة  بريف 

ومعدات ووثائق كانت بحوزتهم.
سوريا  قوات  نفذت   ،2022/6/10 في 
الحسكة  بريِف  أمنيّة  عمليّة  الديمقراطيّة، 
لخاليا  متزعم  مقتل  عن  أسفرت  الجنوبي، 
األموال  بنقِل  ينشُط  كان  داعش  مرتزقة 
إضافةً  وعوائلهم،  المرتزقة  على  وتوزيعها 
للترويجِ لرسائل داعش العقائديّة، والمشاركة 
المؤسسات  تستهدف  لعمليات  بالتخطيِط 
الخدميّة والعسكريّة واألمنيّة، والحقت القوات 
فراره  بعد  المطلوب  الهدف  للمداهمة  المنفذة 
من منزله، ووجهت نداًء له بتسليم نفسه، إال 
أنّه بادر إلطالق النار، ما دفع للتعامل بالمثِل، 
وبعد توقف إطالق النار وتمشيط المكان تبيّن 
سالٌح  وصودر  إصابته،  إثر  للحياة  مفارقته 
دقيق،  بشكٍل  المكان  وبتفتيش  بحوزته،  كان 

ُعثر على وثائق أخرى تعودُ له«.
سوريا  قوات  أفادت   2022/6/8 في 
مرتزق  على  القبَض  إلقاءها  الديمقراطيّة 
التجنيد  عمليات  عن  »مسؤول  داعش  من 
وقام  المحتملين،  اإلرهابيين  واستقطاب 
بأعمال استخباراتية«، وذلك في مدينة الرقة، 
بمدينِة  فيه  يختبأ  كان  منزٍل  مداهمة  وتمت 
المنزل،  وبتفتيش  عليه  القبَض  وأُلقي  الرقة 
ُصودرت وسائل االتصال التي كانت بحوزته.
سوريا  قوات  أعلنت   2022/6/1 في 
أربعة  على  القبض  إلقاء  )قسد(  الديمقراطية 
بينهم »أمير« في عملية  من مرتزقة داعش، 
أمنيّة في بلدة مركدة بريف الحسكة الشرقي، 
واستولت خاللها على أسلحة ومعدات عسكرية 

وأجهزة اتصال كانت بحوزتهم.

 القمح

 المحصول

االستراتيجي

في  الزراعي  اجملتمع  تطوير  شركة  أعلنت 
استالم  عن  األحد،  سوريا،  وشرق  شمال 
منذ  القمح  من  طن  ألف   180 من  أكثر 

بداية استالم احملصول هذا العام.

املركز اإلعالمي لهيئة االقتصاد في شمال 
أن  أكد  قد  كان  إم،  إف  آلرتا  وشرق سوريا، 
وشرق  شمال  في  القمح  شراء  مراكز 
سوريا، وعددها ثمانية وعشرون مركزاً، قد 
بدأت استالم القمح من املزارعني ابتداء من 
املنصرم  أيار  شهر  من  والعشرين  اخلامس 
وكوباني  والطبقة،  الرقة،  مراكز  في 

ومنبج. 

هذا ما جاء على موقع أرتا إف إم، ومن خالل 
إجراء عملية حسابية بسيطة، نالحظ أن 
املراكز الثمانية والعشرين، قد استلم كل 
منها وسطياً ستة آالف وأربعمائة وثمانية 
وعشرين طناً من القمح، خالل هذه الفترة، 
بها،  بأس  ال  الكمية  أن  على  يدل  وهذا 
املتتاليني،  اجلفاف  مبوسمي  يتعلق  فيما 
أن  املمكن  ومن  املنطقة،  ضربا  الذين 
من  أكثر  إلى  اإلجمالي  العدد  هذا  يرتفع 
األيام  خالل  طن،  ألف  وخمسني  مئتني 
املستلمة،  الكميات  هذه  وحتماً  القادمة، 
من  سوريا  وشرق  شمال  حاجة  تسد  لن 
هذا احملصول، حتى موسم احلصاد القادم؛ 
ما يحتم على اجلهات املعنية وضع خطة 
لسد النقص في االحتياج، الذي سيحصل 
يقتصر فقط  وهنا حديثنا  آجالً،  أم  عاجالً 
فقط،  اخلبز  من  الغذائي  االحتياج  على 
الناجتة  الغذائية  للمشتقات  التطرق  دون 
كبيرة؛  كميات  إلى  واحلاجة  القمح،  عن 
القمح؛  من  السكان  احتياجات  لسد 
املواد  من  الكثير  في  مشتقاته  لدخول 
للسكان،  واألساسية  الضرورية  الغذائية 
للسكان في مناطق  الغذائي  األمن  أن  أي 
فيه  القمح   يعد  سوريا،  وشرق  شمال 
تزعزع  الذي  األمن،  لهذا  الفقري  العمود 
علينا  يحتم  ما  السابقتني؛  السنتني  في 
هذا  على  احلفاظ  في  بجدية  التفكير 
املستقيم،  بشكله  الفقري،  العمود 
والصحي عن طريق تأمني الكميات الالزمة 
في  احلاصلة  الغذائية  الفجوة  لسد 
املنطقة؛ نتيجة النقص في مادة القمح، 
سابقة،  مقاالت  في  أسلفنا  كما  ألنه 
مبعنى  أو  األساسي،  املكون  هو  القمح  أن 
املائدة  على  احلضور  الدائم  الصنف  أصح 
والواسعة؛  اخملتلفة،  مبشتقاته  السورية 
إطالق  إن صح  ـ  الغذائي  االستقرار  لذلك 
أساسي  بشكل  يعتمد  ـ  املصطلح  هذا 
القمح  من  الكافية  الكميات  توفير  على 

في اخملازن…

ونحن فيما سلف، في مقالنا هذا، حتدثنا 
للسكان  الغذائية  االحتياجات  عن  فقط 
الكميات  عن  نتحدث  ولم  القمح،   من 
بذاراً  ستستخدم  التي  الالزمة،  الكبيرة 
يجب  الكميات  وهذه  القادم،  املوسم  في 
املناسبني،  والكمية  املوعد  في  تتوفر  أن 
األراضي،  لزراعة  الكافية  والكميات 
البذار  على  الفالحني  حصول  وتسهيل 
واملناسبة  اجليدة،  املواصفات  ذي  املعقم، 
وهذا  املنطقة،  في  املناخية  للظروف 
يتطلب تظافر جهود جهات معنية عديدة 
الزرعي  بالشأن  مختصة  وغير  مختصة، 
تشجيع  على  واحلرص  البذار،  تأمني  في 
باحملاصيل  أراضيهم  زراعة  على  الفالحني 
املزيد  إدخال  على  والعمل  االستراتيجية، 
املروية،  املشاريع  خانة  في  املشاريع  من 
تأمني  في  أساسي  بشكل  يتركز  وهذا 
املناسبني،  واملوعد  بالكمية  احملروقات 
لضمان انتظام عمليات الرعاية والسقاية 
جيد  إنتاج  على  واحلصول  للمحصول، 
من  الالزمة  الكميات  تأمني  في  يساهم 

احلبوب في املوسم القادم.

زراعة وبيئة 

حممد سعيد 

التابعة لمؤتمر ستار »أرمانج محمد« أنهم يخطون  المرأة،  ـ أكدت اإلدارية في لجنة اقتصاد  قامشلو/ رشا علي 
خطوات كبيرة في لجنة اقتصاد المرأة، على الرغم من مواجهتهم للكثير من الصعوبات والمعوقات، ونوهت إلى 

رغبتهم هذا العام في تطوير المشاريع الزراعة المروية أكثر.

الزراعية  بالمشاريع  لالهتمام  تسعى  المرأة  اقتصاد  لجنة 
المروية أكثر هذا العام

الثروة الحيوانية ومخاطر االندثار

بدأ   2012 عام  آفا  روج  ثورة  بداية  مع 
كومينات  تشكيل  مع  المرأة،  اقتصاد  تطوير 
المرأة من قبل اتحاد ستار، ثم تشكل من هذه 
أهم  ُعدّت  والتي  االقتصاد،  لجان  الكومينات 
دعائم الكومين، وكانت هذه الخطوة األساسية 
فيما يتعلق باقتصاد المرأة في ثورة روج آفا، 
وعملت ثورة روج آفا منذ بدايتها على إعادة 
تنظيم المرأة، وتدريبها وتعريفها لهويتها، كما 
المرأة  لتوعية  النشاطات؛  من  العديدَ  ونّظمِت 
من نواحي الحياة كلها، وخاصة االقتصادية، 
التي بدأت بعشر نساء، ومع إعالن اإلدارات 
وكوباني،  عفرين،  مقاطعات  في  الذاتية 
هيئة  تشكلت   2014 عام  مطلع  والجزيرة 
بعض  وأسندت  اإلدارات،  تلك  ضمن  المرأة 
عجلة  لتبدأ  للنساء،  االقتصادية  المشاريع 
اقتصاد المرأة بالدوران، وبالتالي نظم النظام 
يستمر  والذي  للمرأة،  المستقل  االقتصادي 
أثرت  حيث  انقطاع،  دون  اآلن،  حتى  بعمله 
واقتصاد  المنطقة،  اقتصاد  على  إيجاباً  ذلك 
جدارتها  المرأة  وأثبتت  خاص،  بشكل  المرأة 
البعض  كان  والتي  المختلفة،  األعمال  لتولي 

منها محتكرة على الرجال.

الهدف من بناء اقتصاد املرأة

المرأة  مشاريع  عن  المزيد  ولمعرفة 
على  العام  لهذا  ومخططاتها  االقتصادية، 
مستوى شمال وشرق سوريا، التقت صحيفتنا 
اقتصاد  لجنة  في  اإلدارية  مع  »روناهي« 
المرأة، التابعة لمؤتمر ستار »أرمانج محمد« 
حيث أشارت في بداية حديثها للهدف األساسي 
من بناء اقتصاد المرأة، وهو دخول المرأة في 
االعتماد  كيفية  وتعليمها  االقتصادي،  المجال 

على ذاتها، دون االعتماد على أحد آخر.
المرأة،  اقتصاد  لجنة  في  العمل  بداية  وحول 
تنظيم  تم   2015 عام  منذ  أنه  أرمانج،  بينت 
المرأة، والتي بدأت بدورها في  اقتصاد  لجنة 
تنظيم مجموعات نسائية، تعمل في الزراعة، 

ويعتمدن على أنفسهن، دون أخذ المساعدة من 
أحد في ذلك المجال، وبمرور الوقت تم تطوير 
إطار  من  وخرجن  المرأة،  اقتصاد  مشاريع 
الكثير  في  ليدخلن  فقط،  الزراعة  في  العمل 
والتجارة،  الصناعة،  بينها  من  المجاالت  من 

والثروة الحيوانية، وغيرها.

تطوير مشاريع إقليم الجزيرة

الجزيرة،  إقليم  في  الزراعية  المشاريع  وعن 
نّوهت  النسوية،  المجموعات  بها  تقوم  والتي 
المشاريع  تطوير  في  رغبتهم  إلى  أرمانج، 
الزراعية المروية لهذا العام، مثل مشروعهم 
بيوتاً  يحوي  والذي  سال«  »دم  الزراعي 
الخضروات  أنواع  فيها  تزرع  بالستيكية، 
تربية  إلى  إضافة  واألشجار،  كلها،  الصيفية 
الحيوانات، وأضافت إلى ذلك قائلةً: »نرغب 
في إنشاء مشروع مشابه لمشروع »دم سال« 
فرص  لتوفير  وذلك  األخرى؛  المناطق  في 
هذه  إقامة  جرى  حيث  للنساء،  أكثر  عمل 
في  سال«  »دم  مشروع  تشبه  التي  المشاريع 
كل من الدرباسية، وديرك، ويعمل بها النساء 
فقط، وتتم فيها الزراعة، وتربية الحيوانات«.

مشاريع متعددة

أرمانج  أوضحت  حديثها،  متابعة  وفي 
الصعوبات والعوائق التي تواجههم أمام إنشاء 
سال«؛  »دم  لمشروع  المشابهة  المشاريع 
في  المجتمعية  والتقاليد  العادات  بسبب  وذلك 
من  بالرغم  أنه  أكدت،  كما  المناطق،  بعض 
كبيرة،  بخطوات  تقدموا  الصعوبات،  هذه 
من  الكثير  في  المشاريع  بعض  ونفذوا 
الحيوانية،  الثروة  تربية  كمشاريع  المناطق، 
وفتح المعامل، مثل معمل األكياس في الرقة، 

والمطاحن، واألفران اآللية.
الجزيرة  إقليم  في  االقتصاد  لجنة  تمتلك 
مدينة  من  كل  في  ستار،  موبيليا  معرض 
غرف  فيه  تصنع  حيث  وقامشلو،  الحسكة، 
واألرائك  المقاعد  من  المنازل  وأثاث  النوم، 
تمر،  وتل  الحسكة،  نساء  أن  كما  وغيرها، 
يعملن بإنتاج الكونسروة من المربيات، ودبس 
البندورة، ومواد المونة كلها حسب الفصول، 
مدينة  في  األلبسة  لخياطة  ورشة  ويوجد 
تابعة  وهي  الفين،  ورشة  تسمى  الحسكة، 

الزي  فيها خياطة  ويتم  المرأة،  اقتصاد  للجنة 
الفلكلوري واأللبسة التقليدية، ويتم بيع إنتاجها 
في الدرباسية، وفي كركي لكي، وفي قامشلو 

باسم ماركة الفين. 
لجنة  أن  حديثها،  في  أرمانج  نّوهت  كما 

االقتصاد ترغب بتقديم مشاريع، وذلك بطلب 
منطقة  أي  في  نسائية  مجموعات  من  ورغبة 

كانت.
وبخصوص وضع الزراعة والثروة الحيوانية 
االنتاج  أن  إلى  أرمانج  أردفت  العام،  لهذا 
يكن  ولم  ضعيفاً،  كان  العام،  لهذا  الزراعي 
ذا فائدة كالسنوات الماضية؛ وذلك بسبب قلة 
كمية األمطار الهاطلة؛ وما أثر ذلك سلباً على 
منه  تستفد  ولم  عام،  بشكل  الزراعي  الموسم 

النساء.

الصعوبات واملعوقات...

تواجههم  التي  والمعوقات،  الصعوبات  وعن 
والتقاليد  العادات  بأن  أرمانج،  ذكرت 
هي  الذكورية،  الذهنية  وخاصة  المجتمعية، 
عائقاً  تقف  التي  األساسية،  الصعوبات  أحد 
بعض  أن  كما  النسوة،  من  الكثير  عمل  أمام 
المجتمع،  المرأة في  العوائل ترفض مشاركة 
من  وغيرها  االقتصادي  بالمجال  واالنخراط 
خاصة  مشاريع  تأسيس  تمنع  كما  المجاالت، 

بالمرأة.

مخططات هذا العام

خدمة  إلى  تهدف  التي  المخططات،  وحول 
لجنة  في  اإلدارية  أشارت  العام،  لهذا  المرأة، 
اجتماعات  بعقد  قيامهم  إلى  المرأة  اقتصاد 
جمعيات  وبناء  تنظيم  ألجل  الكومينات؛  في 
وزيادة  المرأة،  اقتصاد  ولتطوير  تعاونية، 
مشاركتها في مجال العمل، كما بينت رغبتهم 
لصناعة  ومعمل  للمعكرونة  معمل  افتتاح  في 
األكياس، ومعمل لصناعة الكاسات الكرتونية، 
باإلضافة إلى إنشاء جمعيات تعاونية زراعية؛ 

لتأمين فرص عمل للنساء.
وفي النهاية ناشدت »أرمانج محمد« اإلدارية 
ستار  لمؤتمر  التابع  المرأة،  اقتصاد  لجنة  في 
لشمال وشرق سوريا النساء كلهّن، أن يتجهن 
لخدمة  مشاريع  ويقدمن  المرأة،  اقتصاد  إلى 
وإبراز  المنطقة،  في  المرأة  واقع  وتطوير 
دورها االقتصادي، وإثبات ذاتها في المجتمع.

علي عليو

أساسياً في شمال  تعد الثروة الحيوانية مورداً 
وشرق سوريا، فهي تساهم في اقتصاد المنطقة 
بشكٍل كبير إلى جانب االعتماد على الزراعة. 
فالكثير من األهالي يعتمدون في معيشتهم على 
هذه القطعان، فقد كانت تعود عليهم بما توفره 
من لبن، ولحم وصوف، وواردات مالية جيدة 
التربية،  بهذه  التاريخي  ارتباطهم  الى  إضافة 
فهي تعدّ جزءا أساسيا من حياتهم، وال يمكنهم 

االستغناء عنها أبداً.
ارتفع  فقد  المطرية  الهطوالت  انقاع  وبسبب 
من  وغيرها  والتبن،  كالشعير  العلف،  سعر 
المواد العلفية، وتدٍن في أسعار الماشية، وأدى 
أعداد  نفوق  وإلى  األعالف،  غالء  إلى  ذلك 
الكثيرين،  بإمكان  يعد  لم  حيث  منها،  كبيرة 
مربيها  من  الكثير  أجبر  ما  قطعانهم؛  إطعام 
وبأسعار  أعدادها،  من  والتقليل  بيعها،  إلى 
ما  هذا  العلفية؛  المواد  في  للتقنين  متدنية؛ 
مادية  خسائر  إلى  يتعرضون  أصحابها  جعل 
بعد  لإلفالس،  أكثرهم  تعرض  وقد  كبيرة، 
وفيرة  وخيرات  بأنعام،  عليهم  تدر  كانت  أن 
وباألخص منطقة جبل كزوان »عبد العزيز«، 
بسبب  تضررا؛  المناطق  أكثر  أصبحت  فقد 

اعتمادهم الكلي على الزراعة البعلية، كما إن 
الماشية هناك، وخاصة األغنام والماعز تربى 

بأعداد كبيرة، ففي السنة الحالية، خسر أهالي 
ودفع  نفوقها،  مع  منها  كبيرة،  أعداد  الجبل 
بأكثرهم إلى بيع ما تبقى منها، والهجرة بحثاً 

عن أعمال أخرى، والذي زاد الطين بلة، هو 
أن  هذه القطعان كانت تسرح بحرية بعد موسم 
بالقمح،  المزروعة  األراضي  في  الحصاد  

والشعير.
أما اليوم، وبعد انحسار المراعي، واقتصارها 
على المساحات المروية القليلة؛ بسبب القحط 
إلى  الزراعية  المشاريع  أصحاب  دفع  الذي 
الماشية  مربي  وحاجة  الوضع،  هذا  استغالل 
الى المراعي، فقاموا بتضمين بقايا المحاصيل 
معاناة  من  ضاعف  كبيرة  بمبالغ  الزراعية، 

أصحاب الماشية وفاقم الوضع سوءاً.
الحال؛  هذا  على  الوضع  استمر  وإن  أما 
فسيؤدي إلى دمار هذه الثروة، واندثارها، كما 
فقد  والجاموس،  الجمال  لقطعان  سابقاً  حدث 
أدى انحسار مراعيها إلى فقدان هذه القطعان، 
وغيابها من عموم المنطقة، لذلك فعلى اإلدارة 
واتخاذ  الهام،  األمر  هذا  في  التدخل  الذاتية 
الثروة  هذه  على  للحفاظ  فاعلية  أكثر  تدابير 
الحيوية من الضياع والتدمير من خالل إعانة 
أصحاب المواشي، وتأمين مادة العلف بشكًل 
ومنع  الشتاء،  فصل  في  وخاصة  دوري، 
المزارعين من تضمين بقايا المزروعات بعد 
الحصاد، والسماح للماشية بالرعي فيها بشكل 

حر، كما كان في السابق.


