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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ أطلق المجلس 
أبيض  تل  سبي/  كري  مقاطعة  في  الرياضي 
بالتعاون مع إدارة مخيم مهجري كري سبي 
مسابقة للدرجات الهوائية للشابات في إطار 
، وكسر العادات والتقاليد  تحفيزهنَّ ودعمهنَّ
للنشاطات  الشابات  ممارسة  إزاء  القديمة، 
الشابة  المرأة  شخصية  وبناء  الرياضية، 

القوية الواثقة.

وانطلقت المسابقة يوم الخميس 2022/6/23، 
حيث شاركت فيها تسع شابات من مهجرات 

اإلشراف  وتم  أبيض،  تل  سبي/  كري  مخيم 
على تدريبهن على مدار سنة كاملة، على قيادة 
المتدربات  أبدت  حيث  الهوائية،  الدراجات 
الشابات تفاعالً كبيراً، وتجاوزن عدة مراحل 
منها، إلى أن وصلن الى مراحل متطورة في 

تعلم هذه الرياضة.

تحفيز كبري للشابات لتعلم 
اللعبة...

الشابات«  »تدريب  على  المشرف  وحسب 
المتواصل  التدريب  »فإن  الحميري:  مالك 
للشابات خالل سنة كاملة، وبعد جهود كبيرة 
النمطية  كسر  خاللها  من  الشابات  استطاعت 
أفراد  من  كبير  قسم  أذهان  في  الملتصقة، 
النفسي  العامل  خاللها  وتجاوزن  المجتمع، 
التي من الممكن  الذي يعد من أكبر العوائق، 
لعبة  أي  في  مبتدئ  رياضي  أي  تواجه  أن 
كانت، والسيما أن المتدربات هن من شريحة 
ومعقد  كبير  جهد  هنالك  كان  لذلك  الشابات، 
ومدرب  رياضي،  كمجلس  عاتقنا  على  ملقى 
في دفع معنويات الشابات لالستمرار في هذه 

الرياضة«.
التدريب  أثناء  »الشابات  الحميري:  وأضاف 
الدرجات  تعلم رياضة  أبدين رغبة كبيرة في 
أنفسهنَّ  إلى تطوير  الهوائية، وهذا ما دفعهنَّ 
وقواعدها،  الرياضة،  هذه  وتعلم  بسرعة، 

وأخالقياتها بشكل جيد، ومنظم للغاية، وبروح 
حماسية محفزة«.

الهوائية(  )الدرجات  الرياضية  المسابقة  وتعد 
كري  مهجري  بمخيم  نوعها  من  األولى  هي 
سبي/ تل أبيض، والتي يُشرف عليها المجلس 
أبيض  تل  سبي/  كري  مقاطعة  في  الرياضي 
وبدعم  المخيم،  إدارة  مع  والتنسيق  بالتعاون 

من الجهات المعنية بإقليم الفرات.

حلمي بقيادة »دراجة هوائية« 
هو ما حفزين

وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا لقاء مع الشابة 
الدرجات  سباق  في  )مشاركة  عيسى  سارة 
األولى  المشاركة  بأنها  بيَّنت  حيث  الهوائية( 

الرياضية  األلعاب  إطار  في  نوعها  من 
المجلس  تفعيلها  على  يعمل  التي  النسائية، 
المخيم، بعد أن درب عدداً من  الرياضي في 
الشابات األخريات على ألعاب رياضية مثل، 

)كرة القدم ـ الطائرة(.
هذه  ممارسة  على  حفزني  »ما  وأضافت: 
اللعبة أكثر، هو حلمي بأن أستطيع قيادة دراجة 
هوائية أسوة بالذكور، فهي في مجتمعاتنا تعد 
عيباً، ومحرمة على البنات، لذلك كان ينفطر 
قلبي عندما أرى أحدهم يقود الدراجة الهوائية، 
بسبب  الحمراء  الخطوط  من  تعد  هي  بينما 
ما  إذا  للسخرية،  الالذعة، ومدعاة  االنتقادات 
الهوائية،  الدراجة  ركوب  على  البنت  أقدمت 
وهذا ما يثبط عزيمتها، ويجعلها تحسب ألف 

حساب في حال اإلقدام على هذه الخطوة«.

اليهوديات  النساء  بقيت  قرون،  طوال 
الخاصة  األحياء  داخل  معزوالت  المغربيات 
بالطائفة، وأمضين وقتهن بأداء األغاني التي 
أصبحت في نهاية المطاف عناصر نغمية في 

الثقافة اليهودية في البالد.
ولعدة قرون بعد مغادرة إسبانيا، غنت النساء 
المغرب  في  السفارديم  طائفة  من  اليهوديات 
عن الحب، والخسارة، والهوية المفقودة، لكن 
هذا التراث الثقافي مهدد بالضياع اآلن، وفقاً 

لصحيفة نيويورك تايمز األمريكية.

جزء  وهن  النساء،  هؤالء  معظم  واختفى 
المغرب،  في  المتضائلين  اليهود  السكان  من 
الثقافة  من  غنياً  تاريخياً  كنزاً  تركن  لكنهن 
تنتقل  التي  المغربية،  اليهودية  السفارديمية 
من جيل إلى آخر عبر التاريخ الشفهي، والتي 
يسعى مؤرخو اليهودية جاهدين للحفاظ عليها 

قبل أن تختفي.
من  اليهود  المغاربة  السكان  عدد  وتضاءل 
عدة  بعد  مئات،  بضع  إلى  نسمة   250,000

موجات من الهجرة.

باسم  تُعرف  التي  األغاني،  وبدأت 
في  المسيحيون  شن  عندما  »الرومانسيات«، 
إسبانيا في العصور الوسطى معركة استمرت 
األندلس.  في  اإلسالمي  الوجود  ضد  قرونا 
في  نهايتها  من  تقترب  المعارك  كانت  عندما 
عام 1492، ُطرد اليهود الذين رفضوا التحول 
منهم  بالعديد  المطاف  وانتهى  المسيحية،  إلى 

في المغرب، حاملين معهم تراثهم اإلسباني.
المغرب،  شمال  يهود  أن  من  الرغم  وعلى 
واإلسبانية  العبرية  من  هجينة  لغة  يتحدثون 

باللغة  كانت  األغاني  أن  إال  والعربية، 
اإلسبانية.

وهو  ليبروفيتش،  أناهوري-  أورو  وقال 
اليهودية  الموسيقى  في  المولد  مغربي  خبير 
للمكتبة  تسجيل   400 بـ  تبرع  اإلسبانية، 
لم  األغاني  إن  قوله:  اإلسرائيلية،  الوطنية 
تكن في األصل سفارديمية، ولكنها نقلت من 
اإلسبان، وتم االحتفاظ بها في الثقافة حتى مع 

اختفائها من البر الرئيسي إلسبانيا.
النساء  من  عدة  قصصاً  الصحيفة  ونقلت 

والرجال، الذين احتفظوا بتسجيالت لجداتهم، 
بعضهم:  وقال  األغاني.  تلك  يغنين  وهن 
»إضاعة هذا اإلرث، هو خيانة لكل من كان 

هنا«.

إسراء محمد سارة عيسى مالك الحميري

عبد الرحمن محمد بعدسة: 

الرسالة في الباب.. والجواب في عفرين!

سيهانوك ديبو: 
ال يوجد حوار حقيقي بيننا، وبين حكومة دمشق حتى اآلن

مخيمات شمال وشرق سوريا.. 
المالذ اآلمن للنازحين من خراب 

األزمة السورية

األم بهية... هكذا 
بدأت صداقتي مع 

الورود

لجنة المرأة في بلدية 
قامشلو.. أعوام مليئة 

باإلنجازات ومشاريع 
جديدة قيد التنفيذ

شيخ عشيرة بني سعد بمنبج: 
سنقف صفًا واحدًا مع قواتنا 

العسكرية؛ لصد االحتالل التركي

سردم،  ناديي  رجال  مباراة  شهدت 
الدقيقة  أحداثًا مؤسفة في  واألسايش 
وعلى  الضائع،  بدل  الوقت  من  األخيرة 
الفنية  الجماهير، والكوادر  أثرها دخلت 
الضرب،  واإلدارية، ومنهم شاركوا في 
وتبادل السب والشتم، وبهذا الصدد أصدر 
االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة قرارته 

بشأن هذه الحادثة...«12

االتحاد الرياضي يصدر قراراته فيما يتعلق بأحداث مباراة 
سردم واألسايش

قال عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، سيهانوك ديبو، بأنه ال يوجد حوار حقيقي مع حكومة دمشق حتى اآلن، واالتفاقية 
العسكرية الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية، وقوات الحكومة السورية، هي امتداد لمذكرة التفاهم بين الجانبين، إبان االحتالل التركي لسري 

كانيه وكري سبي، وأكد بأن التهديدات التركية في الوقت الراهن هي تهديدات جدية...«6

شهدت منطقة الباِب بريف حلب الشرقي توترًا أمنّيًا وصراعًا فصائلّيًا عنيفًا، يشي بوجوِد اختراٍق عميٍق في فصائل المرتزقة، فأوعزت سلطات 
االحتالل التركّي بتدخِل »هيئة تحرير الشام« إلى عفرين المحتلة واالنتشار في عدٍد من قراها، وأخذت قواُتها موقَف المتفرِج، إلى أن ارتفعت 
فاتورَة الدم، فاجتمعت بأطراِف الصراِع وأملت على الجميع شروطها، لتعيَد الوضَع إلى سابِق عهده، وأفهمتهم أّنها مرجعيتهم الوحيدُة، 

في وقٍت تهدُد بشنِّ هجمات جديدٍة، لتوسيع الجغرافيا التي تحتلها...«9  

قال شيخ عشيرة بني سعد في منبج، إبراهيم الشالش: 
إن عشائر منبج تقف صفًا واحدًا مع مجلس منبج 
العسكري، وتعلن تضامنها التام معه ضد التهديدات 
واالنتهاكات التركية على مدينة منبج، وضد مخططاته 

الرامية الحتالل مزيد من األراضي السورية...«6 

بقي النازحون والمهجرون في مواجهة 
مخيمات  في  والصعوبات  التحديات 
احتضنتهم، بعد أن طالتهم آلة الحرب، 
ولم تعد إمكانات اإلدارة الذاتية كافية؛ 
لتلبية متطلباتهم، فباتت القضية إنسانية 

تتطلب تدخاًل دوليًا...«3

بدأت صداقتها مع صبارة صغيرة، 
كانت تخفيها خشيًة أن تفقدها؛ 
لتصبح مع مرور الوقت أماً للكثير 

من الورود بشتى أنواعها....«2

أشارت إدارية المرأة في لجنة البلديات 
إلى  بمقاطعة قامشلو »سالفا طاهر« 
 2022 قيام مشاريع جديدة في عام 
النهوض، وخلق فرص عمل  من شأنها 
جديدة للنساء في قامشلو، وضواحيها، 
متخطية بذلك العوائق، التي تعترض طريق 

نجاحها...«8

مخيم مهجري كري سبي: مسابقة الدراجات الهوائية للشابات 
النسائية للرياضة  للنمطية المجتمعية وتحفيز  كسر 

تراث األندلس.. جهود لحفظ األغاني اليهودية بالمغرب
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 حادثة قتل
 الطالبة
 نيرة

 بمدينة
 المنصورة
المصرية

حادثَة  املصرية،  املنصورة  مدينة  شهدت 

أليمًة، راحت ضحيتها طالبة جامعية  قتٍل 

شابّة؛ لتضج بعدها مواقع اإلنترنت باحلادثة، 

الطالبة  اسم  مع  املنصورة،  اسم  ويبرز 

املصرية، التي تُدعى نيرة أشرف، التي كانت 

اإلنترنت  مواقع  صخب  في  األساسي  احملور 

اخملتلفة في مصر، واملنطقة جميعها. 

نيرة... ومن خالل صورها، التي انتشرت على 

نطاٍق واسع على الشبكة العنكبوتية، بعد 

اسمها  من  لها  كان  مباشرة،  القتل  حادثة 

البهي،  وجهها  وإشراقة  جماُلها  نصيب، 

صحة  ويؤكد  يطابق  الصور،  في  وتألقها 

ى«.  مسمَّ على  »اسٌم  الشهيرة  املقولة 

قصة نيرة املؤملة، وقعت في مدينة املنصورة 

أشرف  نيرة  الطالبة  إن  إذ  القاهرة.  شمالي 

بقسم  املنصورة،  جامعة  في  تدرس  كانت 

يقدم  أن  قبل  اآلداب،  كلية  االجتماع  علم 

من  يبلغ  عادل  محمد  يدعى  مصري  طالٌب 

العمر 21 عاماً على ذبحها أمام باب اجلامعة، 

نعم  به،  االرتباط  رفضت  ألنها  فقط،  ذلك 

قتلها بدٍم بارد؛ ألنّها رفضت االرتباط به. 

التي أوجعت جميع من   طبعاً هذه احلادثة، 
صورة  شاهدة  أو  عنها،  قرأ  أو  بها،  سمع 

أثارت  ذنٍب،  أي  دون  قُتَِلت  التي  الضحية، 

غضباً كبيراً، بَْيَد أن الغضب لم يعد كافياً، 

للوقوف في وجه جرائم العنف، التي ترتكب 

بحق املرأة. 

 وكأنه من احملتوم أن يكون مصير املرأة املوت، 
إذا ما رفضت االنصياع لكل ما يطلب منها، 

وقرارتها  إرادتها،  مبحض  التحرك  أرادت  أو 

الفتاة، وهي  احلياة، ما ذنب هذه  اخلاصة في 

من  يد  على  املوت  لتلقى  ريعان شبابها  في 

ال يستحق احلياة. 

أذنبها أنها ولدت امرأة؟ أم ذنبها أنها تعيش 

في هذا الشرق، الذي حتّولت فيه حياة املرأة 

إلى كابوس؟

األوسط،  شرقنا  في  والتقاليد  العادات 

أهوائها،  على  طريق  خريطَة  للمرأة  رسمت 

السير  من  لها  البّد  فكان  ومعتقداتها... 

وإال فإنها ستواجه املصير،  وفق ما رسمته، 

قضت  اللواتي  واآلالف  نيرة،  واجهته  الذي 

لتكون  نفسها،  بالطريقة  قبلها  حياتهن 

البالية،  والتقاليد  العادات  املرأة ضحية هذا 

حقاً  باطلها  ترى  التي  الذكورية،  والذهنية 

في قتل املرأة دون أي اكتراث ألحد، وفي وضح 

النهار، وأمام األنظار، وفي األماكن العامة.

 في مجتمع معدوم األخالق يفتقد الحترام 
إرادة املرأة، وحتى أبسط حقوقها في احلياة، 

من الطبيعي أن يكون املوت من نصيبها.

التي  واملواثيق  القوانني  فيه  تكون  مجتمع 

حتماً  معدومة،  وحقوقها  املرأة  حتمي 

والعادات  العنف  ضحية  املرأة  ستكون 

رغماً  عليها  تُفرض  التي  البالية،  والتقاليد 

بات  الذي  مصيرها،  املوت  وسيكون  عنها، 

وكأنه قدرها في احلياة. 

امرأة،  تُقتل  كلَّ حلظٍة  في  الشرق  هذا   في 
القوانني  طاملا  آخرهن  ليست  أشرف  ونيرة 

املوجودة ال حتمي املرأة، فهي فقط حبر على 

املرأة،  حياة  في  شيئاً  تأخر  وال  تقدم  ال  ورق، 

َّ أن يكون  بل تتركها وجهاً لوجه أمام موٍت، وُد

لها حياة. 

 إنقاذ املرأة من املوت، وخاصة جرائم القتل، 
مير من النضال املتواصل، والتدريب والتوعية 

لم  فإْن  اخملتلفة،  احلياة  مناحي  كافة  في 

سنشهد  احلقوقي،  نضالها  املرأة  د  تُصعِّ

جرائم قتٍل أخرى، كجرمية قتل نيرة املصرية 

وغيرها.

مرآة المرآة

هيفدار خالد

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2523/ لعام 
2022 م

على السيد: أحمد حسن األحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/6/26م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: عبد الحميد عليان مخسور، 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 القرار /1519/ رقم األساس /787/

طالب التبليغ: أسيد رشيد البرازي              

المطلوب تبليغه: محمد عبد هللا السرحان

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

موضوع الدعوى نوع زونق كينغ لون اسود 
خط ذهبي تحمل اللوحة رقم 895630 

واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2019/4/1 جزءاً ال يتجزأ من القرار .

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

 مذكرة إخطار                           

بالغ رقم /3611/ 

على السيد: بوزان عبارش بن حنفي     

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

للنظر بالدعوى األساس /473/ المقامة عليك 
من قبل: يوسف المصطفى بن عبد 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ 

بالغ رقم /3619/ 

طالب التبليغ: تامر فيصل إبراهيم                      

المطلوب تبليغه: سليم صطوف العلي

الدعوى رقم اساس / 264 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك االجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم /3374/ 

على السيد: جاسم حسين األحمد   

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

للنظر بالدعوى األساس /1961/ المقامة 
عليك من قبل: عبد الكريم الجرد بن ديبو 

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 /574/ رقم األساس/512/ 

طالب التبليغ: جمعة الحمد بن مزهر              

المطلوب تبليغه: باسل ياسين البدور                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

موضوع الدعوى نوع جاك لون ابيض تحمل 
اللوحة رقم 843815 واعتبار عقد البيع 

المؤرخ بتاريخ 2014/8/25 جزءا ال يتجزأ 
من القرار.

إلزام مديرية المواصالت بالرقة   -2

بتنفيذ مضمون القرار بعد إبرامه. 

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1267– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: جميل المحمد 
بن علي   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: محمد زياد، بطلب /بجرم: تثبيت بيع 
بتاريخ 2022/7/18م الساعة 10 صباحاً 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين، وإذا 

لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة / االولى / وإال 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /3835/ لعام 
2022 م

على السيد: جهاد السعيد بن عبد الرزاق 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/6/27م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد العواد بن زكي، 

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 /756/ رقم األساس/334/ 

طالب التبليغ: حسن إبراهيم السعود              

المطلوب تبليغه: مصطفى بشير الكردي

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع كيا لون ابيض تحمل 
اللوحة رقم 255715 واعتبار عقد البيع 

المؤرخ بتاريخ 2020/2/11 جزءاً ال يتجزأ 
من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1269 – 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسين الجاسم 
بن حسن   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: إبراهيم ورودي، بطلب /بجرم: تثبيت 

بيع فراغة سيارة بتاريخ 2022/7/18م 
الساعة 10 صباحاً فعليك أن تحضر في 
الوقت المعين و إذا لم تحضر بنفسك أو 

ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة العدالة 
الغرفة /االولى/ وإال تجري بحقك المعاملة 

القانونية.

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

       تبليغ اإلخطار التنفيذي عن طريق 
الصحف 

إخطار تنفيذ حكم صادر عن هيئة التنفيذ 
لديوان العدالة االجتماعية في كوباني

رقم الملف /139/

طالب التنفيذ: حسين علي بن محمد 

المطلوب التنفيذ عليه: فاضل علي بن عثمان

وضع موضع التنفيذ القرار رقم /57/ 
الصادر عن ديوان العدالة في كوباني 

والتضمن من حيث النتيجة.

إلزامه بدفع مبلغ قدره/3600/   -1
ثالثة آالف وستمائة دوالر أمريكي وشرط 

جزائي/500/ خمسمائة دوالر

وبناء على طلب طالب التنفيذ له فإننا نكلفكم 
بتنفيذ مضمون القرار المذكور أعاله خالل 

مدة اقصاها خمسة أيام من تاريخ تبليغك بهذا 

اإلخطار وإال سوف تجري بحقك االجراءات 
التنفيذية.

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1039– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد المحمود 
بن علي   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: علي المستو، بطلب /بجرم: تثبيت بيع 
بتاريخ 2022/7/18م الساعة 10 صباحاً 
فعليك أن تحضر في الوقت المعين و إذا 

لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة /االولى/ وإال 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1362 – 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد شيخو 
محمد

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: حسن سلوم الشحادة، بطلب /بجرم: 
تثبيت البيع بتاريخ 2022/6/30م الساعة 
10 صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت 

المعين وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً 
عنك إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ 

وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1172 – 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل علي 
إبراهيم

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: موسى علي خليل، بطلب/ تثبيت 

البيع/ بتاريخ 18/ 2022/7م الساعة 10 
صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المعين 
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة/ هيئة العدالة الغرفة /الثانية /وإال 

تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1248 – 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: دجلة ولي شلبي   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: سردار األحمد أحمد، بطلب/ تثبيت 
البيع/ بتاريخ 2022/7/18م الساعة 10 
صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المعين 
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة/ هيئة العدالة الغرفة/الثانية / وإال 

تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 975– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: دلي الخليل بن 
حاجم

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: علي المحمد بن محمد، بطلب /بجرم: 
تثبيت بيع بتاريخ 2022/6/27م الساعة 10 
صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المعين 
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة / االولى / 

وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى         

بالغ رقم /4025/ 

على السيد: رمضان جميل بوزان

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2657/ المقامة 
عليك من قبل: طالل محمد الحميدي

بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                   

بالغ رقم /3610/ 

على السيد: سلطان محسن الصطوف      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /471/ المقامة عليك 
من قبل: فطيم اإلبراهيم بنت سرحان

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 /1458 / رقم االساس /378/

طالب التبليغ: سليمان محمد الرمضان              

المطلوب تبليغه: يوسف ناصر المهنا

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

تحمل اللوحة رقم 834657 دمشق واعتبار 
عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 2015/11/2 

جزءاً ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

سند تبليغ 

بالغ رقم /3600/ 

طالب التبليغ: شادي حاجي حسن                      

المطلوب تبليغه: حسن نديم حاجي حسن                  

الدعوى رقم أساس /264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك االجراءات القانونية.

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

سند تبليغ 

بالغ رقم /3608/ 

طالب التبليغ: شاهين أحمد بكري

المطلوب تبليغه: محمود مصطفى بن حمو

الدعوى رقم اساس / 264 / والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك االجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                 

بالغ رقم /3613/ 

على السيد: عائشة حمود بنت عمر      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2201/ المقامة 
عليك من قبل: إبراهيم الموسى بنت يحيى

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 /676/ رقم األساس/1348/ 

طالب التبليغ: عبد اإلبراهيم بن عيسى              

المطلوب تبليغه: محمد أحمد العبد 

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع شيفروليه لون أبيض 
تحمل اللوحة رقم 433768 واعتبار عقد 
البيع المؤرخ بتاريخ 2019/5/1 جزءاً ال 

يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /1929/ لعام 
2022 م

على السيد: عبد الرحمن الشحود الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/6/29م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمد العليوي بن علي، بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1443– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد الرزاق 
المراد بن محمد   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: محمود المحمود فواز، بطلب /بجرم: 
تثبيت بيع بتاريخ 2022/7/25م الساعة 10 
صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المحدد، 
وإن لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة / األولى / 

وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1148 – 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد العزيز 
عجان الحديد بن محمود – علي بركات بن 

إبراهيم   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: حسين عيسى جاسم، بطلب/ تثبيت 
البيع/ بتاريخ 2022/7/18م الساعة 10 
صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المعين 
وإن لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة/ هيئة العدالة الغرفة / /الثانية / 

وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1469– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عبد القادر 
الجندي بن صالح

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: محمود عيدو بن تاجر، بطلب /بجرم: 
تثبيت بيع بتاريخ 2022/7/25م الساعة 10 
صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المحدد، 
وإن لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /االولى/ وإال 
تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم القرار /327/  

طالب التبليغ: عبد هللا حسن أحمد النجار              

المطلوب تبليغه: محمد يزن حرابا بن عماد

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع هونداي لون عفني 
تحمل اللوحة رقم 748415 واعتبار عقد 

البيع المؤرخ بتاريخ 2016/10/2 جزءاً ال 
يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

                تبليغ اإلخطار التنفيذي عن 
طريق الصحف 

إخطار تنفيذ حكم صادر عن هيئة التنفيذ 
لديوان العدالة االجتماعية في كوباني

رقم الملف/121/

طالب التنفيذ: عبد القادر مرشد 

المطلوب التنفيذ عليه: عبدو نعسان بن حمو 

وضع موضع التنفيذ القرار رقم/79/الصادر 
عن ديوان العدالة في كوباني والتضمن من 

حيث النتيجة.

إلزامه بدفع مبلغ خمسة عشر   -1
ألف دوالر أمريكي

وبناء على طلب طالب التنفيذ له فإننا نكلفكم 
بتنفيذ مضمون القرار المذكور أعاله خالل 
مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تبليغك هذا 
اإلخطار واال سوف تجري بحقك االجراءات 

التنفيذية.

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

مذكرة دعوى         

بالغ رقم /4280/ 

على السيد: عثمان أحمد العيسى

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2022/6/28م

للنظر بالدعوى األساس /2720/ المقامة 
عليك من قبل: أمل بيرم بنت محمد

بطلب: تثبيت طالق

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                 

بالغ رقم /3612/ 

على السيد: عساف يوسف بن محمود      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2199/ المقامة 
عليك من قبل: حسن السالم بن صالح

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 /1086/  رقم األساس/1329/ 

طالب التبليغ: عكلة الحسين بن دندح              

المطلوب تبليغه: خليل عزيز خليل 

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع كياريو لون أصفر 
تحمل اللوحة رقم 304842 واعتبار عقد 

البيع المؤرخ بتاريخ 2020/10/6 جزءاً ال 
يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /3285/ لعام 
2022م

على السيد: علي حسن الحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/6/30م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد الجهبل بن مطارد، بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة        

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

مذكرة إخطار            

بالغ رقم /4243/ 

على السيد: عمار جمعة السليمان

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/29م

للنظر بالدعوى األساس /2643/ المقامة 
عليك من قبل: شيناز حسن الحسن

بطلب: تثبيت زواج  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان هيئة العدالة 

قامشلو/ رشا علي ـ أكدت األديبة »جالء حمزاوي« أن ظاهرة أدبية وثقافية، قامت في مدينة الرقة، والتي تعد 
فريدة من نوعها، بعد سنوات من السواد والظالم، وبهدف توسيع الفكر الثقافي أكثر في المنطقة، حيث لفتت 
إلى الدور الكبير لمشاركة المرأة، وتشجيعها ضمن معرض الكتاب في الرقة، وقد تخلل المعرض حفل توقيع كتابها، 

وتوقيع كتاب لكاتبة أخرى من مدينة الرقة.

بمشاركة فعالة تألقت المرأة حضورًا.. في 
معرض الكتاب بالرقة

األم بهية... هكذا بدأت صداقتي مع الورود

أعوام،  عشرة  من  أكثر  استمر  توقف  بعد 
والمكتبات،  النشر،  دور  جميع  خاللها  أُغلقت 
الفعاليات  أغلب  وتوقفت  الصحف،  وأكشاك 
مرتزقة  سيطرة  من  سنوات  بعد  الثقافية، 
داعش، انطلقت فعاليات معرض الكتاب، الذي 
وشرق  شمال  في  والفن  الثقافة  هيئة  نظمته 
 « حياة  القراءة  »في  عنوان  وحمل  سوريا، 
وشارك فيه ثالثون دار نشر سورية، وعربية، 
كتاب،  ألف  عشرون  عرض  كما  وكردية، 
وأكثر من أربعة آالف عنوان، وكان من ضمن 
توقيع  للمعرض،  الموازية  المهمة  النشاطات 
كتابين، أحدهما لألديبة فوزية المرعي، وحمل 
عنوان، قارب عشتار، والثاني للشاعرة، جالء 

حمزاوي، وحمل عنوان »أساور«.

حدث ثقايف هام

وحول أهمية المعرض والمشاركة الفعالة للمرأة 
الشاعرة  مع  »روناهي«  التقت صحيفتنا  فيه، 
إقامة  أن  إلى  أشارت  التي  الحمزاوي،  جالء 

المعرض في مدينة عانت من الظالم والسواد 
للغاية:  مهماً  ثقافياً  حدثاً  يعدّ  طويلة،  لسنوات 
»إقامة المعرض في مدينة الرقة العتيدة، التي 
وقُدمت  االستبدادي،  النظام  في  منسية  كانت 
لقمة سائغة لمرتزقة داعش، يعدّ انجازاً كبيراً، 

وانتصاراً للنور على الظالم«.
الرقة  مثقفي  أن  إلى  حديثها،  في  منوهةً 
سنوات  أربع  بعد  الثقافية،  عافيتهم  يستعيدون 
من التحرير، وبأن اإلدارة الديمقراطية السائدة 
في المدينة، تشجع على حرية الرأي والتعبير، 
وتمنح المثقفين مساحات واسعة للتعبير، دون 
»كانت  حقيقية:  ديمقراطيتها  وتعدّ  قيود،  أي 
مدينة الرقة ضمن العواصم الثقافية في سوريا، 
وهي  العجيلي«  السالم  »عبد  مدينة  وهي 
جديرة  كثيرة،  ثقافية  وقامات  أسماء،  مدينة 
باالحترام؛ لما قدموه من أعمال، واليوم تعود 
بهذا  يوصف  الكبيرة، شعورنا ال  مكانتها  إلى 
المعرض، لقد أثار افتتاح المعرض مشاعرنا، 
وحرك أحاسيسنا، ألننا نشعر حقيقة بأننا نعيش 
هذه  في  والسالم  األمن واالستقرار،  حالة من 

المدينة، التي أصبحت، مدينة السالم«.

املدينة املنسية واملهمشة

المتعمد  والتهميش  األول،  ديوانها  وحول 
أن  جالء،  بيَّنت  الوقت،  ذلك  في  للمثقفين 
»لمن«   العنوان  حمل  والذي  األول،  ديوانها 
تتلَق  لم  وبأنها   ،2007 عام  في  ُصدر  الذي 
حكومية،  جهة  أي  من  دعم  أو  رعاية،  أي 
نفقتها  على  الديوان  طبعت  وإنما  مدنية،  أو 
وتوزيع  منه،  قليل  عدد  طباعة  وتم  الخاصة، 
المثقفين:  اقصاء  بسبب  وذلك  ضئيلة،  نسبة 
هناك  كانت  األول،  ديواني  اصدرت  »عندما 
والمثقفات  عام،  بشكل  المثقفين  إقصاء  حالة 

بشكل خاص؛ وذلك بسبب الحالة االستبدادية، 
التي كانت سائدة من قبل السلطات الحاكمة في 
أن  دمشق،  حكومة  تقبل  تكن  لم  الوقت،  ذلك 
تكون مدينة الرقة عاصمة للثقافة، لذلك كانت 

المدينة منسية ومهمشة«.

ريادة املرأة

في  »لمن«  األول  ديوانها  توقيع  حفلة  وعن 
الماضي، أكدت جالء أن مجلس سوريا  العام 
الديمقراطي، أقام حفل توقيع الديوان، ورعايته، 
وكان ملفتاً للنظر، ولفتت: إلى عودة المرأة إلى 
مكانتها الرائدة في مجتمع ديمقراطي، وخاصة 
في المناطق العربية، التي عانت من اإلرهاب، 

وتحررت على يد قوات سوريا الديمقراطية.

توقيع كتاب »أساور«

عنوان  حمل  الذي  الثاني،  ديوانها  وحول 
»أساور«، وتم توقيعه في معرض الكتاب في 
الثاني  ديوانها  أن  إلى  جالء،  أشارت  الرقة، 
وهما  بلسانين،  كتابته  تم  »أساور«  بعنوان 
القصائد  وبأن  المرأة،  ولسان  الرجل،  لسان 
وقلت«:  »قالت  هي  واحدة،  عناوين  تحمل 
»أحببت أن أخوض هذه التجربة بلسان الرجل 
والمرأة،  الرجل  بشعور  أشعر  وأن  والمرأة، 
هي  المرأة  كانت  الرجل،  بلسان  كتبت  عندما 
الرجل  وكان  الرجل،  تجاه  والعنيفة  القاسية، 
هو األمير النبيل بمشاعره، وبتصرفاته، ، هذا 
الديوان حظي بدعم واهتمام دار شلير، للنشر، 
ولجنة الثقافة واألثار في الرقة، وأتمنى أن ينال 
ديواني الثاني أعجاب الوسط الثقافي والقراء«.

دور املرأة ومشاركتها يف املعرض

جالء  األديبة  عبرت  حديثها،  ختام  وفي 
ديوانها  ألن  العارمة،  فرحتها  عن  حمزاوي 
»فرحتي  قائلةً:  واهتمام،  بدعم  حظي  الثاني 
الرقة  مدينة  في  الثاني  ديواني  بتوقيع  عارمة 
كما  وتتجدد  وتقاوم،  تناضل،  التي  العتيدة، 
كبيراً  تشجيعاً  الحظت  دوماً،  الفرات  يتجدد 
الرقاوية  وللمرأة  والمثقفة،  األديبة،  للمرأة 
وأيضاً  نفسها،  وإظهار  ألثبات  خاص،  بشكل 
ضمن معرض الكتاب في الرقة، تم توقيع كتاب 
لألديبة »فوزية المرعي« »قارب عشتار من 
توتول إلى ماري« باإلضافة إلى كتاب ديواني 

الثاني أساور«.
األول  الكتاب  معرض  أن  بالذكر،  والجدير 
وكان   ،2022/6/18 تاريخ  افتُتح  الرقة،  في 
من المقرر أن ينتهي تاريخ 2022/6/20 إال 
لألهالي،  الفرصة  إلتاحة  آخر؛  ليوم  مدد  أنه 
وجه  على  والكتاب  واألدب،  الثقافة  ولمحبي 
ما  واقتناء  المعرض  لزيارة  الخصوص، 
يحتاجونه من الكتب، وتبادل المعرفة واآلراء 

بين الزوار من كتاب، وناشرين، وقراء.   

بدأت صداقتها مع صبارة   - غانم  ميديا  قامشلو/ 
لتصبح  تفقدها؛  أن  خشيةً  تخفيها  كانت  صغيرة، 
بشتى  الورود  من  للكثير  أماً  الوقت  مرور  مع 

أنواعها.
األم بهية صبري /47/ سنة، تقطن مع عائلتها في 
حي العنترية، قصتها مع الورود بدأت في ريعان 
شبابها، من صبارة صغيرة، كانت تعتني بها رغماً 
من اعتراض والدها فتقول: »جلبت صبارة صغيرة 
حين كنت شابة يافعة، وأحببتها كثيراً، وبت أعتني 
لم يكن يحبها، وكان يقول لي  بها رغم أن والدي 
ما هذه األشواك أخرجيها من المنزل، ولكن كنت 
أخبئها وأغير مكانها من حين آلخر، خشيةً أن يتلفها 
األشواك،  إال  فيها  يروا  يكن  لم  هم  ربما  والدي، 
لكنني رأيت جمالها، حيث كانت مخضرة ومنعشة 
للعين، وتلك األشواك ما كانت تزيدها إال جماالً«.

وهكذا بدأت قصتها مع حب الورود، موضحةً بأنه 
بعدها بدأت باقتناء أنواع مميزة أخرى من الورود 
وغيرها،  واللبالب  والسجادة،  العصر،  ورد  مثل 
وأردفت: »حين رؤيتي بقعة أرض صغيرة، كنت 

أسعى لزرع الورود فيها«.

امنحها الحب ستمنحك الجامل

حوالي  مجدداً  منزلها  بناء  وأعادت  بهية  تزوجت 
عام 1990 حسب رؤيتها للجمال، حيث خصصت 
وتابعت:  والشجر،  الورد  لزراعة  خاصاً  جزءاً 
»نعم في منزلي أزرع أنواعاً كثيرة، ولكن ليست 
األنواع كلها بل المميز منها، غير أنني انتبه كثيراً 
لديكوراتها بحيث ال تكون قريبة من بعضها، كيال 
المكان  كذلك  األخرى،  جمال  على  أحداها  تغطي 
مناسباً  يكون  بحيث  فيه،  يوضعان  اللذان  واإلناء 

للون وشكل الوردة«.
أثناء زيارتك لمنزل األم بهية، ترى ترتيباً لديكور 
في  المميز  المرأة  هذه  ذوق  مدى  فيها  تجد  الورد 
تشبعت من  بأنها  في كل وردة  ترى  ذلك، وكذلك 

الحب، واالعتناء من هذه األم.
الجيران  استهزاء  بهية  األم  تتذكر  عالية  بضحكة 

بها، وتقول: »بدايةً عندما كنت أزرع الورود في 
إنها  ويقولون:  بي،  يستهزئون  الجيران  كان  بيتي 
بالوحل،  تجد أصابعها مغمسة  أم األطفال، ودوماً 
وتلعب بالورد! ولكن بعد مرور سنوات ورؤيتهم 
لجمال هذه الورود حولي، باتوا يطلبون مني بعض 
وطريقة  بزراعتها  أساعدهم  وأصبحت  الشتالت، 
أهدي  ال  ولكن  توضع،  أين  وكذلك  بها،  االعتناء 
بأنه  أعلم  ولمن  أحبه،  لمن  بل  كان،  ورودي ألي 

سيعتني بها جيداً، ولن يتركها تذبل أو تموت«.
تبين األم بهية بأن للورود خصوصية كبيرة، يجب 
أن تتعلم االعتناء بها، حتى هي بدورها تظهر لك 
نوعاً   50 من  أكثر  هنا  »لدي  وزادت:  جمالها، 
والصيف  الربيع  مواقيتها  بين  تتنوع  الورود،  من 
األربعة،  بأنواعها  كالنرجس  والخريف،  والشتاء 
أنواع  من  الكثير  لدي  كما  والسوسن،  والجيمن 
والعنبر  بأنواعه،  والريحان  القزمة،  الصبارات 
يزرع  سوري  نوع  وهو  كثيراً،  أحبه  األحمر 
بنوعيه  والقرنقل  وحلب،  حمص  في  خصوصا 
التي  الماعز  أذن  ووردة  والزهري،  األبيض 
تتدلى، وكلما زادت تفرعاتها وأغصانها أسعى إلى 

توزيعها في آنية، كي تزداد عددها«.  

الوردة كالطفل تتطلب حباً 
ورعاية

دوماً  تتطلب  كالطفل،  الوردة  بأن  بهية  األم  تؤكد 
حباً ورعاية مناسبة حسب الظرف والمكان، وتشدد 
أي  أو  أرض،  أي  في  الورود  تنمو  »ال  بالقول: 
نوعاً  تتطلب  منها  كل  فمثالً  مناسب،  غير  مكان 
خاصاً من االعتناء، يجب أن تعلم أين تزرعها في 
إناء صغير، أم كبير أو في األرض، وكذلك متى 

تسقيها وهل هي تعيش في الظل أم في الشمس«.
األم بهية تنوه بأنه مثلما ال تحب بعضاً من أنواع 
»بعض  فتقول:  تتقبلك،  ال  أيضاً  هي  الورد، 
الورود ال تتقبلك؛ لذا ال أزرعها إذا شعرت بأنني 
كثيرة  أنواع  هناك  أكون صداقة معها، وكذلك  لن 
تتطلب عناية خاصة، ومواد عضوية غالية الثمن، 
أستطيع  ما  أزرع  لذا  تكلفتها،  تحمل  أستطيع  ال 

االعتناء بها«. 
من  »كل  بهية:  تقول  للورود  جلبها  كيفية  حيال 
بذور  أنواع  ببعض  أوصيه  للخارج  زيارة  يذهب 
من  ألهله  الورد  بذور  يبعث  من  وأيضاً  الورد، 
الخارج لجيراني أو معارفي يعطوني تلك البذور، 
وإذا  فأزرعها،  زراعتها،  كيفية  يعلمون  ال  ألنهم 
من  قسم  لدي  فبات  منها،  شتالت  أعطيهم  نجحت 
أن  دوماً  باستطاعتي  ألنه  األوروبية،  الورود 
تبديل  على  وكذلك  ذلك  على  أعتمد  لذا  أشتريها؛ 
هو  مما  نوعاً  أحدهم  أعطي  فمثالً  الورود  أنواع 
موجود لدي فيعطيني بدوره نوعاً آخر لفت نظري، 

وغير موجود لدي«.
والحسكة  قامشلو  في  بهية  األم  ورود  انتشرت 
تعبيرها  حد  على  المناطق  من  والكثير  وكوباني 
لذلك،  ذكرها  أثناء  ابتسامة  وجهها  على  فترسم 
وتقول: »ولكن أكثر ما يفرحني حيث أزرعها في 
ذهبت  لو  حتى  علي  واجب  وهذا  الشهداء،  مزار 
ما  أقل  فهو  كتفي،  على  الشتالت  وحملت  حافية 
إال  تليق  ال  الجميلة  الورود  هذه  ألن  فعله،  يمكننا 

بقبورهم الطاهرة«.
لشدة حبها للورود تقول: »في كل مكان وكل أغنية، 
أغاني  في  كما  الورد،  أسماء  تشدني  شعر  وكل 

الحب واألغاني الثورية واألشعار«.

ال تسجنوها... يجب أن تشعر 
بالحرية

تبين بهية بأن الورود يجب أن تشعر بالحرية، لذا ال 
تحب زراعة الورود في األماكن المغلقة ونوهت: 
لذا  السماء،  تحت  بحرية  تتنفس  وهي  أحبها  »بل 
كعيادات  المغلقة  األماكن  لبعض  أذهب  عندما 
ولكنني  هناك،  الورود  تشدني  وغيرها  األطباء، 
أزرع  ال  لذا  هكذا  مسجونة،  ألنها  بالحزن  أشعر 

الورود في الداخل أبداً«.

»لحبي للوردة، بنايت يحملن 
أسامءها«

بأسماء  بناتي  أسماء  أسميت  للورد،  الشديد  لحبي 
تنمو  اسم وردة  ابنتي شيالن، وهي  مثال  الورود، 
في جبال باشور كردستان، وباتت حسرة في قلبي 
أن أزرعها في منزلي، وأنا مصرة على أن اجلبها 
يوماً، وكذلك زيالن اسم ابنتي الشهيدة، أي بتالت 
الورد، التي بدأت تنمو حديثاً، كذلك عبير، وتعني 

رائحة الورد«. 
الورد،  جمال  واصفةً  حديثها  بهية  األم  واختتمت 
ومدى حبها وهيامها به، وقالت: »الورد يحسن من 
نفسية ومزاج اإلنسان، فأنا أجلس في العصر قرب 
يمنحني  ذلك  والقهوة،  الشاي،  أحتسي  ورودي، 
راحة نفسية كبيرة، فصداقة الورد، تشعرني بمعنى 
هذه الحياة، وأنصح الجميع بمصادقتها، ومع الوقت 
حياتهم  في  اإليجابي  التغيير  بمدى  سيشعرون 

بسببها«.
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رقم الملف 2022/1033

رقم األساس:2022/385 

طالب التبليغ: عمر أحمد سليمان 

المطلوب تبليغه: مصطفى بركل بكر  

عنوانه بالتفصيل: خارج مناطق االدارة 
الذاتية 

الدعوى: طلب مبلغ 

مضمون القرار واالوراق المرفقة: مرفقا 
بصورة من القرار 

تتخلص وقائع هذه الدعوى أن   -1
المدعي قام بإعطاء المدعى عليه األول مبلغاً 
وقدره ألف واربعمائة دوالر امريكي على 
سبيل قرضه، وبعدها طالبه بمبلغه المترتب 
بذمته اال انه لم يدفع له المبلغ وبعدها قام 

المدعي بمراجعة والدته المدعى عليه الثانية، 
وطالبها بالمبلغ المترتب بذمته ابنها المدعى 
االول حيث انها تعهدت له وكفلت ابنها بانها 
ستدفع المبلغ، اال انها ايضا لم تدفع المبلغ 

ً لذلك تقدم المدعى بادعائه ملتمسا

دعوى المدعى عليهما ألقرب   -
جلسة ممكنة بعد قيد دعوى

ـ الزامهما بدفع مبلغ وقدره ألف واربعمائة 
دوالر امريكي.

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

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

 مذكرة دعوى   

      

بالغ رقم /4087/ 

على السيد: عمر البوزو بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2741/ المقامة 
عليك من قبل: جمعة موسى النعسان بن 

محمد علي

بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار 

           

بالغ رقم /3614/ 

على السيد: عمر قريش بن أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2801/ المقامة 
عليك من قبل: محمد الحاج جنيد بن محمد 

طاهر

بطلب: تثبيت بيع سيارة

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 794– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: عيسى الصالح 
بن خلف   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
وليد المسلم خليل، بطلب: تثبيت البيع بتاريخ 
2022/6/26م الساعة 10 صباحاً فعليك 

أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم تحضر 
بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /

هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ وإال تجري بحقك 
المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى 

           

بالغ رقم /4129/ 

على السيد: غاندي علي بن إبراهيم – ياسين 
اإلبراهيم بن خليل

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2795/ المقامة 
عليك من قبل: مصطفى جمعة المحمد الخلف

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 601– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فاطمة بكو 
مستو حجي شيخو-كوثر بكو مستو حجي 
شيخو-زهرة بكو مستو حجي شيخو-أحمد 

بكو مستو حجي شيخو-عمر بكو مستو حجي 
شيخو-عادل بكو مستو حجي شيخو-صبحية 
بكو مستو حجي شيخو-نادية بكو مستو حجي 
شيخو-دالل بكو مستو حجي شيخو-فادية بكو 

مستو حجي شيخو-شادية بكو مستو حجي 
شيخو-صفاء بكو مستو حجي شيخو-عالء 
بكو مستو حجي شيخو-سوسن بكو مستو 

حجي شيخو

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: عدنان بكو، بطلب: تركة بتاريخ 

2022/7/17م الساعة 10 صباحاً فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين و إذا لم تحضر 
بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 
العدالة الغرفة / االولى / وإال تجري بحقك 

المعاملة القانونية.

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1241– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: فريدة حمو بنت 
حسن-سيهام حمو بنت حسن- زوزان حمو 
بنت حسن- خانم حمو بنت حسن- هيام حمو 

بنت حسن

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: فواز حمو بن حسن، بطلب: تسجيل 
سيارة بتاريخ 2022/6/27م الساعة 10 
صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المعين 
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /االولى/ وإال 
تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 سند تبليغ 

بالغ رقم /2240/ 

طالب التبليغ: كمال الحسن بن محمد                      

المطلوب تبليغه: نجم حسن بن عبد هللا                  

الدعوى رقم اساس / 264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت شراء سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/15/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وان لم تحضر 

ستجري بحقك االجراءات القانونية.

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس ال دعوى1184– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: لؤي االخرس 
خليل-إسماعيل االخرس خليل

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: محمود الصيني حميدي، بطلب: 

تثبيت بيع بتاريخ 2022/7/17م الساعة 10 
صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المعين 
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ وإال 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 مذكرة دعوى 

                            

بالغ رقم /2694/ 

على السيد: مازن سيد يوسف بن يوسف   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /3789/ المقامة 
عليك من قبل: عيسى األحمد بن حسن

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار

                

بالغ رقم /4078/ 

على السيد: محمد األحمد السلوم بن محمود

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2729/ المقامة 
عليك من قبل: محمد علي األحمد بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /2787/ لعام 
2022 م

على السيد: محمد األحمد بن علي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/6/28م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: طالل السليمان الحبيب، بطلب: تثبيت 

بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

سند تبليغ 

بالغ رقم /3575/ 

طالب التبليغ: محمد براء إسماعيل                      

المطلوب تبليغه: حسن الخليل الجعدان

الدعوى رقم اساس/264/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /15/ يوما من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وان لم تحضر 

ستجري بحقك االجراءات القانونية. 

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 880– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد حمشو 
بن أحمد   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
فوزي شيخ محمد، بطلب: تثبيت بيع بتاريخ 
2022/7/18م الساعة 10 صباحاً فعليك 

أن تحضر في الوقت المعين وإذا لم تحضر 
بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى النيابة /هيئة 
العدالة الغرفة / الثانية / وإال تجري بحقك 

المعاملة القانونية.

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1358 – 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد طيفور بن 
مصطفى   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
لطفي السيد أحمد، بطلب: تثبيت بيع فراغة 
سيارة بتاريخ 2022/6/30م الساعة 10 
صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المعين 
و إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ وإال 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1384– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمود الجمعة 
أحمد   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
حذيفة المحمد يوسف، بطلب /بجرم: تثبيت 
البيع بتاريخ 2022/7/18م الساعة 10 

صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المعين 
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة/ الثانية/ وإال 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 مذكرة دعوى

                      

بالغ رقم /3605/ 

على السيد: محمود حسن النمر      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2191/ المقامة 
عليك من قبل: هدوان محمد الهدوان

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 /1301/  رقم األساس/470/ 

طالب التبليغ: محمود ياسين الهبود              

المطلوب تبليغه: نضال محمد الظاهر 

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

موضوع الدعوى نوع سابا لون اصفر تحمل 
اللوحة رقم 374783 واعتبار عقد البيع 

المؤرخ  بتاريخ 2020/11/1 جزءاً ال يتجزأ 
من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

مذكرة إخطار 

                          

بالغ رقم /2697/ 

على السيد: مخلف سعود العلي      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2917/ المقامة 
عليك من قبل: محمد المحمد بن جاسم 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى     

                       

بالغ رقم /3606/ 

على السيد: مصطفى حج حسن بن حسين    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2195/ المقامة 
عليك من قبل: إبراهيم محمد بن عزالدين

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى   

                         

بالغ رقم /3603/ 

على السيد: مضحي حمود العزاوي   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2189/ المقامة 
عليك من قبل: علي طه الجبل

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 /2484/   

طالب التبليغ: منير محمد الحامد              

المطلوب تبليغه: محمود إبراهيم األحمد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

موضوع الدعوى نوع هونداي فان مغلق لون 
ابيض تحمل اللوحة رقم 374186 واعتبار 

عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2020/8/18 جزءاً 
ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2630/ لعام 
2022 م

على السيد: موسى المشوط بن عبود الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/6/28م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: عثمان الدروايس، بطلب: تثبيت 

عقد بيع       

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم أساس 1436 لعام 2022م 

المكونة بين الجهة المدعية: نجاح الموس 

والجهة المدعى عليها: عامر عمعوم- فطومة 
عمعوم- أمينة عمعوم –بتول عمعوم-أحمد 

عمعوم-رشا عمعوم- خشفة عمعوم

بدعوى: توزيع حصة إرثية، تاريخ الجلسة 
2022/7/19م  

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة.

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1451– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: نهاد برجس 
قادر

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها 
عليك: حنان حمي بن بالل، بطلب /بجرم: 

تثبيت بيع بتاريخ 2022/7/25م الساعة 10 
صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المعين 
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 

إلى النيابة/ هيئة العدالة الغرفة /االولى/ وإال 
تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم القرار /2731 ش/  

طالب التبليغ: هالل العسكان بن حسن              

المطلوب تبليغه: أحمد العياش بن حسين 

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع تويوتا لون خمري 
تحمل اللوحة رقم 655388 واعتبار عقد 
البيع المؤرخ بتاريخ 2021/2/6 جزءاً ال 

يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /16/ لعام 2022 م

على السيد: هند سرور بنت علي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/6/29م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: عطا جميلة، بطلب: تثبيت عقد بيع 
سيارة        

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /16/ لعام 2022 م

على السيد: هيثم عبد الباسط محمد شوكت 
–هند سرور بنت علي-عبد الجليل عبد 

الباسط محمد شوكت-مجدلين عبد الباسط 
محمد شوكت-أسماء عبد الباسط محمد شوكت 

بنت محمد جابر-محمد عبد الباسط محمد 
شوكت بن محمد جابر-فريال محمد شوكت 
بنت محمد الجابر –عبد الفتاح محمد شوكت 
بن محمد الجابر-عبد الكريم محمد شوكت 

بن محمد الجابر الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً بتاريخ 2022/6/29م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: عطا جميلة، 

بطلب: استرداد وحيازة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /1485/ لعام 
2022 م

على السيد: وحيدة السالمة بنت حمود-فياض 
السالمة بن حمود-علي السالمة بن حمود-

عنود السالمة بنت حمود الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 2022/7/18م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: راضي 
السالمة بن حمود، بطلب: إبطال عقد إيجار 

مع التعويض       

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة إخطار   

             

بالغ رقم /3615/ 

على السيد: محمود محمود بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /397/ المقامة عليك 
من قبل: فرج المحيميد العوض بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى         

             

بالغ رقم /3602/ 

على السيد: محمد رشيد الياسين      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان الغرفة األولى بتاريخ 

2022/6/27م

للنظر بالدعوى األساس /2187/ المقامة 
عليك من قبل: خميس محمد محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1356– 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد حسن بن 
عثمان/ أحمد خليل عثمان

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: كانيوار إسماعيل، بطلب: تثبيت بيع 
وفراغة بتاريخ 2022/6/30م ال ساعة10 
صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت المعين 
وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك 
إلى النيابة /هيئة العدالة الغرفة /الثانية/ وإال 

تجري بحقك المعاملة القانونية.

 

قامشلو/ دعاء يوسف ـ بقي النازحون والمهجرون في مواجهة التحديات والصعوبات 
في مخيمات احتضنتهم، بعد أن طالتهم آلة الحرب، ولم تعد إمكانات اإلدارة الذاتية 

كافية؛ لتلبية متطلباتهم، فباتت القضية إنسانية تتطلب تدخاًل دوليًا.

مخيمات شمال وشرق سوريا.. المالذ اآلمن للنازحين 
من خراب األزمة السورية

خلية أزمة الثقة

ولدت  التي  السورية،  الحرب  اندالع  منذ 
بدورها سلسلة من األزمات اإلنسانية باإلضافة 
إلى االنتهاكات، والجرائم التي تتفاقم يوماً بعد 
يوم، ال يكاد يمر يوم دون انتهاك أو استهداف 
أو تفجير أو جريمة، وما إلى ذلك من حوادث 
فمصير  األولى،  بالدرجة  البشرية  تستهدف 
الشعب هو إما أن يواجه الموت، أو يهجر إلى 
لمناطق  فكان  واستقراراً،  أماناً  أكثر  منطقة 
شمال وشرق سوريا نصيب من هذه الجرائم 
من  البداية  في  اُستهدف  حيث  واالنتهاكات، 
المنطقة  في  عاثت  التي  داعش،  مرتزقة  قبل 
اآلالف  تهجير  في  سبباً  وكان  ودماراً  خراباً 
التي  تركيا،  مهمتها  وأكملت  موطنهم،  من 
احتلت  حيث  اليوم،  حتى  المثل  تفعل  الزالت 
عدة مناطق في شمال وشرق سورياً كعفرين 
كانيه،  وسري  أبيض،  تل  سبي/  وكري 
آلة  من  هربوا  الذين  قسراً،  أهلها  وهجرت 
الحرب والدمار التركية، لتحتضنهم اإلدارات 
الذاتية، والمدنية في المنطقة، ساعية إلى تأمين 

متطلباتهم حسب اإلمكانات.
 

التهجري القرسي قصة مل تغلق 
صفحاتها بعد

في ظروف الحرب يكون اإلنسان هو الضحية 
األولى، والمواطن السوري القى الويل نفسه، 
السورية،  األزمة  على  عاماً   11 مرور  فمع 
ال تزال سوريا تعاني أضخم أزمة نزوح في 
للفرار  مليون شخص  أجبر 13  العالم، حيث 
خارج البالد، أو النزوح إلى مناطق أكثر أماناً 
أصدرتها  إحصائية  وفق  وذلك  البالد،  داخل 

المفوضية العليا لألمم المتحدة.
كان  الحرب،  ظل  في  المدنيون  عاشه  وما 
خرقاً للقوانين الدولية، ولحقوق اإلنسان، حيث 
تغلبت القوة العسكرية على القوة البشرية في 
المعنية  والمؤسسات  الدولي،  الصمت  ظل 

بالشؤون اإلنسانية والحقوقية.
 وبقي حال المهجرين قسراً، والنازحين مهمشاً 
دولياً في ظل التهديدات والقصف، الذي يطال 
سوريا  وشرق  شمال  ومناطق  عامة،  سوريا 
بعد،  يغلق  لم  أعدادهم  فملف  خاص،  بشكل 
بل يتوقع أن يزداد ذلك العدد في ظل القصف 
المستمر لالحتالل التركي، الذي اقتطع أجزاء 
عدة من األراضي السورية ضاربة بذلك تركيا 

عرض الحائط السيادة السورية.
وآلته  التركي،  المحتل  كان  أن  بعد  واليوم 

اآلالف  بتهجير  سبباً  دماراً  األكثر  العسكرية 
من السوريين، يظهر المحتل مرة ثانية مدعياً 
بأنه لم ينَس الالجئون السوريون، حيث ستقام 
احتلها،  التي  المناطق  في  مستوطنات  لهم 
وسبب بتهجير أهلها األصليين، وبهذه الطريقة 
لألراضي  استباحة  هو  يفعله  ما  بأن  يكشف 
السورية، وتحقيق ألهدافه في تتريك المنطقة، 
وتغيير ديمغرافيتها بعد إقامة مؤسسات بشتى 

المجاالت، ذات الطابع التركي.
المحتل  يدعي  الذين  الالجئين  حياة  فباتت 
شفا  على  السورية  األراضي  في  بتوطينهم 
أدنى  إلى  المناطق  هذه  تفتقر  حيث  حفرة، 
تواجد  األمان، واالستقرار في ظل  مستويات 
تثبت  الحقوقية  فالتقارير  ومرتزقته،  المحتل 
مدى تعرض السكان األصليين، الذين تمسكوا 
بأراضيهم لجرائم وانتهاكات بشكل يومي على 

يد المحتل ومرتزقته.

إحصائيات املخيامت تكشف 
واقع الحرب

كانت المخيمات هي الملجأ الوحيد الحتضان 
المهجرين، والالجئين والنازحين، حيث وجد 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  أن  منهم  الكثير 
بقية  مع  مقارنة  واستقراراً،  أمناً  األكثر  هي 
فاستقبلت  خارجها،  أو  السورية  األراضي 
اإلدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا اآلالف 
منهم، حيث بلغ عددهم حسب إحصائية قدمتها 
هيئة الداخلية في شمال وشرق سوريا، ما يزيد 
عن 500 ألف نازح، وبلغ عدد المخيمات 17 
مخيماً، حيث تؤوي المهجرين قسراً والنازحين 
هرباً من آلة الحرب، بحثاً عن األمن واألمان 
لعوائلهم بعد أن تعرضوا للعديد من المجازر، 

واالنتهاكات.
مخيمات،  ستة  الجزيرة  إقليم  في  فبُنيت 
إليواء  افتتح  الذي  كانيه،  سري  مخيم  وهي 

الذين فروا  كانيه،  من سري  المهجرين قسراً 
الوحيد  مالذهم  ليكون  السالح؛  تهديد  تحت 
الذي  المخيم،  ذاك  هو  االحتالل،  بطش  من 
حالياً  ليضم   2020 شباط  شهر  في  أُنشئ 
جنوب  في  العريشة  ومخيم  13242مهجراً، 
من  األول  في  تأسيسه  تم  الحسكة،  مدينة 
من  النازحين  الستقبال   2017 عام  حزيران 
من  هربوا  الذين  الزور،  دير  مدينة  أهالي 
بطش مرتزقة داعش، وجيش حكومة دمشق 

آنذاك، ليضم 1454نازحاً.
أكبر  من  يعد  الذي  الهول،  مخيم  وأيضاً 
سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  المخيمات 
تسعينات  منذ  أنشئ  فقد  العالم،  في  واألخطر 
العراقيين،  الالجئين  ليحتضن  الماضي  القرن 
هربوا  الذين  المهجرين  أمام   2015 عام  في 
وأمام  اإلرهابي  داعش  مرتزقة  بطش  من 
جرائم  من  هربوا  الذين  السوريين،  النازحين 
النصرة  جبهة  من  المرتزقة  المجموعات 
مرتزقة  عوائل  إلى  باإلضافة  وغيرها، 
تحرير  حملة  بعد  إجالؤهم  تم  الذين  داعش، 
بعد  شخصاً   56124 حالياً  ليحوي  باغوز، 
من  أكثر  السابقة  السنوات  في  العدد  بلغ  أن 

74000 شخص.
ناحية  ريف  في  روج  مخيم  إلى  باإلضافة 
ديرك بشمال وشرق سوريا، ويحوي 2638 
عام  أنشئ  الذي  كاني  واشو  ومخيم  مهجراً 
2019، فاتحا أبوابه أمام المهجرين من سري 
كانيه، وكري سبي/ تل أبيض وريفها؛ ليستقبل 
يضم  الذي  نوروز  ومخيم  شخصاً،   16157

5390 نازحاً.
أما فيما يتعلق بإقليم الفرات، فإنه يضم مخيما 

واحداً هو مخيم »تل السمن« 6448 نازحاً.
محمودلي  مخيم  مخيمان؛  هناك  الطبقة  وفي 
 8900 ويقطنه   2019 عام  آب  في  أنشئ 
مدينة  غرب  شمال  طويحينة  ومخيم  نازح، 
الضفة  عن  كم   22 حوالي  ويبعد  الطبقة، 
الشمالية لنهر الفرات، ويحوي المخيم 2200 

نازح«.
أما في منبج فهناك مخيمان، أحدهما مخيم منبج 
الجديد،  الشرقي  منبج  مخيم  واآلخر  الغربي، 
قصير،  زراعي  طريق  بينهما  فيما  ويفصل 
649عائلة،  الجديد  الشرقي  المخيم  ويضم 
بواقع 3355 فرداً، فيما يبلغ عدد العوائل في 
المخيم الغربي القديم 430 عائلة بواقع 2179 
مناطق  من  النازحين  هؤالء  وأغلب  فرداً، 

ريف حلب الشرقي.
في  خشب  أبو  مخيم  هناك  الزور،  دير  وفي 

أيلول 2017 يحوي على 10738مواطناً.
عفرين،  إقليم  في  مخيمات  خمسة  وهناك 
ليسكنها  الشهباء،  منطقة  في  انشاؤها  تم 
العدوان  هجمات  نتيجة  قسراً  المهجرون 
التركي على عفرين واحتاللها للمنطقة، وهي 
المقاومة الذي يحوي 2673 مهجراً،  »مخيم 
ومخيم  مهجراً،   3175 فيه  العصر  ومخيم 
يحوي  آفرين  ومخيم  مهجراً،   480 الشهباء 
على 447، ومخيم العودة يحوي على 468«.

أناس ظلمتهم الحروب وما 
أنصفتهم اإلنسانية

الكثير  توجد  المخيمات،  هذه  كل  وجود  ومع 
هؤالء  حال  على  تطغى  التي  المآسي،  من 
قسراً،  والمهجرين  والنازحين  الالجئين، 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  مناطق  مختلف  في 
الخدمية،  األوضاع  سوء  من  سوريا،  وشرق 
منظمات  أي  تواجد  انعدام  وسط  واإلنسانية، 
هيئة  باستثناء  بشأنهم،  تهتم  وإقليمية  دولية، 
لإلدارة  التابعة  والنازحين  الالجئين  شؤون 
الذاتية، وزاد من حجم معاناتهم أكثر، إغالق 
ومنع  طويلة،  شهور  منذ  الحدودية  المعابر 
حتى  إليهم،  الوصول  اإلنسانية  المساعدات 
بعض  من  تبتز  سياسية  ضغط  ورقة  باتت 

األطراف السياسية، لصالح أجنداتهم.
الخيام،  داخل  المعيشي  الواقع  ولمعرفة 
شؤون  مكتب  رئيس  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان 
النازحين، والالجئين، شيخموس أحمد، والذي 
منه  يعاني  الذي  المرير  الواقع  عن  حدثنا 
األساسية،  المعابر  إغالق  ظل  في  النازحون 
وأيضاً الحصار المفروض على مناطق شمال 
التركي  وشرق سوريا، والتهديدات والقصف 
وانسحاب  أخرى،  مناطق  لغزو  المتكرر 

أغلب  في  العاملة  اإلنسانية  المنظمات 
المناطق، وهذه األسباب المذكورة كما بينها لنا 
أحمد، أثرت بشكل سلبي على وضع النازحين 

والمهجرين بالمخيمات. 
الشتاء  النازحين من فصل  انتهاء معاناة  ومع 
والبرد القارس، الذي نخل عظامهم، نوه أحمد: 
الصيف  فصل  في  سوءاً  يقل  ال  الوضع  أن 
حملت  وما  الحرارة،  درجات  ارتفاع  بسبب 
معها من أمراض، فأصبحوا بأمس الحاجة إلى 
أدوية ومستلزمات صحية، وما يزيد معاناتهم 
بشكل  علوك  لمحطة  التركي  االحتالل  قطع 
متكرر، لتستخدم الماء سالحاً ضد المواطنين، 
مشيراً كذلك إلى وضع الكهرباء في المنطقة: 
للشرب،  صالحة  ومياه  كهربائية،  »أدوات 
ومستلزمات طبية ُحرم منها قاطنو المخيمات، 
الحياة، وما  بأقل سبل  الصيف  ليعيشوا فصل 
أزم الوضع هو إغالق معبر تل كوجر، الذي 
كنا نستقبل منه المساعدات، كون المساعدات 
القادمة عن طريق دمشق، ال تصل للمنطقة«.

تصل  التي  القليلة،  المساعدات  ورغم 
بالمساعدة مع  الذاتية  للمخيمات تعمل اإلدارة 
المنظمات المحلية لتأمين احتياجات المواطنين 
النازحين قدر اإلمكان، كما أفاد أحمد: »نعمل 
على حمايتهم من إي عمل إرهابي باإلضافة 
كالماء،  للحياة  األساسية  المستلزمات  لتأمين 
لمشكلة  وبالنسبة  الغذائية،  والمواد  والخبز، 
نقص األدوية نقوم بالتنسيق مع هيئة الصحة 
والمنظمات الطبية، وباألخص الهالل االحمر 

الكردي، لمساعدة المرضى«.
النازحين  شؤون  مكتب  رئيس  وناشد 
حديثه  نهاية  في  أحمد  شيخموس  والالجئين 
لتقديم  واإلغاثية  كافة،  اإلنسانية  المنظمات 
هذه  ظل  في  قسراً  المهجرين  لألهالي  الدعم 

الظروف الصعبة، التي تمر بها المنطقة.

لمياء جمعة حسو

بين  الحياة  في  االستمرارية  أساس  الثقة 
بين  الروابط  لبناء  البشرية،  العالقات 
األشخاص المتواجدين في حياتنا اليومية سواء 

أكانت صداقة أو حب، زواج، عمل، شراكة.
أنواع  ثقة متبادلة في جميع  من وجود  بدّ  فال 
العالقات، لكننا حينما نرى شخًصا خان الثقة 
في  خيبة  يترك  درب،  رفيق  أو  عزيٌز  سواء 
في  أحد  أي  تقبل  علينا  يصعب  لذلك  نفوسنا، 

حياتنا، ونتعامل معه بسطحية ال أكتر.
القارسة،  الشتاِء  ليالي  ِمْن  ليلٍة  ذاَت  حدَث 
أكن  لم  كثيرةٍ،  بأحاديَث  الً  ُمَحمَّ المساُء  أتى 
أتوقّع بأْن يَحدَث شيٌء كهذا، بينما كنا نتبادل 
األحاديث أنا وصديقي، الحظُت الحزَن البادي 
في حديثه، أحسسُت بهّمه، وشعوره باالكتئاب 

حتى مع محاوالته إلخفائه، سألته بعفوية، إْن 
أن  يخفيه عني، حاولُت جاهداً  ما  كان هنالك 
أجعله يفتح لي قلبه وعقله، فبدا وكأنّه استأذن 
حكايٍة  بسرد  يبدأَ  أن  قبل  واألشجار  النجوم 
قديمٍة جديدةٍ، ال أعلم عنها شيئاً، لقد كنُت محلَّ 

ثقٍة كبيرةٍ منه.
حلَّ  أينما  وراءه،  تسير  الماضي  ذكريات 
من  جزٌء  كأنَّها  لحظةً  تفارقه  ال  وارتحل، 
حياته اليوميّة، مزيٌج من األحداث والذكريات، 
أحداث   ، مرٌّ اآلخر  وبعضها  حلٌو،  بعضها 
لصديق عمره محفورةٌ في عقله وقلبه، كان قد 

قطع له عهداً »أال يفارقه مهما حصل«.
الجميل،  الوعد  لهذا  الفرح  غمره  إن  ما  لكن 
الصديق،  هذا  بخيانة  األحداُث  ُختَمْت  حتى 
تاركاً  الطريق  منتصف  في  لوعده  وإخالفه 
وجهه،  على  وهائماً  حائراً،  صاحبنا  وراءه 

ماذا يصنع؟؟
»الوحدة في هذه الحالة أرقُّ الزائرين وأرحمهم 

بنا، على األقّلِ لن تفارقنا لُمدَّةٍ طويلٍة كما فعل 
أصدقاء العمر«.

ال أجد تعبيراً أدّق في وصف هذه الحالة، سوى 
في  وهو  أحدهم،  حياة  دّمَر  الموقف  هذا  أنَّ 
ربيع شبابه، جعله بائساً مكتئباً جداً، ولوال أن 
َر له عدداً من األصدقاء؛ كي يساندوه  هللا سخَّ
في الليل والنهار، لما تجاوَز هذه الحالة التي 

يرتى لها.
ما أودّ أن ألفت النظر إليه هو أنه كيف لشخص 
واحد بعقل صغير، ربما لم يدرك عواقبه، أن 
َر حياة شخٍص وثق به وأعطاه األمان، بل  يدّمِ
اعتبره أهله وحياته، وكل ما يحّب، لذلك فمن 
وأن  واحٍد،  لشخٍص  المكانة  نعطي  أن  الخطأ 
وأن  حياتنا،  له  ونكّرَس  الجميع،  فوق  نجعله 
تماماً،  وثقة  وطمأنينة،  أماٍن  بكّلِ  عليه  نستند 
بل واألََمرُّ من ذلك حين يُسرُّ له في أذنه »أنت 
لواله  الذي  الوحيد،  وسندي  ضعفي،  نقطة 
سيفّكُر  حينها  طويل«  زمٍن  منذ  وقعت  لكنت 

هذا السند باالبتعاد عنك، ولو قليالً حتى يشاهدَ 
أرضاً،  يسقَط  أن  مثلَك،  ناجحٍ  لرجٍل  كيف 
وهي  أحالمك،  برؤية  سعيداً  يكوُن  وربَّما 

تتحطَّم أماَم أعين الجميع.
أّيِ شخِص، حتى لو  العمياَء في  الثقةَ  تثِق  ال 

كان هذا الشخُص هو أنت ذاتك.
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القتلى  من  عدد  وقع   - األخبار  مركز 
والجرحى بصفوف مجموعات مسلحة 
تابعة إليران في ريف دير الزور. وقال 
ناشطون من ريف دير الزور، بأن لغم 
تتبع  عسكرية  بسيارة  انفجر  أرضي 
من  المدعومة  “زينبيون”  لمجموعات 
الزور،  بدير  الميادين  بادية  في  إيران 
ولفت الناشطون إلى أن االنفجار تسبب 

بمقتل ثالثة عناصر وجرح آخرين.
الحكومة  قوات  بأن  ذكره  والجدير 
ومدعومة  لها  رديفة  وقوات  السورية 
الحين  بين  تتعرض  إيران وروسيا  من 
وتفجيرات،  مسلحة  لهجمات  اآلخر 
تستهدفهم في مناطق متفرقة من شرق 

سوريا.

كبير  حريق  اندلع   - األخبار  مركز 
مشروع  في  اإلنشاء  قيد  برج  في 
العاصمة  في  ستيي”،  “ماروتا 
إذاعة “شام  السورية دمشق، وقالت 
إنه  دمشق  لحكومة  الموالية  إم  إف 
تصاعد الدخان في العاصمة على اثر 
حريق شب بأحد األبراج قيد االنشاء 
في مشروع ماروتا سيتي في منطقة 

المزة.
موالية  إعالم  صفحات  ونشرت 
يظهر  مصوًرا  تسجياًل  أخرى، 
ذات  وفي  للحريق.  الهائل  الحجم 

دمشق  إطفاء  فوج  قائد  قال  السياق 
لموقع  عميري”  “داؤود  العميد، 
“الوطن أونالين” الموالي، إنه تمت 
السيطرة على الحريق الذي اندلع في 
هيكل خشبي ببناء على الهيكل ضمن 
“ماروتا سيتي” في “المشروع ″66 

وتم تأمين المكان دون إصابات”.
الجدير ذكره بأن فوج اإلطفاء  ومن 
أعلن  قد  كان  دمشق  لحكومة  التابع 
دمشق  السورية  العاصمة  بان  سابقاً 
منذ  حريق   500 من  أكثر  شهدت 

بداية العام.

مركز األخبار – 12 شخًصا استشهدوا و20 
التركي  الحدود  حرس  برصاص  أصيبوا 
2022م،  عام  مطلع  منذ  »الجندرمة« 
السوري  المرصد  مصادر  أفادت  حيث 
أقدم  التركي  الجيش  بأن  اإلنسان،  لحقوق 
وحشي  بأسلوب  فتيان  ثالث  تعذيب  على 
أراضيها  دخول  محاولتهم  خالل  وهمجي، 
بطريقة غير شرعية من ريف مدينة عامودا 
عناصر  عمد  حيث  تركيا،  مع  الحدودية 
إلى  “الجندرمة”  التركي  الحدود  حرس 
خالل  من  وتعذيبهم  الثالثة  الفتيان  احتجاز 
متفرقة  مناطق  على  حادة  بأدوات  ضربهم 

إلى  بإعادتهم  تقوم  أن  قبل  أجسادهم،  من 
داخل األراضي السورية.

التركي  الحدود  حرس  بأن  ذكره  الجدير 
باحتجاز  قاموا  وأن  سبق  “الجندرمة” 

عليهم  القبض  إلقاء  بعد  وتعذيبهم  سوريين 
خالل محاولتهم اجتياز الحدود بطرق غير 
الداخل  في  الحرب  من  هاربين  شرعية 

السوري.
وثّق  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد 
بينهم   12 استشهاد   2022 عام  مطلع  منذ 
ثالثة أطفال برصاص قوات حرس الحدود 
مناطق سورية  “الجندرمة” ضمن  التركي 
متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا، 
أطفال  ثالثة  بينهم  مدني   20 أصيب  كما 

برصاص “الجندرمة” أيضاً.

مقتل شاب في درعا برصاص مجهولين

خالل  سوريا  في  عملية  بتنفيذ  يعترف  داعش 
األسبوع األخير

حرس الحدود التركية يعذبون ثالثة شبان بوحشية حاولوا دخول أراضيها

جراء تفجير استهدفهم قتلى 
وجرحى في ريف دير الزور

حريق كبير داخل برج ماروتا سيتي 
في منطقة المزة بدمشق

األمني  الفلتان  إطار  في   - األخبار  مركز 
من  الرغم  على  درعا،  مدينة  تشهده  الذي 
ما  السوري  النظام  حكومة  قوات  إجراء 
قتل شاب  المنطقة،  “التسويات” في  تسمى 
سبب  يعرف  لم  فيما  مجهولين  برصاص 

القتل.
قتل شاب برصاص مجهولين، بعد استهدافه 
درعا،  غرب  نافعة  بلدة  وسط  بالرصاص 
غرب  نافعة  بلدة  من  الشاب  ينحدر  حيث 
درعا كان يعمل في السابق بتجارة السالح 
على  السوري  النظام  قوات  سيطرة  وبعد 
“التسويات”  تسمى  لما  وخضوعه  درعا 

بات مدنياً.
وبذلك، فقد بلغت حصيلة عمليات االستهداف 
الثاني،  كانون  شهر  مطلع  منذ  درعا،  في 
 262 السوري  المرصد  لتوثيقات  وفقاً 

وأساليب  بطرق  جميعها  جرت  استهدافاً، 
هم  شخصاً،   215 بمقتل  وتسببت  مختلفة، 
وأربع  سيدتان  بينهم  المدنيين  من   105
تابعين لقوات  أطفال، و88 من العسكريين 
األجهزة  مع  والمتعاونين  السوري  النظام 
“التسويات”،  تسمى  مما  وعناصر  األمنية 
السابقين” ممن أجروا  و11 من “المقاتلين 
“تسويات” ولم ينضموا ألي جهة عسكرية 
وسبعة  “داعش”  سابق  وعنصر  بعدها، 
من  عناصر  من  وثالثة  الهوية  مجهولي 

“الفيلق الخامس”.

عن  داعش  مرتزقة  أعلن   - األخبار  مركز 
خالياه  انتشار  أماكن  في  عملياته  حصيلة 
ومقاتليه حول العالم، من بينها عملية واحدة 
التي  الهجمات  تكرار  ظل  في  سوريا،  في 
السورية  البادية  في  النظام  قوات  استهدفت 

والتي نُسبت للتنظيم.
“النبأ”  لمجلة  األسبوعي  العدد  في  وجاء 
أن مرتزقة داعش نفذ 53 عملية في أماكن 
بينها هجوم واحد  العالم، من  انتشاره حول 
الرقة،  محافظة  في  النظام  قوات  استهدف 

وقُتل فيه 13 عنصًرا من قوات النظام.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي في المجلة، 
نفذها  التي  العمليات  جميع  حصيلة  فإن 
معظمها  وترّكز  قتياًل،  بلغت 131  التنظيم 
في أفغانستان تالها غرب إفريقيا ثم سوريا.
األخير  للهجوم  تبنيه  داعش  يعلن  لم  بينما 
لقوات  تابعة  مراقبة  نقطة  استهدف  الذي 
شرقي  شمال  الرقة  بادية  في  النظام 
من  عنصران  فيه  قُتل  والذي  سوريا، 
قوات النظام بهجوم مسلح، بحسب ما قالته 

وجاء  لألنباء.  الروسية  “سبوتنيك”  وكالة 
المنطقة  في  داعش  تبناه  الذي  االستهداف 
حافلة  فيها  مقاتلوه  استهدف  حيث  ذاتها، 
فيها 13 عنصًرا،  قُتل  النظام  لقوات  تابعة 
وهو ما أعلن مرتزقة داعش مسؤوليته عنه 

في 20 من حزيران الحالي.
عبر  داعش  نشر  ساعات  بعدة  ذلك  وسبق 
اسم  حمل  مرئيًا  إصداًرا  الرسمية  معرفاته 
إفريقيا”،  ليوث  إلى  الشام  أرض  “من 
ُعرضت خالله رسائل المرتزقة في سوريا 
إضافة  إفريقيا،  في  مقاتلين  إلى  موجهة 
فصائل  إلى  موجهة  أُخرى  رسائل  إلى 

الُمعارضة الُمسلحة.
ودعا مرتزقة داعش في إصداره األخير من 
وصفهم بـ”المرتدين” إلى “التوبة وإصالح 
بينهم كما  فيما  إلى “األلفة”  للعودة  الحال” 

كانوا سابقًا.
من جانبها، بدأت حكومة دمشق بحشد قواتها 
تستهدف  جديدة  تمشيط  عملية  شن  بهدف 
خاليا داعش في بادية الرقة، عقب مقتل 13 

من قوات النظام في هجوم للتنظيم.
إن  المحلية،  “الخابور”  شبكة  وقالت 
تشكيالت  حشدت  دمشق  حكومة  قوات 
 25 و”الفرقة   ″17 “الفرقة  من  عسكرية 
منطقة  في  الخامس”  و”الفيلق  مدرعات” 
الرقة، بهدف إطالق  الرصافة بريف  بادية 
حملة تمشيط واسعة في بادية الرقة بإشراف 

ودعم روسي.
تكرار  بعد  العسكرية  الحملة  هذه  وتأتي 
منذ  النظام  أطلقها  التي  األخيرة  الحمالت 
إلى  تُفِض  لم  والتي  الماضي،  أيار  مطلع 

نتيجة في المنطقة.

الجزيرة  إقليم  البيئة في  مديرية 
تتفقد أحد المعامل في قامشلو

مخيم  في  أمنية  حملة 
الهول جنوب شرق الحسكة

الرخص  قام مكتب  ـ  قامشلو  روناهي/ 
البيئة  لمديرية  التابعة  البيئي  والتقييم 
في إقليم الجزيرة بتفقد سير العمل في 

معمل المشروبات الغازية بقامشلو.
صفحتها  على  البيئة  مديرية  ونشرت 
ميدانية  »بزيارة  قاموا  بأنهم  الرسمية 
الغازية  المشروبات  تصنيع  معمل  إلى 
طريق  على  المعدنية  المياه  وتعبئة 

عامودا / قرية رنكو«. 
المعمل  بقيام  البيئة  مديرية  وأكدت 
بحرق »مخلفات المعمل من أنابيب غير 
قابلة لالستخدام ومن أجل ذلك تم انذار 
المسؤول  بأنه  وحثه  المعمل  صاحب 

بالتنسيق  المعمل  مخلفات  ترحيل  عن 
المخصصة  األماكن  إلى  البلدية  مع 
تسرب  وجود  مالحظة  تم  »كما  لها. 
الصحي  والصرف  المعالجة  لمياه 
يؤدي  مما  المجاورة  األراضي  إلى 
الختالطها بالمياه الجوفية بسبب قيامهم 
دون  المعمل  من  بالقرب  خندق  بحفر 

عزله بمادة عازلة«.
المعمل  حض  تم  الجانب  هذا  وفي 
بأسرع  الملوثة  المياه  »عزل  بضرورة 
البيئة  مديرية  ومراجعة  ممكن  وقت 
لضمان  بيئية  موافقة  على  للحصول 

التزامه بالشروط والضوابط البيئية«.

الجاري  حزيران  بداية  منذ   - األخبار  مركز 
في  نساء  خمس  داعش  وأذرع  خاليا  قتلت 
المرصد  مصادر  وأفادت  الهول،  مخيم 
األمن  قوى  بأن  اإلنسان،  لحقوق  السوري 
في  أمنية  حملة  نفذت  “األسايش”  الداخلي 

وعناصر  عوائل  يأوي  الذي  “الهول”  مخيم 
الجنوبي  الحسكة  مرتزقة داعش أقصى ريف 
الشرقي، اعتقلت خاللها ثالثة أشخاص بتهمة 
المخيم  داخل  وهجمات  اغتيال  عمليات  تنفيذ 
خمس  مقتل  حزيران  مطلع  منذ  شهد  الذي 
الهوية وثالث من  اثنتان منهم مجهولتا  نساء، 
المرصد  توثيقات  وفق  السوريات  النازحات 

السوري لحقوق اإلنسان.
المرصد السوري لحقوق اإلنسان كان قد أشار 
في األيام الماضية على أن قوى األمن الداخلي 
بجروح  مصابة  سورية  امرأة  على  عثرت 
في  الرأس،  في  نارية  طلقات  نتيجة  خطيرة 
الحسكة،  بريف  الهول  بمخيم  السادس  القطاع 
بعد تعرضها لمحاولة قتل من قبل أذرع وخاليا 
المخصص  القطاع  ضمن  داعش،  مرتزقة 

لقاطني المخيم السوريين.

جفاف الجلد

أعراض ضربة الشمس لألطفال

د. جورج لحدو

هو حالة جلدية شائعة، تتميز بالحكة وظهور 
فقدان  فيها  يتم  حيث  والتشققات،  القشور 
والساقان  الذراعان  وتعد  الجلد،  من  الرطوبة 
للجفاف،  تعرضاً  المناطق  أكثر  واألرجل 
بشكل  الجلد  جفاف  الشخص  لدي  يكون  قد 
متنوعة  لمجموعة  يحدث  أن  يمكن  طبيعي، 
يؤثر على جميع  أن  يمكن  كما  األسباب،  من 
األعمار، ويختلف حدته من شخص إلى آخر.

يحتوي الجلد على ثالث طبقات:
ـ الطبقة الخارجية من الجلد )البشرة(.

ـ الطبقة الوسطى )األدمة(.
ـ الطبقة الدهنية )تحت األدمة( والتي تحتوي 
واألعصاب وبصيالت  الدهنية  األنسجة  على 

الشعر.

مسميات أخرى

)نقص  الدهني  التنكس   - الجلدي  ق  التَّعرُّ
الدهون(.

السبب

زيتية  مادة  الجلد  في  الدهنية  الغدد  تنتج 
من  الخارجية  الطبقة  لحماية  )الزهم(  واقية 
يحتوي  ال  الجلد  كان  إذا  لذا  الرطوبة،  فقدان 
يفقد  فإنه  الزيتية  المادة  من  كافية  كمية  على 
الجفاف، حيث ال يوجد  الرطوبة، وينتج عنه 
سبب واحد لحدوث جفاف الجلد لكن غالبًا ما 

تكون بسبب البيئة.

عوامل الخطورة

ـ التقدم في العمر.
ـ فصل الشتاء والخريف.

ـ سن اليأس.
ـ قصور الغدة الدرقية.
ـ مرض كلوي مزمن.

ـ سوء التغذية ونزول الوزن.
ـ األمراض الجلدية )مثل: األكزيما والصدفية(.
ـ بعض األدوية )مثل: مدرات البول وغيرها(.

ـ الحرارة المباشرة.
ـ استخدام الماء الساخن بكثرة.

ـ االستحمام المفرط.
ـ استخدام بعض أنواع الصابون والمنظفات.

األعراض

الشتاء،  فصل  وفي  مؤقتة  تكون  ما  غالباً 
الحياة، حيث تعتمد  لكنها قد تكون حالة مدى 
العالمات واألعراض على عدة عوامل )مثل: 
تشمل  وقد  وغيرهم(،  الصحية  الحالة  العمر، 

األعراض ما يلي: 
ـ خشونة البشرة.
ـ احمراراً وحكة.

ـ قشوراً بيضاء قاسية.
ـ خطوطاً دقيقة على الجلد.
تلون الجلد باللون الرمادي.

ـ شقوقاً عميقة مع ظهور دم.

متى يجب زيارة الطبيب..؟

ـ ظهور احمرار مصاحب للجلد الجاف.
ـ ظهور تقرحات مفتوحة أو التهابات.

ـ انتشار الجفاف إلى مناطق أخرى في الجسم

املضاعفات

ـ التهاب الجلد التأتبي )األكزيما(.
ـ االلتهابات والعدوى.

التشخيص

ـ التاريخ الطبي.
أسئلة  على  يشمل  الذي  السريري  الفحص  ـ 
الغذائي،  والنظام  االستحمام،  عادات  حول 

طريقة االهتمام بالبشرة.
قصور  )مثل:  معينة  تشخيصية  اختبارات  ـ 

الغدة الدرقية(.

العالج

غالبًا يتم العالج عند تغيير نمط الحياة )مثل: 
استخدام المرطبات، وتجنب االستحمام لوقت 
يتم  قد  كما  الساخن(،  الماء  واستخدام  طويل، 
مستحضرات  أو  كريمات  مراهم،  استخدام 
مصاباً  المريض  كان  إذا  أما  مرطبة،  طبية 
التآتبي،  الجلد  التهاب  )مثل:  جلدي  بمرض 
السماك أو الصدفية( قد يتم وصف الكريمات 

والمراهم أو العالجات األخرى.

الوقاية

ـ المحافظة على ترطيب الجسم.
أثناء  الساخن  الماء  استخدام  من  التقليل  ـ 

االستحمام.
المحافظة على وقت االستحمام حيث يكون  ـ 

أقل من عشر دقائق.
والكريمات  الصابون  استخدام  من  الحد  ـ 

المعطرة.

التي  المرطبات،  أو  بالزيت  الجسم  ترطيب  ـ 
تحتوي على زيوت بعد االستحمام مباشرة.

تفاقم  لتجنب  الجلد؛  خدش  أو  فرك  تجنب  ـ 
األعراض.

عند  والقفازات  والقبعة  الوشاح  ارتداء  ـ 
الخروج في الطقس البارد.

ـ ارتداء قفازات مطاطية عند استخدام منظفات 
قوية.

وقت  من  والحد  الفاتر  الماء  استخدام  ـ 
االستحمام.

المصنوعة  المالبس  اختيار  على  الحرص  ـ 
للبشرة  للسماح  الطبيعي  والحرير  القطن  من 

بالتنفس.
ـ يفضل غسل المالبس بمنظفات بدون صبغات 

أو عطور، لمنع تهيج الجلد.
الجسم وذلك بشرب  المحافظة على رطوبة  ـ 

السوائل.
ـ استخدام كمادات باردة على المنطقة الجافة 

عند ظهور حكة.
ـ اإلقالع عن التدخين.

د. هاكوب قرنفليان

تُعد ضربة الشمس أخطر أشكال إصابات 
الحرارة، وهي حالة طبية طارئة، ألنها قد 
واألعضاء  الدماغ  في  تلفًا  تُسبب  أو  تقتل 

الداخلية األخرى.

أعراض رضبة الشمس لألطفال 
الرضع

الرضع  األطفال  عند  الشمس  ضربة  تعد 
جدًا،  خطيرة  أنها  إال  الحدوث،  نادرة 
في  طويلة  لفترة  الرضع  األطفال  فإبقاء 
الجو الحار أو تواجدهم في سيارة ساخنة، 
ارتفاع درجة حرارة  إلى  يؤدي  أن  يمكن 

أجسامهم بسرعة.

يمكنهم  ال  الرضع  األطفال  ألن  ونظًرا 
حرارتهم،  درجة  ارتفاع  عن  التعبير 
مراقبة  عليك  فيجب  ذلك  في  األم  وأخبار 
حدوث  على  تدّل  التي  اآلتية  األعراض 

ضربة شمس لدى الرضع، مثل:

ـ التنفس بشكل سريع.

ـ األرق.

ـ خمول الجسم والشعور بالتعب.

ـ التقيؤ.

ـ تهيج واحمرار الجسم.

 

أعراض رضبة الشمس لألطفال 
األكرب سًنا

تعد ضربة الشمس نوعاً حاداً من أمراض 
جسم  ينتج  عندما  تحدث  التي  الحرارة، 
يتخلص  أكثر مما يمكن أن  الطفل حرارة 
منها، وذلك يؤدي إلى حدوث زيادة سريعة 
ما  األساسية،  الجسم  حرارة  درجة  في 
يؤدي إلى تلف الدماغ أو الوفاة إذا لم يتم 

عالجه على الفور.

ومن أهم أعراض ضربة الشمس لألطفال 
ما يأتي:

ـ ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل خطير.

ـ قلة التعرق.

ـ تورم الجلد واحمراره وجفافه، وقد يكون 
رطبًا أيًضا. 

ـ فقدان الوعي.

ـ الغثيان والقيء واإلسهال.

ـ الصداع الشديد والحاد.

ـ ضعف عام في الجسد والشعور بالخمول.

ـ ضعف العضالت وتقلصات وانكماشها. 

ـ التنفس بشكل سريع وضحل.

ـ تغييرات سلوكية، مثل: االرتباك أو عدم 
الراحة.  

الفرق بني أعراض رضبة الشمس 
واإلجهاد الحراري عند األطفال

في  األعراض  بين  الفرق  توضيح  يمكن 
النقاط اآلتية:

1ـ أعراض ضربة الشمس لألطفال:  

ـ صداع شديد ومزعج في الرأس.

ـ ضعف ووهن في الجسم.

ـ الشعور بالدوران والدوخة.

ـ الشعور باالرتباك.

ـ الغثيان.

ـ سرعة في التنفس وضربات القلب.

ـ فقدان الوعي.

ـ حدوث تشنجات في الجسم.

ـ ال يحدث تعرق في الجسم.

ـ تورم في الجلد.

ـ الجلد جاف وساخن.

ـ درجة حرارة الجسم 40 درجة مئوية أو 
أعلى.

2ـ أعراض اإلجهاد الحراري لألطفال:

غالبًا ما يحدث اإلجهاد الحراري؛ عندما ال 
يشرب الشخص في جو حار ما يكفي من 

السوائل، وقد تشمل األعراض ما يأتي:

ـ زيادة الشعور بالعطش.

ـ ضعف عام في الجسم.

ـ الشعور بالدوار أو اإلغماء.

ـ حدوث تشنجات وانكماش في العضالت.

ـ الغثيان والتقيؤ.

ـ حدوث تهيج في الجسم.

ـ صداع في الرأس.

ـ ازدياد في التعرق.

ـ الجلد بارد ورطب.

ـ ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولكن تكون 
أقل من 40 درجة مئوية. 

طرق تشخيص رضبة الشمس 
لألطفال

غالبًا ما يُشخص األطباء إصابة الشخص 
األعراض،  طريق  عن  الشمس  بضربة 

في  المخبرية  االختبارات  تساعد  قد  ولكن 
تأكيد تشخيص اإلصابة، واستبعاد األسباب 
األخرى لألعراض وتقييم تلف األعراض، 

وتشمل االختبارات ما يأتي: 

ـ قياس درجة حرارة المستقيم: 

تعد طريقة قياس درجة الحرارة في فتحة 
درجة  لتحديد  دقة  األكثر  هي  الشرج، 
دقة  أكثر  وهي  األساسية،  الجسم  حرارة 

من درجة حرارة الفم أو الجبهة.

ـ فحص الدم:

والبوتاسيوم  الصوديوم  مستويات  لقياس 
ما  للتحقق  الدم  في  الغازات  ومحتوى 
العصبي  الجهاز  في  تلف  هناك  كان  إذا 

المركزي.

ـ تحليل البول: 

لون  من  للتحقق  البول  تحليل  إجراء  يتم 
البول؛ ألنه عادة ما يكون أغمق إذا كانت 
بالحرارة،  مرتبطة  صحية  حالة  لديك 
التي  الكلى،  وظائف  من  للتحقق  وأيًضا 

يمكن أن تتأثر بضربة الشمس.

ـ تحاليل الختبار وظائف العضالت:

يتم إجراؤها للتحقق من وجود تلف خطير 
في األنسجة العضلية وانحالل الربيدات.

ـ تصوير باألشعة السينية:

للتأكد من  السينية  باألشعة  إجراء تصوير 
وجود تلف في األعضاء الداخلية.
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االتحاد  قمة  منحت  ـ  األخبار  مركز 
لالتحاد،  العضو  أوكرانيا صفة  األوروبي 
وذلك بعد أشهر من تقديم طلبها. وفي هذا 
لوكسمبورغ  وزراء  رئيس  أعلن  الصدد 
األوروبي  االتحاد  قمة  أن  بيتيل،  كزافييه 
وافقت على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع 

المرشح لعضوية الكتلة.
كما أكد رئيس مجلس أوروبا شارل ميشيل 
االتحاد  وحكومات  دول  رؤساء  موافقة 
مكانة  ومولدوفا  أوكرانيا  منح  األوروبي، 

دولة – مرشحة لالنضمام إلى الكتلة.
المجلس  قرر  تويتر:  على  ميشيل  وكتب 
وضع  ومولدوفا  أوكرانيا  منح  األوروبي 

المرشح لعضوية االتحاد األوروبي”.
األيام  األوروبية  المفوضية  وقررت 

وضع  أوكرانيا  بمنح  التوصية  الماضية، 
األوروبي،  االتحاد  لعضوية  مرشح  دولة 
من  العديد  تنفيذ  منها  معينة،  لشروط  وفقا 

اإلصالحات المهمة في البالد.
المفوضية  رئيسة  أعربت  جهتها  ومن 
عن  الين،  دير  فون  أورسوال  األوروبية، 
ثقتها في أن األوكرانيين “مستعدون للموت 
أن  المنظور األوروبي”، وتمنت  من أجل 
“يعيشوا معنا الحلم األوروبي، وفي فرنسا 
أوضحوا أن وضع المرشح، سيكون بداية 

لعملية تفاوض طويلة بشروط معينة.
يشار أن الرئيس األوكراني كان قد قدم طلبا 
لعضوية بالده إلى االتحاد األوروبي، بعد 
الروسية  العسكرية  العملية  بدء  من  أشهر 

على أراضيها.

الوزراء  رئيس  دعا  ـ  األخبار  مركز 
دول  جونسون،  بوريس  البريطاني، 
األطلسي  شمال  وحلف  السبع،  مجموعة 
في  أوكرانيا،  في  سيئ”  “سالم  منع  إلى 
إشارة إلى عدم تقديم تنازالت على األرض 

من قبل كييف.
“الغارديان”  صحيفة  نقلته  ما  وحسب 
للعاصمة  زيارته  خالل  جونسون  قال 
زمالئي  إلى  “رسالتي  كيغالي،  الرواندية 
السبع  الصناعية  الدول  مجموعة  من 
الكبرى، وحلف شمال األطلسي، على وجه 
ليس  اآلن  التالي:  النحو  على  الخصوص، 
على  األوكرانيين  لتشجيع  المناسب  الوقت 
الموافقة على سالم سيئ، على سالم تتخلى 
فيه أوكرانيا عن أجزاء من أراضيها مقابل 
كارثة  يخلق  قد  وهذا  النار،  إطالق  وقف 

كبيرة، 
هذا ومن والمقرر أن تعقد قمة “مجموعة 
الشهر  إلى 27  الفترة من 26  السبع” في 

ستعقد  قليلة  أيام  وبعد  ألمانيا،  في  الجاري 
قمة الناتو في مدريد.

الخارجية  زير  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
الروسي، سيرغي الفروف، قال في وقت 
الغربية  الدول  أن  تعتقد  سابق: إن موسكو 
لن تسمح ألوكرانيا بالعودة إلى المفاوضات 

مع روسيا.
أرادت  إذا  أنه  أوضح  نفسه،  الوقت  وفي 
روسيا،  مع  المفاوضات  استئناف  كييف 
“على  الوضع  من  ستنطلق  موسكو  فإن 
رغبة  عدم  االعتبار  في  وتأخذ  األرض” 
العودة إلى  المناطق المحررة في  عدد من 

سيطرة السلطات األوكرانية.

تطوير آليات العمل المشترك بين مصر وقطر

الرئيس الفرنسي: منح صفة مرشح لعضوية االتحاد 
األوروبي ألوكرانيا رسالة لروسيا

االتحاد األوروبي يمنح أوكرانيا 
صفة المرشح لعضوية االتحاد

جونسون يدعو الناتو ومجموعة 
السبع إلى عدم التنازل في أوكرانيا

للعالقات  استثماراً   - االخبار  مركز 
وقطر  مصر  تعمل  البلدين  بين  المتنامية 
بين  المشترك  العمل  آليات  تطوير  على 
يمكنهما  بما  المجاالت،  جميع  في  البلدين، 
للحرب  السلبية«  التداعيات  »احتواء  من 

الروسية - األوكرانية.
المصري  المالية  وزير  عقد  حيث   
مع  ثنائيًا  لقاًء  معيط،  محمد  الدكتور 
الكواري،  أحمد  بن  على  القطري  نظيره 
قطر  منتدى  في  مشاركتهما  هامش  على 
القطرية  العاصمة  في  المنعقد  االقتصادي، 
الوزراء  لـ»مجلس  بيان،  ووفق  الدوحة، 
المصري«، فإن الجانبين أكدا أهمية تعزيز 
وتحفيز  العالقات  وتنمية  الثنائي،  التعاون 
االستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل 
تنسيق  في  يساعد  نحو  على  المشترك؛ 
المالية على  الرؤى والمواقف، والسياسات 

المستوى الثنائي، وفي المحافل الدولية. 
في  الملموس«  »التقدم  إلى  البيان  وأشار 
مسار العالقات المصرية - القطرية، مشيرا 
ومصالح  أهداف  »خدمة  يستهدف  أنه  إلى 
التحديات  ظل  في  والشعبين؛  الدولتين 
تتطلب  التي  الراهنة،  العالمية  االقتصادية 
تضافر الجهود؛ الحتواء التداعيات السلبية 
للحرب في أوروبا، والتي أثرت بشدة على 

اقتصادات دول العالم«. 
ووقع الوزيران مذكرة تفاهم، بهدف تعميق 
استدامة  أجل  من  الجانبين؛  بين  التعاون 

وآليات  المالية،  السياسات  حول  التشاور 
الضريبي  االزدواج  منع  التفاق  التوصل 
بالبلدين؛ تشجيعًا لالستثمار المشترك، ونقل 
البيان المصري، عن وزير المالية القطري 
علي بن أحمد الكواري، قوله: إن »عالقتنا 
أن  مع مصر، أخوية وتاريخية«، موضحاً 
»قطر تعدّ مستثمًرا رئيسيًا بمصر في جميع 
في  استثماراتنا  تستمر  وسوف  القطاعات، 

مصر كما استمرت روابطنا التاريخية.
وتنامت العالقات بين القاهرة والدوحة، منذ 
توقيع »اتفاق العاُل«، والذي اتفقت فيه مصر 
في  والبحرين،  واإلمارات  والسعودية، 
كانون الثاني 2021، على إنهاء مقاطعتها 
وعلى   ،2017 عام  منذ  بدأت  التي  لقطر، 

العالقات  دخلت  الماضية،  األشهر  مدار 
بين البلدين، مرحلة متقدمة من المصالحة، 
متبادلة متكررة على  عبرت عنها زيارات 
من  العديد  توقيع  شهدت  المستويات،  كل 
في  التفاهم  ومذكرات  التعاون  اتفاقيات 

مجاالت سياسية، واقتصادية.
 وسبق أن أعلنت مصر وقطر عن اتفاق بين 
االستثمارات،  من  مجموعة  على  الجانبين 
خمسة  بإجمالي  مصر  في  والشراكات 
للشيخ  زيارة  هامش  على  دوالر،  مليارات 
وزير  ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد 
من  أكثر  منذ  القاهرة  إلى  قطر،  خارجية 
المسؤولين  من  عدد  بصحبة  شهرين، 

القطريين.

الفرنسي  الرئيس  قال   - األخبار  مركز 
صفة  أوكرانيا  منح  بأن  ماكرون،  أمانويل 
رسالة  األوروبي  االتحاد  لعضوية  مرشح 
به  قامت  ما  مع  ومتسقة  للغاية،  واضحة 
أوروبا منذ اليوم األول للصراع، وهو: الرد 
السريع بطريقة تاريخية وموحدة، من خالل 
العقوبات، بعد يومين من بدء الصراع هناك 
االتحاد  قبل  من  لروسيا  متتالية  عقوبات 
اقتصادياً  دعماً  هناك  أن  كما  األوروبي، 

وعسكرياً ومالياً ألوكرانيا. 
وتابع الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي 
إلى جانب رئيس المجلس األوروبي شارل 
األوروبية،  المفوضية  ورئيسة  ميشال، 
“أوروبا  أن  الين،  دير  فون  أورسوال 
الموحدة القوية كانت على مستوى المهمة”.
للشعب  مدينون  “نحن  ماكرون:  وذكر 
قيمنا  عن  للدفاع  يقاتل  الذي  األوكراني، 
وسيادته وسالمة أراضيه، كما أننا مدينون 

السياسي،  بوضعها  يتعلق  فيما  لمولدافيا 
التي  االستقرار  زعزعة  ومحاوالت 

تشهدها”.
قد  كانوا  األوروبية،  الدول  قادة  أن  يذكر 

وافقوا على منح كل من أوكرانيا ومولدافيا 
األوروبي،  االتحاد  لعضوية  مرشح  صفة 
المجلس  رئيس  وصفها  خطوة  وهي 

األوروبي بأنها “لحظة تاريخية”.

مركز األخبار - أكدت القوى السياسية العراقية، التي شاركت في جلسة البرلمان العراقي االستثنائية الخميس انتهاء أزمة االنسداد السياسي، التي 
استمرت ثمانية أشهر، بعد إجراء االنتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي، معلنة عزمها عن تشكيل الحكومة العراقية القادمة. 

انتهاء االنسداد السياسي بعد جلسة استثنائية للبرلمان العراقي

وكان البرلمان العراقي عقد الخميس الماضي 
جلسة استثنائية بناء على تواقيع أكثر من 50 
نائبا لمناقشة التهديدات التركية األخيرة، لكون 
البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية تستمر شهرا، 
فقرتين،  يتضمن سوى  لم  الجلسة  لكن جدول 
وتأدية  للمجلس،  الداخلي  النظام  تعديل  وهما 
النواب البدالء للكتلة الصدرية اليمين القانونية 

وعددهم 73 نائبا. 
عقد  طلب  فإن  السياسيين؛  للمراقبين  وطبقا 
الجلسة لمناقشة التهديدات التركية، كان مجرد 
الحقيقي  السبب  لكون  الجلسة  لعقد  غطاء 
على  التنسيقي  اإلطار  قوى  إصرار  لعقدها، 
الصدري  التيار  عن  البدالء  النواب  تأدية 
يبرر عقد جلسة  أمر ال  القانوني وهو  اليمين 
بعد  اليمين  تأدية  يمكنهم  حيث  استثنائية، 
بعد  االعتيادية  جلساته  البرلمان  استئناف 

العاشر من شهر تموز القادم. 
إلى  ينتمون  البدالء ومعظمهم  النواب  وبتأدية 
نواب  عدد  ارتفع  فقد  التنسيقي،  اإلطار  قوى 
اإلطار إلى نحو 120 نائبا فيما حصل النواب 
إضافيين،  نواب  عشرة  نحو  على  المستقلون 
المجلس«  رئاسة  »هيئة  تسمية  إلغاء  تم  وقد 
األمر  عليه  كان  مثلما  ونائبين«  »رئيس  إلى 
الزاملي  حاكم  الصدري  القيادي  تولي  قبل 

منصب النائب األول لرئاسة البرلمان.
بقبول  صدرت  قد  كانت  األوامر  أن  ومع 
العليا  المفوضية  إبالغ  وتم  االستقاالت، 
البدالء،  النواب  بتجهيز  لالنتخابات  المستقلة 
تقلبات  تخشى  التنسيقي  اإلطار  قوى  لكن 
اإلطار  إن  ذلك  إلى  يضاف  الصدر،  مواقف 
األكبر  الكتلة  هو  أصبح  أن  وبعد  التنسيقي، 
المفاوضات  استئناف  يريد  فإنه  منازع،  دون 

جديدة  زاوية  من  الحكومة  بتشكيل  الخاصة 
الوزراء  رئيس  لمنصب  احتكاره  تضمن 
دون تدخالت داخلية مع ضمان عدم استفزاز 
الفاعل اإلقليمي والدولي. كما تضمن تفاهمات 
توزيع  بخصوص  الشركاء  بقية  مع  مريحة 
من  تبقى  من  فيهم  بمن  والمواقع  المناصب، 
المناصب السيادية العليا وفي المقدمة منصب 
المنصب  هذا  كان  ففيما  الجمهورية،  رئيس 
الثمانية الماضية؛ بسبب  عائقا طوال الشهور 
الخالف بين تحالفي إنقاذ وطن بزعامة مقتدى 
انسحاب  فإن  التنسيقي،  واإلطار  الصدر 
الحزبين  ملعب  في  الكرة  أعاد  الصدر 
الكردستاني،  الديمقراطي  )الحزب  الكرديين 
كيفية  بشأن  الكردستاني(  الوطني  واالتحاد 

حسم مرشحهما لرئاسة الجمهورية. 
على  يتعين  فإنه  تداوله،  يجري  لما  وطبقا 

مرشح  على  االتفاق  إما  الكرديين،  الحزبين 
بسيناريو  البرلمان  قبة  إلى  الدخول  أو  تسوية 
بمرشحين  الحزبان  دخل  حين  نفسه،   2018

األصوات  أعلى  يحرز  ومن  للمنصب،  اثنين 
األربع  السنوات  طوال  للبالد  رئيسا  يصبح 

القادمة.

روناهي/ قامشلو ـ شهدت مباراة رجال ناديي سردم، واألسايش أحداثًا مؤسفة في الدقيقة األخيرة من الوقت بدل الضائع، وعلى أثرها دخلت 
الجماهير، والكوادر الفنية واإلدارية، ومنهم شاركوا في الضرب، وتبادل السب والشتم، وبهذا الصدد أصدر االتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة 

قرارته بشأن هذه الحادثة.

االتحاد الرياضي يصدر قراراته فيما يتعلق بأحداث مباراة 
سردم واألسايش

أنا ناجح، وأنتم الفاشلون في الرياضة؟

كالسيكو  واألسايش  سردم  مباريات  وتعدّ 
الناديان  ُعرف  وقد  الجزيرة،  إقليم 
السنوات  في  األلقاب  على  بصراعهما 
ديرك،  مثل  أندية  دخول  مع  الماضية 

ودجلة على الخط هذا الموسم.
الماضي؛  الثالثاء  يوم  الجماهير  وتوافدت 
لحضور القمة المؤجلة من الجولة الخامسة 
إياباً من دوري أندية إقليم الجزيرة للرجال 
»الدرجة األولى«، بين رجال ناديي سردم 
شهداء  ملعب  أرضية  على  واألسايش 

الثاني في قامشلو.
رجال  بين  المؤجلة  القمة  تصل  لم  ولكن 

األمان،  بر  إلى  واألسايش  سردم  ناديي 
الوقت  من  األخيرة  الدقيقة  في  توقفها  بعد 
بدل الضائع؛ بسبب أحداث مؤسفة توقفت 

المباراة على إثرها بشكٍل نهائي.
ومكتب  الفنية  اللجنة  اجتمعت  وبعدها 
بإقليم  الرياضي  االتحاد  في  القدم  كرة 
مراقب  تقرير  لدراسة  وذلك  الجزيرة، 
بخصوص  وأصدرت  المباراة،  وحكام 
التالية،  القرارات  حصلت  التي  األحداث 
 0×3 قانونياً  سردم  نادي  خسارة  ومنها 
وهي  المباراة،  في  مخالفاً  العباً  إلشراكه 
سردم  لنادي  الموسم  هذا  األولى  الهزيمة 

التي  القرارات  جملة  وإليكم  الدوري،  في 
أصدرت:

نادي  من  سعيد  مظلوم  الالعب  إيقاف   -
 1|9 الفقرة   9 المادة  على  بناء  األسايش 

لنهاية الموسم.
- إيقاف الالعب محمد حجي حارس نادي 
على  بناء  متتالية  مباريات  أربع  األسايش 

المادة 11 الفقرة 11|1.
األسايش  نادي  مدرب  مساعد  إيقاف   -
أحمد السيخ أربع مباريات متتالية بناء على 

المادة 11 الفقرة 11|4.
- توجيه إنذار نهائي لالعب كاميران تمي 

من نادي األسايش.
األسايش؛  نادي  إلدارة  إنذار  توجيه   -
المرافق،  والجمهور  الالعبين  لعدم ضبط 
الفريق من  اللعب وسحب  لميدان  ودخوله 
من  مع طلب  المباراة،  أثناء  اللعب  ميدان 
التي  باألحداث  توضيح  بكتاب  اإلدارة 
وبعدها  والالعبين،  الجمهور  من  حصلت 
االتحاد  قبل  من  الكتاب  دراسة  سيتم 

الرياضي، وعليه سيُتخذ قرار آخر بحقه.
- قبول كتاب اعتراض نادي األسايش شكالً 
النادي،  قبل  من  قُدم  والذي  ومضموناً، 
الذي ينص على إشراك العب مخالف في 

المباراة من نادي سردم.
اللجنة  قبل  من  االعتراض  دراسة  بعد   -

تقرر ما يلي:

عمر،  قاسم  سردم  نادي  إداريي  آ-إيقاف 
وأحمد العلو أربع مباريات متتالية.

 0  /3 المباراة  سردم  نادي  ب-خسارة 
إلشراكه العباً مخالفاً.

- إيقاف الالعب نوري فتاح أربع مباريات 
مادة11  ال  على  بناء  سردم،  نادي  من 

الفقرة 11|1.
التواصل  مواقع  على  ضجة  وأثيرت 
االجتماعي بعد نهاية المباراة، بأن االتحاد 
عقوبة  أية  إلصدار  قادر  غير  الرياضي 
لمؤسسة  يتبعان  وأنهما  الناديين،  بحق 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  ضمن  عسكرية 

القرارات  صدور  وبعد  وسوريا،  وشرق 
مدى  عن  والحديث  الجدل  استمر  أيضاً 

صحة القرارات، التي أصدرت.
صفحة  نطوي  أن  هو  حدث  مما  العبرة 
األخطاء  تلك  نتخطى  وأن  المباراة،  هذه 
القادمة،  المباريات  في  والتجاوزات 
بين  هناك مباراتان ذهاب وإياب  وخاصةً 
الجزيرة،  إقليم  كأس  مسابقة  في  الناديين 
أرض  الجماهير  دخول  قضية  عن  ناهيك 
الملعب وعدم حضور قوى األمن الداخلي 

في المباريات الحساسة مثل هذه المباراة.

قامشلو/ جوان محمد ـ صراع مقيت نشهده 
ضمن  رياضتنا  في  األمكنة  من  الكثير  في 
وصوالً  األندية  وإدارات  الرياضي،  االتحاد 
طبعاً  وإلخ...،  الرياضية  الشخصيات  إلى 
الكالم غير معمم ولكنه واقع مرير نعايشه، 
وال بد من االعتراف به، بأن هناك صراعاً 
ضمن عدة نواٍد، وضمن االتحاد في الكثير 
من األحيان، وعلى وجه الخصوص قضية 

المناصب.
كل شخص خدم الرياضة يعرف نفسه، وكل 
بغير قصد على تخريب  أو  من عمل بقصد 
وجه  على  مناطقنا  ورياضة  سوريا  رياضة 
إال  لنا  ينقل  لم  النهاية  في  هو  الخصوص، 

تربيته وجوهره الحقيقي.
وال  بصمت،  يعملون  من  هناك  المقابل  في 
عن  ويبتعدون  حقد،  أي  لآلخرين  يكيلون 

مسح الجوخ والنفاق ووو... قد يرى البعض 
الكالم قاسياً من قبلنا، ولكن وصلت رياضتنا 
في الكثير من جوانبها إلى حافة الهاوية، وال 
بد من اآلن وصاعداً عودة الجميع ألنفسهم، 
ومحاولة التصالح مع الذات في البداية، من 
ثم مع اآلخرين، وعدم التكبر والتفكير بعقلية 
غير  الجميع  أن  يرى  من  وهناك  ساذجة، 
فقط  هو  وأنه  والنجاح،  العمل  على  قادرين 
ناجح، وأي مشروع أو فريق أو ناٍد، أو إدارة 
أو اتحاد الرياضي هو ليس ضمنه إذاً يعني 

حالهم الفشل؟
في  كثيراً  عنها  كتبنا  الصراعات  هذه  إن 
على  سلباً  تعود  بأنها  ونكرر  الماضي، 
األجدر  من  وكان  عام،  بشكٍل  الرياضة 
تراقبهم  األجيال  كقدوة، وأن  النظر ألنفسهم 
وأن التاريخ يسجل، وكلنا اليوم أمام مرحلة 

مصيرية، وعلينا أن نرتقي لمستوى متطلبات 
الشخصية  الحروب  عن  واالبتعاد  المرحلة 
االتحاد  في  المناصب  وراء  والركض، 
حساب  على  األندية  وإدارات  الرياضي، 

اآلخرين.
إذا  ولكن  الكثيرين،  حال  له  مثيل  ال  مديح 
تمدح نفسك، ال يعني األمر أن تبخس تعب 
في  شيئا،  يفعلون  ال  هم  وتقول  اآلخرين، 
الكثير  في  عام  بشكٍل  الرياضة  المحصلة 
ويتطلب  بخير،  وليست  تعاني  جوانبها  من 
من الجميع ترك كل الخالفات جانباً والعمل 
سوياً على االرتقاء بالواقع الرياضي، وأخد 
المناصب بجهودهم وعملهم الصحيح، وليس 
يقال  كما  لآلخرين«  البراغي  طق  عبر« 

بالعامية، أو بالنفاق واالفتراء.
هذه  طوال  الرياضي  االتحاد  مكاتب  ضمن 
وعلى  وصراعات،  حروباً  شهدنا  السنوات 
النوادي  بعض  إدارات  ضمن  نفسه  الحال 
االتحاد  قبل  من  المرخصة  الرياضية 
الرياضي التابع لإلدارة الذاتية، أو المرخصة 
لحكومة  التابع  السوري  االتحاد  قبل  من 

دمشق.
وهم  بلحظة،  لحظة  تتابعكم  األجيال  اليوم 
أمانة لديكم، فحافظوا عليها بالقيم واألخالق 
والنفاق،  الحقد  تعلموهم  وال  والرياضية 
فيه  شخص  لكل  موجه  الكالم  ونكرر 
صفات الحاقد والمنافق والمتسلق على تعب 

اآلخرين، وينظر ويقلل من شأن هذا وذاك.
النادي  ضمن  منصب  على  عينك  كانت  إن 
فنياً أو إدارياً، ال يعني بأن تحارب اآلخرين، 
وأن تنتقص من شخصيتهم وعملهم، من باب 
حاول  تماماً  العكس  على  لمكانهم،  وصولك 
وبكل  النصائح،  ومقدم  المساعد  تكون  أن 
تأكيد سوف تجد فرصة ومكاناً يناسبك مهما 

طال الزمن.
نعم سيقول البعض منكم بأن هذا الزمن بات 
زمن المنافقين، ونتفق معكم ولكن لن يفلحوا، 
هذا  معنى  يدرك  والمتابع  يدوموا،  ولن 
قليالً،  القضية  النهاية قد تطول  الكالم، وفي 
ولكن ال بد للمسار أن يتصحح ولن يحصل 
والغيورين  والطيبين  الخيرين  بهمة  إال  ذلك 

على الرياضة الخلوقة، وعلى أجيالها.
على  الكالم  في  والتفنن  التنظير  إن 
الكثير  حال  منهم  النيل  ومحاولة  اآلخرين، 
المحزن  واألمر  اآلن،  »الرياضيين«  من 
التدريب  في  طويل  باع  له  مدرباً  تشهد  أن 
بدالً من تقديم النصائح لألجيال الشابة، التي 
تشرف على التدريب لبعض الفرق واألندية 
والمدارس يقومون بكسرهم والسخرية منهم، 

ويتطلب  ذكرنا  كما  مكانه  بغير  األمر  وهذا 
لهم  العون  يد  ومد  األجيال،  هذه  مساعدة 

وليس كسرهم والسخرية منهم.
ونقولها من جديد الرياضة في مناطقنا تحتاج 
للوصول  األلعاب  كل  وفي  كبير  لتكاتف 
فيه  نشهد  الذي  الوقت  في  األمان،  لبر 
صراعاً حقيقياً، وواضحاً في عدة أندية بين 
نفسه  الوقت  وفي  إداراتها،  أشخاص ضمن 
هناك شخصيات تحارب شخصيات أخرى، 
الشخصية  الخالفات  عن  ونتبعد  نتعظ  فهل 
بإخالص  ونعمل  ونتعقل  والصراعات، 

لتوجيه رياضة المنطقة نحو األفضل؟
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اللجنة  من  توثيقي  ملٍف  صدور  من  أيام  بعد 
حقوق  لمكتب  التابعة  الحقائق  لتقصي  المستقلة 
اللجنة  وكشفت  المتحدة،  األمم  في  اإلنسان 
السورية  للفصائل  وانتهاكات  جرائم  خاللها 
وتحمل  لها،  التابعة  والمرتزقة  لتركيا  الموالية 
اتهاماً ضمنياً لتركيا بمسؤوليتها عن االنتهاكات 
ومطالبتها بوضع حٍدّ لها، إال أن هذه االنتهاكات 
كباقي  أيلول  شهر  شهد  تزايدت،  بل  تتوقف  لم 
العشرات من  اختطاف  في عفرين  السنة  أشهر 
الوقت  في  ممتلكاتهم  وسلب  الكرد،  المدنيين 
من  يصدر  قد  مما  المزارعون  يتخوف  الذي 
التركي سرقة  االحتالل  يحاول عبرها  قرارات 
موسم الزيتون هذا العام أيضاً، إضافة الستمرار 

عمليات نهب اآلثار

تخريب تل عبد الرحمن
 يف جنديرس

أكدت مديرية اآلثار في إقليم عفرين أن االحتالل 
على  أقدموا  له،  الموالين  والمسلحين  التركي 
بناحية  األثري  الرحمن  عبد  الشيخ  تل  تدمير 

جندريسه ونهبوا بعض اللقى األثرية منه.  
ويقع تل الشيخ عبد الرحمن جنوب غرب مدينة 
عفرين على بعد ) 17 ( كم ويتبع إدارياً لناحية 
جنديرس, وهو من التالل األثرية المسجلة لدى 
المديرية العامة لآلثار السورية منذ عام 1981 
بالقرار 244 / آ ولم تجِر فيه أية تنقيبات أثرية 

قبل االحتالل التركي. 
اآلثار  مديرية  2020 حصلت   /9 بتاريخ 28/ 
في عفرين على صورة فضائية تعود إلى تاريخ 
األثري  التل  تعرض  تثبت   ،2019  /  7  /  14
لعمليات حفر تخريبية باآلليات الثقيلة، وتم التأكد 
من صحة الصور من مصادر خاصة بالمديرية 

من داخل المنطقة.
وهي  الثقيلة  اآللية  الفضائية  الصورة  وتظهر 
تعمل في التل األثري وتقوم بتدمير طبقاته حيث 
م2  بـ 5000  تخريباً  األكثر  المساحة  تقدير  تم 
بناًء على مقياس المساحات المتوفر في برنامج 
الفضائية  الصورة  تاريخ  حتى  إيرث  غوغل 
تقرير  عبر  المديرية  وقالت   2019  /  7  /  14
نعلم  »ال  الرسمية  على صفحتها  نشرته  خاص 
هذا,  يومنا  بتاريخ  للحفر  الكلية  المساحة  تماماً 
كما ال نعلم شيئاً عن القطع واللقى األثرية التي تم 
استخراجها ونهبها وتصديرها من قبل االحتالل 
التاريخية  اإلبادة  التركي ومواليه ضمن سياسة 
وسكانها  عفرين  لمنطقة  الحضاري  لإلرث 

األصليين«.
لكن مصادر مقربة من المديرية أكدت لصحيفتنا 
أن لقى أثرية ُهربت من التل األثري في ناحية 
جنديرس، لكن لم يعرف حجمها أو الجهة التي 
االحتالل  جيش  ويسيطر  باستخراجها،  قامت 
التركي بشكل كبير على كافة مفاصل الحياة في 

فلسفة القائد أوجالن األكثر توحدًا مع السالم العالمي
آزاد كردي

لم يكن القائد أوجالن أول من كتب عن السالم 
العالمي، الذي ُخصص له يوم األول من أيلول؛ 
كيوم عالمي للسالم، بل سبقه إلى ذلك الكثير 
من الفالسفة والكتاب سواء أكانوا من القدماء 
أمثال أرسطو، أو من المعاصرين أمثال كانط. 
لكن القائد أوجالن أكثر هؤالء تعمقاً وشموالً 
العالمي  السالم  ثنايا  في  العميق  البحث  في 
الشعوب  تبعث  التي  واألسباب  لإلنسانية، 
ذلك،  من  أبعد  إلى  ذهب  بل  ال  إليه،  للحاجة 
عن  كبيرين  واستغراق  بإسهاب  تحدث  حين 
في  سبباً  كانت  التي  السياسي،  العنف  ظاهرة 
على  فيها  هوادة  ال  وحروب  نزاعات  اندالع 

مرأى العالم جميعاً.
كتبه  من  كثير  في  أوجالن  القائد  أوضح  لقد 
ومرافعاته، التي كان قد بدأ بنشر كتبه منذ قيام 
المؤامرة الدولية بحقه في سجن أمرالي بشكل 
نظام  لبدء  التاريخية،  الحقائق  متتابع  تاريخي 
جديد سوف يهيمن على العالم بأسره، ويفرض 
المعدات  أعتى أشكال  بالقوة مستخدماً  أجندته 
الشريرة  مآربه  لتحقيق  العسكرتاري  والعتاد 
الرأسمالية،  هو  النظام  وهذا  اإلنسانية،  بحق 
فيما تجلت مظاهر الملوك المقنعة، والمتسترة 
نماذج  ومن  الدول،  واستعمار  الدين  بعباءة 
الملوك الرئيس التركي؛ رجب طيب أردوغان 
أوجالن  القائد  استطاع  ذلك،  من  المقابل  في 
عالمي  كنظام  وشرورها؛  الرأسمالية  فضح 
الخمسة،  مرافعاته  في  جمعاء-  البشرية  على 
نحو  السومرية  الكهنة  دولة  من  ومرافعة 
مبادرة  على  وحث  الديمقراطية-  الحضارة 

فلسفة أخوة الشعوب باعتبارها فلسفة السالم.

ال سالم مع فلسفة االستغالل 
واالحتالل

ال يمكن لمجتمع ثوري باحث عن حريته، أن 
يبقى قابعاً تحت وطأة االحتالل دون أن تتحرك 
ونوازع  والسالم  المحبة،  دماء  شرايينه  في 
االحتالل  هذا  يحاول  فيما  البشري،  اإلخاء 
بكل ما أوتي من قوة فرض سلطته على إرادة 
عن  ومشلوالً  عاجزاً  ليغدو  الحرة،  الشعوب 
فاقد  ألنه  والسياسي؛  االجتماعي  دوره  أداء 
لألمن والسالم، وعلى هذا المنوال، ينظر القائد 
بقوله:  الشاكلة  هذه  بمثل  إلى مجتمع  أوجالن 
ر النسيج األخالقي والسياسي  »أما إذا لم يَتََطوَّ
الذاتي لمجتمعٍ ما، أو كان في حالٍة عاجزةٍ، أو 
القول  فبالمقدور  مشلولة؛  أو  هة  ُمَشوَّ فة  ُمَحرَّ
حينئٍذ أن ذاك المجتمع يحيا تحت وطأةِ احتالِل 
واستعماِر شتى أنواع االحتكارات؛ باعتبارها 
رأس المال والسلطة والدولة. لكن االستمراَر 
بالوجود على هذه الشاكلة، إنما يعني الخيانةَ 
واالغتراَب  الوجودية،  كينونته  تجاه  الذاتيةَ 
عنه، ويعني الوجودَ على شكِل رعاعٍ قطيع، 
حاكمية  كنِف  في  وأمالك  أمتعة  أو  أشياء  أو 
االحتكارات، والمجتمع في وضعٍ كهذا يَُكون 
مهاراتِه  وَخِسَر  الذاتية،  طبيعتَه  افتَقَدَ  قد 
للضمور  َضت  تَعَرَّ أنها  أو  طبيعي،  كمجتمعٍ 
)التقزم(. وهذا ما مفاده أنه قد استُعِمر«. ومنذ 
وتفجرها  2011م  عام  السورية  األزمة  قيام 
على نحو أوجد بؤرة من النزاعات، والتوترات 
وصراعات جانبية بين األشقاء السوريين، ال 

الحائط  بعرض  الضرب  إلى  األمر  تعدى  بل 
بالوطنية والهوية السورية.

الجسد  في  والنخر  والضعف  الوهن  هذا   
أغرى  االستقرار،  عدم  حالة  من  السوري 
السوري  الشأن  في  بالتدخل  الدول  من  العديد 
قطر،  الدول  هذه  وأهم  واهية،  ذرائع  تحت 
واالحتالل التركي، فاألخير كشف عن وجهه 
القبيح، وبدأ في تنفيذ مخططاته، التي تحركها 
اإلمبراطورية  إعادة  وحلم  التوسعية،  النزعة 
العثمانية البائدة، وبالتالي أصبح شغله الشاغل؛ 
تأجيج األزمات ودعم التنظيمات اإلرهابية في 
سوريا، وزعزعة استقرارها، وبث الفرقة بين 
شعوبها وسرقة مواردها الطبيعية، من البترول 
والموارد الطبيعية األخرى، كذلك يقوم بتجنيد 
ما  آخر  بوجه  اآلن  هي  التي  داعش  مرتزقة 
لغزو  وحشدهم   الوطني،  بالجيش  يسمى 
المعامل  آالت  والقمح  النفط،  ليسرق  عفرين 
األمر  وهو  وغيرها،  واآلثار  والمصانع 
والنتيجةُ  بقوله:«  أوجالن  القائد  يؤكده  الذي 
أّن سيطرةَ  إليها هي  توصلُت  التي  المشتَركة 
واالستغاللية،  القمعية  االحتكارات  واستعماَر 
الطبيعة  استغالل  سبيل  في  د  الُمَوحَّ وتأثيَرها 
وباألخص  المجتمع(،  )وجود  االجتماعية 
استغالل اإلمكانات االقتصادية الُمنتِجة لفائض 
مصدر  وراء  عموماً  تَكُمُن  التي  هي  القيمة؛ 
القضايا االجتماعية«. وبناء على هذه المقولة، 
نجد أن الشعوب كلها في مناطق شمال وشرق 
سوريا ملزمة بالوقوف ضد غطرسة االحتالل 
األهلي،  السلم  بفقدان  السكان  مهدداً  التركي، 
واألمن المجتمعي، وهذا ما تجلى بقيام العديد 
والوقفات  العارمة،  الشعبية  المظاهرات  من 
االحتالل  لممارسات  المستنكرة  االحتجاجية 
الشعبية  المطالبات  أخرها؛  وكان  التركي 

لمليون  السالم  يهدد  قطعها  كون  المياه  بعودة 
مواطن إلى مدينة الحسكة.

مسألة السالم أكرث نقاء إذا 
طُرزت بالدفاع الذايت

الشمال  لمناطق  التركي  ال ريب أن االحتالل 
الرأسمالية  هيمنة  نظرية  يرسخ  السوري، 

للعرق  التعصبي  العدائي  التوسعي  بطرازها 
بل  ال  األخرى،  األعراق  بقية  ونبذ  التركي، 
ضد  الجماعية  اإلبادة  حرب  شن  إلى  اتجه 
العثمانية،  الدولة  قيام  منذ  الكردي  الشعب 
وهو  والتشريد،  والتهجير  والصهر،  بالقتل 
ودموية  وحشية  أكثر  ممارسات  عن  ينفك  ال 
برزت آثارها في مدينة عفرين. ومهما يكن، 
من  الشعب  تجريد  يحاول  التركي  فاالحتالل 

تجريده  واألهم  والوجدانية،  الثقافية  هويته 
الشعب  هذا  فيغدو  الدفاعية،  كينونته  من 
بأي  للتأثر  وقابالً  ومشوهاً  اإلمالءات  رهين 
التغيير  حمالت  سيما  وال  خارجي،  عامل 

الديموغرافي في عفرين وسري كانيه.
 ومما ال يدعو للشك أن السالم في هذه الحالة، 
بالعبودية،  ال يتأتى من تصيير المجتمع قانعاً 
أكثر  السالم  مسألة  تكون  بل  ال  بها  وراضياً 
أن نذكر  الذاتي، وجلياً  بالدفاع  إذا طرز  نقاء 
الدفاع  حيال  رؤيته  حول  أوجالن  القائد  قول 
يَكتَِسَب  أن  للسالم  يمكن  »ال  بقوله:  الذاتي 
الذاتي.  الدفاع  على  بالتأسيس  إال  معناه، 
والسالُم الخاوي من الدفاع الذاتي، تعبيٌر عن 
األلعوبة  أما  غير،  ال  والعبودية،  االستسالم 
بالسالم الخالي من الدفاع الذاتي، بل  المسماةُ 
وحتى االستقرار الديمقراطي والوفاق، والتي 
الشعوب  على  راهننا  في  الليبراليةُ  تَفرُضها 
والمجتمعات؛ فال تُعَبُِّر سوى عن حالِة طمِس 
الُمَسيََّرةِ  البورجوازية  الطبقة  حاكميِة  وإخفاِء 
أحادي  بنحٍو  حلِقها  حتى  الُمَسلََّحِة  بالقوةِ، 
الُمقَنَّع  التسيير  سوى  ليست  أنها  أي  الجانب. 

لحالة الحرب«. 
ومما ال شك فيه للقضاء على براثن العبودية 
تطبيق  خطا  على  السير  من  فالبدّ  وأدواتها 
المرحلة  هذه  في  تعد  التي  الديمقراطية، 
االجتماعية،  القضايا  حل  في  األكفأ  الوسيلة 
الواحة  تعدّ  التي  السالم،  وعلى رأسها مسألة 
ولعل  والدفاع،  والفن  العلم  لتطور  الحقيقية 
الديمقراطية«،  »األمة  فلسفة  نماذجها  آخر 

فلسفة  تطبيق  أن  على  النظر  يمكن  وبمنوال، 
وشرق  شمال  مناطق  في  الديمقراطية  األمة 
سوريا أتاح للشعوب جميعاً؛ التعبير عن ذاتها 
مهما كان نوعها وحجمها وشكلها أو طوائفها، 

او معتقداتها دون تهميش أو إقصاء من أحد.

ال حدود للسالم مع تطبيق 
فلسفة األمة الدميقراطية

يبرهن القائد أوجالن على أن المجتمعات خالل 
الحكم،  أشكال  بأبشع  مرت  الطويل،  تاريخها 
الجديد«  باللوثيان  راهننا«  في  يمثل  الذي 
السلطوية  األنظمة  كنف  في  ترعرع  الذي 
من  كشكل  للسالم؛  المناهضة  االحتكارية 
أشكال االستبداد واالستعباد، فالدولة أصبحت 
المجاالت كلها، وتمر  المجتمع في  على  عبئاً 
وهي:«  الثالثة  بمرتكزاتها  بنيوية  بأزمة 
الرأسمالية«،  الصناعوية،  القومية،  الدولة 
واضح  بشكل  مالحظتها  يمكن  األمور  وهذه 
الدولة  األول«  المرتكز  يشكل  إذ  وصريح، 
القومية« نموذجاً في سوريا احتكر نظام الحكم 
في سوريا لمدة عقود تحت سلطة البعث، الذي 
أحال البلد إلى مزرعة خاصة به، دون سواه 

من المجتمع.
بيد  الصناعوية«  الثاني«  المرتكز  كان  فيما   
ثلة من رؤوس األموال المحسوبين على نظام 
الشأن  مفاصل  بكافة  تتحكم  وباتت  الحكم، 
إيجاد  بمكان  الصعب  من  وكان  االقتصادي، 
تجد  ال  كبيرة  صناعية  أو  تجارية  رخصة 

طريقها للوجود إال بمباركة هذه الثلة.
الرأسمالية«  الثالث«  المرتكز  يخص  وفيما   
الكبيرة،  بالتركة  قبل  من  أسلفنا  كما  فيتجلى 
على  العالمي  النظام  هيمنة  تفرضها  الذي 
مقدراتها  على  للسيطرة  الفقيرة  الشعوب 
وثرواتها الطبيعية عبر زرع أزالمها كأحجار 
لتنفذ مخططاتها االستعمارية، ولذا  الدومينو، 
الحضارة  إلى  اللجوء  المفترض  من  كان 
الديمقراطية على أنها الرقي بالمجتمع إلعادة 
الحالة  تعدّ  والذي  والسياسة،  األخالق  هيكلة 
الطبيعية للمجتمع الذي ينبغي أن يكون بأفضل 
والدة  عنه  تمخض  هذا  وبالتالي،  حاالته، 
اإلدارة الذاتية الديمقراطية، بديالً عن االحتكار 
أخوة  نظرية  لتطبيق  ثرياً  ومنهالً  والسلطة، 
الحال،  وبمقتضى  السالم،  إلحالل  الشعوب 
ما  سلطة  مع  سالم  ال  أن  عدّ  أوجالن  فالقائد 
يتغير،  لن  السوسيولوجي  »والواقع  بقوله: 
أن  ذلك  االشتراكية،  بالسلطة  يَت  ُسّمِ لو  حتى 
متحققة  ظاهرةً  ليس  المبدأ  حيث  من  السالم 
أن  للسالم  يمكن  وال  والدولة،  السلطة  ِق  بِتَفَوُّ
يدخل األجندة، ما لم تَقُم السلطةُ والدولةُ أياً كان 
القومية،  االشتراكية،  )البورجوازية،  اسمها 
قَها  الال قومية، ال فرق في ذلك( بمشاطرةِ تفوَّ
المطاف،  نهاية  وفي  الديمقراطية.  القوى  مع 
فالسالم هو الوفاق المشروط بين الديمقراطية 
نموذج  تطبيق  تم  ما  وسرعان  والدولة«. 
خرجت  أن  ما  الديمقراطية  المدنية  اإلدارة 
الحضيض  من  سوريا  وشرق  شمال  مناطق 

إلى مراتب الحضارة الديمقراطية، خاصة مع 
المناطق  هذه  وتطهير  تموز،   19 ثورة  قيام 
مرتزقة«  في  المتمثل  اإلرهاب؛  رجس  من 

داعش«.

متكني املرأة؛ مرآة السالم

عن  نتحدث  حين  المصادفة  قبيل  من  ليس 
بالقليل  بالحديث ولو  نمر  أاّل  العالمي،  السالم 
إليه،  العبور  بوابة  تعد  التي  المرأة،  عن دور 
وقد ذهب القائد أوجالن إلى التركيز على بناء 
أجل  من  للمرأة  والسياسي  األخالقي  الجانب 
معرفة جوهرها الطبيعي، فقال: »من الناحية 
األخالقية مسؤولية المرأة موسعة أكثر، ومن 
سيئاً،  أو  جيداً  تدريباً  اإلنسان  تدريب  ناحية 
من  والسالم  الحياة،  أهمية  معرفة  في  يتجلى 
شرح  وفي  الحروب،  ومساوئ  مخاوف 
الحقوقية،  العدالة  مقاييس  قرارات  وإفساح 
والسياسة  األخالقية،  الناحية  من  وباألخص 
االجتماعية في التقرب الصحيح من مسؤولية 
فالعالم  المرأة«.  طبيعة  في  الالزمة  الحركة 
وتكنولوجياً  معرفياً  المتطورة  تقنياته  بكل 
المرأة،  مع  السالم  إحالل  أمام  تماماً  عاجز 
وعقد صفقة معها من أجل رفعها مقدار أنملة 

من دناءة تفكيرنا بها على أنها مادة فقط. 
ما يحدث في كل صباح ومساء هو الكثير من 
باتت  نحو  على  المرأة،  ضد  الموجه  العنف 
المنال،  بعيدة  السالم  وبين  بينها  الهوة  المرأة 
بآالف  يطالعنا  اإلعالم  وعالم  فالصحف 
يلحق  الذي  والظلم،  الطغيان  من  الصور 
لديها، تحت ستارة  الناس  أقرب  بالمرأة ومن 

الشرف والعادات.
 ومما ال شك فيه فإن المرأة حاجة ماسة إلى 
بثورة  والقيام  المتوحش،  النظام  هذا  تغيير 
الذكورية،  الذهنية  ضد  ووجدانية  ذهنية، 
ويمكن القول: أن القائد أوجالن أبدى جسارة 
كبيرة في أطروحاته مع المرأة، فقد دأب خالل 
لسؤال  جواب  عن  بالبحث  الثورية  مسيرته 
الموجودة  الحياة  ألن  نعيش؛  أن  يجب  كيف 
جديدة،  لحياة  بحاجة  هناك  وكان  أفلست،  قد 

وعالقات جديدة، امرأة جديدة، ورجل جديد.
تجييش  لنظرية  القائد  طرح  أن  ريب  وال   
المرأة، أو تمكينها فهي تحولها إلى تنظيم واسع 
فكري، وبنيوي قائم على فكرة االنقطاع وقتل 
الذكورة، بمعنى انقطاع المرأة عن كل ما هو 
رجعي ومتخلف، كما ودعا أكثر من مرة إلى 
قيام حياة ندية حرة بين الجنسين للوصول إلى 
السالم، ومنذ قيام اإلدارة المدنية الديمقراطية 
في مناطق شمال وشرق سوريا، عملت المرأة 
كياناً  وتغدو  لها،  شرعية  مظلة  تكوين  على 
الحرة،  وقراراتها  المرأة،  صوت  عن  يعبر 
للقيام  المرأة«  »مجالس  األمر  لهذا  أسس  فقد 
المساهمة  أجل  من  البناء  الريادي  الدور  بهذا 
بجوهرها  ومعرفتها  شخصيتها،  تطوير  في 
إلى  العبور  بوابة  بالفعل  وأنها  الجنسوي، 

السالم العالمي.

الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، سيهانوك ديبو، بأنه ال يوجد حوار حقيقي مع  الشدادي/ حسام الدخيل ـ قال عضو المجلس 
حكومة دمشق حتى اآلن، واالتفاقية العسكرية الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية، وقوات الحكومة السورية، هي امتداد لمذكرة التفاهم 
بين الجانبين، إبان االحتالل التركي لسري كانيه وكري سبي، وأكد بأن التهديدات التركية في الوقت الراهن هي تهديدات جدية، وأضاف، أن تركيا 

تستغل انشغال العالم باألزمة الروسية األوكرانية، الحتالل مناطق جديدة في شمال وشرق سوريا. 

وبين  بيننا،  يوجد حوار حقيقي  ال  ديبو:  سيهانوك 
حكومة دمشق حتى اآلن

شيخ عشيرة بني سعد بمنبج: سنقف صفاً واحدًا مع قواتنا العسكرية؛ 
لصد االحتالل التركي

الروسية  باألزمة  العالم  انشغال  تستغل 
األوكرانية، الحتالل مناطق جديدة في شمال 

وشرق سوريا. 
مستمرة  التركي  االحتالل  دولة  زالت  ما 
بإطالق التصريحات، الرامية إلى شن هجوم 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  جديد 
بغية قضم المزيد من األراضي السورية بعد 
كانيه، وكري سبي  لعفرين، وسري  احتاللها 
األراضي  من  وغيرها  وجرابلس  وإعزاز 
من  واألعذار  الحجج  وتختلف  السورية، 
هجوم  شن  آخرها  كان  والتي  آلخر،  هجوم 
جديد بهدف إعادة مليون الجئ من تركيا إلى 
سوريا، حسب زعم أردوغان والنظام التركي.
مع  حواراً  صحيفتنا  أجرت  الصدد  هذا  وفي 
سوريا  لمجلس  الرئاسي  المجلس  عضو 
الوقوف  بهدف  ديبو  سيهانوك  الديمقراطية، 
على آخر التطورات على الصعيدين الميداني، 

والدبلوماسي في شمال وشرق سوريا. 
فيما يلي نص الحوار:

-ما مدى جدية التهديدات التركية، وخطورتها 

على شمال وشرق سوريا؟  
إنها  الرغم  تركية جدية، على  تهديدات  هناك 
ليست جديدة، ألن تركيا لم تكن محايدة يوماً ما 
البداية  السورية، فهي تدخلت منذ  من األزمة 
وإن  السورية،  األزمة  في  األولى  والوهلة 
الدول  الحالية القت رفض  التركية  التهديدات 
الواليات  مثل  السوري،  الشأن  في  المتدخلة 
المتحدة األمريكية وروسيا وإيران، باإلضافة 
إلى رفض الحكومة السورية لها، وعلى الرغم 
من ذلك نحن نعدها جدية، ونقوم باتخاذ كافة 
االحتياطات الالزمة لها، فتركيا قد تقوم بهجوم 

جديد على مناطق شمال وشرق سوريا.
جديد  تركي  هجوم  عن  اإلعالن  جاء  -لماذا 
في هذا التوقيت، وما تأثير األزمة األوكرانية 

الروسية على المنطقة؟
تركيا في أزمة كبيرة، على المستويين الداخلي 
من جهة، وعالقاتها الخارجية من جهة أخرى، 
لها، ومن جهة  المجاورة  البلدان  وخاصة مع 
أخرى نعتقد إن انشغال العالم باألزمة الروسية 
إلطالق  تركيا  أمام  المجال  فتح  األوكرانية، 
هذه التصريحات، ومع األسف الملف السوري 
تم ربطه مع أعقد ملف في العالم حالياً، وهو 
االستثمار  تحاول  وتركيا  األوكراني،  الملف 
أمريكا  بين  وخاصة  الدولية،  التناقضات  في 
مناطق  وفي  وسوريا  أوكرانيا  في  وروسيا، 
نجحت،  وإن  التي،  أجنداتها،  لتنفيذ  أخرى؛ 
سيكون لها تداعيات خطيرة جداً على المنطقة، 

وعلى العالم. 

وحكومة  »مسد«  بين  التنسيق  مدى  -ما 
دمشق، وما مدى تجاوب الحكومة السورية 

مع أطروحات اإلدارة الذاتية؟
بين  تنسيق وتفاهمات عسكرية، وأمنية  هناك 
سوريا  وقوات  الديمقراطية،  سوريا  مجلس 
الديمقراطية، وحكومة دمشق، وهذه التفاهمات 
قوات  بين  الموقعة  التفاهم  لمذكرة  امتداد 
دمشق،  حكومة  وقوات  الديمقراطية،  سوريا 
إبان احتالل تركيا لسري كانيه، وكري سبي، 
هذا  على  التنسيق  يقتصر  اللحظة  هذه  وحتى 

الجانب فقط. 
دمشق  حكومة  استجابة  بخصوص  وأما 
للمفاوضات أو المحادثات التي جرت، نحن ال 
نستطيع القول، عملياً: إن هناك مفاوضات بين 
مجلس سوريا الديمقراطية ودمشق، ألنه حتى 
هذه اللحظة ال يوجد حوار حقيقي وبناء أطلق 
واإلدارة  دمشق،  في  المركزية  الحكومة  بين 
الذاتية من طرف آخر، ونحن نأمل أن نكون 
أمام حوار بناء وحقيقي، ألن كل يوم يتم فيه 
تأخير حل األزمة السورية، يكون له تداعيات 
كبيرة على الوضع السوري يهدد بقاء سوريا 

وإنهاء وجودها جغرافياً. 
دمشق  حكومة  استجابة  عدم  حال  -في 
السيناريوهات في  لمناشداتكم، كيف ستكون 

المرحلة القادمة؟
نحن ندرك خطورة التهديدات التركية، ونعدّها 
جدية كما أسلفت، ألن الهدف التركي واضح 
من خالل هذه التهديدات، وهو االحتالل وليس 

شيئاً آخر، احتالل أراضي جديدة وضمها إلى 
بالميثاق  يسمى  لما  ألجنداتها  تنفيذاً  أراضيها 
الملي، إن عدم استجابة حكومة دمشق لحوار 
السياسية، وعدم الضغط  الحلول  بناء وتأخير 
على الدول المتدخلة في الشأن السوري، سواء 
بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الواليات 
سوف  روسيا،  وأيضاً  األمريكية،  المتحدة 
وجود  تهدد  جداً  خطيرة  تداعيات  له  يكون 

سوريا كجغرافيا موحدة.
-كيف تقيّمون دور الدول الضامنة في الفترة 

الحالية؟
إننا  القول:  نستطيع  ال  اللحظة  هذه  حتى 
السياسية  العملية  يفيد  بناء  ودور  موقف  أمام 
في  المتدخلة  الدول  جميع  قبل  من  السورية، 
استبعاد  يتعلق  فيما  وخاصة  السوري،  الشأن 
الديمقراطية  سوريا  ومجلس  الذاتية  اإلدارة 
لحلول  للتوصل  تجري  التي  المحادثات،  من 

سياسية في سوريا.

عشيرة  شيخ  قال  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
بني سعد في منبج، إبراهيم الشالش: إن 
عشائر منبج تقف صفاً واحداً مع مجلس 
التام  تضامنها  وتعلن  العسكري،  منبج 
التركية  واالنتهاكات  التهديدات  ضد  معه 
على مدينة منبج، وضد مخططاته الرامية 

الحتالل مزيد من األراضي السورية. 

تهديداته  لغة  من  التركي  المحتل  ويصعد 
أردوغان  التركي  الرئيس  أعلن  أن  بعد 
في وقت سابق، عن نيته بشن هجوم جديد 
على منطقتي منبج، وتل رفعت، إال أن هذه 
الشعبي  االلتفاف  نتيجة  ستتبدد  التهديدات 
حول  الواسع  والجماهيري  والعشائري 
مجلس منبج العسكري في تصديه للعدوان 

الهمجي على المدنيين العزل. 

العدو الرتيك يستهدف الجميع

سعد  بني  شيخ عشيرة  تحدث  ذلك  وحول 
في منبج، إبراهيم الشالش لصحيفتنا فقال: 
لعشائر  الكبير  الدور  أحد  على  يخفى  »ال 

بأطيافها وشعوبها كافة، من )عرب  منبج 
لها  التي  وشركس(،  وتركمان  وكرد، 
مجلس  جانب  إلى  الوقوف  في  هام  دور 
مدينتهم،  عن  الدفاع  في  العسكري  منبج 
التركي  فالقصف  وأهلهم،  أرضهم  وعن 
والتصعيد األخير في مناطق شمال وشرق 
يستهدف  خاصة  ومنبج  عامة،  سوريا 
سكان المنطقة بالدرجة األولى، وما يحدث 
العالم  أنظار  تحت  يجري  أسف  كل  مع 

الصامت«.
وأضاف الشالش: »تدعي تركيا أنها تقف 
مع السوريين، لكنها في الحقيقة تنتهز أي 
فرصة لقضم المزيد من األراضي السورية 
ومحاربة  القومي،  أمنها  حماية  بحجة 
اإلرهاب، ويدرك العالم أجمع، أّن تهديدات 
االحتالل التركي وأهدافه االحتاللية ما هي 
وتسعى  المنطقة،  في  أجنداتها  لتنفيذ  إال 
دائماً إلحداث التغيير الديمغرافي واحتالل 

األراضي السورية«.
»تهديدات  بالقول:  حديثه  الشالش  وتابع 
المتكررة  واعتداءاته  التركي،  االحتالل 
بالسكان،  اآلهلة  القرى  على  الممنهجة 
الشعوب  تستهدف  فهي  أحد،  بين  تميز  ال 
البطولية  والمالحم  سواء،  حد  على  كلها 
في  العسكري  منبج  مجلس  قدمها  التي 
داعش،  إرهاب  من  منبج  مدينة  تحرير 
ويقدمها اآلن في الوقوف بوجه محاوالت 
أمن  زعزعة  في  التركي  االحتالل  جيش 

وثقة  تقدير  محل  منبج  مدينة  واستقرار 
استعداد  العشائر على  أن  كبيرة، وال شك 
المقاتلين؛  مع  واحد  خندق  في  للوقوف 
للدفاع عن مدينة منبج، التي حررت بدماء 

أبنائها”. 
إبراهيم  سعد  بني  عشيرة  شيخ  واختتم 
منبج  »مجلس  قائالً:  حديثه  الشالش 
العسكرّي ضحى بالكثير من الدماء، التي 
قدمها مقاتلوه، وهم من أبناء عشائرها في 
من  لذا  عنها،  والدفاع  منبج  تحرير  سبيل 
الجميل  وردّ  الدين،  لهم  نردّ  أن  الواجب 
منبج  مجلس  مع  واحداً  صفاً  بالوقوف 
لرد أي عدوان  والتخندق معه  العسكري، 

محتمل«.  
وكان أبناء وأعيان ووجهاء وشيوخ عشائر 
شعار  تحت  اعتصام  خيمة  أقاموا  منبج، 
»بالمقاومة سنوصل صوتنا للعالم، وندمر 
العدوان«، عبّروا من خاللها عن تضامنهم 
وتكاتفهم ووقوفهم إلى جانب مجلس منبج 
العسكري ضد االحتالل التركي، وانتهاكاته 
المستمرة، وذلك في خيمة اعتصام حملت 
عنوان “فزعة عشائر” وأقيمت على مدى 
طريق  على  الغسانية  مدرسة  في  يومين، 

الجزيرة.
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مكتبة  في  اإلدارية  تحدثت  السياق  هذا  وفي 
هذه  إنشاء  أهمية  حول  محمد،  فيدان  سردم 
التي  األوضاع  ظل  في  وأهدافها  المكتبة، 
يعيشها مهجرو عفرين في المخيمات، وهو 

نشر ثقافة القراءة ضمن المجتمع. 

»من تحت األنقاض جمعت 
الكتب، وأنشأت مكتبة«

سردم  مكتبة  إنشاء  عن  بداية  فيدان  تحدثنا 
أول  سردم  مكتبة  تعد   « وخصوصيتها: 
مكتبة تفتح في ظل التهجير، وضمن المخيم، 
فمن تحت األنقاض والبيوت المدمرة جمعت 

الكتب، وأنشأت هذه المكتبة«.
 واُفتتحت المكتبة فعلياً في الثالث والعشرين 
من أيلول عام 2018، بإمكانات جدا بسيطة 
من  األدبية  األجناس  معظم  على  لتحتوي 
وقصص  ونثر،  شعر  وثقافية،  علمية، 
معاناة  تروي  كتب  إلى  باإلضافة  لألطفال 
ليوصلوا  بأقالمهم  كتبت  عفرين،  مهجري 

صوت مقاومتهم للعالم.

»نحب الحياة ونستحقها، 
ونحب العلم واملعرفة«

هذه  إنشاء  من  هدفنا  »كان  فيدان:  وتابعت 
المكتبة ضمن المخيم تحديدا، هو تغيير فكرة 
النزوح قسراً، والعيش ضمن المخيمات التي 
المساعدات،  تقديم  وتشمل  محدودة،  تكون 
إلى  إرجاعنا  في  العالمية  الجهات  وانتظار 
موطننا، فنحن نحب الحياة ونستحقها، ونحب 

العلم والمعرفة«.

»هدفنا بناء جيل واع مثقف«

افتتاح  »منذ  حديثها  خالل  فيدان  وأشارت   
هذه المكتبة، الحظنا اإلقبال الشديد، وخاصة 
من الطلبة، والشريحة الشابة ضمن المخيم، 
الكثير  ومن خالل زيارتهم للمكتبة، اكتشفنا 
على  تشجيعها  على  وعملنا  المواهب،  من 
ثقافية،  فعاليات  إقامة  طريق  عن  الكتابة 
هذه  لدعم  المثقفين؛  اتحاد  مع  بالتنسيق 
المواهب، باإلضافة إلى فتح مكتبة مدرسية 
لشدة  نفسها  المكتبة  ضمن  بالطلبة،  خاصة 
اإلقبال عليها. في هذه العطلة المدرسية بادرنا 
بمشروع صيفي بعنوان« اقرأ لتتعلم«، وهو 
مشروع خاص باألعمار ما بين 12 إلى 20 
سنة؛ بهدف ملء أوقات فراغهم، باإلضافة 
إلى تشجيعهم القراءة والكتابة، ومن ثم إقامة 

مسابقة تنافسية بين المتواجدين«.

»القراءة  حديثها:  محمد  فيدان  واختتمت 
وكل  تتجدد،  كتاب  كل  مع  والحياة  حياة، 
كتاب يضيف إلى حياتنا شيئا جديدا، فالكتاب 
ينبغي أن يكون رفيق الدرب لكل شخص«.

»االحتالل الرتيك أراد طمس 
هويتنا«

من جانب آخر تحدثت سكينة عرابو، وهي 
إحدى زائرات المكتبة على الدوام، عن أهمية 
ضمن  القراءة  ثقافة  نشر  في  المكتبة  هذه 
القسري،  والتهجير  »الحرب  قائلة:  المخيم 
وبال  نفسيتي،  على  كبير  تأثير  لهما  كان 
الذين  العفرينيين،  شك هذا حال اآلالف من 
النزوح  معاناة  أرضيهم،  من  قسرا  هجروا 
والصعوبات  جهة،  من  الوطن  عن  والبعد 
آخر،  جانب  من  نواجهها  التي  المعيشية 
كلها،  الجهات  من  محاصرة  منطقتنا  كون 
بشكل  الهمجي  التركي  للقصف  ومعرضة 
يومي، فاالحتالل التركي أراد طمس هويتنا، 
جعلت  الحياة،  وإرادة  للحرية  عشقنا  أن  إال 

في  معنا  ومشاركاً  حيا،  حولنا  شيء  كل 
مقاومتنا«.

»افتتاح املكتبة ضمن املخيم 
كانت خطوة هامة«

وأكدت سكينة، أن »افتتاح هذه المكتبة ضمن 
الفئة  لتشجيع  هامة،  خطوة  كانت  المخيم 
يُعاش  الذي  الفراغ  وملء  تحديدا،  الشابة 

ضمن المخيمات«.
تحاول  الذي  الوقت  »في  سكينة:  وأضافت 
بوسائل  المجتمع  محاربة  الرأسمالية  القوى 
المجتمع وجعل  إرادة  الخاصة؛ لشل  حربها 
الفرد منعزالً عن المجتمع تحديدا عبر وسائل 
الحاجة  بأمس  فنحن  االفتراضي،  التواصل 

إلى تكريس ثقافة القراءة ضمن المجتمع«.
 واختتمت سكينة حديثها: »إنني أدعو تحديدا 
لنحمي  والتثقّف،  القراءة  إلى  الشابة  الفئة 
واعيا  مجتمعا  ولنبني  ووجودنا،  تاريخنا 

ديمقراطيا«.

هيئة  اختتمت   - أحمد  سالفا  كوباني/ 
كوباني  مهرجان  الفرات  إقليم  في  الثقافة 
األدبي األول، الذي انطلقت أول فعالياته في 
بتكريم  الحالي،  حزيران  من  عشر  السابع 
باقي خدو  فائزين على خشبة مسرح  أربعة 
الثالث  في  كوباني،  مدينة  في  والفن  للثقافة 

والعشرين من حزيزان الجاري.
في  والفن  الثقافة  هيئة  نظمته  المهرجان   
للنشر،  آفا  دار  مع  بالتنسيق  الفرات،  إقليم 
األول«،  األدبي  كوباني  »مهرجان  وأقيم 
تحت شعار »في الذاكرة ما يكفي ألن ينسى 
األديب  دورة  اسم  وتحت  يدون«،  لم  إن 
الحركة  شاهين بكر سوركلي، بهدف إحياء 
التي غابت عنها  الثقافية في مدينة كوباني، 
التي  الظروف،  بسبب  األدبية؛  النشاطات 
تمر بها المنطقة، الذي ضم أمسيات شعرية، 
وشرق  شمال  مناطق  من  لكتّاب  وحوارات 

سوريا، وأدباء من بلدان مختلفة. 
تضمنت  أدبية  مسابقات  المهرجان  وضم 

والعربية،  الكردية  باللغتين  والشعر  القصة 
لكتب،  تواقيع  وحفل  للكتاب،  ومعرضاً 
ثقافية،  وأمسيات  حوارات  إلى  إضافة 
جميع  من  والمثقفون  الكتاب  فيها  شارك 
مدن  ومن  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
أدبية  شخصيات  ومشاركه  أخرى،  سورية 
وتونس  وفرنسا،  ألمانيا  من  وصحفيين 
التواصل  وسائل  عبر  كردستان،  وباشور 
مقاطعة  أهالي  من  والعشرات  االفتراضي، 

كوباني، وشخصيات أدبية وفنية. 
مهرجان  فعاليات  اختتام  هامش  وعلى 
كوباني األدبي، التقت صحيفتنا »روناهي«، 
إقليم  في  الثقافة  لهيئة  المشترك  الرئيس  مع 
الفرات زياد علي، الذي استهل حديثه بالقول: 
األدبي؛  المهرجان  هذا  تنظيم  »أردنا خالل 
المنطقة،  لمثقفي  جديدة  أرضية  تكوين 
المنطقة  ثقافة  لدمج  مشتركا  عمالً  وتكوين 
عبر هذا المهرجان، لترسم لوحة فنية ثقافية، 
شاملة ثقافات مناطقنا، فيما سعينا من جانب 
آخر عبر هذا المهرجان، تشجيع المهارات، 
واألدباء  المثقفين  الكتابة  في  الهواية  وتنمية 

والكتاب«. 
أدباء  وأشار علي، إلى أنهم سعوا بمشاركة 
وشرق  شمال  مناطق  خارج  من  ومثقفين 
سوريا، ومن مدن سورية مختلفة، إضافة إلى 
وباشور  أوروبية،  دول  من  أتت  شخصيات 
المنطقة  وبهوية  بثقافة،  للتعريف  كردستان 
لتنمية  ومثقفونا؛  أدباؤنا  ليتمكن  للعالم، 

كوباني  مهرجان  عبر  ومواهبهم  مهاراتهم، 
األدبي.  وتطرق علي إلى أهمية المهرجان 
بقوله: »المهرجان كان فرصة جديدة فتحت 
في  والمثقفين  والكتاب  األدباء،  أمام  المجال 
وفرصة  األدبية،  أعمالهم  لتقديم  المنطقة؛ 

أخرى لتطوير مهارتهم«.
في  الثقافة  لهيئة  المشترك  الرئيس  واختتم 
إقليم الفرات »المهرجان كان التجربة األولى 
المستوى  كانت ضمن  إنها  إال  المنطقة،  في 

المطلوب، وكانت نتائجه كما تمنيناها«. 
واختتمت هيئة الثقافة في إقليم الفرات فعاليات 

أسماء  بإعالن  األدبي،  كوباني  مهرجان 
أربعة فائزين بالجوائز األدبية في المسابقة، 
وهي  المهرجان،  بدء  قبل  عنها  أُعلن  التي 
نص  وأفضل  قصيرة،  قصة  أفضل  مسابقة 
وهم  والعربية،  الكردية  باللغتين  شعري، 
كل من )بهاء إعالي من لبنان، فاز بمسابقة 
كوباني،  من  متين  وفاضل  العربي،  الشعر 
فاز بمسابقة القصة القصيرة باللغة العربية، 
بمسابقة  فازت  كوباني،  من  العمر  وآهين 
بالكردية، وزيالن حمو من كوباني،  الشعر 
حيث فازت بمسابقة القصة باللغة الكردية(.

أحمد ديبو

وآخر  تركي  واحد  داهمان،  خطران  أمامنا 
أسدي، األوّل يتمثل في عقل عثماني سلطاني 
الباب  هيبة  أن  يستوعب  ولن  لم  إخواني، 
العالي ذهبت دون رجعة، والثاني لم ولن يتعلّم 
قراءة المستقبل الحامل بكوارث، تهدد بزوال 

الوطن، وما تبقى من أهله.
نقطة  حول  يلتقيان  لكنهما  داهمان،  الخطران 
واحدة؛ مسؤولية المثقف، ودوره في صناعة 
الكينونة غير القطيعية للذات وللمجتمع، وفي 
نحو  دروباً  لتكون  وشقها؛  الدروب،  اختراع 

الحرية والديمقراطية والعلمانية.
التركي،  للمثقف  ليس  أخطار،  هكذا  أمام   
يضطلعا  أن  سوى  السوري  والمثقف 
بمسؤوليتهما الجوهرية، وأن يمارسا دورهما 
ظل  في  يعني  وهذا  للمساومة،  القابل  غير 
المثقف من  يتمكن  أن  إما  الغاشمة،  السلطات 
“يجبر”  أن  وإما  المستتبة،  المعادالت  تغيير 

السلطات على القبض عليه.
السلطات الغاشمة، لن تقبل التغيير طوعاً، هذا 
يناقض السلطات، وآليات عملها، وخصوصاً 
إذاً، مدعو  فالمثقف  الدكتاتورية،  األنظمة  في 
لحمل السلطات الغاشمة على االنصياع آلليات 
التغيير؛ باالنتخابات، كحال تركيا، أو بوسائل 
الضغط المدني المنظم هنا، )ألن كالنا في الهّم 
شرٌق...(، الفنان يقول سارتر، شخٌص مشتبهٌ 
فيه، كائناً من يكون، يستطيع، أن يستجوبه، أن 
يوقفه، وأن يجره إلى المحاكم، أقواله، أعماله، 

كلّها وجميعها يمكن أن تُستخدم ضده.
بدّل الفنان تحديداً أقول المثقف، وأقصد )أهل 

المواقف  أصحاب  منهم  وخصوصاً  الرأي( 
الصريحة،  الجريئة  والخالقة،  الطليعية، 
سارتر،  بول  جان  يقول  االستشهاد  والحرة، 
هو على خالف معناه الظاهري “التخديري” 
مثقف،  كل  المثقف،  إلى  مني  دعوة شخصية 
الهوية،  مجهول  أم  تركياً،  أم  كان  سورياً، 
والمجاملة،  للتفاوض  قابلة  غير  دعوة 
ومراعاة “الظروف الموضوعية”، تطلب منه 
فيه  مشتبهاً  يكون شخصاً  أن  بتحريض كامل 
في نظر السلطات الغاشمة، السلطات الغاشمة 

كلها، وفي كل مكان، اآلن خصوصاً. 
شرف المثقف في هذا المعنى، وفي كل معنى، 
مالحقاً،  يكون  وأن  شبهة،  موضع  يكون  أن 
دوره  ألن  وهامشياً؛  وأقلوياً،  ومطارداً، 
يتمثّل في أن يكون عضواً معلوماً، وواضحاً 
ومرئياً ومسموعاً، بل في أن يكون “مزعجاً” 
ومزلزالً، وأن يخالف السائد والمستتب، بحثاً 
عن التغيير: أن يكون فحسب، كينونة المثقف 
عن  التعبير  في  تتجّسد  ما  أكثر  تتجسد  هذه، 
الرأي األصعب، واألخطر واألقل “شعبية”، 
وخصوصاً في اللحظة، التي ال يكون أحد فيها 
على  قادراً  أو  رأي،  إلى  لالستماع  مستعداً 
الرأي مختلفاً،  يكون هذا  به، حين  االعتراف 

ومخالفاً وعكس التيار!

االختالف والمخالفة ليسا مطلوبين في ذاتهما، 
إنهما ما يجعالن اإلنسان، المثقف خصوصاً، 
شيئاً أكثر من مجرد كونه “حادثاً عرضياً في 
الكون” )أندريه مالرو(، شيئاً ما يمكنه من أن 
يكون أكثر من مجرد رقم، وعدد وإضافة في 
ما  أكثر  وهذا  المتراٍص،  الكوني  القطيع  هذا 

نحتاجه اآلن نحن شعوب الشرق األوسط. 
أقول اآلن؛ ألن اللحظة الوطنية، التي نعيشها 
هي لحظة كينونة. وأيضاً هي لحظة اختالف 
ومخالفة، وبقدر ما نكون قادرين على إحداث 
القطيعية  الكينونة  داخل  النوعية  الشروخ 
كوننا  مجرد  نتخطى  أن  نستطيع  الجماعية، 
“حادثاً عرضياً، أو غلطة، أو اصطداماً” في 
يختلف  إذ  المثقف،  من  يتطلب  وهذا  الكون، 
يتلقاها،  أن  ال  كينونته،  يخترع  أن  ويخالف، 

أو يرثها. 
فحسب،  تكَسب  توَرث،  أن  يمكن  ال  الثقافة 
و“االختراع”؛  الجهاد،  بعرق  تكتسب  وهي 
أي بأن يخترع المثقف طريقه )هذا القول هو 
أيضاً لسارتر(، وأن يمشي هذا الطريق، على 
وبهامة  مرفوع  برأس  ويمشيه  يخترعه،  أن 
عالية وأن يكون أنوفاً )ال متعالياً( من أجل أن 
الحريّة،  وجموح  العالي،  الهواء  قيم  يستنشق 
أمام  اآلن  نحن  مكان،  أي  وفي  وهناك  هنا 
نصير  وأن  نكون،  أن  امتحان  كبير:  امتحان 
الوطني  الصعيد  على  فينا  مشتبهاً  أشخاصاً 
أي  وطموحنا،  مشتهانا  هو  وهذا  واإلقليمي، 
الغاشمة،  السلطات  ضد  طريقنا  نخترع  أن 
وأن نختاره بأنفسنا، وأن نمشيه بإباء، وتمايز، 
النهر  طريقة  وعلى  ومخالفة،  باختالف 
العاصي، وأن نفعل هذا، وغيره بالعزم الذي 

ال يخشى التهميش والتنكيل. 

يكون  القطيعية،  في  يندرج  حين  االنسجام 
األمد  هادئة، وطويلة  واستئصال  قتل،  عملية 
للمثقف والثقافة، بل وللحياة أيضاً؛ لهذا السبب 
اختراع  معنى  على  سارتر  أضاف  ربما، 
مطلقاً  اإلنسان  يتمكن  أن  واختياره،  الطريق 
وفي الظروف كلها من أن يختار حياته بالذات، 
وأن يخترعها، ال أن يكتفي باختراع طريقه، 
واختياره فحسب. وهما اختراع واختيار يجب 
المصير  وهذا هو شرط  يوم،  كل  يتجسدا  أن 
اإلنساني مطلقاً، هذا االختراع الدائم، اختراع 
لنفسه، ولحياته، ولطريقه، هو  الدائم  اإلنسان 
ما يجعله يُحدث كوة ضوئية في دهليز المصير 
تخلخل  وجسدها  الكوة  هذه  المعتم،  البشري 
الكينونة القطيعية، وتفتح أثالماً وشروخاً داخل 

المستتب الفردي، والكوني.
أن  يجب  التي  هي  بالذات:  حياتنا  إذاً،  الحياة 
والحر،  الخالق  المثقف  وتُخترع،  تُختار 
لشغب  والمثير  المزعج  والمختلف،  المخالف 

القلق، هو الذي يخترع لنا حيل الحياة، ويقترح 
الدروب ويشقّها، إنه كينونة واختراع، وهذان 
الذات  داخل  الشروخ  بإحداث  إال  يكونان  ال 
القطيعية،  الكينونة  داخل  وأيضاً  بل  الفردية، 

السياسية والمجتمعية.
اآلن، في سوريا وتركيا، المثقف مدعو أكثر 
من أي وقت مضى، إلى أن يكون ذاته، وإلى 
وأمامها،  إليها  الدروب  ويشّق  يخترعها،  أن 
أن  إلى  الضحايا،  غرار  على  مدعو  المثقف 
يتمّرد على جالديه، إذ ليس أكره من الضحايا 
الذين يحترمون جالديهم )سارتر(، هذا التمرد 
الكاملة  الحرية  بطلب  إال  مثمراً  يكون  ال 
يتطلّب  ذلك  كان  وإن  كلها،  المنطقة  لشعوب 
من المثقف، أن يغامر بتحدي السجن الصغير/ 
الكبير: أن يغامر بالخروج من السجن... وإن 

بالدخول إليه من أجل تحطيمه.
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ليلى رشو...
 تجربة االرتحال

 من صومعة
 العشق إلى

 تخوم الواقعية
الجديدة

إن أهم مرحلة جتديدية في الشعر الكردي، كانت، 
كلها،  والوجدانية  الفكرية  بتأثيراتها  وماتزال 
التي أُسست الحقاً  هي املدرسة الكالسيكية، 
كمصطلح نقدي توصيفي، وأثرت بشكل عميق 
كانت  وجوهرها،  الكردية  القصيدة  شكل  في 
مدرسة أحمدي خاني )1650-1706( والذي يعد 
ومؤسسا  الكردي  القومي  الفكر  رواد  من  رائداً 
الشعر  تعدت  أدبية  قامات  إلى  باإلضافة  لها، 
واجلزيري،  كاملولوي  والفلسفة  احلكمة،  نحو 
النورانية،  بالرموز  التي شحنت الشعر  املدرسة 
وإبراز  الصوفية  فالرموز  واإلميان،  والعشق 
تاريخية،  مرحلة  في  الوجداني  القومي  البعد 
عثمانية  لسلطة  والتسليم  باخلنوع،  اتصفت 
إبراز  واألدب  الشعر  خالل  من  فأرادوا  صفوية،  أو 
الكردي،  بالتاريخ  واالفتخار  الروحية،  القيم 
وشخصياته التاريخية، واالعتزاز باللغة الكردية، 
بعد  املدرسة  هذه  وتكللت  التعبيرية،  وقدراتها 
الذي   )1984-1903( خوين  جكر  بظهور  قرون 
شكل شعره نقلة نوعية، وثورة شعرية خاصة 
أسس  فقد  الكرماجنية،  باللهجة  يتعلق  فيما 
الوزن  الرواد  استقت من  منطية شعرية جديدة، 
عرف  ما  أو  الواقعية،  الروح  ومنحها  واللغة، 
يقل  ال  دوره  فكان  االشتراكية،  الواقعية  بأدب 
عن غوركي ولوركا ونيرودا وناظم حكمت، قلده 
ومازال  املعاصرون،  الكرد  شعراء  من  الكثيرون 
عند  حاضراً  ولغته  بأسلوبه،  خوين  جكر  شعر 
الكالسيكية،  الكردية  القصيدة  كتاب  أغلب 
جيل  الحقاً  خوين  جكر  )معطف(  من  ليخرج 

كامل من الشعراء والشاعرات. 

تعّد  رشو،  ليلى  السورية  الكردية  والشاعرة 
التي  الشامخة،  الشعرية  القامات  من  واحدة 
وخاني،  اجلزيري،  وجمالية  صوفية،  من  غرفت 
واكتسبت لغة عميقة، رصعت قصائدها بكل 
ومتانة  سبك  من  الكردية  القصيدة  متتلكه  ما 
إبراهيم  الشاعر  والدها  من  نهلت  وايقاع، 
الشعرية،  الكتابة  وأصول  اللغة  قواعد  رشو 
رسم  في  واألدبية  الفنية  مخيلتها  وساعدتها 
والكتابة  بالرسم  بدأت  إذ  الشعرية،  الصورة 
عالم  نحو  لتنقتل  بداياتها،  في  القصصية 
العميق  إلميانها  الواسع  اخليال  حيث  الشعر، 
تعبيرياً  واألكثر  األقدر  هي  الشعر  لغة  إن 
كغيرها  وتأثرت  والفكر،  الروح  مكنونات  عن 
الكالسيكي،  بالشعر  جيلها  وبنات  أبناء  من 
تخوم  عند  تتوقف  فلم   وصوره،  وبلغته 
حركة  في  التجديد  نحو  اجتهت  بل  التقليد، 
الكردي  الكالسيكي  الشعر  لغة  بني  متاهي 
محاولة  في  احلداثة  واجتاهات  )الكرماجني(، 
وخاني،  اجلزيري  وروحانية  صومعة،  من  للتحرر 
القصيدة بصبغة جديدة، ضمنتها صوراً  لونت 
شعرية حركية، اعتمدت الطبيعة منطلقا لها 
التمست  أنها  تبيان منحاها الشعري، كما  في 
الواقعية املشبوبة بقبسات الصوفيني وواقعية 
املعاشة،  اليومية  احلالة  لتضيف  خوين،  جكر 
ذلك  اكتشاف  وميكن  واحلرب،  الثورة  وتأثيرات 
 Tava« الشعرية   اصداراتها  مراجعة  خالل 

.»Lale û Peyal« و« Hêviyan
اللغة  وبذخ  اإلشراقية،  بالروح  كتاباتها  متيزت   
تعبيري،  كأساس  اليومي  الواقع  والتماسها 
وتخلصت من عملية االستناد واالتكال على ما 
هو مكرر، وكأنها فراشة تطير بجناحي الشعر 
شعرية  فضاءات  في  وحتلق  وجديده،  قدمية 
الشعرية،  التقاليد  أسر  من  حرة  مفتوحة، 
واقعاً  تعلن  التي  الزمن،  صيرورة  مع  متماهية 
الشعرية،  ولغته  أسلوبه  له  جديداً،  تاريخياً 
قربا  أكثر  مواضيع  ضمن  القصيدة  تكتب 
في  وتفكيرها  العاطفي،  لوجدانها  ومالمسة 
تأثيراتها  للثورة  فكانت  احلياة،  شجرة  مسارات 
تكتشف  فاقتربت  ومفرداتها  ومناخاتها 
بالتوثب  مسكونة  بروح  وإجنازاتها  إخفاقاتها، 

واجلرأة واحلراك الثوري. 

شجرة  من  أخضر  غصن  شك  بال  رشو  ليلى 
أكثر  فضاءات  نحو  تتطلع  الكردي،  الشعر 
في  ويلمح  الكردي.  للجرح  ومالمسة  تعبيرية، 
من  والكثير  والوجع،  النزف  من  الكثير  جتربتها 

الفرح والعشق واألمل.

قراءات في اآلدب والفن

آراس برياني

فيدان محمد سكينه عرابو

لكن في  والمأوى،  الطعام  يهجر من موطنه، هو  عندما   يحتاجه شعب  ما  أكثر  لعل   - الشهباء  روناهي/ 
الشهباء يختلف ذلك إذ أن أهالي عفرين يخلقون األمل والحياة من العدم، ومكتبة سردم خير مثال؛ لنشر الوعي 

والثقافة متحدين بذلك االحتالل.

في ظل التهجير.. محاوالت لبناء 
جيل واٍع مثقف

مهرجان كوباني األدبي يختتم أعماله بتكريم الفائزين

قيم الهواء العالي، وجموح الحرّية

اإلعالم الحّر بين الكلمة الحرة، ورهان المستقبل
آزاد كردي

من اإلنصاف القول: إن اإلعالم بمناطق شمال 
النمو  من  مرحلة  إلى  وصل  سوريا،  وشرق 
والنضوج، وعلى أية حال ال يختلف اثنان، أن 
هذا األمر لم ير النور إال بعد سنوات عجاف، 

وجهد جهيد.
على  تسيطر  التي  دمشق،  حكومة  أمعنت 
األسد  عاماً،  خمسين  منذ  فيها  الحكم  مقاليد 
األب، ومن بعده األسد االبن، في بث خطاب 
التمايز  تلوين  في  وتفنن  والتفرقة،  الفرقة 
الديموغرافي، والطبقي من منطقة إلى أخرى، 
وال شك أن منطقة شمال وشرق سوريا، ضمن 

هذه الحسابات العملياتية العنصرية.
السلطة  منظور  وفق  المنطقة  هذه  ُعدّت  لقد   
من الدرجة الثانية، بل يمكن الذهاب إلى أبعد 
من ذلك، بأنها مهضومة الحق إدارياً وسياسياً، 
بعرف  محكومون  سكانها  بأن  إليها  وينظر 
البداوة، وضمن هذه المنطقة يتم تجاهل السكان 
عمداً ببعض الفوارق، التي تخدم أجندته، حتى 
والتخلف،  الجهل  شيوع  األمر  تطلب  وإن 
ولعل أهم ما ُحرمت منه هذه المنطقة النواحي 
السياسية، والتعليمية، واالقتصادية، وغيرها.

ُحرمت  المنطقة  هذه  أن  عليه،  المتفق  ومن 
السورية  فالجزيرة  اإلعالم،  وهو  األهم،  من 
تديرها  التي  سوريا(،  وشرق  شمال  )منطقة 
كسر  في  الفضل  لها  كان  الذاتية،  اإلدارة 
النمطية السائدة وقتئٍذ، وأولى إنجازاتها الحفاوة 
بما يعنيه اإلعالم، وأهميته، وضرورته كعامل 
ومن  المستقبلية،  سوريا  لدمقرطة  رئيسي 
إسهامات اإلعالم الجلية، وببساطتها، الخروج 
من قوقعة األبواق الرسمية، التي تبجل السلطة 
وأهدافها، والحقيقة أن ال نهضة ترتجى من أي 
عنه،  في ظل حجب شمسه  تنموي،  مشروع 

وتكميم األفواه.
ومع انطالق الحراك الثوري السوري في عام 
2011 كان لإلعالم المحلي، وتنسيقات الثورة 
وألول  وأزالمها،  السلطة  هرم  هز  في  دور 
للسالح،  كمواز  اإلعالم  يطرح  آنذاك  مرة 
المرتزقة،  سيطرة  مع  تغير  الحال  أن  إال 
خالل  من  اإلعالم  استثمار  أحسن  فداعش 
نشاطه اإلرهابي، والسيطرة على العقول قبل 
بإصداراته  ونافس  األرض،  على  السيطرة 
األفالم  كبرى  وأناشيده  الوحشية،  المرئية 
اإلعالمية،  الخبرة  ولوال  العالمية،  السينمائية 

لما تمكن من إحداث هذا الفارق. 

وأولت اإلدارة الذاتية اإلعالم أهمية كبرى، من 
إحداث صيرورة سياسية، واجتماعية  منطلق 
واقتصادية، طالما كانت في فترة سابقة مغيبة، 
ديمقراطي حقيقي،  بنيوي  تغيير  إلى  وبحاجة 

يرتكز على أسس ليبرالية.
كلها،  السورية  األطراف  أن  الواضح  ومن 
اعتمدت على النشاط اإلعالمي قبل كل شيء، 
كركيزة ال مناص منها. وبدا أن الصراع فيما 
بينها لن يكون عسكرياً أكثر من كونه -بدرجة 
وباتت  إعالمياً،  أوسع-  لشريحة  موجهاً  أكبر 
خارجية،  أجندة  من  تتغذى  األطراف  هذه 
السوري  الحل  حتى  دولية،  تجاذبات  ووفق 

صار بعيد المنال.
 وعلى ضوء ذلك، فحكومة دمشق تراهن على 
حسم األزمة السورية باالتجاه العسكري، لكن 
ذلك ال يمنعها في الوسائل اإلعالمية من اعتبار 
أن  اإلعالم  كونية، ويحاول  ما حدث مؤامرة 
الهائل،  الدمار  واإلغماض عن  أوهامه،  يبث 
وفبركة ما يجري على كون األسد هو المدافع 
اإلعالمي  فالخطاب  ولذا  للبالد،  والحامي 
أو  »األسد  شعار  ضمن  الواقع  في  يكرس 

نحرق البلد« وال أمل له من فواق.
األخرى  فهي  المسلحة،  المعارضة  أما 

هذه  تعيش  إذ  األسد،  من  حاالً  أفضل  ليست 
لها  فيخيل  نفسها،  مع  انفصاماً  المعارضة 
أنها حققت انتصاراً، بينما يتضح شتاتها، وال 
قصور  يعيب  وما  تماماً،  فشلها  بالمرة  تدرك 
السياسي  المشروع  غياب  لديها  اإلعالم 
ونحا  التخوين،  خطاب  إلى  فضالً  الواضح، 
اإلعالم في ذلك المنحى الوظيفي، الذي يعزز 
الشعب  لرعاية  التوجيه  ال  رعاته،  دور  من 

وفق منظورين:
األول  الصف  قيادات  تضخيم صورة  األول: 
المسلحة،  أو  السياسية،  المعارضة  من 
الجانبين  القصور في  إزاء  وتبييض وجوههم 
بوقاً  ذلك  بناء على  السابقين، وصار اإلعالم 
االنفالت  أن  رغم  السلطة،  إمالءات  يردد 
والعسكرية  السياسية،  المفاصل  ينخر  األمني 

النخبوية كلها.
والتنمية  العدالة  حزب  أدلجة  نقل  الثاني: 
التركي، ويتم توظيف الخطاب اإلخواني عبر 
وسائل إعالم كثيرة، رغم أن هذا الخطاب هو 
األرض،  على  واالقتتال  الصراع،  أجج  ما 
توجيه  في  التركي  االحتالل  دولة  وتمعن 
الرئيس  أن  مثل:  زائفة،  أوهام  الى  الشعب 
اإلسالمي،  العالم  زعيم  أردوغان،  التركي 
االحتالل  يمتطيه  صهوة  إلى  تحول  فاإلعالم 
في  له  حاضنة  إيجاد  منه  رغبة  التركي 

إليها في فلسطين، وليبيا،  التي يصل  البلدان، 
المسلحة  الفصائل  خالل  من  وسوريا  وقطر، 
الشديد  التسييس  عن  ناهيك  الراديكالية، 
فهو  الصدد  هذا  وفي  كلها،  لألخبار  المبطن 
ال يمانع من تزييف الحقائق، ونشر التضليل، 
ويضمنها معلومات مزيفة »ال تسمن وال تغني 
من جوع«، وهو كبيت شعر جرير حين قال: 
»فغض الطرف أنك من نمير   فال كعباً بلغت 

وال كالبا«.
فال  الذاتية،  اإلدارة  في  اإلعالم  إلى  وبالعودة 
شك أن هناك تطوراً غير مسبوق، رغم العمر 
الحد،  إلى هذا  نتوقف  القصير، لكن علينا أال 
العمل على تطويره، وإال ستصيبه  ينبغي  بل 

الشيخوخة والهرم قبل األوان. 
الذاتية  اإلدارة  إعالم  أن  المبدأ،  حيث  ومن 
استطاع خالل ردح من الزمن خلق الصورة 
ويعيش  عاش،  الذي  مجتمعنا،  في  الحقيقية 
استمرار  ظل  في  العجاف  أوقاته  أصعب 
الديمقراطي  للوسط  ونتيجة  السورية؛  األزمة 
السليم وقانون إعالم مرن، ومتطور، انتشرت 
عشرات الوسائل اإلعالمية في مناطق شمال 
وتعلي  بالحقيقة،  تصدح  سوريا،  وشرق 
الميزة  هذه  كانت  ربما  بل  الحرية،  شأن  من 

الحاضر الغائب في إعالم اآلخرين.     
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 الهوية
الشخصية

وطريقة  تصرفاتك  خالل  من 

والوسط  ذاتك،  مع  تفكيرك 

هذه  على  والتركيز  احمليط، 

هويتك  ستجد  التصرفات 

اإليجابية،  والنقاط  الشخصية 

والسلبية املوجودة فيها:

مثال: )هل أنت شخص ضعيف... 

قوي... هادئ...... منضبط....... 

حساس...  عاطفي... 

انفعالي...... مزاجي.......(.

سمة  ستظهر  آخر  مبعنى 

أمام  كشاشة  شخصيتك 

ناظرتك، واجبي أن أقدم لك بعض 

في  تساعدك  التي  اإلرشادات، 

إيجاد هويتك الشخصية.

1_ إذا كنت متسرعا في األحكام 

على اآلخرين يعني: إنك شخص 

منفعل. 

من  العالم  ترى  كنت  إذا   _2

مثل  أغراض  أو  ممتلكات  خالل 

)السيارة... بيت كبير....( يعني 
إنك تبني حياتك على أشياء غير 

ثابتة )شخصية غير ثابتة(.

على  حياتك  تركز  كنت  إذا   _3

)األمانة ـ االحترام ... العمل اجلاد 
تؤمن  شخص  إنك  يعني   ).......
القيم،  على  مبنية  احلياة  بأن 

األمان  بر  الى  توصلك  التي  وهي 

والنجاح )شخصية متزنة(.

على  حياتك  تركز  كنت  إذا   _4

حتظى  لكي  األصدقاء؛  امتالك 

إنك  يعني،  والشهرة  بالقبول 

أو  مبادئك  على  تساوم  شخص 

تغيرها، وفق ما يتناسب مصالح 

على  حياتك  فتبني  أصدقائك، 

)شخصية  مستقر/  غير  اساس 

مهزوزة(. 

بأن  املدرسة  في  التركيز   _5

أن  وتنسى  الدرجات،  أعلى  حتقق 

الغرض األساسي من املدرسة هو 

التعلم، مبعنى إنك شخص تركز 

بأن احلياة تقاس بالدرجات.

6_ إذا كنت شخصا حتب امللذات، 

وبذلك  أهوائك  وراء  تركض  يعني 

تدمر ذاتك )شخص غرائزي(. 

من  كل  على  ترد  كنت  إذا   _7

أنك  يعني  بحقك،  يخطئ 

شخص غير متسامح )منتقم(. 

أن  على  حياتك  تركز  عندما   _8

تكون شخصا منضبطا ومرنا مع 

الناس، يعني إنك شخص متميز 

وناجح.

توضح  التي  اخلطوات  هذه بعض 

مبعنى  الشخصية  هويتك  وتبني 

آخر. 

 )تقدير الذات + فاعلية الذات = 
الشخصية(.

البوصلة

د. هاجار رستم عبدالفتاح

قامشلو/ دعاء يوسف ـ أشارت إدارية المرأة في لجنة البلديات بمقاطعة قامشلو »سالفا طاهر« إلى قيام مشاريع 
جديدة في عام 2022 من شأنها النهوض، وخلق فرص عمل جديدة للنساء في قامشلو، وضواحيها، متخطية 

بذلك العوائق، التي تعترض طريق نجاحها.

لجنة المرأة في بلدية قامشلو.. أعوام مليئة باإلنجازات 
ومشاريع جديدة قيد التنفيذ

الزراعة المنزلية باب رزق ومصدر سعادة

المؤسسات،  في  المرأة  دور  تفعيل  إن 
يتطلب  البلديات  ضمنها  ومن  والمراكز، 
األقسام  داخل  المرأة  لتُدرج  حقيقياً  استثماراً 
المختلفة حسب ميولها، ومنحها الفرصة؛ لكي 
بعيدة  رؤية  وفق  والمعرفة،  الخبرة  تكتسب 
المدى؛ لكي تتمكن من تطوير الواقع الخدمي، 
كما إن المرأة أخذت دور الريادة في مؤسسات 
خاص  وبشكل  تأسيسها،  منذ  الذاتية  اإلدارة 
لمساعدة  بمشاريعها؛  فقد سعت  البلديات،  في 
هذا  وفي  لهن،  عمل  فرص  وتوفير  النساء، 
في  اإلدارية  مع  لقاء  لصحيفتنا  كان  اإلطار 
لجنة البلديات، بمقاطعة قامشلو، سالفا طاهر، 
الجديدة،  المشاريع  عن  بدورها  حدثتنا  التي 

التي تقوم بها.

مشاريع تستهدف األطفال 
والنساء األميات

إن عمل المرأة، ينقسم إلى قسمين في البلدية، 
في  المرأة  أمور  ينظم  تنظيمي  األول  فالقسم 
مشاريع  على  يقف  الثاني  والقسم  البلدية، 
يوجد 37  أنه  إلى  أشارت سالفا  وقد  المرأة، 
بلدية  كل  وفي  ونواحيها،  قامشلو  في  بلدية 
التنظيمي  الوضع  يدير  للمرأة  مكتب  يوجد 
بشكل عام للنساء، ويعتني بالمشاريع الخاصة 

بهن. 
في  العمل  طريقة  إلى  سالفا  تطرقت  وقد 
منسقية  »يوجد  للبلدية:  المقترحة  المشاريع 
على  تقف  التي  وهي  بلدية،  كل  في  للمرأة 
المشاريع  في  القرار  لتأخذ  المرأة،  قرارات 
نقدم  أن  ودورنا  الطفل،  أو  بالمرأة،  الخاصة 

هيئة  موافقة  وبعد  العامة،  للمنسقية  المشروع 
في  العمل  نباشر  وعليه  المحلية،  اإلدارة 

المشروع«. 
وطبيعة المشاريع، التي تقوم بها لجنة المرأة 
في البلدية تستهدف األطفال والنساء، والسيما 
تلك التي ال يملكن شهادات: »يوجد الكثير من 
النساء غير قادرات على تأمين قوت يومهن، 
األعمال  الكثير من  العمل؛ ألن  يستطعن  وال 
وخبرات،  شهادات  تتطلب  الحالي،  وقتنا  في 
فرصة؛  لهن  نؤمن  المختلفة  بمشاريعنا  فنحن 
التي  المشاريع،  تلك  تنمية  في  دورهن  ليثبتن 

تناسب طبيعة كل امرأة منهن«.
الخاصة  المشاريع  من  بالعديد  البلدية  وقامت 
كمطعم  الماضية،  األعوام  ضمن  بالمرأة، 
جارجيال في ديرك، والذي تعمل فيه قرابة عشر 
نساء، وكافتيريا أفيستا ضمن الحديقة العامة، 
ومركز أدى، لتعليم اللغات، والكومبيوتر في 
ديرك، وحدائق للمرأة، ومحالت لبيع األلبسة 
للمعجنات  ومحالت  وأفران  توبو،  بلدية  في 
التي  المشاريع،  من  والعديد  والحلويات، 
ساعدت المرأة في تحسين وضعها، ومدت يد 
البلدية على افتتاح  العون لها، وماتزال تعمل 

مشاريع أكثر للمرأة، واألطفال.

مشاريع قيد التنفيذ

والتي  البلدية  بها  بدأت  التي  المشاريع،  وعن 
سالفا:  بيَّنت  2022م  عام  في  المرأة  تخص 
أن التركيز األكبر هذا العام كان منصبا على 
هناك  وأن  األم،  بالمرأة  تهتم  التي  الحدائق، 
الكثير من المشاريع على وشك االنتهاء منها: 
االنتهاء  على  شارفت  التي  مشاريعنا  »من 
مغسلة سجاد في قامشلو، تم انجاز 90% منها، 
بنسبة  منفذة  حميس  تل  في  أطفال  وحضانة 
ومشتل،  وحديقة  الناحية،  في  وحديقة   ،%80

وورشة خياطة في بلدة عكاظ«.
وأضافت سالفا: أن هناك مشاريع قيد التنفيذ: 
في  العام  هذا  المشاريع  من  بجملة  قمنا  »لقد 
)في  ومنها  والبلدات،  النواحي  من  العديد 

التنفيذ،  قيد  ومشتل  عامة،  حديقة  عامودا 
وفرن حجري ببلدة توبو، وحديقة ببلدة توبز، 
ومشغل  سعدون،  سنجق  في  خياطة  ومشغل 
في  وحديقة  براك،  تل  ناحية  في  آخر  خياطة 
البير،  خربة  في  وحديقة  كوجر،  تل  ناحية 
كركي  وفي  كريفاتي،  في  أطفال  وحضانة 
لكي حضانة أطفال وحديقة، وحديقة في ديرك 
مشاريع  إقامة  على  ونعمل  شيرا،  كري  في 
بلدة  في  وحديقة  آغا،  جل  ناحية  في  حدائق 
وحديقة  عامودا،  بلدات  في  وحدائق  كيشكة، 
تربه  في  وارشين  حديقة  عامودا،  في  المرأة 
سبيه، وحديقة بقرية أبو فرع، ومازالت هناك 
مشاريع قيد الدراسة، كمشغل الخياطة في بلدة 

تل برك، وسكن نوجيان في قامشلو(«.

صعوبات ومعوقات

الواقع  وتغيير  القرارات،  في  المرأة  إشراك 
البنيوي  الواقع  وهو  المرأة،  منه  عانت  الذي 
االجتماعي، الذي عمل على إفشال دور المرأة 
من  هي  بنفسها  للنهوض  لها،  خطوة  كل  في 
البلديات بشكل عام  المرأة، ففي  أولى أهداف 
أثبتت المرأة جدارتها، فاليوم تعمل في البلدية 

وموظفات،  إداريات،  من  امرأة   500 قرابة 
نوهت  كما  المرأة،  مشاريع  في  وعامالت 

سالفا طاهر.
وقد واجهت المرأة العديد من الصعوبات منذ 
يؤثر  ما  أكثر  وكان  البلدية،  في  عملها  بداية 
في  المتحجرة  والتقاليد  العادات،  هي  عليها 
كون المرأة حبيسة المنزل، فلم يتقبل المجتمع 
المجتمع، ورئيسة  في  قيادية  المرأة  تكون  أن 
الرجال، وتقف على  البلدية، وتدير أمور  في 
عمال النظافة، وهذا ما بينته سالفا في قولها: 
والعاملة،  اإلدارية  المرأة  المجتمع  يتقبل  »لم 
عبر  وتحفيزها  المرأة،  بتنظيم  بدأنا  أننا  إال 
المجتمع؛  حاجز  كسر  فاستطاعت  مشاريعنا، 
يعاملها  الذي كان  فالرجل  لها،  لتتغير نظرته 
معاملة متدنية، اليوم يراها امرأة ناجحة قادرة 
على المساعدة معه في ميزانية المنزل، واتخاذ 

القرارات المصيرية«.
وتمنت سالفا في ختام حديثها، أن تكون المرأة 
قادرة على إخراج المرأة الناجحة في داخلها: 
»كل امرأة في داخلها شخص ناجح، ومواهب 
داخلها،  في  دفينة  لكنها  بناءة،  وأفكار  وإرادة 
ولم نستطع بعد مساعدة النساء كلهن، بالخروج 

من قفص المجتمع ليثبتن جدارتهن«.

الزراعة  تعّد  ـ  المحمود  مثنى  كوجر/  تل 
األسرة  تمّكن  التي  الوسائل،  إحدى  المنزلية 
حاجتها  لسد  زراعية؛  محاصيل  إنتاج  من 
من الغذاء، وبيع الفائض لتوفير مصدر دخل 

جديد لها.
في  خالق  السوري  المواطن  كان  ما  دائما 
فكرة  المنزلية  الزراعة  فكرة  وتعد  تفكيره، 
تشكل  حيث  كلها،  األصعدة  على  جدا  مفيدة 
لمسة  تضفي  وهي  المنزلي،  لالقتصاد  رافداً 
من الجمال داخل المنازل، كما لها فوائد أخرى 
منها كسر الملل، وملء الوقت بعمل مفيد، من 
المنزلية  الزراعة  فرضت  المنطلقات  هذه 
شمال  أنحاء  في  الريفي  المجتمع  على  نفسها 

شرق سوريا. 

منفعة اقتصادية

األراضي  وقلة  السكان،  أعداد  تزايد  مع 
وتزايد  المعيشة،  غالء  وارتفاع  الزراعية، 
نحو  المحلية  األسر  لجأت  الفقراء،  أعداد 
الزراعة المنزلية كأحد الحلول؛ لسد حاجيات 
أنواع  أحد  وهي  الغذائية،  المواد  من  األسر 
الممارسات، التي تعود على الفرد بالعديد من 
الفوائد، من حيث إضفاء لمسة جمالية للمنزل، 
وتوفير  وصحي،  آمن  منتج  على  والحصول 
أسعار  شهدت  حيث  األسرة،  لمعيشة  دخل 
الخضروات في المنطقة، أخيراً ارتفاعاً كبيراً، 
الدعم  رفع  منها  األسباب،  من  للعديد  وذلك 
األمطار،  كميات  وتراجع  المزارعين،  عن 

الذي أثّر بشكل مباشر على مجاري األنهار، 
وموجات الصقيع والغبار، وغالء المحروقات 
إلى  إضافة  المياه،  استجرار  في  المستخدمة 
استمرار التصدير باتجاه دول الجوار، ما زاد 
المنتجة  الطلب بشكل كبير على الخضروات 
اضّطر  باألسعار،  االرتفاع  هذا  ففي  محلياً، 
الكثيرون من أهالي إقليم الجزيرة، وجل أهالي 
شمال وشرق سوريا، إلى استغالل المساحات 
شرفاتها،  وعلى  منازلهم  قرب  الصغيرة 
واألسطح من أجل زراعة الخضار األساسية، 
التي لم يعودوا قادرين على تأمينها، ولم تعد 

تدخل في قائمة الوجبات إال نادراً.

عادات وتقاليد

حديثها  في  المحمود  المواطنة سمر  وأشارت 
الزراعة  أن  إلى  »روناهي«،  لصحيفتنا 
تعود  التي  الممارسات،  إحدى  هي  المنزلية 
على الفرد بالعديد من الفوائد، من حيث إضفاء 
منتج  علي  والحصول  للمنزل،  جمالية  لمسة 
األسرة،  لمعيشة  دخل  وتوفير  وصحي،  آمن 
كما  الحراري،  االحتباس  عملية  من  والتقليل 
النباتات  ومتابعة  المنزلية  الزراعة  عملية  أن 
ورعايتها تؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية، 
والتوتر،  والقلق  االكتئاب  أعراض  وتخفيف 
عبارة  المنزلية  الزراعة  في  العمل  أن  كما 
من  وهي  الرياضية،  للتمارين  ممارسة  عن 
المتوارثة بشكل  العادات والتقاليد االجتماعية 
عام في القرى وال يمكن تصور المنزل الريفي 

التي  بالخضار،  مليئة  منزلية  حديقة  دون 
الخضار  تناول  تطوير عادة  في  أيضاً  تساهم 
باستمرار لدى األطفال، وكذلك االستمتاع بها 
فضال  األسرة،  ألفراد  الفراغ  أوقات  وشغل 
أن  كما  السوق،  إلي  الذهاب  وقت  توفير  عن 
لكنه  الزراعة،   حلم  لديهم  ممن  الكثير  هناك 
له  تحقق  التى  الزراعية،  األراضي  يملك  ال 

هذا الحلم.

شغف وهواية

قرى  عدة  في  »منزليون«  مزارعون  أجمع 
محيطة ببلدة تل كوجر، أن الزراعة المنزلية 
الجانب  على  سواء  وهوايةً،  شغفاً  أضحت 
والمثابرة،  والصبر،  كاالنضباط  الشخصي 
أو بالتسلية واستغالل وقت الفراغ، في تجربة 
بيئية جمالية رائعة، تنتشر في حدائق البيوت.

جميل  بعائد  أتت  المنزلية  الزراعة  إن   
النفسية  الصحة  على  انعكس  وإيجابي، 
والجسدية، فالنباتات نعمة إلهية ال تبخل على 
من حولها بأطيب الثمرات، وتجود على البيئة 
بصفاء النسيم، وتتجلى بمنظر يبهج األبصار، 
الزراعة  بأن  أفادت  الجسدي  الصعيد  وعلى 
والرياضة،  التأمل  أنواع  أحد  تعدّ  المنزلية 
ومرونتها  البدنية،  لياقتها  أداء  من  ترفع  التي 
الجسدية، ما ينعكس على صحة القلب والعظام 

والعضالت.

نجاحات املرأة يف الزراعة 
املنزلية

في كثير من المجتمعات تتولى المرأة العناية 
المسؤولة األولى  باعتبارها  المنزلية  بالحديقة 
أن  كما  أرجائه،  بجميع  المنزل  إدارة  عن 
المرأة هي التي تقوم باختيار نوعية األطعمة، 
اهتمامها  عن  ناهيك  ألسرتها،  توفرها  التي 
بالنواحي الجمالية في المنزل، وحبها للجمال 
والفنون والحديقة تضيف جماال للمنزل، وتوفر 
مساحة ألفراد أسرتها للراحة واالستجمام، لذا 
بحديقة  للعناية  المرأة  تتجه  أن  الطبيعي  من 
هو  الرئيس،  الغرض  أن  أكدوا  كما  منزلها، 
ألفراد  وصحية  طازجة،  خضروات  توفير 
أسرهم بحيث تكون خالية من المواد الكيماوية 
الضارة بأبنائهم، وهذا يدل على اهتمام المرأة 
الصحي  الغذاء  وتوفير  المنزلية،  بالحدائق 
والطازج ألفراد أسرتها؛ لذا من المهم التركيز 
الحدائق  تطوير  في مجال  المرأة  تثقيف  على 

المنزلية.

الرسالة في الباب.. والجواب في عفرين!
رامان آزاد 

الشرقي  حلب  بريف  الباِب  منطقة  شهدت 
يشي  عنيفاً،  فصائليّاً  وصراعاً  أمنيّاً  توتراً 
المرتزقة،  اختراٍق عميٍق في فصائل  بوجوِد 
بتدخِل  التركّي  االحتالل  سلطات  فأوعزت 
المحتلة  عفرين  إلى  الشام«  تحرير  »هيئة 
واالنتشار في عدٍد من قراها، وأخذت قواتُها 
فاتورةَ  ارتفعت  أن  إلى  المتفرجِ،  موقَف 
الدم، فاجتمعت بأطراِف الصراعِ وأملت على 
سابِق  إلى  الوضَع  لتعيَد  شروطها،  الجميع 
الوحيدةُ،  مرجعيتهم  أنّها  وأفهمتهم  عهده، 
في وقٍت تهدُد بشّنِ هجمات جديدٍة، لتوسيع 

الجغرافيا التي تحتلها.  
 

بالون اختبار كلفته 25 قتيل

هناك أكثر من طرٍف يمكنه استثمار الفوضى 
األمنيّة واالشتباكات في مدينة الباب المحتلة، 
اختراٍق  بوجوِد  يشي  وقوعها  األسلوَب  لكّن 
عميٍق في صفوِف فصائل المرتزقة، وبخاصة 
االحتالل  سلطاُت  فبادرت  اإلخوانّي،  التياِر 
المرتزقة  الحتوائها، واالجتماع مع متزعمي 

إلعادةِ األوضاعِ إلى ما كانت عليه.
التصعيِد،   فصائُل المرتزقة كانت مجرد أداةَ 

ووحدها  وأسبابها،  األحداِث  أبعاد  تدرك  وال 
سلطاُت االحتالِل التركّي التي أخلت مواقعها 
لتزيدَ من حرارةِ التوتِر ويرتفَع عددُ الضحايا 
أن  أرادت  فقد  الجواُب،  لديها  قتيل   25 إلى 
العديدَ من الرسائِل إلى جهاٍت مختلفٍة،  تبعَث 
ومألت فراَغ االنتظاِر للحصوِل على موافقٍة 
دوليّة للقيام بشن هجمات جديدة، ويمكُن اعتباُر 
كّل ما حدث »بالون اختبار« لكّلِ الجهاِت ذاِت 
ولعلها  عسكريّة،  ومجموعات  دوالً  العالقِة، 
بذلك باتت أقرَب إلى قراِر البدِء بشن الهجمات، 
ولذلك جدّد الطيراُن الحربّي الروسّي طلعاته، 
وحلّق فوق مدن عفرين وإعزاز والباب، إال أّن 
تبقى في إطاِر االستعراِض  الروسيّةَ  الخطوةَ 
وتأكيِد الحضوِر، وال تعني الرفَض القطعّي، 
تماماً كتصريحِ الفروف الضبابّي في أنقرة في 
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بالبقاِء بحاجٍة ماّسة لشن  المهووُس  أردوغان 
الرافضة  والمواقُف  انتخابيّة،  لدواعٍ  هجمات 
القراِر  اتخاِذ  على  إصراراً  أكثر  تجعله  لها 
واحٍد،  جانٍب  من  قراٌر  يُستبعدُ  وال  بشأنها 
إذ  قوميّاً،  بطالً  األتراك  الناخبين  أمام  ليظهَر 
لطالما تحدث عن اتفاقات سيفر ولوزان وأنّها 
فُرضت على تركيا بسبب ضعفها أمام اإلرادة 
االستعراضيّة  المواقف  يدمن  ولذلك  الدوليّة، 

والتحدّي.
تضمَن  أن  بمجرِد  محتملةً،  الهجمات  ستبقى 
الخسارة!  ومحدودةَ  خاطفةً  تكوَن  أن  أنقرة 
بل  كبيراً،  عسكريّاً  تتطلُب عمالً  ال  والمسألة 
سابقاتها،  من  أكثر  نظيفةً  هجمات  تكون  أن 
قضيِة  إنهاُء  هو  فالهدُف  ثانية  جهة  ومن 
منطقِة  في  عفرين  أهالي  وبقاء  عفريِن. 
للقضية،  استمراٌر  هو  والمخيمات  الشهباء 
وإبعادهم من المنطقة يعني إرجاَء القضيِة إلى 
وتثبيِت  تذويبها  مسار  في  ُمسّمى،  غير  أجل 
التغييِر الديمغرافّي، وسيستمر بناُء التجمعاِت 
إعادة  خطة  إطاِر  في  أعلى  بوتائر  السكنيِّة 
مليون الجئ سوريا »قسراً« وكّل ذلك يخدُم 
 2023 حزيران  وحتى  االنتخابيّةَ.  األهداَف 
حلُّ  تمَّ  األتراك  للناخبين  أردوغان  سيقوُل 
آمنةً،  باتت  التركيّةُ  والحدودُ  الالجئين  قضية 
هم  سوريا  في  المناطَق  تلك  يسكنون  ومن 

الموالون لنا.
عمالً  التركّي  الغزو  مواجهةُ  كانت  وإذا 

تحقيق  في  إفشاله  الممكن  من  أنّه  إال  صعباً، 
أهدافه، ونقطةُ ضعف أنقرة هي الخسارةُ في 
أمام  كاهله،  ذلك سيثقل  األتراك، ألّن  الجنوِد 
بواباِت  وسيفتح  األتراك،  وعموم  المعارضة 
الطريَق  ويقطُع  الحاكم،  الحزِب  على  جنهم 

على استثمار الغزو انتخابيّاً.

شبهة التوقيت

سياسّي  عمٍل  أّي  فهِم  في  هاٌم  عامٌل  التوقيُت 
أردوغان  أعلن  لماذا  سألنا  ولو  أو عسكرّي، 
الجئ  لمليون  الطوعيّة  العودة  مشروع 
إنّها محاولة  سورّي، لكانت اإلجابة بال تردٍد 
النتزاعِ هذا الملف من يِد المعارضِة التركيّة، 
مجرد  ولكن  االنتخابّي!   للسباق  والتحضير 
فأضاف  تكفي،  ال  الالجئين  عودة  خطة 
أردوغان إلى اللعبة عامالً آخر، بعنوان األمن 
الحدوِد  خارج  إنجازاً  يتطلب  واألمر  القومّي 
في  نصراً  ترجمته  ويتم  شعبيته  به  يرمم 

صناديق االقتراع التي تقرر مصيره!
موسكو  موافقة  على  أردوغان  يحصل  لم   
وواشنطن، رغم عربدته داخل الناتو، ورفض 
األطلسي،  النادي  إلى  وفنلندا  السويد  انضمام 
بالعدوان  التهديد  بين  ما  الفراغ  كبر  وبذلك 

الماضية  األيام  خالل  حدث  وما  والتنفيذ. 
دون  الميدانّي،  بالتصعيد  االنتظار  فراغ  مأل 
وفي  تكسب!   أنقرة  لعل  بل  خسارة...  أّي 
مارع  مدينة  اإلثنين  زار  االنتظار  فراغ 
كيليس،  ووالي  التركّي  الداخليّة  وزير  نائب 
لمتابعة المشاريع... وهو إجراٌء ال يتصُل بشن 

الهجمات، بل بخطة إعادة الالجئين!
جاء  فقد  االشتباه،  محلَّ  الحدِث  توقيت  يبقى 
على وقع اشتباكات في الباب وجرابلس، فيما 
وقٍت  في  ُعقد  اجتماعاً  أّن  معلومات  أفادت 
أتراك دخلوا إلى عفرين  سابٍق وضمَّ ضباطاً 
عبر قرية حمام ومتزعمي الفصائِل في مدينة 
المعابر،  فتح  حول  االجتماع  وكان  عفرين، 
المعابِر...،  فتحِ  على  التركّي  الجانُب  ووافق 
الفصائل  ولكن   . روسيٌّ طلٌب  ذلك  إّن  وقالوا 

تذمرت.
طرح  يعني  »النصرة«  عن  الحديث  مجرد 
هاجس  يشّكل  والذي  العالق،  إدلب  ملف 
للمرتزقة  المتعددة  الجنسيات  بسبب  موسكو 
ألبان  وإيغور  وداغستان  وشيشان  )أوزبك 
يهم  وما  العربيّة(،  الجنسيات  من  والعديد 
موسكو هم مرتزقة الجنسيّة الروسيّة الذين ال 
إدلب  بملف  تتمسُك  وأنقرة  بعودتهم!  ترغب 
طرحت  أن  وسبق  حسابه،  على  تسويٍة  لعقِد 
تتعلُق  كما  وجوارها!  رفعت  بلدة  مقابل  ذلك 
المسألةُ بحرِب الطرق، فموسكو تطالُب بفتحٍ 
آمٍن للطريِق الدولّي إم ــ 4، فيما تطلب أنقرة 

بطريِق غازي عينتاب الدولّي!

شبهة التنفيذ

طيلةَ ساعاِت النهاِر يوم السبت 20022/6/18 
كان االنشغاُل كبيراً بجبهاِت الباِب وجرابلس 
وأحرار  »الشامية  مرتزقة  بين  واالشتباكاِت 
الشام«، فيما كانِت المتغيراُت مساًء أكثر ُعمقاً 
التوقيُت،  يستوقفنا هو  ما  في عفرين  وأخطر 
التهديداُت  فيه  تصاعدت  الذي  الوقِت  ففي 
في  عفرين  أهل  على  وشيٍك  بعدوان  التركيّةُ 
الباب  في  فصائليّاً  اقتتاالً  أّن  نجدُ  الشهباء، 
لتغيَّر  عفرين،  مدينة  في  ليالً  نتائجه  تنعكُس 

المعطى الميدانّي. 
تداوُل خبِر إخالِء  تم  بيومين  االشتباكاِت  قبل 
وكفرجنة،  إعزاز  بين  ما  عسكريٍّة  مقراٍت 
وقالوا إّن السبَب ورودُ معلوماٍت عن استهداٍف 
ليالً  السبت  ويوم  للمنطقِة...  محتمٍل  روسّي 
يوجدُ سجٌن،  تم إخالُء معسكر كفرجنة حيث 

ونُقل المعتقلون إلى مدينة اعزاز.
حدث  ما  تفسير  يمكن  ال  العسكرّي  بالمعطى 
الصدمة  من  حالة  تخلق  والتي  بالمفاجأة، 
واالضطراب واالرتباك أوليّة، في خط التماس 
األول، ولكن القوات سرعان ما تمتص الصدمة 
المهاجمين،  وتقاوم  الدفاع،  حالة  إلى  وتنتقل 
في خطوط خلفية وتنفذ بهجمات معاكسة، ذلك 
لم  باعتبارها  قوتها،  رصيد  تستهلك  لم  ألنّها 
الخطوط.  أولى  في  مباشرة  مواجهات  تخض 

أي أن المسألة نفسيّة بالدرجة األولى.
إلى  مقسمة  عفرين  منطقة  أّن  الثانية  المسألة 
افتراض  وبحال  وعسكريّة،  أمنيّة  قطاعات 
أّن فصيالً لم يواجه عدوان مرتزقة »الهيئة« 
أن  يجب  الفصائل  بقية  فإّن  آلخر  أو  لسبٍب 
تقوم بتلك المهمة، وبخاصة مع وجود غرف 
ثائرون«  »هيئة  قبيل  من  مشتركة  عمليات 
العديد  البناء« وفي كّل منها تنضوي  وحركة 

من الفصائل! 
ميدانياً تقدَّم مرتزقة »الهيئة« السريعِ اعتباراً 
من انسحاِب مرتزقة »فيلق الشام« من معبر 
على  ليسيطروا  شيراوا،  في  وقرى  غزاوية 
قرزيحل  وكرزيليه/  وباعي  غزاوية  قرى 
إلى  أطمة  معبر  عبر  ويتقدموا  دارة  وعين 
جنديرس  من  قرى  في  وينتشروا  ديربلوط 
مدينة  من  تدريجيّاً  ويقتربوا  كوران،  ومنها 
حظر  حالة  مساًء  فيها  أعلنت  التي  عفرين 

التجوِل.
الواقع،  يناقض  كبيرةٍ  مقاومٍة  عن  الحديُث 
مرتزقة  بوصول  الرؤوس  صدّعوا  فقد 
العسكرّي  التصنيع  مرحلة  »الحمزاِت« 
طائرات  ومؤخراً  المدرعة  العربات  بصنعِ 
»بيرقدار« سوريّة، واستكملت صناعة! عشر 
إمكاناتهم  عدا  تجريبيّة،  طلعات  ونفّذت  منها 
عن  الحديُث  ذلك  لكّلِ  يُضاف  العسكريّة، 
عفرين،  مداخِل  في  »ثائرون«  لهيئة  حشوٍد 
وكلُّ ذلك يفترُض توفر القوةِ الردعِ الكافية أو 

على األقل عرقلة تقدِم »الهيئة«!
عنيفٍة  معارَك  وجودَ  ينفي  السريع،  التقدم 
للتصدّي لمرتزقة »هيئة تحرير الشام« وأنّها 
دخوَل  بأن  لإليحاِء  لإلعالم،  حكاية  مجردُ 
كان  جرى  ما  فيما  واقعٍ،  أمَر  كان  »الهيئة« 
الظالم،  جنحِ  تحت  بسرعٍة  ونُِفذ  عليه  متفقاً 
اشتباكاٍت  بوجوِد  ليالً  اإليحاء  السهِل  ومن 

بإطالق النار في الهواء... 
عن  البعُض  تحدث  فقد  الوقائع  ثبوت  ورغم 
دخوِل ارتاٍل لمرتزقة »أحرار الشام« لتعزيز 

جبهات الباب! ونفي دخوَل مرتزقة »الهيئة« 
ووصفها بأنّها مجرد شائعات!

والجيش  الفتاً،  كان  التركي  الجيش  انكفاء 
مباشرة،  مواجهات  خوض  يحتاج  ال  التركّي 
الطيران  عبر  جويّة  ضربات  توجيه  ويمكنه 
المتقدمة،  القواِت  أرتال  ليستهدَف  المسيّر 
تستهدُف  التركيّة  المسيّراِت  أّن  ومعلوم 
السياراِت على الطرقاِت في العديِد من مناطق 
شمال وشرق سوريا، إال أنّها لم تنتبه لألرتاِل 
الطويلة للعرباِت العسكريّة المدججة بالسالح!

ملاذا تحرير الشام؟

إدلب  ملفي  بربِط  إال  المسألِة  فهُم  يمكُن  ال 
أّن  إال  الملفين،  استقالليِّة  رغم  وعفرين، 
الطرِق  مسألةُ  هو  بينهما  المشترَك  العامَل 
موسكو  تطالُب  الذي  ــ4  إم  الدولّي  )الطريُق 
ومطلب  االقتصاديّة،  ألهميته  نظراً  بتأمينه 
أنقرة بطريِق غازي عينتاب(، وهنا دوُر أنقرة 
التي لها نفوذٌ في المنطقتين. واألمر يستدعي 
إخراَج هيئة تحرير الشام من إدلب أو تحجيمها 

إلى الحدِّ األقصى! 
مجرد التعامل مع ملِف إدلب يعني رسالة إلى 
في  عسكريّة  عملية  بدء  تنتظر  التي  موسكو 
ومناطق  عفرين  إلى  الهيئة  واستدراج  إدلب، 
موسكو  قبلت  فإّن  أوليّةٌ،  خطوةٌ  هو  أخرى 
بات  العمليةَ  قراَر  أن  يعني  فهذا  بالمقايضة، 
قبوٍل  مؤشراِت  تتلَق  لم  وإن  احتماالً،  أكثر 
خياٍر آخر! وسياق  اعتمادُ  من موسكو، سيتمُّ 
المقايضة أن موسكو تريد تأمين طريق إم ــ4 
منطقة  أي  عنتاب  غازي  تريد طريق  وأنقرة 

تل رفعت! 
الشام  تحرير  لهيئة  أنقرة  استدراَج  أّن  معلوٌم 
المساحِة  في  توّسعاً  يتطلُب  عفرين  إلى 
الجغرافيِّة المسيطر عليها، األمُر الذي يتطلُب 
شن هجمات جديدة في الشهباء، يُعاد فيها أبناُء 
تلك المناطق...، وبذلك تضمُن الهيئة البقاَء في 
منطقٍة بديلٍة. وال غرابةَ في األمر، فقد أضحت 
لداعش،  آمنةً  مالذاٍت  تركيا  سيطرة  مناطق 
استثناًء  الشام«  تحرير  »هيئة  تكون  ولن 
اإلطاِر  توسيعِ  ذلك  من  واألهم  القاعدة.  من 
المناطق  بباقي  ووصلها  لوجودها  الجغرافّي 
التي تحتلها تركيا، وإخراجها من العزلة، في 

سياق خطة أنقرة لتعويمها.
التماِس،  خطوِط  رسِم  إعادةَ  تتطلُب  والخطةُ 
وقبوٍل  وضماناٍت،  موّسعٍ  التفاٍق  والحاجِة 
قراَر  يؤّجُل  ما  بالضبِط  وهذا  موسكو...  من 
تستبعدُ  أنقرة  أّن  رغم  االحتاللية.  الهجمات 
دام  ما  روسيا،  مع  عسكريٍّة  مواجهٍة  احتماَل 
العمليةُ  تكوَن  أن  على  الضحية،  هم  الكردَ 
الجانَب  تستفزَّ  كيال  جغرافيّاً  جداً  محدودةٌ 

اإليرانّي! 
تل  سبي/  كري  على  التركّي  العدواِن  خالل 
أبيض وسري كانيه في تشرين األول 2019، 
التركّي وعضو حزب  الرئيس  وّجه مستشار 
العدالة والتنمية ياسين أقطاي، في لقاٍء تلفزيونّي 
سابقاً«،  النصرة  جبهة  الشام/  تحرير  »هيئة 
الجباِل  إلى  للذهاب  سوريا  في  القاعدة  وفرع 
لمحاربة »قوات سوريا الديمقراطية«، والقتال 
في الرقة وحمص ودمشق والالذقية. واعتبر 
في محافظة  الشام  تحرير  هيئة  أقطاي وجودَ 
الفتاً  والسورّي،  الروسي  للقصف  سبباً  إدلب 
على  المحافظة  تستطيُع  »ال  تركيا:  أنَّ  إلى 

إدلب بوجوِد هيئة تحرير الشام«.

بالمطلق ال مشكلةَ لدى أنقرة بوجوِد أّي طرٍف 
عسكرّي على الحدوِد، وعبر استدراج »هيئة 
المرتزقة  ستنقُل  عفرين  إلى  الشام«  تحرير 
والداغستان  والشيشان  والطاجيك  األوزبك 
كردّي  فالحٍ  ولكنَّ وجودَ  والعرب،  واإليغور 

على الحدوِد ستعتبره تهديداً ألمنها القومّي! 
الخط  عن  تخلت  التي  الشام«  تحرير  »هيئة 
وفتح  النصرة  من  اسمها  )وغيرت  القاعدّي 
الشام( وفكت ارتباطها بالقاعدة وأبدت تعاوناً 
الدين«،  »حراس  استهداِف  عملياِت  في 
توصيات  وفق  براغماتية  خطوات  واتخذت 
أنقرة بتشكيل حكومة إنقاذ ومؤسسات مدنية، 

تنتظُر المكافأة في صراعِ البقاِء!
األوزبك  من  مرتزقة  عفرين  دخل  أن  سبق 
األخيرة  اآلونة  وفي   ،2021 أيار  في 
»الهيئة«  من  القناصين  من  مجموعة  دخلت 
الجيش  مع  التماس  خط  قرى  في  وتمركزوا 

السورّي!

عصا التأديب الرتكّية

ممثالً  اإلخوانّي  التيار  بين  كان  الصراع 
السلفي  والتيار  الشامية«،  »الجبهة  بمرتزقة 
ممثالً بمرتزقة »أحرار الشام«، لتلجأ سلطاُت 
االحتالِل إلى رفع عصا التأديب »السلفيّة« في 
وجه التيار »اإلخوانّي« وإنذاره عمليّاً بالبدائِل 
والءه،  ويجدد  حساباته،  ليعيد  لديها،  المتاحة 
وهذا التحليُل يؤيّده استثناُء الفصائل التركمانيّة 
التركيّة  االستخبارات  من  المقربة  أو  كلها، 
ولم  تحييدها،  وتم  في والئها،  والتي ال شبهةَ 
أو  مراد  السلطان  لمرتزقة  دوٍر  أّي  يبرز 
أو  سمرقند  أو  الفاتح  محمد  أو  شاه  سليمان 
ملكشاه...! وأما دور »الحمزات« فلم يتجاوز 

االستعراض!
كان صدور بيان ما يُسّمى »المجلس اإلسالمّي 
السورّي« ذي الخلفية اإلخوانيّة والتي يقودها 
أنّه  واضحةً  إشارةً  الرفاعي«  أسامة  »الشيخ 
عرف أّن التياَر اإلخوانّي معنٌي مباشرةٌ بتدخل 
السلفيّة،  الجذور  ذي  الشام«  تحرير  »هيئة 
واعتبر بيان المجلس تدخل الهيئة بغياً محرماَ 
شرعاً بشكٍل قطعّي! وأنَّ صدَّ الهدوان واجٌب 
الوطنّي«،  »الجيش  مكونات  على  شرعّي 
الشام  »فيلق  مرتزقة  انسحاُب  كان  بالمقابل 
كبَش  لئال  اإلخوانّي،  التيار  على  المحسوِب 

فداِء المعمعة، أما الفصائل التركمانيّة 
بيان الردِّ من »هيئة تحرير الشام« توجه إلى 
المجلس االسالمّي أن يكون منبراً لإلصالحٍ، 
ال لبث الفتنة، وأن الفتوى أمانة وتسييسها خيانة 
عن  للكّفِ  المجلس  ودعا  وأهله  العلم  إلرث 
النفوس  المجلس ألجل شحن  مسمى  استخدام 
وتأليب الفصائل العسكريّة ضد بعضها تحت 
والعمى  النفسي  الحقد  يدفعها  وثارات  دوافع 

المذهبّي!
وأما بيان ما يسمى »وزارة الدفاع«، لم يصل 
وجاء  الصالحيّة!  فاقد  وهو  الشكليّة،  حتى 
بالتنظيِر  متخماً  المعنوّي  التوجيه  إدارة  بيان 
والشعاراِت، لدرجة أنّهم لم ينتبهوا لعدم تطابق 

التاريخِ أعلى صفحة البيان.
بشن  أنقرة  تهدد  ففيما  ضبابيّاً،  المشهدُ  الزال 
عفرين  أهالي  تستهدف  احتاللية  هجمات 
في  اختراق  جرى  رفعت،  تل  في  المهجرين 
منطقة الباب فردّ االحتالُل التركّي في عفرين 

نفسها.
 


