
 يومية سياسية ثقافية اجتماعية عامة تصدر عن مؤسسة روناهي لإلعالم والنشر

|  النسخة اإللكرتونية  -  1376  |  الثالثاء  -  26  متوز  2022م     )200(  ل.س   أسست عام  2011 -  السنة احلادية عشرة  |  العدد :  1089 | النسخة املطبوعة - 1089  

واز- طريق عامودا 439154/ م�كتبة الحرية- الشارع العام 421360/ م�كتبة سومر- الشارع العام 424037/ م�كتبة الراوي فرع )1( شارع الكورنيش، تجمع محالت الراوي 
آ
رسوزي- جانب البلدية 425997- فرع )2( الشارع العام، مقابل جامع الشالح 452081/ م�كتبة ا

أ
مراكز توزيع صحيفة روناهي واقتناء الكتب:  اقليم الجزيرة- قامشلو )م�كتبة سعدو- فرع )1( شارع زكي ال

رين 732323( /  درباسية ) م�كتبة سما 711410( 
آ
نوار شارع عامودا 438207. / م�كتبة الرسالة الشارع العام هاتف 745733-0966278457 /الم�كتبة الرئيسية - كركي ل�ي- 754416  / عامودا )م�كتبة ا

أ
444028 - فرع )2( مقابل الصيدلية العمالية 445820/ م�كتبة الزهراء- دوار البشيرية 460699ـ / م�كتبة الجواهري 443742/ م�كتبة دار القلم - الشارع العام 452714/ م�كتبة ال

غا )م�كتبة وائل 755551( /  تربه سبيه )م�كتبة الجهاد 470618(.
آ
/ جل ا

  rojnama ronahi

 @rojnameyaronahi2011

 @NewspaperRonahi

  ronahinewspaper

r.ronahi2011@gmail.com

rronahinewspaper@gmail.com

+963 938541707

rojnama ronahi

www.ronahi.net

+963 938541707

 ronahi_newspaper

+963 052 423165

املكتب الرئيسي:
 قامشلو - حي الغربي-طريق عامودا شارع روناهي)الغرزدق(

shrktronahi@gmail.com
0938374196

للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

عدسة روناهي

قامشلو/ بيريفان خليل ـ »بالرسم أرى 
عفرينية  رسامة  الصمت«  وأكسر  نفسي 
أفكار  موطنها  طبيعة  من  استوحت 
لتصل  بنفسها  لرسوماتها، فشقت طريقها 
أبت  وريشتها  العالمي،  الفن  مستوى  إلى 
أرض  إلى  العودة  مالمح  إال  ترسم  أال 

الزيتون. 
أمسكت  عمرها  من  العاشر  العقد  في 
حيث  لوحاتها،  أولى  ورسمت  بالريشة 
كانت األزهار والطبيعة جزءاً أساسياً في 
األصلي  موطنها  كما  ترسمها،  لوحة  كل 
الزيتون  مدينة  أسمتها  والتي  عفرين 

والسالم.

الريشة أحّبت الطبيعة

تحيطان  كانتا  اللتان  والطبيعة  البيئة 
ناحية معبطلي  بالرسامة صباح علي من 
بعفرين كانا لهما دور في أن تختار صباح 
أفكارها منها، فقريتها كانت تتميز بالجبال 

العالية والطبيعة الخالبة »هذا الشيء جعل 
أكثر لوحاتي حينذاك عنوانها الطبيعة«.

بالمدرسة  رفاقها  من  التشجيع  تلقت 
كانوا  االستراحة  »عند  موهبتها  لتمارس 
برسم  أقوم  لكي  األوراق  لي  يجلبون 
أشكال  بعض  رسم  وأحياناً  الطبيعة 

الحيوانات والحقول«.
يجعلها  صباح  بداخل  دافع  هناك  كان 
ال  أوقاتها  أكثر  في  الموهبة  هذه  تمارس 
بل أكثر، والراحة التامة التي كانت تتلقاها 
عند مسكها للريشة، كانت تشد من عالقتها 
الوثيقة بفنها لتبحر في خيالها لدى الرسم 
وأن  بالراحة  أشعر  يجعلني  كان  »الرسم 

أسهو في الخيال«.

لجنسها فسحة يف فنها

ضمن  غائبة  المرأة  تكن  لم  الطبيعة  كما 
المبدعة صباح، فكانت والدتها  رسومات 
الصورة  النشاطات  ببعض  تقوم  وهي 
أتذكر  »لم  كادحة  امرأة  لكل  المماثلة 
حزينة  شخصيات  برسم  قمت  بأني  يوماً 

ما  كل  الحزن   على   تدل  لوحات  أو 
الربيع  الربيع، ذلك  ببالي هو  كان يخطر 
الزاهية  ألوانه  في  األمل  يعطي  الذي 
بعض  لي  وكان  الطبيعة،  وجمال  لتنوع 
المحاوالت في ذلك العمر بأن أقوم برسم 
أمي  أرى  المرأة، عندما كنت  شخصيات 
تقوم بنسج الصوف، أول شيء كان يخطر 
ببالي هو إحضار الورق وقلم الرصاص 
من  والكثير  المشهد،  هذا  رسم  ومحاولة 

هذه المشاهد المحيطة بي«.

صعوبات تم تجاوزها

أكملت الرسامة صباح مسيرتها ضمن هذا 
ازدادت  أماً  أصبحت  أن  وبعد  المنوال، 
وضيق  قبل،  ذي  من  أكثر  مسؤولياتها 
عن  األحيان  بعض  في  أبعدها  الوقت 
ممارسة موهبتها مقارنةً مع السابق، ولكن 
ال يعني ذلك أنها قلبت صفحة موهبتها، بل 
كان لديها سعي في االستمرار، فبعد القيام 

برسم  تبدأ  كانت  عائلتها،  تجاه  بواجبها 
مسيرتها  بعدها  لتكمل  اللوحات،  بعض 
الفنية نحو مزيد من التطور، حيث دخلت 
مجال التجميل وحصلت على الشهادة في 
نالته  ما  يكن  لم  لها  وبالنسبة  المجال  هذا 
أو ما تعلمته سواء أكان ذاتياً أو من خالل 

التدريب كافياً بالنسبة لها.
هنا كان تشجيع ابنتها لها إلهاماً الستكمال 
الخطوات،  بمزيد من  القيام  الطريق نحو 
في  عالقاً  بقي  لفنها  ابنتها  فتوصيف 
مخيلتها ليدفعها نحو تنمية موهبتها »أرى 
هذه  تنمي  أن  وعليِك  رائعة  فنانة  أنك 

الموهبة«. 
من هنا بدأت األم صباح باالنخراط بمجال 
حيث  التدريب  عبر  وذلك  أكثر  الرسم 
انضمت إلى الدورات التدريبية للرسم في 
وحصدت  بعفرين،  والفن  الثقافة  مركز 
ثمار جهودها من خالل مشاركتها في عدة 

معارض.
مستوى  على  جامعة  أول  افتتاح  ولدى 
عفرين«  »جامعة  سوريا  وشرق  شمال 
معلمات  ثالث  مع  الفنانة صباح  شاركت 
الشعوب  لقائد  لوحة  رسم  في  أخريات 

إدارة  إلى  إهدائها  وتم  أوجالن،  هللا  عبد 
الجامعة.

توريث املهنة

فن  يبقى  أن  صباح  الرسامة  تحب  لم 
بتعليم  رغبت  حيث  ذاتها،  حبيس  الرسم 
األولى  تجربتها  فكانت  الفن؛  هذا  غيرها 
مركز  في  بتدريبهم  وذلك  األطفال  مع 
وبعدها  عفرين،  مدينة  في  والفن  الثقافة 
برسوماتها  خاص  لمعرض  التحضير  تم 

تضمن 15 لوحة.
تركت الرسامة صباح بصمتها في عفرين 
زينت  حيث  لها،  مرسومة  ذكرى  لتبقى 
من  ورسومات  بألوان  المدارس  جدران 
وعاداتها  وتاريخها  عفرين  طبيعة  وحي 
على  الفرحة  رسمت  وبذلك  وتقاليدها، 
وجه األطفال وزرعت األمل في نفوسهم، 
ذكرى  »لنا  صباح  المبدعة  ذكرته  وكما 

في كل بقعة من عفرين«.
علمت  عائلي،  وريث  الرسم  فن  وليكون 

أبنائها أيضاً هذا الفن.

صور التهجري يف لوحات 
املقاومة

واجهت  عفرين  أبناء  من  كغيرها  صباح 
الموت والوحشية من قبل المحتل التركي 
الذي قصف أرض السالم والخير، أرض 
مقاومة  وبعد  صباح،  سمتها  كما  البركة 
ر الكثير من األهالي قسراً من  58 يوماً ُهّجِ
التركية  القتل  آللة  درءاً  عفرين  موطنهم 
التي لم تفرق بين كبير في السن أو صغير 
الصور  تلك  كل  والرجال،  النساء  بين 
من  كغيرها  صباح  ذهن  في  عالقة  بقيت 

أهالي المنطقة.
المقاومة استمرت حتى بعد وصلوهم إلى 
الشهباء، فإرادة صباح ورفاقها كانت أقوى 
بمسيرتهم  فاستمروا  المحتل،  همجية  من 
الفنية، حيث عقدت صباح وجميع مدرسو 
يعبّر  الشهباء الفتتاح معرض  ومدرسات 
عن آالمهم وشوقهم لموطنهم، حيث تحول 

الفرح والربيع إلى ألم وحزن.
مظاهر  على  الشهداء  بطولة  وطغت 
كي  رسمنها  التي  اللوحات  في  الحرب 
كما  التاريخ  عبر  تمحى  ال  راسخة  تبقى 

أوضحته الرسامة صباح.
التهجير  بعد  تجربتها  عن  صباح  تقول 
»نعم نحن اآلن وبعد مرور أربع سنوات، 
وزرع  والرسم  العمل  عن  نتوقف  لم 
في  األطفال  بتدريب  قمت  حيث  األمل، 
مخيمات الشهباء، رؤيتي لوجوه األطفال 

عفرين  مدينة  طبيعة  برسم  يقومون  وهم 
وقراها وحتى بعض المشاهد من الحرب 
جعلني أكثر إصراراً على المتابعة في هذه 

الموهبة«.

بطابع  تمتزج  بعبارات  صباح  وتكمل 
المقاومة: »لم تقف الظروف الصعبة في 
المخيمات من جميع النواحي؛ برد الشتاء 
أمامنا،  عائقاً  الصيف  وحر  القارس، 
وحتى  أعوام  خمسة  عمر  من  فاألطفال 
فن  على  التدريب  يتلقون  الشباب  عمر 

الرسم لنؤكد بأننا أبناء الشمس«.

ريشتها المست الجامل دولياً

الرسامة صباح ضمن  لم تنحصر أعمال 
ذلك  تعدت  بل  فقط  األطفال  تدريب 
في  المحلية  المعارض  في  بالمشاركة 
وفي  االحتالل  قبل  كانيه  سري  من  كل 
بقامشلو،  السنوي  المعرض  الطبقة، وفي 
وفي فعاليات يوم المرأة العالمي الماضي، 
»حكاية  بمشروع  كانت  القيّمة  مشاركتها 
أرض الزيتون« برسم اللوحة ذات الطول 
ثمانية وخمسين متراً، وحالياً تتحضر مع 
كومين  باسم  للمشاركة  رفاقها  من  أربع 
لهم  خاص  معرض  في  بالشهباء  الرسم 
أربعين  خالل  من  بروسيا  افتتاحه  سيتم 

لوحة.
كومين  باسم  مشاركة  لها  سيكون  كما 
الذهبي بحلب  الهالل  الرسم في مهرجان 

الذي سيتم افتتاحه في الشهر المقبل.
في  صباح  المبدعة  قالتها  عبارة  آخر 
حديثها لنا معبّرةً عن شعورها عند الرسم 
أرسل  بالرسم  نفسي...  أرى  »بالرسم 
رسالة... بالرسم أكسر الصمت... بالرسم 
الحرب  عن  نعبّر  عندما  التاريخ  نصنع 

والمقاومة هذه مهنتي وأنا أعشقها«.

استهداف القياديات.. انتقام لداعش

كوفان كنعو: انتهاكات ومجازر المحتل التركي تستوجب 
وقفة بطولية لشعوب المنطقة عامة

أن يكون مدربًا  إنسان قادر على  ليست كلمة عادية وليس كل  كلمة مدرب 
ألنها مسؤولية كبيرة ومهمة صعبة وليست بالسهلة، وخاصًة في مجتمعات 
اللزوم، وفي عالم  المساعدة عند  يد  اآلخر وعدم منحه  تحاول دائمًا تصغير 
كرة القدم بمناطقنا بات الكثيرون من الفئة الشابة يعملون كمدربين وأصبح 
من الضروري مساعدتهم، وأن يقبلوا هم أيضًا بهذا األمر في حال َقِدم مدرب 
ومنحهم النصيحة في سبيل تطوير ذاتهم وعملهم في مجال التدريب...«12

نحو جيل 
شبابي ُمبدع من مدربي كرة القدم

يعاني أهالي مدينة منبج وريفها، من قلة كميات البنزين في محطات الوقود؛ 
ما يؤدي لالزدحام، ووقوف األهالي في طوابير طويلة ساعات عدة، وخاصة 
تحت لهيب شمس تموز الحارقة، من أجل الحصول على تسعة ليترات من البنزين 

النارية...«8 للدراجات  المخصصة 

معاناة أصحاب الدراجات النارية في 
منبج، بين الشمس الحارقة، وقلة 

المخصصة الكمية 

هذا النزيف ألجل ذاك الحلم

اإلنسان،  حياة  في  جوهرة  أغلى  هي  سانشو  يا  الحرية  »إن 
حياته  اإلنسان  يدفع  أن  تستحق  التي  الوحيدة  الجوهرة  هي 
ثمناً لها«، هكذا هي الحرية في أوضح تعاريفها كما أوردها 
سيرفانتس في رائعته )الدون كيخوته( وهي المعيار األساسي 
ثورات  اندلعت  بها  وزمان،  مكان  كل  في  اإلنسان  إلنسانية 
وعلى  وإمبراطوريات،  دول  اندثرت  ألجلها  التاريخ،  عبر 
دربها ظهر الثوار، طبعوا الكثير من مراحل التاريخ بطابعهم 
اإلنسانية  وحفظت  الدماء  أنهار  أُريقت  سبيلها  في  واسمهم، 
من  الكثير  في  التاريخ  انعطف  وعليها  أبطالها،  ذاكرتها  في 
أن  معتقداً  الهاوية  حافة  إلى  اإلنسان  حينما وصل  المحطات 

الجبروت ال يقهر.
هذا النزيف األليم الموجع الذي نعيشه، هذا اإليغال في دمنا، 
ينتاب  الذي  والسعار  التوحش  هذا  جسدنا،  في  النهش  هذا 
خيرة  ننزف  يجعلنا  الذي  والعناد  اإلصرار  هذا  كل  عدونا، 
ألحفاد  آخر  نوع  من  إصرار  مع  المترافق  وأبطالنا  قادتنا 
أنكيدو وخرباكوس في التبرير لعدونا بأن ينهش جسدنا، كل 
التي  الحرية  فصل  في  األخير  المشهد  هي  السوريالية،  هذه 
المليئة  األليمة،  الموجعة،  تفاصيلها  بكل  نعيشها  أن  علينا 

بالمفارقات العجيبة.
وماهية  كينونة  في  لجهل  أو  التفكير،  في  لسذاجة  الكثيرون، 
مكانها  غير  في  إنسانية  لنزعة  أو  التركية،  العرقية  الهوية 
وزمانها، يستغربون كل هذا التوحش، وهذا اإلصرار التركي 
على إبادة الكرد، وهم يرون أو يسمعون أو يقرؤون عن آالف 
على  المبنية  السلمية  بالحلول  انتهت  التي  المشابهة  القضايا 
كل  الصراع  طرفي  كلي  ذاكرة  في  تترك  أن  دون  الحوار، 
تصل  لم  التي  القضايا  وحتى  القديمة،  والجراح  الندوب  هذه 
للحل، ترك فيها هامش للحل أو خط للرجعة لكي يكون هناك 
أمل بالحل والحياة لكال طرفي الصراع، فما السر في كل هذه 

الوحشية التي تكاد ال تترك أي مجال للحل إال باإلبادة.
األمر في غاية البساطة، الهوية السياسية التركية، مبنيةً على 
يعني  الكرد،  وجود  التركي،  للعنصر  ومرعبة  رهيبة  فكرة 
فناء الترك، هكذا ببساطة مزج هذا العقل الخبيث بين مفهوم 
في  ارتبط  بالتالي  الدولة،  بمفهوم  العرقي  القومي  الوجود 
الوعي الجمعي التركي أن وجوده مرتبط بوجود دولة اسمها 
تركيا، وبما أن الدولة هي الوجود فإن الكرد هم الخطر الذي 
العرق  هذا  استمرار  بقاء  ضمانة  بالتالي  الدولة،  هذه  يتهدد 
هو إفناء الكرد وإبادتهم بشتى الوسائل، وهو ما اعتقدوا أنهم 
نجحوا فيها بالمجازر التي ارتكبوها دون هوادة ضد الشعب 
واستكمالهم  العشرين  القرن  من  األول  النصف  في  الكردي، 
لإلبادة بالتتريك الذي استمر لقرن من الزمان، حتى وصلوا 
إلى أن تقوم  أنه لن تقوم قائمة لهذا الشعب  إلى قناعة ويقين 

الساعة.
يكون  أن  إال  التركي  كل  للتركي،  يمكن  ال  هذا،  والحال  إذاً 
التعدد  من  رهاب  لديه  عنصرياً،  مجرماً،  قاتالً،  متوحشاً، 
فقط  ليس  القومية  والفوقية  العرقي  بالصفاء  يشعر  والتنوع، 
هذه  ولذلك  المجاورة،  الشعوب  ضد  حتى  بل  الكرد،  ضد 
الوقاحة التي تتملكه فمن الطبيعي أن حقده األعمى لن يتردد 
فهذا  نهر،  وأطفال يصطافون على ضفة  نساء  بقصف  حتى 

العدو يكره الحياة كلها إن لم تكن تحت ظله.
ال يمكن للتركي، إال أن يكون حاقداً، ولن يتقبل فكرة أن ينبعث 
شعب من رماده بعد أن أعلن هو دفنه، ولن يتقبل أن مجموعة 
المغامرة  يخوضوا  أن  قرروا  الحالمين،  الطلبة  من  صغيرة 
لحلمهم،  أوفياء  يكونوا  لكي  فقط  واآلالم  بالمخاطر  المحفوفة 
ال يمكن للتركي المتخم والمتورم بحقده األعمى أن يتقبل أو 
يتخيل كيف لهذه المجموعة التي ال نصير لها وال رفيق، أن 
تكون مؤثرة لهذه الدرجة، وتبعث الحياة في أوردة وشرايين 
سورياليته،  بكل  وحشيته،  بكل  للزوال.المشهد  آيل  شعب 
واضح ال يحتاج أي تحايل على اللغة، هناك عدو أصدر قراراً 
باإلبادة ضد شعب قرر عبر ثواره أن يخوض عباب الحياة، 
ويسير بالحلم حتى النهاية، بيد أن هناك من يستميت للتبرير 

لهذا العدو ويسير في ركابه ببعض فتات العظام ال أكثر.

آخر الكالم 

مصطفى بالي

في حوار خّص به صحيفتنا »روناهي«، أوضح سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، كوفان كنعو أن ثورة التاسع عشر من تموز استطاعت رغم 
العراقيل الكثيرة، التي واجهتها أن تكون لسان حال شعوب شمال وشرق سوريا كلها، وأن المجازر، التي تحصل على يد المحتل التركي ليست بجديدة، وتستوجب 

وقفة صلبة من أبناء الشعب الكردي، وشعوب المنطقة ككل، ونّبه بالصمت الذي توليه األمم المتحدة، ودول التحالف حيال التمادي التركي...«6 

نددت اإلدارية في لجنة المرأة بناحية جل آغا نجودة فارس االستهداف الذي طال القياديات الثالث جيان تولهلدان، وروج خابور، وبارين بوطان من قبل دولة 
االحتالل التركي، مشيرًة إلى أن سياسة المحتل باستهداف الشخصيات الوطنية عبر ُمسّيراتها تنتهك القوانين الدولية واإلنسانية كافة...«4  

دور موسكو في سوريا.. توخٍّ حكاية رسامة عفرينية دونت التاريخ بريشتها
للمصالح، ومحاباة لدوٍل إقليميَّة، 

ُتشرعُن اعتداءها على السوريين..«11

بيريفان علي: مجزرة 
زاخو كشفت وجه 

اإلبادة للدولة 
التركية مرة أخرى

في سلسلة مخططات دولة االحتالل 
التركي في إبادة الشعوب، وتوسيع 
إحياء  وإعادة  االحتاللية،  رقعتها 
اإلمبراطورية العثمانية، بتاريخها 
بالمجازر، والملطخ بدماء  الحافل 
الشعوب، استهدفت يوم األربعاء 
في العشرين من شهر تموز الجاري، 
زاخو،  مصيفًا سياحيًا في منطقة 
خالله  ارتكبت  كردستان،  بباشور 
جراءها  وأصيب  قتل،  مجزرة 
العشرات من السياح، أغلبهم من 

النساء واألطفال...«2

ازدياد سياسة التتريك 
من خالل أدلجة 

التعليم في مدارس 
المحتلة المناطق 

التركية  الدولة  مضي  ظل  في 
جمعيات  مع  بالتعاون  المحتلة، 
دولية، ذات طابع متطرف بسياسة 
»تتريك المناطق السورية المحتلة« 
افتتاح  الجمعيات  هذه  تواصل 
»التطرف  لنشر  ومعاهد  مدارس، 
المنطقة،  أبناء  بين  والتتريك« 
الناشئ،  الجيل  ألدلجة  والسعي 

بما يتماشى مع سياستها...«3

وحدات حماية المرأة.. 
سد منيع أمام أّي هجوم 

احتاللي..«2
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سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /3749/ لعام 2022

طالب التبليغ: إبراهيم حسن الحمود    
المطلوب تبليغه: خليل حسن الحمود  

الدعوى رقم أساس / 264 / 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة، ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /1325/
رقم القرار /1909/ 

طالب التبليغ: إبراهيم حمد بن خليل              
المطلوب تبليغه: محمد خليل الخندر 

بن أحمد                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

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

السيارة موضوع الدعوى نوع 
كيا  لون أصفر تحمل اللوحة رقم 
/856584/ واعتبار عقد البيع 

المؤرخ  بتاريخ2019/1/1 جزء ال 
يتجزأ من القرار.

2- إلزام مديرية المواصالت الرقة 
بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 
3- تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2601/ 

لعام 2022 م
على السيد: أحمد أبو كرش بن 

مصطفى الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: فرج السويدان بن 
مخلف، بطلب: تثبيت بيع سيارة. 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس /3606/ 
لعام 2022 م

على السيد: أحمد الحسن بن 
شحود الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/28م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: أحمد الحماد بن 
عبد هللا، 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 /2736/ 

لعام 2022 م
على السيد: أحمد العلي الحسن 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: محمد مطر 
المرابط، بطلب: تثبيت عقد بيع 

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

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

بالغ رقم /3753/ لعام 2022
طالب التبليغ: أحمد حسين المحمد   
المطلوب تبليغه: محمود عبد القادر 

الفهمي 
الدعوى رقم أساس / 264 / 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

في الدعوة رقم األساس /2547/ لعام 
2022 م

على السيد: أحمد حالوة الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/7/27م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: إبراهيم 

حمدان بن عبد هللا، بطلب: تثبيت بيع 
عقد سيارة. 

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

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

في الدعوى رقم األساس /2028/ 
لعام 2022 م

على السيد: أحمد خلف العلو 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/28م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: حسين حسين 

األحمد، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة. 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

بالغ رقم /3858/ لعام 2022
طالب التبليغ: أحمد عبد المالك 

الحسين 
المطلوب تبليغه: محمد حنان درده 

عبيد 
الدعوى رقم أساس / 264 / 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة /
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /3600/ 
لعام 2022م

على السيد: أسامة محمود هويدي 
العلو الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: أحمد هويدي العلو 
بن محمود، بطلب: تثبيت عقد بيع 

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

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

بالغ رقم /3648/ لعام 2022
طالب التبليغ: أيمن تركي البطران   

المطلوب تبليغه: عبد المنعم محمد 
عدنان النداف 

الدعوى رقم أساس /264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

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

في الدعوى رقم األساس /2628/ 
لعام 2022م

على السيد: تيسير فيصل طالب 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/28م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: مصطفى الحسن، 
بطلب: تثبيت بيع سيارة. 

 وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 ................
مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /3669/ 
لعام 2022 م

على السيد: جكر عبد الرحمن بن 
محمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: حجي أحمد 
اإلبراهيم، بطلب: تثبيت عقد بيع 

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

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

بالغ رقم /1801/ لعام 2022
طالب التبليغ: جمعة المصطفى بن 

علي                        
المطلوب تبليغه: عزالدين القاسم بن 
علي                   

الدعوى رقم أساس /264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

بالغ رقم /3345/ لعام 2022
طالب التبليغ: جمعة رمضان المحمد                       

المطلوب تبليغه: رمضان كردية  بن 
أحمد                   

الدعوى رقم أساس / 264 / 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /2418/ 
لعام 2022 م

على السيد: حسام الحاج موسى 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: حرمة الدرويش، 

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

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

في الدعوة رقم األساس /3082/ لعام 
2022م

على السيد: حمزة األبرش بن 
قاسم الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: حمود الزيد بن 
عبد، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة. 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

بالغ رقم /3448/ لعام 2022
طالب التبليغ: خطاب القاسم بن عمر    

المطلوب تبليغه: محمد الدرويش بن 
صالح  

الدعوى رقم أساس /264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

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

بالغ رقم /3857/ لعام 2022
طالب التبليغ: خلفة الشتيوي بنت 

جوهر

المطلوب تبليغه: عبد الحميد اليوسف   
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

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

بالغ رقم /3754/ لعام 2022
طالب التبليغ: خليل العبد هللا بن محمد    

المطلوب تبليغه: جمال الدين بن 
إسماعيل – محمد ناصر الصغير بن 

حسن   
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

في الدعوة رقم األساس /1800/ لعام 
2022 م

على السيد: خليل العلوش الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً الواقع في 2022/7/27م 

للنظر في الدعوى المقامة من السيد: 
سالم إبراهيم بن محمد، بطلب: تثبيت 

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

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

بالغ رقم /3773/ لعام 2022
طالب التبليغ: رجب القاسو بن مولود 

صغير 
المطلوب تبليغه: يوسف األحمد بن 

عبدو 
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

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

بالغ رقم /3868/ لعام 2022
طالب التبليغ: رضوان حسين خضير 
المطلوب تبليغه: يوسف أحمد الحوت 

الدعوى رقم أساس / 264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

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

بالغ رقم /3766/ لعام 2022
طالب التبليغ: سليمان الجبل بن 

إبراهيم 
المطلوب تبليغه: محمد مكي بن ثابت 

الدعوى رقم أساس / 264 / 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

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

بالغ رقم /3764/ لعام 2022
طالب التبليغ: سوادي عبد المحمد

المطلوب تبليغه: محمود أحمد الخليل   
الدعوى رقم أساس / 264 / 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

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

بالغ رقم /2347/ لعام 2022
طالب التبليغ: شكري الحمو بن محمد                        

المطلوب تبليغه: إبراهيم السوسي بن 
حسين                    

الدعوى رقم أساس / 264 / 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

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

بالغ رقم /3759/ لعام 2022
طالب التبليغ: عبد الحنان أحمد بن 

أحمد
المطلوب تبليغه: محمد عبد السالم 

عزيزي   
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

...................
 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /3750/ لعام 2022
طالب التبليغ: عبد السالم عبداوي بن 

محمد   
المطلوب تبليغه: إبراهيم السمعو بن 

جميل 
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في 

الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 

سوزدار برين

آالء زاغروس

الشهباء/ فريدة عمر ـ في سلسلة مخططات دولة االحتالل التركي في إبادة الشعوب، وتوسيع رقعتها االحتاللية، وإعادة إحياء اإلمبراطورية 
الجاري، مصيفًا سياحيًا في  العشرين من شهر تموز  األربعاء في  الشعوب، استهدفت يوم  بالمجازر، والملطخ بدماء  الحافل  بتاريخها  العثمانية، 

منطقة زاخو، بباشور كردستان، ارتكبت خالله مجزرة قتل، وأصيب جراءها العشرات من السياح، أغلبهم من النساء واألطفال.

بيريفان علي: مجزرة زاخو كشفت وجه اإلبادة للدولة 
التركية مرة أخرى

وحدات حماية المرأة.. سد منيع أمام أّي هجوم احتاللي

المشتركة  الرئيسة  تحدثت  السياق  هذا  وفي 
لمجلس سوريا الديمقراطية عفرين - الشهباء 
حديثها  بداية  في  استذكرت  علي،  بيريفان 
جرائم  أدانت  كما  زاخو،  مجزرة  ضحايا 
الشعوب  بحق  الوحشية  التركي  االحتالل 
واستنكرت كل متعاون مع االحتالل في تنفيذ 

جرائمه.   

حينام تأمن الدولة الرتكية 
العقاب، ترتكب املجازر

»جرائم  بيريفان:  قالت  زاخو  مجزرة  وعن 
واألحداث،  حدتها،  زادت  التركي  االحتالل 

اإلبادة  وجه  كشفت  زاخو  في  وقعت  التي 
دولةً  نواجه  نحن  أخرى،  مرةً  التركية  للدولة 
سواء  المجازر،  هذه  بمثل  سيئة  خلفيةً  ذات 

ظهرت في الرأي العام، أم لم تظهر«.
بحّق  المرتكبة  المجازر  »عدد  وأضافت: 
وال  يعد  ال  عدد  جداً،  كبيٌر  الكردي  الشعب 
يحصى، ولو ُمنعت المجازر السابقة لما وقعت 
هذه المجزرة اآلن، جميع القوى التي تتجاهل 
سياسياً،  وتدعمها  التركية،  الدولة  مجازر 
وعسكرياً، واقتصادياً ودبلوماسياً مسؤولةٌ عن 

هذه الجرائم ومشاركة معها«.

أين القانون الدويل واملسؤولية 

األخالقية؟

وتابعت بيريفان: »تنشر الدولة التركية المحتلة 
أي محاولٍة  توجد  في كل مكان، وال  إرهابها 
والمسؤولية  الدولي  القانون  أين  لمنعها، 
األخالقية؟ ترتكب تركيا جرائم أكبر في روج 
هجماٍت  وتشن  الخارجية،  لسياستها  وفقا  آفا، 
جديدة، وال تقف أي قوة ضدها، تستغّل الدولة 
ستستمر  أنّها  والشّك  هذا،  الفاشية  التركية 
من  داعش  يتمّكن  لم  ما  المجازر،  بارتكاب 
القيام به في شنكال، وروج آفا تقوم به تركيا 

اآلن«.
من  التركي  االحتالل  جعل  »لقد  واستكملت: 
له، وتعدّ كل مجزرةٍ قامت به  المجازر عادةً 
األرمن،  بحّق  ارتكبتها  التي  بالمجازر،  بدءاً 
وانتهاًء بمجزرة زاخو، مكسباً له، ولم يحاسب 

المحتل التركي عليها بعد«.
حيال  الصمت  »يعدّ  بيريفان:  نَوهت  فيما 
الجريمة،  هذه  في  شراكةً  زاخو  مجزرة 
بمسؤوليتها  الوفاء  العراق  في  الشعوب  فعلى 
واألخالقية  الوجدانية،  اإلنسانية،  القانونية، 
المسؤولين  يحاسب  المجزرة، وأن  حيال هذه 

عنها«.
وفي ختام حديثها دعت بيريفان الشعوب كلها، 
للوقوف في وجه مخططات االحتالل، وقالت: 

القادر  هو  وحدتنا،  وتوحيد  معاً  »الوقوف 
اإلبادة،  ومخططات  مؤامرات  إفشال  على 
الوطنية في وجه سياسة  الروح  علينا تصعيد 

أردوغان االحتاللية«.

وحدات  مقاتالت  أكدت  ـ  علي  رشا  قامشلو/ 
للتصدي  استعدادهن   ،YPJ المرأة  حماية 
المنطقة،  على  التركي  االحتالل  لهجمات 
الشعب  حرب  مبدأ  ضرورة  على  وشددن 
الثورية، لدحر المحتل، وهزيمته، والمحافظة 
بدماء شهداء  التي تحققت  المكتسبات،  على 

الحرية. 
المقاتالت ضمن صفوف،  ازداد عدد  أن  بعد 
في  المقاتالت  شكلت  الشعب،  حماية  وحدات 
الرابع من نيسان 2013 قوة خاصة بهن، هي 
الوحدات  هذه   ،YPJ المرأة  حماية  وحدات 
بشكل  وتتحرك  بالمرأة،  خاصة  قوة  هي 
مستقل باستثناء المواضيع العامة، فإنها تسير 
الداخلي  نظامها  وفق  وتنظيمها  نشاطاتها، 

الخاص بها.
تسع  خالل  المرأة  حماية  وحدات  خاضت 
المعارك،  من  العديد  الماضية  السنوات 
تحرير  بينها  من  البطولية،  والمقاومات 
مدينة  حماية  شنكال،  ومدينة  جبال  إيزيديي 
كوباني، وتحرير المدينة من مرتزقة داعش، 
وتحرير تل حميس، تل براك، ومنبج وغيرها 
من مدن شمال وشرق سوريا، والتي احتلتها 

مرتزقة داعش.

دورها الريادي يف الثورة

قدوة   )YPJ( المرأة  حماية  وحدات  أصبحت 
لإلنسانية، ووضعت بصمتها في شمال وشرق 
تم  حيث  األوسط،  الشرق  وعموم  سوريا، 
وتحولت  قصير،  وقت  في  وتنظيمها  تشكيلها 
كانت  أنها  وتبين  ومؤثرة،  فعالة  قوة  إلى 
وشرق  شمال  في  لها  ضرورية  حاجة  هناك 
البداية  في  القوة  هذه  تشكلت  والعالم،  سوريا 
النساء،  كافة  على  وأثرت  الكرد،  النسوة  من 
قيادياً في  وأخذت وحدات حماية المرأة دوراً 
كافة العمليات ضد مرتزقة داعش، وهجمات 
على  ومرتزقته  التركي،  االحتالل  جيش 
شعوب المنطقة، فأخذت وحدات حماية المرأة 
شعبها،  لحماية  األمامية  الصفوف  في  مكانها 
ومنطقتها من كافة الهجمات االحتاللية. تسعى 
دولة االحتالل التركي ورئيسها أردوغان إلى 
القضاء على مشروع اإلدارة الذاتية في شمال 
وشرق سوريا، كما يعادي هذا النظام الفاشي 

ثورة روج آفا، ومؤسسيها من النساء الرائدات، 
ويلجأ إلى استهداف النسوة القياديات في شمال 
مشروعه  إنجاح  أجل  من  سوريا،  وشرق 
المنطقة،  الشعوب األصيلة في  بإبادة  المتمثل 
ويستخدم جميع الطرق في سبيل تحقيق ذلك، 
للثورة  استهدافه  خالل  من  أردوغان  ويسعى 
إلى القضاء على قوة المرأة، التي تقود النضال 
أّن  ورغم  الحرية،  تحقيق  سبيل  في  والكفاح 
هذه الهجمات تقع أمام أنظار قوات التحالف، 
هذه  أّن  إاّل  المنطقة،  في  الروسية  والقوات 
القوى تغّض الطرف عنها، وال تبدي أي ردّ 

فعل حيالها.
واألفعال  الوحشية،  الهجمات  وبخصوص 
بحق  التركي  االحتالل  لدولة  الالإنسانية 
شعوب شمال وشرق سوريا، التقت صحيفتنا 
حماية  وحدات  من  عضوات  مع  »روناهي« 

جاهزيتهن،  كامل  أبدين  حيث   ،YPJ المرأة 
االحتاللية  الهجمات  لمقاومة  واستعدادهن 
التركية، كما أكدن على زيادة قوتهن،  للدولة 

ونضالهن، من خالل مساندة الشعب لهم.

املقاومة حتى النرص

حماية  وحدات  عضوة  قالت  الصدد،  وبهذا 
إلى  انضمت  بأنها  برين«  »سوزدار  المرأة 
وحدات حماية المرأة، وأخذت دورها الريادي 
منذ بداية الثورة، ألجل الدفاع عن المرأة ضد 
وحمايتها،  لها،  تتعرض  التي  االنتهاكات، 
»كانت  حديثها:  متابعةً  أيضاً  الوطن  وحماية 
وعموم  سوريا،  وشرق  شمال  في  المرأة 
والعنف،  الهوية،  طمس  من  تعاني  المنطقة 
الذي كان يمارس بحقها من الذهنية الذكورية، 
هللا  عبد  القائد  وفلسفة  فكر،  بفضل  ولكن 

واستطاعت  الثورة،  هذه  انطلقت  أوجالن 
المرأة أن تعيد حقوقها، ومكانتها في المجتمع، 
نقف  المرأة،  حماية  كوحدات  أيضاً  ونحن 
المرأة،  البالية بحق  المعتقدات  وفي وجه هذه 

والهجمات التي تستهدفها من قبل العدو«.
شمال  مناطق  في  المرأة  استهداف  وحول 
التركي،  االحتالل  قبل  من  سوريا  وشرق 
أشارت سوزدار إلى أن الهجمات التركية على 
النساء مستمرة منذ بداية الثورة، ولم تتوقف، 
استهداف  خالل  من  يرغب  االحتالل  وبأن 
كما  المرأة،  إرادة  كسر  المناضالت  النساء 
أكدت بأن مقاومتهن ستكون تاريخية أمام أي 
هجوم لالحتالل التركي: »لن يتمّكن أي هجوم 
بل  نتراجع خطوة واحدة،  احتاللي من جعلنا 
تحقيق  على  وإصرارنا  عزيمتنا  من  سيزيد 
األمام  إلى  سنتقدم  االحتالل،  وكسر  الحرية، 
ونحارب حتى آخر نقطة من دمنا، وسنستمر 

في لعب دورنا الريادي في مواجهة الصعوبات 
والمعاناة وبإمكاناتنا المتوفرة«.

المرأة  حماية  وحدات  عضوة  واختتمت 
مساندة  متمنية  حديثها  برين«  »سوزدار 
لقواتهم  والرجال  النساء  من  الشعوب 
والنضال  الوطن  بأرض  والتشبث  العسكرية، 

حتى االنتصار ودحر العدو.

أهمية حرب الشعب الثورية

ومن جانبها لفتت »آالء زاغروس« وهي أيضاً 
إلى إصرارهن  المرأة  عضوة وحدات حماية 
في الوقوف سداً منيعاً أمام هجمات االحتالل، 
وهزيمته،  العدو،  بدحر  إال  يقبلن  لن  وأنهن 

واالنتقام لجميع شهداء ثورة روج آفا.
التي  التاريخية،  المقاومة  إلى  آالء  وتطرقت 
يجب أن تبديها وحدات حماية المرأة والشعب، 
حرب  مبدأ  على  المنطقة  شعوب  تعمل  وأن 
نحن  منا  تتطلب  »المرحلة  الثورية:  الشعب 
ونحن  كبيرة،  مقاومة  المرأة  حماية  وحدات 
وسنظل  ونحارب،  وسنناضل  لها  جاهزون 
وندحر  العدو  ونكسر  الرأس،  مرفوعي 

االحتالل«.
النساء،  جميع  نحن،  »أملنا  حديثها:  متابعة 
أن نرى القائد حراً، وأن يعيش بيننا، وأطلب 
العادات  وجه  في  يقفن  أن  النساء،  جميع  من 
ويعدن  أنفسهن،  يعرفن  وأن  البالية،  والتقاليد 
إلى جوهرهن، وذلك من خالل التعرف على 

فكر، وفلسفة القائد أوجالن«.
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القانونية.
.....................
 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /3752/ لعام 2022
طالب التبليغ: عبد هللا العلي الحسين 

بن علي    
المطلوب تبليغه: محمد علي علي  

الدعوى رقم أساس /264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

بالغ رقم /1807/ لعام 2022
طالب التبليغ: عبد هللا اليوسف بن 

محمد                         
المطلوب تبليغه: زكريا أشرم بن 

عبدو                   
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 

/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس /1344/
رقم القرار /678/ 

طالب التبليغ: عبد الكريم حسن بن 
حسين              

المطلوب تبليغه: محمود عجوز بن 
محمد األسود                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

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

أبيض تحمل اللوحة رقم /317267/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2021/2/15 جزء ال يتجزأ من 

القرار .
2- إلزام مديرية المواصالت الرقة 
بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 
3- تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /2121/ 

لعام 2022 م
على السيد: عبد هللا السويحة بن 
عبد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/28م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: محمد السويحة بن 
عبد، بطلب: تصفية تركة وتعويض. 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /3331/ لعام 2022

طالب التبليغ: عبود الحوران بن حامد   
المطلوب تبليغه: محمد أحمد الصغير 

بن شيخو 
الدعوى رقم أساس / 264 / 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 

/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /3865/ لعام 2022
طالب التبليغ: عزيز محمد األحمد 

العيسى 
المطلوب تبليغه: عائشة عبد الرؤوف 

النوري  
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 

/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
.........................................

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /1831/ لعام 2022

طالب التبليغ: عسكر ضاهر بن 
ضاهر                       

المطلوب تبليغه: أحمد العكلة بن 
محمد                   

الدعوى رقم أساس /264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3475/ 

لعام 2022م
على السيد: عمر كال بن محمد 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: خليل المحمد بن 
سالم، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة. 
 وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 

/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 
في الموعد المحدد ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

في الدعوى رقم األساس /2192/ 
لعام 2022م.

على السيد: كاظم رزوق الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 
وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
الواقع في 2022/7/27م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: خديجة 

العلي، بطلب: تفريق. 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

بالغ رقم /3760/ لعام 2022
طالب التبليغ: محمد األحمد األحمد 
المطلوب تبليغه: جالل الزبيدي بن 

خالد 
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 

/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

في الدعوة رقم األساس /3493/ لعام 
2022م.

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

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/28م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد المحمد بن 

علي، بطلب: تثبيت بيع سيارة. 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

في الدعوى رقم األساس /3625/ 
لعام 2022م

على السيد: محمد العيد بن جمال 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: وائل الحسن 
الصويري بن صالح، بطلب: تثبيت 

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

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

بالغ رقم /2512/ لعام 2022
طالب التبليغ: محمد خمو رش بن 

حمو                       
المطلوب تبليغه: محمد الدرويش بن 

أحمد فوزي                   
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يليٍ:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 

/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوى رقم األساس /3474/ 
لعام 2022 م

على السيد: محمد ديب جبارة 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: بالل خليل المحمد، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة. 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوة رقم األساس /3453/ لعام 

2022 م
على السيد: محمد زيدان المحمد 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/9/13م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: عبد هللا حسين 
الشواخ، بطلب: تثبيت بيع سيارة. 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس /2400/ 
لعام 2022 م

على السيد: محمد صالح الحواس 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: أسعد أحمد المحمد، 
بطلب: تثبيت بيع عقد سيارة. 

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

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

بالغ رقم /2450/ لعام 2022
طالب التبليغ: محمد علي المرعي بن 

ياسين                       
المطلوب تبليغه: تمام سليمان بنت 
محمد                   

الدعوى رقم أساس /264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

بالغ رقم /3304/ لعام 2022
طالب التبليغ: محمد قره محمد بن 

جاسم                       
المطلوب تبليغه: محمد عمر بن عمر                  

الدعوى رقم أساس / 264 / 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

بالغ رقم /3166/ لعام 2022
طالب التبليغ: محمد محمد بن خليل

المطلوب تبليغه: محمد خطاب بن عبد 
الكريم                    

الدعوى رقم أساس /264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس /860/
رقم القرار /1934/ 

طالب التبليغ: محمد مال عيسى بن 
عبد القادر              

المطلوب تبليغه: شيار خالص                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

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

أبيض تحمل اللوحة رقم /398977/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ5 

2019/11/1 جزء ال يتجزأ من 
القرار .

2- إلزام مديرية المواصالت الرقة 
بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 
3- تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /3426/ لعام 2022

طالب التبليغ: محمود درعوزي بن 
محمد صبحي  

المطلوب تبليغه: محمود كامل 
العاصي

الدعوى رقم أساس / 264 / 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3880/ 

لعام 2022 م
على السيد: مدينه بولو بن أحمد 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/28م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: حسن كسوم بن 

جمعة، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة. 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

بالغ رقم /3770/ لعام 2022
طالب التبليغ: مصطفى الشيحان بن 

محمد
المطلوب تبليغه: بيجان المحمد بن 

حسين   
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 
النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 

/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3508/ 

لعام 2022 م
على السيد: مصطفى صالح 

األحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: محمود خالد نوري، 
بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة. 

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

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

بالغ رقم /3316/ لعام 2022
طالب التبليغ: ناصر أحمد العبيد 

المطلوب تبليغه: إبراهيم العيسى بن 
حجي                    

الدعوى رقم أساس /264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2519/ 

لعام 2022 م
على السيد: ندى خضر بنت عبد 

الكريم الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: أحمد المحيميد ، 

بطلب: استرداد وحيازة. 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

في الدعوى رقم األساس /2120/ 
لعام 2022م

على السيد: نزار محمد مستو 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع في 
2022/7/27م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: حاتم نجوم بن 

عادل، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة. 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

بالغ رقم /2505/ لعام 2022
طالب التبليغ: يوسف الظاهر بن 

رمضان                        
المطلوب تبليغه: أحمد عبيد بن تركي                    

الدعوى رقم أساس /264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من حيث 

النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر خالل مدة أقصاها 
/15/ يوم من تاريخ النشر في الجريدة 

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

عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ في ظل مضي الدولة التركية المحتلة، بالتعاون مع جمعيات دولية، ذات طابع متطرف بسياسة »تتريك المناطق السورية المحتلة« تواصل 
هذه الجمعيات افتتاح مدارس، ومعاهد لنشر »التطرف والتتريك« بين أبناء المنطقة، والسعي ألدلجة الجيل الناشئ، بما يتماشى مع سياستها.

ازدياد سياسة التتريك من خالل أدلجة التعليم في مدارس 
المحتلة المناطق 

قرية زخيرة.. تاريخ من العراقة، وجذور 
متأصلة في العيش المشترك

ألول مرة.. حكومة طاجيسكتان تستلم 
رعاياها من اإلدارة الذاتية

ـ  )باكستانية  دولية  جمعيات  وانتشرت 
متطرف  طابع  ذات  ومنظمات،  شيشانية(، 
أبيض  تل  سبي/  كري  مقاطعة  مناطق  في 
إطار  في  متعددة  نشاطات  لتُمارس  المحتلة؛ 
افتتاح  وتمويل  المتطرفة،  أفكارها  نشر 
يدعم  بما  التركية،  المناهج  لتعليم  المدارس 
بتغيير  االستيطاني،  التركية  الدولة  مشروع 
كما  وتتريكها،  المحتلة  المناطق  ديموغرافية 
دينية؛  مجمعات  ببناء  الجمعيات  هذه  وقامت 
داعش،  لفلول  واإلرهاب  التطرف،  لتغذية 
المحتلة،  المناطق  في  تركيا  تحتضنهم  الذين 

في كل من بلدة سلوك، وحمام التركمان.
وعمدت مؤخراً جمعيتا أنصار الخيرية، وبيت 
الباكستانية(  الوطنية  اإلغاثة  )مؤسسة  المال 
في  الرز  خربة  قرية  في  مدرسة  تأهيل  إلى 

ريف مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة.
التي  اإلخبارية(،  هاوار  )وكالة  أكدته  وكما 
من  محلي  مصدر  عن  نقالً  الخبر،  نشرت 
ريف مقاطعة تل أبيض/ كري سبي، فقد دشن 
المرتزقة العاملون، فيما يسمى بـ )مجلس تل 
الخميس  المدرسة  افتتاحية  المحلي(  أبيض 
المنصرم 2022/7/21، في ظل رفض أهالي 
المقاطعة المحتلة تعليم أبنائهم المناهج التركية، 

التي فُرضت عليهم في مدارس المقاطعة. 

العواقب الوخيمة لسياسة 
املحتل الرتيك

وتعليقاً على ما سبق، أجرت صحيفتنا لقاًء مع 
المتحدث باسم إدارة المدارس العامة بمقاطعة 
تل أبيض/ كري سبي صالح مسي، الذي أدان 
وأفعال  المحتلة،  التركية  الدولة  به  تقوم  ما 

المتطرف،  للفكر  نشر  من  الدولية  الجمعيات 
المحتلة،  المناطق  مدارس  في  التعليم  وأدلجة 
بما يتماشى مع سياسة التتريك، التي ينتهجها 

المحتل التركي.

المحتل  ممارسات  أن  الى  مسي  ولفت 
إطار  في  يتبعها  التي  والسياسة،  التركي، 
رويداً  تتطور  بدأت  المحتلة،  المناطق  تتريك 
في  به،  تقوم  ما  عواقب  من  محذراً  وريداً... 
منذ  المقاطعة  أراضي  احتالل  استمرار  ظل 
التاسع من تشرين األول 2019، وانعكاساتها 
على الجيل الناشئ، الذي يكبر ليرى مدارس 
الحقائق،  وتقلب  المحتل،  تخدم  مناهج  تُدرس 
المصالح  مع  يتماشى  بما  التاريخ،  وتشوه 
االستعمارية للدولة التركية المحتلة، وأهدافها 

االستراتيجية.

»املجتمع الدويل« يتحمل 
املسؤولية...!

ل الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم  وحمَّ
في نهاية حديثه، المجتمع الدولي، والمنظمات 
الدولة  ترك  عن  المسؤولية  األممية  المعنية 
التعليمي  المجال  تستغل  المحتلة،  التركية 
يسمى  ما  قبل  من  استالمه  بحجة  والتربوي، 
للمحتل،  التابع  المحلي(  أبيض  تل  بـ )مجلس 
متغافالً عما يحدث من نشر المنهاج الُمشرفة 
ذات  جمعيات،  وترك  التركية،  الدولة  عليه 

تغذية  في  نشاطاتها  تمارس  متطرف  طابع 
الجيل بالتطرف، وتفريخ المزيد من اإلرهابيين 
والمرتزقة، الذين يخدمون األجندات التركية، 

والدول المعادية.
تم  التي  المدرسة،  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
تدشينها في قرية خربة الرز التابعة للمقاطعة، 
ليست األولى، حيث افتتحت جمعيات أفغانية، 

بإشراف أجهزة استخبارات االحتالل التركي 
ثانوية في  في عام 2020 مدرستين إحداهما 
ياسين  أحمد  ومدرسة  التركمان،  حمام  بلدة 
كما  المحتلة،  المقاطعة  مركز  في  االبتدائية 
دينية؛  مجمعات  عدة  وافتتاح  ببناء  وقامت 
داعش،  لفلول  واإلرهاب  التطرف،  لتغذية 
الذين تحتضنهم تركيا في المناطق المحتلة في 

كل من بلدة سلوك، وحمام التركمان.

كيلومترين  بعد  -على  محمد  أمل  آغا/  جل 
زخيرة  قرية  تقع  آغا،  جل  ناحية  من  فقط، 
أو »باب الحديد« هذه القرية القديمة، والتي 
تشكلت قبل أكثر من مائة عام، هي رمز حي، 
ومثال حقيقي للعيش المشترك، واألخوة بين 
األطياف والشعوب، في هذه القرية البسيطة 
يتعايش الكرد والعرب، والمسيحية سوياً في 

السراء والضراء.

روح التعاون وسمة املحبة

االحتالل  قبل  ما  إلى  القرية  هذه  تاريخ  يعود 
تتضمن  حينها  وكانت  لسوريا،  الفرنسي 
بعد،  فيما  لتكبر  فقط،  للمسيحيين  منازل  عدة 
واآلن  أيضاً،  والعرب  الكرد،  فيها  ويسكن 
منزل من مختلف  أكثر من خمسمائة  تحتوي 
الشعوب، ولكن نتيجة األزمة، التي تعرضت 
نتيجة  فيها  السكان  نسبة  تضاءلت  البالد  لها 
الهجرة، ولكن تبقى هذه القرية مفعمة بالحياة، 
يزور  أهلها،  بين  والتعاون  التشارك  وروح 
فيها العربي بيت أخاه الكردي في كل حدث، 
ومناسبة سعيدة كانت، أم حزينة، ويتبادل فيها 
المسيحي التهاني في كل عيد مع أخيه المسلم، 

لجاره  الداعمين  أول  المسلم  هذا  يكون  فيما 
المسيحي في األزمات.

الطابع الريفي وآثار من املايض 
العتيق

ال تزال تحافظ هذه القرية على طابعها الريفي 
بالتطور  تأثرها  من  الرغم  على  المميز، 

المعماري،  بنائها  في  وخاصةً  الحضاري، 
مبنية  منازلها  من  الكثير  أسوار  تجد  ولكن 
الريفي  الرونق  لتُضيف  األسود،  بالحجر 
من  الكثير  وجود  إلى  باإلضافة  المعتاد، 
حول  وخاصةً  الكبيرة،  الصخرية  األحجار 
محيط النهر، وبين أزقة، وشوارع هذه القرية 
بكثرة  المنتشر  الجوري،  الورد  رائحة  تفوح 
والمزروع في كل بيت من بيوتها، وإلى جانب 
ذلك تشتهر بنهرها المتدفق على مر السنوات، 
إليه  يلجأ  الذي  المحبب،  المكان  يعد  والذي 

أهالي القرية إلراحة النفس.

الزراعة أساس اقتصادها

يخلو  فال  الزراعة،  على  القرية  سكان  يعتمد 
بيت فيها من قطعة أرض مخصصة للزراعة، 
المحافظة  وحتى  الذاتي،  االكتفاء  من  كنوع 
إلى  باإلضافة  المتوارثة،  المهنة  هذه  على 
فيها  تتواجد  زالت  ال  وكما  الماشية،  تربية 
الفرنسي،  االحتالل  حقبة  من  اآلثار  بعض 
بناءه  أتموا  والتي  الفرنسي،  الشارع  ففيها 
الفرنسي،  للجسر  باإلضافة  فرنسيون  جنود 
الفترة، وكثيراً  تلك  بُني هو اآلخر في  والذي 
ما تحدث أهالي القرية عن كميات من الذهب، 
التي وجدت في نهر القرية قديماً، والتي كانت 

عبارة عن قطع ذهبية فرنسية.

العالقات  دائرة  سلمت   - قامشلو  روناهي/ 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الخارجية 
سوريا )146( شخصاً من الجنسية الطاجيكية 
في  الموجودين  داعش،  مرتزقة  عوائل  من 
مخيم الهول، وروج إلى حكومة بالدهم، وفق 

البروتوكول الرسمي.
يوم  من  صباحاً  الثامنة  الساعة  تمام  في 
مقر  وفي  تموز،   25 لـ  المصادف  االثنين، 
دائرة العالقات الخارجية إلدارة الذاتية بمدينة 
قامشلو، استقبل الوفد الطاجيكي، المؤلف من 
السفير، وممثلي من الوزارة الخارجية لحكومة 
عوائل  )من  مواطنيهم  وكذلك  طاجيكستان، 

داعش القاطنين في مخيم الهول وروج(.
مؤتمر  وعبر  رسمي،  برتوكول  خالل  ومن 
الجنسية  من  شخصاً   146 تسليم  تم  صحفي 

أغلبهم  الطاجيكية 
أطفال.

وحول عملية التسليم، 
من  المواطنين  وعدد 
الطاجيكية،  الجنسية 
تسليمهم،  تم  الذين 
لصحيفتنا  صرح 
نائب  »روناهي« 
المشتركة  الرئاسة 
العالقات  لدائرة 
»فنر  الخارجية 
والذي  كعيط« 
المرة  أنها  إلى  أشار 

الخارجية  العالقات  دائرة  تسلم  التي  األولى، 
جنسية  من  مواطنين  الذاتية،  اإلدارة  في 
إلى  داعش  مرتزقة  عوائل  من  طاجيكية 
حكومة بالدهم، وبأن عددهم »146« مواطناً 
25 امرأة، و121 طفالً تتراوح أعمارهم من 

عام إلى ثمانية عشر عاماً.

التجاوب يتفاوت ما بني الجيد 
واملعدوم

بشكل رسمي:  تمت  التسليم،  بأن عملية  وأكد 
الممثلة  الذاتية  اإلدارة  بين  التوقيع  »تم 
حكومة  وسفير  الخارجية،  العالقات  بدائرة 

طاجيكستان«.

داخل  مواطنين  وجود  إلى  كعيط  وأردف 
سوريا،  وشرق  شمال  بمناطق  المخيمات، 
والذين ينتمون إلى أكثر من 52 جنسية. ولفت 
لملف  دولي  حل  إيجاد  ضرورة  إلى  كعيط 
مناطق  في  الموجودين  وعوائلهم  داعش، 
المخيمات،  في  شمال وشرق وسوريا، سواء 
أو في السجون لدى قوات سوريا الديمقراطية.
فيما  الدول  تجاوب  وعن 
مواطنيها  استالم  يخص 
المرتزقة  عوائل  من 
اإلدارة  لدى  الموجودين 
من  الرغم  على  الذاتية، 
مراراً  األخيرة،  مناشدة 
لتحمل كل دولة مسؤوليتها 
الموجودين  رعاياه،  تجاه 
لديها، أوضح الكعيط، بأن 
بعض  من  استجابة  هناك 
مواطنيهم،  بشأن  الدول، 
متردد،  اآلخر  والبعض 
لم  اآلن  إلى  والبعض 

يتجاوب.
في  خاصة  األوضاع،  خطورة  إلى  ولفت 
سوريا  وشرق  شمال  أبناء  وعلى  المخيمات، 
االحتالل  وهجمات  تهديدات  ظل  في  جميعاً 

التركي على المنطقة.
واختتم نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العالقات 
في  »نحن  حديثه:  كعيط«  »فنر  الخارجية 
الذاتية بشكل عام، وجهنا نداء لجميع  اإلدارة 
الدول، ممن لديهم مواطنون ضمن المخيمات، 
تكون  البيئة  ألن  أطفالهم،  إلنقاذ  السرعة 
منهم  ونتمنى  لألطفال،  قاسية، وغير صالحة 
االستعجال في هذا الملف الشائك، والخطير، 
ونحن بدورنا سنستمر في عملية التسليم، حتى 

االنتهاء من هذا الملف«.
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التركي  االحتالل  شن   - األخبار  مركز 
زركان  ناحية  مركز  على  عنيفاً  قصفاً 
وريفها الشمالي، بالتزامن مع قصف ريفي 

ناحية تل تمر الغربي والشمالي.
السورية  الحكومة  قوات  وقتل عنصر من 
فيما أصيب أربعة مدنيين بينهم أب وطفليه 
ناحية  مركز  على  التركي  القصف  جراء 

زركان. 
ونقل جثمان العسكري السوري والمصابين 
إلى مشفى الشهيد خبات في ناحية الدرباسية 

التابعة لمقاطعة الحسكة،
وتعرضت كالً من قرية تل شنان اآلشورية 
شمال شرق ناحية تل تمر، وقرية الدردارة 
الروسية  القاعدة  ومحيط  تمر،  تل  شمال 

شمال تل تمر، لقصف متواصل. 
قصف  المنطقة،  من  الغربي  الريف  وفي 

األحيمر،  سكر  قرى  التركي  االحتالل 
الطويلة،  الغيبش،  الطويل،  تل  جمعة،  تل 
الدشيشة وقصر توما يلدا، ومزرعة واقعة 
بين مركز ناحية تل تمر وقرية تل جمعة، 
وذلك بأكثر من 80 قذيفة صاروخية خالل 
ساعة واحدة، بحسب ما نقلت وكالة هاوار 

لألنباء عن مصادر عسكرية
كما طال القصف قرية مجيبرة على طريق 

تل تمر- قامشلو أيضاً.

االحتجاجات  استمرت  ـ  األخبار  مركز 
في مدينة شهبا شمال غربي السويداء التي 
عن  لإلفراج  مطالبةً  أيام،  عدة  قبل  بدأت 
لألمن  تابعة  مجموعات  اختطفتهم  شباب 
باختطاف  المدينة  سكان  وردَّ  العسكري، 
لمبادلتهم  السوريّة  الحكومة  بقوات  ضباط 

بمخطوفيها. 
وقالت مصادر ُمطلعة إن مجموعة فلحوط 
بشكٍل  أفرجت  العسكري  لألمن  التابعة 
من  خطفتهم،  الذين  المدنيين  عن  جزئي 
إلى أن المشكلة  أهالي مدينة شهبا، مشيرةً 

تتجه نحو الحل.
لدى  المخطوفين  لعدد  تحديث  آخر  وفي 
األمن العسكري أصدرته شبكة محلية فإن 
مدنيين،  مخطوفين  تسعة  بلغت  الحصيلة 

وسط أنباء عن إطالق سراح أحدهم.
في حين ال يزال أهالي مدينة شهبا، يغلقون 
مداخل  وكافة  السويداء   - دمشق  طريق 
احتجازهم  إلى  باإلضافة  شهبا،  مدينة 

ألربعة ضباط، من المخابرات والجيش.
باإلفراج  شهبا،  مدينة  أهالي  ويطالب 
حالة  إنهاء  مقابل  المخطوفين،  جميع  عن 
“المخابرات  جهاز  ُمحملين  التصعيد، 
المجموعات  تمادي  مسؤولية  العسكرية”، 
وكان  المحافظة،  في  له  التابعة  المسلحة 
أغلقوا  شهبا  مدينة  سكان  من  محتجون 
طريق دمشق-السويداء عند مفرق صالخد 
على خلفية احتجاز أحد سكان المدينة، جاد 
قبل مجموعة راجي  الطويل، من  وحسين 

فلحوط التابعة لألمن العسكري.

الماضية  األيام  في  المدينة  وشهدت 
مجموعة  اعتقال  خلفية  على  احتجاجات 
محلية موالية لألمن العسكري ألحد شباب 
وصفوه  ما  الُمحتجون  رفض  إذ  البلدة، 
مطالبين  السكان،  على  قضاة  تنصيب 
الحفاظ  في  دورها  بلعب  دمشق  حكومة 

على األمن واألمان. 
حزيران  في  السويداء  محافظة  وشهدت 
الماضي اشتباكات بين فصيل “قوة مكافحة 
لألفرع  تابعة  ومجموعات  اإلرهاب”، 
األمنية أسفرت عن مقتل سامر الحكيم قائد 
“مكافحة  مجموعة  وتُعرف  “المكافحة، 
اإلرهاب” بأنها من الفصائل المتعاونة مع 
قبل  من  المدعوم  الثورة”  “مغاوير  جيش 
قاعدة  في  والمتمركز  الدولي،  التحالف 

“التنف” العسكرية شرقي حمص.
“مكافحة  فصيل  سلّم  الماضي  آذار  وفي 
األمن  بعميل  وصفه  من  اإلرهاب” 
العسكري جودت حمزة، للقاعدة العسكرية 
لضلوعه  التنف،  منطقة  في  األمريكية 
في  اللبناني  هللا”  “حزب  لمصلحة  بالعمل 
محافظة  داخل  المخدرات  وترويج  نقل 

السويداء جنوبي سوريا.

جهاد حسن: الحظر الجوي كفيل بردع المحتل 
التركي عن هجماته على المنطقة

اإلقبال على دورات اإلسعافات األولية بمختلف 
مناطق شمال وشرق سوريا

جيش االحتـالل التركي يستمر بقصف 
زركان وتل تمر وريفها

محتجون في السويداء يختطفون 
لمبادلتهم بمخطوفين ضباطًا 

الهجمات  تتوقف  لم  ـ  العلي  الرقة/ روان 
التركية على المنطقة يوماً، فالهجمات على 
بالتزامن  مستمرة  كردستان  باشور  مناطق 
شمال  مناطق  معظم  على  الهجمات  مع 
األسلحة  صنوف  وبجميع  سوريا،  وشرق 
تستهدف  التي  المسيّرة  الطائرات  وأبرزها 

كل شيء.
المجلس  حول ذلك تحدث لصحيفتنا عضو 
والرئاسة  المستقبل  سوريا  لحزب  العام 
في  االجتماعية  الشؤون  للجنة  المشتركة 
قائالً:  حسن  جهاد  المدني  الرقة  مجلس 
مرتعاً  كانت  التي  الحرة  الرقة  مدينة  »من 
الذين كان أردوغان  لإلرهابيين والمرتزقة 
العالم  أمام  وعلني  مباشر  بشكٍل  يدعمهم 
التركية  الفاشية  بالهجمات  نندد  زال،  وال 
السوريّة  أو  العراقية  الجغرافيا  على  سواء 
والهجمات األخيرة التي قام بها، واستهداف 

في  السياحية  المجمعات  في  للمدنيين 
العراق«. 

وأشار حسن: »أثبت بالدليل القاطع أن دولة 
للشعب  فقط  عدوة  ليست  التركي  االحتالل 
الكردي، إنما عدوة إلرادة الشعوب الحرة، 
غايتها إعادة أمجاد العثمانية وفرض الميثاق 
سوريا  وشرق  شمال  أراضي  لضم  الملي 

العثمانية  الدولة  إلى  كردستان  وباشور 
الجديدة«.

تستهدف  لماذا  نعي  »نحن  حسن:  وأوضح 
دولة االحتالل التركي مناطق شمال وشرق 
سوريا، كونه فشل في تحقيق ما كان يطمح 
إليه على الصعيد الدبلوماسي وعلى الجبهات 
العسكرية لذلك يقوم كل يوم بالهجمات على 

شمال وشرق سوريا وباشور كردستان«.
»نندد  بالقول:  حديثه  حسن  جهاد  واختتم 
كردستان  باشور  على  التركية  بالهجمات 
المجتمع  ونطالب  سوريا،  شرق  وشمال 
الدولي أن يوفي بعهوده وأن يقوم على األقل 
جوي  حظر  منطقة  وفرض  بالعهد  الوفاء 
شمال  مناطق  على  طيران  حظر  وفرض 
اإلدارة  بهذه  واالعتراف  سوريا  وشرق 

الذاتية القائمة«.

األهالي  من  العديد  يتوافد  ـ  األخبار  مركز 
لتلقي  والمشافي  الصحية  المراكز  إلى 
دورات تدريبية حول التمريض واإلسعافات 
قطاع  في  مسؤولون  يؤكد  فيما  األولية، 
الالزمة  االستعدادات  استكمال  الصحة 

لمواجهة أي حالة طارئة.

وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة  وكانت 
في  الطوارئ  حالة  عن  أعلنت  سوريا 
استعداداً  الجاري  تموز  شهر  من  السادس 
على  التركي  االحتالل  هجمات  لمجابهة 

شمال وشرق سوريا.
بناًء على ذلك، دعت هيئة الصحة في اإلدارة 
المواطنين  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية 
األولية  واإلسعافات  التمريض  دورات  إلى 

استعداداً لمواجهة أي طارئ.
في هذا السياق، قالت نائبة الرئاسة المشتركة 
بيريفان  الجزيرة،  إقليم  في  الصحة  لهيئة 
لتدريبهم  المواطنين  درويش »دعونا جميع 
في  الجميع  ليكون  األولية  اإلسعافات  على 

جاهزية تامة لمواجهة أي طارئ«.
الكثيف  اإلقبال  إلى  بيريفان،  ونوهت 
لألهالي على الدورات التدريبية في مختلف 

مدن ومناطق شمال وشرق سوريا.
الدورة  إلى  االنضمام  كيفية  إلى  وأشارت 
ترشيح  »يتم  قائلةً:  التعليم،  ومدة  التدريبية 

الكومين  في  التسجيل  طريق  عن  األسماء 
يسجل  أن  يستطيع  والمجالس وكل شخص 
أو  يومين  التدريب  ومدة  نقطة،  أقرب  في 
فترة  تمديد  يتم  التمديد  وجب  وإن  ثالثة 

التدريب«.
وأضافت بيريفان: »يتم التدريب في مشافي 
والمراكز  المشافي  وجميع  الذاتية  اإلدارة 
جيان  مشفى  مثل  الصحة  لهيئة  التابعة 
ديرك  في  الشعب  ومشفى   )19 )كوفيد 
إقبال  هناك  عامودا  مشفى  وفي  والحسكة 

كثيف من قبل الشعب«.

وأكدت بيريفان: سيتم تزويد جميع المشافي 
اإلسعاف،  بسيارات  الطبية  والنقاط 
لحالة  الالزمة  الطبية  بالمستلزمات  وكذلك 

الطوارئ.
درويش  بيريفان  دعت  حديثها،  ختام  في 
جميع األهالي، ممن يرى أنه يستطيع تقديم 
الطبية  والكوادر  للمراكز  الصحي  الدعم 
ساعة،   24 عملها  رأس  على  ستبقى  التي 
»في حال وقوع هجوم تركي على مناطقنا، 
بتقديم المساعدة لمواجهة أي حالة طارئة«.

التهاب الدم وأسبابه

التهاب العصب الدهليزي )األسباب واألعراض والعالج(

دراسة: جراحة الدماغ على الطريقة الفرعونية أنجح من األدوية

د. مريم أحمد

التهاب الدم التهاب الدم أو كما يُعرف أيضاً في 
باسم تعفّن الدم، هو حالة طبية خطيرة مهدّدة 
مناعي  فعل  رد  عن  الناجمة  المريض  لحياة 
ساحق استجابة لاللتهاب معين، ويسبب تهتك 
إلى  في األعضاء ويؤدي  األنسجة وفشل  في 
الموت، وقد اختلف العلماء على تعريفه ولكن 
ناتجة  تسمم  حالة  هو  له  طبي  تفسير  أفضل 
عن وجود مسبب المرض وسمومه في الدم، 
يبدأ  عندما  المرضية  الحالة  هذه  تحدث  حيث 
الكيميائية  المواد  بعض  بإفراز  اإلنسان  جسم 
جهاز  لتحفز  كبير  بشكٍل  الدم  إلى  المناعية 
مسبّبات  مهاجمة  على  يعمل  الذي  المناعة 
المناعة  يهيج  هذا  ولكن  البكتيرية،  المرض 
مسيطر  غير  بشكٍل  الجسم  أنحاء  كافة  في 
باألنسجة  اإلضرار  إلى  يؤدي  وذلك  عليه 
العالية  المناعية  االستجابة  وهذه  واألعضاء، 
تضر باألعضاء، حيث يتجلّط الدم في األوعية 
واألطراف،  باألعضاء  المحيطة  الدموية 
فيؤدي ذلك لحرمانهم من التغذية واألكسجين، 
وفي الحاالت الشديدة من المرض يتم تعطيل 
مّما يؤدي مشاكل كبيرة  أكثر من عضو معاً 

والموت.

أعراض التهاب الدم

 ألن تسّمم الدم من الممكن أن يبدأ في أي مكان 
في الجسم، فله مجموعة واسعة من األعراض:
ـ من أولى األعراض التي تظهر على المريض 

هي تسارع النَّفَس إلى أكثر من 20 دقيقة. 
ـ تقلّبات في الحالة العقلية للمريض. تغير في 
الحرارة، إما ارتفاع ورعشة، أو انخفاض حاد 

فيها. حصر البول وقلته. 
 90 من  أكثر  إلى  القلب  بنبضات  تسارع  ـ 

دقيقة. 
األمعاء  توقف  أو  اإلسهال  والتقيؤ،  اإلعياء  ـ 

عن العمل. 
ـ الوذمة: وهي انتفاخ الجسم الناتج عن تجمع 

السوائل فيه. 
عدد  في  تناقص  الدم،  ضغط  في  انخفاض  ـ 

الصفائح الدمويّة. 
ـ ارتفاع في مستوى السكر في الدم. 

ـ ارتفاع في عدد خاليا الدم البيضاء. 
ـ انخفاض نسبة الدم المؤكسد. 

ـ البطء في إعادة التروية لألنسجة. 
ـ وفي الحاالت الّشديدة أو ما تسمى بالصدمة 
عدّة  المرضية  الحالة  هذه  مع  تترافق  الُسّمية 
شديد  النخفاض  باإلضافة  رئيسة،  أعراض 
بنوع  اإلصابة  إلى  يؤدّي  مّما  الدم  في ضغط 
أعضاء  إفقاد  على  تعمل  التي  الصدمة  من 
الحيويّة  لوظائفها  والحساسة  المهمة  الجسم 
والجهاز  والكليتين،  الرئتين،  رأسها  وعلى 
الكبد،  إلى  باإلضافة  المركزي،  العصبي 
أسباب  هناك  الدم  التهاب  وعوامل  أسباب 
عديدة لحدوث التهابات الدم وأهمها االلتهابات 
الفيروسية  االلتهابات  أهميةً  وأقل  البكتيرية، 
والتهاب  الرئوي،  االلتهاب  مثل:  والفطرية، 
ومن  البطني،  التجويف  وعدوى  الكلية، 
األسباب التي تعتبر من عوامل الخطر الكبر 
أو الصغر في العمر، وضعف الجهاز المناعي 
المركزة  العناية  وحدة  ودخول  اإلنسان،  لدى 
الطبيّة  باألجهزة  والعيش  فيها،  والمكوث 
كاألنابيب التنفسيّة وغيرها، واإلصابة البالغة 

بالجروح أو الحروق، ومرضى السكري.

تشخيص املرض

من  المرضية  الحالة  هذه  تشخيص  يعتبر   
األمور المعقدة وذلك نظراً للتشابه الكبير بين 
المرضية  الحالة  هذه  عن  الناجمة  األعراض 
وبين العديد من األعراض المرضية األخرى، 
المريض  يُخضع  المختص  الطبيب  فإّن  لهذا 
الكشف  أجل  من  مختلفة  لفحوصات  عادةً 

وتحديد المرض بدقة، ومن هذه الفحوصات:
ـ فحوصات الدم: للكشف عن اإلصابة بالعدوى 

البكتيرية. 
ـ للكشف عن اختالل في وظائف الكبد والكلى، 
الدم،  تخثّر  عوامل  في  اختالل  عن  للكشف 

فحوصات نسبة أكسجة الدم. 
ـ للكشف عن اختالل المعادن واألمالح. 

ـ فحوصات مخبرية أخرى: فحوصات البول. 

المريض  كان  إذا  الجروح  إفرازات  فحص  ـ 
مجروحاً. 

الصور  الرئوية،  اإلفرازات  فحص  ـ 
عن  لكشف  السينية،  األشعة  اإلشعاعية: 
تعريض  لتجنّب  الصدرية  خاصةً  االلتهابات 

المريض لألشعة بشكٍل كبير. 
ـ الصور الطبقية، لتكشف التهابات في منطقة 

البطن بصورة أوضح. 
التهابات  عن  للكشف  التلفزيوني،  التّصوير  ـ 

في الكبد أو المبايض.
ـ الرنين المغناطيسي، ويساعد في الكشف عن 

التهابات األنسجة الرخوة. 

عالج املرض

فيستوجب  المرضية  الحالة  هذه  عالج  أما   
والتشخيص  والفوري  المباشر  الطبي  التدخل 
السريع بهدف الحدّ من مضاعفاته المرضية، 
والتي  المزمنة،  المرضية  الحاالت  وفي 
كبير  بشكٍل  المصاب  حياة  تهديد  على  تعمل 
واإلسعافات  العالجات  من  العديد  إجراء  فيتم 
على  المحافظة  تتضّمن  والتي  الضرورية، 
سالمة التنفس، والمحافظة على نبض القلب، 
ومن اإلجراءات العالجية التي تقدم للمريض:
ـ األدوية: المضادات الحيوية الشمولية، حيث 
من  النوع  هذا  المريض  بإعطاء  الطبيب  يبدأ 
على  التعرف  يتم  أن  إلى  الحيويّة  الُمضادّات 
الُمسبّب الرئيسي فيتم إعطاؤه المضاد الحيوي 

المناسب. 
رفع  لمحاولة  الدموية،  األوعية  ُمضيقات  ـ 

ضغط الدم. 
ـ جرعات قليلة من الكورتيكوستيرويد، لتقليل 

من حدة جهاز المناعة. 
الحفاظ على مستوى  أو  األنسولين، لخفض  ـ 

السكر في الدم.
ـ  مثبّطات لجهاز المناعة، مهدئات ومخفضات 
من  كبيرة  كميات  الداعمة:  العالجات  األلم، 

السوائل الوريدية. 
ـ مدعمات التنفس الميكانيكي. 

الجراحة  ذلك،  استوجب  إذا  الكلى  غسيل  ـ 
إلزالة ُمسبّب االلتهاب.

هذا المرض يعتبر من األمراض القاتلة فكلما 
تزيد  الطبيب  إلى  بالوصول  المريض  أسرع 
نسبة  ذلك  ورغم  حياً،  البقاء  على  فرصه 
المرضى الذين يموتون منه إذا تم تشخيصهم 
تقارب ثالثين بالمئة لمن لديهم تسمم شديد، أما 
بنسبة للمرضى الذين يصلون لمرحلة الصدمة 
السّمية فيرتفع هذا الرقم ليصل إلى ما يقارب 

الستين بالمئة.

د. نديم عثمان

الدهليزي هو حالة تسبب  التهاب العصب  إن 
الدوار والدوخة، وسببها حالة التهابية تصيب 
في  موجود  عصب  وهو  الدهليزي،  العصب 
بالتوازن  المتعلقة  المعلومات  يرسل  األذن 
تصل  لن  التهابه؛  حال  وفي  دماغك،  إلى 
ما  الصحيح،  بالشكل  دماغك  إلى  المعلومات 

سيجعلك تشعر باالضطراب.
بعد  عادة  الدهليزّي  العصب  التهاب  يتحسن 
ثالثة  نحو  األعراض  تأخذ  وقد  أيام،  عدة 
من  أيًضا  تعاني  وقد  تختفي،  حتى  أسابيع 
فترات ُمعاودة من الدوار والدوخة لعدة أشهر.

األعراض

الدهليزي عادةً  العصب  التهاب  أعراض  تبدأ 
بسرعة، وتكون أكثر حدّة عند ظهورها للمرة 

األولى، وتتضمن:
ـ الدوار المفاجئ.

ـ اضطرابات في التوازن.
ـ غثيان وإقياء.

ـ دوار.
ـ مشاكل في التركيز.

األسباب

معظم حاالت التهاب العصب الدهليزي ناتجة 
عن أخماج فيروسية، إما في األذن الداخلية أو 
األخماج  ومن  الجسم،  من  أخرى  أجزاء  في 
العصب  التهاب  تسبب  قد  التي  الشائعة 

الدهليزّي:
ـ الحصبة.

 ـ اإلنفلونزا.
الُمسبَّب  النوى الخمجي  ـ داء كثرة وحيدات   

بفيروس إيبشتاين بار.
 ـ الحصبة األلمانية.

 ـ النكاف.
 الهربس النطاقي.

 ـ جدري الماء.
بعض  في  الجرثومية  األخماج  تسبب  قد 
ولكن  الدهليزي،  العصب  التهاب  الحاالت 
التهابات التيه هي التي يشيع أن يكون مسببها 

هو الجراثيم، ال التهاب العصب الدهليزّي.

تشخيص التهاب العصب 
الدهليزي

الطبيب أي سبب آخر قد يكون وراء  يستبعد 

شعورك بالدوار قبل تشخيص التهاب العصب 
حالة  أي  أو  الدماغية،  كالسكتة  الدهليزي، 
عصبية أخرى، وقد يحتاج إلى إجراء مرنان 
بحركات  القيام  منك  يطلب  أو  مغناطيسي، 
اختبارات  غالبًا  سيطلب  ثم  ومن  معينة، 

سمعية، من أجل تحديد األعصاب المصابة.

العالج

الدهليزي  العصب  التهاب  سبب  يكون  عندما 
ناجًما عن عدوى، ستحتاج غالبًا إلى صادات 
حيوية أو مضادات فيروسية لمعالجة العدوى، 
العصب  اللتهاب  نموذجي  عالج  يوجد  ال 
من  العديد  يوجد  لكن  ذاته،  بحد  الدهليزي 
أثناء  األعراض  تقلل من  قد  التي  اإلجراءات 

فترة تعافيك من المرض.
تخفيف  على  تساعد  قد  التي  األدوية  بعض 

أعراض الدوخة والغثيان:
 ـ ديفينهيدرامين )بيندادريل(.

ـ ميكليزين )أنتيفيرت(.
 ـ لورازيبام )أتيفان(.

 ـ ديازيبام )فاليوم(.
من  تعاني  فقد  شديدًا،  اإلقياء  كان  حال  في 
سوائل  إلى  ستحتاج  وهنا  شديد،  تجفاف 

وريدية.

في حال لم تتحسن األعراض نهائيًا خالل عدة 
دهليزية  معالجة  إلى  تحتاج  فسوف  أسابيع، 
سهلة  حركات  أداء  ذلك  ويتضمن  تأهيلية، 
مساعدة  أجل  من  داروف،  براندت  كتمارين 
التوازن،  في  التغيرات  ضبط  على  الدماغ 
أن  تشعر  فقد  التمارين،  بهذه  تبدأ  وعندما 

أعراضك تزداد سوًءا، ولكن هذا طبيعي.

الوقت الالزم للشفاء من الحالة

خالل  أعراضك  في  تحسنًا  تالحظ  أن  يجب 
عدة أيام، ولكن قد يتطلب األمر ثالثة أسابيع 
لعدة  متقّطع  بدوار  تشعر  وقد  التام،  للشفاء 
العصب  التهاب  وألن  المرض،  بعد  أشهر 
أدائك  في  إعاقة  لك  يسبب  قد  الدهليزي 

أن  عليك  يجب  االعتيادية،  اليومية  لألنشطة 
تحاول تقليل الحركة إلى أقل درجة ممكنة، ما 
التوازن  استعادة حس  على  يساعد جسدك  قد 

بوقت أقصر.

العيش مع التهاب العصب 
الدهليزّي

الرعب  الدهليزي  العصب  التهاب  يسبب  قد 
الحاالت  أغلب  في  لكنه  األشخاص،  لبعض 
عدة  خالل  دائمة  أعراض  أي  دون  يُشفى 
حبوب  تناول  استمرار  حال  وفي  أسابيع، 
الدوخة والدوار حتى عدة أشهر بعد المرض، 

سيساعدك العالج الفيزيائي واألدوية.

خلصت دراسة علمية بريطانية، إلى أن طريقة 
فرعونية قديمة في إجراء عملية جراحية في 
الدماغ قد تنقذ آالف المرضى سنوياً، بصورة 

أفضل من األدوية الحديثة.
العملية  إجراء  في  الفرعونية  الطريقة  وتقوم 
الجمجمة  في  ثقب  إحداث  على  الجراحية 

لتقليص حجم األورام الموجودة فيه والضغط 
على الدماغ.

 408 على  أجريت  التي  الدراسة  وقالت 
لهذه  يخضعون  الذين  المرضى  إن  مرضى، 
القحف  )قطع  تسمى  التي  الجراحية  العملية 
البقاء  في  الفرصة  لديهم  للضغط(،  المخفف 

مقارنةً  الخمس  بمقدار  الحياة  قيد  على  أكثر 
بأولئك الذين اعتمدوا على األدوية فقط.

في  األعصاب،  جراحة  استشاري  وذكر 
بإنكلترا،  كامبريدج  في  أدينبروك  مستشفى 
قاد  الذي  هاتشينسون، وهو  بيتر  البروفيسور 
على  قادرة  العملية  شك،  أدنى  بال  الدراسة: 

إنقاذ األرواح.
 160 نحو  بريطانيا  في  المستشفيات  ويدخل 
ألف شخص سنوياً، نتيجة إصابات في الدماغ، 

غالباً بسبب االصطدام والسقوط.

جل آغا/ أمل محمد - نددت اإلدارية في لجنة المرأة بناحية جل آغا نجودة فارس 
االستهداف الذي طال القياديات الثالث جيان تولهلدان، وروج خابور، وبارين بوطان 
من قبل دولة االحتالل التركي، مشيرًة إلى أن سياسة المحتل باستهداف الشخصيات 

الوطنية عبر ُمسّيراتها تنتهك القوانين الدولية واإلنسانية كافة.  

استهداف القياديات.. انتقام لداعش

ُمرّصون عىل هزمية املحتل الرتيك

تموز  شهر  من  والعشرين  الثاني  وبتاريخ 
التركي من  الجاري؛ استهدفت دولة االحتالل 
مكافحة  وحدات  في  القيادية  مسيّراتها  خالل 
اإلرهاب جيان تولهلدان والقيادية روج خابور 
بوطان،  بارين  اإلرهاب  مكافحة  وعضوة 
لجنة  اإلدارية في  استنكرت  ذلك  وعلى خلفية 
هذه  فارس  نجودة  آغا  جل  بناحية  المرأة 
األفعال  أن هذه  اإلرهابية، مؤكدةً  الممارسات 
الالأخالقية تزيد من إصرار الشعب وعزيمته 
في الوقوف في وجه العدو بقولها: »استهداف 

المحتل التركي الشخصيات الوطنية والقيادات 
لن يُثني من عزيمتنا في االستمرار في طريقنا 

الذي تعاهدنا منذ اليوم األول على إكماله«. 
من  هي  آمنة  منطقة  إنشاء  نجودة:«  وتابعت 

إحدى أكاذيب الدولة التركية المحتلة وأهدافها 
على  الجغرافية  رقعتها  توسيع  وهي  واضحة 
حساب منطقتنا، ثورتنا منذ يومها األول تدعو 
عدم  شريطة  للتحاور  مستعدون  نحن  للسالم، 
المساس  وال  حقوقنا  من  حق  أي  عن  التنازل 
بمبادئنا، وفي الوقت ذاته نحن مستعدون أيضاً 
للحرب، سائرون على خطى شهدائنا ولن نرفع 

سوى راية النصر الذي بات قريباً جداً«.
وطالبت نجودة المجتمع الدولي بفرض الحظر 
المنطقة،  وأمان  أمن  سيحفظ  الذي  الجوي 
غير  االنتهاكات  هذه  جراء  عقوبات  وفرض 
الشرعية من قبل دولة تدعي محاربة اإلرهاب 

جهراً وتدعمه خفيةً على حسب مصالحها.
ولفتت نجودة، إلى أن سياسة االحتالل التركي 
من شأنها إعادة إحياء داعش الذي حاربته قوات 
عديدة  سنوات  مدار  على  الديمقراطية  سوريا 
»تمكنت  بقولها:  عليه  القضاء  في  ونجحت 

من  كان  الذي  بداعش  اإلطاحة  من  قواتنا 
صنع يد تركيا، ومن أجل هذا ونتيجة الخسائر 
الفادحة التي تعرضت لها تركيا على يد قواتنا، 
ترغب بإعادة الفكر اإلرهابي المتمثل بداعش 

في المنطقة كنوع من رد االعتبار«.
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روناهي/ قامشلو ـ كلمة مدرب ليست كلمة عادية وليس كل إنسان قادر على أن يكون مدربًا ألنها مسؤولية كبيرة ومهمة صعبة وليست 
بالسهلة، وخاصًة في مجتمعات تحاول دائمًا تصغير اآلخر وعدم منحه يد المساعدة عند اللزوم، وفي عالم كرة القدم بمناطقنا بات الكثيرون 
من الفئة الشابة يعملون كمدربين وأصبح من الضروري مساعدتهم، وأن يقبلوا هم أيضًا بهذا األمر في حال َقِدم مدرب ومنحهم النصيحة في 

سبيل تطوير ذاتهم وعملهم في مجال التدريب.

نحو جيل شبابي ُمبدع من مدربي كرة القدم

آالء ووائل ُيبدعان في بطولة الفقيد »دفاع حبو« لكرة الطاولة

من  مدربين  تواجد  الصعب  من  كان  سابقاً 
أعمار شابة، ويجب أن تقع هذه المهمة بنظر 
الكثيرين على عاتق شخص لديه أقل ما يمكن 
الشروط  لعبت  وقد  فوق،  وما  سنة   35 من 
والسياسة التي كانت تفرض على مناطقنا من 
قبل حكومة دمشق قبل عام 2011، دوراً كبير 
في قلة عدد المدربين الحاصلين على شهادات 
التدريب والتي كانت تمنح من االتحاد العربي 

لكرة القدم التابع لحكومة دمشق.
ولكن رغم ذلك برز مدربين كبار على مستوى 
ولم  مستمرين  مازالوا  ومنهم  الشعبية  الفرق 
التدريبية  الشهادات  على  الحصول  يستطيعوا 
ومنها  مختلفة  ألسباب  دمشق  حكومة  من 
الشعب  أبناء  مع  وخاصةً  بطائفية  التعامل 
الكردي، وحتى أنه كان معروفاً بأن الشهادات 
كانت تمنح في الكثير من األوقات عبر وجود 
أو  الحكومة  في  منصب  ذو  يدعمك  شخص 
ال  وطبعاً  الشهادة،  تلك  مقابل  رشاوي  تدفع 
ينفي األمر وجود مدربين استحقوا الشهادات 

التي حصلوا عليها ومنها شهادات آسيوية.
بعد عام 2011 وقيام الثورة السورية وثورة 
روج آفا عام 2012 ودخول البالد في منعطف 
جديد، ومع اإلعالن عن اإلدارة الذاتية في عام 
في  والرياضة  الشباب  هيئة  وتشكيل   2014
تم تشكيل  الجزيرة، وبعدها عام 2015  إقليم 
التدريبية  الدورات  بدأت  فقد  رياضي،  اتحاد 
لتخريج مدربين في عام 2016 في الجزيرة 

كانت  وآخرها  هذا،  يومنا  إلى  مستمرة  وهي 
دورة تدريب ” roj..c”  والتي كانت بمشاركة 
العشرات من مختلف األعمار ولكال الجنسين، 
ولعلها كانت ناجحة بشكٍل كبير ولعبت دوراً 
في  مختلفة  معلومات  المدربين  منح  في  هاماً 
تخّولهم  شهادات  إلى  باإلضافة  التدريب  علم 

ممارسة التدريب في إقليم الجزيرة.
سنوات  منذ  تقام  التي  التدريبية  الدورات  هذه 
كان  من  تواجه  كانت  التي  المصاعب  أكبر 
ينخرط فيها، هو بأن كل رئيس مشترك جديد 
الرئيس  قرار  يلغي  كان  الرياضي  لالتحاد 
الذي قبله والذي كان ينص في حال المشاركة 
والحصول على شهادة تدريب يستطيع مزاولة 
عمله كمدرب في إقليم الجزيرة وإن لم يحضر 
كل  ولكن  مدرب،  يكون  أن  يستطيع  ال  فهو 
ويقول  دورة  ويقيم  يأتي  كان  مشترك  رئيس 
مهمة  من  يُحرم  سوف  للدورة  ينضم  ال  من 
التدريب في اإلقليم؟، وهذا األمر غير مقبول 

ويتطلب وضع حد له.

عىل الجميع التعاون

كانت  التي  األمور  بعض  عن  لمحة  قدمنا 
نشهد  حيث  بمناطقنا،  المدربين  عالم  تواكب 
باتت  الشابة  الفئة  من  كبيرة  مجموعة  اليوم 
الكروية  المدارس  عبر  التدريب،  بمهام  تقوم 

العمرية وحتى على  والفئات  الشعبية  والفرق 
مستوى تدريب أندية الرجال في إقليم الجزيرة، 
وهناك مدربين من أعمار شابة ولهم الشغف 
والطموح في االستمرار والتعمق أكثر في علم 
التدريب، وهذا األمر ال يحدث بجهود المدرب 
فقط، بل يلزمه الكثير من العوامل لنجاحه بهذه 
المهمة، وأهمها تلقيه العلم الصحيح للتدريب، 
واالنضمام للدورات بكثافة وتطوير ذاته عبر 
أو  اإلنترنت  على  كان  إن  المتوفرة  الكتب 
علم  في  تختص  والتي  اليوتيوب  قنوات  عبر 

التدريب.
هذا  بأن  األولى  نقطتين  أهمية  على  ونكرر 
ينقصه  التدريب  بمهام  يقوم  الذي  المدرب 
ال  وهنا  للنصيحة،  ويحتاج  الخبرة  تأكيد  بكل 
يجوز أن يتعالى ويرفض تقديم أي مدرب ذو 
بالغرور  يصاب  ال  وأن  األمر،  هذا  له  خبرة 
وأن يستمر في قراءة الكتب في علم التدريب 
حلقات  على  االطالع  عبر  ذاته  وتطوير 
التدريب للمدربين في العالم وهي متوفرة على 
اإلنترنت، والنقطة الثانية يتطلب من المدربين 
في  طويل  باع  ولديهم  خبرة  ذوي  هم  الذين 
العون  يد  بتقديم  يبخلوا  ال  أن  التدريب  مجال 
ال  وأن  التدريبي،  عملهم  في  الشباب  لهؤالء 
يسخروا منهم كما يفعل البعض، فهم يجلسون 
الشباب  هؤالء  من  ويسخرون  وينظرون 
النصائح  وتقديم  مساعدتهم  من  بدالً  المدربين 

لهم والعلم الصحيح للتدريب.
تعاون  ويتطلب  كبير،  بحر  التدريب  علم  إن 
الجميع في سبيل الحصول على مدربين أكفاء 
وقادرين على بناء أجيال تتعلم اللعب الصحيح 
يتقن  ال  مدرب  من  يأتي  ال  وهذا  القدم،  لكرة 
االتحاد  على  لذلك  فيه،  يفهم  وال  التدريب 
دورات  تكثيف  الجزيرة  إقليم  في  الرياضي 
الصقل لمعلومات وشخصية هؤالء المدربين، 
الموسم  في  حصلت  التي  التدريبية  والدورة 
أنجح  من  تكون  قد  والتي   ،2022 ـ   2021
األعمال على صعيد لعبة كرة القدم هذا الموسم 
الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  االتحاد  قبل  من 
الجنسين  كال  ومن  كبيرة  بمشاركة  كان  ألنه 
وأشرف عليها مجموعة متكاملة من المدربين 
القدم  كرة  لعبة  في  واألخصائيين  واإلداريين 
شهادات  يحملون  من  ومنهم  الجزيرة،  بإقليم 
كثيرة  معلومات  وقدموا  آسيوية  تدريب 
ولذلك  المدربين،  من  كبيرة  كوكبة  وخّرجوا 

واالستمرار  عليهم  الحفاظ  اآلن  منهم  يُتطلب 
في تعليمهم علم التدريب بشكٍل دوري ومستمر 

على مدار السنة. 

دورة نوعية وهامة

من  األولى  كانت  والتي  التدريبية  الدورة  إن 
بتاريخ  بدأت  والتي   »»roj..c باسم  نوعها 
معلومات  لصقل  وهدفت   ،2021/9/18
لفرقهم  التدريب  في  المدربين  وطريقة  وأداء 
ذوي  محاضرين  على  واعتمدت  ونواديهم، 
القائمة  وكانت  بالفعل  عالية  وشهادات  خبرة 

متخمة باألسماء وهم:
مدير الدورة: الكابتن عماد مسور، أمين السر: 
فيها:  وحاضر  رسول،  محرم  محمد  الكابتن 
 )B( المدرب بيرج سركيسيان، شهادة تدريب
آسيوية، المدرب محمد سرديني، شهادة تدريب 
)B( آسيوية، عبد العزيز عزوز  ماجستير في 
وإعادة  الفيزيائي  والعالج  الرياضي  الطب 
شهادة  رشو،  الرحمن  عبد  الحكم  التأهيل ، 
شهادة  األحمد،  مهند  الحكم  دولية،  تحكيم 
تحكيم في دوري الدرجة األولى ـ الحكم محمد 
السوري  الدوري  في  تحكيم  شهادة  ماالتي، 
مكتب  رئيس  حميد  ونضال  األولى،  الدرجة 

كرة القدم في االتحاد الرياضي.
الرياضية  والشخصيات  القامات  هذه  وكانت 
لها باع طويل في مجال التدريب والتحكيم في 

رياضة كرة القدم، وشارك الدورة التي قُسمت 
إلى مجموعتين األولى بمدينة قامشلو وانضم 
إليها 46 متدربة ومتدرب، وفي مدينة رميالن 

شارك 19 متدرب ومتدربة.
علم  من  النقاط  من  الكثير  تناولت  الدورة 
الفرق  تجهيز  وأساليب  وطرق  التدريب 
والصحة  القدم،  كرة  لعبة  وقوانين  والنوادي 

والتغذية والمناسبة.
ألنها  التدريبية  الدورة  عن  نبذة  وذكرنا 
كبيرة  مجموعة  خّرجت  أساسية  لبنة  كانت 
من  اآلن  ويتطلب  والمدربين،  المدربات  من 
الذين  والمدربين  الدورة  تلك  على  القائمين 
يتقنون علم التدريب أن يساعدوا قدر اإلمكان 
األجيال الشابة الحالية من المدربين والذين كما 
شخص  لكل  سؤال  بأي  يخجلوا  ال  أن  ذكرنا 
يجدون عنده الجواب الشافي، وخاصةً ال ننكر 
لدينا العديد من المدربين لهم معلومات وتجربة 

كبيرة في عالم التدريب.
أن  تخرجوا  الذين  المدربين  من  يُتطلب  كما 
يترجموا ما تلقوه على أرض الواقع من خالل 
انطالقة  قبل وأثناء  الفريق كما يجب،  تجهيز 
الدوري والبطوالت الكروية، باإلضافة لصقل 
معلوماتهم في مجال القوانين لكرة القدم، حيث 
والمعلوماتية  الكروية  الثقافة  قلة  من  نعاني 
الكثير من المدربين وحتى البعض منهم  لدى 
ولم  القديمة  القدم  كرة  قانون  مواد  يناقشون 

يعلموا بعد أنها تعدلت.

من  كل  حقق  بجدارة  ـ  قامشلو  روناهي/ 
لقبي  مرجان  وائل  والنجم  وحيد  آالء  النجمة 
فقيد  باسم  المفتوحة  الطاولة  كرة  بطولة 
والرجال  للسيدات  حبو«  »دفاع  الرياضة 
استاد  ضمن  اللعبة  صالة  في  أقيمت  والتي 

شهداء الثاني عشر من آذار بقامشلو.
وبالتنسيق  الرياضي  برخدان  نادي  وبرعاية 
أُقيمت  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد  مع 
بطولة كرة الطاولة باسم فقيد الرياضة »دفاع 
والتي  والرجال  للسيدات  المفتوحة  حبو« 
شارك فيها ست العبات وستة عشر العباً من 

مثلوا أندية برخدان وسردم وقنديل وجودي.
البطولة هي الثالثة من نوعها وتقام استذكاراً 
الكابتن »دفاع حبو« وحضرها  الراحل  باسم 
لساعات  فيها  المنافسات  ودامت  الفقيد  عائلة 

وكانت نتائجها على الشكل التالي:
فئة السيدات:

ـ المركز األول: آالء وحيد  نادي برخدان.
ـ المركز الثاني: نور محمد  نادي برخدان.

ـ المركز الثالث: نسرين الحسين  نادي سردم.
فئة الرجال:

ـ المركز األول: وائل مرجان  نادي سردم.
ـ المركز الثاني: حواس علي  نادي برخدان.

ـ المركز الثالث: آالن قجو  نادي سردم.
ـ المركز الرابع:  ألند حمو  نادي برخدان.

كرة  لعبة  نجوم  من  كالً  البطولة  في  وتميز 
وحيد  آالء  سوريا  وشرق  شمال  في  الطاولة 
الالعبات  مع  وبتنافس  مرجان،  ووائل 
عالية  مستوياتهم  كانت  والذين  والالعبين 
وتطويرها  اللعبة  هذه  تقدم  على  تدل  والتي 
بشكٍل أفضل من الماضي، رغم قلة البطوالت 

من قبل االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة.
وآالء ووائل يحققان دائماً األلقاب على صعيد 

اللعبة في إقليم الجزيرة وشمال وشرق سوريا 
وإليكم نبذة قصيرة عن فقيد الرياضة الكابتن 

»دفاع حبو«:
الفئات  مع  وبدأ  قدم  كرة  العب  كان  الراحل 
العمرية لنادي الجهاد ومعها كان يتابع دراسته 
وذلك في المعهد الرياضي بدير الزور، وهناك 
بدأ االحتراف مع أندية غير الجهاد ولعب مع 
نادي موحسن التابع لمدينة دير الزور ولعب 
معه لموسمين في دوري الدرجة الثانية، ولعب 
كذلك لنادي الحارة من درعا لموسمين ضمن 
قامشلو  مدينة  منتخب  ودّرب  الثانية،  الدرجة 
بالمدينة،  الشعبية  الفرق  مع  ولعب  لعامين 
واستمر في اللعب مع فرق المتقاعدين، وكان 
مدرباً والعباً في كرة الطاولة مع نادي برخدان 
في إقليم الجزيرة، وافته المنية في الثالث من 

حزيران عام 2020.

مركز األخبار ـ في ظل نفي تركي، كشفت 
إلى  تشير  أدلة  هناك  أن  إعالمية،  تقارير 
دهوك  في  زاخو  منطقة  على  الهجوم  أن 
العراقية، والذي استشهد على أثرها تسعة 
يحمل  الجرحى،  من  عدد  ووقوع  مدنيين، 

بصمات تركيا.
تركيا  العراقية  الحكومة  حملت  حيث 
مسؤولية الهجوم، في حين اكتفت الخارجية 
التركية النفي، وأضافت الخارجية التركية 
العراقية  السلطات  تدعو  أنها  بيانها  في 
للتعاون، في الكشف عن منفذي هذا الهجوم 
األليم، مشددة على رفض تركيا ألي اعتداء 

يستهدف المدنيين.
بارز  عراقي  مسؤول  عن  تقرير  ونقل 

تأكيده، أن الهجوم تم بمدفعية تابعة للجيش 
التركي، وفي حديثه مع موقع ميدل إيست 
رفض  الذي  العراقي،  المسؤول  أكد  آي، 
من  تم  الهجوم  أن  اسمه،  عن  اإلفصاح 
مدافع  باستخدام  التركية  األراضي  داخل 
هاوترز من طراز بانتر 155 مللي، مشيرا 
إلى جمع القذائف من المنطقة التي شهدت 
الهجوم. وأكد المسؤول العراقي، أن الهجوم 
تم من داخل األراضي التركية من على بعد 
الحدودي،  الشريط  من  كيلومترات  عشرة 
أي  استخدمت  وأن  يسبق،  لم  أنه  مفيدا 
مجموعات مسلحة داخل العراق، مثل هذه 
القذائف، وأن الجيش التركي الوحيد، الذي 

يمتلك هذا النوع من القذائف المدفعية.

مركز األخبار ـ توّعدت كييف بشن هجوم 
منطقة  على  السيطرة  الستعادة  مضاد؛ 
الرئيس  وقال  االستراتيجية،  خيرسون 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قواته 
»تتقدّم خطوة خطوة في منطقة خيرسون«، 
في الوقت الراهن، تبدو القوات األوكرانية 
الصحافة  وكالة  زارته  الذي  الموقع،  في 
جيد؛  بعمل  القيام  إلى  مطمئنة  الفرنسية 

للحفاظ على خط المواجهة.
األكبر  بالجزء  روسيا  دفعت  وقت  وفي 
شرق  في  دونباس  منطقة  في  قواتها  من 
أوكرانيا، قد تكون معركة خيرسون حاسمة 
خيرسون  وكانت  الحرب،  مستقبل  لتحديد 
أول منطقة تسقط تحت السيطرة الروسية، 
حين بدأ الغزو الروسي ألوكرانيا، وستكون 
واستراتيجياً  رمزياً  انتصاراً  استعادتها 
الروسية  القوات  طرد  ستعني  إذ  لكييف، 
شبه  أي  معقلها  شمال  رئيسية  منطقة  من 
جزيرة القرم، وقطع الًطريق أمام الكرملين 
طول  على  غربا  مستقبلي  هجوم  لشن 
ساحل البحر األسود إلى أوديسا، وستكون 
للقوات  أساسيا  اختباراً  المقبلة  المعركة 
ظّل  في  كانت،  إذا  ما  لتحديد  األوكرانية، 
تزويدها أسلحة غربية جديدة، ستتمكن من 

ردع الروس وتحرير كامل أراضيها. 
إن  الغربية،  والمخابرات  كييف  وقالت 
في  الجنوب  في  دفاعاتها  تعزز  موسكو 
صعّدت  فيما  هجوم،  أي  لردع  محاولة 

مدينة  على  ضرباتها  الروسية  القوات 
ميكواليف القريبة في محاولة على ما يبدو 

لوقف أي هجوم أوكراني.
عاماً(:   45( أولكسندر  الجندي  ويقول 
لن  مؤّكد،  أمر  هذا  خيرسون،  »سنُحّرر 
علينا  ويضيف:  للروس«،  عنها  نتخلّى 
استخدمت  العدو،  حشد  تدمير  ثم  الصمود 
أسلحة  من  عليه  حصلت  ما  أهّم  أوكرانيا 
الروس في مناطقها الجنوبية،  غربية ضدّ 
موجهة  صواريخ  منظومات  وأبرزها 
الواليات  بها  زودتها  هيمارس  طراز  من 

المتحدة، ويبلغ مداها 80 كيلومتراً. 
ومراكز  األسلحة،  مخازن  تدمير  والهدف 
في  اإلمداد  خطوط  وتعطيل  القيادة، 
القوات  واستهدفت  المحتلة،  األراضي 
نهر  على  رئيسياً  جسراً  أيضاً  األوكرانية 
في  خيرسون،  مدينة  إلى  يؤدّي  دنيبر 
محاولة لقطع الطريق أمام القوات الروسية 
المنتشرة في المدينة، ويأمل الجندي أليكس 
إلى  هيمارس  من صواريخ  مزيد  بإرسال 
أوكرانيا  أن  وخصوصا  الجنوبية،  الجبهة 
تنشرها على  قليلة،  لديها سوى كمية  ليس 
طول خط المواجهة، الذي يزيد طوله على 
ألف كيلومتر، لكن رغم ذلك، تبقى القوات 
مقبلة،  معركة  ألي  مستعدّة  األوكرانية 
مستعدّون  »نحن  ويضيف:  قوله،  حسب 

للهجوم المضاد«.

مسعى فرنسي إلخراج المفاوضات 
النووية من عنق الزجاجة

مباحثات في جدة بين السعودية وكازاخستان

دليل جديد حول مسؤولية المحتل 
التركي عن هجوم دهوك

استعدادات كبيرة ألوكرانيا 
السترجاع خيرسون االستراتيجية

المشاورات  من  ساعتان  ـ  األخبار  مركز 
ماكرون،  إيمانويل  الرئيس  بين  الهاتفية 
دارت  رئيسي،  إبراهيم  اإليراني  ونظيره 
النووي  الملف  أولها  رئيسية،  مسائل  حول 
اإليراني، الذي وصلت المفاوضات الخاصة 
الشهر  بداية  الدوحة،  في  وآخرها  به، 
واالتصال  مسدود،  طريق  إلى  الجاري، 
الهاتفي تم بمبادرة من ماكرون، ما يعكس 

األطراف  تعدّ  فيما  »وغربياً«  فرنسياً  قلقاً 
األوروبية، واألمريكية أن الكرة في ملعب 
طهران، وأن مصير االتفاق، الذي يعترف 
بشأنه،  التفاهمات  بأن  اإليراني  الطرف 
بما  مرهون  المائة،  في   96 إلى  وصلت 
»المرشد  وتحديداً  اإليرانية،  القيادة  تقرره 

األعلى« علي خامنئي.
وهذه القناعة كررها المسؤولون األمريكيون 
العديد من المرات في األيام القليلة الماضية.
ماكرون  عبر  برئيسي،  اتصاله  وخالل   
وأصر  تقدم،  إحراز  لعدم  أمله  خيبة  عن 
اتخاذ  ضرورة  على  رئيسي  الرئيس  أمام 
والعودة  اتفاق،  إلى  للتوصل  واضح  خيار 
النووية،  اللتزاماتها  )إيران(  تنفيذ  إلى 
منذ  فيينا  مفاوضات  وتعليق  الخيبة،  ورغم 
عن  التعبير  جدد  ماكرون  فإن  أشهر،  عدة 
قناعته بأن »التوصل إلى حل يوفر العودة 
إلى التنفيذ الكامل )لالتفاق النووي( ما زال 

أقرب  في  ذلك  يتم  أن  شرط  ممكناً؛  أمراً 
وقت ممكن«.  

المستوى  رفيعة  فرنسية  مصادر  وكانت 
الطرف  وخصوصاً  الغربيين  »إن  قالت: 
عرض  »أفضل  إليران  قدموا  األمريكي، 
القادة  على  يتعين  وإنه  تقديمه،  يستطيعون 
إضافية  تنازالت  يتوقعوا  أال  طهران،  في 
هذه  وتضيف  الغربي«.  الجانب  من 
عامل  على  طهران  »رهان  أن  المصادر، 
الزمن سيفضي إلى نتائج معكوسة«، بمعنى 
أن ما تقبله واشنطن اليوم »لن تكون قادرة 
على قبوله مع اقتراب استحقاق االنتخابات 

النصفية األمريكية«. 
وهذا يعني، عملياً، أنه إذا خسر الرئيس جو 
بايدن بنتيجتها األكثرية الطفيفة، التي يتمتع 
بها الديمقراطيون في الكونغرس، فإن السير 
باالتفاق كما هو، وليس مع تنازالت إضافية 

لن يكون ميسراً.

السعودي  العهد  التقى ولي  ـ  األخبار  مركز 
السالم  قصر  في  سلمان  بن  محمد  األمير 
قاسم  الكازاخستاني  الرئيس  جدة،  في 
جلسة  الجانبان،  وعقد  توكاييف،  جومارت 
الثنائية  العالقات  تناولت  رسمية،  مباحثات 
شتى  في  التعاون  وأوجه  البلدين،  بين 
عدد  استعراض  إلى  باإلضافة  المجاالت، 
المشترك،  االهتمام  ذات  الموضوعات  من 
االجتماع  قبل  الزائر  للرئيس  أجريت  وقد 

مراسم االستقبال الرسمية.  
بن  العزيز  عبد  األمير  الجلسة،  حضر 
بن  هللا  عبد  واألمير  الطاقة،  وزير  سلمان 
واألمير  الوطني،  الحرس  وزير  بندر، 
الخارجية،  وزير  فرحان  بن  فيصل 
الدولة،  وزير  محمد  بن  مساعد  والدكتور 
األمن  مستشار  الوزراء،  مجلس  عضو 
الفضلي  الرحمن  عبد  والمهندس  الوطني، 
»الوزير  والزراعة  والمياه،  البيئة،  وزير 
المرافق«، وياسر الرميان محافظ صندوق 
المحمادي  وحسين  العامة،  االستثمارات 
القائم باألعمال باإلنابة في سفارة السعودية 

لدى كازاخستان.

نائب  حضر  الكازاخستاني،  الجانب  ومن 
موختار  الخارجية  وزير  الوزراء،  رئيس 
ديوان  لرئيس  األول  والنائب  تليوبيردي، 
ونائب  سوليمينوف،  تيمور  الرئاسة 
والتكامل،  التجارة  وزير  الوزراء  رئيس 
ديوان  رئيس  ونائب  سولطانوف،  باخيت 
للتعاون  للرئيس  الخاص  الممثل  الرئاسة 
الطاقة  وزير  كازيخانوف،  إيرجان  الدولي 

مجلس  ورئيس  بوالت،  أكشوالكوف 
ألماسادام  الوطنية  الثروة  صندوق  إدارة 
بيريك  السعودية  لدى  والسفير  ساتكالييف، 
دميتري  الرئاسة  مراسم  ومدير  أرين، 
ميخنو، والمتحدث الرسمي للرئيس روسالن 
الشركة  إدارة  مجلس  ورئيس  جيلديباي، 
المساهمة )اإلدارة الوطنية بايتيريك( كانات 

شارالبايف.

كفتانجي أوغلو: المعارضة التركية ستفوز في 
االنتخابات بفارق كبير

مركز األخبار ـ اتهمت أمينة حزب الشعب 
جنان  إسطنبول،  بمدينة  الجمهوري 
العدالة  حزب  حكومة  أوغلو،  كفتانجي 
يعارضها  من  كل  مع  بالتعامل  والتنمية، 

فكريًا، باعتباره عقبة أمامها.
كفتانجي المرفوع ضدها عدد من القضايا؛ 
طيب  رجب  للرئيس  معارضتها  بسبب 
الحاكمة تعمل  أردوغان، قالت، إن السلطة 
على كتم صوت أو إدانة كل معارض يهدد 
بقاءها، إما عن طريق القضاء، أو باستخدام 
سبل أخرى، منوهة إلى أن الدعوى القضائية 
النهج،  هذا  من  جزء  هي  بحقها،  القائمة 
االنتخابات  في  المعارضة  بفوز  وتعهدت 
المقرر عقدها في حزيران من عام  المقبلة 

2023 القادم.
جميعا  سنحمي  االنتخابات،  خالل  وقالت: 
بعملية  المشاركين  المواطنين  أصوات 
السلطة  أن  عالنية:  وأقولها  االقتراع، 

التوقعات،  سيفوق  بفارق  سترحل  الحالية 
الغالبية  أن  االعتبار،  عين  في  باألخذ  أنه 
العظمى من المواطنين ستشارك في عملية 
الحالية،  السلطة  رحيل  لضمان  االقتراع؛ 
ليس  فإنه  األصوات،  بين  الكبير  والفارق 
على  الحالية  السلطة  تقدم  أن  المحتمل  من 
باالنتخابات  التالعب  أو  األصوات،  سرقة 

لسد الفارق.
لن  الحالية  السلطة  أن  كفتانجي:  وأكدت 
بدون  شيء  أي  تحقيق  في  النجاح  تستطيع 
 11 نحو  “هناك  قائلة:  المواطنين،  دعم 
أربع  بواقع  إسطنبول،  بمدينة  ناخب  مليون 
أبوابهم  طرقنا  عائلة،  ألف  و560  مليون 
حزبنا،  أعضاء  من  ألف   27 عبر  جميعا 
الشيء الوحيد، الذي أخبرونا به، هو لماذا لم 
تطرقوا أبوابنا قبل عشر، أو خمس سنوات 

وحكمتم علينا بحزب العدالة والتنمية؟”.
أيضا  الناخبين  بأن  كفتانجي،  وذكرت 

الدولة،  قيادات  وابتعاد  الفقر،  من  تذمروا 
الذين يتوجب عليهم حمايتها عن المواطنين 

وخيبة األمل واليأس.
دعاية  نمارس  ال  “نحن  قائلة:  وأضافت 
عن  سؤالهم  هو  نفعله  ما  كل  سياسية 
يعانون  ما  ندرك  بأننا  ونخبرهم  أحوالهم، 
الجمهوري سيغير  الشعب  منه، وأن حزب 
لن  وأننا  الثقة،  يُمنح  عندما  الوضع  هذا 
نستخدم هذه الصالحيات في تحقيق الثروات 
المجتمع،  إثراء  بل أن مسؤوليتنا تكمن في 
وأننا سنحل هذه المشكالت وسنبذل قصارى 
جهدنا عبر بلدياتنا لحين انعقاد االنتخابات”.
بقولها:  حديثها  أوغلو  كفتناجي  واختتمت 
عندما نوضح لهم أن، المشكالت الحالية لن 
تحل بشكل دائم إذا لم ترحل السلطة الحالية، 
في  مبكرة”  انتخابات  بعقد  يطالبونا  فإنهم 

إشارة إلى أنه بات مطلبًا جماهيريًا.
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كركي لكي/ غاندي إسكندر - في حوار خّص به صحيفتنا »روناهي«، أوضح سكرتير 
حزب روج الديمقراطي الكردي في سوريا، كوفان كنعو أن ثورة التاسع عشر من تموز 
استطاعت رغم العراقيل الكثيرة، التي واجهتها أن تكون لسان حال شعوب شمال وشرق 
سوريا كلها، وأن المجازر، التي تحصل على يد المحتل التركي ليست بجديدة، وتستوجب 
وقفة صلبة من أبناء الشعب الكردي، وشعوب المنطقة ككل، ونّبه بالصمت الذي 

توليه األمم المتحدة، ودول التحالف حيال التمادي التركي. 

كوفان كنعو: انتهاكات ومجازر المحتل التركي تستوجب 
وقفة بطولية لشعوب المنطقة عامة

أهالي عفرين والشهباء: سندعم مقاومة الكريال؛ ألن انتصارها، 
انتصار للشعوب المتطلعة للحرية عامة

دور موسكو في سوريا.. توخٍّ للمصالح، ومحاباة لدوٍل إقليميَّة، 
ُتشرعُن اعتداءها على السوريين

برخدان جيان

من  ترتيب خروجها  في  مأزقًا  روسيا  تواجه 
األزمة السورية، وفيما ينطوي عليه ذلك من 
الفترة  خالل  حقّقتها  التي  مكاسبها،  تقويض 
مكانتها  على  سلبًا  ذلك  وانعكاس  الماضية، 
ونظرتها إلى نفسها على أنّها قوة دولية، ومن 
سياسات  موسكو  تبنّي  يعّزز  أن  ذلك  شأن 
عدائية، ومحاباة سياسات الدول المتدخلة على 
األرض السورية؛ ما يصعد من حدة العمليات 
المحتلة  التركية  الدولة  تشنها  التي  العدوانية 

وإيران على المشهد السوري.
 وما إن انتهت قمة طهران بين الدول الثالث 
الدولة  بدأت  حتى  روسيا(  ـ  تركيا  ـ  )إيران 
على  هجماتها  تصعيد  في  المحتلة  التركية 
واستخدام  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
لمناطق  قصفها  وتصعيد  المسيرات،  سالح 
شمال وشرق سوريا في موقف مباين لموقفَي 
روسيا، وإيران، وهو ما دفع موسكو لعقد هذه 
األرض  على  األوراق  ترتيب  إلعادة  القمة؛ 
بين  االصطفاف  وتقوية  جديد،  من  السورية 
يتماشى مع  قدرة موسكو  بما  الثالث،  الدول 
للدول  والمصالح  التناقضات،  إدارة  على 
المسارات  في تطوير  بعيداً  الثالث، والذهاب 
التحديات  بوجه  الوقوف  وكذلك  السياسية، 
الغربية المتزايدة، ضد سياستها واستراتيجيتها 
التركية  الدولة  استمالة  في سوريا، من خالل 
إعادة  على  وإجبارها  بأخرى،  أو  بطريقة 

تموضعها في الملف السوري.

»أبعاد اسرتاتيجية« سياسة 
موسكو يف سوريا

يرى »محللون«، أنه بالرغم من  تبنّي روسيا 
األساسي  المحرك  شّكلت  استراتيجية،  أهدافاً 
تحقيق  في  النسبي  ونجاحها  تدخلها،  لقرار 
أهداف مرحلية، فإن رؤيتها تستند إلى ركائز 
في  متنامياً  غربياً  تحدّيًا  تواجه  كما  هّشة، 
على  عالوةً  السورية،  اللعبة  لقواعد  إدارتها 
لتناقضات  بإدارتها  تتعلق  تحدّيات  مواجهتها 
مساراتها السياسية، وهو ما يصعّب محاوالت 
السوري،  المستقنع  من  الخروج  روسيا 
ويعّرضها لمخاطر تطور الصراع )األوكراني 
الغرب،  مع  ساخنة  حرب  الى  الروسي(  ـ 
المواجهة  تبعات  من  عنها  ينتج  ما  وبالتالي 
في   وإسرائيل  إيران،  بين  المتزايدة  اإلقليمية 

سوريا.
واتّخذت روسيا قرارها باالنخراط في األزمة 
اغتنام  قاعدة  وفق  بدايتها،  منذ  السورية 
الفرص، ودرء المخاطر، حيث عدتها موسكو 
الدولية،  الساحة  في  تموضعها  فرصة إلعادة 
انطالقًا  عظمى،  قوة  بوصفها  دورها  وتأكيد 
من البوابة السورية، فضاًل عن تحقيق مكاسب 
اقتصادية، وجيوسياسية انطالقًا من الجغرافية 

السورية.
للفعل  الحافزة  المخاطر  تمثّلت  حين  في   
إجهاض  بضرورة  سوريا  في  الروسي 
التي  الثورات،  طريق  عن  التغيير  دعوات 

أو  مباشر،  بشكل  تدركها  أن  موسكو  تخشى 
تدرك مناطق نفوذها، كذلك شّن فعل، وقائي 
دون  والحيلولة  المرتزقة،  المجموعات  ضد 
تمدّدها إلى الجمهوريات الروسية والسوفيتية، 
فضاًل عن احتواء محاوالت استهداف روسيا 
اقتصاديًّا في سوق الطاقة، انطالقًا من البوابة 

السورية.
األزمة  خالل  الروسي  الدور  تطور  وقد   
وتبع  وأخرى،  بين مرحلة  تغيّر  إذ  السورية، 
المرحلية  واألهداف  األدوات،  في  تغير  ذلك 
من  وغيرها  روسيا،  بين  العالقات  وطبيعة 
فرض  موسكو  استطاعت  حين  وفي  القوى، 
في  تجاهلها  يمكن  ال  وسياسية  ميدانية  وقائع 
سوريا،  في  مآالتها  أّن  إاّل  السورية،  األزمة 
مع  التعامل  على  قدرتها  رهن  ومكاسبها 
لترتيب  جهودها؛  تعترض  التي  التحديات، 

خروجها من األزمة السورية.
الفعل  ساحات  أبرز  أحد  سوريا  وشّكلت 
وجدت  حيث  األوسط،  الشرق  في  الروسي 
جملة  لتحقيق  محورية  ركيزة  موسكو  فيها 
الدولية،  بالمكانة  تتصل  التي  األهداف،  من 
والتجارة الدولية، والنفوذ اإلقليمي، وهي زيادة 
قدرة روسيا على التحكم الجيوسياسي بمنطقة 
الغرب  قدرة  من  يحدّ  بما  الخصيب،  الهالل 
خالل  من  فيها،  االستراتيجية  المناورة  على 
أمنية وسياسية، وهذا  إقليمية  ترتيبات  تشكيل 
شرق  الروسي  العسكري  الوجود  يفّسر  الذي 
القوى  مع  األبعاد  متعدد  والتنسيق  المتوسط، 
اإلقليمية، وردّ االعتبار لمكانة روسيا الدولية، 
ودورها بوصفها قوة عظمى، من خالل تأكيد 
معالجة  في  أساسيًّا  شريًكا  بصفتها  دورها 

األزمات اإلقليمية، ومحاربة اإلرهاب.
 كذلك توظيف األزمة السورية بوصفها ورقة 
والواليات  الغرب،  مع  عالقتها  في  تفاوضية 
المتحدة بخصوص ملفات إشكالية، كالعقوبات 
الجغرافية  وتوظيف  وأوكرانيا،  االقتصادية، 
إقليميًّا  الطاقة  معادالت  في  للتأثير  السورية؛ 
استهداف  محاوالت  يضعف  بما  وعالميًّا، 
الروسي،  لالقتصاد  الحيوي  الطاقة  قطاع 
السالح  من  صادراتها  تعزيز  إلى  إضافةً 

انطالقًا من البوابة السورية.

أطوار التدخل الرويس يف سوريا، 
وتأثرياته

الضوء  تسليط  أهمية  على  »محللون«  يشدد 
على اعتبارات السياق المحلي، ورؤية صانع 
حيث  الروسي،  التدخل  قرار  لتفسير  القرار؛ 
إلجهاض  ساحة  أنها  على  لسوريا  يُنظر 
موسكو  تخشى  التي  األنظمة،  تغيير  دعوات 
أن تطالها، أو األنظمة الموالية لها في جوارها 
في  تدخلها  استثمار  عن  فضاًل  الحيوي، 
على  إمبراطوري،  مخدّر  أنّه  على  سوريا، 
الروسي  والمحلل  البروفسور،  توصيف  حدّ 
تعزيز  خالل  من  بيونتكوفسكي(  )أندري 
الروح القومية الروسية، كذلك تحويل االنتباه 
االقتصادية،  والسيّما  الداخلية،  األزمات  عن 

من خالل خوض مغامرات خارجية.

األزمة  في  الروسي  الدور  تقسيم  ويمكن   
ثالث  إلى  التدخل  نمط  بحسب  السورية، 
في  واالنخراط  األزمة،  إدارة  مراحل: 
وقد  األزمة،  من  الخروج  ومحاولة  األزمة، 
تباينت، حسب كل مرحلة األدوات، واألهداف 
موسكو  بين  العالقات  وطبيعة  المرحلية، 
وغيرها من القوى اإلقليمية، والدولية المعنية 
في  روسيا  اكتفت  حيث  السوري،  بالملف 
الفترة الممتدة بين )آذار 2011 ـ آب 2015( 
بتوفير حماية سياسية، ودعم عسكري لحكومة 
دمشق، ونظامها الحاكم، انطالقًا من اعتقادها 
ظل  في  الداخلي  الوضع  ضبط  على  بقدرته 
إضافةً  الخارجي،  التدخل  احتمال  انتفاء 
لمواجهة  اإليراني  التدخل  على  اتكائها  إلى 
دول  عدة  تدعمها  التي  السورية،  المعارضة 
إقليمية وغربية، كما واصلت موسكو التنسيق 
السياسي مع القوى اإلقليمية، والدولية المؤيدة 

للنظام كالصين.
في  انخراطها  زيادة  إلى  موسكو  واضطرت 
بالتدخل  وتتويجه   ،2015 ربيع  منذ  سوريا 
ضمني  بقبول   ،)2015 )أيلول  العسكري 
الغربية،  العواصم  بعض  وترحيب  أمريكي، 
ضغط  تحت  وذلك  إيران،  مع  وبتنسيق 
قواته  وتآكل  للنظام،  الميداني  الوضع  تردّي 
الميليشيات  دعم  رغم  وعجزها  العسكرية، 
هجمات  صدّ  عن  له،  والمحلية  اإليرانية، 
المجموعات  وتمدد  المعارضة،  فصائل 
العسكري  التدخل  أهداف  تحدّد  المرتزقة، 

الروسي. 

مصالح روسية لرشعنة الهجامت 
الرتكية عىل األرض السورية

التركية  العالقات  سوء  »خبراء«  يفسر 
في  التدرج  حول  يتمحور  بأنه  روسيا،  مع 
تدريجيًّا  التركية  الدولة  تبنته  الذي  المواقف، 
إجراء  بضرورة  السوري،  النظام  إقناع  من 

ضمن  تموضعها  إلى  سياسية،  إصالحات 
وهو  السورية،  للمعارضة  الداعمة  القوى 
روسيا،  مع  العالقة  في  تصدعاً  أحدث  ما 
العالقة  في  توتر  إلى  يفضي  أن  دون  من 
المحكومة باعتبارات المصالح االستراتيجية، 
كذلك  الطرفين،  بين  المتعددة  واالقتصادية 
القرم  وإلحاق  األوكرانية،  األزمة  أسهمت 
بإحداث صدع آخر في العالقة بين الطرفين، 
أن  دون  من  بذلك،  تركيا  اعتراف  عدم  مع 
في  تشارك  لم  حيث  موقفها،  في  أكثر  تذهب 

العقوبات على روسيا، كما فعل األوروبيون.
التي  الروسية،  الطائرة  حادثة  جاءت  وقد 
الجوي  اختراقها مجالها  أسقطتها تركيا عقب 
حقيقية  أزمة  لتشّكل   )2015 الثاني  )تشرين 
إلى فرض  الطرفين، حيث لجأت روسيا  بين 
وتوجيه  تركيا،  على  اقتصادية  عقوبات 
اتّهامات لها بدعم تنظيمات إرهابية في سوريا، 
خصوم  مع  عالقاتها  تطوير  إلى  لجأت  كما 

تركيا اإلقليمين آنذاك، كالعراق ومصر.
وغربي  أمريكي،  موقف  على  تركيا  راهنت 
ُمنِيت  لكنها  روسيا،  مع  أزمتها  في  لها  داعم 
األمريكي  الموقف  كبيرة، عّززها  أمل  بخيبة 
تبنته  الذي  الديمقراطي،  للمشروع  الداعم 
شعوب شمال وشرق سوريا بعد انطالق ثورة 
محليًّا  حليفًا  واختيارها   ،2012 تموز   19
لمحاربة داعش، من دون األخذ بعين االعتبار 
مآرب الدولة التركية المحتلة، ومخططاتها في 
األمريكي  االكتراث  عدم  كذلك  الصدد،  هذا 
بمقترح ما يسمى بـ )المنطقة اآلمنة( المطروح 
األمريكي،  الموقفين  سبق  لما  يضاف  تركيًّاً، 
في  االنقالب  محاولة  إزاء  السلبي  والغربي 
تركيا  وضع  وهذا   ،)2016 )حزيران  تركيا 
حيث  ودولية،  إقليمية  عزلة  مخاطر  أمام 
روسيا،  مع  الجمود  لكسر  خطوات  اتّخذت 
عن  ناجم  روسي،  بترحيب  قوبل  ما  وهو 
حاجتها إلى أنقرة لترجمة مكتسباتها الميدانية 
سياسيًّا، كذلك تخوف موسكو من تمدّد إيران 
في  سوريا، وحاجتها إلى موازنتها من خالل 
التركي  الخالف  استغالل  عن  فضاًل  تركيا، 
لجذب  الغربية؛  والدول  المتحدة  الواليات  مع 
أنقرة بعيدًا عن المحور الغربي، وهذا األمر ما 
يفسر تغاضي الروس عن الهجمات العدوانية 
المستمرة، التي تقوم بها الدولة التركية المحتلة 
وإطالق  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
واستهداف  المسيرات،  سالح  الستخدام  يدها 
الشخصيات الوطنية في شمال وشرق سوريا، 

والعمل على تقويض األمن واالستقرار.
تناميًا  التركية(   - )الروسية  العالقات  شهدت 
عقب مجيء إدارة الرئيس بايدن، وذلك على 
خلفية استمرار اإلدارة الجديدة بتبني سياسات 
على  باالعتماد  يتعلق  فيما  السابقة،  اإلدارة 
قوات سوريا الديمقراطي حليفًاً، وتعزيز الدعم، 
شمال وشرق  مناطق  في  العسكري  والوجود 
في  داعش  القضاء على مرتزقة  بعد  سوريا، 
الشرقي، وقد  الزور  دير  بريف  أخر معاقلهم 
األرضية؛  التركية  الروسية  التفاهمات  هيّأت 
لشن هجمات عدوانية كانت ضحيتها مقاطعة 

إطالق  عقب   ،2018 عام  في  )عفرين( 
روسيا  وسحب  المنطقة،  تلك  في  تركيا  يد 
لقواتها من نقاط تمركزها لتُشن الدولة التركية 
هجماتمها العدوانية، كذلك الهجمات العدوانية 
تشرين  من  التاسع  في  تركيا  شنتها  التي 
التي  سوتشي(  )اتفاقية  أعقبها   2019 األول 
مناطق  الى  الروسية  القوات  بموجبها  دخلت 
بهدف  كطرف ضامن  سوريا،  وشرق  شمال 
إال  العدائية،  الهجمات  المدنيين ووقف  حماية 
االتفاقية  بموجب  بتعهداتها  تف  لم  روسيا  أن 
المذكورة في ظل خرق الدولة التركية؛ لوقف 
واستخدام  المدنيين،  واستهداف  النار،  إطالق 

المسيرات.

»املسارات السياسية« طريقها 
للخروج من األزمات رسيعاً

أداة  ألنه  أستانا؛  لمسار  أهمية  روسيا  تُولي 
األزمة، وترتيب  تسوية  قدرتها على  الختبار 
بما  السورية  العقدة  من  سياسيًّا  خروجها 
يضمن مصالحها؛ وألنه كذلك اختبار لقدرتها 
على تشكيل ترتيبات إقليمية، تؤسس لمنظومة 
هيمنة روسية في الشرق األوسط، وهو الذي 
يفّسر اهتمام موسكو بهذا المسار، والسعي إلى 
تطويره؛ ليكون أداة الحتكار التسوية السياسية 

لألزمة السورية.
يُشير »خبراء ومحللون« في الشأن الروسي، 
السياسي في األزمة  المسار  بأن روسيا تبنت 
في  تفاوضية  جوالت  عدة  وعقدت  السورية، 
نتائجها،  خرجت  وقد  أستانا«  »مسار  إطار 
وقائع ميدانية في حين لم تتمظهر بعد نتائجه 
السياسية، فيما يتعلق بتسوية األزمة السورية؛ 
ألسباب متعددة تتعلق بالمواقف الدولية، وعدم 
فيه، واألهّم عدم  إقليمية أخرى  انخراط قوى 
أستانا  ثالثي  بين  البينية  العالقات  استقرار 
المشحونة، بتوترات كامنة، منبعها عدم الثقة، 
خالفية،  قضايا  حيال  النظر  وجهات  وتباين 
على  عمل  غربي،  دور  وجود  إلى  إضافة 
قمة  شكلت  حين  في  سوتشي،  مسار  إخفاق 
أحد  المنصرم  األسبوع  ُعقدت  التي  طهران، 
الضمني  الرفض  بعد  التباينات،  هذه  أمثلة 
التركية  للهجمات  روسيا(  ـ  )إيران  قبل  من 
بمقابل  العواقب  محسوبة  غير  لنتائجها  نظراً 
التغاضي عن التصعيد، الذي بادرت به الدولة 
التركية في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث 
استهدفت عدة مناطق من بينها )عين عيسى ـ 
تل تمر ـ تل رفعت ـ ومنبج(، وسمح لها على 
ما يبدو باستخدام سالح المسيرات؛ الستهداف 
الشخصيات الوطنية في مناطق شمال وشرق 
سوريا؛ ما يضع الدور الروسي على المحك، 
واالستقرار،  األمن  زعزعة  على  ويشجع 
وخفض  المدنيين،  بحماية  تعهداتها  وينسف 
تشرين  اتفاقية سوتشي 22  بموجب  التصعيد 
الى  دخولها  شرعنت  التي   2019 األول 

مناطق شمال وشرق سوريا.

وفيما يلي نص الحوار:

ـ عشر سنوات مّرت على انطالقة ثورة روج 
آفا، برأيكم هل استطاعت ثورة التاسع عشر 

من تموز بناء مجتمع ديمقراطي حّر؟
ثورة  الشهداء  لعوائل  وأبارك  أحيِّي،  بداية  
التي  وللشعوب،  تموز،  من  عشر  التاسع 
شاركت في إشعال منارة الثورة، هذه الثورة، 
التي تمكنت من التغلب على جميع المصاعب، 
احتالل  من  اعترضتها  التي  والعراقيل، 
وإرهاب، وحروب بالوكالة، ومؤامرات شتى، 
وألن سمات ثورة )روج آفا( كانت تتمثل في 
انتصرت،  فقد  والديمقراطية،  الحرية  عشق 
الشعب  وتمكن  كافة،  الصعاب  وتجاوزت 
وحاضنة  ديمقراطي،  مجتمع  بناء  من  الثائر 
أخالقية ديمقراطية، شملت الشعوب في شمال 
وشرق سوريا كلها، وخالل معايشتي لتفاصيل 
الثورة  شعارات  وتحول  الديمقراطي،  البناء 
التاسع  ثورة  أضحت  فقد  العملي،  الواقع  إلى 
للمجتمع  أيقونة  ومنجزاتها  تموز،  من  عشر 
ولن  الثورة،  وستستمر  الحر،  الديمقراطي 
تتوقف؛ ألنهاُ شيدت بدماء أبناء، وبنات )روج 

آفا( وشمال وشرق سوريا.

ـ بالتزامن مع احتفاالت شعوب شمال وشرق 
لثورة  العاشرة،  السنوية  بالذكرى  سوريا، 

التاسع عشر من تموز اجتمع رؤساء الدول 
الضالعة في األزمة السورية )روسيا، تركيا، 
إيران( وكان ملف المحادثات، مناقشة الشأن 
السوري، والسيما الهجوم، الذي تنوي تركيا 
القيام به، وفق قراءتكم للتصريحات الصادرة 
المرحلة  مالمح  تبدو  كيف  طهران،  من 

المقبلة؟
دولتان  وتركيا هما  إيران  أن  فيه،  مما الشك 
ورؤى  مصالح  مع  مصالحهما  تتعارض 
وعلى  الحرية،  نيل  في  الكردي  الشعب 
القضية  لصالح  تغيير  أي  يعارضان  الدوام 
ولألسف  لكردستان،  محتالن  فهما  الكردية، 
اللقاءات  وهذه  ذلك،  في  تساندهما  روسيا 
من  شهدناها  التي  واالعتراضات،  الشكلية، 
قبل روسيا وإيران بخصوص الهجوم التركي 
هشة  اعتراضات  هي  به،  القيام  المزمع 

تستمع  ال  التركية  فالدولة  المطلوب،  ودون 
ألراضي  اليومية  انتهاكاتها  والدليل  ألحد، 
المسيرة،  بالطائرات  سوريا،  وشرق  شمال 
وتركيا  إيران  أن  والثابت،  الثقيلة،  والمدفعية 
مهما بلغت حدة الخالفات بينهما، واستعصت 
تطور،  أي  محاربة  في  دوما  تقفان  أنهما  إال 
وبتطلعاته  الكردية،  بالحقوق  يتعلق  أمر  وأي 

المشروعة.

ـ في العشرين من شهر تموز الجاري، قصفت 
قضاء  في  للسياح  مقصدا  التركية  المدفعية 
زاخو بباشور كردستان، وأسفر القصف عن 
العشرات،  وجرح  سائحين،  تسعة  استشهاد 
برأيكم، هل ارتقت المواقف الرسمية لبغداد، 

ولهولير مستوى فداحة المجزرة؟
المدنيين،  ضد  تركيا  به  قامت  الذي  الهجوم، 
الفاشية  قبل  من  متبع  ديدن  هو  واآلمنين، 
هناك  فيوميا  بجديد،   ليس  وهو  التركية، 
قصف، وانتهاك لألرض، والحجر، واإلنسان 
انتهاكها  وإن  وباشور،  آفا  روج  من  كل  في 
باألمر  ليس  والسورية،  العراقية،  للحدود 
سوريا  في  الحكومتين  فكال  المستغرب، 
وجدية   صلبة  مواقف  تبديان  ال  والعراق، 
إزهاق  من  مؤخرا  حصل  وما  تركيا،  تجاه 
)براخ(،  منتزه  في  واألطفال  النساء،  أرواح 
وهولير  بغداد،  من  جادة  وقفة  يستوجب  كان 

لكن لألسف، لم تكن المواقف الرسمية بحجم 
العراقي  الشعب  موقف  عكس  على  الكارثة، 
بطرد  طالب  الذي  والجنوب،  الوسط  في 
مع  العالقات  جميع  وقطع  التركي،  السفير 
تركيا، والمطلوب من بغداد وهولير أن يطالبا 
التركي  بإخراج جيش االحتالل  بشكل جدي، 
وردع  كردستان،  وباشور  العراق،  من  كلها 
تركيا من القيام بمثل هذه األعمال اإلجرامية، 

وعدم الركون إلى البيانات التنديدية.

الكردستاني،  الصعيد  على  المطلوب  ما  ـ 
بدماء  تركيا  استهتار  تجاه  وشعبيا  سياسيا، 

الشعب الكردي، وشعوب المنطقة؟
السياسية  األحزاب  على  الحالي  الوقت  في 
الكردية في أجزاء كردستان األربعة، والشعب 
في كردستان عدم التزام الصمت، تجاه جرائم 
تركيا، وعدوانها المستمر، وانتهاكها الصارخ 
المنطقة،  وشعوب  الكردي،  اإلنسان  لحقوق 
اإلخواني،  والتنمية  العدالة  حزب  فهدف 
الكردي،  الشعب  إبادة  هو  معه  والمتحالفين 
والقضاء على أي مشروع كردي في أي جزء 
من كردستان؛ لذلك على أبناء الشعب الكردي، 
والديمقراطية  للحرية  المتطلعة  والشعوب 

مشروع  إفشال  على  تعمل  أن  الحقيقية، 
للمنطقة  واالحتاللي  التدميري،  أردوغان 
ككل، ورفع وتيرة النضال ضد مساعي اإلبادة 

الممنهجة المرسومة من قبل ساسة أنقرة.

الذي  الدولي، واألممي، هو  الصمت  أليس  ـ 
العدواني  السلوك  اتباع هذا  إلى  بتركيا  يدفع 
تجاه شعوب المنطقة، سيما أنها ليست المرة 
األولى، التي تُراق فيها دماء األبرياء على يد 

آلة القتل التركية؟
تركيا  أن  من  الرغم  على  أسف،  بكل  أقولها 
تمارس اإلرهاب المنظم، ضد شعوب المنطقة، 
وتحتل أراضي دول الجوار، وتسعى إلى زيادة 
رقعة احتاللها في سوريا والعراق، وتمارس 
المنطقة،  سكان  تهجير  االحتالل  جانب  إلى 
بقعة  كل  في  الديمغرافي  بالتغيير  وتقوم 
لم تأخذ  البشعة كلها،  تحتلها، هذه االنتهاكات 
والمجتمع  التحالف،  دول  وال  المتحدة،  األمم 
الدولي موقفا بصدده، فالتزام الصمت من قبل 
المجتمع الدولي، غير مقبول، ومناٍف لمعايير 
لسمعتها  تشويه  وسكوتها  اإلنسان،  حقوق 
كمنظمات حقوقية، ودول تدّعي الديمقراطية.

االحتالل  إَن هجمات   - فريدة عمر  الشهباء/ 
المشروع،  الدفاع  مناطق  على  التركي 
إال  هو  ما  سوريا،  وشرق  شمال  ومناطق 
استهداف للفكر الحر، والمشروع الديمقراطي 
فالكريال تسطر مالحم بطولية،  المنطقة،  في 
فادحة  خسائر  وألحقت  عظيمة،  ومقاومة 
بالعدو، ونحن واثقون بأن الكريال سنتنصر، 
وانتصارها هو انتصار للشعب الكردي، وكل 
عفرين  أهالي  أكده  ما  هذا  المنطقة؛  شعوب 

والشهباء.  

االحتالل الرتيك يستهدف الفكر 
الحر

وحول هذا الموضوع، تحدثت المواطنة حميدة 
خضرو، فقالت: »منذ اندالع الثورة في جبال 
بدأت  والكرامة،  الحرية  أجل  من  كردستان 
المناطق،  هذه  على  التركية  الفاشية  هجمات 
الستهداف  سوريا،  وشرق  شمال  ومناطق 
الذي  الديمقراطي،  والمشروع  الحر،  الفكر 

يحتضن الشعوب كلها ».
المقاومة  روح  تشير  »إذ  حميدة  وتابعت 
التي  الظاهرة في جبال كردستان، والعمليات 
تنفذها الكريال إلى االنتصار، وإلحاق خسائر 

فكلما  كافة،  األصعدة  على  بالعدو  فادحة 
للحرية،  المنادية  الشعوب  صوت  تصاعد 
الهادف  التركي؛  االحتالل  هجمات  ازادت 
المجازر  وارتكاب  االحتاللية،  رقعته  لتوسيع 

بحقوق شعوب المنطقة«.
الشخصيات  »استهداف  أن  حميدة:  وأكدت 
جبان  موقف  الطليعيات،  والنساء  اإلدارية، 
من االحتالل التركي، وخوفه من الفكر الحر، 
الذي سيكون حتما نهاية للذهنية الفاشية، التي 

يسعى االحتالل التركي لفرضها«. 

الدميقراطي الكردستاين يتعاون 
مع املحتل

دور  إلى  كنجو  إبراهيم  المواطن  نًوه  فيما 
الديمقراطي  والحزب  العراق،  حكومة 
الدفاع  مناطق  على  الهجوم  في  الكردستاني 
التركي  االحتالل  »إن  قائال:  المشروع 
يستهدف جبال كردستان، بالتواطؤ مع حكومة 
في  الكردستاني  الديمقراطي  وحزب  العراق 
هجومه على الكريال، ففي الوقت الذي يطلب 
منهما إبداء مواقف جادة حيال الهجمات على 

باشور كردستان«.
الحزب  »على  كنجو:  إبراهيم  واختتم 
تخدم  مواقف  اتخاذ  الكردستاني،  الديمقراطي 
الكردية،  والقضية  الكردستانية،  المصالح 

وليست مصالحه الشخصية«.

تركيا العدو األّول للكرد

زوزان  المواطنة  تحدثت  نفسه  السياق  وفي 
محمد، وقالت: »االحتالل التركي عدو للكرد 
أينما كانوا، فهو يحاول بكل وسائله إضعاف 
ففي  الحرة،  اإلرادة  من  والنيل  المقاومة، 
أجزاء كردستان كلها، تعالت األصوات، التي 
تنادي للحرية، وإنهاء الفاشية؛ ما زاد من حقد 
وكراهية المحتل التركي، الذي ال يهدف سوى 

لالحتالل واإلبادة«. 

الكريال حامية لإلنسانية، 
ومالحم بطولية

بقوله:  سليمان  مدسر  المواطن  أَكد  فيما 

مشروع  هو  الديمقراطية  األمة  »مشروع 
إنساني، وبديل للحداثة الرأسمالية، التي تحاول 
المجتمع،  إرادة  كبت  إلى  األساليب  وبشتى 
اإلمبراطورية  إحياء  يريد  التركي  فاالحتالل 
باإلبادة بحق  المليء  تاريخها  لتعيد  العثمانية؛ 

الشعوب«. 
تحمي  الكريال  »قوات  سليمان:  مدسر  وتابع 
اإلنسانية جمعاء، فهي تسطر مالحم بطولية، 
تستخدمها  التي  األسلحة،  أنواع  أعتى  ضد 
الدولة التركية، فاالحتالل التركي مهما فعل، 
لن يستطيع النيل من إرادتهم، فكلنا ندعم هذه 
المقاومة المقدسة، وسنكون جنبا إلى جنب في 

دحر االحتالل من أرضنا«.     

ُمدسر سليمانزوزان محمدإبراهيم كنجوحميدة خضرو
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شوقي أبي شقرا... وحساسية الذات الراغبة

العباءة العصرية.. زي الموروث وألفة الموضة

أحمد ديبو

بسبب  بارعة؛  في جسدها  الكتابة  تكون  حين 
انعطافاً  التاريخي، تصير  الكبت  تحررها من 
شخصياً عند هذه اللحظة من االستعمال غير 
يضئ  الكلمة،  جذر  أن  بحيث  لها،  المألوف 
وفق  ليس  القصيدة،  في  استعمالها  أنماط 
ابتكار  خالل  من  أنما  الصارمة،  القواعد 
تنزل  التي  القصيدة،  مناخ  من  نابع  للمعاني، 

فيها هذه المفردات.
في هذا المعنى، تحكم الكتابة عند شوقي أبي 
ينفلت  وما  الشخصي،  التعبير  نزوات  شقرا 
من الكاتب عندما يترك زمام نفسه، وينقاد بال 
وعي منه، لقوانين لغته الواعية، كتابته نزوٌع 
الشاعر  غرار  على  نهائياً  الزمن  كسر  إلى 
الفرنسي، هنري ميشو، والتكسير لديه يصير 
أبي  شوقي  نص  مع  التعاطف  الالشكل،  بنية 
الحميم،  عالمه  إلى  للدخول  ضروري؛  شقرا 
من  يكون  أن  يجب  قراءته،  في  واالنطالق 
الشخصية،  واالختيارات  والحرية،  المزاج، 

وحب الشعر.
فالقصيدة عنده، في أبعادها اللفظية، واللغوية، 
ال  قد  ديناميكية،  كطاقة  تتحدد  والقواعدية، 

يتقبلها القارئ العادي، أو التقليدي، والمنتمي 
إلى ثقافة مقفلة، إنها عوالم متشابكة، متقاطعة 
على  متنافرة،  متماثلة/  متواصلة،  /متقطعة، 
هيئة شريط ممغنط، يقف على حدود المواجهة 
وخياله،  والمؤلف  ونفسه  القارئ،  بين 
حّولها  التي  مغالطاته،  وسلسلة  والمجتمع 
أنصاف  والجامد  المهادن  المطبوع  الورق 

حقائق أو حقائق.
الكمائن  شعر  هو  شقرا  أبي  شوقي  فشعر   
اللغوية، بحيث نجد أن حضور المدلول يقتضي 
يُرسي  االختالف  وهذا  التزامن،  في  اختالفاً 
الدال  والخارج،  الداخل  بين  عضوية  لحمة 
لمزاج  نفسها تخضع  اللحمة  وهذه  والمدلول، 
تبدو  المنظور  هذا  الكاتب، من  لدى  شخصي 
إلى  منه  النشوة  تمر  ال  موقعاً  الشعرية  اللغة 
وتغايرية  الفوارق،  استنطاق  بعد  إال  القارئ، 
والتفكير.  اللغة  بين  المتوارثة  العالقة  نمط 
طريقته  على  بينهما  شقرا  أبي  شوقي  يزاوج 
حدود  رسم  نستطيع  ال  أننا  غير  الخاصة، 
لهذا التزاوج، ألنها أحياناً تأخذ شكل التجربة 

الصوفية، وأحياناً السوريالية.
المتناولة  لكنها  المستهلكة،  الكتابة  ليست  هي 
بالرعشة  بروية، وسحر، وإغراء، والمكسوة 

النابضة، بالخوف المدجج بالفرح:
»تدحرجت إلى الهاوية فوفقني هللا« )من »ماء 

لحصان العائلة«(.
قاموساً  يتوسل  في شعره،  أبي شقرا  وشوقي 
الكلمات، فهناك دفٌق من األسماء، تبحث  من 
ثقافي  إرث  عقال  من  التفلّت  ضرورة  عن 
بتبسيط  يتلذّذ  نجده  ولذا  مثالية،  آليات  محّمل 

األمور المعقدة. 
ألن  بالفصحى،  العامية  يمزج  كطفل  فهو 
كل  مع  متغايرة جذرياً  ممارسة  القصيدة هي 
من سبقه، وكل من لحق به، إنها اختزال جمالي 
لنزواته »البيولوجية« وممارسة ثوريه تكسر 
المعقدة،  السياقات  عليها  تساوم  التي  القوائم، 
إلى سياقات لغوية عفوية )تبدو عفوية( قادرة 
الكاتب،  لحرية  كبيرة  احتماالت  تأمين  على 
والقارئ معاً، لينتجا كمال البداهة، في الكتابة 

والقراءة:
» نستأجر الحياة بغلة السكون

وحانوت البهار لألنوف الكسولة
وجنينة المسبات فلفل الشفاه 

رحيق النزهة في بحر األيقونة
نطرد القنديل الذي يطرد الفراشة

واألزرق عريس الخد 
والعلبة حوافر، وحراب للخربشة على التنك« 
تاج  تأخذ  ديوان« ال  »المعدن« من  .)قصيدة 

فتى الهيكل«(.
مجملها  في  هي  شقرا،  أبي  شوقي  قصائد 
توسطات بين األنا والعالم: الواقعي والخيالي. 
وأولوية للكينونة بالنسبة إلى العدم، شعره هو 
شعر السؤال عن عالقته بالكينونة، باآلخرين، 

بالعالم، باألشياء، باهلل:
»قدام الباب ثلج

 قدام المرآة غمامة
 قدام الحياة شبح

 إذن أنا المتسائل والمطعون
 وفي المرآب أصلح جرحي غضبي »)صالة 

االشتياق على سرير الوحدة(.
في  تكون رهبانية  تكاد  بذاتها،  تحتفي  كلمات 
لغرضها،  وخلوصها  نفسها،  على  قسوتها 
هذه كلمات مأخوذة بأصابع رقيقة، وبموجبها 
يتحرك النص، وينتج صوراً وفاعلية وجمالية.
بفضل  التي  اللغة،  نسج  إعادة  إذاً  هو  شعره 
طابعها التداخلي، تتيح للشاعر انتاج ما النهاية 

العالقات،  دوزنة  عبر  جديدة،  بنى  من  له 
واألشياء فيما بينها وعالقتها بالشاعر.

هي تجربة المغايرة في الكتابة، وهج الصور، 
لعبة موفقة للتضمين وأحياناً لغز مطلق عصي 
اندفاعة،  محصلة  التفسير،  أو  التأويل  على 

وجودية مزنرة باأللم والحرائق.

عبد هللا رحيل

األولى  النشأة  منذ  القدم،  منذ  المرأة  حظيت 
للبشرية، على وجه البسيطة، في سابق العصر 
اُتّخذت  فقد  ومميّز،  واسع  باهتمام  واألوان، 
والقداسة،  والعبادة  والطهارة،  للعفة  رمزاً 
شيء  عن  اإلنسان  بحث  حينما  واإليمان؛ 
يقربه لخالقه، اتخذ المرأة سبباً لذلك؛ فأُنِشئت 
والصوامع،  األديرة،  في  للعبادة  التماثيل  لها 
اإلنسان  فكر  في  المرأة  وشغلت  والبيع، 
هي  ألنها  المجتمعية؛  للحياة  مركزياً  محوراً 
التي تعطي الحياة في اعتقاداتهم القديمة؛ لذلك 
لإلنسان  وإبداع  إلهام،  مثار  المرأة  أصبحت 
في المجاالت الثقافية، واإلبداعية عامةً، فهي 
القديمة،  األساطير  وعناوين  الفالسفة،  مثار 
وهي محور إبداع الشعراء، فلها الكالم الُمنّمق 
الجميل الُمقفَّى، ولها سيرورة الحكايا، وعنوان 
التاريخية  ولقيمتها  ولجمالها  الشعوب،  إرث 
الرئيسة، تقام الحروب، وتغزو الجيوش المدن 
القديسة، واآللهة، والعاشقة،  فكانت  والبلدان، 
أن  اإلنسان  لحياة  يمكن  ال  التي  والمحبوبة، 
وبابل،  عشتار  فكانت  وجودها،  دون  تحلو 
القرآن  في  خبرها  ذكر  التي  سبأ،  وملكة 
التي  العذراء،  مريم  القديسة  وكانت  الكريم، 

أنجبت النبي عيسى عليه السالم دون أب.
فلهذه المنزلة العظيمة للمرأة، والمحورية في 
في  المبدعة  المثقفة  الطبقة  ابتدعت  الحياة، 
ببيان أهمية  لها عالما خاصاً، يقضي  التاريخ 
وجودها، الذي ال تستقيم الحياة دونه، ولما كان 
المزركش  واللباس  ق،  الُمنمَّ والثوب  الزي، 
الطويل الفضفاض، الذي يليق بالمرأة الطويلة 
ابتدع  فقد  الجميلة،  الحسناء  المرفّهة،  الناعمة 
وتصميمها  العباءة،  المرأة  للباس  المصممون 
لباسا  ليكون  الممشوق؛  الناحل  المرأة  لجسد 
ليكون على  بالقيمة، والوقار، والجمال؛  يلفُّها 
المدى تراثاً، وموضة للمرأة باختالف الزمان 
والمكان، وفي المجتمعات كلها، العربية منها، 

واألجنبية.
العباءة وتاريخ نشأتها

العالميّة  الحرب  تلت  التي  السنوات،  خالل 
الثانية، بدأت العباءة العربية باالنتشار في العالم 
واألمريكيّة،  األوروبيّة  الدول  وألّن  الغربي، 
كانت أكثر انفتاحاً على دول المغرب العربي، 
العرض  منصات  على  القفطان  تواجد  فقد 
تتميّز  التي  العباءات،  العالميّة، وهو نوع من 
بالحزام عند الخصر، وباألكمام الواسعة غير 
الوقت،  مرور  ومع  الرسغين،  عند  المحدّدة 
ازداد الطلب على العباءات بمختلف أنواعها، 
وموديالتها، ال سيما أّن العديد من األميرات، 
ارتدين  العربيات،  والشيخات  والملكات، 
األنظار  ولفتن  عالميّة،  مناسبات  في  العباءة 

بلياقتهّن، وأناقتهّن المغلّفة بالحشمة، وبالوقار.
 العباءة، لغةً، هي كساء من صوف أو غيره، 
مفتوح من األمام، واسع بال أكمام، يُلبس فوق 
األصل،  آرامية  مفردة  أنها  ويرّجح  الثياب، 
عباءة  فثّمة  يرتديها،  من  باختالف  وتختلف 
يرتديها الفالح، أو الراعي فوق الثياب، وهي 
رداء خشن واسع غير مردَّف، أي بال أكمام، 
بالبساطة  قديماً  فُعُِرفت  النسائية،  العباءة  أما 
فضفاضة،  فكانت  الحركة،  وسهولة  والسعة، 
دون أكمام، وحسب بعض الباحثين في تاريخ 
والحجاب  العباءة،  ارتداء  كان  الزمن،  ذلك 
زّي  كانت  فهي  الرفاهية،  حياة  على  داللة 
أفراد  أي  بأي عمل،  يقمن  اللواتي ال  النساء، 
العائالت الثرية، ومن خاللها كان يتّم التمييز 

بينهّن، وبين نساء الطبقات الشعبية.
ثوب  عن  عبارة  العباءة  كانت  الماضي،  في 
ويخفي  الجسد،  يغّطي  اللون  أسود  فضفاض 
معالمه لمزيد من الحشمة، واالحترام، وللداللة 
اليوم،  أما  ترتديه،  من  األخالقي  التزام  على 
فباتت العباءة زيّاً قائماً بحدّ ذاته، ينافس فساتين 
السهرة، التي تحمل توقيع أشهر دور األزياء 
العباءة  ُشكلّت  وقد  عليها،  ويتغلّب  العالميّة، 
الراقية،  المرفّهة  المرأة  لشكل  مناسبة  لتكون 
العادية،  المالبس  من  ترتديه  ما  تغطي  حتى 
العباءة،  أصل  أّن  المؤرخين،  بعض  ويرى 
وتاريخ نشأتها، كان ما قبل أربعة آالف سنة، 
وهي  النهرين،  بين  ما  حضارة  في  تحديداً 
وقت  وجدت  أنها  يرى  وبعضهم  العراق، 
دخول اإلسالم، قديماً كانت السيدة الثرية من 
تستطيع  المجتمع، هي من  في  الراقية  الطبقة 
ولم  ورأسها،  جسمها،  وتغطية  العباءة،  لبس 
يكن يسمح للفقيرات أن يلبسّن العباءة؛ بسبب 
ولكن  اقتنائها،  عن  وعجزهن  ثمنها،  غالء 
في وقتنا الحالي، أصبحت العديد من النساء، 
المجتمع  طبقات  في  لتوفرها  العباءة؛  يلبسّن 
تختلف عما  حالياً،  العباءات  كلها، وأصبحت 
كانت عليه قديماً، إذ تمتاز بمواكبتها للعصر، 
والمطرزات  باأللوان،  واتسامها  والموضة، 
نفيسة،  خامات  من  وصنعها  المتنوعة، 
عديدة  مختلفة  أسماء  ولها  متعدّدة،  وبأشكال 
في مدن العالم، فيطلق على العباءة اسم كبايا 
ناحية  ومن  وأفغانستان،  ماليزيا،  دولة  في 
في  والرسمي  األساسي،  اللباس  تعد  أخرى 
بشكٍل  والخليجية  العربية عامة،  الدول  بعض 
المتّحدة،  العربية  خاّص، مثل دولة اإلمارات 
والمملكة العربية السعوديّة، وغيرها من دول 
الخليج العربّي، وفي بعض الدول تُلبس العباءة 
باستثناء  الوجه،  يغطي  لباس  وهو  نقاب،  مع 
تكون  فمثالً  ألوان،  عدة  تأخذ  بحيث  العيون، 
سوداء اللون في دول اإلمارات، والسعودية، 
والبيضاء والمطرزة في دول الشام كاألردن.

أنواع العباءات

العباءة العربية
العربيّة، وتمتاز  بالدول   هي عباءات خاّصة 
األسود  بين  ألوانها  وتتعدد  والحشمة،  بالستر 
والرمادي، فعلى سبيل المثال تمتاز العباءة في 
وتغطي  بحشمتها،  السعودية  العربية  المملكة 
وتكون  الوجه،  نقاب  مع  كامال  المرأة  جسم 
فضفاضة التصف، وال تشّف الجسم، وليست 
الدانتيل،  مثل:  ممتازة  خامات  ومن  رقيقة، 
مجاالت  شتى  في  المرأة  تلبسها  والحرير، 
المناسبات  وحتى  والدراسة،  كالعمل  الحياة، 

المتنوعة، كاألفراح، واألعياد.
صحيح أّن أصل العباءة يعود إلى بالد ما بين 
النهرين، إال أنّها انتشرت قبل مئات السنين في 
كل الدول العربيّة، واختلف شكلها، وموديلها 
والحياتيّة،  المناخيّة،  الظروف  باختالف 
تميّز  التي  والخصائص،  والتقاليد  والعادات، 
كل دولة، لذلك اختلفت العباءة في السعوديّة، 
في  أو  اإلمارات،  في  انتشرت  التي  تلك  عن 
وتميّزت  العراق،  أو  األردن،  أو  فلسطين، 
األقمشة  على  باالعتماد  الخليجيّة  العباءات 
والمخمل  الناعم،  والكريب  كالحرير،  الخفيفة 
الخفيف؛ بسبب درجات الحرارة العالية، التي 

تميّز تلك الدول.
الشام،  بالد  في  انتشرت  التي  العباءات  أما   
السميك  والمخمل  الصوف،  من  تحاك  فكانت 
الزاهية،  األلوان  على  واعتمدت  والكشمير، 
أّن  فيه  شّك  ال  ومما  والزركشة،  والتطريز، 
نساء البادية العربيّة، كّن السبّاقات في ارتداء 
ومريحة،  عمليّة،  ألنّها  السوداء،  العباءة 
وتتالءم مع حياة الصحراء، وظروف العيش 
األلوان،  سيّد  هو  األسود،  اللون  وألّن  فيها، 
والهيبة،  والرقي،  الشياكة،  إلى  ولطالما رمز 
النسائيّة  للعباءة  اختير  الذي  اللون  كان 

الخليجيّة.

العباءات األجنبية

العالميين  المصممين  قام بعض  هي عباءات، 
األزياء،  صاالت  في  وعرضها  بتصميمها، 
مستوحين ذلك من العباءة العربية المشهورة، 
تختلف  لكنها  الخليجية،  الدول  في  تحديداً 
على  وتحتوي  الجسم،  وتصف  تشف،  بأنّها 
أنواع  لتصمميها  وتستخدم  صارخة،  ألواٍن 
والشيفون،  كالستان  األقمشة،  من  خاصة 
شكلها،  في  التغيير  على  المصممون  وعمل 
فجعلوها بال أكمام، أو مفتوحة من الجوانب، 
بعض  عليها  وأضافوا  ورقيقة،  وضيقة، 
الرسومات الغريبة، التي ال تتماشى مع التقاليد 
لها، ويلبس  الدينية  النظرة  المشرقية، وال مع 
والممثالت  األزياء،  عارضات  العباءات  هذه 
من  مجموعة  وتألق  وغيرهن،  العالميات، 
أبرزهم  من  تصميمها،  في  المصممين  كبار 

حصة  اإلماراتية  والمصممة  صعب،  إيلي 
العبيدلي، إضافةً إلى كبرى دور األزياء مثل، 

ديور وماكوين، وغيرها.

العباءة في الدول الخليجية

 تحافظ بلدان الخليج على موروثاتها، حتى في 
مالبس شعوبها، التي من بينها العباءة النسائية 

المعروفة شعبياً بـ«العباية«.
الخليجيات  النساء  من  الكثير  مسايرة  وبرغم 
للموضة، لكنهن لم يتنازلن عن »العباية« التي 
في  أناقتهن  أساس  تكون  أن  على  يصررن 
المناسبات، بل إن سيدات األعمال الخليجيات، 
اجتماعات،  في  ارتدائها  على  يحافظن 
من  بمثيالتهن  تجمعهن  مهمة،  ومناسبات 
دول أجنبية، واألمر ينطبق على الشخصيات 
الحكومية النسوية، ما يدل على احترام المرأة 
بلدها،  وتراث  وتاريخ،  لثقافة،  الخليجية 
اإلرث  لهذا  لتكون سفيرة  منها؛  وفي محاولة 

الثقافي، واالجتماعي، واإلسالمي.
ففي السعودية تتميز العباءة باللباس الفضفاض، 
شكلها  تغير  ثم  والتصميم،  بالقصة  والغرابة 
حتى أصبحت موضة العصر في اتخاذ أشكال 
النشل  ثوب  ويعدّ  العصرية،  المرأة  أجسام 
النجدي من أشهر وأرقى المالبس النسائية في 
وحياكته  الواسعة،  بقصته  يتميز  إذ  المملكة، 
بشكل  المطرزة  الذهبية  الخيوط  من  الرقيقة 
أنيق، ويعدّ اللون األسود المطرز بالذهبي من 

أرقى األثواب.
وفي قطر تشتهر العباءة القطرية، بأن يندرج 
على  العريضة  األحزمة  استخدام  فيها  كثيراً 
ومشغولة  بارزة  وتكون  واألكتاف،  الخصر، 
القطرية  المرأة  وتفضل  والكريستال،  بالشك، 
ارتداء عباءة الرفع الحريرية، المشهورة بين 
تلبس مع شيلة خفيفة  التي  القطريات،  النساء 
دقيقة  بأشكال  بالخرز  مشغولة  أو  مطرزة، 

ومختلفة.
بالقصات  فتمتاز  اإلماراتية،  العباءة  أما 
الفضفاضة، التي تحدد معالم األنوثة في جسم 
الحواشي  فيها  وتكثر  ممّوه،  بشكل  المرأة، 
وغالباً  المنتظمة،  غير  والقصات  الملفوفة، 
لونية،  إضافات  أو  نقشات،  بال  سوداء  تكون 
وبعضها يضاف إليه قطع قماش من نوع آخر، 
التموجات  بعض  ليضفي  لمعاناً،  أكثر  يكون 

على العباءة.
بين  تميزاً  األكثر  الكويتية  العباءة  تعتبر 
العباءات الخليجية، إذ تحمل تفاصيل ومالمح 
المختلفة،  قصاتها  من خالل  وتقليدية  تراثية، 
وال تتمسك بطابع محدد، ما يجعلها محط أنظار 
الخليجيات، التي تفضل الكثيرات منهن اقتناء 
الكويتية  العباءة  عن  عرف  كما  منها،  عدد 

كالهاشمي  األخرى  باألزياء  تأثرها  أيضاً 
نتيجة  واإليرانية؛  الهندية،  والثياب  األردني، 
منذ  الشعوب  بباقي  الكويتية  المرأة  اختالط 
تلقي  الثقافات  هذه  جعل  ما  طويل،  زمن 

بظاللها على العباءة الكويتية.
النسائية  األزياء  مقدمة  في  »النشل«  يأتي 
إتقان،  يبرز  وثوب  عباءة،  وهي  الشعبية، 
به  تمتاز  وما  البحرين،  في  الخياطة  ومهارة 
تمتاز  فيما  باألصالة،  مطعم  وذوق  فن،  من 
بالخوص  المطرز  »النغدة«  ثوب  أو  عباءة 
من  فيها  لما  باإلبهار  الفضي  أو  الذهبي، 

النقوش، باإلضافة إلى تميزه باللمعان.
ما يميز الزي التقليدي النسائي بسلطنة عمان، 
هو اختالفه عن باقي العباءات الخليجية، فمنذ 
بألوانها،  غنية  كانت  العُمانية  العباءة  عرفت 
بطابع  احتفاظها  مع  تصميماتها،  في  وأنيقة 
من  ومتنوعة  مختلفة،  أنها  كما  االحتشام، 
الفلسطيني،  الزي  مثل  تماماً  ألخرى،  منطقة 
على  الصق  بشريط  العُمانية  العباءة  وتتميز 

الجانب األيسر.
الذي  الفضفاض،  األسود  اللباس  ويبقى 
المرأة  ورتابة  وأناقة،  جمال،  عنصر  يكون 
اليوم؛ ألنه  المفضل عند نساء  العصرية، هو 
اللون الذي يظهر جمال مفاتن المرأة المناسب 
لمراحل سنها المختلفة، في كل زمان، وقديما 
كانت المرأة المنتخبة الجميلة، هي التي تلبس 
بغداد  أسواق  ففي  الحالك،  األسود  الخمار 
تعد  بأشعار  أسواقها،  في  مغٍنّ  تغنّى  القديمة، 
النبيلة، وهي  المرأة  أجمل ما قيل في وصف 
ترتدي اللباس األسود الجميل المتمثل بالعباءة، 
في  الدارمي  عامر  بن  ربيعة  فقال  والخمار، 

ذلك شعرا:
 قل للمليحة في الخمار األسود 

  ماذا فعلت بناسك متعبّد
 قد كان شّمر للصالة رداءه

 حتى وقفتي له بباب المسجد
 قل للمليحـة بالقميِص األسودِ 

 ماذا فعلِت بعاشٍق متمّرِد
 َ  أدى التحية في مقامِك هاتفا

 ال سيّد لي أنت وحدك سيدي.

المنطقة بين قمتين.. صناع المشاكل ال يجترحون الحلول

إعادة توحيد الجيش الليبي

علي الصراف

فإن  القليل،  إال  تحقق  لم  جدة  قمة  كانت  إذا 
الشر.  من  بالمزيد  إال  تعد  لم  طهران  قمة 
الذين اجتمعوا في جدة طرحوا  العشرة  القادة 
جهة  ومن  حلها.  على  يقدروا  ولم  مشاكلهم. 
فقد  إسرائيل،  فباستثناء  القائمة،  استعراض 

ظهر أن كل باقي المشاكل إيرانية الصنع.
يكن موضع خالف  لم  النفط  المزيد من  ضخ 
هناك  كانت  وإذا  عامرة.  السوق  جدة.  في 
إلى  ألمانيا  حاجة  تقني،  فسببها  اختناقات 
يعود أصل األزمة  المثال،  الغاز، على سبيل 
فيها إلى أن هذا البلد لم ينشئ بنية تحتية ألي 
بدائل. استسهل واسترخص االعتماد على غاز 

األنابيب الروسي. فأوقع نفسه في ورطة.
المحروقات،  أسعار  وارتفاع  التضخم  أما 
فأهل االقتصاد ال يجادلون كثيرا حول السبب. 
تريليون  الـ15  إلى  تعود  التضخم  أصول 
لتسديد  محاولة  في  ضخها  تم  التي  دوالر 
االقتصادات  كورونا.  وباء  مواجهة  تكاليف 
الكبرى، ظلت تضخ المال، وكأن يوم القيامة 
سيحل غدا، والعامل التضخمي في ذلك الضخ 

كان وال يزال صارخا.
قادة جدة لم يقفوا على الحياد التام في األزمة 
أنهم،  إال  الروسي،  بالغزو  نددوا  األوكرانية. 
بسبب شبكة معقدة من المصالح، لم يشاركوا 
مفاعالت  روسيا.  على  العقوبات  فرض  في 
المثال، ممولة  المصرية، على سبيل  الضبعة 
دوالر  مليار   28( روسيا  من  تقريبا  بالكامل 
مقابل مساهمة مصرية تبلغ 4 مليارات فقط(. 
والشراكة الروسية في أوبك+ التي كانت سببا 
كان  ما  طويل،  لوقت  النفط  سوق  الستقرار 
بوسع أحد أن يهزها من دون أن يتوقع وضعا 

أسوأ. والسعودية لم تتردد على أي حال، في 
قيادة  نقص.  أي  لتعويض  مستعدة  إنها  القول 
به  رضيت  ما  وهو  أصال.  سعودية  أوبك+ 
روسيا منذ حرب األسعار التي شنتها موسكو 
فيها.  بالهزيمة  وأقرت  سنتين،  نحو  قبل 
المعنى، مضمونة لصالح  بهذا  القرار،  سلطة 

االستقرار.
كما  بقيت  العلل  كعلة  ظهرت  التي  إسرائيل، 
هي، بال وعود زائفة، وبال المزيد من المطامع 
شامل  بحل  مكافأتها  تتم  لم  التي  التطبيع  في 
لألزمة حتى اآلن. قادة القمة أقروا في النهاية، 
في  الكرة  بأن  بايدن،  جو  الرئيس  فيهم  بمن 
إلى  تعود  أن  يتعين  من  هي  إسرائيل.  ملعب 
طاولة الحوار، وهي من يتوجب عليها القبول 

بحل الدولتين.
بقيت مشكلة واحدة، صنعها بايدن في العالقات 
األقل.  على  نسبيا  بحلها،  وقام  السعودية،  مع 
كسر حاجز الجليد بينه وبين األمير محمد بن 
الفرصة  وأتاح  السعودي،  العهد  ولي  سلمان 
شريكا  لتكون  المتحدة  الواليات  تعود  لكي 
الصدد، هو  بقي في هذا  استراتيجيا. وكل ما 

ترجمة األقوال إلى أفعال.
المسالك  أدانوا  وإن  القمة،  في  العرب  القادة 

وال  الرغبة  يظهروا  لم  أنهم  إال  اإليرانية، 
االستعداد لخوض مواجهة مباشرة مع إيران، 

وال االنخراط في مشروع مواجهة.
التوافقات على  أن  إال  القليل،  قدمت  قمة جدة 
الخطوط العريضة للمصالح المشتركة، ظلت 
اعترى  ما  بإزاحة بعض  بل تعززت،  قائمة، 

صفاء الماء فيها من كدر.
بإيجاز، قالت قمة جدة: ال نريد مشاكل.

قمة طهران، أرادت أن تقدم موسكو كالعب 
يعيد  وأن  يتحرك  أن  يستطيع  منافس،  دولي 
الرئيس  يحقق  لم  المعادالت.  بعض  تنظيم 

فالديمير بوتين في هذا الباب إال الفشل. إيران 
لم تسمح له بأن يقرر لها ما تريد أن تفعله في 
العالقات مع دول المنطقة. المعادلة القائمة لم 

تتغير.
يجترحوا  أن  المشاكل  طبائع صناع  من  ليس 
الحلول. وإذا حاولوا فلن يعثروا عليها. كانت 
تلك هي النتيجة األوضح للقمة. صنعوا مشكلة 
في  مشكلة  روسيا  صنعت  ثم  سوريا،  في 
أوكرانيا، ثم صنعت تركيا مشكلة في سوريا 
مع  األخرى  مشاكلها  عن  فضال  والعراق، 
اليونان وقبرص، وغيرهما. ولم تسفر أعمال 
القمة بين الرؤساء الثالثة عن حلول، أو حتى 

اقتراح حلول ألي منها.
على  ليحصل  القمة  إلى  جاء  أردوغان 
شمال  من  جديدة  أجزاء  باحتالل  ترخيص 
إذا كانت هناك مشكلة، فقد  سوريا. ما يعني: 
طلب أردوغان من نظيريه السماح له بزيادتها 
ولكنهم  بذلك.  له  النظيران  يسمح  لم  سوءا. 
أي  الكرد.  المواجهة ضد  تصعيد  على  اتفقوا 
زيادة السوء، ولكن على نحو مشترك، بما ال 

يفضي إلى حصول أي طرف على امتيازات 
بينهم  فيما  القائمة  السوء  شراكة  من  إضافية 

على حساب هذا البلد.
مساعي  الجد  محمل  على  يحمل  لم  بوتين 
األوكرانية.  الحبوب  صادرات  لتسهيل  تركيا 
توجد مفاوضات، إال أن شروط موسكو ظلت 

تزيدها تعقيدا.
طائرات  بتصدير  إيران  قيام  عن  الحديث 
مسيّرة إلى روسيا لمساعدتها في الحرب ضد 
أوكرانيا، قد يوجع القلب من عدة نواح إنسانية 
من  أكثر  القلب  يوجع  ولكنه  بالحرب،  تتعلق 
تجد  ثم  “عظمى”  أنها  ترى  دولة  أن  ناحية 
إيرانية. شيء  إلى “تقنيات”  نفسها في حاجة 

مخز تماما.
إيران تعرف أن روسيا كانت أكبر المستفيدين 
تصنعها  لم  مفارقة  هذه  العقوبات ضدها.  من 
األقدار. صنعتها خيارات الشر. فعندما تقطعت 
السبل بصادرات إيران النفطية، كانت روسيا 
في  إيران،  حصة  على  استولت  التي  هي 
إيران  استأنفت  عندما  وحتى  خاصة.  الصين 

االستراتيجي  االتفاق  بموجب  الصادرات 
النفط  مقايضة  على  يقوم  والذي  الصين،  مع 
فقد  الصينية،  اإلعمار  بمشاريع  اإليراني 
بعد  الروسي  للنفط  الغربية  المقاطعة  دفعت 
غزو أوكرانيا، إلى أن تقوم موسكو ببيع نفطها 
إلى الصين بـ”أسعار تفضيلية” لتنافس أسعار 
سوى  ليسا  “الحليفان”  هذان  اإليراني.  النفط 

حليفي ضرر حتى ألحدهما تجاه اآلخر.
القمة  مع  تزامنت  التي  المفارقات  أحدث 
الثالثية هي مذكرة التفاهم، التي وقعتها شركة 
بقيمة  الروسية  غازبروم  مع  اإليرانية  النفط 
بموجبها  األخيرة  لتقوم  دوالر،  مليار   40
“بتطوير حقلي غاز وستة حقول نفط، فضال 
الطبيعي  الغاز  في مشروعات  المشاركة  عن 

المسال ومد خطوط أنابيب لتصدير الغاز”.
يجب أن تصدّق أن روسيا التي تنظر إلى إيران 
على أنها منافس في سوق النفط والغاز، والتي 
تقضم من حصة إيران في األسواق اآلسيوية، 
تريد أن تساعد إيران في كسب وضع أفضل 

في المنافسة. إذا لم تُصدّق، حاول.

د. جبريل العبيدي

الناظوري  الجنرالين  بلقاء  نفسه  يعيد  التاريخ 
في  والغرب  الشرق  أركان  رئيسي  والحداد 
تأسيسه  عند  بدأ  الليبي  فالجيش  طرابلس، 
التي سرعان  ليبيا،  بقوة دفاع برقة في شرق 
الليبي…  الغرب  في  نظيرتها  مع  توحدت  ما 
سيلتقي الجنراالن بعد مرور العشرية السوداء 
عن  والخارجين  الميليشيات  سيطرة  من 
التي  للحدود  العابرة  والجماعات  القانون، 
مكن  أن  بعد  السياسي،  اإلسالم  عرابو  جلبها 
لهم حلف الناتو من تدمير كامل البنية التحتية 
للجيش الليبي كمؤسسة عسكرية تجاوز عمرها 
»كتائب  أنها  وذريعة  بحجة  عاماً،  الثمانين 
قوات  استهداف  وشرعنة  لتمرير  القذافي« 
الجيش الليبي التي كانت في األصل تحمل اسم 

القوات المسلحة العربية الليبية، كجيش وطني 
في ليبيا شارك في صنع السالم في كثير من 
البلدان العربية واألفريقية في مطلع سبعينات 

القرن الماضي.
الجيش  توحيد  نحو  مسبوقة  غير  وفي خطوة 
المشتركة »5  العسكرية  اللجنة  أعلنت  الليبي 
في  والغرب  الشرق  أركان  رئيسي  لقاء   »5
القوات  أركان  رئيس  التقى  حيث  طرابلس، 
األركان  رئيس  مع  الليبية  العربية  المسلحة 
في  وتحديداً  الليبي،  الغرب  في  الموازي 
الجوية… وهي  قاعدة معيتيقة  طرابلس وفي 
في  الرغبة  وتؤكد  شجاعة،  تعتبر  خطوة 
للمؤسسة  كامالً  وتوحيداً  الخالفات  تجاوز 
العسكرية كافة وإنجاز الملفات العالقة بال حل، 
الميليشيات وغير  المؤسسة من  ومنها تطهير 

العسكريين وإخراج المرتزقة.
أركان  رئيس  الناظوري  الجنرال  لقاء  أجندة 
للجيش  العامة  للقيادة  ممثالً  الليبي  الجيش 
قوات  أركان  رئيس  الحداد  والجنرال  الليبي، 
توحيد  تتضمن  الوطنية،  الوحدة  حكومة 
وقف  اتفاق  بنود  وتنفيذ  العسكرية،  المؤسسة 
والمقاتلين  المرتزقة  وإخراج  النار،  إطالق 

األجانب.
رئيسي  اجتماعات  تسفر  أن  المرجح  من 
األركان في طرابلس معيتيقة، عن تسمية رئيس 
أركان واحد، وتسمية وزير الدفاع، لتؤكد أن 

الجيش الليبي استعاد المبادرة، من أجل توحيد 
وتدخلت  التي انقسمت شرقاً وغرباً  المؤسسة 
فيها السلطة السياسية التي انحرفت بجزء من 
الصحيح  مسارها  عن  العسكرية  المؤسسة 
تؤمن  ومنضبطة  عريقة  عسكرية  كمؤسسة 
بمفهوم ستراتوقراطية  المدنية، وليس  بالدولة 
عسكرية  مؤسسة   …Stratocracy الدولة 
تم  الذي  الليبي  فالجيش  وطنية،  عقيدة  ذات 
 1939 عام  )آب(  أغسطس   9 في  تأسيسه 
من قبل مجاهدين ليبيين، جيش وطني يتشكل 
من فسيفساء وطنية وتنوع أفراده بين الشرق 
خالصة،  وطنية  عقيدته  والجنوب،  والغرب 
وال يحمل أجندات خارج حدود الوطن، وأثبت 
مهنية وانضباطية عالية في تقدمه في الشرق 
على  وحافظ  النفط،  حقول  وحماية  والجنوب 
المنصف  من  وليس  االشتباك،  قواعد  احترام 
فالجيش  غاٍز،  بآخر  وطني  جيش  يشبه  أن 
وجماعات  اإلرهاب  يحارب  الذي  الليبي 
أجل  من  وذلك  والفوضى،  السياسي  اإلسالم 
البقاء كدولة وطنية وبحدودها الجغرافية غير 
المنهوبة وال المحتلة… دولة يتنازعها محيط 
محل  كانت  غاشمة،  قوى  فيه  تتحكم  إقليمي 
جدال مستمر وشكوك بل وحتى شواهد على 

التدخل والعبث بالمشهد السياسي الليبي.
رغم حجم التآمر واالفتراء على الجيش الليبي، 
الذي تنوعت األوجه فيه، بين تدمير مباشر قام 

أنه  بذريعة  تجاه جيش وطني  الناتو  به حلف 
لمشروع  بعدها  وتعرض  القذافي«،  »كتائب 
استنساخ  ومحاولة  قواته  من  تبقى  ما  تفكيك 
بتشكيل  العراق،  في  بريمر  بول  سيناريو 
السياسي  اإلسالم  بها  قام  موازية،  ميليشيات 
بقيادة تنظيم »اإلخوان« فترة حكومة المؤتمر 
الوطني، إال أن الجيش الليبي استطاع النهوض 
بمناصرة  استطاع  حيث  الرماد  تحت  من 
القبائل الليبية من تطهير شرق البالد وجنوبها 
من سيطرة الميليشيات اإلجرامية والمؤدلجة، 
وبقيت العاصمة تحت نفوذ الميليشيات، إال أن 
الغربية  المنطقة  وجنود  ضباط  بعض  تحرك 
ما  هو  العسكرية،  المؤسسة  دور  الستعادة 

بالمبادرة  الليبي  للجيش  العامة  القيادة  شجع 
نحو لقاء الجنرالين الناظوري والحداد لتوحيد 
لتوحيد  كنواة  والجنود  الضباط  هؤالء  جهود 
المؤسسة، التي سوف تثمر قريباً توحيد الجيش 
الليبي تحت رئاسة أركان واحدة، مما سيجعلها 
والميليشيات  المرتزقة  مواجهة  في  قوة  أكثر 

بمختلف تركيباتها.
ال  وصريحة:  واضحة  الليبي  الجيش  رسالة 
صفوفه،  بين  والميليشيات  للمرتزقة  مكان 
وصناديق  والمرشحين  الناخبين  وسيحمي 
في  طرفاً  ليس  أنه  على  عالوة  االنتخابات، 
لسلطة  إال  يخضع  لن  وأنه  السياسية،  العملية 

منتخبة من الشعب.
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يعوُد تاريُخ والدِة »تنظيم القاعدة« إلى مرحلِة الحرِب الباردة بين قطبي الصراِع العالمّي »الواليات المتحدة األمريكّية واالتحاد السوفيتي«، وساهم الصراع 
الدولّي والحروُب في المنطقِة واالنسداد السياسّي في الشرق األوسط وتهميش شعوب وطوائف عديدة بانتشاره وتمدده، في أغلب دوِل المنطقة متجاوزاً 

الحدوَد، وكان الصراع بين أمريكا والسوفييت في أفغانستان نقطة بداية للتنظيِم، وساهمت الحروب التي شنت في دول المنطقة واالنسداد السياسّي.

تنظيم القاعدة.. استغالل للظروف وطموح مستمر في سوريا

»تنظيم القاعدة«... النشوء وما 
قبله

تزامن اندالع الحرُب األهليّة األفغانيّة مع تصاعد 
العالمّي  الصراع  قطبي  بين  الباردة  الحرِب 
أفغانستان  جبهة  وشّكلت  السوفيتي   – األمريكّي 
أحد أهم ميادين هذا الصراع. واغتنمت الواليات 
السوفيتية  القوات  دخوَل  األمريكيّة،  المتحدة 
السوفييتّي  االتحاد  لتفكيِك  كفرصٍة  كابول  إلى 
الوالياُت  ونجحِت  أفغانستان.  جبهة  خالل  من 
إسالمّي  عربّي-  غربي-  حلف  بصناعة  المتحدة 
وعبر استثماِر العامل الدينّي ببناء شبكاِت »جهاٍد 
تضامنّي لتحرير أفغانستان من الغزِو السوفييتّي«.
استقطب »الجهاد األفغانّي« معظَم رموز ومنّظري 
»الحركاِت الجهاديّة« وفي مقدمتهم عبد هللا عزام 
وأسامة بن الدن وأيمن الظواهري وآخرين أنشأوا 

»األفغان  ظاهرةُ  فشّكلت  بهم،  خاصةً  معسكراٍت 
العرب« الخّزان الرئيس لـ«تنظيم القاعدة« والذين 

عادوا الحقاً إلى بالدهم مشبعين بفكِر التنظيِم.
من  هم  المتطوعين  من  األكبر  النصيُب  وكان 
التيار  وخصوصاً  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
القطبّي، وكانِت الموجة األولى أقرب إلى السلفيّة 
وأسامة  عزام  هللا  عبد  أمثال  الحركيّة  اإلخوانيّة 
العرب حوالي  المتطوعين  عدد  بن الدن ووصل 
أربعين ألف بحسب المنّظر الجهادّي »أبو مصعب 

السورّي«.
القاعدة«  »تنظيم  لتأسيِس  دقيٌق  تاريٌخ  يعرف  ال 
لكن بحلول 1988 بدأ بن الدن العمَل على ترسيخِ 
قوائم  بوضعِ  بيروقراطيّة  أكثر  جهاديٍّة  منظومٍة 
وسجالٍت ألسماء األعضاء وغيرها من األمور، 

وأطلق عليها سجل »القاعدة«.

انتهاء دور »القاعدة« بخروج 
السوفييت وبدء عداء أمريكا

عام 1989 خرجِت القواُت السوفيتيّة من أفغانستان 
في  السوفييت  من  المدعومة  الحكومة  وسقطِت 
أهليّة  حرب  ذلك  وتال   1992 نيسان  في  كابول 
بين الفصائل األفغانيّة استمرت حتى ظهور حركِة 
على  وسيطرت  الفصائل  اكتسحت  التي  طالبان 
حينها   ،1994 عام  األفغانيّة  األراضي  معظم 
والتضييق على  للضغِط  المتحدة  الواليات  عمدِت 

»األفغان العرب«.
سياساِت  فشِل  إرهاصات   1994 نهاية  حملت 
»الجهاد التضامنّي!« وبداية البحِث عن استراتيجيٍّة 
جديدةٍ في ظّلِ تنامي حالة العداِء للوالياِت المتحدةِ 
والسعوديّة  العربيّة  واألنظمة  عموماً  األمريكيِّة 

بشكٍل خاٍص.
»القاعدة«  تنظيم  تأسيِس  إلى  المتكرُر  الفشُل  دفع 
لمنظومٍة جهاديٍّة عالميٍّة تدّعي العمَل على »رفعِ 
الهيمنة الغربيّة عن المنطقِة العربيِّة واإلسالميِّة« 
»العدَو  بأنَّ  القائلة  الجهاديّةُ  السرديّةُ  وتنامِت 
الديكتاتوريّةُ  »األنظمةُ  تمثله  الذي  القريَب« 
وإنّما  بذاته  مستقالً  يقوُم  ال  واإلسالميّة«  العربيّةُ 
المتحدة  للواليات  اإلمبرياليِّة  »القوةِ  إلى  يستند 
سرديّةُ  تتسرُب  بدأت  وبهذا  وحلفائها«  األمريكيّة 
»أولويِة القتاِل ضدَّ العدِو البعيد« وعولمِة الجهاد 
باالنسداِد  تتمثل  ووطنيّة  محليّة  ظروف  مستغلة 
مشروعاِت  وتعثِر  العربيّة  الدوِل  في  السياسّي 
وطوائف  مكوناٍت  وتهميِش  الديمقراطّي  التحّوِل 
معينة، وظروف أخرى إقليميّة ودوليّة كالصراعِ 

بين القوى الكبرى.
المتحدة  للواليات  عداءه  القاعدة«  »تنظيم  أظهر 

األمريكيّة والسعودية بعد قيام صدام حسين بغزو 
السعودية  واستدعِت   ،1990/8/2 في  الكويت 
القواِت األمريكيّة والحقاً برزت »نزعةٌ جهاديّةٌ« 
الحكم  نظام  بشرعيِّة  تشكك  بدأت  راديكاليّة  أكثر 
أحد  الحقبة  هذه  خالل  الدن  بن  وكان  السعودّي 
والمحاصرةِ  للتضييِق  فتعرَض  المشككين  أبرز 

قبل مغادرته السعودية.
في 1998/2/23، أعلن بن الدن تأسيَس »الجبهِة 
والصليبين«،  اليهود  لقتال  العالمية  اإلسالميّة 
المتحدةِ  الوالياِت  لضرِب  اإلعدادَ  بدأ  وعقبها 
مستفيداً من وجوِد شبكاِت للقاعدةِ في شرق إفريقيا 
صبيحةَ  تحقق  ما  الهجماِت  أبرز  ومن  واليمن، 
انهياَر  العالم  شِهد  عندما   2001/9/11 يوِم 
الدفاعِ  وزارةِ  مقر  على  والهجوم  مانهاتن  برجي 

األمريكيّة.

أحداث 11 أيلول املفصلية.. 
إضعاف باملركِز وانبثاق للفروع

المتحدة  الواليات  غزِت  أيلول  أحداث  على  رداً 
واعتبر   2001/10/7 في  أفغانستان  األمريكيّة 
جورج  إدارةَ  أنَّ  والمحللين  الخبراِء  من  الكثيَر 
استراتيجية  لتبريِر  الهجمات  هذه  استغلت  بوش 
واشنطن  تمكن  التوّسع. ورغم  على  تقوُم  سياسيّة 
من  عدد  واغتيال  باعتقال  القاعدة  إضعاِف  من 
على  القضاء  من  تتمكن  لم  العملياِت  لكّن  قيادته، 
تنظيِم القاعدة وإنّما عملت على تحوِل التنظيم من 
عن  وانبثق  مركزية  الال  إلى  المركزيّة  اإلدارة 

المركِز فروٌع عديدة.
فيه  يعاني  القاعدة«  »تنظيم  كان  الذي  الوقت  في 
من فقدان المالذات اآلمنة ويشهد تراجعاً ويوشُك 
األمريكّي  الرئيس  أطلق  واالنهيار،  التفكك  على 
العراق  العسكرية على  بوش حملته  دبليو  جورج 
أن  المفترِض  من  كان  والتي   ،2003/3/20 في 
واستبداله  االستبدادّي  حسين  صدام  بنظام  تطيَح 
بنظام ديمقراطّي لكنها عملت على توفير مالذات 

آمنة جديدة لـ »تنظيم القاعدة«.
إبان حملة االحتالل األمريكّي للعراق أعاد »تنظيم 
عموماً  العربّي  العالم  في  تموضعه  القاعدة« 
العراق  في  وبرز  إقليميّة  فروع  بتأسيس  وبدأ 
بتاريخ  الرافدين«  بالد  في  الجهاد  »قاعدة  تنظيم 
»قاعدة  تنظيم  ظهر  اليمن  وفي   ،2004/10/8
الفرعين  اندماج  بعد  العرب«  جزيرة  في  الجهاد 
اليمنّي والسعودّي في كانون الثاني 2009، وفي 
المغرب العربّي برز تنظيم »قاعدة الجهاد في بالد 
المغرب اإلسالمّي« عام 2007، وفي الصومال 

برزت »حركة الشباب المجاهدين«.

حكومة دمشق ونكش عش 
الدبابري

في  مفصليّة  نقطة  العراق  احتالِل  مرحلة  كانت 
تطور عمل »تنظيم القاعدة« في سوريا وكان أبرز 
انتقال  حينها  دمشق  حكومة  تسهيل  ذلك،  أسباب 
»الجهاديين« بهدِف إفشال المشروعِ األمريكّي في 
الرئيسيّة  العبور  نقطة  سوريا  وأصبحت  العراق. 
وبيئة نشطة للتعبئة والتجنيد وبهذا تحولت سوريا 
الراغبين  للجهاديين  إلى أهم مركز تجمع وعبور 
العراقية«.  »المقاومة  صفوف  إلى  باالنضمام 
دمشق  لحكومِة  التابعة  األمنيّة  األجهزة  وفتحت 
والدعاةِ  والوعاِظ  األئمِة  أمام  واسعاً  المجاَل 
األمريكّي«  »االحتالل  مقاومة  بذريعِة  بالمساجد 
في العراق وأسفرت هذه الدعوات عن تجنيد عدٍد 
الزرقاوّي  وأغرى  السوريّين،  المقاتلين  من  كبير 

بتأسيِس فرع لـ »تنظيم القاعدة« في سوريا.
مطلع حزيران 2005 صرح وزير الداخلية آنذاك 
المتحدة  األمِم  للجنِة  اجتماع  خالل  كنعان  غازي 
على  هناك  »ليس  بأنّه  اإلرهاِب  بمكافحِة  المكلفِة 
اإلطالق أيُّ نشاط للقاعدة في األراضي السوريّة« 
ولكن بعد شهر واحد فقط في 2005/7/11 أعلنت 
أسفر عن ضبط  دمشق عن صداٍم مسلحٍ  حكومة 
مجموعاٍت تكفيريٍّة تطلق على اسمها »جند الشام 

للجهاد والتوحيد« مرتبطة بتنظيِم القاعدة.
في هذه األثناء طرأ تغييٌر كبير في موقِف حكومة 
وقعِ  على  العرب،  بالجهاديين  يسّمى  مما  دمشق 

الدوليِّة وتضييق الخناق عليها  النبِذ والعزلِة  حالِة 
بعد اتهامها باغتيال رئيس الوزراء اللبنانّي األسبق 
انتهت  والتي   2005/2/14 في  الحريري  رفيق 

بخروجِ الجيش السورّي من لبنان.
تغيّرِت الحساباُت السياسيّةُ لحكومة دمشق وبدأت 
باعتبارها  المدخل  ذات  من  نفسها  تأهيِل  بإعادةِ 
بفرض  وشرعت  اإلرهاِب  على  بالحرِب  شريكاً 
قيوٍد على حركة عبور المقاتلين، وفي هذا السياق 
صفوف  في  واسعة  اعتقاالت  حملة  بشّنِ  بدأت 
في  اإلسالميّين  السجناء  عدد  رفع  ما  اإلسالميّين 
إلى   2005 بعد  السجن  وتحّول  صيدنايا  سجن 

مصنعٍ إلنتاجِ التطرِف.

»الربيع العريّب« فرصة مثينة 
وسوريا مثاالً

ألسامة  األمريكيّة  المتحدة  الواليات  باغتيال 
نهاية  عن  الحديث  بدأ   2011/5/2 في  الدن  بن 
الربيع  يسّمى  ما  انطالق  لكن  القاعدة«  »تنظيم 
السياسّي«  »اإلسالم  ربيع  إلى  وتحوله  العربّي 
وجد »تنظيم القاعدة« فرصة ثمينة، وقام التنظيم 
في  له  جديدا  زعيماً  الظواهري  أيمن  بتنصيب 

حزيران 2011.
وتنامي  الفوضى  حالة  القاعدة«  »تنظيم  استثمر 
تنظيميّة  هياكل  إنشاء  عبر  الطائفي  الشعور 
من  خبراء  وبحسب  التنظيم  واستفاد  جهاديّة، 
البالد  مساعي حكومة دمشق لتحويل الحراك في 
إلى حراك إرهابّي عبر إصدار عفو رئاسّي عن 
 2011/5/31 بتاريخ  صيدنايا  سجن  معتقلي 
وشّكل نزالء سجن صيدنايا فور إطالق سراحهم 
علوش  زهران  وهم  للجماعات  الفقرّي  العمود 
الذي قاد فيما بعد »جيش اإلسالم« وحسان عبود 
الملقب »أبو عبد هللا الحموي« والذي قاد »حركة 
قائد  أصبح  الذي  الشيخ  وعيسى  الشام«  أحرار 
اعتقلوا  قد  جميعاً  وكانوا  اإلسالم«  »لواء صقور 

عام 2004.

دعم تريّك قطرّي

»تنظيم  لوجود  األكبر  الداعم  هي  تركيا  تعد 
معسكرات  لهم  وأنشأت  سوريا  في  القاعدة« 
األراضي  إلى  وأدخلتهم  التركيّة  األراضي  داخل 
البريطانيّة  تايمز  ذي  وأوردت صحيفة  السوريّة. 
من  الماليين  ضّخِت  »قطر  بعنوان  تقرير  في 
سوريا«  في  النصرة  جبهة  إلرهابيي  الدوالرات 
في  رئيس  دوٍر  بلعِب  اتهامات  تواجه  »قطر  أّن 
من  الماليين  األموال إلرسال  لغسل  عمليٍّة سريٍّة 
الدوالرات إلى إرهابيين في سوريا«. وذكرت أّن 
في  العليا  المحكمة  أمام  ُرفعت  قضائيّة  »دعوى 
لندن تقوُل إنَّ مكتباً خاصاً تابعاً ألمير قطر كان في 
قلِب طرق سريٍّة، تمَّ خاللها نقُل األمواِل إلى جبهة 
النصرة التابعة لتنظيم القاعدة«. وبيّنت أن »بنكين 
ورجال  الخيريّة  المؤسسات  من  والعديد  قطريين 
أعمال أثرياء وساسة بارزين وموظفين حكوميين 
كانوا بين المتّهمين في الدعوى التي رفعها تسعة 
أضراٍر  نتيجة  بالتعويض  فيها  يطالبون  سوريين 

تعرضوا لها«.
السويدّي  مونيتور،  نورديك  موقع  ونشر 
تقريرين  المخابراتيّة،  بالشؤون  المتخصص 
أشار فيهما إلى أّن وكالة االستخبارات العسكريّة 
يونيو  في  سّري،  تقرير  في  ذكرت  األمريكيّة 
2016، أنَّ تركيا وقطر دعمتا »جبهة النصرة«. 
المخابرات  بين  المتبادل  التنسيَق  الوثيقةُ  وكشفِت 
التركيِّة والجماعاِت المتطّرفة في سوريا، وبخاصة 
داعش، و«جبهة النصرة«. وأشار التقرير إلى أّن 
وشبكة  المعداِت  توريِد  على  حافظت  »النصرة« 
والذخيرةِ  اإلمداداِت  على  للحفاِظ  قوية  تسهيل 

وتدفقاِت األسلحِة.
لكن الوثيقة لفتت إلى أّن العالقةَ األوثق كانت بين 
الوثيقة ما جاء في  تركيا و«داعش«. وتؤكد هذه 
تقريٍر سابق ألجهزة االستخبارات الهولنديّة كشف 
التركيّة كقاعدة  عن استخدام »داعش« األراضي 
لعبوِر  إضافة  عناصره،  لتدريب  استراتيجية 

اآلالف من التابعين لداعش إلى سوريا وأوروبا.
ومن بين التفاصيل المذكورة أّن عناصر من جهاز 

المخابرات التركيّة كانت تجتمع مع داعش دوريّاً، 
التركّي  الرئيس  توصيات  نقل  اللقاء  خالل  ويتم 
أردوغان إلى »داعش. وأّكدت تقارير عديدة هذه 
التي نشرها موقع  بالوثيقة  التفاصيل. لكن الالفَت 
الجغرافّي  االنتشاِر  هو خارطة  مونيتور  نورديك 
لداعش في شمال غرب سوريا، والذي كانت تتم 

بمتابعٍة تركيٍّة دقيقٍة.

النرصة«.. واجهة جديدة 
للقاعدة« يف سوريا

في  يعتمدُ  سوريا  في  القاعدة«  »تنظيم  عمل  كان 
»دولة  يُسّمى  ما  أو  العراقّي  الفرعِ  على  البدايِة 
هذا  تصنيِف  وبسبِب  لكنَّ  اإلسالميّة«  العراق 
للتخفّي  القاعدة«  »تنظيم  كإرهابّي، سعى  التنظيم 
من أجهزةِ االستخباراِت وإظهار نفسه بأنّه فصيٌل 
التوّجه  النصرة«  »جبهة  وكانت  محلّي  سورّي 
الجديد البارز لـ »تنظيم القاعدة« في الشام. وعقب 
العربّي، وضع »تنظيم  بالربيع  انطالق ما يسمى 
التحوالِت  للتكيِّف مع  القاعدة« استراتيجيّة جديدة 
والمتغيّراِت في المنطقِة، حيث أطلق ما أسماه نهج 
»أنصار الشريعة« وظهرت هذه التسمية ابتداًء في 
اليمن وهي أحدُ اجتهاداِت وخطط »تنظيم القاعدة« 

الستغالل الحراك في الدول العربيّة.
ويكشُف »الظواهرّي« عن طبيعة ونشأة وتأسيس 
»جبهة النصرة« عبر تفاهمات مسبقة في سوريا 
العراقي  والفرع  المركزّي«  القاعدة  »تنظيم  بين 
فقد  اإلسالميّة«  العراق  »دولة  بتنظيم  المعروف 
خالل  القاعدة  استراتيجية  عن  الظواهري  صرح 
هذه المرحلة بالقول »كان التوجيه من القيادة العامة 
وكان  الشام  في  للقاعدة  علني  أي وجود  نعلن  أال 

هذا األمر محل اتفاق حتى مع اإلخوة بالعراق«.
»جبهة  بين  العالقة  كانت  التمويِه  عمليات  رغم 
واضحة  المركزّي«  القاعدة  و«تنظيم  النصرة« 
وظهر زعيم القاعدة أيمن الظواهري عقب إعالن 
تأسيس »جبهة النصرة« في شريط مصّور بعنوان 
الواليات  تنتظر  فلم  الشام«،  يا أسود  »إلى األمام 
النصرة«  »جبهة  محاولِة  على  طويالً  المتحدة 
قائمِة  على  وأدرجتها  وانتمائها  هويتها  إخفاء 
امتداداً  واعتبرتها   2012/12/11 في  اإلرهاِب 
»دولة  باسم  والمعروف  للقاعدة  العراقّي  للفرع 

العراق اإلسالميّة«.
بعد فشل التخفّي سعت »جبهة النصرة« إلى التكيِّف 
مع التطوراِت السوريّة وشرعت بالتقارِب من نهج 
»القاعدة المركزّي« الجديد وتكيفاته الموسومة بـ 
المحلّي.  الشأن  الشريعة« واالندماج مع  »أنصار 
ورغم تنامي المخاوِف من سلوِك »جبهة النصرة« 
إال أنَّ المحاوالِت اإلقليميِّة التركيّة – القطريّة لم 
المزيد  إظهار  نحو  النصرة«  »جبهة  لدفع  تنقطع 
االرتباِط مع »تنظيم  بفّكِ  االعتدال والمطالبة  من 

القاعدة«.

تفاهامت أستانا تحيي آمال 
»النرصة«

سوريا  في   2015/9/30 في  روسيا  تدخل  شكل 
تحوالً مهماً في مساِر األزمِة السوريّة، وتوصلت 
أستانا  اتفاق  بعد  تركيا  مع  تفاهمات  إلى  روسيا 
والذي سيطرت خالله حكومة دمشق على معظم 
األراضي السوريّة وبالمقابِل احتلت تركيا مناطَق 
نُقلت  التفاهمات  هذه  وبسبب  عديدة.  سوريّة 
الجماعات المرتزقة من جميع األراضي السوريّة 
المحيطة  والمناطق  إدلب  بمحافظة  وُحصرت 
ودفع  شامالً.  عسكريّاً  هجوماً  تحاشت  والتي  بها 
بالحصوِل  النصرة«  »جبهة  آمال  الرتفاع  ذلك 
على حمايٍة بسبِب هذه التفاهمات، ولتكون خطوةً 
على طريِق الحصوِل على شرعيّة لذلك أسرعت 
القاعدةِ عبر إعالن »جبهة  نهجِ  ابتعادها عن  من 

النصرة« فكَّ االرتباِط بالقاعدةِ.

»فتح الشام«.. إصداٌر جديدة لـ 
»تنظيم القاعدة«

وألول مرة يظهر أبو محمد الجوالني كاشفاً وجهه 

فتح  »جبهة  تأسيس  ويعلن   2016/7/28 في 
بأّي  الجديد  للكيان  عالقةَ  ال  بأن  ويزعم  الشام« 
جهٍة خارجيّة في إشارة إلى »تنظيم القاعدة«. لكن 
ذلك االبتعاد كان شكلياً، فقبل بّثِ الخطاِب بساعاٍت 
لـ  التابعةُ  البيضاء«  »المنارة  مؤسسة  نشرت 
الخير  ألبو  صوتياً  تسجيالً  النصرة«  »جبهة 
الظواهرّي  أيمن  القاعدة  زعيم  نائب  المصرّي 
التنظيم على انفصاِل »النصرة«  يعلن فيه موافقةَ 

ويبارُك الخطوةَ.
وأبو  الجوالني  محمد  أبو  فإّن  التقارير،  وبحسب 
الخير المصرّي اتفقا على تغيير اسم جبهة النصرة 
وإعالن انفصالها عن تنظيم القاعدة شكليّاً وإعالميّاً 
خطة  تفلح  ولم  سراً.  للقاعدةِ  البيعِة  بقاِء  مع  فقط 
»تنظيم القاعدة« بالتخفّي طويالً واستهدفت غارةٌ 
لقيادات  اجتماعاً   2016/9/8 في  مجهولة  جويّة 
الصف األول من »جبهة فتح الشام« بريِف حلب 

الغربي.
حيلة  للنصرة  الجديدة  التسميةَ  أّن  واشنطن  أكدت 
تعد  لم   2017 الثاني  كانون  من  وبدءاً  مكشوفة 
مقاتلي  بين  تّميز  األمريكيّة  المتحدة  الواليات 
»مجموعة خراسان« و«جبهة النصرة« وتصفهم 
غاراتها  عدِد  من  وزادت  »القاعدة«  باسم  جميعاً 

الجويّة ضد جبهة فتح الشام »النصرة سابقاً«.
بعد الضغط الكبير ووضع اسم »فتح الشام« على 
قائمة العقوبات األمريكيّة وفي محاولة لتقديم نفسها 
الشام«  أُعلن تشكيل »هيئة تحرير  معتدالً  فصيالً 
عاماً  قائداً  الجوالني  وأصبح  2017/1/28ـ  في 

للهيئة.

هل تطمُح »النرصة« لتكون 
طالبان سوريا؟

الهيئة  أنَّ  األمريكيّة  المتحدة  الواليات  أصرِت 
منظمةٌ إرهابيّة وأنّها تسميةٌ جديدةٌ للفرعِ السورّي 
بين  تعاون  هناك  أّن  تحدثت  تقاريَر  لكن  للقاعدة، 
الجوالني واالستخبارات األمريكيّة وألمح القيادّي 
السابق في النصرة »صالح الحموّي«/ »مزمجر 
الطيران  باغتياِل  متورط  الجوالني  أّن  الشام« 
الذين  يُعرف بجماعة خراسان  لقادة ما  األمريكّي 
قدموا من أفغانستان والتحقوا بـ »جبهة النصرة«. 
ومنذ إعادة تسمية »جبهة النصرة« بـ »هيئة تحرير 
الشام« في 2017/1/28 سعت الهيئِة لتقديم نفسها 
مجموعةً محليّة تهدُف لمحاربة حكومة دمشق دون 
أّي أجندة عالميّة واختفت مصطلحات »جهاد األمة 
– جهاد األمة اإلسالميّة – الجهاد ضد النصيريّة«.
في صيف 2017 بدأت هيئة تحرير الشام بحملة 
مع  الجوالني  لقاء  ويعتبر  الغرب  مع  تواصل 
كانون  أواخر  في  الدولية  األزمات  مجموعات 
وصرح  التحول.  مسار  ذروة   2020 الثاني 
جيمس  سوريا  إلى  السابق  األمريكّي  المبعوث 
جيفري أنَّ إخراَج الهيئِة من قوائِم اإلرهاب يتطلُب 
شروطاً ومعايير لم تنجح »هيئة تحرير الشام« في 
تلبيتها وهو ما أوحى بأنَّ تلبيةَ الهيئة لتلك الشروط 

سيؤدي إلى إزالِة اسمها من قوائم اإلرهاِب.
مقترحاٍت  الدوليّة  األزماِت  مجموعة  وقدمت 
لإلدارة األمريكيّة برئاسة جو بايدن واعتبرت أنَّ 
»إدلب هي إحدى الفرِص إلعادةِ تحديِد استراتيجية 
واقترحت  اإلرهاب«  لمكافحِة  المتحدةِ  الواليات 
توصية لإلدارةِ األمريكيِّة برفعِ هيئة تحرير الشام 

من قوائم اإلرهاب.
للظهور  الماضية  الفترة  خالل  الجوالني  وسعى 
يندرج في  بأنه  المدنّي ما فّسره مراقبون  باللباس 
معتدلة،  كشخصية  نفسه  لتكريس  مساعيه  إطار 
ترعى أنشطة مدنية، بعيداً عن تصنيفات اإلرهاب 

الموسوم بها فصيله.
ونجاح  أفغانستان  من  األمريكّي  االنسحاب  ومع 
البالد، يرى مراقبون بأن  حركة طالبان في حكم 

َّ«جبهة النصرة« تطمُح أن تكون طالبان سوريا.
للتشبه  األخيرة  حواراته  خالل  الجوالني  وسعى 
روسيا  ضد  »كفاحه  إن  فيتحدث  طالبان  بقادة 
يعيد لألذهان وقائع الحرِب األفغانيّة ضد االتحاد 
فرصة  يمنحه  »هذا  أنَّ  إلى  ملّمحاً  السوفييتّي«، 
كطرٍف  المتحدة  والواليات  الغرب  مع  الشراكة 

مناوئ في الداخل السورّي للنفوذ الروسّي«.
وكالة هاوار

 التنمية
المستدامة

أرسل لي أحد األصدقاء بحثاً عن االستدامة 
البيئية، فنبهني ذلك إلى ضرورة تسليط 
البيئية  االستدامة  واقع  على  الضوء 
هذه  نفتقد  أننا  إذ  ومحلياً،  إقليمياً 
نركز  لم  األساس  من  ألننا  االستدامة، 
موضوعاً  يعّد  الذي  املوضوع  هذا  على 
مصيرياً يخص كل مجتمع من اجملتمعات، 
فمختلف  العالم،   بلدان  من  بلد  أي  أو 
أهمية خاصة  تولي  احلديث،  العالم  بلدان 
حق  تعرف  ألنها  البيئية؛  االستدامة  ملبدأ 
املعرفة أن موضوع استدامة املوارد، وجتددها 
املستقبل  في  يؤثر  مصيري،  موضوع 
وسياساتها،  ومجتمعها،  حياتها،  على 
واقتصادها، وأمنها الوطني، أو القومي، أو 

كما شئت سمه.

الطبيعة  موارد  من  مورد  أي  ففقدان   
جسيمة  أضراراً  حتماً  سيخلف  اخملتلفة، 
هذه  أمن  وعلى  عام،  بشكل  البيئة  على 
املياه  أن شح  البلدان بشكل خاص، حيث 
غذائية،  كارثة  إلى  سيؤدي  مثالً،  العذبة 
واقتصادية في أي بلد كان، حيث سيكون 
الواحد  الفرد  حصة  في  انخفاض  هناك 
العذبة،  واملياه  الشرب،  مياه  كمية  من 
من  اليومية  حياته  في  إليها  يحتاج  التي 
الالزم  الشرب  وماء  مزروعاته،  وري  طهي 
حد  عند  يتوقف  لن  األمر  وهذا  ملاشيته، 
انخفاض حصة الفرد من املياه، بل سينتج 
تظهر  كثيرة،  اجتماعية  مشاكل  عنها 
الحقاً من نزاعات على منابع املوارد املائية 
البشري؛  واالستهالك  للشرب،  الصاحلة 
ما يؤدي إلى ضرب استقرار اجملتمع، وينتج 
ويفاقم  األمن؛  تدهور  إلى  تؤدي  فوضى 
األمن  انعدام  أن  ذلك  االقتصاد؛  مشاكل 
يؤدي إلى انعدام البيئة االقتصادية املالئمة 
إلى  يؤدي  وبالتالي  البلد؛  في  لالستثمار 
مستوى  في  وارتفاع  البطالة،  نسب  زيادة 
خط الفقر، الذي سيشجع انتشار اجلرمية 
أيضاً، ونقص املوارد املائية، وكذلك انعدام 
الزراعي،  اإلنتاج  وضعف  الغذائي  األمن 
وتراجعه ما يخلق أزمة غذائية بسبب قلة 
احملاصيل الزراعية االستراتيجية الضرورية 
بشكل  أسعارها  وارتفاع  اإلنسان،  لغذاء 
امتالك  من  الفقراء  مبقدور  ليس  كبير، 
عليها،  احلصول  عدم  وبالتالي  ثمنها 
سابقاً،  ذكرناه  ما  إلى  نعود  وباحملصلة 
اجملتمع  في  واجلرمية  الفوضى،  انتشار 

وانعدام األمن.

ونستطيع أن نضيف انقراض أنواع كثيرة 
سيؤثر  املياه؛  شح  نتيجة  األحياء؛  من 
املتواجدة  احلية  الكائنان  سلسلة  على 
سيؤدي  ما  احملدد؛  اجلغرافي  النطاق  ضمن 
بشكل حتمي إلى تدهور احلياة الطبيعية، 
الذي  األمر  هذا؛  اجلغرافي  النطاق  ضمن 
حياة  على  سلبي  بشكل  سينعكس 
املنطقة،  هذه  تقطن  التي  اجملتمعات، 
التجمع  أي  التمدن،  إلى  هذا  يدفعا  وقد 
السكاني ضمن مدن مكتظة، وغير آمنة، 
معدومة،  شبه  أو  رديئة،  خدمات  وذات 

وتكون بيئة صاحلة النتشار اجلرمية.

نستفض  ولم  واحداً،  مثاالً  هذا  كان   
املذكور  املورد  شح  عن  الناجمة  باخملاطر 
بشكل واٍف، ورأينا مدى خطورة هذا الشح، 
فما بالك مبوارد طبيعية أخرى مهددة من 
واجلائرة  الكثيرة،  البشرية  التجاوزات  قبل 
السكان  وبحق  والبيئة  املوارد،  هذه  بحق 
أكثر  الضوء  سنسلط  لذلك  أنفسهم، 
واحلفاظ  املستدامة،  التنمية  أهمية  على 
مقاالتنا  في  الطبيعية  املوارد  على 
ساهمنا  نكون  أن  وعسى  لعل  القادمة، 
مبا  السكان  لدى  البيئي،  الوعي  رفع  في 
يسهم في احلفاظ على مواردنا الطبيعية، 
واالستفادة منها بشكل منظم ومدروس.

اقتصاد وبيئة 

حممد سعيد

منبج/ آزاد كرديـ  يعاني أهالي مدينة منبج وريفها، من قلة كميات البنزين في محطات الوقود؛ ما يؤدي لالزدحام، 
ووقوف األهالي في طوابير طويلة ساعات عدة، وخاصة تحت لهيب شمس تموز الحارقة، من أجل الحصول على 

تسعة ليترات من البنزين المخصصة للدراجات النارية.

معاناة أصحاب الدراجات النارية في منبج، بين 
الشمس الحارقة، وقلة الكمية المخصصة

بلديات كوباني بين معوقات العمل... وتنفيذ أكبر مشاريع 
خدمية في المنطقة

وتخصص مديرية المحروقات في مدينة منبج 
أال  على  للوقود،  محطات  الراهن  الوقت  في 
في  البنزين  لتعبئة  اثنتين  محطتين  عن  تزيد 
اليوم الواحد تارة، بينما تخصص يومي السبت 
والثالثاء تعبئة البنزين للعاملين »للموظفين« 
النشرة  بحسب  أخرى،  تارة  والعسكريين 
اليومية، التي تصدرها مديرية المحروقات في 

المدينة.
من  العديد  »روناهي«  صحيفتنا  ورصدت 
حيث  الريف،  أو  منبج،  في  الوقود  محطات 
الدراجات  أصحاب  من  العشرات  يصطف 
طويل،  طابور  في  بعضهم  خلف  النارية 
وباألخص  األبدان،  له  تقشعر  منظر  في 
ال  منبج،  مدينة  في  المحروقات  مديرية  أن 
الوقود  محطة  في  واحدة  كابينة  إال  تخصص 
لتعبئة البنزين؛ ما يؤدي إلى حدوث الفوضى، 
بعض  بمرور  للسماح  المحسوبيات  وانتشار 
األشخاص، أو يتعرض العساكر إلى االنتظار 
إجازاتهم  ضمن  يكونون  هم  بينما  الطويل، 
الشهرية، التي يقضونها بين أحضان محطات 

الوقود.

كمية قليلة وشمس حارقة

سكان  من  لدح،  مصطفى  المواطن  يقول 
إن  »روناهي«،  لصحيفتنا  منبج،  مدينة 
األهالي وباألخص أصحاب الدراجات النارية 
»يعانون من عدم توفر مادة البنزين، منذ أن 
قلت الكميات المخصصة للمحطات«، مشيراً 
يومياً  وينتظرون  أعمالهم،  يتركون  أنهم  إلى 
من ثالث إلى أربع ساعات في محطات الوقود 
بها  يتنقلون  التي  لدراجاتهم،  البنزين  لتأمين 

لقضاء أعمالهم اليومية.
البنزين موجودة  أزمة  بأن  وأضاف »اللدح« 
أكبر مدن مناطق  في مدينة منبج؛ كونها من 
شمال وشرق سوريا، وألنها من المدن القليلة، 
التي تسمح باستخدام الدراجات النارية حالياً«، 
أن  ينبغي  المحروقات،  مديرية  أن  إلى  الفتاً 
إشارة  في  االعتباطي  القصور  هذا  تتالفى 
لظاهرة  نهائي  حل  إيجاد  ضرورة  إلى  منه 

الطوابير المريبة أمام محطات الوقود.
الحال  هذا  من  امتعاضه  »اللدح«  يخِف  ولم 
المؤرق، في وقت »يطالب الجهات المختصة 
بالعمل أكثر، وبشكل أسرع من أجل تخصيص 
النارية،  للدراجات  مخصصة  بطاقات 
السيارات«،  أو  للمركبات  الحال  عليه  مثلما 
تطبيق  في  المماطلة  من  استياءه  يبدي  بينما 
إلى  ملمحاً  بالمحروقات،  المتعلقة  القرارات 
الذي  المحروقات،  مديرية  من  صادر  قرار 
بهدف  النارية،  الدارجات  تسجيل  فيه  طالب 

لها  المخصصة  الكمية  الستالم  بطاقة  منحها 
من البنزين، وهو أمر لم يحدث قط.

دعوات إليجاد حلول

من  المواطن محمود شكاوي،  قال  جانبه  من 
المحروقات  مديرية  أن  منبج،  مدينة  سكان 
»تتجاهل هذه الطوابير الطويلة، وتعمل وفق 
سياسة األمر الواقع«، ومن وجهة نظره، فإن 
في  مهامها  عن  تخلت  المحروقات  مديرية 
إيجاد حلول بناءة، مبدياً استغرابه من انتشار 
مختلف  في  المحروقات  بيع  لبسطات  كبير 
الشوارع، متسائالً عن طريقة حصولهم على 
مالحقة،  دون  البنزين،  من  كبيرة  كميات 
أصحاب  إزاء  المراقبين  من  النظر  وبغض 

المحروقات؛ لتسهيل هذه المواربة البغضاء.

على  ينص  قراراً  هناك  أن  الشكاوي،  وعدّ 
الحال،  هذا  بمثل  يتم  التي  التهريب،  مكافحة 
حيث يستغل البغض سياسة التغاضي، والتستر 
من الجهات المختصة، لتحقيق المكاسب على 
مديرية  أن  إلى  الفتاً  الفقيرة،  الطبقة  حساب 
المحروقات  بتزويد  تتذرع  المحروقات 
لحل  آلية  عن  البحث  لتتجاهل  للمزارعين؛ 
مشكلة الدراجات النارية، رغم كون ذلك من 
صميم عملها، ذاكراً عبر تنهدات حارة إلى أن 
الحل -وفق رأيه- بزيادة مخصصات البنزين 
تجمع  دون  للحيلولة  محطة  من  أكثر  على 

أصحاب الدراجات النارية في محطة واحدة.
واختتم المواطن محمود شكاوي حديثه: »نأمل 
حتى  الشأن،  أصحاب  إلى  صوتنا  يصل  أن 
الدخيلة على مجتمعنا من  الظاهرة  ننهي هذه 
الخدمات،  مستوى  زيادة  على  العمل  خالل 

التي تنعكس باإليجاب على األهالي ككل«.

 كوباني/ سالفا أحمد ـ تستمر بلديات الشعب 
في مقاطعة كوباني بتنفيذ مشاريعها الخدمية 
العوائق،  من  الرغم  على  المقاطعة،  في 
إنها  إال  أعمالهم،  تعترض  التي  والصعوبات 
فيما  الخدمية،  المشاريع  من  العديد  أنجزت 
مشاريعها  من  االنتهاء،  من  أوشكت  إنها 

الصيفية لهذا العام. 
بلديات  أنجزتها  التي   األعمال،  أهم  ومن 
الشعب في مقاطعة كوباني خالل ستة األشهر 
المنصرمة، تزفيت قرابة ثالثين كيلومترا من 
طرق المقاطعة، ذلك ضمن مخططها لتزفيت 
كافة،  المقاطعة  أنحاء  في  مترا  كيلو  ستين 
وعلى الشكل التالي، بلدية شيران خمسة كيلو 
مترات،  كيلو  أربعة  غزال  تل  بلدية  مترات، 
بلدية  ونصف،  مترات  كيلو  أربعة  بلك  بلدية 
طاشلوك  بلدية  مترات،  كيلو  ثمانية  جلبي 
كيلوان اثنان من األمتار، وداخل مدينة كوباني 
في كل من حي بوطان غربي وشرقي، عبدو 
وكاوا وخبات بمساحة ستة كيلو مترات، فيما 
تتجهز بلدة الرمالة، لتزفيت قرابة أربعة كيلو 
مترات من طرقات قراها، فيما تم فرش طرق 
المكسر بمسافة 61900م،  بالحجر  المقاطعة 
إضافة إلى فرش طرق المقاطعة ببقايا الوديان 

بمسافة 94030 م. 
فيما قامت مديرية المياه في مقاطعة كوباني، 
بتغذية  المشروع  من   %90 بنسبة  بتنفيذ 
بمياه  الحدودية  القرى  من  قرية  عشرة  أربع 
شبكات  توسيع  من  االنتهاء  إضافة،  الشرب، 
المياه في كل من حي كاني كردان، وبوطان 
شرقي، وخبات كار بمسافة تبلغ طولها 700 

طاشلوك،  بلدية  مشروع  من  واالنتهاء  متر، 
وشران، وبتغذية تلك القرى بمياه الشرب. 

فقد  الصحي،  الصرف  مشروع  عن  وأما 
شبكات  بتمديد  العمل  كوباني  بلدية  انتهت 
بوطان  حي  من  كل  في  الصحي  صرف 
شرقي، بمساحة 3039 م، واالنتهاء من تمديد 
صرين  ناحية  في  الصحي  صرف  شبكات 

بمساحة 1250م. 
وبدورها أنتجت شركة الفرات لإلسفلت كمية 
بلديات  كل  على  موزعة  أطنان   84405

شيران وتل غزال، وروشة الترقيعات. 
الورشة  فإن  الترقيعات،  ورشة  يخص  وفيما 
إلى  بحاجة  التي  المقاطعة  طرقات  في  تعمل 

التصليح والترقيع. 

جهود حثيثة رغم الصعوبات

مقاطعة  في  البلديات  للجنة  المشترك  الرئيس 
»إن  لصحيفتنا:  قال  أحمد  حجي  كوباني، 
التي  والصعوبات،  العوائق،  من  بالرغم 
إال  وهجمات،  تهديدات،  من  المنطقة  تواجه 
المتطلبات  تقديم  جهودها  وبكل  تسعى،  أنها 

الخدمية في المقاطعة«. 
وأشار: »بسبب قلة الميزانية، التي خصصتها 
اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لبلديات 
مقاطعة كوباني اضطررنا إلى توقف لبعض 
من مشاريعنا، ولن نتمكن من تزفيت الطرقات 
في المقاطعة كلها، إضافة إلى إننا تأخرنا ببدء 
الميزانية  توصيل  تأخير  نتيجة  مشاريعنا؛ 

إلينا«. 
وخصصت اإلدارة الذاتية 300 آالف دوالر 
أمريكي كميزانية لبلدية كوباني، ضمن موازنة 
هذا العام، حسب ما أفادت إدارة البلديات في 

المقاطعة. 
النواقص،  »لنتفادى  قائالً:  أحمد  وأضاف 
األعوام  في  عانيناها  الذي  والمشاكل، 
افتتاح  تم  الزفت،  جودة  سوء  من  المنصرمة 
قبل  وجودته  الزفت،  يحلل  تحليلي  مخبر 
في  تزفيتها  المرادة  الطرقات  بتزفيت  بدء 

المقاطعة«. 
وقال: »إن جودة األسفلت، التي تنتجه شركة 
بتزفيت  تصلح  ال  كوباني،  في  األسفلت 
الطرقات الرئيسة، كون جودتها ليست بالجيدة، 
مقارنة مع األسفلت األساسي، وذلك نتيجة قلة 

من  العديد  أوقفنا  لذا  فيها،  األساسي  الموارد 
مشاريع تزفيت الطرقات الرئيسة في المدينة، 
عين  ناحية  طريق  كان  أهمها  ومن  والقرى 
التزفيت  أعمال  اقتصرت  لذا  الدولي،  عيسى 
القرى،  بعض  طرقات  بتزفيت  العام  لهذا 

والطرقات الفرعية في مدينة كوباني«. 
البلديات  للجنة  المشترك  الرئيس  وتطرق 
ختام  في  أحمد  حجي  كوباني،  مقاطعة  في 
الميزانية  قلة  مشكلة  »لنتفادى  قائالً:  حديثه 
المخصصة لدينا لهذا العام، قررنا، وبدعم من 
العمل  عن  اإلعالن  كوباني،  مقاطعة  أهالي 
مصاريف  من  قليلة  نسبة  أخذ  أي  الشعبي، 
من  المقاطعة  في  المقامة  والمشاريع  الزفت، 
المشاريع  تنفيذ  من  لنتمكن  وذلك  المواطنين، 

الخدمية لألهالي كافة«.


