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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

قادتنا  هم  الشهداء  ـ  قامشلو  روناهي/ 
كل  في  االنتصار  عنوان  وهم  المعنويون 
المراحل في تاريخ الشعوب، وتقديساً للشهداء 
فاليت  دلكش  الشهيد  استشهاد  لذكرى  وتخليداً 
الشهر  في  منبج  تحرير  بحملة  استشهد  الذي 
السابع من عام 2016، ستقام من قبل عائلته 

وأصدقائه مباراة كرنفالية يوم األحد المصادف 
لـ 2022/7/17.

كرنفالية  مباراة  سنوات  عدة  منذ  وتقام 
قِبل عائلته  فاليت من  دلكش  للشهيد  استذكاراً 
بين  المباراة  ستكون  العام  وهذا  وأصدقائه، 
في  وستقام  آفا،  وروج  سبور  جين  فريقي 

لـ  المصادف  األحد  يوم  »الكالسيكو«  ملعب 
2022/7/17، بتمام الساعة الثامنة مساًء.

مباريات  فترة  كل  قامشلو  مدينة  وتشهد 
والنفيس  الغالي  دفعوا  لمن  استذكاراً  كرنفالية 
في سبيل تراب هذا الوطن، وهذا أقل ما يمكن 

فعله لهؤالء الخالدين في قلوبنا.

سوريا  وشرق  شمال  فنانو  يستعدُّ 
 19 الـ  لثورة  السنوية  الذكرى  الحتفاالت 
من تموز، وأشار الرئيس المشترك لحركة 
الديمقراطي؛  والفن  للثقافة  ميزوبوتاميا 
من   19 الـ  ثورة  أّن  إلى  إبراهيم  عدنان 
تموز تُعدُّ بمثابة درعٍ يضمن وجود الشعوب 
وعيداً للديمقراطية والقضاء على االحتالل.
مع حلول يوم الـ 19 من تموز؛ يوم التغيير 
آفا،  روج  ثورة  وانطالق  المصير  وتغيير 
يترقب أهالي شمال وشرق سوريا كل عام 
هذا  المناسبة،  بهذه  المقامة  االحتفاالت 
والفن  للثقافة  ميزوبوتاميا  حركتا  وتنّظم 
الديمقراطي والهالل الذهبي االحتفاالت كل 

عام بحسب وضع المناطق. 
المحتلة  التركية  الدولة  تهديدات  ورغم 
شمال  مناطق  على  االحتاللية  وهجماتها 
وشرق سوريا؛ تحّضر حركتا ميزوبوتاميا 
إلى  للثقافة والفن والهالل الذهبي، إضافةً 
مجموعٍة من الفنانين والفرق من مختلف 

الشعوب الحتفاالٍت جماهيرية. 
لحركة  المشترك  الرئيس  وأشار 
الديمقراطي؛  والفن  للثقافة  ميزوبوتاميا 
أهمية  إلى  إبراهيم  عدنان  هاوار  لوكالة 
لثورة  العاشرة  السنوية  بالذكرى  االحتفال 
الـ 19 من تموز بالنسبة لمكونات روج آفا 

وشمال وشرق سوريا.
وأوضح عدنان إبراهيم أّن أهالي المنطقة 
يوماً  تموز  من   19 الـ  يوم  من  جعلوا 
تموز  من  الـ 19  »أصبح  وقال:  تاريخياً، 
انبعاثاً  أصبح  للشعوب،  جديداً  انبعاثاً 
للسالم والديمقراطية، حيث تعيش الشعوب 
األمة  لنظام  وفقاً  المنطقة  في  الموجودة 

وهذا  أوجالن،  القائد  بأفكار  الديمقراطية 
القضية  حل  أجل  من  فقط  ليس  المشروع 

الكردية فقد أصبح مثاالً عالمياً«.
وتابع إبراهيم حديثه قائالً: »تواصل الدولة 
حزب  بزعامة  تهديداتها  المحتلّة  التركية 
القومية  الحركة  وحزب  والتنمية  العدالة 
حروباً،  الدوام  على  ونشهد  وداعش، 
صراعات، مجازر ومختلف أشكال وأنواع 
إبادة الشعوب، وأصبحت ثورة الـ 19 من 
الشعوب  وجود  يضمن  درعٍ  بمثابة  تموز 
اليوم  آفا، أصبح هذا  واإلنسانية في روج 
بالنسبة للشعوب بمثابة العيد؛ عيد السالم 

والديمقراطية«. 
المنطقة  تعّرض  إلى  إبراهيم  وأشار 
من   19 الـ  يوم  وأّن  العام  هذا  للهجمات 
ضد  الشعبي  للتوافق  رمزاً  يعّد  تموز 
وقواتنا  شعبنا  »ألّن  وقال  األحداث،  هذه 
العسكرية قد اتّخذا قرار التصّدي للهجمات 
االحتاللية ومحاربتها فنحن أيضاً لن نوقف 

احتفاالتنا، نقوم بتحضيراٍت ضخمة«.
»ستُقام  قائالً:  حديثه  إبراهيم  وتابع 
عن  مختلٍف  بشكٍل  العام  هذا  االحتفاالت 
مركزية،  فاالحتفاالت  السابقة،  األعوام 
باشور  من  الفنانين  بعض  دعوة  نحاول 
كردستان ومن خارج البالد أيضاً للمشاركة 
بحسب  وسيحضرون  باالحتفاالت، 
الظروف، نريد دعوة فنانين عالميين أيضاً 

ونحن اآلن على اتصال«.
إلى  مشيراً  حديثه  إبراهيم  عدنان  واختتم 
الـ 19  عدم تحديد موعد محّدد الحتفاالت 
من تموز بعد وقال: »قد يكون االحتفال في 

اليوم ذاته أو قبله أو بعده بيوم«.

المناطق المحتلة... مالذات »داعش« اآلمنة

مصطفى عبدو: 
لشـــعـــوب  الصــــلبة  المقاومة واإلرادة 
المنطقة، سينتصران على جبروت الطغاة

نشهد لوحة حزينة عبر رؤية أطفال مدرسة أمل الجهاد وهم يتدربون على 
بقامشلو،  آذار  الثاني عشر من  استاد شهداء  الجانبي ضمن  الترابي  الملعب 
في ظل ملعب ُمعّشب بالقرب منه، وهنا نتساءل َمْن المسؤول عن عدم لعب 
هؤالء األطفال والحصول ولو على ساعتين فقط للتدريب على الملعب الُمعّشب 

في األسبوع؟...«12

»أثقلت بالهواجس أغنيتي«، »وعلى ساحل القلب«، هما المجموعتان األوليتان 
الشعر  وبأسلوب  زمان،  دار  اللتان صدرتا عن  عباس،  رشيد  الشاعر  في مسيرة 
الحديث، تنوعت قوالبها، وأغراضها واتجاهاتها، فمن الذكريات الذاتية، ومنولوج 

الذات، إلى الوطن والحبيبة...«8

رشيد عباس: تجربتي الشعرية مختلفة، مدرسة أمل الجهاد على التراب؟!
والشعر امتداد للروح

مالذ »داعش« اآلمن

كلمة األسبوع 

حلف  إلى  وفنلندا  السويد  انضمام  أنقرة  عارضت 
البلدين  واشترطت  القومّي  بأمنها  تتعلق  بمزاعم 
بعضهم  الكرديّة  الشخصيات  من  عدداً  تسليمها 
مواطنون حاصلون على الجنسيّة في هذين البلدين 
قانونيّاً وغير منخرط بأي عمل عسكرّي، حتى أّن 
السويِد  في  أقام  أن  يسبق  لم  وآخر  متوٍف  أحدهم 
وتذرعت بميثاق الحلف. لم تبِد أي هواجس أمنيّة 
في  »داعش«  عناصر  من  كبيٍر  عدد  وجود  مع 
وسلطاتها  نفوذها  مناطق  وفي  الحدوديّة  المناطق 
دول  أّن  رغم  أراضيها،  على  حتى  بل  المباشرة، 
وشكلت  إرهابيّاً  »داعش«  تعتبر  نفسها  الحلف 

تحالفاً دوليّاً لمحاربته.
شريك  الديمقراطية  سوريا  قوات  فإنَّ  بالمقابل؛ 
اإلرهاب،  محاربة  في  الفعلّي  الدولّي  التحالف 
وتصفهم  الناتو  في  شركاءها  تخالف  أنقرة  أنَّ  إال 
باإلرهابين وتطلب منهم الموافقة على شن هجمات 
يمكن  سياسة  أنقرة  تنتهج  وبذلك  ضدهم  جديدة 

وصفها بالعربدة.
قيادي »داعش« المدعو »ماهر العكال« الذي قُتل 
في قرية خالطان بناحية جنديرس بعمليٍة للتحالِف 
ما  منصَب  يشغل  كان   ،2022/7/12 الثالثاء 
يسّمى »والي بالد الشام« وهو على درجة كبيرةٍ 
األراضي  على  اُعتقل  أن  وسبق  الخطورة،  من 
وثبت   ،2021/1/12 في  له  عٍم  ابن  مع  التركيّة 
بسيارةٍ  األول  كبيرين  تفجيرين  في  ضلوعهما 
مفخخٍة في بلدة سروج واستهدف نشطاء كرداً في 
إصابة  شخصاً   33 بحياة  وأودى   ،2015/7/20
السلطان  ميدان  في  الثاني  والتفجير  آخرين.   86
وأدّى   ،2016/1/12 في  إسطنبول  بمدينة  أحمد 
الهجوم،  منفذ  إلى  إضافة  ألمان،  مقتل عشرة  إلى 
وإصابة 16 آخرين بجروح 14 منهم أجانب، وهو 
“الشيخ  اغتيال  عملية  خلف  بالوقوف  أيضاً  متهٌم 
بشير فيصل الهويدي” أحد أبرز وجهاء الرقة في 

.2018/11/2
شخصية  بطاقة  بحوزته  كانت  القتيل  أن  المفارقة 
من مجلس عفرين المحلّي، وكان قياديّاً في صفوف 
أحد فصائل المرتزقة أي أنّه كان يحظى بالحماية 
عنه  المعلومات  كامل  توفر  رغم  التنقل،  وحرية 
السؤال حول معيار  ما يطرح  ومعرفة خطورته! 

األمن القومّي التركّي!
تهدد أنقرة بشن هجمات جديدة، والحجة هي ذاتها، 
الحالية؟  القومّي، ولكن ما هي حدود تركيا  األمن 
عفرين  في  قواتها  تعرِض  عن  أنقرة  تتحدُث 
وإعزاز ومارع لعملياٍت عسكريٍّة مصدرها منطقة 
حدوِد  ضمن  باتت  المناطق  هذه  وكأّن  الشهباء، 

تركيا، وتتجاهُل أنّها قوة احتالل تجُب مقاومتها! 
أراضيها  على  سواء  إرهابيين  الكرد  تعتبر  أنقرة 
أو في دول  بالبرلمان وسياسييهم،  فتعتقل ممثليهم 
عبر  االحتاللية  الهجمات  بشن  فتالحقهم  الجوار 
وأما  بتسليمهم،  فتطالب  أوروبا  دول  أو  الحدود، 
من ثبت تورطه بقتِل الكرِد، فتطلُق سراحه وتمنحه 
الحماية وحرية الحركة ليواصَل نشاطه اإلرهابّي!
عملية استهداف المدعو »العكال«، وقبله قياديون 
آخرون بينهم البغدادّي والقرشي تثبت أّن ما تسميه 
أنقرة »المنطقة اآلمنة« أضحى مالذاً آمناً لعناصر 

داعش. 

أكد الكاتب، والمحلل السياسي مصطفى عبدو أن 
االحتالل حيال هجومه على مناطق شمال  هدف 
وشرق سوريا، هو كسر إرادة الشعوب، وأشار إلى 
أن موقف الدول الضامنة، وخاصة الواليات المتحدة، 
وروسيا موقف ضبابي حتى اآلن، على الرغم من 

رفضهما الهجوم التركي من حيث المبدأ...«6 

بّينت أم الشهيد فرهاد شبلي 
خالل لقاء روناهي معها »اعتز 
البكر )فرهاد(  ابني  بشهادة 
فهو قد ضحى بنفسه في سبيل 
تحقيق الحرية، والديمقراطية 
وأخوة الشعوب، وأن شهادته 

هي بداية لمرحلة جديدة من النضال الثوري«...«2

كشفت عملية استهداف المدعو »ماهر العكال أو العقال« القيادّي في »داعش« في منطقة عفرين المحتلة، عن حقيقة »المنطقة اآلمنة« التي 
ترّوج لها الحكومة التركّية، وسبق هذه العملية عدة عمليات استهدفت قادة »داعش« بينهم خليفتاه والمتحدث باسمه وعدد من القياديين في 
المناطق التي تحتلها تركيا، وفيما يعيش أهالي تلك المناطق أسوأ ظروٍف أمنّية ويتعرضون لالختطاف وأعمال السلب واالستيالء على الممتلكات 

وُتفرُض عليهم اإلتاواُت، فقد أضحت تلك المناطق مالذات آمنة لعناصر »داعش« الهاربين بعد هزيمِة »الباغوز« المجلجلة...«9

مباراة كرنفالية َتخليدًا لذكرى الشهيد؛ 
دلكش فاليت

حركة الثقافة والهالل 
الذهبي ُتحّضران الحتفاالت 

ثورة الـ 19 من تموز

والدة الشهيد فرهاد شبلي: 
شهادته وسام عّز أضعه على صدري
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روناهي/ كركي لكي - بّينت أم الشهيد فرهاد شبلي خالل لقاء روناهي معها »اعتز بشهادة ابني البكر )فرهاد( فهو قد ضحى بنفسه في سبيل 
تحقيق الحرية، والديمقراطية وأخوة الشعوب، وأن شهادته هي بداية لمرحلة جديدة من النضال الثوري«.

والدة الشهيد فرهاد شبلي: شهادته وسام عّز أضعه 
على صدري

نساء جل آغا: الثورة التي تمجد المرأة 
هي ثورة منتصرة بال شك

البذل، والعطاء، واالستشهاد، هي ثقافة  ثقافة 
في  الشهيد  أم  لدى  فقط  النور  رأت  نادرة 
فلذة  تودع  التي  األم  سوريا،  وشرق  شمال 
كبدها بالزغاريد، وتسابق المشيعين في حمل 
نعش ابنها، دون أن تذرف الدموع، بل تهتف 
هتافات النصر في رسالة تحدّ واضح لألعداء، 
الذين يرغبون في قهر األمهات، فهّن فقط من 
يدركن أن الوطن، يستحق أن تدفع في سبيل 

رفعته وحريته األثمان الباهظة. 

فخورة باستشهاده ألنه نال ما 
كان يتمنى

الفخر،  ملؤها  وبكلمات  الصدد،  هذا  وفي 
شبلي(  )فرهاد  الشهيد  أم  روت  واالعتزاز؛ 
المسيرة  عمر(  )شيرين  العتيدة  المناضلة 
النضالية الطويلة، الحافلة بالمحطات البطولية 
خالل  فرهاد  الشهيد  تركها  التي  العديدة، 
المستمر في ساحات  العطاء  ثالثين عاما من 
الحرية  شهيد  هو  فرهاد  »إن  قائلة:  الوطن، 
بدمه  رسم  الشعوب،  وتآخي  والديمقراطية، 
وأنا  االستعباد،  من  الخالص  درب  الطاهر 
يتمنى،  كان  ما  نال  ألنه  باستشهاده؛  فخورة 
والفخار،  العزة  من  مرتبة  أعلى  إلى  ووصل 
الشعب  سبيل  في  بالنفس  التضحية  وهي  أال 

والوطن«.
وعن طفولة فرهاد تحدثت األم شيرين: »كنت 
البكر،  ولدي  كونه  فرهاد؛  بوالدة  سعيدة جدا 
كان  فرهاد  ألن  ناقصة؛  كانت  سعادتي  لكن 
مصابا بتأخر النطق، ولم أسمع منه كلمة )أمي( 
كان  لقد  عمره،  من  الخامسة  بلغ  عندما  إال 
طفال هادئا، ومطيعا وحنونا، وخالل دراسته، 
التي لم يكملها بسبب رغبته في االنخراط في 
صفوف حركة التحرر الكردستانية، كان من 

األوائل على صفه دوماً«.
مشاعر  حديثها  في  مجسدة  وهي  وقالت،   

الذي  الحرية،  فكر  على  تعرفت  »لقد  الفخر 
أوجالن  هللا  عبد  العظيم  القائد  لبناته  وضع 
في منتصف الثمانينات، هذا الفكر التحرري، 
الذي دفعني أن أربي أوالدي الستة على حب 
وتتابع حديثها »أنا من  الوطن، والتضحية«، 
على  للتعرف  فرهاد؛  أمام  الطريق  مهدت 
عثرة  حجر  أقف  ولم  الحر،  النضال  حقيقة 
صفوف  إلى  االنضمام  قرر  حينما  أمامه، 
حركة الحرية، وكان ذلك عام 1993 ووقتها 

كان شابا يافعا مليئا بالطاقة والحيوية«.

عائلة مضحية

تُعد عائلة الشهيد حسين شبلي الملقب )فرهاد( 
وفلسفة  بفكر  آمنت  التي  العوائل،  أولى  من 
القائد عبد هللا أوجالن، حيث وجدت في طريقة 
النضال والديناميكية، واإلصرار على نكران 
التحرر  حركة  وكوادر  قائد،  قبل  من  الذات 
الكردستانية، أنها البد ستفضي إلى إقامة وطن 
على  القادرون  وحدهم  وهم  ديمقراطي،  حر 
رفع الغبن، والظلم عن الشعب الكردي؛ لذلك 
لم تبخل عائلة الشهيد فرهاد في تقديم القرابين 
من أبنائها؛ لتحقيق الهدف المنشود، فقد حمل 
عبد  )شبلي(  الشهيد  عمه  اسم  فرهاد  الشهيد 
العزيز شبلي الملقب )بفرهاد(، الذي استشهد 
عام  وفي   ،1993 عام  عمرلي  منطقة  في 

شهيداً  العائلة  قدمت  )أرزروم(  1998في 
)فرهاد(،  شبلي  العزيز  عبد  علي  هو  آخر، 
عم الشهيد )فرهاد ديرك(، واستشهدت رفيقة 
وابنة عمه شهناز سعيد  فرهاد،  الشهيد  درب 
شبلي )زوزان( في منطقة )خنيرة( في باشور 
التركية  القتل  آللة  تصديها  أثناء  كردستان، 
عام 2006، وعندما قدم أبناء روج آفا الدعم 
والمساندة للشعب الكردي اإليزيدي، الهاربين 
من مرتزقة داعش استشهد شقيق الشهيد فرهاد 
)عاصم شبلي(، عام 2015 في )شنكال( كما 
من  عمر(  )شيرين  فرهاد  الشهيد  والدة  تعد 
مدينة  بهم  تعتز  اللواتي  المناضالت،  النساء 
 2004 عام  قامشلو  انتفاضة  ففي  )ديرك(، 
تركت بصمتها النضالية، حيث اعتقلها األمن 
التعذيب  أنواع  لشتى  وتعرضت  العسكري، 

لمدة أربعة أشهر ونصف في سجٍن انفرادّي.

محطات نضالية خالدة

األول  اليوم  منذ  »فرهاد  شيرين:  األم  وتذكر 
التحرر  حركة  صفوف  إلى  النضمامه 
بالتوعية الجماهيرية؛ لذلك  الكردستانية، آمن 
المجتمع، والسيما في حلب،  تنظيم  ساهم في 
وعفرين، ودمشق، كما أنه قد تلقى تدريبا على 
1997وبعدها  عام  أوجالن  هللا  عبد  القائد  يد 
الحرية  حيث  كردستان  جبال  قمم  إلى  توجه 
الحقيقية، وقد أصيب في العام ذاته، وفقد أحد 
لتلقي  السليمانية؛  إلى  بعدها  وانتقل  قدميه، 
)مخمور(  إلى مخيم  انتقل  بعد  وفيما  العالج، 
الجماهير  تنظيم  في  شارك  حيث  لالجئين، 
في تلك الساحة«، وأشارت األم شيرين »لقد 
وقامشلو،  والرقة،  الطبقة،  ابن  فرهاد   كان 
وعفرين، وكوباني، هو أخ العربي والسرياني، 
يفرح عند سماع التكبيرات في المآذن، وقرع 
أجراس الكنائس، وكان يرى بأن طريق تحرر 
في  يكون  أجمع  والعالم  سوريا،  في  الشعوب 
أنموذج األمة الديمقراطية، الذي هو عصارة 

فكر القائد عبد هللا أوجالن؛ لذلك بعد انطالق 
شرارة ثورة روج آفا، وضع كل ثقله في كيفية 
ففي  ذاتها،  على  واعتمادها  الجماهير،  تنظيم 
تأسيس  في  الشعب  شارك  وحلب،  عفرين، 
يحررها  منطقة  وكل  والمجالس،  الكومينات، 
الديمقراطية، كان فرهاد  قوات سوريا  أبطال 
يمتلك  كان  كونه  الشعب؛  تنظيم  إلى  سباقا 
التنظيمي، وألنه كان  المجال  خبرة عالية في 
امكانات  قيادية، وذا  يتمتع بخصال، وصفات 
فكرية، ونهل من فكر القائد عبد هللا أوجالن، 
اختير مؤخرا نائباً للرئاسة المشتركة للمجلس 
التنفيذي لإلدارة الذاتية، وبقي في موقعه حتى 
طائرة  نفذته  غادر  هجوم  إثر  الشهادة  نال 
مسيرة لالحتالل التركي في منطقة )كالر( في 

17حزيران الفائت«.

استشهاده بداية مرحلة جديدة 
من النضال

واختصرت األم المضحية الحديث عن شهادة 
فلذة كبها )فرهاد(، قائلة »شهادة فرهاد وسام 
وال  جبيني،  به  وأزين  صدري،  على  أضعه 
النضال  من  جديدة  لمرحلة  بداية  أنها  شك 
على  العائلة  قطعته  الذي  للعهد،  واستمرار 
خدمة  في  إمكاناتها  جميع  تضع  بأن  نفسها، 
»صحيح  حديثها:  وأكملت  والوطن«  الشعب 
روحه  لكن  بجسده،  عنا،  غائب  فرهاد  أن 
والقائد  النضال  عن  وأحاديثه  بيننا،  موجودة 
اليومي،  زادي  هي  والثورة  دربه،  ورفاق 

وأشعر بحضوره كل لحظة«.
منبر  عبر  رسالة  شيرين  األم  ووجهت 
ساحات  في  ابنها  استشهد  أم  لكل  روناهي، 
الشرف مفادها »كل أم، وأب عليه أن يتباهى 
هللا،  كرمنا  قد  فنحن  وابنتهما  ابنهما،  بشهادة 
بأن أصبحنا أمهات، من سيدخلون الجنة دون 
حساب، وكل أم زغردت وهي تزين يد شهيدها 
بالحناء، عليها أن تنظر إلى نفسها بفخر، فقد 
تحولت إلى أيقونة، ومثل أعلى يُقتدى بها«.            

جل آغا/ أمل محمد - أكدت نساء ناحية جل 
 19 ثورة  أنَّ  قامشلو  لمقاطعة  التابعة  آغا، 
للنساء  آفا، مهدت الطريق  تموز ثورة روج 
، مشيرات  ، وحقوقهنَّ للحصول على حريتهنَّ
في الوقت ذاته إلى أنَّ الثورة، التي تقوم على 
بحقوقها  وتُطالب  وباسمها،  المرأة  تمجيد 
أدنى  بدون  منتصرة  ثورة  هي  المشروعة، 

شك.

عشرة أعوام مرت على ثورة 19 تموز، الثورة 
التي طالبت بكرامة األفراد بمختلف شعوبهم، 
في  الشعوب،  بحرية وأخوة  ونادت  وأطيافهم 
روج آفا، وفي شهر تموز أبصرت هذه الثورة 
الشعب  فتكاتف  النور من كوباني في 2012 
القيادات، التي ناضلت وتناضل إلى حين  مع 
اللحظة للوصول لألهداف والقيم السامية، التي 
نادت بها هذه الثورة، عشرة أعوام والقوات، 
إليصال  بيد؛  يداً  ملتحمين  متآزرين  والشعب 
بجدية  الثورة  هذه  وماهية  الحقيقي،  الصوت 
للعالم، كما يجب أن تكون، ثورة الشعب ثورة 

الحق، ثورة التشاركية. 

ثورة املرأة الحقيقية

هذه  على  أعوام  عشرة  مرور  ذكرى  وفي 
صحيفتنا  التقت  آغا  جل  ناحية  وفي  الثورة، 
عن  عبرن  اللواتي  نسوة،  بعدة  »روناهي« 

مدى قدسية هذه الثورة.
روج  ثورة  تميز  عن  تحدثت  شيخو  جفين 
»كانت  بالقول:  الثورات  من  غيرها  عن  آفا 
الثورات المنصرمة على مر التاريخ، قد قللت 
جميع  خالف  على  ولكن  المرأة،  مكانة  من 
لتنّفض  آفا،  ثورة روج  الثورات، جاءت  تلك 
وعرباً،  كرداً،  النساء  عن  التهميش  غبار 
وسرياناً، فكانت ثورة المرأة؛ الثورة الوحيدة، 
والمواجهة،  للنهوض،  النساء  طالبت  التي 

والمطالبة بالحقوق«.

وأفادت جفين الشاهدة على الثورة، بأن جميع 
المحاوالت، التي رغبت بالحد من هذه الثورة 
والعمل على طمسها، قد باءت بالفشل الذريع 
»هناك أطراف كثيرة عملت منذ اليوم األول 
من اندالع هذه الثورة، على إفشال مخططاتها، 
هذه  شتى  ولكن  لمآربها،  الوصول  وعدم 
روح  بسبب  وذلك  بالفشل،  باءت  المحاوالت 
وإلى  ثورتنا،  عليه  قامت  التي  التشاركية، 
شكك  انتصارات  تحقق  وثورتنا  هذا  يومنا 

العديد منهم فيها«.

املرأة ركيزة أساسية لنجاح 
الثورة

هذا، وكما بينت هدى علي، إنَّ ثورة روج آفا 
قيودها،  من  المرأة  التي حررت  الثورة،  هي 
المجتمع بقولها:  الحقيقية في  وبرزت مكانتها 
»قُبيل ثورة 19 تموز كانت المرأة مجرد كائن 
العالم  ليعلم  ثورتنا  فجاءت  بحقوقه،  يتمتع  ال 

بأسره من هي المرأة، ومن تكون؟«.
وأشارت إلى أن إحدى الركائز الرئيسية لنجاح 
المرأة  المرأة، حيث شاركت  الثورة هي  هذه 
المجاالت  مختلف  في  الثورة  هذه  خالل  من 

العسكرية، والسياسية، واالقتصادية.
قائلةً:  حديثها  خالل  من  علي  هدى  وزادت 
»ثورة روج آفا مستمرة حتى تحقيق مطالبها، 
للمجتمع،  الجذري  التغيير  ومنها  وأهدافها، 
شهيد  ألف   12 أكثر  قدمت  التي  الثورة  هذه 
منتصرة  واألعراف  الشعوب  مختلف  من 
بقدسية  آمنوا  الذين  الشهداء،  هؤالء  بدماء 
للشهادة،  ارتقوا  حتى  وناضلوا  الثورة،  هذه 
ومنتصرة ألنها قائمة على فكر، وعلى فلسفة 

القائد عبد هللا أوجالن«.

هدى عليجفين شيخو

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /792/ 

لعام 2022م
على السيد: أحمد الحنوش 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/17م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: عبد الفتاح، 
بطلب: استرداد وحيازة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة. 

رقم أساس /284/
رقم القرار /1952/   

طالب التبليغ: أحمد محمد بن خليل               
المطلوب تبليغه: جمعة عليوي بن 

رمو                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

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

الدعوى نوع شيري لون أصفر 
تحمل اللوحة رقم /354341/

واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2021/6/27 جزء ال يتجزأ من 

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

بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3287/ 

لعام 2022م
على السيد: إسماعيل تايه العلي 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/18م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: محمد فتوح 
الحسين، 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 /3654/ لعام 2022
طالب التبليغ: إسماعيل عبد السالم 

بن علي                      
المطلوب تبليغه: أيوب داده بن بدر

الدعوى رقم أساس /264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

العدالة االجتماعية في الرقة. 
رقم أساس /337/

رقم القرار /409/   

طالب التبليغ: إسماعيل مصطفى 
بن محمد               
المطلوب تبليغه: فائق يعقوب بن 

هاشم                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

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

تحمل اللوحة رقم /561556/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2019/8/16 جزء ال يتجزأ من 

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

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2690/ 

لعام 2022م
على السيد: انتصار الناصر بنت 

عبد هللا الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/20م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: هناء الشعيب 
بنت خليفة، بطلب: تصفية تركة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

في الدعوى رقم األساس /2690/ 
لعام 2022 م

على السيد: براءة الناصر بنت عبد 
هللا- هاجر الناصر بنت عبد هللا-  
عليا الناصر بنت عبد هللا – منى 
الناصر بنت عبد هللا – انتصار 
الناصر بنت عبد هللا الحضور 

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

صباحاً بتاريخ 2022/7/20م 
للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد: هناء الشعيب بنت خليفة، 
بطلب: تصفية تركة       
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

 .....................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /1889/ 
لعام 2022م

على السيدة: جميلة الشعيب 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/18م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: خديجة الشعيب، 

بطلب: خديجة الشعيب 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

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

بالغ رقم /3643/ لعام 2022
طالب التبليغ: حسن أحمد الموسى                      

المطلوب تبليغه: عبد العظيم 

محمود جمال
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

تاريخ نشرها في الجريدة.
 .............................

مذكرة دعوى                         
بالغ رقم /4351/ لعام 2022م
على السيد: حسين محمد ديب 

خليل بن علي
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1من بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس /2145/ 
المقامة عليك من قبل: عبد الرزاق 

الشوبة بن محمود
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 .........................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3267/ 

لعام 2022م
على السيد: حسين مصطفى 
الحسين الحضور إلى ديوان 

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

بتاريخ 2022/7/18م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: محمود 
داوود ابن مصطفى، 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 /1506/ 
لعام 2022 م

على السيد: خالد السعيد بن أحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/18م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد أحمد بن خليل، 

بطلب: إزالة تجاوز
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

 .......................
مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2539/ 
لعام 2022م

على السيد: خطاب المحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/21م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد الخلف بن 

أحمد، 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 /2380/ 
لعام 2022م

على السيد: خليل حسين الحضور 

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

صباحاً بتاريخ 2022/7/18م 
للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عبد العزيز الحرامي، 
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 /3011/ 
لعام 2022م

على السيد: خليل محمد النكار 
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/20م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: ردرد موسى 
العوي، بطلب: تثبيت عقد بيع 

سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

بالغ رقم /4230/ لعام 2022م
على السيد: روان حسن بكي
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1من بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس /2947/ 
المقامة عليك من قبل: محمد 

إبراهيم سليمان
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 ............................
مذكرة: سند تبليغ حكم

في الدعوى رقم أساس 211 لعام 
2022م 

المتكونة بين الجهة المدعية: سارة 
العواد بنت علي 

والجهة المدعى عليها: أحمد عبد 
القادر الموسى                     

بدعوى: تفريق   
ديوان العدالة االجتماعية في 

الطبقة.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من 

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /3667/ لعام 2022م
طالب التبليغ: سعد الرزاق بن 

فضل                      
المطلوب تبليغه: أحمد محروس 

المصري
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

تاريخ نشرها في الجريدة.
 .......................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2211/ 

لعام 2022م
على السيد: صطوف جور بن 

بكور الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/17م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: عمر األحمد، 

بطلب: تثبيت بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة.

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

بالغ رقم /4388/ لعام 2022
على السيد: صفوان محمد ديب بن 

عبد
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1من بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس /3201/ 
المقامة عليك من قبل: محمد 

المحمد بن محمود
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
.........................

 مذكرة دعوى                         
بالغ رقم /3671/ لعام 2022
على السيد: طراد علي المواسى
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1من بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس /2237/ 
المقامة عليك من قبل: محمد 

مصطفى الحسون
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

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

مذكرة إخطار                          
بالغ رقم/3662/ لعام 2022
على السيد: عبد الجبار محمد 

األحمد
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس/449/ 
المقامة عليك من قبل: عبد هللا 

المحمد علي بن جنود
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /3354/ لعام 2022

طالب التبليغ: عبد الرحمن الحاجي 
حسن بن حسن                      

المطلوب تبليغه: مصطفى 
المصطفى بن محمد

الدعوى رقم اساس/264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/1733/ 

لعام 2022 م
على السيد: عبد السالم بن سعيد 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/20م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: خليف الخلف بن 
فهد، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /4146/ 

لعام 2022 م
على السيد: عبد العزيز حمادة 

العبيد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/23م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: زاهر العلي بن 

محمد، بطلب: تثبيت بيع سيارة
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة. 

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

بالغ رقم /3644/ لعام 2022
على السيد: عبد هللا شيخ حسن بن 

أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس /2223/ 
المقامة عليك من قبل: محمد 

المحيو بن هيثم
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
.........................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة. 

رقم أساس/2269/
رقم القرار/1987/   

طالب التبليغ: عفات الحسين بن 
خليل               

المطلوب تبليغه: صالح المحمد بن 
خليل                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

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

نوع مازدا آبل لون طحيني 
خط ذهبي تحمل اللوحة رقم 

/275065/واعتبار عقد البيع 
المؤرخ بتاريخ 2019/7/20 

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

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم/3661/ لعام 2022

طالب التبليغ: عقيل المحمد بن 
حمد                      

المطلوب تبليغه: عامر مدراتي بن 
رياض - أحمد شعبان بن محمود

الدعوى رقم أساس /264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر ستجري بحقك 



 النسخة الورقية العدد:   1086   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1370  النسخة الورقية العدد:   1086   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1370 

السنة الحادية عشرة - العدد 1086
تموز  17 تموز 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1086
تموز  17 تموز 2022 3 14 جمتمــــعمنوعـــات

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

تاريخ نشرها في الجريدة.
 ...........................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم /3059/ لعام 2022

طالب التبليغ: علي الحاجي أحمد 
بن طه                      

المطلوب تبليغه: حاجي علي بن 
حسن

الدعوى رقم أساس/264/ 
والمحسومة بالقرار القاضي من 

حيث النتيجة بما يلي:
/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية.

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

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

بالغ رقم /3660/ لعام 2022
طالب التبليغ: علي العثمان بن 

حسن                      
المطلوب تبليغه: ناصر ناصيف بن 

حمدو
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

تاريخ نشرها في الجريدة.
.........................

 مذكرة دعوى                            
بالغ رقم /2412/ لعام 2022
على السيد: علي قبيع بن ديبو
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس/3349/ 
المقامة عليك من قبل: فاطمة عبد 

الرحمن بنت عبد الرحمن
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /2690/ 

لعام 2022م
على السيدة: عليا الناصر بنت عبد 

هللا الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/20م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: هناء الشعيب، 

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

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

بالغ رقم /3642/ لعام 2022
على السيد: عمر عسالي بن أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 

1بتاريخ 2022/7/18م
للنظر بالدعوى األساس/2221/ 

المقامة عليك من قبل: جمعة 
الحاجي جاسم بن عبد القادر
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3007/ 

لعام 2022م
على السيد: عويد الخلف بن 

جنديل الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/20م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد الواسط، 

بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد 

المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 
القانونية.

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

مذكرة إخطار                      
بالغ رقم /4444/ لعام 2022

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

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 

1بتاريخ 2022/7/18م
للنظر بالدعوى األساس /2795/ 
المقامة عليك من قبل: مصطفى 

جمعة المحمد الخلف
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

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

مذكرة دعوى                           
بالغ رقم /3663/ لعام 2022
على السيد: فاطمة الهالل بنت 

محمد
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس/2235/ 
المقامة عليك من قبل: حميد العبو 

بن عقيل
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 .........................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /1789/ 

لعام 2022 م
على السيد: فوزي األحمد بن 

علي الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً الواقع 
في 2022/7/18م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: عيد 

عوض خلوف، بطلب: تثبيت عقد 
بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

بالغ رقم /3655/ لعام 2022
على السيد: فيصل الشمالي بن 

حميد
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1من يوم االثنين 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس/2231/ 
المقامة عليك من قبل: عبد الستار 

فرج بن محمد علي
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
 .....................

مذكرة إخطار                          

بالغ رقم /3666/ لعام 2022
على السيد: محمد الخطيب بن 

حسين
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس /2079/ 
المقامة عليك من قبل: رمضان 

المصطفى بن مواس
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس /3008/ 

لعام 2022 م
على السيد: محمد رسول دروس 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/21م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد خليل بن 
أحمد، 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 /2428/ لعام 2022
طالب التبليغ: محمد علوش بن 

خلف                      
المطلوب تبليغه: خميس الحسن بن 

حميد
الدعوى رقم أساس /264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

تاريخ نشرها في الجريدة.
 .......................

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة. 

رقم أساس/1300/
رقم القرار/1942/   

طالب التبليغ: محمد علي المحمد               
المطلوب تبليغه: علي عبد العزيز 

الجاسم                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

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

تحمل اللوحة رقم /352463/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2019/12/17 جزء ال يتجزأ من 

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

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس /3442/ 

لعام 2022 م
على السيد: محمد فاروق الدوري 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 

تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/20م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: إبراهيم أحمد بن 
رمضان، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

بالغ رقم/3672/ لعام 2022
طالب التبليغ: محمد مصطفى 

بوزي                       
المطلوب تبليغه: محمد سهيل 

البطران
الدعوى رقم أساس/264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

تاريخ نشرها في الجريدة.
.........................

 مذكرة: دعوى
في الدعوى رقم أساس 1823 لعام 

2022م 
المتكونة بين الجهة المدعية: مريم 

إسماعيل المنصور 
والجهة المدعى عليها: محمد أحمد 

الحنيف                     
بدعوى: تفريق تاريخ الجلسة 

2022/7/25م  
ديوان العدالة االجتماعية في 

الطبقة.
 ...............................

مذكرة إخطار                          
بالغ رقم/3670/ لعام 2022

على السيد: مصطفى الحمدو بن 
أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 

1بتاريخ 2022/7/18م
للنظر بالدعوى األساس/803/ 
المقامة عليك من قبل: إبراهيم 

إبراهيم بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
.....................

 مذكرة إخطار                            
بالغ رقم/3663/ لعام 2022

على السيد: مصطفى الشيخو بن 
حسين

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 

1بتاريخ 2022/7/18م
للنظر بالدعوى األساس/1673/ 
المقامة عليك من قبل: إبراهيم 

أحمد رسالن
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2690/ 

لعام 2022 م
على السيد: منى الناصر بنت عبد 
هللا الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة/10/ صباحاً بتاريخ 

2022/7/20م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: هناء الشعيب 
بنت خليفة، بطلب: تصفية تركة 

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

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

بالغ رقم/3641/ لعام 2022
طالب التبليغ: موسى حاج حميدي 

بن حسون                      
المطلوب تبليغه: عبد اللطيف 

الحوت بن أحمد
الدعوى رقم أساس/264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

تاريخ نشرها في الجريدة.
 .................................

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2676/ 

لعام 2022 م
على السيد: هاني حسينو الديك 

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/18م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: صدام األحمد 

الحمود بن عبد، 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/3264/ 
لعام 2022 م

على السيد: هاني عبد العزيز 
األحمد الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/7/20م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: صالح أحمد 
إبراهيم، بطلب: تثبيت بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد 
المحدد ستجري بحقك اإلجراءات 

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

 سند تبليغ حكم 
بالغ رقم/2426/ لعام 2022
طالب التبليغ: يحيى قادرو بن 

محمود                      
المطلوب تبليغه: عبد السالم 

العليوي بن محي الدين
الدعوى رقم أساس/264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

تاريخ نشرها في الجريدة.
 .............................

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم/3647/ لعام 2022

طالب التبليغ: يوسف جاسم المحمد                      
المطلوب تبليغه: عبد السالم عبد 

الستار بن أحمد
الدعوى رقم أساس/264/ 

والمحسومة بالقرار القاضي من 
حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/

وإن لم تحضر ستجري بحقك 
اإلجراءات القانونية. 

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

 مذكرة دعوى                    
بالغ رقم/4335/ لعام 2022
على السيد: يوسف حنان خليل
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس/3129/ 
المقامة عليك من قبل: عبد هللا عبد 

العزيز حاج خليل
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.  
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

العدالة االجتماعية في الرقة. 
رقم أساس/1300/

رقم القرار/1942/   
طالب التبليغ: محمد علي المحمد               

المطلوب تبليغه: علي عبد العزيز 
الجاسم                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 
على السيارة موضوع الدعوى 
نوع أوبل ستيشن لون فضي 
تحمل اللوحة رقم /352463/

واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2019/12/17 جزء ال يتجزأ من 

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

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من 

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

مذكرة دعوى                           
بالغ رقم/3653/ لعام 2022

على السيد: عبد هللا حسين السداح
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس/2229/ 
المقامة عليك من قبل: حميد عقيل 

العبد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

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

 مذكرة دعوى                         
بالغ رقم/3242/ لعام 2022

على السيد: رضوان علو بن محمد
الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في منبج –ديوان غرفة 
1بتاريخ 2022/7/18م

للنظر بالدعوى األساس/2959/ 
المقامة عليك من قبل: أحمد العمقي 

بن جمعة
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
      

المجتمعات في ظل ديالكتيك تجليات المعرفة ـ1ـ
ليلى موسى 

)ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بمصر(

على  التاريخية  مسيرتها  عبر  المعرفة  تجلت 
مترابطة  مختلفة  وأنواع  وأشكال  هيئة صور 
آالف  عمرها  تاريخية  تراكمات  على  مبنية 
السنين لنتاجات تطور الوعي والفهم واإلدراك 
كنتيجة  تشكلت  المعرفة  أن  حيث  البشري، 
األم.  الطبيعية  مع  الوثيقة  الديالكتيكية  للعالقة 
الحياة  نتاجات  من  هي  التي  فالمعرفة  إذاً، 
لمفرزات  كتركيبة  تفاعالتها  بكافة  المجتمعية 
)األم(  األولى  الطبيعة  بين  الجدلية  العالقة 

والطبيعة الثانية )اإلنسان(.
بين  ما  الديالكتيكية  المعادلة  هذه  على  بناء 
الثانية  الطبيعية  مع  األم  األولى  الطبيعة 
اإلنسان كانت النتيجة تأسيس لكيان اجتماعي 
للمنظومة  بعد  فيما  أسس  الذي  »المجتمع« 

المعرفية.
من  المجتمعي  الكيان  هذا  يتمكن  وحتى 
االستمرار والبقاء وضمان بقاء أمنه الوجودي 
بناًء  المعرفة  تأسيس  هنا جاء  وديمومته، من 
يتمكن  حتى  التاريخية  الضرورات  تلك  على 
اإلنسان من تحقيق األمن واالستقرار، والذي 
متكاملة  منظومة  إال عبر خلق  ممكناً  يكن  لم 

من المعرفة تؤمن له سبل التكيف والتأقلم مع 
المختلف  اآلخر  العالم  ذلك  الخارجي.  عالمه 
من  يحتويه  ما  بكل  له  المكمل  الوقت  وبنفس 
وعالمه  والجماد،  والنباتات  الحيوانات  عوالم 
الداخلي، عالم متصالح مع ذاته ومحيطه مبدداً 
لشكوكه وقلقه والحيرة التي تعتريه ومتحرراً 
إزالة  عبر  وتهديداته  المجهول  ذلك  أسر  من 

الستار عنه.
العالمي  من  أوالً  يبدأ  والسالم  األمن  فتحقيق 
وتنميته، ومن  وإدراكه  اكتشافه  الداخلي عبر 
عن  البحث  مرحلة  لذا  الخارجي.  العالم  ثم 
الذات أوالً ومن ثم الطبيعة ثانية، حتى يتمكن 
األمن  وتحقيق  الخارج  اكتشاف  من  البشر 
واالستقرار فيه، حيث أنه لن يتمكن من العيش 
وصراعات  غليان  حالة  هناك  طالما  بسالمة 
وبالتالي  الداخلي،  عالمه  تهدد  وشكوك  وقلق 
العالقة  عبر  محيطه  على  بتداعياتها  ستلقي 
االجتماعي  بعالمه  تربطه  التي  الديالكتيكية 

والطبيعي. 
مقولته  تبني  إلى  بسقراط  دفع  ما  هذا  ولعل 
متأثراً  أثينا  معابد  أحد  على  مكتوبة  الشهيرة 
بنفسك«،  نفسك  أعرف  اإلنسان  »أيها  بها 
حيث أن دعوة سقراط هذه جاءت بعد مسيرة 
وبالرغم  الطبيعة.  في  للبحث  للفالسفة  طويلة 

من  الكثير  عن  الستار  إزالة  من  تمكنهم  من 
أنها  إال  ومكوناتها،  الطبيعة  حول  التساؤالت 
اإلنسان  تحرير  من  تتمكن  ولم  ناقصة  ظلت 
يقال  وكما  المجهولة،  الذات  كابوس  أسر  من 

بالمثل الشعبي »فاقد الشيء ال يعطيه«. 
تلغِ  لم  المعرفة  في  أوالً  الذات  فمركزية 
الكثير  وفي  والمجتمع  )الطبيعة  الموضوع 
من األحيان يكون الذات هو الموضوع( الذي 
انجبته وأنشأته وشكلته، بل على العكس كان 
تجسيداً لحقيقة تكامل العالقة الديالكتيكة ما بين 
الجزء والكل، حيث أن الجزء يدرك من خالل 

الكل والعكس صحيح.
واإلنسان  والمجتمع  الطبيعة  أسرار  اكتشاف 
الظروف  جميع  ظل  في  التكيف  من  مكنه 
والشروط، ومواجهة جميع التحديدات وتخطي 
وتحقيق  اإلنسانية  لذاته  قيمة  ومنح  العقبات، 
تفرده عن باقي الكائنات. وبنفس الوقت تقدير 
وتقديس لجميع الموجودات لما لها من أهمية 

ودور في ضمان أمنه اإلنساني والوجودي.
هذه المعرفة تأسست إما نتيجة لحاجة مادية أو 
معنوية أو أنها نتيجة لعبقرية الذهنية البشرية. 
وتقدمت  وتطورت  تأسست  المعرفة  هذه 
ضرورات  من  وضرورة  طبيعية  كنتيجة 
السيرورة التاريخية، هادفة إلى حماية اإلنسان 
وأن ضمان ديمومته من ديمومة وبقاء الطبيعة 
األم. لذا، في كل عملية اكتشاف تبعها عملية 
يحمله  لما  المكتشف  المعلوم  لذلك  لما  تقديس 
سيرورة  لضمان  وجودية  وأهمية  قيمة  من 
في  المعرفة  مسيرة  تميزت  حيث  الحياة، 
مراحلها األولية بصبغة إيمانية عقائدية تقديسية 
للمكتشف وإعالء من منزلته إلى جانب احترام 
وتقدير لآلخر من دون أن يكون هناك عملية 
إقصاء أو إلغاء على العكس تماماً كانت درجة 
والعطاء  الدور  بحسب  تمنح  والعناية  القدسية 

الذي يقوم به ويمنحه.
إطارها  في  والموضوع  الذات  بين  فالعالقة 
في  لكن  تكاملية.  حالة  في  ظلت  الديالكتيكي 
يد  طالته  إال  شيء  يبقى  لم  الذي  هذا  عالمنا 
التخريب والتشويه، وبالرغم من نشأة المعرفة 
لتشوهات  تعرضت  وإنسانية  نبيلة  ألهداف 
أخرجت في الكثير من األحيان من جوهرها. 
القوة  لكونها  تداعياتها كارثية وهدامة  وكانت 
للسلوك وبكافة أشكاله، وبل تسببت  المحركة 
في الكثير من األحيان في إخراج اإلنسان من 

إنسانيته واغترابه عن جوهره وحقيقته. 
قبل أن نخوص في تجليات المعرفة ومراحل 
واألشكال  المجتمعات  في  ودورها  تطورها 
على  قليالً  نتوقف  أن  ينبغي  اتخذتها  التي 

تعريفها لغة واصطالحاً. 

املعرفة لغة

بحسب معجم اللغة العربية المعاصرة: 
َمعِرفة  بـ،  عَرَف  عَرَف/  من  ميمّي  مصدر 
مباشرة: َمعِرفة تنتفي فيها الواسطة بين الذات 

العارفة والموضوع المعروف.
أكثر  ما هو عليه »هو  الشَّيء على  إدراك   •

ة،  قوَّ الَمعِرفة  الموضوع،  لهذا  َمعِرفة  منك 
العه - النَّشاط  حدث هذا بَمعِرفته: بعلمه، واّطِ
الَمعِرفة:   ، حقَّ يَعِرفُه  ُحْمق«،  َمعِرفة  بغير 

يعرفه جيِّدًا.
الَمعِرفة:

• حصيلة التَّعلُّم عبر العصور.
• ضدّ النّكرة، االسم الدّال على ُمعيَّن.

على  القائمة  المشكالت  في  البحث  الَمعِرفة:   
بين  أو  والموضوع،  الّشخص  بين  العالقة 
المعرفة  وسائل  وفي  والمعروف،  العارف 

الفطريّة أو المكتسبة. 
أما المعرفة في االصطالح الفلسفي: 

فهي ثمرة التقابل بين ذات مدركة وموضوع 
الشعور  معطيات  باقي  عن  وتتميز  مدرك، 
التقابل  آن واحد على  تقوم في  إنها  من حيث 
واالتحاد الوثيق بين هذين الطرفين. والمعرفة 
العارفة  للذات  تحصل  التي  هي  الشكل  بهذا 
تطلق  كما  المعرفة،  بموضوع  اتصالها  بعد 
نظرية المعرفة على البحث في إمكان المعرفة 
البشرية، وفي مصادر هذه المعرفة أو الطرق 

الموصلة إليها.

مراحل تطور املعرفة

بمراحل  مرت  المعرفة  أن  فيه  شك  ال  مما 
التي  للتطورات  كضرورة  عديدة  تطورية 
وبالتالي  والمجتمعات،  الطبيعية  بها  مرت 
ألقت بتداعياتها على القدرات والبنية المعرفية 
التي  التفاعلية  العالقة  خالل  من  لإلنسان 
المدرك  الموضوع  مع  مدركة  كذات  تربطه 
)الطبيعة، المجتمع، الذات(، هذه المعرفة نتاج 
العالقة التفاعلية في كل اكتشاف جديد أسهمت 
في إعادة رسمه مالمح وخصائص كل مرحلة 
طبيعة  تحدد  معرفية  لمنظومة  تأسيس  عبر 

العالقة بين الذات والموضوع.
التي  المرحلة  على  تأسيساً  تأتي  مرحلة  وكل 
تراها  التي  بالعناصر  االحتفاظ  عبر  سبقتها 
التي  تلك  عن  التخلي  مع  ومفيدة  ايجابية 
أن  حيث  لها،  الجديد  إضافة  مع  سلبية  تراها 
بذور  طياتها  في  تحمل  معرفية  منظومة  كل 
المعرفة في المراحل السابقة لها، وارهاصات 

فكرية لمرحلة الحقة.
والمعرفية  الروحية  فالحالة  ذلك،  على  بناء 
دون  ومستمرة  متواصلة  ظلت  لإلنسان 
انقطاع إلى يومنا هذا. ولعل أجمل تعبير لتلك 
الحالة عبَّر عنها المفكر األممي عبد أوجالن 
مخفيون  ونحن  حاضرنا  في  مخفي  »التاريخ 

في بداية التاريخ«.
كضرورة  تطورت  التي  المعرفة  بد،  بكل 

تاريخية وحالة طبيعية وجد فيها اإلنسان ذاته 
وأفضل تجسيد لحقيقته وطبيعته، من الصعب 
التخلي عنها مهما طال السنين وفرضت عليه 
حالة  لذا  المفروضة.  المصطنعة  المعرفة  من 
عبر  للبشر  مالزمة  ظلت  والمقاومة  التمرد 

تاريخهم الطويل دون انقطاع إلى يومنا هذا.
هنا سنحاول تسليط الضوء على بعض من هذه 

المراحل.

السحر

استجابة  عديدة  بمراحل  المعرفة  مرت 
منها  الضرورية  البشر  واحتياجات  لمتطلبات 
متكاملة  معرفية  كمنظومة  السحرية  المعرفة 
وإن كانت غيبية وبعيدة عن المنطق والعقالنية 
إلرهاصات  األولية  البداية  شكلت  أنها  إال 
الفلسفة والعلم فيما بعد، حيث تجلت في البداية 
بالطبيعة  التشبه  مبدأ  عبر  السحرية  المعرفة 
ما كانت تتخذ محاكاة الطبيعية األكثر  وغالباً 
ممارسة  عبر  اإلنسان  حياة  في  وتأثيراً  قوة 
طقوس وشعائر معينة بمجرد النجاح في عملية 
المحاكاة للطبيعة وفق معتقد البشر حينها بأنه 
إن  وحتى  شر،  يصيبه  ولن  محمياً  أصبح 
أو  الظواهر  أحد  إلى  يلجأ  كان  الشر  أصابه 

محتويات الطبيعة للتخلص منه. وفي الحالتين 
الطبيعي  المحتوى  أو  الظاهرة  أكانت  سواء 
الذي كان يقوم بعملية محاكاة لها، كان يتبعها 

إضفاء صبغة القدسية عليها.
بالرغم من سيادة طابع التخيل واإليمان والتأثير 
ومواجهة الكوارث والمشاكل والمخاطر عبر 
التقمص بأحد الظواهر الطبيعية أو محتوياتها، 
وبالتالي  الحقيقية  األسباب  معرفة  دون  من 
تلك  لمعالجة  ومنطقية  حقيقية  حلول  ايجاد 
التي  اإلجابات  وحتى  والكوارث،  المخاطر 
منتظمة.  غير  وعشوائية  متفرقة  تقدم  كانت 
له  تقدم  لما  بقيمة عظمى  تمتع  كانت  أنها  إال 
مصيره  تمس  وجودية  ألسئلة  إجابات  من 
وأمناً  سالماً  له  حققت  وبالتالي  ومستقبله، 
داخلياً ساعدته على التكيف والتأقلم مع عالمه 

الداخلي ومحيطه الخارجي.

الطبيعة  مع  وتكيف  وئام  حالة  في  والعيش 
جميع  وأن  عليها،  القدسية  إضفاء  عبر 
جديرة  الجماد  وحتى  الطبيعية  المظاهر 
باالحترام والتقدير. وإن لم تكن المعرفة حينها 
ومن  حينها  إنما  اليوم  نفسره  الذي  بالمفهوم 
مع  )اإلنسان(  عالقته  وعبر  سلوكياته  خالل 
والوحدة  واالنسجام  التكامل  حقق  الموضوع 
تلغي  مركزية  أية  هناك  يكن  ولم  والمساواة، 
وجوب  بالمقابل  العكس  على  بل  األخرى، 
بقاء  ويضمن  يكمل  الذي  اآلخر  على  الحفاظ 
المرحلة  هذه  في  اآلخر.  وجود  واستمرارية 
الجميع مقدس، وبالتالي الجميع جدير بالعيش 

والبقاء واالحترام والتقدير.

األسطورة

وهي مرحلة
على  ومبنية  السحر  لمرحلة  متطورة   
تراكماتها، حيث تميزت عنها بتقديم منظومة 
تفسيراً  تقدم  ومنظمة  متكاملة  منسقة  معرفية 
الظواهر  من  تتضمنه  ما  بكل  للطبيعة  شامالً 
الواقع  عن  بعيدة  كانت  وإن  والمحتويات 
أسبابها  بإرجاع  وذلك  والمنطق،  والعقالنية 
ألي  نافية  خارقة،  خارجية  غيبية  قوى  إلى 

قدرة داخلية ذاتية.
إال أنها مثلت مرحلة فارقة في مسيرة المعرفة 
اجتماعية  لمنظومة  إحداثها  عبر  اإلنسانية 
لبداية  ومؤسسة  ومنسجمة  ومنظمة  متكاملة 
من  منظومة  إطالق  عبر  الفلسفية،  المعرفة 
آالف  مرور  من  وبالرغم  تساؤالت مصيرية 
عليها،  اإلجابات  آالف  وتقديم  عليها،  السنين 
إال أن تلك األسئلة مازالت حاضرة حتى يومنا 

هذا وبقوة.
لعالمه  فيها  اإلنسان  مقاربة  تميزت  مرحلة 
الطبيعة،  حيوية  مبدأ  أساس  على  الخارجي 
بالروح  يتمتع  الكون  في  ما  كل  بمعنى  أي 
قبيل  من  عليها،  البشرية  الصفات  وإضفاء 
إلخ،  ضاحكة...  الشمس  أو  غضبان،  النهر 
من الصفات البشرية على الظواهر الطبيعية، 
استمرار  على  حافظ  الحيوية  مبدأ  أن  حيث 
الطبيعية  بالظواهر  المساس  وعدم  القدسية 
والعيش معها في حالة انسجام وتأقلم وتكامل.

بقدر  أيضا  المرحلة  هذه  في  المعرفة  لعبت 
تفسيرها  كان  وإن  الطبيعية  أسرار  اكتشاف 
بقوى ميتافيزيقية وتفسيرات بعيدة عن المنطق 
الطمأنينة  لإلنسان  حققت  أنها  إال  والعقل، 
الوقت  وبنفس  انفراج  وحالة  الشكوك  وتبديد 
للظواهر  اإلنسان  وتقديس  احترام  من  زاد 
أهمية  من  ظاهرة  كل  تحمله  لما  الطبيعية 

لضمان استمرار الحياة.
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انتهاكاتها  التركّية  الحرب  آلة  تواصل   - األخبار  مركز 
فبعد  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  في  المستمرة 
استهدافها تل تمر وعين عيسى قصفت دولة االحتالل 

التركي قرى ناحية شرا بعفرين.

جيش االحتالل التركي يوّسع من هجماته على شمال وشرق سوريا

استشهاد اإلعالمية بلجنة المرأة في 
دير الزور منال المزعل

مجلس تل تمر العسكري: عدد 
المنتسبين لصفوف قواتنا ازداد 

مع تهديدات االحتالل التركي

قوات حكومة دمشق تهاجم مقرات 
للمرتزقة في ريف إدلب الشرقي

وفي التفاصيل وبحسب ما أفادت مصادر من 
التركي  االحتالل  دولة  استهدفت  فقد  المنطقة، 
بقصف عنيف قرية وقلعة شوراغة في ناحية 
شرا التابعة لعفرين. وأكدت المصادر أن أكثر 
القرية  في  اآلن  حتى  سقطت  قذيفة   20 من 

ومحيطها.

المحتل  التركي  الجيش  استهدف  كما 
تل  ريف  له  الموالية  المرتزقة  والمجموعات 

تمر الغربي بعدة قذائف.

الجيش  بأن  المنطقة  من  ُمطلع  مصدر  وأفاد 
المرتزقة  والمجموعات  المحتل  التركي 
والكوزلية(  اللبن،  )تل  قرية  استهدفوا كل من 

 M4 .القريبتين من الطريق الدولي

ويُذكر أن الجيش التركي المحتل ومجموعاته 
المرتزقة يستهدفون بشكٍل يومي مناطق شمال 
وشرق سوريا وسط صمت تام من قبل المجتمع 

الدولي.

مركز األخبار - تعرضت اإلعالمية في لجنة 
المرأة بمجلس دير الزور المدني، منال صالح 
استشهادها،  إلى  أدى  ما  ذبحاً  للقتل  المزعل 
وأفادت مصادر خاصة نقالً عن مصادر أهلية، 
بمجلس  المرأة  لجنة  في  اإلعالمية  باستشهاد 

 22( المزعل  منال صالح  المدني  الزور  دير 
عاماً( ذبحاً، حيث عثر األهالي على جثتها في 
منزل مهجور قرب مخيم بلدة محيميدة غرب 

دير الزور.
وأضافت المصادر، إن اإلعالمية منال صالح 

المزعل، نازحة من قرية الجوله الواقعة تحت 
سيطرة قوات حكومة دمشق، في دير الزور.

ومكافحة  الداخلي  األمن  قوى  وسارعت  هذا 
الجريمة المنظمة إلى مسرح الجريمة، للتحقق 

والكشف عن مالبسات الحادثة.

االنتساب  مكتب  إداري  أكد   - األخبار  مركز 
الشبان  عدد  أن  العسكري  تمر  تل  مجلس  في 
الذين يريدون االنتساب إلى القوات العسكرية 
إياهم  داعياً  الماضيين،  الشهرين  خالل  ازداد 
وحساسيتها  المرحلة  خطورة  إدراك  إلى 
واالنضمام إلى القوات لحماية المنطقة من أي 

عدوان وتحرير المناطق المحتلة.

من  سوريا  وشرق  شمال  تشهده  ما  ظل  في   
هجمات شبه يومية، ومؤامرات تحاك ضدها، 
التركي  االحتالل  استمرار  مع  بالتزامن 
جديدة،  مناطق  باحتالل  بتهديداتهم  ومرتزقته 
شبان  يتوافد  االستعماري،  مشروعهم  وتنفيذ 
إلى  لالنضمام  الشعوب  كافة  من  المنطقة 
العسكري،  تمر  تل  مجلس  قوات  صفوف 
ليتمركزوا في خطوط التماس لصد أي عدوان.
في هذا الصدد، تحدث إداري مكتب االنتساب 
عبادي  دلشاد  العسكري  تمر  تل  مجلس  في 
استمرار  ظل  »في  وقال:  هاوار  لوكالة 
على  بهجماتهم  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
يطلقها،  التي  التهديدات  مع  بالتزامن  مناطقنا 
إلى  الشابة  للفئة  كبيرة  انتساب  عمليات  نشهد 

صفوف مجلس تل تمر العسكري«.
الماضيين  الشهرين  »خالل  عبادي:  وأوضح 
كانت أعداد المنتسبين إلى صفوف قواتنا أكبر 
هذه  خالل  عددهم  وصل  حيث  قبل،  ذي  من 
المدة إلى أكثر من 200 شخصاً، والعدد يزداد 

يومياً ونشهد عمليات انتساب يوميّة«.

من  جميعهم  »المنتسبون  قائالً:  عبادي  ولفت 
أبناء المنطقة وقرى تل تمر، ومنهم من مهجري 
سري كانيه المحتلة، الذين اختاروا االنضمام 
المنطقة،  عن  للدفاع  قواتنا  صفوف  إلى 
وتحرير المناطق المحتلة، عند انتساب الشباب 
ليتلقوا  األكاديميات  إلى  نرسلهم  قواتنا  إلى 
إلى  بعدها  فرزهم  ليتم  المناسبة  التدريبات 

جبهات القتال حسب الحاجة«.
مؤكداً إن »تدريباتنا في األكاديميات العسكرية 
مختلفة عن السابق ألننا استطعنا تغيير تكتيكاتنا 
عكس ما كنا عليه في السابق قبل الهجوم على 
مدينة عفرين وسري كانيه وكري سبي، ألننا 
نواجه اليوم االحتالل التركي وطائراته، وليس 
مهاجمتنا  يستطيع  ال  اليوم  فعدونا  كالسابق، 
على األرض، وجميع هجماته باتت باألسلحة 
غيّرنا  المرحلة  ووفق  لذلك  والجوية،  الثقيلة 

تكتيكاتنا«.
 ووّجه إداري مكتب االنتساب في مجلس تل 
تمر العسكري دلشاد عبادي رسالة إلى شبان 
تهديدات  مناطقنا  »تشهد  بالقول:  المنطقة 
التركي  االحتالل  قبل  من  يوميّة  وهجمات 
هو  كما  للجميع،  واضحة  وهي  ومرتزقته 
التي  والجرائم  المحتلة  المناطق  في  الحال 
على  لذلك  فيها،  األصليين  السكان  يشهدها 
أنفسهم في  أن يضعوا  مناطقنا وسكانها  شبان 
لحماية هذه األرض وشعبها  المسؤولية  مكان 
من أي هجمات، وأن ينظموا أنفسهم لمواجهة 
في وجه  والوقوف  بالمنطقة  ُمحدق  أي خطر 

الهجمات«.

الحكومة  قوات  حاولت   - األخبار  مركز 
السوريّة، التقدم تجاه مقرات مرتزقة االحتالل 

التركي على محاور ريف إدلب الشرقي.
مواقع  على  إدلب  ريف  من  ناشطون  وقال 
التواصل االجتماعي، إن اشتباكات اندلعت بين 
مرتزقة “الفتح الُمبين” وقوات حكومة دمشق 
النعسان،  نقطة متقدمة في محور معارة  على 

شمال شرقي إدلب.
أوقعت  االشتباكات  أن  الناشطون  وأوضح 
خسائر بشرية بين الطرفين المذكورين لم يتم 

التحقق من عددها.
العسكرية  التوترات  تُخيم  ذكره  والجدير 
جبهات  على  واالشتباكات  القصف  وعمليات 
الحين  بين  إدلب  محافظة  أرياف  في  القتال 
واآلخر بين قوات حكومة دمشق والمجموعات 
المرتزقة مما يسمى بالجيش الوطني السوري.

الجدري المائي

التهاب الشعب الهوائية

دراسة صادمة لـمحاربي عطلة نهاية األسبوع

د. جورج لحدو

سريعة  فيروسية  عدوى  هو  المائي  الجدري 
االنتقال تسبب حمى حادة وطفًحا جلديًّا. عادةً 
ما يظهر على الوجه والصدر والظهر ومن ثم 
ينتشر إلى بقية الجسم. وأفضل وسيلة للوقاية 

منه عن طريق أخذ اللقاح، وهو آمن وفعال.
قبل  معديًا  ويكون  بالعدوى  الشخص  يصاب 
ظهور الطفح الجلدي ولمدة أسبوع بعد زوال 

الطفح.
فإنه  المائي،  بالجدري  الشخص  أصيب  إذا 

يكون محصنًا ضد الفيروس مدى الحياة.
عن  ينتقل  فيروسية  عدوى  هو  الماء  جدري 
ويسبب حكة وطفًحا  التنفسي،  الجهاز  طريق 
جلديًّا مع بثور صغيرة مملوءة بالسوائل، كما 
ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، وعادةً ما 

يستمر نحو خمسة أيام إلى عشرة أيام.

ُمسميات أخرى

ـ العنقز.
ـ الجدري المائي والحزام الناري:

فمن  المائي،  بالجدري  الشخص  أصيب  إذا 
بالحزام  لإلصابة  معرًضا  يكون  أن  الممكن 
إنه  حيث  الفيروس،  نفس  يسببه  الذي  الناري 
في  الفيروس  يختبئ  منه  المريض  شفاء  بعد 
يمكن  عديدة  سنوات  وبعد  العصبية،  الخاليا 
للفيروس أن يُعيد نشاطه ويعاود الظهور على 

شكل حزام ناري.

السبب

تكون اإلصابة بسبب فيروس فاريسيال زوستر 
الذي ينتقل إما عن طريق تنفس رذاذ الشخص 
أو  السعال  بعد  الهواء  في  المنتشر  المصاب 
العطاس، أو عن طريق مالمسة الطفح الجلدي 

فقط وليس االتصال مع المصاب.

فرتة الحضانة

عادةً ما يستغرق األمر ما بين أسبوع إلى ثالثة 
اإلصابة  بعد  األعراض  تظهر  حتى  أسابيع 

بالعدوى.

عوامل الخطورة

ـ عدم اإلصابة بها في السابق.
ـ عدم أخذ لقاح الوقاية من الجدري المائي.

ـ أخذ األدوية المثبطة للمناعة.
مثل  المناعة  جهاز  تُضعف  التي  األمراض  ـ 

السرطان وغيره.

الفئات األكثر عرضة
ـ األطفال حديثي الوالدة.

ـ النساء الحوامل.
ـ كبار السن.

األعراض

العرض الرئيس لجدري الماء هو طفح جلدي 
أحمر يتكون من بقع أو بثور، قد يظهر أوالً 
على الوجه والصدر، ثم ينتشر في باقي الجسم 
منطقة  أو  والجفون،  الفم،  داخل  ذلك  في  بما 
األعضاء التناسلية، وهناك عالمات قد تظهر 

قبل ظهور الطفح الجلدي، وتشمل:
ـ ارتفاع درجة الحرارة )38 درجة مئوية أو 

أكثر(.
ـ صداع.

ـ شعور بالتعب بشكٍل عام.
ـ آالم في العضالت.

ـ فقدان للشهية.

متى يجب رؤية الطبيب؟

ـ عند انتشار الطفح الجلدي إلى إحدى أو كلتا 
العينين.

وحرارة  واحمرار  بتورم  اإلحساس  عند  ـ 
حدوث  احتمال  إلى  يشير  مما  الجلدي  الطفح 

عدوى بكتيرية ثانوية.
مثل:  الجلدي  الطفح  مع  أعراض  ظهور  ـ 
الدوخة، واالرتباك، وسرعة ضربات القلب، 

وسعال  المشي،  صعوبة  التنفس،  في  وضيق 
أعلى  أو حمى  الرقبة  والقيء، وتصلب  حاد، 

من 38.9 درجة مئوية.

املضاعفات

العظام،  الجلد،  في  البكتيرية  االلتهابات  ـ 
المفاصل أو مجرى الدم.

ـ تسمم الدم )اإلنتان(.
ـ الجفاف.

ـ االلتهاب الرئوي.
ـ التهاب الدماغ.

التشخيص
ـ الفحص السريري.

ـ الفحوص المخبرية.

العالج

ال يوجد عالج نهائي، لكن قد يصف الطبيب 
مضادات لتخفيف الحكة ومسكنات األلم؛ حيث 
أن  حين  في  األعراض،  تخفيف  على  تساعد 

الجسم يحارب العدوى.

الوقاية

أفضل طريقة للوقاية هي الحصول على لقاح 
جدري الماء، وهو آمن جدًّا وفعّال، حيث إن 
معظم الذين يحصلون عليه لن يصابوا بجدري 
الماء، وفي حالة اإلصابة يكون معتدالً مع بقع 
حمراء قليلة، أو بثور وحمى خفيفة، أو بدون 

حمى.
نادراً قد يصاب الشخص به مرة أخرى.

د. هاكوب قرنفليان

الهوائية،  الشعب  التهاب  عن  نسمع  ما  كثيًرا 
التنفسي  الجهاز  أمراض  أكثر  من  يعد  فهو 

شيوًعا.
ما هي أعراض التهاب الشعب الهوائية؟ 

ما  الهوائية  الشعب  التهاب  أعراض  تشمل 
يأتي:

األساسية  الشكوى  السعال  يعد  السعال:  ـ 
الحاد،  الهوائية  الشعب  التهاب  مرضى  لدى 
عند  أسابيع  ثالثة  إلى  أسبوع  من  ويستمر 
يكون  أن  للسعال  ويمكن  المرضى،  معظم 

مصحوبًا ببلغم. 
في  طفيف  لضيق  يمكن  التنفس:  في  ـ ضيق 
النفس، وسماع صفير عند التنفس أن يصاحب 

السعال الناتج عن التهاب الشعب الهوائية.
المريض  يشعر  قد  الصدر:  منطقة  في  ألم  ـ 

منطقة  في  عضلي  بألم  المطّول  السعال  مع 
الصدر نتيجة إلرهاق العضالت بسبب السعال 

المتكرر.
الرشح  ألعراض  يمكن  أنه  بالذكر  والجدير 
الشعب  بالتهاب  اإلصابة  تسبق  أن  العادي 
تسبق  التي  األولى  األيام  وخالل  الهوائية، 
أعراض  من  المريض  يعاني  قد  اإلصابة 

التهاب الشعب الهوائية اآلتية: 
ـ الصداع.

ـ احتقان في األنف.

ـ التهاب في الحلق.
الجهازية األخرى  أو األعراض  الحّمى  وتعد 
الشعب  التهاب  مرضى  لدى  الحدوث  نادرة 
في  التفكير  الهوائية، وفي حال حدوثها يجب 
فيروس اإلنفلونزا أو حدوث عدوى في نسيج 

الرئة نفسه.

أنواع التهاب الشعب الهوائية

إلى  الهوائية  الشعب  التهاب  تقسيم  يمكن 
نوعين، وهما كاآلتي:

عدوى  هو  الحاد:  الهوائية  الشعب  التهاب  ـ 
نسيج  إصابة  دون  الهوائية  الشعب  تصيب 
وجود  ودون  الهوائية،  والحويصالت  الرئة 
من  ويستمر  الرئة،  في  مزمن  سابق  مرض 

أسبوع إلى ثالثة أسابيع بشكٍل عام.
ـ التهاب الشعب الهوائية المزمن: هو كحة أو 
خالل  األقل  على  شهور  لثالثة  تستمر  سعال 
داء  من  فرعيًا  نوًعا  ويعد  متتابعتين،  سنتين 

االنسداد الرئوي المزمن.
الهوائية  الشعب  اللتهاب  ذكر الحق  أي  إن  ـ 
في المقال يقصد به النوع الشائع، وهو التهاب 

الشعب الهوائية الحاد.

تشخيص التهاب الشعب 
الهوائية

يمكن للطبيب أو مقدم الرعاية الصحية الرئيس 
الهوائية  الشعب  التهاب  بتشخيص  يقوم  أن 
والفحص  المرضية  السيرة  على  اعتمادًا 

السريري فحسب.

بفحوصات  يقوم  أن  للطبيب  يمكن  ولكن 
إضافية، وذلك في حال االشتباه بوجود التهاب 
التشخيص  يكون  عندما  أو  الرئة،  نسيج  في 

غير واضح بشكٍل تام.
ومن الفحوصات التي يتم إجراؤها ما يأتي:

1ـ صورة شعاعية للصدر:
مرضى  لدى  الشعاعية  الصدر  صور  تكون 
تظهر  قد  أو  الهوائية طبيعية،  الشعب  التهاب 

تغييرات عامة وغير خاصة.
الصدر  صورة  من  األساسي  الهدف  إن 
الشعاعية هو استبعاد وجود التهاب في نسيج 

الرئة.
2ـ الفحص المجهري للبلغم: 

لدى  للبلغم  مجهري  فحص  بإجراء  ينصح  ال 
الحاد، وذلك  الهوائية  الشعب  التهاب  مرضى 

للسببين اآلتيين:
ـ ال يوجد تأثير للنتائج على سير العالج.

ـ تعد البكتيريا من مسببات المرض النادرة في 
التهاب الشعب الهوائية، إذ ال تتجاوز 6% من 

الحاالت.
3ـ فحص البروكالسيتونين: 

البروكالسيتونين  لمستوى  هو فحص مخبري 
االلتهاب  تمييز  على  يساعد  والذي  الدم،  في 

البكتيري من مسببات االلتهاب األخرى. 

في  روتيني  بشكٍل  الفحص  هذا  إجراء  يتم  ال 
تقييم مرضى التهاب الشعب الهوائية.

عالج التهاب الشعب الهوائية 
الحاد

مرض  الحاد  الهوائية  الشعب  التهاب  يعد 
محدود ذاتيًا، أي أنه ينحل بمفرده لدى معظم 
المرضى دون أي تدّخل عالجي في غضون 

أسبوع إلى ثالثة أسابيع.
الحيوية بشكٍل  المضادات  باستخدام  ال ينصح 
روتيني في عالج التهاب الشعب الهوائية، إذ 
إنها ال تُسّرع من عملية الشفاء وال تساعد في 

تجنب المضاعفات.
أعراض  من  للتخفيف  عالجات  وصف  ويتم 

التهاب الشعب الهوائية، مثل:
مثل:  للسعال،  المضادة  األدوية  ـ 

الديكستروميثورفان.
ـ شرب المشروبات الساخنة، وتناول العسل.

ـ االمتناع عن التدخين.
كالباراسيتامول ومضادات  المسكنة  األدوية  ـ 

االلتهاب الالستيرويدية. 
ـ بخاخات األنف المختلفة.

في  واحدة  دفعة  البدنية  بالتمارين  القيام  إن 
مدار  على  توزيعها  أو  األسبوع  نهاية  عطلة 
األسبوع ال يُحِدُث فرقاً على صعيد المكاسب 

الصحية.
الذين  أولئك  إلى  صادمة  النتائج  تبدو  وربما 
نهاية  عطلة  )محاربي  اسم  عليهم  يُطلق 
التمارين  كل  لحشرهم  نظراً  األسبوع(، 
الرياضية في هذه الفترة من األسبوع باعتقاد 

أن هذا األمر مفيد أكثر من غيره، أو أنهم ال 
يملكون الوقت الكافي بسبب العمل، حيث أن 
إجمالي وقت النشاط البدني هو أكثر أهمية من 

وقت ممارسته.
التمارين  يمارسون  الذين  أولئك  لدى  إن 
الوفاة  احتمال  األسبوع  نهاية  في  الرياضية 
أقل من 8 بالمئة مقارنةً باألشخاص الذين لم 

يُكملوا 150 دقيقة في األسبوع.

ولم يتم العثور على اختالفات كبيرة في معدل 
الوفيات بين )محاربي عطلة نهاية األسبوع( 
األسبوع،  أيام  طيلة  المنتظمين  والمتمرنين 
في  يقضونه  الذي  الوقت  إجمالي  مع  مقارنةً 

التمرين.
ال  الرياضية،  بالتمارين  األمر  يتعلق  وعندما 
أهمية هو  األكثر  فالشيء  تمارسها،  متى  يهم 

أن يتم النشاط البدني في المقام األول.
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روناهي/ قامشلو ـ نشهد لوحة حزينة عبر رؤية أطفال مدرسة أمل الجهاد وهم يتدربون على الملعب الترابي الجانبي ضمن استاد شهداء الثاني 
عشر من آذار بقامشلو، في ظل ملعب ُمعّشب بالقرب منه، وهنا نتساءل َمْن المسؤول عن عدم لعب هؤالء األطفال والحصول ولو على ساعتين 

فقط للتدريب على الملعب الُمعّشب في األسبوع؟.

مدرسة أمل الجهاد على التراب؟!

سردم يخطف اللقب من 
قوى األمن الداخلي

يورو السيدات حضور جماهيري ُممّيز واهتمام 
إعالمي دون المستوى

عدم  وراء  تقف  بأنها  جهة  أية  اتهام  نود  ال 
باللعب  الجهاد  أمل  مدرسة  ألطفال  السماح 
من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  أرضية  على 
يمنح  لقرار  الوصول  والغاية  الُمعشب،  آذار 
األسبوع  في  حصتين  ولو  األطفال  هؤالء 

للمران على هذا الملعب.
واالتحاد  الجهاد  نادي  إدارة  من  يُتطلب 
أن  على  التوافق  الجزيرة  بإقليم  الرياضي 
الملعب  إلى  األطفال  هؤالء  مران  يُنقَل 
ليالً  نلعب  كنا  يقولون  والبعض  المعشب، 
اآلن،  تختلف  األمور  التراب،  على  نهاراً 
مدرسة  في  يتدربون  الذين  األطفال  فهؤالء 
مشروع  هم  األخرى  والمدارس  الجهاد  أمل 
داخل  بطوالت  في  واللعب  لألندية  العبين 
ستكون  والمالعب  وخارجها،  الجزيرة  إقليم 
ُمعشبة في معظمها، لذلك من األفضل تدربهم 
موجودة  هي  فطالما  المعشبة  المالعب  على 

ومتوفرة.
الذين  األطفال  من  العشرات  المدرسة  وتضم 
الملعب  على  لمرتين  األسبوع  في  يتدربون 
على  الرسمية  صفحتنا  في  وذكرنا  الترابي 
الفيسبوك »روناهي الرياضية« قبل فترة على 

لعب هؤالء األطفال على التراب بأنها تُجّسد 
لوحة حزينة في وطننا.

هؤالء  على  الحفاظ  استطاع  الفني  الكادر 
من  ال  كبير  دعم  وجود  عدم  رغم  الالعبين 
المالي  اإلفالس  تدّعي  التي  النادي  إدارة  قبل 
بشكٍل شبه دائم، وال أي طرف آخر باستثناء 
بعض المحبين الذين يقدمون تبرعات من هنا 

وهناك، ولكنها ال تفي بالغرض كثيراً.
مستمر  فالعمل  مساعدة  مقومات  أي  وبدون 
يتألف  والذي  واإلداري  الفني  الكادر  قبل  من 
ومشرف  إداري  حسين  حسن  الكابتن  من 
الكباتن:  من  فيها كالً  المدرسة، ويدّرب  على 
ـ  ميالد صليبا  ـ  العلي  عامر  ـ  مخصو  سالم 
محمد حسين، وعبد العزيز خلف مشرف فني 

وداؤود كوكي إداري.
ويعتبر الحفاظ على سير هذه المدرسة طوال 
مقارنةً  كبيراً  إنجازاً  الماضية  السنوات  هذه 
بالظروف التي تمر فيها، واليوم أقل ما يمكن 
حصتين  تأمين  هو  األطفال،  لهؤالء  تقديمه 
آذار  من  عشر  الثاني  شهداء  ملعب  على 
المعني به هو  الملعب  الُمعشب بقامشلو وهذا 
لم  وإن  الجزيرة،  إقليم  في  الرياضي  االتحاد 
متبرعين  دخول  يتطلب  فاألمر  ذلك،  يحدث 
الداخل  في  إما  النادي  محبي  من  الخط  على 
في  وحجز  المواصالت،  لتأمين  الخارج  أو 
للسداسيات سواء إن كانت  الخاصة  المالعب 

ضمن المدينة أو خارجها. 

نادي الجهاد ال يمتلك استثمارات وملعباً خاصاً 
الدرجة  مصاِف  ضمن  النادي  ويلعب  به، 
األولى، مما يدل على أن النادي في حالٍة يُرثى 
اإلدارة  يتهم  والبعض  النواحي،  كافة  من  لها 
رهينة  وأنها  االستقالة  وعليها  تعمل  ال  بأنها 
لشعبة حزب البعث العربي في قامشلو التابعة 
لحكومة دمشق، بينما يقول البعض اآلخر بأنه 
ال أحد سيعمل في هذه األجواء التي تعتبر غير 
أي شخص  وعمل  الرياضي،  للعمل  مساعدة 
في  وخاصةً  إنجازاً،  يعتبر  حالياً  اإلدارة  في 
ظل عدم التوافقات السياسية بين اإلدارة الذاتية 
وحكومة دمشق ويرجح الكثيرون بأن الجهاد 

هو ضحية الطرفين.
أو  خالف  بأي  لهم  عالقة  ال  األطفال  هؤالء 
على  تدريباتهم  يتلقوا  بأن  واألجدر  صراع 
لإلدارة  التابعة  كانت  إن  المعشبة،  المالعب 
الذاتية أو الخاصة، والكالم موجه للجميع بدون 
القسم  في  تتدرب  المدرسة  وخاصةً  استثناء 
حالياً  تفتقر  والتي  قامشلو  مدينة  من  الغربي 
لوجود مراكز تدريبية ومدارس كروية قريبة 

من أحياء الكورنيش والسياحي والغربي.

نادي سردم ممثل  ـ خطف  قامشلو  روناهي/ 
إقليم الجزيرة لقب بطولة شمال وشرق سوريا 
من  الداخلي  األمن  قوى  نادي  من  القدم  لكرة 
الرقة بطل النسخة األولى بعد الفوز عليه في 
ركالت  بفارق  البطولة  من  النهائية  المباراة 

الترجيح.
شمال  مناطق  مختلف  من  اآلالف  وتوافد 
بين  النهائية  المباراة  لحضور  سوريا  وشرق 
رجال نادي سردم ممثل إقليم الجزيرة ونادي 
والتي  الرقة  مدينة  ممثل  الداخلي  األمن  قوى 
لعبت على أرضية ملعب شهداء الثاني عشر 

من آذار بقامشلو.
الشوط األول كانت هناك أفضلية نسبية لسردم، 
والذي رد القائم هدف محقق له، واعتمد نادي 
وحاول  دفاعية  خطة  الداخلي  األمن  قوى 
مرتدة  هجمات  عبر  سردم  لمرمى  الوصول 
الوصول  واحدة  مرة  غير  يستطيع  لم  ولكنه 

لمنطقة سردم ولكن لم يستفد منها كما يجب.
متوقع  وغير  كبيراً  الثاني شهد تحوالً  الشوط 
الداخلي هدفين في ظرف  عندما سّجل األمن 
خمس دقائق، ومع بقاء ربع ساعة على نهاية 
بعد  للمباراة  العودة  سردم  استطاع  المباراة 
تسجيله هدف من ضربة جزاء اعترض عليها 
ثانياً  نادي األمن الداخلي، وسجل سردم هدفاً 
ركالت  إلى  الفريقان  وليحتكم  التعادل  ليحقق 
الترجيح والتي أبدع فيها حارس سردم خلف 
ركالت  ثالث  صد  استطاع  والذي  الحجي، 
وليتّوج  لصالح سردم،  بنتيجة 3×1  ولتنتهي 

بطالً لشمال وشرق سوريا لكرة القدم.

نبذة قصرية عن البطولة

منافسات  انطلقت   ،2022/5/13 بتاريخ  ـ 
بطولة شمال وشرق سوريا لكرة القدم لألندية 
»الرجال« النسخة الثانية، بمشاركة 24 نادياً 
مثّلوا إقليم الفرات وإقليم عفرين وإقليم الجزيرة 

ومدن الرقة والطبقة ومنبج ودير الزور.
النهائي من  الدور ربع  في  ناديين  وتم شطب 
الدوري  على  والمشرفة  المنظمة  اللجنة  قبل 
على  التعدي  بسبب  منبج  من  الجزيرة  وهما 
الحكم في مباراته مع ذيبان من دير الزور في 
الدور ربع النهائي ونادي الفرات من كوباني 

الذي اعتدى على الحكم في مباراته مع قوى 
األمن الداخلي أيضاً ضمن الدور ربع النهائي 

ذهاباً.
الوصول  استطاع  الجزيرة  إقليم  ممثل  سردم 
مع  الذهاب  مباراة  من  النهائية  المباراة  إلى 
ذيبان من دير الزور عندما فاز عليه في الرقة 
بثالثة أهداف مقابل هدف واحد، وفي مباراة 
أهداف  بثالثة  فاز  اإلياب  مباراة  أي  العودة 
من  ساعة  ربع  من  أقل  مضي  بعد  رد  دون 
عمر المباراة والتي أعلن حكام الساحة نهايتها 
الالعبين  لعدد  القانوني  النِصاب  اكتمال  لعدم 

في الملعب أي أقل من سبعة العبين.
قد  كان  اآلخر  هو  الرقة  من  الداخلي  األمن 
حسم بشكٍل كبير بطاقة التأّهل للمباراة النهائية 
بعد فوزه على غرانيج من دير الزور بثمانية 
أهداف دون رد، ولكنه خسر في مباراة اإلياب 
بهدفين مقابل هدف واحد على أرضية ملعب 
لغرانيج  الفوز  يشفع  لم  ولكن  بالرقة،  الفرات 
بسبب الخسارة الكبيرة في مباراة الذهاب كما 

ذكرنا بثمانية أهداف دون رد. 

ألقاب فردية

ـ  سردم  نادي  من  حارس  أفضل  كورو  نبيل 
من  البطولة  في  العب  أفضل  عيسى  يلماز 
البطولة  هداف  العلي  عيسى  ـ  سردم  نادي 

برصيد 11 هدف من نادي سردم.
األمن  قوى  نادي  هو  األولى  النسخة  حامل 
الداخلي من الرقة وفاز وقتها على سري كانيه 

من إقليم الجزيرة بهدف دون رد.

النسخة  بدأت منافسات  ـ  إعداد/ جوان محمد 
الثالثة عشر، من بطولة األمم األوروبية يورو 
والتي  إنكلترا  في  حالياً  والمقامة   ،2022
سوف تستمر إلى 31 تموز الحالي، بمشاركة 
المضيف  البلد  بجانب  أوروبي  منتخب   15
جماهيرياً  حضوراً  البطولة  وتشهد  إنكلترا، 
لم  اإلعالمي  االهتمام  ولكن  ومميزاً،  كبيراً 

يرتِق بعد للمستوى المطلوب.
اإلعالمي  االهتمام  مدى  جميعاً  ونشاهد 
البطوالت  في  القدم  لكرة  الرجال  بمباريات 
النساء،  بطوالت  عكس  والعالمية  األوروبية 
وبطولة أمم أوروبا الحالية للسيدات هي على 
الشاكلة نفسها فالنتائج وتفاصيل المباريات التي 
تقام تمر مرور الِكرام مجرد خبر في وسائل 
جمعت  االفتتاح  مباراة  وكانت  فقط،  اإلعالم 
وانتهت  والنمسا  إنكلترا  منتخبي  سيدات  بين 
رد  دون  بهدف  إنكلترا  سيدات  بفوز  المباراة 

وشهدت حضور قرابة 69 ألف متفرج.

حضور جامهريي كبري

وعن الحضور الجماهير فهو كبير فقد بيعت 
األسبوع  خالل  تذكرة  ألف   268 من  أكثر 
األولى من  المرحلة  أن شهدت  بعد  المنصرم 
طرح التذاكر ببيع أكثر من 162 ألف تذكرة.

النرويج،  منتخبات  البطولة  في  وتشارك 
فنلندا،  إسبانيا،  الشمالية،  إيرلندا  النمسا، 
ألمانيا، الدنمارك، البرتغال، سويسرا، هولندا، 

إيطاليا  فرنسا،  أيسلندا،  بلجيكا،  السويد، 
وإنكلترا

الجدير بالذكر، إن المنتخب األلماني صاحب 
نصيب األسد في الفوز بالبطولة، بعدما حقق 
النرويج  حققت  بينما  مرات،  ثماني  اللقب 

لقبان، وكاًل من السويد وهولندا لقب.
قرر  “يويفا”  للعبة  األوروبي  االتحاد  وكان 
المالية  الجوائز  )أيلول( 2021 مضاعفة  في 
لتصبح  البطولة  في  المشاركة  للمنتخبات 
فيما  النسخة،  من هذه  بدايةً  يورو  مليون   16
النسخة  في  شاركت  التي  الفرق  حصلت 
يورو  ماليين   8 على  يورو 2017  الماضية 

كجائزة مالية.
يورو  ألف  باللقب على 660  الفائز  ويحصل 
مقابل 420 ألف يورو للفائز بالمركز الثاني.

ضعف إعالمي بالبطولة

متابعتنا  خالل  من  اإلعالمي  االهتمام  وعن 
هذه  أخبار  عن  والبحث  اإلعالم  لوسائل 
ببطوالت  مقارنةً  قليلة  كانت  فقد  البطولة 
الرجال وخاصةً كأس العالم للرجال، فالحديث 
عن  تفصلنا  والذي  قطر  مونديال  عن  يجري 
وبزخٍم  السنة  حوالي  منذ  قليلة  أشهر  بدايته 
كبير، وحتى الدول التي تود استضافة بطوالت 
كأس العالم القادمة أخذت حيّزاً إعالمياً كبيراً، 
وقليالً ما نجد أخبار الكرة النسائية بالرغم من 

مدى أهمية البطوالت وخاصةً يورو 2022.
وهذه البطولة تأتي قبل عام من نسخة تاريخية 
لبطولة كأس العالم للسيدات 2023 بأستراليا 
ونيوزيلندا، والتي ستشهد مشاركة 32 منتخباً 

للمرة األولى في تاريخ البطولة.
وال تمنع المرأة في الدول األوروبية في العمل 
على  السبب  نضع  حتى  الرياضي  بالمجال 
النساء وعدم انخراطهن في هذا المجال لغياب 
االهتمام اإلعالمي ببطولة سيدات كرة القدم، 
ولكن يبدو هي عقلية المجتمعات والتي تعتبر 
حتى  واألشهر  األمتع  هي  للرجال  القدم  كرة 
من باقي األلعاب األخرى الفردية والجماعية 
المشكلة  هذه  إن  للرجال.  كانت  ولو  منها 
معينة،  قارة  في  محصورة  وليست  متشعبة 
وهي معضلة عالمية بغياب التركيز اإلعالمي 
على بطولة السيدات لكرة القدم وحتى لأللعاب 
كافة، بالرغم من محاولة الفيفا في عام 2015 
القدم، وذلك  لكرة  الفتيات  لعب  للتشجيع على 
عندما أطلق االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” 
حملة عبر مواقع التواصل االجتماعي إضافة 
على  للمساعدة  مخصص  مصغر  موقع  إلى 
دعم  بهدف  أهدافك”  “عيشي  لحملة  الترويج 
يمكن  كمنصة  وتعمل  النسائية  الكرة  تطوير 
السيدات  عن  والحديث  التواصل  خاللها  من 

والفتيات الالتي يمارسن كرة القدم.
إلى  باالنضمام  الحملة  خالل  الفيفا  وطالب 
من  وعدد  سينكلير  وكريستين  وامباك  آبي 
النجمات المفّضالت في كرة قدم السيدات من 
كافة أنحاء العالم وقتها وكنوعٍ عن التعبير عن 

الدعم للمبادرة.
وأكد الفيفا عبر موقعه الرسمي أن كرة القدم 
ويمكنها  نمواً،  السيدات  أكثر رياضات  تعتبر 
من  أهدافهن  لتحقيق  والسيدات  الفتيات  إلهام 
خالل ممارستها وتحسين وضعهن بالمجتمع.

من  أفضل  تبقى  المبادرات  إطالق  تأكيد  بكل 
على  للعمل  الوقت  حان  ولكن  وجودها،  عدم 
أكثر على رياضة  للتركيز  الجانب اإلعالمي 
لباقي  أو  القدم  لكرة  كانت  إن  سواء  المرأة 
النساء،  فيها  تشارك  التي  األخرى  األلعاب 
الترويج  في  كبيراً  دوراً  يلعب  اليوم  فاإلعالم 
ورفع المعنويات والشهرة لالعبات، ولكن في 
بطولة يورو نفتقر لهذا الدعم اإلعالمي رغم 

أهمية البطولة والمنتخبات المشاركة فيها.
 

)آب(  شهر  نهاية  مع   - األخبار  مركز 
قد  الفرنسية  »برخان«  قوة  تكون  المقبل، 
فرنسي  جندي  آخر  ويكون  مهماتها  أنهت 
باريس  تكون  وبذلك،  مالي  من  خرج  قد 
في  العسكري  لحضورها  حداً  وضعت  قد 
السابقة،  مستعمرتها  أحد  وهو  البلد،  هذا 
المتواصل  التواجد  من  أعوام  ثمانية  بعد 
واإلرهابية  الجهادية  التنظيمات  لمحاربة 
التي كادت تسيطر عليه لوال تدخل القوات 

الفرنسية بداية عام 2013. 
ولكن التغيرات السياسية التي شهدتها البالد 
انقالبين  بعد  السلطة  إلى  الجيش  ووصول 
قلبا  و2021(   2020 )عام  عسكريين 
العالقة مع فرنسا من النقيض إلى النقيض، 
فرنسا التي كانت حامية البالد والتي تجاوز 
الخمسة آالف رجل  مالي  قواتها في  عديد 
بكلفة تقترب من مليار يورو سنوياً، وجدت 
من  بطلب  الخروج  على  مجبرة  نفسها 
السلطات العسكرية التي استعانت بميليشيا 
»برخان«  عن  بديالً  الروسية  »فاغنر« 
وعن قوة »تاكوبا« األوروبية التي تشكلت، 
بطلب فرنسي، من مجموعات كوماندوس 

من تسعة بلدان أوروبية. 
وقد  مالي  في  وجود  لها  يعد  لم  »تاكوبا« 
هناك  وجودها  سينتهي  و»برخان«  ُحلّت، 
الوقت  حان  وبالتالي،  قليلة،  أسابيع  بعد 
في  النظر  تعيد  أن  الفرنسية  للسلطات 
وجودها وأن ترسم استراتيجية جديدة ليس 
فقط في بلدان الساحل بل في مجمل القارة 

وزيري  فإن  اإلطار،  هذا  وفي  األفريقية. 
لوكورنو  سيباستيان  والخارجية،  الدفاع 
مشتركة  بزيارة  قاما  كولونا  وكاترين 
ساحل  إلى  لألول  زيارة  ثم  ومن  للنيجر، 
في  المتداولة  المعلومات  ووفق  العاج، 
ماكرون  إيمانويل  الرئيس  فإن  باريس، 
الحالي  الشهر  نهاية  أفريقية  بجولة  سيقوم 
سيلتقيهم  الذين  األفارقة  القادة  مع  للتشاور 
بشأن مستقبل الحضور الفرنسي العسكري 

وغير العسكري في القارة السوداء. 
حضوراً  لباريس  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
بلدان  سبعة  في  األشكال  متعدد  عسكرياً 
العاج،  ساحل  تشاد،  )النيجر،  أفريقية 
بوركينا  جيبوتي،  الغابون،  السنغال، 
بعثة عسكرية  إلى حضور  فاسو(، إضافة 
من  مباشرة  تدار  غينيا  خليج  في  بحرية 
الغرب  أقصى  في  الواقعة  بريست  مدينة 

الفرنسي.
في  ماكرون  عليها  أكد  ثابتة  مواقف  وثمة 
ألقاه  الذي  المسلحة  للقوات  الموجه  خطابه 
وزارة  حديقة  في  الماضية،  األيام  في 
الدفاع بمناسبة العيد الوطني، حيث أكد أن 
حضور بالده في أفريقيا سيتواصل، ولكنه 
مالي  من  الخروج  فإن  وبالتالي  سيتغير، 
سيُعدّ فرصة لباريس من أجل إعادة النظر 
تضطلع  كانت  التي  وبالمهمات  بوجودها 
التنظيمات  محاربة  رأسها  وعلى  بها 
الجهادية واإلرهابية ومنعها من التمدد في 

بلدان الساحل.

واشنطن تحذر أنقرة من مغبة القيام 
بهجمات جديدة على شمال وشرق سوريا

طهران تحّذر واشنطن من زعزعة 
المنطقة أمن 

استراتيجيتها  تغير  فرنسا 
في أفريقيا بعد خروجها 

من مالي

سقف  واشنطن  رفعت   - األخبار  مركز 
ضد  محتمل  تركي  هجوم  ألي  معارضتها 
شمال  في  الديمقراطية«   سوريا  »قوات 
هذه  مثل  أن  من  محذرة  سوريا،  وشرق 
في  األمريكية  القوات  ستعرض  الخطوة 
المنطقة للخطر، وتكون لها عواقب وخيمة 
إلى  إضافة  »داعش«،  مرتزقة  قتال  على 
اتفاقات مع  توقيع  إلى  تدفع »قسد«  قد  أنها 
إحداها.  طهران  تكون  قد  أخرى  أطراف 
وقالت مساعدة وزير الدفاع األمريكي، دانا 
الشرق  »معهد  نظمه  منتدى  في  سترول، 

األوسط« في واشنطن، األربعاء الماضي، 
إن »البنتاغون أعلن معارضته الشديدة ألي 
هجوم تركي في شمال وشرق سوريا، وإنه 

تم إيضاح اعتراضنا لتركيا«. 
العملية  هذه  سيستغل  »داعش  أن  وأكدت 
من أجل إعادة تقوية وجوده، إن أي هجوم 
تركي جديد قد تؤدي إلى دفع قوات )قسد( 
وسوريا  روسيا  خصومنا،  أحضان  إلى 
من  النوع  لهذا  تعرضت  إذا  إيران،  حتى 

الضغط«. 
بأعمال  القائم  بيتس  تيموثي  قال  وبدوره، 
الخارجية  في  اإلرهاب  مكافحة  منسق 
»زيادة  إن  نفسه،  المنتدى  في  األمريكية، 
سوريا  في  التركي  العسكري  النشاط 
وبخاصة في شمال وشرق سوريا، سيؤدي 
االستقرار  وعدم  المشاكل  زيادة  إلى 
وسيحدث خلق فرص لداعش كي ينظم نفسه 
ويقوم بهجمات أكثر في المنطقة والعالم«.  

تفكيك  »قسد«  أعلنت  الحسكة،  وفي  هذا 
تجنيد  على  تعمل  كانت  إرهابية«  »خلية 

الموالية  النائمة  الخاليا  لصالح  عناصر 
دير  لمدينة  الشرقي  الريف  في  لداعش 
عملية  أطلقت  حيث  سوريا؛  شرق  الزور، 
قوات  من  جوي  وتنسيق  بدعم  عسكرية 
التحالف الدولي، واشتبكت مع قادة الخلية، 
فيها،  بارز  عضو  مقتل  عن  وأسفرت 

وتمكنت من إلقاء القبض على مساعده.
لقوات  اإلعالمي  المكتب  مدير  وقال 
األوسط،  للشرق  شامي  فرهاد  »قسد« 
مكافحة  وقوات  الخاصة  »الوحدات  إن 
اإلرهاب شنّت عملية عسكرية أمنية، بدعم 
الدولي،  التحالف  قوات  من  جوي  وتنسيق 
ينشطان  كانا  بارزين  عضوين  استهدفت 
النائمة  الخاليا  لصالح  الموالين  تجنيد  في 
التابعة لـ)داعش( في قرية الرز بريف دير 
جانب  إلى  يعمالن  وكانا  الشرقي،  الزور 
تنفيذ  في  كما شاركا  داعش،  متزعمي  أحد 
العسكرية  قواتنا  أعضاء  استهدفت  هجمات 

بريف دير الزور«.

اإليراني  الرئيس  حذّر   - األخبار  مركز 
إبراهيم رئيسي الخميس في الرابع عشر من 
الشهر الجاري، الواليات المتحدة وحلفاءها 
من »زعزعة أمن الشرق األوسط«، وذلك 
بعد توقيع الرئيس األمريكي جو بايدن الذي 
زار إسرائيل، إعالنا أمنيا بين واشنطن وتل 

أبيب موّجها بالدرجة األولى ضد طهران.
محافظة  في  ألقاها  كلمة  في  رئيسي  وقال 
لن  العظيمة  اإليرانية  »األمة  كرمانشاه: 
تقبل أي أزمة أو انعدام لألمن في المنطقة، 
أي  أن  يعلموا  أن  واشنطن وحلفائها  وعلى 
خطأ سيقابل برد قاس ومؤسف من إيران« 
المرة  هي  وهذه  رويترز،  أوردت  حسبما 
اإليراني  الرئيس  فيها  يعلق  التي  الثانية 
المحافظ المتشدد على جولة بايدن للمنطقة، 
زيارة  إن  أيضاً  الماضي  األربعاء  قال  فقد 

بايدن لن تحقق »األمن« للدولة العبرية.
لجهود  الشديدة  معارضتها  إسرائيل  وتبدي 
والقوى  إيران  بين  النووي  االتفاق  إحياء 

أن  لطهران  وسبق  الكبرى، 
اتهمتها بالضلوع في عمليات 
منشآتها  طالت  تخريب 
وسبق  لعلمائها،  واغتياالت 
أن  اإليرانية،  للخارجية 
حذّرت من أن طرح الواليات 
بين  التعاون  تعزيز  المتحدة 
مجال  في  اإلقليميين  حلفائها 

الدفاع الجوي.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
اإليرانية، ناصر كنعاني، في 
مؤتمره الصحفي األسبوعي، 
المتحدة  الواليات  إنشاء  إن 
في  عسكرية  لتحالفات 

اإلقليمي،  األمن  يضمن  لن  المنطقة 
»سياسة  بأن  الصحفيين،  أمام  وصرح 
العسكرية،  والتشكيالت  المجموعات  إنشاء 
خارج  من  بلد  إشراف  تحت  خصوصا 
المنطقة، لن تساهم بالتأكيد في تحقيق األمن 

واالستقرار«، معتبراً أن »األمن ال يُشترى 
وال يتم استيراده«، وعبر عن اعتقاده، بأن 
ال  المنطقة  في  واألمن  االستقرار  تحقيق 
بين  الجماعي  التعاون  من خالل  يتم سوى 
الدول اإلقليمية التي هي المعنية الفعلية بهذه 

المنطقة وحمايتها.

أمريكا وإسرائيل تؤكدان منع إيران من امتالك 
سالح نووي

الواليات  رئيسا  تعهد   - األخبار  مركز 
التي  الزيارة  خالل  وإسرائيل  المتحدة 
قام بها الرئيس األمريكي إلسرائيل يوم 
الشهر  من  عشر  الرابع  في  الخميس 
سالح  امتالك  من  إيران  بمنع  الجاري، 
نووي بما في ذلك عن طريق »استخدام 
المتاحة  الوطنية«  القوة  عناصر  كل 
بين  مشترك  بيان  لنص  وفقا  لواشنطن 

الجانبين.
األمريكي  الدعم  على  البيان  أكد  كما 
في  اإلسرائيلي  العسكري  للتفوق 
منح  خالل  من  ذلك  في  بما  المنطقة 

عسكرية مستقبلية.
وأشار البيان إلى أن البلدين سيتعاونان 
في مشروعات دفاعية جديدة من بينها 
بالليزر،  تعمل  اعتراضية  منظومات 
موضحاً أن أمريكا تدعم دور إسرائيل 
أي  لردع  قوي  إقليمي  هيكل  في 

عدوان.
دعمها  على  التأكيد  أمريكا  وجددت 
مع  للعمل  واستعدادها  الدولتين  لحل 
هذا  أجل  من  والفلسطينيين  إسرائيل 

الهدف، وفقاً للبيان المشترك.
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قامشلو/ رشا علي - أكد الكاتب، والمحلل السياسي مصطفى عبدو أن هدف االحتالل 
حيال هجومه على مناطق شمال وشرق سوريا، هو كسر إرادة الشعوب، وأشار إلى 
أن موقف الدول الضامنة، وخاصة الواليات المتحدة، وروسيا موقف ضبابي حتى اآلن، 

على الرغم من رفضهما الهجوم التركي من حيث المبدأ. 

مصطفى عبدو: المقاومة واإلرادة الصلبة لشعوب 
المنطقة، سينتصران على جبروت الطغاة

فيروز خليل: واثقون من حتمية النصر النهائي لقواتنا، 
ولرديفها، شعوب المنطقة

مستمر  بشكل  التركي  االحتالل  دولة  تقوم 
المنطقة،  ولشعوب  الكردي،  للشعب  عداءها 
المرتزقة  وللمجموعات  لداعش،  الدعم  بتقديم 
متزعمي  وإيواء  المسميات،  من  كثير  تحت 
مرتزقة داعش في المناطق المحتلة، وصوالً 
الحتالل عفرين، وسري كانيه، وكري سبي، 
والتغيير الديمغرافي، الذي يطال تلك المناطق، 
والقصف اليومي المستمر على المواطنين في 
قرى، وبلدات شمال وشرق سوريا، والذي يعدّ 
للقوانين، وللمواثيق  انتهاكاً واضحاً وصارخاً 

الدولية.

التخلص من األزمة الداخلية 
الرتكية

التقت صحيفتنا »روناهي« مع  السياق،  وفي 
عبدو،  مصطفى  السياسي  والمحلل  الكاتب 
والذي أشار في بداية حديثه إلى أن هذه ليست 
التي يهدد  المرة األولى، ولن تكون األخيرة، 
بها رأس النظام الفاشي التركي أردوغان بأن 
بالده ستشن هجوماً جديداً على شمال وشرق 
تصريحات  في  المرة  هذه  فالالفت  سوريا، 
»سنقوم  قولهم:  مسؤوليه  وكبار  أردوغان، 

بعملية سيتفهمها المجتمع الدولي«.
تصريحات  من  »نستنتج  عبدو:  وتابع 

في  لتركيا  الرئيسي  الهدف  أن  أردوغان، 
المتآلفة  الشعوب  إرادة  كسر  هو  سوريا، 
وحكومته  أردوغان  وأن  خاصة،  والمتكاتفة، 
أن  يمكنها  الشعوب  أن  أعينهما،  بأم  يريان 
قد  األمر  وهذا  ووئام،  وفاق  في  سوية  تعيش 
تركيا  في  المتعايشة  الشعوب  مشاعر  يحرك 
االحتالل  لدولة  بالنسبة  اآلخر  واألمر  أيضاً، 
الواليات  من  كل  على  الضغط  هو  التركي 
تعاني  تركيا  أن  وخاصة  وروسيا،  المتحدة 
الليرة،  وهبوط  التضخم،  معدل  ارتفاع  من 
للغاية،  صعبة  اقتصادية  مشاكل  وظهور 
لسياسة  كثيرة  بانتقادات  التلويح  إلى  أدت 
صعود  عن  ناهيك  االقتصادية،  أردوغان 
تركيا  يدفع  ما  وهذا  ضده،  المعارضة  لهجة 
للتلويح بشكل مستمر بإطالق هجوم جديد على 
مشكالته  من  للهروب  سوريا؛  وشرق  شمال 

الداخلية«.
وتابع عبدو إلى أن التهديد األخير ألردوغان، 
هذه المرة، أكثر جدية نظراً إلى توقيته وسياقه، 
وثيق  بشكل  والسياق  التوقيت  يرتبط  حيث 
وانشغال  أوكرانيا،  على  الروسية  بالحرب 
في  يأتي  الجديد  التركي  التهديد  بها،  موسكو 
سوري  الجئ  مليون  إعادة  عن  الحديث  ظل 
إلى بالدهم، كما تدعي تركيا، وقال: »ال يمكن 
الرئيسي  هدفه  بالهجمات  التلويح  إن  القول: 
وواشنطن،  موسكو،  من  كل  على  الضغط 
وتذكيرهما بالتزاماتهما وفق التفاهمات السابقة 
مع تركيا، وبالتالي يمكن على سبيل االحتمال 
تؤجل  قد  جديدة،  تفاهمات  حصول  توقع 
الحد  حققت  إن  الراهن،  الوقت  في  الهجمات 

األدنى من المطالب التركية«.
تنتظر  ال  أنها  أثبتت  »أنقرة  عبدو:  وأوضح 
موافقة كاملة من الواليات المتحدة، وروسيا، 
رغم  عسكرية  هجمات  تشن  أن  يمكن  وأنها 
معارضتهما، وهو ما يجعل الحديث المستجد 
ويجعل  سوابقه،  عن  مختلفاً  الهجوم  عن 
المرات  من  أكبر  الهجمات  شن  احتماالت 
السابقة، وما يدعم هذه الفرضية، أن الظروف 
على  المتحدة  الواليات  تدفع  قد  الذكر  سالفة 
الهجوم  عن  الطرف  لغض  التحديد؛  وجه 
التركي، وعندما يتم النظر للمعطيات الميدانية 
والسياسية، يمكن القول: إن هجمات موسعة، 
وكما تريدها تركيا لن تحدث، ولن يكون هناك 

الواسع  الهجوم  المنطقة،  لكامل  استهداف 
فيما  يبقى  ولكنه  الراهن،  الوقت  في  مستبعد 
مرحلية، وهي في صلب  أهدافاً  بأنقرة  يتعلق 

الرؤية المستقبلية للدولة المحتلة التركية«.

القوى الدولية قادرة عىل نزع 
فتيل الحرب

وتطرق عبدو إلى التفاهم الحاصل بين قوات 
دمشق:  وحكومة  )قسد(،  الديمقراطية  سوريا 
تفاهم  يتبعها  ان  يجب  العسكرية  التفاهمات 
حكومة  تتمسك  الذي  الوقت  في  سياسي، 

دمشق، و«اإلدارة الذاتية« برؤيتهما للحل.
مصطفى  السياسي  والمحلل  الكاتب  واختتم 
تركيا  تقف  كلها،  عبدو حديثه: »في األحوال 

واألخيرة  وواشنطن،  موسكو  بين  حائرة 
من  الهجوم  فتيل  نزع  على  قادرة  تحديداً 
عضو  إلرسال  دفعها  ما  هذا  وربما  جذوره، 
ليندسي  السيناتور  األمريكي  الشيوخ  مجلس 
غراهام إلى تركيا، ومن ثم باشور كردستان، 
ومناطق شمال وشرق سوريا، والذي صرح 
أنه »من الضروري أن نعترف  قبل زيارته: 
بمخاوف األمن القومي المشروعة لتركيا، وأن 
ننشئ مناطق عازلة بين العناصر، التي تعدّها 
تركيا جماعات إرهابية، وأن ندعم أولئك الذين 
الخالفة،  ُسمى  ما  على  القضاء  في  ساعدونا 

لنضمن عدم ظهور داعش مرة أخرى«.
 وعدّ غراهام: »إن هذه المشكلة المعقدة يجب 
الكونغرس،  يعمل  أن  الضروري  فمن  حلها، 
فوات  قبل  حل  إليجاد  معاً  بايدن  وإدارة 

األوان«.

في  المرأة  منسقة  أكدت  ـ  الرقة  روناهي/ 
شمال وشرق سوريا، فيروز خليل أن الهدف 
األساسي للهجوم التركي على مناطق شمال 
وشرق سوريا، خلق الفوضى، ونشر الخوف 
من  المنطقة  إلفراغ  األهالي؛  بين  والبلبلة 
شمال  في  المرأة  أن  إلى  وأشارت  أهلها، 
إلى  وصلت  حتى  ناضلت  سوريا،  وشرق 
في  القيادة  مراكز  من  متقدمة  مستويات 

مفاصل االدارة الذاتية. 

تركيا عدوة الشعوب الحرة

فيروز  تحدثت  الموضوع  هذا  وحول 
لصحيفتنا: »المرأة في شمال وشرق سوريا، 
التنظيمي  المجال  عبر  شخصيتها  ببناء  بدأت 
على  وعملت  أيضاً،  والعسكري  واإلداري، 
بناء مجتمع ديمقراطي أخالقي، يسوده الوئام 

والسالم والتسامح«. 
أنها  التركية،  الدولة  نتهم  »نحن  وتابعت: 
عدوة لشعوب شمال وشرق سوريا، والشعب 
السوري بكل أطيافه، لكننا في الوقت ذاته نتهم 
الدولة السورية، أنها ال تبالي بما يجري على 

األمريكيين  أن موقف  كما  السورية،  األرض 
التركية  الهجمات  حيال  إدانة  والروس، محل 

على شمال وشرق سوريا«. 
وأكدت فيروز: »إن األمان واالستقرار، اللذين 
ينعمان به شعوب شمال وشرق سوريا، لم يأت 
من فراغ، بل جاء بفضل التضحيات الجسام، 
التي قدمتها شعوب المنطقة، والمنطقة اآلمنة، 
األراضي  على  بإقامتها  تركيا  تدعي  التي 
السورية، ال عالقة لها بالسوريين، بل الهدف 
منها المزيد من االحتالل، ومن السيطرة على 

األراضي وعلى خيرات البالد«. 

لها  التركية  الدولة  »إن  فيروز:  وأوضحت 
المنطقة  إقامة  خالل  من  احتاللية  طموحات 
اآلمنة، وهدفها ضرب استقرار المنطقة، من 
خالياه؛  وتقوية  لداعش،  الدعم  تقديم  خالل 
الشخصيات  تستهدف  جديدة  بهجمات  للقيام 
في  واألمنية  العسكرية،  والقوات  الوطنية، 
المنطقة، ونحن، نساء، شمال وشرق سوريا، 
عام،  بشكل  سوريا  نساء  مع  تنسيقات  لدينا 
مكتسباتنا،  عن  الدفاع  على  دائماً  سنعمل 
المخططات  الممكنة، إلفشال  الوسائل  وبشتى 

كلها، التي تستهدف شعوبنا«. 
 

النضال حتى تحقيق األهداف

وشرق  شمال  نساء،  »نحن،  فيروز:  وبينت 
سوريا، ضّحينا بالكثير من الشهداء، من أجل 
وسنناضل،  تحققت،  التي  المكتسبات،  حماية 
أننا  كما  كلها،  األهداف  تحقيق  حتى  ونقاوم 
واألحكام  األساسية،  المبادئ  لتطبيق  نسعى 
الخاصة الصادرة بما يخص المرأة في شمال 
عن  بالدفاع  نتوانى  ولن  سوريا،  وشرق 
أرضنا، وعن شعبنا بالوسائل المتاحة، ونعاهد 
النبيلة  خطاهم  على  قدما  بالمضي  شهداءنا، 
ونوعدهم  واإلنسان،  األرض  حررت  التي 
أن نتصدى للهجمات، التي تستهدف النيل من 

إرادتنا«. 
شمال  في  النساء،  »نحن،  فيروز:  وأكدت 
لالحتالل  رسالة  نوجه  سوريا،  وشرق 
التركي، أن عليه مراجعة حساباته، وأن يعلم 
لمخططاتهم،  ترضخ  لن  الحرة،  الشعوب  أن 

وأنها ستقاوم حتى آخر قطرة من دمائها، كما 
أن عليها أن تحترم حقوق الدول المجاورة لها، 
الدولية،  والمواثيق  القوانين  على  تتعدى  وأال 
وأال  أرضها،  على  الدول  سيادة  تنتهك  وأال 
أقرتها  التي  االنسان،  حقوق  على  تتجاوز 

القوانين الدولية«.
دولة  »على  حديثها:  خليل  فيروز  واختتمت   
الشعوب  إرادة  أن  تعي  أن  التركي،  االحتالل 
تقهر  أن  يمكن  ال  سوريا،  وشرق  شمال  في 
نحن  وبخاصة  التركية،  الحرب  آلة  أمام 
المقاومة،  طريق  اختارت  وشعوبنا  النساء، 
وصد أي هجوم محتمل، ونحن قادرون على 
حق،   أصحاب  ألننا  الهجمات،  هذه  إفشال 
على  يعتمد  الذاتية مشروع  اإلدارة  ومشروع 
الذي  المشروع،  الديمقراطية،  األمة  مشروع 
يحقق العدالة والمساواة بين الجميع، وال فرق 
وغيرهم  والسرياني  والكردي،  العربي،  بين 
عملية  في  يشارك  الكل  المنطقة،  شعوب  من 
متأكدون  ونحن  والدفاع،  والتحرير،  البناء، 

بأن النصر يكون حليفنا في النهاية«.

منطقة أردوغان »اآلمنة«... مالذ لإلرهابيين وللمرتزقة  
وعالقات وثيقة تترك دونما محاسبة...!

برخدان جيان

ما  في  داعش  قيادات  أبرز  أحد  مقتل  أثار 
يعرف بـ )المنطقة اآلمنة(، التي تحاول الدولة 
من  انطالقاً  إلقامتها  الترويج  المحتلة  التركية 
السورية  األرض  على  تحتلها  التي  المناطق، 
... أثار مدى االرتباط الوثيق، والمتجذر بين 
داعش...  ومرتزقة  المحتلة  التركية  الدولة 
في  واستخدامهم  للمرتزقة،  واحتضانها 

هجماتها العدوانية في كل مرة.
الجديدة،  الداعشية«  »الشخصية  أن  تبين  فقد 
التحالف  عمليات  قبل  من  استهدافها  تم  التي 
التابعة  )جندريسة(  ناحية  في  قتل  قد  الدولي 
المخطط  ويعد  المحتلة،  عفرين  لمقاطعة 
المناطق،  من  عدد  في  إرهابية  عمليات  لعدة 
عبر  المتفجرات  نقل  الشخص  هذا  وتولى 
بتسهيل  اإلجرامية،  عملياته  لتنفيذ  الحدود؛ 
كبير وواضح من قبل الدولة التركية المحتلة، 
لتنقل  مصراعيها  على  حدودها  فتحت  التي 
العناصر المرتزقة بين حدود الدولة التركية، 

واألراضي السورية.

استهداف للمرتزقة كاشف 
»للربيب«

فقد أعلنت )القيادة المركزية األمريكية( في الـ 
12 من تموز الجاري عن مقتل زعيم داعش 
»ماهر العكال« الذي ينحدر من قرية سلوك، 
التابعة لمقاطعة تل أبيض/ كري سبي، وتعود 
أهمية استهداف »العكال« كونه يحتل المرتبة 
الرابعة بين أهم زعماء مرتزقة داعش، كما، 
وشاركت عائلته في الهجوم على كوباني عام 
منطقتي  في  حالياً  أفرادها  ويعيش   ،2014
تركيا  قبل  من  المحتلتين  وعفرين  الباب 
بالوثائق، واإلمكانات، التي قدّمتها لهم الدولة 

التركية.
الوثيقة  العالقة  تكشف  األحداث  هذه 
حسب  التركية  الدولة  وبين  داعش،  بين 

»مراقبين«... وخاصة في المناطق الخاضعة 
يوم،  بعد  يوماً  ومرتزقته  التركي،  لالحتالل 
من  بالرغم  الدولي  المجتمع  صمت  ظل  في 
قوات  لدى  الموجودة  كلها،  والوثائق  األدلة 
بشأن  الذاتية  واإلدارة  الديمقراطية،  سوريا 
الدولة  محاكمة  لعدم  ونتيجةً  العالقات،  هذه 
التركية على هذه العالقات، فإّن تلك المناطق 
تصبح »مناطق آمنة« لمرتزقة داعش، الذين 
تتبناهم الدولة التركية، وتنّظمهم، وتهدّد الدولة 
وشرق  شمال  باحتالل  ومرتزقتها  التركية، 
ويشكل  داعش،  إحياء  إعادة  أجل  من  سوريا 
إلعادة  التركية  االحتاللية  للهجمات  دعماً 

إحيائه من جديد.
الدولة  تتبناهم  الذين  المرتزقة،  ويواصل 
التركية وجودهم في المناطق المحتلة في ظل 
الدعم، والتدريب، الذي يتلقونه في معسكرات 
بالرغم  التركية  االستخبارات  إشراف  تحت 
سوريا  وقوات  الدولي،  التحالف  تنفيذ  من 
في  تواجدهم  ضد  عمليات  لعدة  الديمقراطية 
تلك المنطقة؛ ليشّكلوا خطراً على العالم أجمع 

الدعم  استمرار  أن  يرى »محللون«  في حين 
التركي ال يُشكل »حاّلً جذرياً« ودائماً لُمحاسبة 
أسماءهم،  غيّروا  الذين  والمرتزقة،  داعش، 
نفذت  التي  العملية،  تُعدّ  ال  السياق  هذا  وفي 
ضد زعيم داعش ماهر العكال العملية األولى، 
ضد  الدولي  التحالف  ونفّذ  كما  األخيرة.  وال 
داعش بقيادة الواليات المتحدة األمريكية عدة 
داعش  قيادات  استهدفت  وانزاالت  عمليات، 
داخلة  بأنها  أنقرة  تتدعي  التي  المناطق،  في 
اآلمنة«  »المنطقة  االحتاللي  مخططها  في 
منها عمليةً في مدينة جرابلس المحتلة، وعلى 
إثره ألقي القبض على )هاني أحمد الكردي(، 
وهو أحد زعماء داعش، وقد تبيّن بأن »هاني 
الرقة،  في  لداعش  سابقاً  أمير  كان  الكردي« 
أخرى،  بعملية  الدولي«  »التحالف  وأتبعها 
قتل على أثرها متزعم مرتزقة داعش وخليفة 
)البغدادي(... )أبو إبراهيم الهاشمي القريشي( 
سوريا  قوات  مع  مشتركة  عمليٍة  خالل 
وجاءت  التركية،  الحدود  على  الديمقراطية 
مبنى  على  األمريكية  الخاصة  القوات  غارة 
بين  مشتركة  عملية  من  أيام  بعد  القريشي، 
الواليات المتحدة، وقوات سوريا الديمقراطية 
الحسكة  في  لداعش  اقتحام سجن  لقمع  )قسد( 
في شمال وشرق سوريا، والذي كان يهدف إلى 
إخراج 5000 من عناصر داعش المرتزقة، 
من  الديمقراطية  سوريا  قوات  تمكنت  حيث 
بعد  بنجاح  السجن  من  الهروب  عملية  إحباط 
أيام، لكن بعد تقرير عمل، تم تداوله بعد الغارة 
قدمت  التركي  االحتالل  دولة  أن  إلى  أشار 

أسلحة لداعش ومالذاً لقادتها.

قسد تُشارك يف عمليات محاربة 
اإلرهاب

قوات سوريا  أن  يرى »محللون عسكريون« 
بالتنسيق  عالية  كفاءة  أثبتت  الديمقراطية 
لمحاربة  الدولي  التحالف  مع  والتعاون 
اإلرهاب في عدد من العمليات العسكرية، التي 
كان لها دور بارز في المجالين )االستخباراتي 

ـ العملياتي(، وكانت رأس الحربة في محاربته 
)الرقة(  مدينة  اختيرت  الذي  معقله،  في 
عاصمة له على مدار عدة سنوات، كما قادت 
الذي  )الباغوز(،  على  الهجوم  القوات  تلك 
معركتهم  لخوض  مكاناً  المرتزقة  اختاره 

األخيرة، والخاسرة في نيسان 2019.
)سجن  اقتحام  أن   »مراقبون«  وأوضح 
بتنسيق  كان  منه  السجناء  وإخراج  الحسكة( 
من القريشي، زعيم داعش، لكن الهروب من 
السجن والقضاء عليه، يتركان تساؤالت حول 
حيث  المرتزقة...؟!،  مواجهة  في  تركيا  دور 
كان القريشي يختبئ على بعد 15 كيلومتراً فقط 
البغدادي،  بكر  أبو  فيه  قُتل  الذي  المكان،  من 
مجمع  وتحت  لداعش،  كزعيم  قريشي  سلف 
عبر  تمتد  األنفاق،  من  شبكة  كانت  البغدادي 
الحدود إلى تركيا عبر األراضي، التي تسيطر 
عليها تركيا في سوريا... ما يثبت، أن المناطق 
لداعش،  مالذات  أصبحت  قد  كاملة  المحتلة 
كما وأظهرت أحداث )سجن الحسكة( الشراكة 
وقوات سوريا  الدولي،  التحالف  عمليات  بين 

الديمقراطية، ومدى فعاليتها وكفاءتها العالية، 
ومنذ عام 2013، لعبت الحكومة التركية دوراُ 
فعااًل في صعود مرتزقة داعش في ذلك العام.
دعم  أن  آخرون«  »محللون  يؤكد  حين  في 
الرئيس  رفض  بعد  جاء  داعش  مرتزقة 
فرض  أوباما(  )باراك  السابق  األمريكي 
عسكرية  ضربات  شن  »تشرعن«  خطة 
باستخدام  اتهامها  بعد  دمشق«  على »حكومة 
بريف  الغوطة  لمهاجمة  الكيماوية؛  األسلحة 
كان  لذلك  2013؛  عام  من  آب  في  دمشق 
رد »أردوغان« هو دعم المرتزقة، والسماح  
بتدفق عناصرها الدواعش  عبر ما بات يُعرف 
بـ »الطريق الجهادي السريع«، الذي يمتد من 
عبر  حيث  الرقة،  مدينة  إلى  أورفا(  )شانلي 
أجنبي من حوالي  ألف مرتزق  أكثر من 40 
فقد  وعليه  سوريا،  إلى  تركيا  عبر  دولة   80
صرح نائب الرئيس األمريكي )جو بايدن( في 
التركية  الدولة  بضلوع  )أوباما(  رئاسة  فترة 
وتسهيل عبورهم  المرتزقة،  دعم  في  المحتلة 
تشرين  بتاريخ  ذلك  كان  أراضيها...  عبر 
جامعة  في  له  تصريح  خالل   2014 األول 
الدولة  غضب  أثار  الذي  األمر  هارفارد.... 

التركية آنذاك. 

دعم للمرتزقة وخلق الذرائع 
الحتالل سوريا

بحوزة  كان  »التقارير«  بعض  وحسب 
عناصر داعش أسلحة تركية بعالمات تركية، 
الديمقراطية  سوريا  قوات  مقاتلو  استعادها 
تم  التي  األسلحة  وكانت  الحسكة،  عملية  بعد 
المعارضة  جماعات  من  عليها  االستيالء 
المدعومة من تركيا صادرة عن الناتو، وكان 
من  بالقرب  القريشي(  ـ  )البغدادي  مجمعا 
بالعمالء  تعج  التي  في حلب،  التركية  الحدود 
والمخابرات التركية؛ ما يدل، وبشكل صريح، 
في  اإلرهابية  الشخصيات  هذه  تواجد  بأنه 
إذ  تركيا،  قبل  من  بتسهيل  هو  المناطق،  تلك 
أكثر  من  اثنان  يتمكن  أن  المحتمل  غير  ومن 
االختباء  من  العالم  في  المطلوبين  اإلرهابيين 
يُعرف  أن  دون  الجميع،  من  مرأى  على 
يُعرف  ما  وجود  جانب  الى  وجودهما،  مكان 
من  المدعوم  السوري«  الوطني  »الجيش  بـ 
المرتزقة  من  تحالف  عن  عبارة  هو  تركيا، 
أعضاء  من  العديد  يضم  والذي  واإلرهابيين، 
مرتزقة داعش، والقاعدة »سابقًا«، حيث تقوم 
قوات  هجمات  من  بحمايتهم  التركية  الدولة 
حكومة دمشق، والطائرات الحربية الروسية.

وداعش  أنقرة  بين  المشبوهة  العالقة  تعد  لم 
خالل  كشف  ما  كل  ورغم  الكتمان،  طي 
السنوات األخيرة عن الدعم التركي للمرتزقة، 
واإلرهابين على األراضي السورية، والعمل 
على التهديد بفرار آالف المعتقلين من مرتزقة 

الذاتية  اإلدارة  في سجون  المتواجدين  داعش 
لشمال وشرق سوريا، والذين يشكلون خطراً 
وقد  فرارهم،  حالة  في  بأسره  العالم  على 
اتضح هذا األمر خالل عملية محاولة الفرار 
الجماعي للمرتزقة من سجن الحسكة مؤخراً، 
المتحدة  الواليات  إن  خبراء«   « يعتقد  وعليه 
تشنها  قد  هجمات،  أي  تؤيد  لن  األمريكية، 
التهديدات  بعد  وخاصة  لحظة،  أي  في  أنقرة 
األخيرة بشن غزو وشيك على المنطقة، وهذا 
مسؤوليها،  لسان  على  »واشنطن«  أكدته  ما 
مرتزقة  هزيمة  في  شاركت  بعدما  أنها  حيث 
من  القريبة  المنطقة  في  تكون  لن  داعش، 
الحدود التركية، وحّملت أنقرة المسؤولية عن 
والتنظيمات  داعش،  مرتزقة  عناصر  تواجد 

اإلرهابية األخرى. 

عالقات أنقرة املشبوهة 
والعالنية... وال محاسبة...!

»خورشيد  التركية  الشؤون  في  الخبير  يرى 
صدور  شهدا  الماضيين  العامين  أن  دلي« 
مئات  قدمت  عدة،  دولية  وتقارير  تحقيقات، 
الشواهد على روابط بين مرتزقة داعش، وبين 
أبرزها  كان  الدالئل  تلك  أن  الى  الفتاً  أنقرة، 
قوات  خاضتها  التي  األخيرة،  المعارك  في  
) شرق  الباغوز  بلدة  في  الديمقراطية  سوريا 
دير الزور(، وهي آخر معقل للمرتزقة حيث 
وبحوزتهم  المرتزقة،  من  الكثير  اعتقال  تم 
العالقة  عن  ناهيك  تركية،  سفر  جوازات 
الذي  تركيا،  وبين  داعش،  بين  المشبوهة 
يكشف النقاب كذلك عن »تجارة النفط« التي 
تمت بينهما سراً، عبر عمليات تهريب خدمت 

مصالح الطرفين على حد سواء... فأنقرة تمول 
وجيوب  جهة،  من  المنطقة  لتدمير  »داعش« 
النظام التركي تمتلئ باألموال من جهة أخرى.
ومرتزقة  التركي،  النظام  بين  العالقة  هذه 
حكومة  »مسألة  قضية  أثارت  داعش 
المعارضة  قبل  من  فعلتها  على  أردوغان« 
التركية، إذ يكشف الكاتب، والباحث السياسي 
حزب  نواب  من  عدد  تقديم  عن  غوك  جواد 
الشعب الجمهوري المعارض، مقترحا يقضي 
بضرورة خضوع المسؤولين المتورطين كلهم 
بعالقات مع »داعش« للمساءلة أمام القضاء.

يقل  ال  آخر  سؤال  يبرز  ذاته،  السياق  وفي 
أهمية... لَم لم تالحق الواليات المتحدة الحكومة 
وتتدخل  االتهامات،  تلك  خلفية  التركية، على 
إليقاف تلك العمليات؟ علما أن واشنطن شكلت 
تحالفا دولياً، كان هدفه األساسي القضاء على 
ويفسر  تمويله،  مصادر  وقطع  »داعش«، 
مستشار )مركز سياسات الخليج في واشنطن 
تركيا  »في  قائال:  األمر  كاراسيك(  ثيودور 
طرق عدة لتهريب النفط والكثير من البضائع، 
تعقب  الدولي  التحالف  أهداف  بين  من  وكان 
تلك الطرق... لكن واشنطن وفقاً »لكاراسيك« 
القوافل داخل  أنه من الخطر تعقب تلك  رأت 
تأكدها  عدم  إلى  بالنظر  التركية،  األراضي 
ينقل، وإذا كان ثمة بضائع أخرى  مما  أحياناً 
في  مترددة  واشنطن  كانت  لهذا  نفطية،  غير 

تعقب هذه الحاويات.
ما  بكل  تكتِف  لم  المشبوهة  العالقات  تقارير 
سبق، وإنما ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ تحدثت 
عن احتفاظ »داعش« بتمثيل داخل تركيا، من 
في  االستمرار  على  المرتزقة  مساعدة  شأنه 
مرورهم  ويسهل  األجانب،  المرتزقة  استقبال 

إلى المناطق الحدودية مع سوريا.
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کاوە نادر قادر

 كل األحداث والتحركات التي تشهدها منطقة 
الوفد  زيارة  ذلك  في  بما  األوسط،  الشرق 
إلى  جراهام  السيناتور  برئاسة  األمريكي 
كردستان«  »غرب  آفا  وروج  أربيل  هولير/ 
بايدن  وزيارة  يوليو،  تموز/   5 في  وأنقرة 
السعودية  العربية  والمملكة  إسرائيل  إلى 
يومي   13- 16 تموز للقاء الملك وولي العهد 
ومشاركة  الشهر  هذا  من   15 في  السعودي 
بايدن في قمة خليجية في مدينة جدة، بحضور 
باسم  المعروفة  والعراق  واألردن  قادة مصر 
GCC+3 ولقاء فالديمير بوتين ورجب طيب 
رئيسي  إبراهيم  اإليراني  بالرئيس  أردوغان 

في 19 يوليو/ تموز في طهران. 
فإنه  المراقبين؛  من  العديد  اعتقاد  وبحسب 

من الوارد حدوث تغييرات كثيرة بالمعادالت 
السلطات  ومواقف  واالصطفافات  السياسية 
والمسؤولين، فبعد هذه اللقاءات، هنا يمكن أن 

نقول:
السياسية  الصراعات  إفرازات  أن  يبدو  ـ 
وتحالفات الحرب األوكرانية بدأت تظهر في 
الدول  الشرق األوسط، وهذا يعني أن موقف 
فيها والقوى الفاعلة في المنطقة تشهد تغيرات، 
والخالفات  النزاعات  لهذه  يمكن  وبالتالي 
إلى صراعات عسكرية.  تتحول  أن  السياسية 
للواليات  رسالة  بتوجيه  معنية  إسرائيل  ـ 
اإلقليمية  اللعبة  “مفاتيح  بأن  تفيد  المتحدة، 
أبيب وليست في واشنطن”،  أصبحت في تل 
وتحاول بسط هيمنتها على المنطقة، براً وجواً 
لعام  اإلبراهيمية  االتفاقية  وتوسيع  وبحراً، 
رحلة  وتهدف  الدول،  من  عدد  مع   2020

بايدن إلى تعزيز االستقرار اإلقليمي، وتعميق 
اندماج إسرائيل في المنطقة، ومواجهة النفوذ 
كما  والصيني«،  الروسي  والعدوان  اإليراني 

تزعم الصحافة الغربية.
األمريكية  المتحدة  الواليات  تولي  الواقع،  في 
صراع  وأيضاً  األوسط  للشرق  كبيرة  أهمية 

أوكرانيا وروسيا، لألسباب التالية:
النفط  صادرات  قطع  اآلن  روسيا  تختبر  ـ 
لقطعها  أيام  عشرة  لمدة  أوروبا  إلى  والغاز 
فيما بعد نهائياً، والبديل الوحيد إلمداد أوروبا 
بالغاز في الشتاء القادم والقارص هي الطاقة 

الشرق أوسطية وخاصةً السعودية.
أكثر  الشرق األوسط  القواعد األمريكية في  ـ 
قواعد  أي  من  والنوع  الكم  حيث  من  تسليحاً 
أخرى في العالم، ووفقاً لمستشارين عسكريين، 
اآلن  األمريكية  المتحدة  الواليات  تستخدم 
في  الروسية  القوات  ومهاجمة  أوكرانيا  لدعم 

أوكرانيا.
الجنوبية  الحدود  من  قريب  األوسط  الشرق  ـ 
لروسيا ويمكن اعتبارها موقعاً استراتيجياً في 

حالة استمرار الصراع مع روسيا.
قنبلة  المتالك  الغرب  مع  إيران  صراع  ـ 
إسرائيل  له  ترتاح  الذي ال  األمر  نووية وهو 
في المقابل تحتاج إسرائيل إلى المجال الجوي 
مع  عسكري  تصعيد  أي  الحتمال  للمنطقة 
إيران في المقابل يحتاج العرب إلى قوة دعم 

محلي )الناتو الشرق األوسطي(.
محتلي  دول  أن  هو  هنا  مالحظته  يمكن  ما 
إطالقاً،  مستقرة  حالة  في  ليست  كردستان 
العسكرية  المعادالت  في  الدخول  وتحاول 
يتم  التي  السياسية  واالصطفافات  واألمنية 
الفرص  كل  في  اإلقليم  في  حالياً  تقديمها 

المتاحة خاصةً:
كردستان  محتلي  انقسام  من  الرغم  على  ـ 
والصراعات  الخالفات  ووجود  جبهتين  إلى 
الكبيرة بينهما، فإن همهم األساسي هو محاربة 

قضية كردستان.
وإيران  بتركيا  الصراع  يتعلق  ما  وبقدر  ـ 
الشرق  قلب  تشكل  التي  والعراق  وسوريا 
دينمو كل  فإن قضية كردستان هي  األوسط، 
للقاءات  الرئيسية  والمواضيع  التحركات  هذه 
واجتماعات المسؤولين التي تعقد بين مسؤولي 

تلك الدول.
كيف ينظرون إلى قضية كردستان ويخططون 
لها سواء الجهات المعادية أم الودية فال يمكن 
ألحد إنكار الحركة الوطنية الكردستانية كقوة 
سياسية وعسكرية وشعبية في المنطقة، ألنها 
في  ورأيها  الخاصة  استراتيجيتها  اآلن  لديها 
إما  التي ال يمكن تجاهلها،  األحداث اإلقليمية 
وضعها وحصرها في مأزق أو تهميشها عن 
العشرين،  القرن  في  لها  األحداث، كما حدث 

هذا أمر صعب.
أعداء  قبل  من  خبيثة  خطط  هناك  تكون  قد   
ذلك،  ومع  بعضها،  تنفيذ  ويمكن  كردستان 
)أسر  األحداث  مسلسل  أن  معرفة،  من  بد  ال 
القائد عبد هللا أوجالن، احتالل عفرين، وسري 
الكرد  ومذبحة  وكركوك  سبي  وكري  كانيه، 
اإليزيديين في شنكال...إلخ(. على مدى العقود 
الماضية يخبرنا بحجم ومدى انعكاساتها سلباً 
ضد الفاعلين، في توسيع وتقوية فكرة الوحدة 
كردستان  أبناء  إحساس  تزايد  ومدى  الوطنية 
بالظلم الذي يمارسه محتلو كردستان وبقضية 

وطنهم المحتل والمقّسم.

آراءثقـــافة 107

 التنقيب
 األثري
 وعلم
اآلثار

في بداية خمسينات القرن املاضي، بدأت أول 
حفرية أثرية في مدينة »الرقة«، نفذتها بعثة 
»نسيب  املمتاز  الفني  إشراف  حتت  وطنية، 
القصور  منطقة  في  اهلل،  رحمه  صليبي« 
العباسية، وفي حديث مع أحد العاملني مع 
أّن  كيف  استغربوا  أنهم  لي:  قال  البعثة، 
حملة  يقود  العمر،  مقتبل  في  سورياً  شاباً 
أساليب  في  العلم  على  تعتمد  منظمة، 
مخططات  لديه  يكون  وكيف  عملها، 
جاء  أين  من  مستفسراً:  املوقع،  عن  جاهزة 
هذا الشاب بهذه اخملططات؟ حينها أجبته: 
واملتاحف،  اآلثار  علم  اسمه  علم  هناك 
قورن  ما  إذا  نسبياً،  احلديثة  العلوم  من  وهو 
بدأمت  وحني  األخرى،  العلوم  ومبسيرة  بتطور 
العباسية،  القصور  موقع  في  حفرياتكم 
من  الرغم  على  احلديث  اآلثار  علم  كان 
حداثته، قد حقق أروع االكتشافات في تاريخ 
تطور اإلنسان، منذ أن وجد على هذه األرض، 
والفطرة،  الهمجية  عهود  من  وانتقاله 
تلك العهود، التي شغلت اجلزء األعظم من 
املثيرة  التجربة  تلك  أن دخل في  إلى  حياته، 

في حياته بإنشاء احلضارة واملدنية.

التطّور  مراحل  عن  املتواصل  وبكشفه   
في  مدهشاً  انقالباً  أحدث  قد  البشري، 
التقدم  تأريخ  في  وفتَح  اإلنسانية،  املعرفة 
اجتاهات  في  وبعيدة،  واسعة  آفاقاً  البشري 
وإلى  بوجه عام،  احلياة  إلى  ونظرته  اإلنسان، 
التأريخ وفلسفة التأريخ بوجه خاص، ولذلك 
املوقع،  في  عملكم  تبدؤوا  أن  قبل  عماه،  يا 
قام هذا الشاب بوقت كاٍف بدراسة ومسح 
هذا املوقع ومحيطه، وقام أيضاً بوضع هذه 
اآلثار  علم  أسس  على  اعتمادا  اخملططات 
املوقع  هذا  واقع  معطيات  وعلى  احلديث، 

ميدانياً. 

احلديثة،  األثرية  الكشوف  جوانب  أملع  ولعل 
أْن  استطاعت  املنقبني  معاول  أّن  هو 
التراب،  وأنقاض  الركام،  بني  من  تستظهر 
حياة عدد كبير من احلضارات، واألمم والشعوب 
ليعرف عنها شيئاً  العالم  الغابرة، لم يكن 
حتى مجرد البعض منها، بيد أننا اآلن نعرف 
علومها،  واحلضاري،  السياسي  تأريخها 
التي  واألدوار،  وعماراتها  وآدابها،  وفنونها، 
ولعل  البشري،  التأريخ  مسرح  في  مثلتها 
مكنت  بحيث  غزيرة  التاريخية  املادة  هذه 
االجتماع  وعلماء  العمران،  في  الباحثني 
احملدثني من درس ومتحيص النواميس اخلاصة 
قارب  حيث  وزوالها،  احلضارات،  بنشوء 
فالسفة التأريخ، أن يصلوا إلى نتائج خطيرة 
العالم  عليه  ينطوي  الذي  اللغز،  حل  في 

األصغر، الذي نسميه اإلنسان.

ولم  سهلة،  تكن  لم  املعرفة  هذه  إّن   
تلك  معرفة،  إلى  الوصول  اإلنسان  يستطع 
أنها  إذ  األنفس،  بشق  إالّ  وتطّورها  احلقائق 
أعماق  وفي  األتربة،  حتت  مطمورة  كانت 
ظلمات  وفي  األطالل،  وبني  األثرية،  التالل 
أعماق  في  وحتى  األنهار  ووديان  الكهوف، 

البحار. 

كبيرة  جهوداً  تطلبت  األعمال  هذه  كل 
فرع  في  اجلهود  هذه  انتظمت  ومضنية، 
اآلثار  علم  هو  الذي  التاريخية،  الدراسات 
)األركيولوجي(، وهذه األخيرة كلمة يونانية 
مساعد  علم  وهو  القدمي،  التاريخ  تعني 
ليس  اآلثار  علم  أّن  يرى  وبعضهم  للتاريخ، 
وهناك  التاريخية،  الدراسات  من  فرع  سوى 
علوم أخرى مساعدة لعلم اآلثار عديدة لعّل 

أهمها:

من  وهو  اجليولوجيا:  علم  األثري،  التنقيب 
دراسته  في  اآلثار  لعلم  املساعدة  العلوم 
علم  علمية،  دراسة  األرض  لطبقات 
االنثروبولوجيا: الذي يهتم بدراسة اإلنسان، 
تكوينها  حالة  في  اإلنسانية  والعروق 
يهتم  علم  االتنوغرافيا:  علم  اجلسماني، 
اجلانبني  من  والشعوب  األجناس  بدراسة 
الباليونتولوجيا،  علم  والثقافي،  االجتماعي 
علم  القدمية،  املستحاثات  علم  وهو 
املناخ  علم  وهو  نتولوجيا  الباليوكليما 
القدمي، وهناك طفرات جديدة في علم اآلثار 
في  متطورة  مكانة  إلى  للوصول  أهلته 

كشفه للمزيد من أسرار الكون.

نافذة على التاريخ

حممد عزو

منبج/ آزاد كردي - »أثقلت بالهواجس أغنيتي«، »وعلى ساحل القلب«، هما المجموعتان األوليتان في مسيرة الشاعر 
فمن  واتجاهاتها،  وأغراضها  قوالبها،  تنوعت  الحديث،  الشعر  وبأسلوب  زمان،  دار  عن  صدرتا  اللتان  عباس،  رشيد 

الذكريات الذاتية، ومنولوج الذات، إلى الوطن والحبيبة.

رشيد عباس: تجربتي الشعرية مختلفة، والشعر امتداد للروح

»يا سالم سلم الحائط يتكلم«

سؤال ُمعتَّق

يواجه الشرق األوسط تغيرات سريعة ال تستثنى 
منها كردستان

ازدواجية معايير، أم دٌم متعدد األلوان؟
أحمد ديبو

القصف  أن  سوى  سوريا  سماء  في  جديد  ال 
التركي، والتهديد باالجتياح متواصل إلى حين 
إلقاء القبض على حلم الثوار أو قتله. ال جديد 
األبرياء  الضحايا  أن  سوى  سوريا  سماء  في 
يسقطون والبيوت تهدم بكثافة توازي القصف 
أو تزيد عليه. ال جديد في سماء سوريا سوى 
أن تصفية الحسابات وجرائم الحرب مستمرة 
بمباركة أمريكية وروسية. ال جديد في سماء 
سوريا سوى أن األسد باٍق على كرسيّه، وباٍق 

معه تفكيك سوريا وإزالتها عن الخارطة.
ازدواجية  القتل،  الحلم،  الظلم،  العنصرية، 
والـ  “نحن”  والـ  واآلخر،  األنا  بين  المعايير 
“هم”، هذه هي بعض العناوين الخفية لشريعة 
اليوم  عالم  على  فرضها  يستمر  التي  الغاب 
فرضها  جرى  مثلما  اإلرهاب،  محاربة  باسم 
وقبله  الجديد،  العالمي  النظام  باسم  باألمس 
باسم  أيضاً  وقبله  الشيوعية،  محاربة  باسم 

الوصاية واالنتداب.   
من  وتجريده  الضعيف،  اآلخر  استعباد 
حقه  فيها  بما  كل حقوقه،  واستباحة  إنسانيته، 
في الحياة، هذا كله ليس من مخلّفات الماضي 

األورميكي  الحاضر  ابن  هو  بل  السحيق، 
الروسي، و”قريته الكونية المعولمة”.

األمم  منظمة  وميثاق  الدولية،  القوانين  إن 
واتفاقات  اإلنسان،  حقوق  وشرعية  المتحدة، 
الدولية  والمحاكم  وبروتوكوالتها،  جنيف 
معاهدات  من  ذلك  وغير  الحرب،  لجرائم 
والشعوب  الدول  بين  العالقة  تنظم  وضوابط 
في فترة الحرب، كلّها تصبح غير ذات جدوى 
واالقتصادية  السياسية  الطبقة  تجد  عندما 
الحاكمة في كل من أمريكا واالتحاد األوروبي 
وبريطانيا وروسيا والصين مصالحهم مهددة، 
العظمى  الدول  هذه  كبرياء  يصاب  وعندما 
والظلم  الغشيم،  بالقتل  يعاقب  فالقتل  باألذى 
بمواجهة  الغاب  وشريعة  بالظلم،  إال  يُرد  ال 
شريعة غاب أعتى وأكثر توحشاً، واإلرهاب 

يُحارب بإرهاب أعمى.  
هذه الالمساواة حتى في مواجهة الموت، هي 
بني  على  فرضه  يراد  الذي  الوحيد  المصير 
البشر، بل أن كلمة إنسان لم يعد لها أي معنى، 
أمريكي،  مثل:  من  بأوصاف  تقترن  لم  إذا 
بأي  لذا  صيني،  روسي،  أوروبي،  غربي، 
دامت  ما  يتحدثون  ومساواة  وعدالة  حضارة 
قيمة الحياة اإلنسانية مختلفة بحسب الجنسية، 
قادة  أعين  في  األبرياء  الضحايا  دم  ومادام 

متعدد  يزال  ال  كاميراته  وعدسات  الغرب 
األلوان ومتفاوت المنزلة.

سوريا  وشرق  شمال  في  قرى  أُبيدت  لقد 
فالقصف  ومرتزقته،  التركي  الجيش  يد  على 
تسبب  من شهرين  أكثر  منذ  المستمر  اليومي 
بدمار وقتل وتهجير، فلماذا دم هؤالء الضحايا 
بيوتهم، ال يوازي حرمة دم  األبرياء وحرمة 
لماذا  التجارة،  برجي  انهيار  في  سقطوا  من 
أرواح  على  حداداً  دقائق  ثالث  الغرب  يقف 
يهتز  وال  مناسبة،  كل  في  نيويورك  ضحايا 
جفن لطبقته الحاكمة لموت أطفال سوريا من 
منها،  الجنوب  جنوب  حتى  وشرقها  شمالها 

ألسنا نحن لهؤالء أخوة لكم في اإلنسانية؟
إن ما حدث في عفرين الخضراء الوادعة منذ 
أربع سنوات، من قبل الجيش التركي ومرتزقته 
من تصفية، وحرق، وتدمير، وتهجير، حيث 
األيدي  مكبلة  الضحايا  بعض  جثث  وجدت 
فإنها  األسود،  بالقماش  العيون  ومعصوبة 
 - أمريكي  ارتكبت بغض نظر  جريمة حرب 

روسي، وربما بمباركة ومساعدة منهما.
أخرساً،  وبقي  ساكناً،  العالم  يُحرك  لم  لماذا 
وقيمه  شعاراته  كل  من  وأجوفاً  ورعديداً، 
نعم،  المأل.  على  بها  يتشدّق  التي  األخالقية 
دولية  تحقيقات  أو ضرورة إلجراء  حاجة  ال 
فيما جرى ويجري عندنا، مادام األمر بحسب 
تصفية  مجرد  وروسيا  الغرب  نظر  وجهات 
تركيا  تفّهم حاجات  أو  بين خصمين  حسابات 
إلى  بهم  يصل  هذا  المعايير  ازدواج  األمنية؟ 
التفريق بين القتل الحضاري والقتل البربري 
الحضاريون  واحدة.  القتل  جريمة  حين  في 
العامرية”،  “ملجأ  والنساء  األطفال  يقتلون 
الحرب  أسرى  يقتلون  مجازاً  الحضاريون 
يقتل  كما  يقتلون  الحضاريون  والسجناء، 
نظيفة  بطريقة  لكن  “البرابرة”،  من  غيرهم 
وإلكترونية مع أنها أشد فتكاً وإزهاقاً لألرواح. 
الروسي  أو  األمريكي  أو  التركي  الطيار  يد 

الكثير  تسفك  لكنها  بالدماء،  مباشرةً  تتسخ  ال 
من الدماء البريئة، كلنا يذكر تصريح تشرشل 
وجه  في  العراقية  الثورة  إبان  العنصري 
 1921  -  1924 بين  البريطاني  االحتالل 
حيث قال: »من حقنا استخدام القنابل الكيماوية 
هذا  يعتبر  أن  دون  العراق  في  التمرد  إلنهاء 
القنابل صناعة غرب جريمة حرب ألن هذه 
ية«.                                                          

التمركز األوروبي، والتمركز  في كتابه “نقد 
االقتصاد  عالم  يقول  المعكوس”،  األوروبي 
الغرب  »إن  أمين:  سمير  د.  المصري 
أن  مستعد  وأوروبا(  )أمريكا  األورميكي 
وألوانه  بحضاراته  الثالث  العالم  على  يقضي 
غير البيضاء إذا تأكد أنه قادر دون دفع أثمان 

لذلك«.
بشكلها  المعايير  ازدواجية  رأى  كلنا 
الالجئين  بين  األوروبي  التعامل  في  الصارخ 
وصول  أن  حيث  واألوكرانيين  السوريين، 
دول  إلى  األوكرانيين  الالجئين  آالف  مئات 
االتحاد األوروبي لم يعرضهم إلى إذالل حق 
على  لثالث سنوات، وحصولهم فوراً  اإلقامة 
فوري  بشكٍل  اليومية  المعيشية  المستلزمات 
التحقيقات والمحاكم ودون  نتائج  انتظار  دون 
المرور بتجربة السكن المزرية ألشهر وربما 
حيث  “كامبات”،  معسكرات  في  لسنوات 
الغرف الضيقة والمطابخ المشتركة كما حصل 
مع السوريين، إلى متى ستبقى البشرية تعيش 

في لولب جهنم العنصري هذا؟

إلى  تعود  الشعرية  عباس«  »رشيد  تجربة 
فهما  األخيرتين،  مجموعتيه  إصدار  قبل  ما 
ما  وفق   ،2010 عام  منذ  جاهزتين  كانتا 
هاتين  قصائد  كتابة  بأن  وأضاف،  يقول، 
 2003 عامي  بين  كانت  المجموعتين، 
والنزوح  الحرب،  ظروف  أن  إال   2010-
الوقت  إلى  طباعتهما  تأجيل  في  سبباً  كانت 
الناس  اهتمام  فإن  يقول،  ما  وحسب  الراهن، 
منصب إلى أمور أخرى، وأيضاً دور النشر، 

لم تكن تهتم بطباعة األعمال الشعرية.
المجموعتين  يميز  ما  إن  عباس:  ويقول 
كل  تميز  التي  الخصوصية،  هي  الشعريتين 
حديثه  ووفق  اآلخرين،  عن  شاعر  أو  كاتب 
تجارب  عن  مختلفة  خصوصية  يملك  فهو 
يكرر  أن  يريد  ال  حيث  اآلخرين،  الشعراء 
تجارب غيره، أوال يريد أن يكرر نفسه، لذا ال 

يهتم بالنمطية، ألنه ببساطة من الشعراء، الذين 
بأن  موضحاً  الكتابة،  في  بالتجريب  يهتمون 
متشابهة،  ثالث  أو  قصيدتان  هنالك  تكون  قد 
لكن بالمجمل العام تختلف القصائد، حيث لكل 
ووالدة  غامض  وشعور  معينة،  حالة  قصيدة 

مختلفة.
وحسب رشيد فمواضيع المجموعتين، هي ذات 
طابع وجداني ذاتي، قسم منها يتعلق بالحب، 
وبسرد العالقة بين المرأة والرجل، التي تتسم 
المساواة بين  التي تعني وفق منظوره  بالندية 
الرجل والمرأة، وإنما تتلّخص عالقتهما بثنائية 
الحياة، فالحياة تكتمل بهذه الثنائية، معتبراً أن 
نزعة  فيها  ليس  أو  مناسباتية،  ليست  قصائده 
خطابية، فيما ال يعتدّ بالمواضيع ذات الظاهر 
العام، حريصاً على أن تالمس قصائده جوهر 
من  اليومية  الحياة  تفاصيل  وتحتوي  الحياة، 
كثيرة  اجتماعية  ومواضيع  وبؤس،  معاناة 

أخرى.
عبر  يقدم  بما  يهتم  ال  بأنه  رشيد،  ويضيف 
وسائل اإلعالم، وما شابه ذلك، وال ينجر خلف 
هذا الشيء، وال يتعصب ألي شكل من أشكال 
األدب، وال أي شكل من أشكال القصائد، وال 
بأي نمط من أنماط القصيدة، وال يتعصب مع 
نفسه  وبالوقت  آخر،  شكل  ضد  معين  شكل 
ال يتعصب مع فئة معينة ضد فئة أخرى، أو 
فكرة أو مذهب إنما يريد أن يكتب شيئاً جميالً 

جوهراً ومضموناً. 

الحالة الشعرية في منبج ليست كما يجب، أو 
ما  فترة  قي  هناك  كانت  حيث  يرام،  ما  على 
أسماء كثيرة في منبج تكتب الشعر، والقصة، 
وهجرة  الحرب،  ظروف  بعد  لكن  وغيرها، 
المعهود  األوج  هناك  يعد  لم  منهم  الكثيرين 
بأن  حديثه  واختتم  يقول،  ما  وفق  والمميز، 
هناك أسماء جديدة تحاول أن تقدم شيئاً، ولكن 
أن  الشباب،  جيل  على  وأن  المستوى،  دون 
أو  االستعجال،  دون  والقراءة  بالحداثة  يهتم 

محاولة تقليد اآلخرين.

»من كتاب قصص األمثال 
لعبد الرحمن أومري«

هذه  تعد  يتكلم«  الحائط  سلم  سالم  يا  »قصة 
تم  التي  الشهيرة،  المقوالت  إحدى  المقولة 
عن  وردت  وقد  طويلة،  عصور  منذ  تداولها 
قصة حقيقية حدثت في عهد السلطان الظاهر 
مسامع  إلى  برقوق، حيث وصل  الدين  سيف 
السلطان، أن أحد الجدران بمنزل ابن الفيشي 
عجيبة،  بلباقة  وتجاريهم  العامة،  مع  تتحدث 
تلك  ظهرت  الناس،  بين  األمر  شاع  فلما 

المقولة.
»ألف  كتاب  في  القصة،  تلك  جاءت  وقد 
ونوادر  الصالحين،  من قصص  وقصة  قصة 
»النجوم  المقريزي  وكتاب  الزاهدين«، 
في  بأنه  والقاهرة«  مصر  ملوك  في  الزاهرة 
عام 781 هجرية، وقعت حادثة غريبة في ديار 
مصر، وهي أن رجاًل يعرف بالعدل، شهاب 
بالقرب  يسكن  كان  الذي  الفيشي،  أحمد  الدين 
ذات  منزله  دخل  وحينما  األزهر،  جامع  من 
يوم، سمع صوت من جدار منزله، يقول له: 
اتق هللا يا أحمد، وعاشر زوجتك بالمعروف، 
فتخيل أن هذا من الجان، وذهب إلى أصدقائه 
بيته،  إلى  معه  فذهبوا  حدث،  بما  وأخبرهم 

حتى يتأكدوا من صدق قوله، وبالفعل سمعوا 
أيًضا كالم الجدار، وهم كل منهم يسأله سؤاالً 
فأجاب الحائط على األسئلة كلها، فظنوا أن به 

أحداً من الجان.
القاهرة،  أرجاء  في  الشائعة  تلك  وانتشرت   
حتى انتقلت إلى الديار المصرية كلها، وأقبل 
مع  يتحدثوا  كي  الفيشي؛  ابن  لبيت  الجميع 
الحائط المسحور، ومن هنا انتشرت مقولة يا 
بهذا  الكثير  وأفتتن  يتكلم،  الحائط  سلم،  سالم 
الحائط المسحور، حتى جلب بعضهم العطايا، 
واألموال، وكانوا يضعونها بجوار هذا الجدار.
 وقد وصل هذا الخبر للمحتسب، حاكم مصر، 
وكان  الفيشي،  منزل  إلى  المحتسب  فذهب 
يحادث  بأن  أعوانه  أحد  وأمر  شجاًعا،  رجاًل 
األمر،  من  فتعجب  حدثه،  وبالفعل  الجدار، 
فترة  وبعد  ثم مضى،  الجدار،  بهدم  أمر  لكنه 
يتحدث،  مازال  وهل  الجدار،  أمر  عن  سأل 

فأخبروه بأنه ما زال يتحدث. 
فذهب في إحدى األيام مصطحبًا معه مجموعة 
من أصحابه، وجلسوا بجوار الجدار، وقرؤوا 
صاحب  طلب  ذلك  وبعد  القرآن،  من  شيئًا 
إن  له:  الجدار، ويقول  يكلم  أن  البيت، وأمره 
الجدار  فقال  عليك،  يسلم  العجمي  القاضي 
فقال  وبركاته،  هللا  ورحمة  السالم  وعليه 

المحتسب للجدار، إلى متى هذا الفساد؟ فأجاب 
الحائط إلى أن يريد هللا تعالى، فقال المحتسب: 
بخير  وليس  للناس،  فتنة  هو  تفعله  الذي  هذا 
لهم، ولكنه شر، فأجاب الحائط قائاًل: ما بقي 
الجدار  يتحدث  ولم  سكت،  ثم  كالم،  هذا  بعد 
معهم بعد ذلك قط، وبعد فترة قبض المحتسب 
علي الفيشي وزوجته، وتم التحقيق معهم إلى 
التي  هي  بأنها  الفيشي،  زوجة  اعترفت  أن 

كانت تتكلم من خلف الجدار. 
وأن السبب في ذلك هو معاملة زوجها السيئة 
الجن  بأن  لتوهمه  الحيلة؛  بتلك  فقامت  معها، 
وبالفعل  أفضل،  بشكل  بمعاملتها  يوصيه 
نجحت خطتها، وعاملها زوجها بشكل أفضل 
بكثير من األول، ولما انصلح الحال بينهما بعد 
فترة أخبرته زوجته بتلك الحيلة، فطلب منها أن 
تستمر في هذا؛ لكي يحققوا من وراء ذلك المال 
والجاه، فوافقت زوجته على ذلك، واستمرت 
خلف  من  عليهم  والرد  الناس،  محادثة  في 
الخدعة  انكشفت  ولما  الكالم.  بفصيح  الجدار 
بالمقارع،  بالضرب  الفيشي  ابن  معاقبة  تمت 
وأيًضا ضربت زوجته بالعصي 600 ضربة، 
وُشّهر  جملين،  على  ربطهما  تم  ذلك  وبعد 
بهما في شوارع القاهرة الفاطمية، فكانت تلك 
حادثة ال تنسى في تاريخ القاهرة القديمة كلها، 

ومازالت الديار المصرية تذكرها. 

التي  اإللهام،  ومضة  المقولة،  تلك  كانت  وقد 
سعد  المسرحي  المخرج  عقل  في  أضاءت 
الدين وهبه، فكتب مسرحية باالسم نفسه عام 
األحداث،  مجرى  في  غيّر  لكنه  1974م، 
وجعل البطلة هي التي تتحدث خلف الحائط، 
السلطان،  الثورة ضد  الناس على  كي تحض 
ولكنها في نهاية تقع في حب السلطان فتفشل 

الثورة. 

عبد الرحمن محمد

»دلبر  اإلعالمية  الصديقة  لروح  مهداة 
خليل«.

هل أنا الغارُق وحدي
خلف الهدب
حدّ الجفن؟

أم قلبي
الَمنفي

الهارب من وسط 

الزحام.
هل أنا الحائر

وسَط اليّم
والموج في عينيك

يُقرئني 
السالم؟
هل أنا

المغامر الِغّر
أحبو إليك

وكفِك دوني
تُنذرني؟

»قد آن الفطام«
هل أنا الراحل عنّي

وال َوطن
ال زادَ

ال منفى 
ال كفَن

هل أنا أنا؟ 
إن غبِت

وما عاد للقلب مأوى
وال للروح

سكٌن.
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كشفت عملية استهداف المدعو »ماهر العكال أو العقال« القيادّي في »داعش« في منطقة عفرين المحتلة، عن حقيقة »المنطقة اآلمنة« التي 
ترّوج لها الحكومة التركّية، وسبق هذه العملية عدة عمليات استهدفت قادة »داعش« بينهم خليفتاه والمتحدث باسمه وعدد من القياديين في 
المناطق التي تحتلها تركيا، وفيما يعيش أهالي تلك المناطق أسوأ ظروٍف أمنّية ويتعرضون لالختطاف وأعمال السلب واالستيالء على الممتلكات 

وُتفرُض عليهم اإلتاواُت، فقد أضحت تلك المناطق مالذات آمنة لعناصر »داعش« الهاربين بعد هزيمِة »الباغوز« المجلجلة.

المناطق المحتلة... مالذات »داعش« اآلمنة

رامان آزاد 

استهداُف وايل »بالد الشام« يف 
عفرين

أدت غارة جوية بطائرة ُمسيّرة مجهولة تابعة 
ناحية  ــ  خالطان  قرية  في  الدولّي،  للتحالف 
واستهدفت  شخصين،  مقتل  إلى  جنديرس 
الطائرة المسيّرة دراجة ناريّة قرب مقر »أبو 
يستقلّها  خالطان  قرية  في  بقرص«  حارث 
الشرقية”،  “جيش  مرتزقة  من  مسلحان 
عن  صادرة  شخصيّة  بطاقة  يحمُل  أحدهما 
»خالد  باسم  عفرين  المحلّي  عفرين  مجلس 
منطقة  من  ينحدُر  أنّه  ويفترُض  صبيح«، 
تُعرف هوية  ولم  ــ محافظة حمص،  الرستن 
القتيلين  أّن  أفادت  المعلومات  ولكن  اآلخر، 

قياديان في »داعش«.
المدعو »ماهر العكال أو العقال« ُعرف باسم 
»أبو براء« وكان منضماً لصفوِف »داعش« 
االستسالم  عملية  تتمَّ  أن  قبل  جرابلس  في 
والتسليم بين داعش وتركيا في 2016/8/24، 
وانتقل إلى إعزاز، ومنها إلى عفرين المحتلة 
على  ويبقى  الصبيح«،  »خالد  اسمه  ليصبح 
بيعته لداعش، ويسعى إلى استقطاب العناصر 
بطاقة  ويحمُل  اإلرهابّي،  لداعش  الجديدة 
المجلس  يُسّمى  ما  عن  صادرة  شخصيّة 

المحلّي للتمويه.
أعلنت  )البنتاغون(  األمريكيّة  الدفاع  وزارة 
استهدفت  الغارةَ  إّن  وقالت  رسميّاً  الغارة 
شخصين في ناحية جنديرس وأدّت إلى مقتِل 
»ماهر  المدعو  سوريا  في  »داعش«  زعيم 

العكال«.
إنَّ  قالت  المرتزقة،  أوساط  من  مصادر 
المستهدف »خالد صييح« هو )ماهر العكال( 
وكان من قيادات »داعش« وانضم إلى »جيش 
الكجل«  المدعو »مهند  الشرقيّة« عن طريق 

نهاية 2020، مقابل مبلغ سبعة آالف دوالر.

دوٌر يف تفجري السلطان أحمد 
ورسوج!

غير  األسماء  من  العقال  أو  العكال  ماهر 
عنه  وبالبحث  سابقاً،  اإلعالم،  في  المتداولة 
في  ورد  قد  اسمه  نجد  البحث  محركاِت  في 
ويتضمن   ،2021/1/12 بتاريخ  وحيٍد  خبٍر 
الخبر أنّه تم إلقاء القبض على المدعو »عزو 

خلف سليمان العقال« في منزله بمدينة أورفة 
التركيّة، ومعه قريبه المدعو »ماهر العقال«، 
وهو المسؤول عن التخطيط للعديد من الهجمات 
المتفجرات المستخدمة في  اإلرهابيّة، وتأمين 
مفخخٍة  بسيارةٍ  األول  سابقين،  تفجير  حادثي 
في  كرداً  نشطاء  واستهدف  سروج  بلدة  في 
مقاومة  مع  متضامنين  كانوا   ،2015/7/20
شخصاً   33 بحياة  وأودى  كوباني،  مدينة 
فقد  الثاني  التفجير  وأما  آخرين،   86 إصابة 
وقع في ميدان السلطان أحمد بمدينة إسطنبول 
عشرة  مقتِل  إلى  وأدّى   ،2016/1/12 في 
سواح ألمان، إضافةً إلى منفِذ الهجوِم، وإصابة 

16 آخرين بجروح 14 منهم أجانب. 
بقيامه  العقال«،  »سليمان  المدعو  واعترف 
يستخدمها »داعش«  التي  المركبات  بإصالحِ 
المتفجرات  وتحميل  التفجير  عمليات  في 
صفوف  إلى  انضمامه  عن  وكشف  عليها، 
»داعش« عام 2014، أي منذ بداية انطالقته، 
وال تتوفر معلومات حول تاريخ إخالء سبيل 
أنّه  إال  التركيّة،  السلطات  قبل  من  »العقال« 
يبدو أنّه تم اإلفراج عنه بعد فترة قصيرة، فيما 

تم اإلبقاء على قريبه سليمان.

بحامية مرتزقة »الجيش 
الوطنّي«

أّن  اإلنسان  لحقوق  السورّي  المرصد  أفاد 
البراء(  )أبو  العقال  ماهر  المدعو  هو  القتيل 

كري  منطقة  في  سلوك  ناحية  من  وينحدر 
سبي/ تل أبيض في ريف الرقة الشمالّي، وهو 
أبو  العكال/  »فايز  المدعو  عم  ابن  أو  شقيق 
سعد الشمالّي« والي الرقة الذي قُتل باستهداف 
التحالف دراجة ناريّة في أطراف مدينة الباب 
العملية  وُوصفت   ،2020 حزيران   20 في 
العكال  فايز  المدعو  وكان  دقيقة،  كانت  بأنها 
بن  الدرويش  »أحمد  باسم  هوية  بطاقة  يحمل 
المحلي،  أخترين  حسين« صادرة من مجلس 
وكانا  العكال«  »عزو  شقيقه  برفقته  وكان 

وشغل  مزورة،  تعريف  بطاقات  يحمالن 
والي  منصب  الشمالي«  سعد  »أبو  المدعو 
اللجنة  أمير  ومنصب  الرقة،  في  »داعش« 
يدير خطط  الواليات( وكان  )إدارة  المفوضة 
»داعش« في االغتيال والتفجير في مدن الرقة 

ودير الزور والحسكة.
كان »ماهر العقال« يشغُل منصب أمنّي إبان 
سوريا  قوات  تحرير  قبل  »داعش«،  سيطرة 
الديمقراطية لمدينة الرقة في يوليو/ تموز عام 
2017، وبقي متخفياً ضمن مدينة الرقة، وهو 
متهٌم بالوقوف خلف عملية اغتيال الشيخ بشير 
فيصل الهويدي أحد أبرز وجهاء الرقة وشيخ 
والذي   ،2018/11/2 في  العفادلة  عشيرة 
ُوجد مقتوالً في سيارته وكانت عملية اغتيال 
الشيخ »الهويدي« بهدف الفتنة، باعتباره أحد 
ومن  البارزين  المدنّي  الرقة  مجلس  أعضاء 
بدوره  وُعِرف  بامتياز،  الوطنيّة  الشخصيات 

اإليجابّي والفاعل في المجلس وبين األهالي.
العكال”  الشام – ماهر  انتقل »والي  بعد ذلك 
“الجيش  يُسّمى  ما  سيطرة  مناطق  إلى 
تل  سبي/  كري  في  لتركيا  الموالي  الوطنّي” 
منطقة  إلى  بعدها  لينتقل   ،2020 في  أبيض 
عفرين بتنسيق وحماية فصيل “أحرار الشام” 
طوال  وبقي  اإلرهاب  قوائم  على  المصنّف 
الفترة السابقة قُبيل مقتله يتنقل بأريحيّة ويحمل 
المحلي  المجلس  عن  صادرة  شخصية  هوية 
ــ  الرستن  بمواليد  مستعار  باسم  عفرين،  في 

في ريف حمص.
ماهر   - الشام  مقتل »والي  إن  المرصد  وقال 
العكال« هو ضربة لتنظيم »الدولة اإلسالمية« 
تنظيم  لعمليات  مخطط  الشخص  هذا  ألنَّ 
في سوريا وهو مسؤوٌل  اإلسالميّة«  »الدولة 
عن التمويِل الذي يأتي للتنظيم من الخارج«. 
عمليات  سيربك  »الوالي  مقتَل  أّن  وأضاف 
تمويل التنظيم التي تصاعدت بشكٍل كبير سواء 
الديمقراطية  في مناطق سيطرة قوات سوريا 
من الحدود السوريّة - العراقيّة وصواًل لمنطقة 
منبج أو مناطق سيطرة الحكومة السوريّة في 

البادية«.
عملية  خالل  بأعجوبٍة  العكال”  “ماهر  نجا 
الدولي  التحالف  قوات  نفذتها  التي  اإلنزال 
بريف  الحميرة  قرية  في   ،2022/6/16 في 
جرابلس ضمن مناطق سيطرة الجيش التركّي 
والتي أفضت إلى اعتقال ابن شرعي بارز في 
ويدعى  سابقاً  الرقة«  »والية  ضمن  داعش 

)فواز الكردّي(.
منصب  يشغل  اغتياله  لدى  »العكال«  وكان 
»والي الشام« في »داعش« أي أنّه الشخصيّة 
يُسّمي  كما  »الشام«  »بالد  في  األولى 
مع  التنسيق  عن  المسؤول  وهو  »داعش«، 

خارج سوريا وتحديداً تركيا.
يكون  لن  االستهداف  هذا  أنَّ  المرصد  وأكد 
الكثير  هناك  بأنَّ  معلومات  ولديه  األخيَر، 
في  موجودين  »داعش«  قيادات  من  والكثير 

عفرين الخاضعة للسيطرةِ التركيِّة. 
التابعةَ  األمنيّةَ  السلطاِت  أّن  استنتاج  يمكن 
من  يكفي  ما  سابقاً  لديها  التركّي  لالحتالل 
العقال«،  »ماهر  المدعو  عن  معلومات 
ومعلوٌم أّن أحدَ أهداِف إجراءات منحِ البطاقات 
الشخصيّة، كان بناء قاعدةِ بيانات مفّصلة تُحفظ 
رغم  ولكنها  أنقرة،  في  المركزيِّة  اإلدارةِ  في 
شخصيّة،  بطاقة  منحته  بخطورته،  معرفتها 
ليتكمن »العقال« من مواصلة نشاطه، والتنقِل 

بحريٍّة واجتياز الحواجِز المختلفة! 

الحقيقُة ال تُحجُب بغرباِل 
البيانات!

 ما تسمى »حركة التحرير والبناء« أصدرت 
»ماهر  داعش  في  القيادّي  مقتل  بعد  بياناً 
العكال« نفت وجودَ عناصر من »داعش« في 
صفوفها... وادعت »أنّها كانت سبّاقة لقتال هذا 
الدولّي  التحالف  التنظيم اإلرهابّي قبل تشكيل 

االنتساب  عملية  وأّن   ،2014 عام  في  لقتاله 
ألّي فصيل في الحركة تخضع لشروط انتساب 
ومعايير عالية، تبدأ من التدقيق األمنّي وتنتهي 
يُطرُح  ولذلك  والسلوك...«،  السيرة  بُحسن 
في  االنتهاكات  آالف  يرتكب  من  السؤاُل 
المناطق المحتلة؟ من يختطف األهالي؟ ومن 
اإلتاواِت  ويفرُض  الممتلكات  على  يستولي 
ويقطع الطرقات؟ ومن هي الفصائل التي تقتتُل 
فإّن  ذلك؛  كل  على  وعالوةً  آلخر؟  وقٍت  من 
الفصائل  أكثُر  الشرقية« هم  مرتزقة »أحرار 
التي وردت التقارير حول ضمهم لعناصر من 
وإيصالهم  السجون،  من  وتهريبهم  »داعش« 

التركيّة مبالغ مالية ضخمة، وإن  الحدود  إلى 
عناصر  تضم  لم  الشرقيّة«  »أحرار  أّن  صّح 
اإلعداماِت  من  العديد  نفذِت  فقد  »داعش«، 
لحزب  العام  األمين  واستهدفت  الميدانيّة، 
في  ومرافقيها  خلف  هفرين  المستقبل  سوريا 
2019/10/12، إضافة إلى طاقٍم طبّي، خالل 
العدوان على تل أبيض/ كري سبي، وبذلك لم 

يختلف سلوكها عن »داعش«! 
مراقبة  مكتب  فرض   ،2021/7/28 في 
الخزانة  لوزارة  التابع  األجنبيّة  األصول 
سوريّة  كيانات  عدة  على  عقوبات  األمريكيّة 
ضم  بسبب  أحدها،  الشرقيّة«  »أحرار  كان 
الخزانة  بيان  في  وجاء  »داعش«،  عناصر 

األمريكيّة ما يلي:
األجنبيّة  األصول  مراقبة  مكتب  »يفرض 
الشرقيّة«  »أحرار  جماعة  على  عقوبات 
المسلحة السوريّة، التي تعمل في شمال سوريا، 
الرتكابها انتهاكات ضدّ المدنيين، كما يفرض 
عقوبات على اثنين من قادة تلك الجماعة، لقد 
الجرائم  من  العديد  الشرقيّة  أحرار  ارتكبت 
السوريين،  الكرد  سيما  وال  المدنيين،  ضدّ 
بما في ذلك القتل غير المشروع واالختطاف 
الخاصة،  الممتلكات  ومصادرة  والتعذيب 
وضم التنظيم أعضاء سابقين في تنظيم الدولة 
إلى  )داعش(  والشام  العراق  في  اإلسالميّة 
من  تفاقم  المرّوعة  األعمال  هذه  إن  صفوفه، 
الجماعّي  النزوح  عانوا  الذين  السكان  معاناة 

بشكٍل متكّرر«.

متكني »النرصة« يف عفرين

اآلونة  في  التركّي  االحتالل  سلطات  تسعى 
األخيرة إلى تمكيِن مرتزقة من »هيئة تحرير 
المناطق  في  سابقاً«  النصرة  جبهة  الشام/ 
المحتلة، وأفاد مدير المكتب اإلعالمّي لقوات 
قوات  أّن  شامي،  فرهاد  الديمقراطيّة،  سوريا 
عناصر  تبديل  على  أقدمت  التركّي  االحتالل 
في  »الهيئة«  من  بعناصر  الموالية  الفصائل 
عفرين المحتلة، وفي تغريدة على موقع تويتر 
يبدأ  التركّي  »االحتالل  أّن  »شامي«،  ذكر 
بتبديل معظم العناصر المرتزقة في جبهة شرا 
في قرى مريمين وكفر جنة  بعفرين وخاصةً 

الشام(  تحرير  )هيئة  إرهابية  أخرى  بعناصر 
في إطار التحشيِد لمعركٍة محتملٍة«، وأضاف: 
»تقوية الجبهات األمامية بعناصر إرهابيّة ال 
يعني إنَّ المؤخرة ستكوَن بعيدةً عن الحرِب«..
وفي 2022/5/25، أصدر المركز اإلعالمي 
فيه  أّكد  بياناً  الديمقراطيّة،  سوريا  لقوات 
»حزام  إنشاء  على  يعمل  التركي  الجيش  أنَّ 
في  عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  أسود« 
نشر  على  تعمل  أنها  إلى  إشارة  في  سوريا، 
عناصر من »تنظيم القاعدة« في تلك المناطق.
وكشف البيان ورود معلومات إليه عن تحركات 
لفصائل المرتزقة الموالية لتركيا على خطوط 
التماس، وجاء فيه: »وردت تقارير عديدة من 
تنظيم  مرتزقة  تمركز  تؤكد  متعاونة  مصادر 
كباشين  قريتي  في  اإلرهابي  الدين(  )حّراس 
إلى  إضافة  الجنوبّي  عفرين  بريف  وباسوطة 
نقاط عديدة في خطوط التماس الجنوبية وذلك 
الشام(  )فيلق  مرتزقة  إخراج  مع  بالتوازي 
االحتالل  استخبارات  قبل  القرى من  تلك  من 

التركّي.
من   300 من  أكثر  تمركز  البيان  وأكدت 
قريتي  في  الشام(  تحرير  )هيئة  مرتزقة 
سابٍق  تمركز  إلى  إضافة  وبازيرة(  )فافرتين 
لعناصر »الهيئة« في قرية باصوفان ومنطقة 
الشيخ عقيل بريف عفرين الجنوبّي، وذلك بعد 
اجتماع مع متزعمي مرتزقة االحتالل التركّي 
في مدينة سرمدا بإدلب برعاية تركيّة، واتفق 
)هيئة  لمرتزقة  تموضع  إعادة  على  الطرفان 
تحرير الشام( في جبهات ريف حلب الشمالي 

والشرقي وتسهيل تحركاتهم«.

 المراهق
 والحب

 والوصول
 إلى دائرة
اإلنتاج

التي  من احلاالت احلساسة، واملفصلية 
يؤثر  الذي  احلب،  هو  املراهق،  بها  مير 
شخصيته  بناء  وفي  نفسيته،  على 

العاطفية في املستقبل.

في بداية هذا املوضوع أحب أن أنوه، بأن 
احلب  مشاعر  متييز  يستطيع  اإلنسان 
احلقيقية بعد سن العشرين من عمره، 
وما قبل ذلك ال يعد حباً بل يعتبر إعجابا 
وشعوراً، رومانسيا مشبعاً باإلحساس 
بني  احلب  حالة  وتختلف  والطمأنينة، 
عند  احلب  حالة  فإن  والفتاة،  الفتى 
الذكر في هذا العمر في أغلب حاالتها 
تكون لغاية جنسية، أي غرائزية، مبعنى 
إنها متيل إلى رغبة جنسية أكثر منها 

كميل عاطفي، أو اي شيء اخر.

روح  عليها  يطغى  الفتاة  عند  بينما 
مستقبل،  بناء  في  والتخيل  املشاعر 
مثالية،  أسرة  تكوين  أساس  على 
جدا  وواسعا  نشطا  خيالها  ويكون 
في هذه احلالة، واحلب في هذه املرحلة 

فوائد وأضرار وهي كالتالي:

أكثر  الفتيات  واحد:  طرف  من  1-احلب 
الشباب، حيث  احلالة من  لهذه  عرضة 
بفتى  الولع  حد  إلى  احلالة  بهم  تصل 
املرضي،  الهوس  درجة  وإلى  جميل، 
على  سلبي  بشكل  يؤثر  وبالتالي 

الصحة النفسية والبدنية.

»عامة«  اعتبارية  لشخصية  احلب  2ـ 
أيضا  هذه  املمثل.....(  املدرس..  )مثل 
املراهق،  بها  يقع  التي  املشاكل،  من 
والتعلق،  التأثير  إلى  احلالة  به  ويصل 
صدمة  ويشكل  جدوى  دون  ولكن 

للمراهق.

يبادرهم  بشخص  والتعلق  احلب  3ـ 
بكالم لطيف، ويقع املراهق بهذه احلالة 
من  والعطف  احلنان  يفتقد  عندما 

أسرته. وإذا كان فاقدا ألحد والديه.

فوائد احلب في هذه املرحلة:

بطريقة  احلالة  هذه  املراهق  عاش  إذا 
إنكار،  أو  حرمان  بدون  وسوية،  سليمة 
أو كبت، يخرج منها أكثر نضجا ووعيا.

وامليول  والضعف  القوة  نقاط  إدراك 
العاطفية،  واالحتياجات  اجلنسية، 
يشكل  هذا  كل  االخالص،  وقانون 

معرفة الذات.

والتعامل  االختيار  على  القدرة  زيادة 
عالم  استكشاف  اآلخر،  اجلنس  مع 
اجلنس تدريجيا بدون خوف أو تهور. بدء 
شكل  اتخاذ  في  العاطفية  العالقات 

أكثر واقعية.

قد يستغرب بعض القراء عن عالقة هذا 
املوضوع باالقتصاد؛ كما نعلم جميعا، 
في  وخاصة  مترابطة،  العلوم كلها  إن 
وتوجهاتنا،  تفكيرنا،  طريقة  حتديد 
لذلك من املهم االنتباه لتطلعات فئة 
املرحلة  هذه  في  واملراهقني،  الشباب 
التعامل  املفصلية، وتعليمهم كيفية 
اجلديدة،  واالنعطافات  املواقف،  مع 
ذاته  بحد  وهذا  فكري،  توازن  وخلق 
يعزز مفهوم اإلنسان املنتمي إلى دائرة 
من  ويتحول  والفكري،  املعرفي،  اإلنتاج 

شخص متأثر إلى مؤثر.

وتكون احملصلة )شخصاً سليماً فكريا، 
يعني شخصاً منتمياً إلى دائرة اإلنتاج، 

وهذا هو االقتصاد بعينه(.

البوصلة

د. هاجار رستم عبدالفتاح

الشدادي/ حسام دخيلـ  تشهد مناطق الريف الجنوبي لمقاطعة الحسكة، منذ بداية الشهر الحالي، شّحًا بالمحروقات 
بشكٍل عام؛ ما تسّبب برفع أسعارها بالسوق السوداء، حيث وصل سعر الليتر الواحد من البنزين إلى /2500/ ليرة 

سورية، وتجاوز ليتر المازوت حاجز الـ /1500/ ليرة سورية.

غياب المحروقات وندرتها في المحطات، وانتعاش 
أسعارها في السوق السوداء

مزارعو عين عيسى: تقنين المساحات مالذنا في وجه 
»تجار األزمات«

الجفاف يعرض إنتاج إيطاليا الزراعي للخطر بعد إعالن الطوارئ..

ودفع ارتفاع سعر المحروقات إلى رفع أسعار 
ارتفاع  بمعدل  األجرة  وتكاسي  النقل،  أجور 
وصل إلى أكثر من 75%، باإلضافة إلى رفع 
المتر  سعر  وصل  حيث  الشرب،  مياه  سعر 
المكعب من المياه إلى /15000/ ليرة سورية. 
غالبية  وتوقف  المحروقات،  نقص  وأثار 
استياء  العمل،  عن  المحروقات  محطات 
األهالي في جنوب الحسكة، لما له من تأثيرات 
سلبية تثقل كاهلهم في ظل األزمة االقتصادية، 

التي تعاني منها المنطقة بشكل عام. 

الحمد لله خلصنا من الطوابري

الطوابير، ألن ما ظل  “الحمد هلل خلصنا من 
بنزين بالكازيات”; بهذه الكلمات بدأ المواطن 
من  مستغرباً  لصحيفتنا  حديثه  الحمد  وضاح 

غياب البنزين عن محطات المحروقات. 
ويضيف الحمد »أنا أعمل على تكسي أجرة، 
السوق  من  البنزين  لتعبئة  حالياً  واضطر 
الـ  إلى  يزيد  وقد   ،/2500/ بسعر  السوداء 
يضطرني  ما  المناطق،  بعض  في   /3000/
األسعار  على  بقينا  ما  فاذا  أجرتي،  رفع  إلى 
خسارة  عن  عبارة  عملي  سيكون  القديمة، 
غير  آخر  رزق  مصدر  لدي  وليس  كبيرة، 

سيارتي التي أعمل عليها«. 
الحمد: »نسبة  وعن نسبة رفع األجور أجاب 
ووصلت   ،%/50/ الـ  تخطت  األجور  ارتفاع 
حيث  السابقة،  األسعار  من   %75 إلى  ربما 
من  وأقل  الضعف،  إلى  البنزين  سعر  ارتفع 

هذه األسعار، يكون العمل خسارة بخسارة«.
مشيراً إلى أن الخاسر األكبر من االرتفاع في 
هذه الحالة، هو المواطن، الذي يجبر على دفع 

األجرة مضاعفة لقاء أي توصيلة. 

املواطن ضحية ارتفاع أسعار 
املحروقات

لصحيفتنا  اإلبراهيم  أحمد  المواطن  ويقول 
في  الضحية  هو  المواطن،  »إن  »روناهي«: 

كلها،  النواحي  من  المحروقات  أسعار  رفع 
ريف  سكان  غالبية  إن  أهمها،  أسباب  لعدة 
على  تنقالتهم  في  يعتمدون  الجنوبي  الحسكة 
الدراجات النارية؛ بسبب غياب باصات للنقل 
الداخلي، وفي هذه الحالة يضطر المواطن إلى 
شراء البنزين لدراجته النارية بشكل يومي ما 
يصل إلى ثالثة لترات؛ ليؤمن تنقالته، ولشراء 
حاجياته، وثانياً ارتفاع أجور النقل عبر تكاسي 
أصبحت  حيث  الخاصة،  والسيارات  األجرة 
هذه  ليرة سورية،   /10000/ بـ  توصيلة  أقل 
من جهة، ومن جهة أخرى ارتفعت أجرة النقل 
الخاصة،  السيارات  عبر  الحسكة  مدينة  إلى 
إلى أكثر من /60000/ ليرة سورية، أي أن 
أبناء  أحد  وأراد  أي طارئ،  حال حدوث  في 
مجبر  فإنه  الحسكة،  إلى  الوصول  الشدادي 
على دفع هذا المبلغ الطائل؛ لقاء توصيلة، ال 

تزيد عن 60 كيلومتر«. 
الشرب،  مياه  أسعار  ارتفاع  إلى  باإلضافة 
ووصول خزان المياه سعة المتر مكعب واحد 
إلى 15000 ليرة سورية، وتوقفت الصهاريج 
عدم  نتيجة  العمل؛  عن  البلدية  مع  المتعاقدة 
المغذية  المولدات  وتوقف  بالوقود،  تزويدها 
لألحياء بالكهرباء، ورفع أسعار قوالب الثلج، 
إضافة  بسبب  التموينية؛  والمواد  والفروج، 

سعر الوقود على سيارات الشحن والنقل. 

بلدية  مع  المتعاقدة  المياه  صهاريج  وتوقفت 
وعشرين  خمسة  عددها  والبالغ  الشدادي، 
تزويدهم  عدم  بسبب  العمل،  عن  صهريجاً، 
بمخصصاتهم من المازوت المدعوم، وتحول 
بعدما  الحر،  للبيع  الصهاريج  هذه  أصحاب 
المازوت،  لتعبئة  السوداء؛  بالسوق  استعانوا 

بسعر تجاوز 1500 ليرة للتر الواحد. 
ويبلغ ثمن متر المياه المكعب 15000 ليرة، 
بينما كان يوزع بمبلغ 6000 ليرة عن طريق 

البلدية. 
النفطيين  والجبسة  كبيبة،  حقلي  في  ويتواجد 
التابعين لمدينة الشدادي أكثر من ثالثمائة بئر 
مصاٍف  ثالث  وجود  إلى  باإلضافة  نفطي، 

لتكرير النفط الخام.

يضطر  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
مزارعون بريف الرقة الشمالي، تقنين كميات 
الصيفية  محاصيلهم  لدعم  الزراعية؛  المكننة 
أضحت  فيما  أسباب...  لعدة  الموسم،  لهذا 
للمزارعين  الصيفية  الزراعات  تكاليف 
الصيفي  الزراعي  النشاط  بداية  مع  »ثقيلة« 

الحالي.
 ويضطر أغلب المزارعين على ادخار جزء 
توفير  في  الشتوية«  »محاصيلهم  منتوج  من 
جانب  إلى  الصيفية...  مزروعاتهم  مقومات 
ظل  في  أسرهم  إلعالة  اآلخر  القسم  صرف 
األزمات«  »تجار  واستغالل  الكبير،  الغالء 

لألوضاع الحالية. 

الدعم  من  التقليل  إلى  البعض  اضطر  وعليه 
المهمة  األساسية  المواد  وتقنين  الزراعي، 
إلنجاح مواسمهم. وارتفعت التكاليف الزراعية 
مع  كبير  بشكل  فالحة(  ـ  بذور  ـ  )أسمدة  من 
بداية الزراعات الصيفية )الخضروات ـ الذرة 
الدعم  »محدودية«  بسبب  الخ(،  الصفراء.... 
واقتصاره  المعنية،  الجهات  قبل  من  المقدم 
بحسب  لديها  المتوفرة  المواد  بعض  على 
فيما  مازوت(،   - )سماد  المتوفرة  إمكاناتها 
مواد  وغالء  الهوة  هذه  المزارعون  يواجه 
الزراعة، والتسميد التي تحكم بها تجار السوق 
بارتفاع  بدورهم  يتذرعون  والذين  السوداء، 
الصعبة  بالعملة  وارتباطها  عالمياً،  أسعارها 

)الدوالر األمريكي(.

»التكاليف الباهظة« أرهقتنا...!

وبهذا الصدد أجرت صحيفتنا لقاء مع المزارع 
أسعد المهيدي الذي قال: »أسعار المستلزمات 
للغاية  وباهظة  مرتفعة،  العام  لهذا  الزراعية 
وصل  حيث  الماضية،  السنة  مع  بالمقارنة 
 250 فوسفات(  )سوبر  الترابي  السماد  سعر 

ألف ليرة سورية للكيس الواحد، بينما يتراوح 
ألف   175 150ـ  بين  )يوريا(  سماد  سعر 
في  المتوفرة  النوعية  بحسب  سورية  ليرة 
باالحتكار  أيضاً  مرتبط  واألمر  األسواق، 
أسعار  بارتفاع  تتفاجأ  حيث  التجار،  قبل  من 
مواد »الدعم الزراعي« بين ليلة وضحاها.... 
وبنسب كبيرة.... وخاصة مع بداية الموسم«.

الشتوي  المحصول  من  جنيناه  »ما  وأضاف 
الزراعات  لتمويل  نقوم اآلن بصرفه  )القمح( 
الصيفية )كالذرة الصفراء( وغيرها، عدا عن 
وخاصة  ألسرنا،  اليومية  المعيشة  مصاريف 
مع ارتفاع المواد الغذائية أيضاً، لذلك الوضع 

ينحدر إلى األسوء بالنسبة لنا كمزارعين«. 

التوجه الستخدام »الوسائل 
التقليدية«

إلى  الكراد  إبراهيم  المزارع  توجه  حين  في 
بأساليب  الكيميائية  األسمدة  عن  االستعاضة 
بدائية، واستخدام األسمدة العضوية والمركبة، 
لهذه  المدى«  »طويلة  الفائدة  من  وبالرغم 
من  بُدّاً  يلَق  لم  »الكراد«  أن  إال  األسمدة 
والعمل على جمعها،  الحيوانات،  جمع روث 

وإضافتها كبديل إلنجاح حقله، الذي بادر إلى 
إلى  يحتاج  والذي  الصفراء،  بالذرة  زراعته 

تربة زراعية مخصبة بالمواد الالزمة لذلك. 
األجور  أن  إلى  »الكراد«:  المزارع  ولفت 
والمواد  العاملة،  واليد  للفالحة،  الباهظة 
المساحة،  من  التقليل  إلى  دفعته  الزراعية 
التي خطط لزراعتها، ودفعته لزراعة نصف 

أرضه )هكتارين فقط(.
الجهات  وابراهيم  أسعد  المزارعان  وطالب 
المعنية، بتقديم الدعم للمزارعين، وخاصة في 
كبير  دعم  إلى  تحتاج  التي  الصيفية،  المواسم 
إلنجاح الموسم، وبالتالي استمرار المزارعين 
ودعم  أسرهم،  وإعالة  الزراعي،  اإلنتاج  في 

اقتصاد المنطقة لتحقيق االكتفاء الذاتي. 

حذر وزير الزراعة اإليطالي البرلمان، من أن 
ثلث اإلنتاج الزراعي إليطاليا عرضة للخطر؛ 
بسبب الجفاف وفقر البنية التحتية المائية، وقد 

يتفاقم الوضع في السنوات المقبلة.
قدم ستيفانو باتوانيلي أحدث بيانات خرجت بها 
الحكومية، والتي أظهرت  مؤسسات األبحاث 
مواردها  من  بالمائة   19 فقدت  إيطاليا  أن 
مقارنة   2020-1991 من  المتاحة  المائية 
بفترة 1921-1950، وأن العقود المقبلة، قد 

تشهد انخفاضات أكبر تصل إلى 40 بالمائة.
وأضاف باتوانيلي أمام الغرفة األدنى للنواب 

ال  لكنه  بطيئا،  إهدارا  بالتالي  نشهد  »نحن 
يتوقف للمياه المتاحة في بالدنا.«

في  الطوارئ  حالة  أعلنت  قد  الحكومة  كانت 
الجفاف  بسبب  الشمالية؛  المناطق  من  عدد 
التي  له،  المصاحبة  الحر  وموجة  المطول، 
في  للري  مهم  شريان  وهو  بو،  نهر  جفّفت 
تعد  التي  إيطاليا،  ووسط  شمال  منطقة  أنحاء 

منتجة رئيسية للفاكهة والخضر والحبوب.
وكاالت


