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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

موارد  بقضيِة  اإلمساُك  أصبح 
اإلمداد  وخطوط  الطبيعّي،  الغاز 
القوة  عوامِل  من  أساسّيًا  جزءًا 
وتكشُف  بالعالم،  الجيوبوليتيكية 
أنَّ  الحالي  العالمّي  الصراع  آليات 
النظام العالمّي الجديد يتشكُل وفق 
مساٍر يقوُم على منظوماِت القوِة 
العسكرّيِة  والهيمنِة  االقتصادّية 
ترتكُز بشكٍل عاٍم على أساِس الطاقِة 
وعلى الغاز الطبيعّي بشكٍل خاص، 
وبهذا يمكُن فهُم آلياِت التنافِس 
الروسّي  المحورين  بين  والصراِع 
ومن   ، وصيرورتها واألمريكي 
تبدٌل على  يطرأ  الطاقِة قد  بوابِة 
إلى  األحادّيِة  العالمّي من  النظاِم 

التعددّيِة...«9

اشتعال حرب الغاز 
بالتوازي مع حرب 

أوكرانيا 

طالب أهالي مقاطعة كوباني، فرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا؛ 
الدولي، بفرض حظر  المجتمع  التركية وردعها، مناشدين  الجرائم  إليقاف 
جوي على شمال وشرق سوريا، والقيام بواجبهم تجاه أهالي المنطقة، 

الذين قضوا على اإلرهاب، وحموا العالم من رجسهم...«6

مع ذكرى التحرير.. جرائم داعش 
تتكشف بمنبج، بفكر ودعم تركي، 

وتغافل دولي متعّمد

أهالي كوباني: نرفع وتيرة 
النضال والمقاومة؛ للوقوف 

بوجه المحتل التركي

رفات لجثث تحت الصرف الصحي؛ هياكل عظمية بدت عليها مالمح التعذيب؛ لتكون شواهد على جرائم مرتزقة داعش، التي الزالت تنكشف 
بعد مضي ستة أعوام على تحرير منبج، فيما يؤكد المعنيون، أن هناك محاوالت إلنعاش داعش من جديد في المنطقة...«3

أكدت زوزان رشيد، والدة الشهيدة 
لحملة  دعمها  أوجالن  نوجيان 
قوات  أطلقتها  التي  »القسم« 
لمالحقة  لديمقراطية  ا يا  سور
وشددت  والعمالء،  الجواسيس 
على ضرورة تكاتف الشعوب كافة 
لمساندة الحملة والحفاظ على أمن 

المنطقة...«2 

والدة الشهيدة 
نوجيان أوجالن: 

علينا التعاون لفضح 
الخونة، واالنتقام 

أبنائنا لدماء 

البناء بنسبة كبيرة  تراجعت حركة 
لمقاطعة  الجنوبي  الريف  في 
سوريا،  شرق  شمال  في  الحسكة 
أسعار  الملحوظ في  االرتفاع  بعد 
التجهيزات الالزمة للبناء، من أسمنت 
دفع  ما  وغيرها؛  وبلوك  وحديد، 
إلى  الريفية  العوائل  من  الكثير 
نظرًا  الطيني؛  بالطوب  االستعاضة 
مع  بالمقارنة  المنخفضة  لتكلفته 

الحديث...«8 البناء 

تراجع حركة البناء 
جنوب الحسكة؛ نتيجة 

ارتفاع أسعار المواد

الوطنية  المنتخبات  قائمة  انتقاء  عملية  على  تطغى  ومازالت  والمحسوبيات  الواسطة  كانت 
السورّية لمختلف األلعاب وبخاصًة في لعبة كرة القدم، ولكن دائمًا كان العبي روج آفا يفرضون 
لرياضة المنطقة حتى اآلن، واليوم على المنوال  أنفسهم رغم سياسة التهميش والعنصرية 
لكرة  السوري  المنتخب  قائمة  على  أنفسهن  بنجوميتهن  القدم  كرة  العبات  فرضت  نفسه؛ 

للسيدات...«12 القدم 

نجمات روج آفـــــا يفرضَن أنفســـهن 
الســــــــوري المنتـــــخب  قائمة  على 

تواصل  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
تل  سبي/  كري  مقاطعة  في  المعنيّة  اللجان 
إلى  والتربوية  التعليمية  العملية  بدفع  أبيض 
األمام، في ظل الظروف السياسية والعسكرية 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  تعيشها  التي 
ومقاطعة كري سبي/ تل أبيض خصوصاً مع 
التركية  للدولة  العدوانية  الهجمات  تواصل 

المحتلة.
مقاطعة  في  التعليمية  العملية  تطوير  وبصدد 
المعنية  الجهات  تعمل  أبيض  تل  سبي/  كري 
المدارس  تأهيل  إعادة  أوالً:  مسارين  على 
من  فيها  التالميذ  تدريس  متابعة  يمكن  التي 
بعد  جديدة  مدارس  وافتتاح  ترميمها،  ناحية 
قبل  الُمعلن عنها من  المطلوبة  الشروط  توفر 
الجهات المعنية، ثانياً: تأهيل الكوادر التعليمية 
مكثفة  وتأهيلية  تدريبية  لدورات  وخضوعهم 

خالل فترة العطلة الصيفية.

تأهيل وتدريب لرفع كفاءة 
املعلمني

وبحسب عضو لجنة المتابعة إلدارة المدارس 
العامة بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض محمود 
بداية  منذ  تواصل  المتابعة  لجان  فإن  الخلف، 

العطلة الصيفية باإلشراف على تدريب وتأهيل 
كافة  من  كفاءتهم  مستوى  لزيادة  المعلمين، 
النواحي، حيث بدأ العمل على ذلك منذ شهر 
المنصرم،  العام  من   2021 الثاني/  تشرين 
من خالل حضور مختصين من قبلهم )لجان 
قاعدة  بهدف وضع  الُملقاة  للدروس  المتابعة( 
بيانات متكاملة لتقييم أداء المعلمين والتالميذ، 
والتوجيهات  المالحظات،  توجيه  يتم  وعليه 
المهمة التي تتطور من عمل المعلم، وتحّسن 
بشكٍل  التلميذ  على  ينعكس  مما  أداءه  من 

مباشر«.
استطعنا  عملنا  خالل  »من  الخلف:  وأردف 
العملية  سير  آلية  تقييم  المقبلة  المرحلة  خالل 
عام،  بشكٍل  مدارسنا  في  التربوية  التعليمية 
الخصوص  بهذا  جيدة  نتيجة  إلى  وتوصلنا 
حيث كان األداء جيداً، ومستوى أداء المعلمين 

العطلة  خالل  توجهنا  بالتالي  ما،  نوعاً  جيد 
الصيفية الحالية على مواصلة تأهيل المعلمين، 
بعض  خبرة  من  واالستفادة  النواقص،  وسد 
لهذا  وتوظيفها  لدينا،  المتواجدة  الكفاءات 

الغرض«.
وبيَّن الخلف: بأنه »وصل عدد المعلمين الذين 
خضعوا للدورات التدريبية إلى 102/ معلمة 
الدورة  خالل  ومن  شهر،  مدة  ضمن  ومعلم 
كلفنا عدد من المعلمين ألداء دروس نموذجية، 
األخطاء،  بعض  توخي  من  المعلمون  ليتمكن 
بالمستوى  التعليمية  الدروس  تأدية  ومراعاة 

واألداء المطلوب«.
مواصلة  على  بالتأكيد  حديثه  الخلف  وأنهى 
المراحل  خالل  للمعلمين،  والتأهيل  التدريب 
المعلمين،  كفاءة  برفع  شأنه  من  لما  القادمة 
بالواقع  للنهوض  متقدمة  خطوات  وتحقيق 
والقصف  التهديدات  من  بالرغم  التعليمي 
المحتلة:  التركية  الدولة  قبل  من  المستمر 
تعليم  متابعة  على  إصراراً  يُزيدنا  ما  »وهذا 
ورفع  المدارس  بافتتاح  واالستمرار  أبناءنا، 

أداءها«.

إرصار عىل مواصلة العملية 
التعليمية

إلدارة  المشتركة  الرئيسة  أكدت  جهتها  من 
تل  سبي/  كري  بمقاطعة  العامة  المدارس 
المدارس  عدد  أن  على  العلي  خديجة  أبيض 
الُمفعلة في المقاطعة وصل إلى 108 مدرسة 
طول  على  موجودة  مدرسة   38 ضمنها  من 
الذي  التركي،  المحتل  مع  التماس  خطوط 
من  الخدمة  عن  إخراجها  باستمرار  يُحاول 

خالل االستهداف المباشر باألسلحة والقذائف 
المدفعية بهدف تقويض العملية التعليمية.

ترميم  على  متواصل  العمل  أن  إلى  ولفتت 
تل  المدراس في مقاطعة كري سبي/  وتأهيل 
الدراسي  العام  الستقبال  والتحضير  أبيض، 
الجديد حيث وصل عدد المدارس المؤهلة إلى 
اآلن تسع مدارس )عمر بن الخطاب ـ الهيشة 
شمالية ـ الشبل ـ دروبية ـ جب شعير ـ خربة 

هدلة ـ أبو سوسة ـ األحمدية ـ الكنانة(.
»نحن  بالقول:  حديثها  خديجة  واختتمت 
وتنشيطها  المدراس  افتتاح  على  ُمِصّرون 
قصف  من  المحتل  يمارسه  مما  بالرغم 
في  أهالينا  تجاه  واجبنا  وهذا  واستهداف، 
نعمل  لذلك  أبيض،  تل  سبي/  كري  مقاطعة 
على إعادة ترميم، وتأهيل أي مدرسة من جديد 
ومواصلة  لالستهداف،  تتعرض  مرة  كل  في 
بأرضهم،  متشبثين  أهالينا  مادام  التعليم 

ومتواجدين فيها هم وأبناءهم«.

إدارة المدارس العامة بكري سبي: مواصلة تطــوير العــمل التربــــــوي 
والتدريب بالتأهيل  التعليمي 

الشهباء/ فريدة عمر ـ اإلرادة وحب المرء لموهبته يخلقان بداخله القوة، وبذلك يتمكن من تخطي جميع العوائق 
والصعوبات والوصول لهدفه، هذا ما قالته بهار سليمان الشابة العفرينية التي تلفت أنظار الجميع بعزفها على الطبل 

متحديًة ظروف التهجير، لتحمي ثقافتها وُتحيي في نفس كل من يسمع إيقاعها الفلكلور العفريني.

صوت الطبل يعود بالعفرينين إلى أحضان 
مدينة عفرين، إلى ظل شجرة الزيتون وبين 
كرم الرمان، إلى جبال هاوار وليلون، إلى 
ثقافة  فالطبل  ميدانكي ونبي هوري،  بحيرة 
الشابة  سليمان  وبهار  األجيال  إلى  تتوارث 

العفرينية مثال على ذلك.  

بدأ حبها للفن وهي طفلة

الهالل  حركة  عضوة  هي  سليمان  بهار   
الموسيقية  الفرق  في  مكانها  وتتخذ  الذهبي 
واإليقاع إلى جانب الغناء، تقول عن موهبتها 
ثمانية  عمرها  كان  عندما  اكتشفتها  أنها 
عائلتها  أفراد  معظم  أن  إلى  مشيرةً  أعوام، 

الموسيقية،  اآلالت  على  العزف  يجيدون 
الفلكلوري  بالرقص  مسيرتها  وبدأت 
والغناء، لتستمر في ذلك حتى بعد التهجير 
من عفرين صوب الشهباء في عام 2018.

الصعوبات مل تقف عائقاً

من  العديد  واجهوا  بأنهم  بهار  وذكرت 
التهجير:  من  األولى  الفترة  في  الصعوبات 
والصعوبات  العوائق  من  العديد  »واجهنا 
لنستمر بمسيرتنا الفنية وفي ظل عدم تواجد 
مراكز ثقافية في الشهباء كنا نتلقى تدريباتنا 
في المنازل، ومع مرور الوقت نظمنا أنفسنا 
إلى أن افتتحنا مركزاً خاصاً بحركة الهالل 

الذهبي«. 
فترة  خالل  أنه  إلى  سليمان  بهار  وأشارت 
الشهباء  نحو  عفرين  من  القسري  التهجير 

من  الكثير  وشخصيتها  حياتها  شهدت 
»الجذرية«،  بـ  وصفتها  التي  التغيرات 
لكنهم استطاعوا التغلب على كل الظروف، 
متحدين االحتالل بإرادتهم من خالل تطوير 
مهاراتهم وقدراتهم الفنية والثقافية، والحفاظ 
على تراثهم وثقافتهم األم وتمسكهم بها رغم 

ما مروا به.
تلفت بهار سليمان نظر جميع من يحضرون 
بالدق  تبدأ  عندما  والفعاليات  االحتفاليات 
على الطبل وتقول عن ذلك: »اإلرادة وحب 
القوة، وبذلك  بداخله  المرء لموهبته يخلقان 
يتمكن من تخطي جميع العوائق والصعوبات 

والوصول لهدفه«.
وتابعت: »بالرغم من أن الطبل من التراث 
هذه  على  يعزف  يكن  لم  أنه  إال  العفريني، 
اآللة سوى الرجال، أردت تغيير هذه الذهنية 
اآللة،  هذه  للتعلم على  دافع شديد  لي  وكان 
فحينما بدأت بالعزف عليها كان ذلك غريباً 
لم  لكن  يروني  الذين  البعض  من  ما  نوعاً 

أتخَل عن رغبتي بالعزف عليها«.
خالل  مواهب  من  أتقنته  ما  أن  وأكدت 
والفن  الثقافة  مركز  في  تواجدها  سنوات 
وحركة الهالل الذهبي لم يذهب سدًى: »في 
فيه على تطوير  الذي نسعى ونعمل  الوقت 
الثقافي  المجال  في  ومواهبنا  شخصيتنا 
كل  والشابات على  األطفال  ندّرب  والفني، 

ما تعلمناه«.

علينا حامية ثقافتنا

وأكدت بهار: »نحن في أمّسِ الحاجة لحماية 
ثقافتنا من اإلبادة، فاالحتالل يحاول وبشتى 
أن  يجب  ووجودنا،  تاريخنا  إمحاء  وسائله 
نحمي  فمعاً  األجيال،  لكل  الثقافة  نوّرث 

ثقافتنا ونحافظ عليها من اإلبادة«.
»صوت  قائلةً:  حديثها  بهار  واختتمت   
الطبل يسرح بنا إلى أحضان عفرين، يمتزج 
لحن  لنعزف  المقاومة  صوت  مع  صوته 

النصر والعودة«.   

شابة عفرينية، ُتتِقُن العزف على الطبل متحديًة كل العوائق

محمود الخلف

خديجة العلي
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إلى الرئاسة المشتركة للجنة الشؤون 
االجتماعية والعمل 

بناًء على القانون رقم/3/ الصادر عن 
المجلس التشريعي بالطبقة بتاريخ 
2021/9/11 على العقد التأسيسي 
الموقّع بين األعضاء المؤسسين في 
منطقة الطبقة بتاريخ 2021/7/26 

وعلى اقتراح اتحاد الجمعيات السكنية 
بالطبقة بكتابة ذي الرقم /24/ بتاريخ 

.2021/7/27
                 تقرر ما يلي:

المادة 1 : ترخص جمعية سكنية باسم 
جمعية الضياء السكنية رقم سجلها /3/ 

تاريخ 2022/7/27 وهي جمعية سكنية 
عاملة مقرها منطقة الطبقة.

ومنطقة عملها ضمن حدود اإلدارة 
لمنطقة الطبقة

مدتها : غير محدودة تبدأ اعتباراً من 
تاريخ نشر قرار إشهارها في الجريدة 

الرسمية
المادة 2 أهدافها 

أ - المساهمة في تنفيذ خطة اإلدارة في 
مجال اإلسكان

ب . شراء األراضي لبناء السكن الصالح 
ألعضائها وتمليكها بسعر الكلفة ضمن 

اإلطار التعاوني
 المادة 3: ال يجوز لها البناء إال في 
منطقة عمل الجمعية التي ال تتجاوز 
حدود اإلدارة لمنطقة الطبقة وفق 

األصول النافذة وتخضع في كافة أمورها 
ألحكام القانون رقم /3/ لعام 2021 

الصادرة عن المجلس التشريعي.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم/2590/ لعام 2022

طالب التبليغ: إبراهيم األحمد الحسن بن 
عبد                        

المطلوب تبليغه: سمير بكار بن محمود                   
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/ يوم من تاريخ 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس/1863/

رقم القرار /1908/   
طالب التبليغ: إبراهيم الهبود بن ياسين              

المطلوب تبليغه: عمر حميد الخليل                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري   -1

بين الجهة المدعية والمدعى عليه على 
السيارة موضوع الدعوى نوع/كيا/ لون 

أصفر تحمل اللوحة رقم/851607/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2019/5/21 جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت   -2

بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -3

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ 

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

 مذكرة إخطار                       
بالغ رقم/1756/ لعام 2022

على السيد: إبراهيم محمد بن حسين     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 

في منبج –ديوان غرفة 1 تمام من بتاريخ 
2022/8/15م

للنظر بالدعوى األساس/723/ المقامة 
عليك من قبل: محمد شيخ بكار بن يحيى

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

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

في الدعوى رقم األساس/1974/ لعام 
2022م

على السيد: أحمد العرودة الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/11م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: علي العيسى بن خليل، بطلب: 

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

...........................
 مذكرة إخطار         
بالغ رقم/1855/لعام 2022

على السيد: أحمد بحبوح بن أنيس
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/1657/المقامة 
عليك من قبل: عيسى الرمضان بن محمد

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

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

بالغ رقم/1618/لعام 2022
على السيد: أحمد عمر بن علي     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2045/المقامة 
عليك من قبل: حكمت الشمالي بن طه

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

...............................
 مذكرة دعوى          
بالغ رقم/3729/ لعام 2022

على السيد: أحمد كامل دسوقي     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2287/ المقامة 

عليك من قبل: أحمد إبراهيم الحنفي
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم/4438/ لعام 2022
على السيد: أحمد يوسف العويلة   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/1683/المقامة 

عليك من قبل: أحمد السبع الضبع بن عبد 
الكريم

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

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

بالغ رقم/2020/ لعام 2022
على السيد: أسعد عبود الكرز بن محمد     

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس /841/ المقامة 
عليك من قبل: محمود مصطفى الحسن

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم/3391/ لعام 2022
طالب التبليغ: إسماعيل محمد الحسين بن 

عثمان                       
المطلوب تبليغه: شواخ الحميدي بن 
جاسم                   

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

/تثبيت بيع سيارة/
وإن لم تحضر ستجري بحقك االجراءات 

القانونية.
خالل مدة أقصاها /15/ يوم من تاريخ 

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

 مذكرة إخطار                          
بالغ رقم/4575/لعام 2022

على السيد: الحاج قدرو بن عبد الحسيب   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/1903/المقامة 

عليك من قبل: أحمد حج حسين 
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/804/

رقم القرار/2079/   
طالب التبليغ: جعفر خليفة الرحيم              

المطلوب تبليغه: محمد باسل بن 
سعدالدين                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري   -1

بين الجهة المدعية والمدعى عليه على 
السيارة موضوع الدعوى نوع/كيا/ لون 

أبيض تحمل اللوحة رقم/841078/
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2018/5/24 جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت   -2

بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -3

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ 

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

مذكرة دعوى 
بالغ رقم/3730/ لعام 2022

على السيد: حسن خليل بن أحمد
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2289/ المقامة 

عليك من قبل: محمود البكار بن جاسم
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/2792/

رقم القرار/1375/   
طالب التبليغ: حسين العبد هللا بن صالح              

المطلوب تبليغه: مصعب فدعة بن هاشم                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة 
المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع/أيسوزو/ لون 
سماوي تحمل اللوحة رقم/531630/ 

واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2021/8/2 جزء ال يتجزأ من القرار.

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

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

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

في الدعوى رقم األساس/3469/لعام 
2022 م

على السيد: حسين علي الشواخ الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة/10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/14م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: مريم أحمد الصايل، 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/2536/ لعام 
2022م

على السيد: حسين عيسى الحسين 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في الرقة، وذلك في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/8/14م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: متعب عوض 
العوض، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة 

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

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس/393/

رقم القرار /2074/   
طالب التبليغ: حميد حداد العلي بن علي              

المطلوب تبليغه: عبد هللا وركان بن 
وركان                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 

على السيارة موضوع الدعوى نوع /
مازدا/ لون طحيني تحمل اللوحة 
رقم/527233/واعتبار عقد البيع 

المؤرخ بتاريخ 2021/2/14 جزء ال 
يتجزأ من القرار.

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

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ 

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم/2449/لعام 2022

طالب التبليغ: حميدي شعبان الجاسم                       
المطلوب تبليغه: عالء الدين محمود حاج 

حسين                   
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/ يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

بالغ رقم/3118/ لعام 2022
طالب التبليغ: خالد الحاجي بن علي                      

المطلوب تبليغه: محمود سعد هللا حاج 
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/ يوم من تاريخ 

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

 مذكرة إخطار                       
بالغ رقم/1848/لعام 2022

على السيد: خالد نومان الشالل     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/755/المقامة 

عليك من قبل: خالد عبد الرحيم خالوي 
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 /1457/

رقم القرار /1324/   
طالب التبليغ: خلف الخابور بن حسن              

المطلوب تبليغه: ياسر العلي بن عبد 
الرزاق                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة 
المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /تكسي كيا 
ريو/ لون أصفر تحمل اللوحة رقم 

/487609/ واعتبار عقد البيع المؤرخ 
بتاريخ 2020/4/17 جزء ال يتجزأ من 

القرار.
2-إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ 

مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ 

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

مذكرة دعوى 
بالغ رقم/4389/لعام 2022
على السيد: خلف كرم خلف

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/3203/المقامة 

عليك من قبل: إبراهيم عبد السالم 
الحسين

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

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

بالغ رقم/4403/لعام 2022
على السيد: درويش عبدو بن خميس 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/3227/المقامة 
عليك من قبل: وسيم المحمود بن عبد 

القادر
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

 مذكرة دعوى 
بالغ رقم/4148/ لعام 2022

على السيد: سعران أحمد المحمد تركي
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2831/المقامة 

عليك من قبل: عامر حسين رمضان
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم/3716/لعام 2022
على السيد: سمير شيخو بن إبراهيم     

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2277/المقامة 

عليك من قبل: معبد الرزاق األحمد الحاج 
بن أحمد

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

 ................................
مذكرة: إخطار                          

بالغ رقم/1752/ لعام 2022
على السيد: صالح القدير بن شريف   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/979/المقامة 
عليك من قبل: عيسى العلي بن محمد 

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

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

في الدعوى رقم األساس/1926/لعام 
2022 م

على السيد: طحري العنتر الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/14م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد: أحمد العنتر، بطلب: تثبيت 
عقد بيع سيارة 

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

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

بالغ رقم/3732/ لعام 2022
على السيد: عبد الباسط محمد الفارس

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2291/ المقامة 

عليك من قبل: إبراهيم يوسف السمعو
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

.............................
 مذكرة: إخطار

بالغ رقم/4373/لعام 2022
على السيد: عبد الرحمن كامل شيخو 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2895/المقامة 

عليك من قبل: مصطفى محمد كنش
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم/4148/لعام 2022
على السيد: عبد الرزاق رمضان العبد هللا
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2831/المقامة 

عليك من قبل: عامر حسين رمضان

الشهباء/ فريدة عمر ـ أكدت زوزان رشيد، والدة الشهيدة نوجيان أوجالن دعمها لحملة »القسم« التي أطلقتها 
قوات سوريا الديمقراطية لمالحقة الجواسيس والعمالء، وشددت على ضرورة تكاتف الشعوب كافة لمساندة الحملة 

والحفاظ على أمن المنطقة. 

والدة الشهيدة نوجيان أوجالن: علينا التعاون 
لفضح الخونة، واالنتقام لدماء أبنائنا

منسقية المرأة بشمال وشرق سوريا... نتعهد بالوصول إلى 
النساء كافة في المنطقة ودعمهن بالسبل كلها

ومؤسَّساتها  التُّركّي،  االحتالل  دولة  عملت 
على  موسَّع  بشكل  المنطقة  في  األمنيّة 
بكل  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  استهداف 
وعمالء  جواسيس  إنشاء  خالل  من  السبل، 
إلى زعزعة األمن واالستقرار،  لها، وتسعى 
الظنون  وإثارة  المجتمع  أبناء  ثقة  وإضعاف 
قيمهم  عن  إبعادهم  وبالتّالي  والشكوك، 
تحاول  أخرى  الُمقدَّسة، ومن جهة  المجتمعيّة 
قيادات،  استهداف  الخبيثة  األساليب  بهذه 
الديمقراطية، وأعضاء  قّوات سوريا  ومقاتلي 
القوى األمنيّة، والعاملين في مؤسَّسات اإلدارة 
من  العديد  استشهاد  في  تسبّبت  وقد  الذّاتيّة، 
والمجتمعيّة  والوطنيّة  القيادية  الشَّخصيات، 
إلداري  استهداف  إحداها  وكان  المشهورة، 

حركة الشبيبة الثورية في كوباني في الخامس 
والعشرين من شهر كانون األول 2021.

استهداف إرادة املجتمع

وفي هذا السياق أعربت، زوزان رشيد، والدة 
بداية  في  أوجالن لصحيفتنا،  نوجيان  الشهيدة 
االحتالل  لهجمات  استنكارها  عن  حديثها 
وشرق  شمال  مناطق  على  المتكررة  التركي 
كل  يفعل  التركي  »االحتالل  وقالت:  سوريا، 
لينال من إرادتنا، جرائمه بحق شعوب  شيء 
أمام أعين  باتت ال تحصى، كل ذلك  المنطقة 

العالم، والقوى الضامنة في المنطقة«.
عبر  يحاول  التركي  »االحتالل  وتابعت: 
المجتمع،  ضمن  التوغل  الخبيثة،  وسائله 
للحرب  إضافة  المنطقة  استقرار  وضرب 
يومياً،  المنطقة  لها  تتعرض  التي  العسكرية، 
الحرب  سياسة  إلى  التركي  االحتالل  فيتعمد 

الخاصة، التي تستهدف إرادة المجتمع«.

الجواسيس ساعد تركيا األمين

واستكملت: »في اآلونة األخيرة زاد استهداف 
االحتالل التركي بالطيران المسير للشخصيات 
القيادية، واإلدارية والشخصيات الوطنية، التي 
لها عبر سنوات بصمة في هذه الثورة المقدسة، 
بال شك هذه ليست إال سياسة ممنهجة، ورسالة 
كانون  من  والعشرين  الخامس  ففي  واضحة، 
التركي  االحتالل  استهدف   ،2021 األول 
مدينة  في  الثورية  الشبيبة  لحركة  مركزاً 
نوجيان  ابنتي  أثرها  استشهدت على  كوباني، 
رسالة  كان  زمالئها،  من  خمسة  مع  أوجالن 
في  الحرة،  الشبيبة  إرادة  لكسر  االحتالل  من 
شخصيات  مرات  عدة  سابقاً  استهدف  وقت 

إدارية في منطقة كوباني«.

ندعم حملة القسم

سوريا  قوات  أطلقتها  التي  القسم  حملة  وعن 
والعمالء  الجواسيس  لمالحقة  الديمقراطية 
سوريا  لقوات  ممتنة  »إنني  زوزان:  قالت 
االنتقام  ألجل  يتعاون  من  وكل  الديمقراطية، 
يعاقبوا  أن  يجب  الخونة  هؤالء  أبنائنا،  لدماء 

أشد العقاب«.
على  حديثها  ختام  في  زوزان  أكدت  فيما 
تعاون الجميع في هذه الحملة: »وعلى الجميع 
التعاون ودعم هذه الحملة، علينا أن نكون يداً 
بيد للقضاء على االحتالل والخونة المتعاونين 
معه، والذين تسببوا في استشهاد أبنائنا، سننتقم 

لروحهم الطاهرة«.

المرأة  منسقية  تعّد   - غانم  ميديا  قامشلو/ 
مظلة لجميع النساء العامالت بشمال وشرق 
في  المرأة  دور  تفعيل  إلى  وتهدف  سوريا، 
العمل  في  خاص  وبشكل  المجاالت،  جميع 

السياسي، ومواقع صنع القرار.

مع  تزامناً  عام 2014  المرأة  منسقية  أُسست 
تأسيس اإلدارات الذاتية في أقاليم شمال وشرق 
لتوعية  السعي  وهو  بعملها،  وبدأت  سوريا، 
النساء ومساندتهن، ومعالجة الصعوبات، التي 
المنسقية  سعت  كما  وتدريبهن،  تعترضهن 
كالطبقة،  المدنية  اإلدارات  مناطق  في  للعمل 
اإلعالن  بعد  الزور  ودير  ومنبج،  والرقة، 
عنها، ولكن لم يكن عملها رسمياً، ولم تصبح 

جزءاً أساسياً من هيكلية اإلدارة الذاتية. 
وبتاريخ الخامس من شباط عام 2021، وفي 
المصادقة  تم  العام  للمجلس  رسمية  جلسة 
هيكلية  ضمن  لتصبح  المرأة؛  منسقية  على 
هيئة  مقترح  على  بناًء  وذلك  الذاتية،  اإلدارة 
على  واستناداً  سوريا،  وشرق  بشمال  المرأة 
المرأة  لمنسقية  السنوي  االجتماع  مخرجات 

بشمال وشرق سوريا عام2020.

أهداف املنسقية وآلية عملها

حدثتنا  عملها  وآلية  المنسقية،  أهداف  وحيال 
في  المرأة  هيئة  نائبة  إبراهيم«  مال  »روكن 
اإلدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا، والناطقة 
سوريا،  وشرق  بشمال  المرأة  منسقية  باسم 
وقالت: »من أهم أهداف منسقية المرأة؛ تفعيل 
دور المرأة في جميع المجاالت، وبشكل خاص 
القرار،  صنع  ومواقع  السياسي،  العمل  في 
كافة  في  المشتركة  الرئاسة  مبدأ  وترسيخ 

بشمال  والمدنية  الذاتية،  اإلدارات  مؤسسات 
االقتصادية  المشاريع  ودعم  سوريا،  وشرق 
الخاصة بالمرأة، وتنظيم كافة النساء العامالت 
وشرق  بشمال  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  في 
ناحية  من  المرأة  ومساندة  ودعم  سوريا، 
جميع  في  ريادية  لتكون  والتدريب؛  التطوير 
الحفاظ على خصوصية،  المؤسسات، وأيضاً 
بشمال  اإلدارة  هيكلية  ضمن  المرأة  وهوية 

وشرق سوريا«. 
الذاتية،  اإلدارات  مؤسسات  جميع  وألن 
والمدنية بشمال وشرق سوريا منضوية تحت 
مظلة منسقية المرأة بشمال وشرق سوريا، فإن 
آلية عملها تكون بعقد اجتماعات شهرية على 
إلى  باإلضافة  سوريا،  وشرق  شمال  مستوى 
المنسقيات  في  الداخلي  النظام  تطبيق  متابعة 
بشكل  المرأة  وضع  ومناقشة  اإلدارة،  ضمن 
عام في شمال وشرق سوريا، وتقييم أعمالها 
ضمن اإلدارة خالل ستة أشهر أو عام، وبهذا 
منسقية  »إدارة  بأن:  روكن  أكدت  الصدد 
المرأة، هي من تحدد الميزانية، لدعم مشاريع 
المرأة في اإلدارة الذاتية، ويجب أاّل تقل عن 

عشرة بالمائة«.

أبرز الصعوبات

عمل  تواجه  التي  الصعوبات،  أبرز  حيال 
ما  أبرز  »من  روكن:  أوضحت  المنسقية، 
سوريا  في  الوضع  هو  عملنا،  ويؤخر  يعيق 
خاص،  بشكل  سوريا  وبشمال  عام،  بشكل 
كحالة الحرب، والوضع االقتصادي المتأزم، 
السكان،  كتهجير  المستقر  غير  والوضع 
والعيش ضمن المخيمات، والذي يؤثر بشكل 

سلبي على دور المرأة في المجتمع«.
وقد تناول االجتماع السنوي في العام المنصرم 
لمنسقية المرأة بشمال وشرق سوريا مع اإلدارة 
الذاتية، مؤخراً العديد من المخططات، وأبرز 
لمنسقية  الثالث  السنوي  االجتماع  تضمنه  ما 
المرأة في شمال وشرق سوريا، هو األعمال 
التي أنجزتها منسقية المرأة خالل عام 2021، 
مقترحات،  تسع  االجتماع  عن  تمخض  كما 
حلول  »إيجاد  التالي:  الشكل  على  وكانت 
للنساء من ذوات االحتياجات الخاصة- اقتراح 
القيصرية،  العمليات  لضبط  الصحة  لهيئة 
التي تزداد بشكل كبير في كافة مناطق شمال 
النسائي  التمثيل  ضرورة   - سوريا  وشرق 
الداخلي؛  الشرعية في األمن  الطبابة  في قسم 
بحق  واالنتحار  القتل  حاالت  عن  للكشف 
خاصة  وتدريب  تأهيل  مراكز  فتح   - النساء 
باإلعالم - تخصيص برنامج تلفزيوني خاص 
بالتراث الثقافي الخاص بالمرأة، وبالتنسيق مع 
تلفزيون المرأة - فتح معاهد صناعية ومهنية 
كل  بجانب  روضات  وإنشاء  بالمرأة،  خاصة 
مركز لالهتمام باألطفال المقيمين مع أمهاتهم 
ـ إيجاد مأوى أو مركز خاص لرعاية القّصر 
كال  من  أحكامهم  مدة  انتهاء  عند  اليتامى 
الجنسين، )نقترح أن تكون تحت إشراف هيئة 

المرأة لشمال وشرق سوريا(«

مخططات املنسقية لعام 2022

أما فيما يتعلق بمخططات المنسقية لعام 2022 
تم طرح جملة من المخططات للعام 2022، 
كل  في  وحضانات  روضات  )فتح  أبرزها 
تدريبية  دورات  وفتح  الحاجة،  حسب  منطقة 
اإلدارات  في  النسائية  الكوادر  لكافة  مغلقة 
التسول،  ظاهرة  ومكافحة  والمدنية،  الذاتية 
وعمالة األطفال، وإصدار إحصائيات نصف 
وإعداد  المرأة،  بحق  العنف  لظاهرة  سنوية 
المناطق  في  المرأة  بحق  االنتهاكات  ملفات 
الحقوقية  المنظمات  إلى  وإرسالها  المحتلة، 
المشاريع  ودعم  دوري،  بشكل  والمعنية 
وفتح  المخيمات،  في  الخاصة  االقتصادية 
مراكز حماية المرأة في كل من منبج - الرقة، 
الشهداء  عوائل  لتوظيف  األولوية  وإعطاء 
والفئة الشابة، وإقامة بطوالت للفرق النسائية، 
البلديات  قبل  من  صحية  مياه  معمل  وتجهيز 
في الطبقة(، والتي تم العمل على جزء منها، 
القادمة  األشهر  ضمن  تبقى  ما  واستكمال 
الذي عقد  السنوي،  النصف  االجتماع  بحسب 

مؤخراً.
المرأة  نائبة هيئة  إبراهيم  اختتمت روكن مال 
سوريا  وشرق  بشمال  الذاتية  اإلدارة  في 
وشرق  بشمال  المرأة  منسقية  باسم  والناطقة 
منسقية  نحن  »نتعهد  بالقول:  حديثها  سوريا 
شمال  في  النساء  كافة  إلى  الوصول  المرأة 
ونتمنى  السبل،  بكل  ودعمهن  سوريا  وشرق 
أن يعم األمن والسالم في سوريا بشكل عام، 
وتحرير أراضينا المحتلة لعودة المهجرين إلى 

أرضهم والعيش بأمان«.

 عن حق
 المرأة في
الميراث

امليراث  في  املرأة  حق  قضية  تزال  ما 
في  والشائكة  العالقة،  القضايا  من 
نتيجة  وذلك  أوسطي،  الشرق  اجملتمع 
املوجودة  البالية  والتقاليد  العادات 
الذهنية  والبنية  الشرقي،  اجملتمع  في 
الذكورية املترسخة في األسرة والعائلة 
الدين  أّن  من  الرغم  وعلى  الشرقية، 
ها في امليراث، فإنّها  َّع حقَّ اإلسالمي شر
حتى اآلن تواجه مشاكَل كبيرة من أجل 
تستطيع  ال  الذي  حقها،  إلى  احلصول 
احلصول عليه في معظم األوقات، وحترم 

منه بشكل نهائي.

اليوم،  األوسط  الشرق  في  املرأة  تواجه 
اجملتمعات  في  اخلصوص  وجه  وعلى 
حصولها  في  كبيرة،  مشكلة  العربية 
حيث  امليراث،  أو  اإلرث  في  حقها  على 
العقبات،  من  العديد  طريَقها  تعترض 
منها العادات، والتقاليد البالية، التي ال 
تعترف بحقها في ذلك أو أنها صاحبة 
غيرها  مثل  مثلها  احلياة  في  وحق  دور 
من األفراد اآلخرين، إضافًة إلى الذهنية 
كبير  وبشكل  السائدة،  الذكورية 
والنظرة  اجملتمعات،  هذه  معظم  في 
تابع  أنها  اعتبار،  على  للمرأة  الدونية 
يعد  حيث  منه.  شاناً  أقل  أو  للرجل، 
األسر  مشاكل  أسباب  أبرز  من  امليراث 
تتنكر  ومازالت جلها  أوسطية،  الشرق 

حلق األنثى فيه.  

بحقها  امرأة  أي  طالبت  ما  فإذا 
الطبيعي في امليراث، ُعد مطلبها عيباً 
وأمراً غير مألوٍف، وكأنها تطالب بشيء 
حتى  أو  حتقيقه،  ميكن  ال  مستحيل 

احلديث عنه، وكأنه من احملرمات. 

ففي معظم األحيان تسكت عن حقها 
املعلومات  متتلك  ال  ألنها  امليراث،  في 
عليه،  حصولها  كيفية  عن  الكاملة 
للوعي  بعضهن  افتقار  إلى  إضافة 
املوجودة  القانونية  بالنظم  الكامل 
خاللها  من  تستطيع  التي  بلدها،  في 

الوصول إلى حقوقها.

تكاليف  دفع  تستطيع  ال  أنها  أو   
للحصول  منها  بد  ال  التي  اإلجراءات، 
األوقات.   معظم  في  حقها  على 
بالسلطة  املتمثلة  الذكورية  الذهنية 
اجملتمعات  كافة  في  السائدة  احلاكمة 
الشرق أوسطية، جعلت املرأة محرومة 
جاهدةً  حتاول  إذ  امليراث،  في  حقها  من 
املرأة في  عرقلة كافة مساعي وجهود 
خالل  من  ذلك  حقوقها،  على  احلصول 
زهيدة  مبالغ  بدفع  أو  بقتلها  التهديد 
احلقيقي،  حقها  عن  النظر  لصرف 
بهدف استبعادها عن دورها الريادي في 

اجملتمع. 

فغياب القوانني الصارمة، التي تساعد 
والتي  حقها،  على  احلصول  في  املرأة 
أمام  حائالً  يقف  من  كل  وتعاقب  ُترِّم 
أمام  اجملال  فتح  املشروعة،  حقوقها 
وفق  ميراثها،  في  للتصرف  الرجال 
يشاؤون.  وكما  الذاتية  مصاحلهم 
وبذلك فإن ثقافة ترسيخ حقوق اإلناث 
في امليراث، تكاد أن تكون معدومة لدى 
العائالت  جميع  وأن  سيما  ال  اجملتمع، 
عن  بعيداً  امليراث  قضية  حسم  تختار 

القانون. 

وما على املرأة اليوم، إذ ما أرادت احلصول 
على حقوقها كاملة، دومنا نقصان سوى 
مضافرة جهود وخوض نضالها من أجل 
إلى  باإلضافة  املعترك،  اخلالص من هذا 
تستطيع حمايتها  بقوانني،  مطالبتها 
ميارس  الذي  االقتصادي،  العنف  من 
امليراث،  من  حرمانها  وترمي  بحقها، 
بهذا  يقوم  ملن  رادعة  عقوبات  وفرض 
بانتظار  زلن  ما  النساء  ألن  اجلرم، 

املساواة بامليراث وغيره.

مرآة المرآة

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

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم القرار /3311/   
طالب التبليغ: عبود فرحان العواد               

المطلوب تبليغه: وحيدة مصطفى الحميدي                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة 
المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /هونداي/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم/773183/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2021/2/7 جزء ال يتجزأ من القرار.
2-إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ 

مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس/2408/

رقم القرار/2232/   
طالب التبليغ: عدنان الجعفر بن درويش              

المطلوب تبليغه: عبد الفتاح أحمد ملحم 
بن عبدهللا                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

موضوع الدعوى نوع كيا/ لون أبيض 
تحمل اللوحة رقم/932084/ واعتبار 
عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2015/5/1 

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

مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2102/لعام 

2022م
على السيد: علي العبود بن ديكان 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/8/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: إبراهيم خليل المحمود، 

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

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

بالغ رقم/3709/ لعام 2022
على السيد: علي حسن الحمود

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2269/المقامة 

عليك من قبل: حسن محمد العويس
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/2092/

رقم القرار /1534/   
طالب التبليغ: علي رجب العسكان               

المطلوب تبليغه: حسن أحمد األعرج                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1

الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /مازدا/ لون بيج 
تحمل اللوحة رقم/301988/ واعتبار 
عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2020/1/15 

جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت   -2

بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 
تضمين المدعى عليه الرسوم   -3

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2703/ لعام 

2022 م
على السيد: علي عزيز الدرويش 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/8/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد العبيد 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/1592/لعام 
2022م

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

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/8/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: علي سليمان محمد، 
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/2429/ لعام 
2022م

على السيد: عمار محمد بن محمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/8/14م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: عمر حميدي الشهاب، 

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

 مذكرة إخطار               
بالغ رقم/3725/ لعام 2022

على السيد: عمر حباش بن محمد     
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس /779/المقامة 
عليك من قبل: زعيم الحسين بن أحمد

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

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

 مذكرة دعوى                         
بالغ رقم/4417/لعام 2022م

على السيد: عمر حسين شعبان    
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/3223/المقامة 

عليك من قبل: أحمد جمعة المصطفى
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم /3727/ لعام 2022
على السيد: عمر حالق بن عبد السالم

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/1347/المقامة 
عليك من قبل: رمضان محمد شيخ جاسم 

بن محمد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/3125/لعام 

2022م
على السيد: فادي محمد سعيد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/8/15م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: وزيرة عبد األسعد، 
بطلب: تثبيت بيع سيارة 

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

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

بالغ رقم/4492/ لعام 2022
على السيد: فاطمة عبد الرحمن    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/4449/المقامة 

عليك من قبل: علي قبيع بن ديبو
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

االجتماعية في الرقة 
رقم أساس/1401/

رقم القرار/1299/   
طالب التبليغ: فرحان الحميد بن خليفة               

المطلوب تبليغه: خضر الحميد بن خليفة                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

موضوع الدعوى نوع /مرسيدس/ لون 
عفني تحمل اللوحة رقم/447814/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2018/9/15 جزء ال يتجزأ من القرار.
2-إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ 

مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها/15/يوماً من تاريخ 

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

سند تبليغ حكم 
بالغ رقم/3138/لعام 2022

طالب التبليغ: فطيم الحمود بنت رمضان                        
المطلوب تبليغه: فواز حمود اإلبراهيم                   

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/ يوم من تاريخ 

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في 
كوباني

رقم أساس الدعوى 1357 – 2022م 
اسم المطلوب تبليغه ونسبته: قاسم حج 

دعبول   
عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: محمود الهالل بن إبراهيم، بطلب/
بجرم تثبيت بيع بتاريخ 2022/8/15م 
الساعة 10 صباحاً فعليك أن تحضر في 
الوقت المعين إذا لم تحضر بنفسك أو 

ترسل وكيالً عنك إلى النيابة/هيئة العدالة 
الغرفة /األولى/ وإال سوف تجري بحقك 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 
رقم أساس/1391/

رقم القرار/1017/   
طالب التبليغ: ماجد المسلم بن ضحوي              

المطلوب تبليغه: جاسم جمعة الطويل                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:
1-تثبيت عقد البيع الجاري بين الجهة 
المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /هونداي/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم/870358/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2018/9/10 جزء ال يتجزأ من القرار.
2-إلزام مديرية المواصالت بالرقة بتنفيذ 

مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ 

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

 مذكرة إخطار
بالغ رقم/3735/لعام 2022

على السيد: محمد العلي بن داوود
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/165/ المقامة 

عليك من قبل: حميد العبو بن عقيل
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/1929/

رقم القرار/2743/   
طالب التبليغ: محمد العليوي بن علي               

المطلوب تبليغه: عبد الرحمن شحود بن 
حسن                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   
خالصة القرار:

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

موضوع الدعوى نوع /آفانتي/ لون فضي 
تحمل اللوحة رقم/550763/ واعتبار 
عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2019/5/2 

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

مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها/15/يوماً من تاريخ 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/153/
رقم القرار/1402/   

طالب التبليغ: محمد الغطاش بن يوسف              
المطلوب تبليغه: حسين علي السلمو                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

موضوع الدعوى نوع كيا/ لون أبيض 
تحمل اللوحة رقم /766474/ واعتبار 
عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2019/9/2 

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

مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ 

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

 مذكرة دعوى     
بالغ رقم/3719/ لعام 2022

على السيد: محمد المحمد بن شدهان
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2281/ المقامة 

عليك من قبل: عالوي رمضان بن 
إبراهيم

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2005/لعام 

2022م
على السيد: محمد سليم صكيرو الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة/10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: محمد محمود حمصي، بطلب: 

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

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

بالغ رقم/4147/ لعام 2022
على السيد: محمد عامر بن زكريا 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس /507/ المقامة 
عليك من قبل: عطا الحسين بن محمود

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

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

 مذكرة دعوى                            
بالغ رقم/3830/ لعام 2022

على السيد: محمود جلول بن سليمان   
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2385/المقامة 

عليك من قبل: إبراهيم خلف العيسى
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

 مذكرة دعوى 
بالغ رقم/4407/ لعام 2022

على السيد: محمود رمضان حجو
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/3239/ المقامة 

عليك من قبل: أمين شيخ عيسى بن 
رمضان

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

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/2923/ لعام 

2022 م
على السيد: مريم المحمد بنت جابر 

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

صباحاً بتاريخ 2022/8/14م للنظر في 
الدعوى المقامة من السيد: فطيم المحمد 

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/262/ لعام 

2022 م
على السيد: ناصر ناجي الرجا الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/8/13م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: موسى المحمد، بطلب: 

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

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

بالغ رقم/4570/ لعام 2022
على السيد: هاني بشير صالح    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/2665/المقامة 

عليك من قبل: محمود جاسم الطه
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

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

 مذكرة إخطار                          
بالغ رقم/4568/ لعام 2022

على السيد: هاني درويش بن عبد الكريم 
– محفوظ المحمد بن أحمد   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 1 تمام بتاريخ 

2022/8/15م
للنظر بالدعوى األساس/3067/ المقامة 

عليك من قبل: عبد الرزاق إبراهيم 
الطعان

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/2259/

رقم القرار/1939/   
طالب التبليغ: يحيى حسين الخليل              

المطلوب تبليغه: محمد إسماعيل األحمد                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

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

موضوع الدعوى نوع /سابا/ لون بحري 
تحمل اللوحة رقم /899541/ واعتبار 
عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2020/2/1 

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

مضمون القرار بعد انبرامه. 
3-تضمين المدعى عليه الرسوم 

والمصاريف.
خالل مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ 

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

منبج/ آزاد كردي ـ رفات لجثث تحت الصرف الصحي؛ هياكل عظمية بدت عليها مالمح التعذيب؛ لتكون شواهد على جرائم مرتزقة داعش، التي 
الزالت تنكشف بعد مضي ستة أعوام على تحرير منبج، فيما يؤكد المعنيون، أن هناك محاوالت إلنعاش داعش من جديد في المنطقة.

مع ذكرى التحرير.. جرائم داعش تتكشف بمنبج، 
بفكر ودعم تركي، وتغافل دولي متعّمد

لجان البلديات في الشهباء متأهبة تحسبًا ألي وضع طارئ

اإلدارة  أعلنت   2022 تموز   27 بتاريخ 
وريفها،  منيج  مدينة  في  الديمقراطية  المدنية 
عشرات  تضم  جماعية،  مقبرة  على  العثور 
يكون أصحابها  أن  التكهنات  الجثث، وترجح 
قضوا على يد مرتزقة داعش، خالل سيطرته 

على المنطقة.
منبج كغيرها من مناطق شمال وشرق سوريا، 
هجماته  بدأت  حيث  داعش،  لهجوم  تعرضت 
في شهر آذار عام 2013 فاحتل كامل المدينة 
تاريخ  وحتى   ،2014 عام  الثاني  كانون  في 

من  أهلها  عانى   2016 آب   15 تحريرها 
من  تكشف  الزالت  التي  الوحشية،  األساليب 
الواقع،  أرض  على  شواهد  أو  وثائق،  خالل 
كما المقبرة الجماعية، التي عثرت عليها بلدية 
الشعب أثناء عمليات خاصة بأعمال الصرف 
وإيجاد رفات 30 شخصاً، ظهرت  الصحي، 
زمن  في  تلقوها  التي  التعذيب،  مالمح  عليهم 

داعش.
فخالل فترة سيطرة داعش على منبج، توالت 
األساليب  ولكن  المرتزقة،  من  حكام  عليها 
الوحشية كانت نفسها، حيث حكمها ابن شقيق 
داعش،  مرتزقة  زعيم  البغدادي  بكر  أبو 
وقتها  منبج  وأصحبت  الحكام،  من  وغيرها 
مركزاً حيوياً لدخول داعش إلى المنطقة عبر 

تركيا.

التي  الجماعية،  المقبرة  على  العثور  وبعد 
ارتكبها  التي  الجماعية،  المذابح  تكشف عنف 
اإلدارة  شكلت  المدنيين،  بحق  المرتزقة 
وريفها،  منبج  مدينة  في  الديمقراطية  المدنية 
البحث، مؤلفة من لجنة الصحة،  لجنة لعملية 
عملية  على  لإلشراف  الشرعيين  واألطباء 

البحث، وانتشال الرفات.

بقرب ذكرى التحرير تتكشف 

جرائم املرتزقة

صحيفتنا  التقت  أدق؛  تفاصيل  ولمعرفة 
للجنة  المشتركة  الرئاسة  بنائب  »روناهي« 
الكريم  عبد  وريفها،  منبج  مدينة  في  الداخلية 
المقبرة  على  العثور  حول  ليحدثنا  بكار، 
الجماعية، ومسائل أخرى مرتبطة بهذا الشأن.
وقال »البكار«: إن المقبرة الجماعية المكتشفة 
تعود  منبج،  وسط  الفندق،  بجانب  أيام  قبل 
ألشخاص قتلهم مرتزقة داعش اإلرهابي أثناء 
األهالي  أن  إلى  مشيراً  منبج،  على  سيطرته 
اإلرهاب  من  الفترة  تلك  في  كثيراً  عانوا 

اإلرهاب  »هذا  مضيفاً  الظالمي،  التكفيري 
من  اقترابنا  ومع  الحدود،  وراء  من  القادم 
من  وريفها  منبج،  لتحرير  السادسة  الذكرى 
هذا اإلرهاب، ال تزال تتكشف علينا جرائمه 

وفظائعه كل يوم«.
في  البلديات  لجنة  عمال  بأن  »البكار«  وأفاد 
مدينة منبج أثناء قيامهم بعمليات الحفر لصيانة، 
وتنظيف الصرف الصحي في المدينة، عثروا 
مقبرة  2022/7/27على  األربعاء  صباح 
وسط  منبج،  فندق  من  بالقرب  جماعية، 
المدينة، الذي كان سجناً لمرتزقة داعش، على 
ما يقارب ثالثة هياكل عظمية لجثث، تم دفنها 
على  سيطرته  إبان  داعش،  عناصر  قبل  من 
المدينة بين أعوام 2014 ـ 2016 ثم في اليوم 
من  مزيد  على  وعثر  البحث،  تواصل  التالي 

الجثث.

الدعم الخارجي أنعش اإلرهاب

خالل  اإلرهابي  داعش  مرتزقة  ومارس 
سيطرتها على منبج، حملة اعتقاالت ممنهجة، 
مختلفة  بتهم  منبج  سكان  من  المئات  طالت 
المدينة،  فندق  الموجود تحت  القبو  واتخذ من 
بحق  إعدامات  بتنفيذ  يقوم  كان  كما  له  سجناً 
وكذلك  بمقابر جماعية.  المساجين، ووضعهم 
وحشية  ممارسات  داعش  مرتزقة  أفراد  يتّبع 
أمام  بها  يجاهرون  حيث  الدين،  عن  منحرفة 
واالسترقاق  الرؤوس  بقطع  كاإلعدام  المأل، 

وغيرها.
 وعدّ »البكار« بأن »اإلرهاب في بلدنا لم يكن 
لينتشر ويتوسع لوال الدعم الخارجي من دول 
إرسال  حيث  من  والداني،  للقاصي  معروفة 
األسلحة«،  بأحدث  المسلحين  المرتزقة  آالف 
معتبراً بأن تركيا فتحت حدودها أمام عشرات 
اآلالف من المرتزقة، الذين قدموا من مختلف 
أصقاع األرض، وقدمت لهم الدعم اللوجستي، 

االستخبارات  بإشراف  التدريب  ومعسكرات 
يسعى  من  استغرابه  مبدياً  والغربية،  التركية 
مسؤولية  أيضاً  يتحمل  الحقيقة،  هذه  لتشويه 
هؤالء  سقوط  واستمرار  اإلرهاب،  انتشار 
الضحايا، الفتاً إلى أن هذه المقبرة واحدة من 
العديد  إلى  باإلضافة  اكتشافها  تم  مقابر،  عدة 

من المقابر، التي لم تكتشف بعد. 

محاوالت إلنتاج داعش

الدولي  »المجتمع  بأن  »البكار«،  وأوضح 
فشل في تصويب السياسات الدولية الخاطئة، 
وااللتزام بمكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله، وفق 
الشرعية الدولية، ومساءلة الدول، التي قدمت 
اإلرهابية  للمجموعات  الدعم  أشكال  مختلف 
وكان واليزال  الماضية،  السنوات  مدى  على 
ثمن  يدفع  من  أكثر  هو  انتماءاته  بكافة  شعبنا 
أمنه،  ومن  أبنائه،  دم  من  اإلرهاب  جرائم 
هناك  بأن  ملمحاً  عيشه«،  ولقمة  واستقراره 

محاوالت إلنتاج داعش، وعودته من جديد.

واختتم نائب الرئاسة المشتركة للجنة الداخلية، 
عبد الكريم بكار حديثه بالقول: »بالطبع نعزي 
في  وريفها  الحبيبة،  منبج  في  وأهلنا  أنفسنا، 
مدنيين،  من  خسرناهم  الذين  الضحايا،  كل 
وعسكريين، فخسارتنا كبيرة في كل قطرة دم، 

سقطت على يد اإلرهاب«.
وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إطالق 
حملة عسكرية، لتحرير مناطق شمال وشرق 
سوريا من مرتزقة داعش، بدأت بتحرير مدينة 
بعدة مناطق، كمنبج والطبقة،  كوباني مروراً 
والرقة ودير الزور، وانتهاء بدحر داعش في 
بلدة الباغوز في آذار/ مارس من عام 2017.

التحضير  إطار  في  ـ  عمر  فريدة  الشهباء/ 
الشعب  حرب  أسس  وعلى  الطارئ،  للوضع 
مناطق  على  التركي  العدوان  لصد  الثورية، 
شمال وشرق سوريا، استنفرت كل مؤسسات 
للتحضير  األولوية،  إلعطاء  الذاتية  اإلدارة 
المجتمع  من  ابتداء  األساس  هذا  على 
واللجان  المؤسسات  وكل  األساسية،  النواة 

الموجودة.

في سياق هجمات االحتالل التركي المتكررة 
وفي  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 
التركي  لالحتالل  المتكررة  التهديدات  ظل 
األراضي  من  المزيد  اقتطاع  في  ومحاوالته 
شعوب  بحق  المجازر  وارتكاب  السورية، 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  أعلنت  المنطقة، 
حالة  وشعبها  مؤسساتها،  بكل  سوريا  وشرق 
الطوارئ، لردع الهجوم والدفاع عن األرض.
المشترك  الرئيس  تحدث  السياق  هذا  وفي 
عفرين  مقاطعة  مجلس  في  البلديات  للجنة 
محمد شيخو، عن تلبيتهم لحالة الطوارئ، التي 

أعلنت عنها اإلدارة الذاتية.
واستهل شيخو حديثه حول الهجمات التركية، 
التي تتعرض له مناطق شمال وشرق سوريا 
حماية  وكيفية  خصوصا،  والشهباء  عموما، 
المدنيين،  من  باآلالف  المكتظة  المنطقة 
من  قسراً  هجروا  الذين  عفرين،  ومهجري 
ديارهم أيضاً؛ نتيجة وحشية االحتالل التركي.

إعادة تأهيل املناطق

عفرين  منطقة  احتالل  »بعد  شيخو  وتابع 
من  اآلالف  هجر  التركي،  االحتالل  قبل  من 
بعد  وأرضهم  ديارهم،  من  عفرين  سكان 
مقاومة عظيمة دامت 58 يوما، صوب منطقة 
تعرضت  المنطقة  هذه  بأن  علماً  الشهباء، 
 2016 عام  داعش  مرتزقة  يد  على  لحرب 

وكانت قد حررت من جديد«.
منطقة  أن  من  »بالرغم  شيخو  واستكمل 
الشهباء، لم تكن تصلح للسكن فيها، والستقبال 
أن مهجري عفرين  إلى  األهالي،  اآلالف من 
اختاروا أن يكونوا بالقرب من أرضهم، رغم 
فقط  مترات  كليو  فبضعة  المصاعب،  كل 

تفصلهم عن عفرين«.
حتى  المنطقة  هذه  في  »إن  شيخو  وواصل 
مرتزقة  أيدي  من  يسلم  لم  والشجر  الحجر 
تشبه  مدمرة،  شبه  كانت  فالمنطقة  داعش، 
منطقة  كونها  إلى  إضافة  األشباح،  مدينة 
المؤسسات،  فبتعاون  محدودة،  جغرافية  ذات 

نجعلها  أن  استطعنا  كبير  وبجهد  واألهالي 
منطقة صالحة للعيش فيها«.

اإلرصار عىل املقاومة يف ظل 
القصف اليومي

وأضاف »كان من الصعب إشباع االحتياجات 
الخدمية من مسكن، وحتى تأمين مياه الشرب 
باإلضافة إلى الكهرباء، فالكثير من العائالت 
والكثير  مهدمة،  نصفها  بيوت  في  تسكن 
داعش  مخلفات  ضحايا  راحوا  األطفال  من 
المنازل  في  زرعوها  التي  المتفجرات،  من 

واألراضي«.
وأكمل شيخو حديثه »إنه بالرغم من كل هذا، 
لم يمر يوم واحد دون قصف االحتالل التركي 
والذين  بالمدنيين،  اآلهلة  للمنطقة  لمنطقتنا، 
يعيشون حياتهم رغم كل الصعوبات المعيشية، 
التي تواجههم، مصرين على المقاومة للرجوع 

إلى أرضهم وديارهم«.

أخذ التدابري الالزمة

الذي  الطارئ،  الوضع  حول  شيخو  ونَوه 
أعلنته اإلدارة الذاتية قائالً: »إن حدة هجمات 
من  العديد  مرتكبا  تزايدت،  التركي  االحتالل 
هذا  ولصد  المنطقة،  شعوب  بحق  المجازر 
الهجوم، والوقوف أمام أفعال الدولة التركية، 

بكل  الطوارئ  حالة  الذاتية  اإلدارة  أعلنت 
البلديات  كلجنة  ونحن  وشعبها،  مؤسساتها 
بكافة فروعنا، ولجاننا متأهبون للعمل في هذا 

اإلطار«.
المحدودة،  باإلمكانات  إنهم  شيخو  وأوضح 
كل  من  المحاصرة  المنطقة  وبطبيعة 
الالزمة،  التدابير  ألحذ  يعملون  االتجاهات، 
الشعب  حرب  مبدأ  على  األهالي  وتجهيز 
الكبير  الدور  لألهالي  بأن  مؤكدا  الثورية، 
بأن  خاصة  األعمال،  هذه  في  مساعدتهم  في 
المنطقة تحتوي على خمسة مخيمات كل منها 
تحتوي على اآلالف من مهجري عفرين، وقد 
تتعرض القرى القريبة من هذه المخيمات إلى 

استهدافات بشكل يومي.
ولفت شيخو إلى بعض اإلجراءات التي قاموا 
على  »نعمل  الطوارئ،  حالة  ظل  في  بها 
المنطقة  في  األساسية  الطرق  بعض  إصالح 
التي  األماكن،  بعض  تجهيز  إلى  باإلضافة 
األهالي واألطفال، وخاصة  أن تحمي  يمكنها 
المخيمات، كونه ال يمكن حماية أنفسهم تحت 

الماء  من  احتياجاتهم  وتأمين  المقامة،  الخيم 
واالحتياجات الضرورية«.

حرب الشعب الثورية ضامن 
لالنتصار

السالح  »إن  شيخو:  شدد  حديثه  ختام  وفي 
اإلبادة،  مخططات  إفشال  على  القادر  الوحيد 
هو حرب الشعب الثورية، لذا علينا جميعا أن 
لن  جاهزين،  لنكون  موقفنا  ونوحد  نتعاون، 
مسؤوليتنا  المرة،  هذه  عفرين  تجربة  تتكرر 
أكبر لن نقاوم فقط، بل سنحرر عفرين أيضا«.
إن مناطق الشهباء، وخاصة قرى تل رفعت، 
شيراوا، أم الحوش، حربل، وحشية، تتعرض 
وبشكل يومي لقذائف االحتالل التركي، مسببة 
أضراراً مادية وجسدية، وإن أهالي تلك القرى 
نفسها،  لحماية  التدابير  اتخاذ  إطار  في  تعمل 

ومواصلة مقاومتها.  
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مركز األخبار ـ نفذت قوات حكومة دمشق، 
على  عنيف  وصاروخي  مدفعي  قصف 
المرتزقة  المجموعات  بها  تتحصن  مواقع 

بريف محافظة إدلب.
موقع  من  الريف  من  ناشطون  وقال 
دمشق  حكومة  قوات  أن  االستهداف 
مقرات  والصواريخ  بالمدفعية  استهدفت 
قرية  أطراف  على  المرتزقة  المجموعات 

كنصفرة جنوبي إدلب.
خسائر  أوقع  القصف  أن  الناشطون  ولفت 
المجموعات  بصفوف  ومادية  بشرية 

المرتزقة.
والجدير ذكره تعيش أرياف محافظة إدلب 
مدفعي  قصف  عمليات  يومي  شبه  بشكٍل 
وصاروخي تحصل بشكل شبه يومي، بين 

األطراف المتحاربة هناك.

يشهد  الذي  الوقت  في  ـ  األخبار  مركز 
حدة  في  كبير  ارتفاع  سوريا،  جنوب  فيه 
قوات  أقدمت  واالغتياالت،  الهجمات 
تعزيزات  إرسال  على  السورية،  الحكومة 

عسكرية ضخمة إلى محافظة درعا.
وقال ناشطون من ريف درعا أن تعزيزات 
دمشق  حكومة  لقوات  ضخمة  عسكرية 
مدينة  في  البلدي  درعا  ملعب  إلى  دخلت 
مقراً  النظام  قوات  تتخذه  التي  درعا 

لعملياتها في المحافظة.
تتضمن  التعزيزات  إن  الناشطون  وأشار 

BMB ومدفع عيار 57 وعشرات  عربة 
العناصر المشاة، باإلضافة لسيارات تحمل 

رشاشات ثقيلة.
ولفت الناشطون أن هناك أنباء تتحدث عن 
لعملية  السورية،  الحكومة  قوات  تجهيز 

عسكرية جديدة في المحافظة.
بشكٍل  درعا  محافظة  تشهد  ذكره  والجدير 
شبه يومي عمليات قتل وخطف واغتيال، 
تستهدف بالدرجة األولى ضباط ومسؤولين 
السوريّة  الحكومة  قوات  صفوف  في 

والمتعاملين معها.

مجلس تل رفعت ُيدين هجمات الجيش 
التركي المحتل على المنطقة

حكومة دمشق ُتعِلن عن موعد انتخابات 
المحلية المجالس 

قوات الحكومة السورّية 
بالمدفعية  تستهدف 
والصواريخ جنوب إدلب

تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات 
الحكومة السورّية الى درعا

مركز األخبار ـ أدان مجلس ناحية تل رفعت 
بمنطقة الشهباء عبر بيان، هجمات الجيش 
وآخرها  المنطقة،  على  ومرتزقته  التركي 
استهداف مسيّرة انتحارية لمركز ناحية تل 
رفعت، ما أسفر عن إصابة تسعة مواطنين 

بينهم ستة أطفال.
وقال البيان: “ُهّجرنا إلى مقاطعة الشهباء، 
بعد عدوان همجي استهدف مدينتنا عفرين، 
بحق  االحتالل  ارتكبها  عديدة  ومجازر 
األطفال والنساء والمسنين، وال يزال ماضياً 
النهج ضدنا في مدينة تل رفعت  على ذلك 

أيضاً بارتكاب العديد من المجازر فيها”.
أعوام  األربعة  “خالل  البيان:  وتابع 
العديد  التركي  االحتالل  ارتكب  الماضية، 
من المجازر، من بينها المجزرة التي راح 
وبعدها  ومسنين،  أطفال  ثمانية  ضحيتها 
أسرة  ضحيتها  راح  التي  أقيبة  مجزرة 
كاملة مكّونة من ثالثة أشخاص بينهم طفلة، 
أدى  ما   ،14 الكومين  استهداف  ثم  ومن 

عفرين  مهّجري  من  مواطنة  استشهاد  إلى 
وطفلين من السكان األصليين. 

وقبل أسبوعين استهدف أرضاً زراعية، ما 
أدى إلى جرح خمسة نساء واستشهاد طفلة 
الماضي  الخميس  ويوم  فيها،  يعملن  كنَّ 
الذي  الشارع  التركي  االحتالل  استهدف 
ارتكب فيه مجزرة األطفال، بطائرة ُمسيّرة، 
ما أدى إلى جرح تسعة أشخاص، بينهم ستة 

أطفال”.
الحصول  في  فشله  “بعد  البيان:  وأضاف 
جديد  عدوان  بشن  األخضر  الضوء  على 
التركي  االحتالل  استهدف  المقاطعة،  على 
بالطائرات  مباشر،  بشكٍل  المدنيين، 
وحتى  والمدفعية  الهاون  وقذائف  المسيّرة 

الصاروخية، إلضعاف إرادتهم”.
استخدام  من  الرغم  “على  البيان:  اختتم 
االحتالل لكافة األساليب والطرق إلضعاف 
المقاطعة، إال  إرادة األهالي إلخراجهم من 
مبيناً  المقاومة”،  نهج  على  ماضون  أنهم 
في  المتمركزين  ومرتزقته  االحتالل  “أن 
إضعاف  إلى  يسعون  المحتلة،  المناطق 
والصواريخ  بالقذائف  فيستهدفوننا  إرادتنا، 
وعربنا  بكردنا  أننا  إال  وتهجيرنا،  إلخافتنا 
في  المقاومة  بخيار  متمسكون  وتركماننا 
إطار حرب الشعب الثورية ضد مخططات 

االحتالل التركي”.

السلطوية  للذهنية  تكريساً  ـ  األخبار  مركز 
التي تسببت باألزمة والفوضى في سوريا، 
تشريعياً  مرسوماً  السوري  الرئيس  أصدر 
المجالس  »انتخاب«  موعد  بتحديد  يقضي 
عليها  تسيطر  التي  المناطق  في  المحلية 

حكومة دمشق.
إن  دمشق  لحكومة  تابعة  وكالة  وقالت 
الرئيس السوري بشار األسد أصدر مرسوماً 
»انتخاب«  موعد  بتحديد  يقضي  تشريعياً 
التي تسيطر  المناطق  المحلية في  المجالس 
عليها حكومته، وجاء في المرسوم التشريعي 
الذي أصدره األسد بحسب ما نقلته الوكالة 
أنه »بناًء على أحكام قانون اإلدارة المحلية 
رقم  العامة  االنتخابات  قانون  أحكام  وعلى 
)5(، أصدر بشار األسد المرسوم رقم 216 
يوم  تحديد  على  ينص  الذي   2022 للعام 
موعداً  أيلول 2022  لـ 18  الموافق  األحد 
إلجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية«.

منذ  الثانية  هي  االنتخابات  هذه  وتعتبر 
عليها  يعّول  وال  سوريا،  في  األزمة  بداية 

ألن  وملموس؛  حقيقي  تغيير  أي  سياق  في 
»حزب  أعضاء  لصالح  محسومة  نتائجها 
دمشق،  حكومة  من  والمقربين  البعث« 
تسببت  التي  السلطوية  الذهنية  وتكرس 
في  الحاكمين  ذهنية  ألن  وذلك  باألزمة، 
دمشق ما زالت هي نفسها الذهنية الموجودة 
قبل األزمة السورية، كما أن ترويج حكومة 
ادعاء  هو  مركزية«،  »الال  لمبدأ  دمشق 
شكلي فقط، تفندّه القرارات الكثيرة التي يتم 
بها حل »مجالس المحافظات«، كون أسماء 
جاهزة  »االنتخابات«  هذه  في  الناجحين 

حتى قبل بدء االنتخابات.
وجرت آخر »انتخابات« للمجالس المحلية 
من  وكان   ،2018 عام  أيلول   16 في 
»االنتخابات«  تجرى  أن  حينها  المفترض 
قانون  بحسب   ،2016 عام  مطلع  المحلية 
اإلدارة المحلية رقم 107، بعد انتهاء والية 
التي  البالد،  أنحاء  في  المحلية  المجالس 
انتُخبت نهاية 2011، ولكن حكومة دمشق 
المجالس  عمل  فترة  تمديد  حينها  قررت 
بعد  انتخابات  إجراء  تعذّر  بسبب  المحلية، 

نشوب األزمة السورية.

حمدان العبد: خيارنا الحوار والحل السلمي لعموم سوريا
تعقيداً  السورية  ـ تزداد األزمة  مركز األخبار 
دمشق  حكومة  تعنّت  نتيجة  يوم،  عن  يوماً 
وتمسكها بالخيار العسكري، والتدّخل التركي 
في الشأن السوري واحتالل أجزاء من البالد.

المشتركة  الرئاسة  نائب  تحدث  ذلك،  حول 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  التنفيذي  للمجلس 
هاوار  لوكالة  العبد،  حمدان  سوريا،  وشرق 
وتشكيل  السورية  األزمة  بداية  »منذ  فقال: 
اإلدارة الذاتية بعد القضاء على داعش وغيره، 
الصحيح،  المسار  الذاتية  اإلدارة  انتهجت 
قوات سوريا  أن  األرض  على  الحقائق  لتثبت 
شمال  في  الشعوب  كافة  تضم  الديمقراطية 
وأهلها  نفسها  عن  ودافعت  سوريا،  وشرق 
العالمي  اإلرهاب  على  القضاء  واستطاعت 

المتمثل بداعش«.
التي  هي  الذاتية  اإلدارة  »إن  العبد:  وتابع 
حافظت على وحدة سوريا، وحاربت اإلرهاب 
وتمسكت بوحدة األرض السورية وفق القرار 
/2254/، دائماً نقول إن اإلدارة الذاتية عملت 
على مبدأ، ال للقتال السوري، ال لتقسيم سوريا، 
ال للتدّخل الخارجي، وعليه نتطلع إلى الحوار 

الجدي مع النظام لحل األزمة السورية سياسياً 
وليس عسكرياً«.

من  المدعومة  »المعارضة  إن  العبد:  وأكد 
الحل  إلى  تسعى  ال  وعسكرياً،  سياسياً  تركيا 
للدولة  خارجية  أجندات  تنفذ  إنما  السوري 

الشعب  لصالح  تعمل  أنها  مدّعيةً  التركية، 
الحدود  حماية  إلى  نتطلع  نحن  السوري، 
إلى  كافة، واألرض السورية للجميع، ونتطلع 
دستور سوري يتوافق فيه الجميع في الحقوق 
والواجبات، وما قيل مؤخراً بوجود لقاءات بين 
له،  ال صحة  دمشق،  وحكومة  الذاتية  اإلدارة 
فليس هناك لقاءات، ولكن نحن نتطلع ونأمل أن 
تكون الحكومة السوريّة جادة في حل األزمة، 
وتجلس إلى طاولة الحوار مع اإلدارة الذاتية«.
وأضاف العبد »ال يمكن العودة إلى ما قبل عام 
2011، لما حصل من تهجير لألهالي وتدمير 
السوريين،  ونزوح  الخارجي  والتدّخل  للمدن، 
أن  مشدداً  العالم«،  أنحاء  كافة  إلى  وتوجههم 
مشروع  هو  السورية  لألزمة  الوحيد  »الحل 
وحدة  على  حافظنا  َمن  نحن  الذاتية،  اإلدارة 
سوريا، ونحن ندعو إلى سيادة الدولة السوريّة 
وفق الدستور الجديد المتفق عليه، الذي يضمن 

حقوق كافة السوريين دون إقصاء أحد«. 
وأشار العبد إلى »التفاهمات الموجودة منذ عام 
2019، من قبل التوافق الروسي التركي، بعد 
كانيه  وسري  أبيض  تل  سبي/  كري  احتالل 

حول وقف إطالق النار، ولكن تركيا لم تلتزم 
بذلك، من خالل الحرب اإلعالمية وتصريحاتها 
باحتالل مناطق أخرى من سوريا، على الدولة 
اإلدارة  في  ونحن  حدودها  حماية  السورية 
الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية نأمل التوافق 
ونحن جزء من سوريا  العسكرية  القوات  بين 

وعلينا حماية حدودها والدفاع عن الشعب«.
ولفت العبد: »نأمل أن يكون هناك حوار سياسي 
األطراف  مع جميع  الوطني  الحس  إلى  يرقى 
السوريّة، ولكن حكومة دمشق ما زالت تُصرُّ 
على بسط سيطرتها على كامل التراب السوري 
بغض النظر عن اإلدارة الذاتية، وتعاملها وفق 

القانون /107/ كإدارة محلية«.
»نحن  بالقول:  حديثه  العبد  حميد  واختتم 
نتطلع مع الجيش السوري والحكومة السورية 
الحوار  ثم  ومن  السورية،  الحدود  حماية  إلى 
شأن  فهذا  الحوار،  طاولة  حول  السياسي 
داخلي نحن السوريين نحلّه، ال نريد التدّخالت 
الخارجية وما يُمليه اآلخرون على المعارضة 

التي تدّعي حماية السوريين«.

المالطية الحمى 

التهاب األنف الحركي الوعائي

دراسة جديدة ُتحّذر من )عامل هام( ُيمكن أن يمنع نمو الدماغ!

د. هاكوب قرنفليان

بكتيريا  أنواع  تسببه  بكتيري  مرض  هو 
طريق  عن  وينتقل  المختلفة،  البروسيال 
مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكٍل  الحيوانات 
قطاع  في  العاملين  األشخاص  غالبًا  ويصيب 
الحليب  استهالك  إن  حيث  الحيوانية،  الثروة 
والجبن المصنوع من الحليب )الجبن الطازج( 
هو المصدر الرئيس للعدوى في اإلنسان، كما 
أن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان يعتبر 
مشكلة  المالطية  الحمى  تزال  وال  جدًا،  نادًرا 
على الصعيد العالمي، ألنها العدوى البكتيرية 
في  البشر  إلى  الحيوانات  من  انتشاًرا  األكثر 
تحمل  قد  فالحيوانات  العالم،  أنحاء  جميع 

البكتيريا دون ظهور أي أعراض.

ُمسميات أخرى للمرض

البروسيالت  داء  بانغ –  البروسيال – مرض 
– حمى قبرص – حمى جبل طارق – حمى 

الماعز.

أنواع بكترييا الربوسيال

من  الرغم  على  معروفة  أنواع  ثمانية  هناك 
أن أربعة منها فقط تسبب الحمى المالطية في 

البشر: 
في  توجد  )مليتنسيس(:  المالطيـة  البروسيال  ـ 

الضأن، وهي األكثر انتشاًرا واألكثر شدة.
تصيب  )سويس(:  الخنزيرية  البروسيال  ـ 

المخالطين للحيوان وتعتبر شديدة التأثير.
ـ البروسيال المجهضة )أبورتوس(: توجد في 

البقر، وتعتبر متوسطة الشدة.

ـ البروسيال الكلبية )كانيس(: تصيب العاملين 
مع الكالب وهي متوسطة الشدة.

ـ هنالك حيوانات أخرى تمثل مصدًرا أساسيًا 
الحيوانات  ذلك  ويشمل  البروسيال  لبكتيريا 

البرية.

األسباب

البروسيال  ببكتيريا  اإلصابة  بسبب  تحدث 
المعدية. 

طرق انتقال املرض

ـ شرب حليب غير مبستر أو منتجاته، أو تناول 
حيوانات  من  جيد  بشكٍل  مطهوة  غير  لحوم 

مصابة بالمرض.
المصابة  الحيوانات  مع  المباشر  االحتكاك  ـ 
أو إفرازات هذه الحيوانات )نسيج، دم، بول، 
وباألخص  مجهضة  أجنة  مهبلية،  إفرازات 

المشيمات( من خالل وجود شقوق في الجلد.
ـ عن طريق الهواء في الحظائر واإلسطبالت، 
وأحيانًا بين العاملين في المختبرات والمسالخ.

ـ وسائل نادرة النتقال العدوى:
ـ االنتقال من األم إلى الجنين عبر المشيمة.

ـ االنتقال عن طريق االتصال الجنسي.
أو عن طريق  الدم  نقل  االنتقال عن طريق  ـ 
زراعة النخاع من شخص مصاب بالبروسيال.
التلقيح  عن  الحاالت  من  قليل  عدد  ينتج  ـ 

العرضي بلقاح البروسيال للحيوان.

فرتة الحضانة             

تظهر األعراض عادةً في غضون خمسة أيام 
إلى 60 يوًما وأحيانًا لعدة أشهر.

الفئات األكرث عرضة

ـ األطباء البيطريون.
ـ مربو المواشي.
ـ عمال المسالخ.

ـ الصيادون.
ـ علماء األحياء الدقيقة.

ـ العاملون في المختبرات الطبية.

األعراض

يمكن أن تسبب الحمى المالطية مجموعة من 
تظهر  قد  وبعضها  واألعراض،  العالمات 
تشمل  أن  ويمكن  الزمن،  من  طويلة  لفترات 

األعراض األولية:
ـ ارتفاع درجة الحرارة.

ـ التعرق.
ـ الشعور بقشعريرة.

ـ فقدان الشهية.
ـ صداع.

ـ ألم في العضالت، المفاصل، الظهر.
ـ إعياء وخمول.

 

متى تَِجب رؤية الطبيب؟

الحرارة  عند حدوث ارتفاع سريع في درجة 

عادي  غير  أو ضعف  العضالت  في  آالم  أو 
وحمى مستمرة، باإلضافة إلى كون الشخص 

من الفئات المعرضة للمرض.

املضاعفات

)التهاب  الداخلية  القلب  بطانة  عدوى  ـ 
الشغاف(. 

ـ التهاب المفاصل. 
ـ التهاب الخصيتين.

ـ التهاب الطحال والكبد. 
ـ التهابات الجهاز العصبي المركزي.

التشخيص

ـ الفحص السريري.
للبحث  المخبرية: إجراء اختبارات  التحاليل  ـ 
ونخاع  الدم،  من  عينات  في  البكتيريا  عن 

العظام، أو سوائل الجسم األخرى.

العالج

ومنع  األعراض،  تخفيف  إلى  العالج  يهدف 
وشدة  توقيت  على  ويعتمد  المضاعفات 
بضعة  منه  الشفاء  يستغرق  فقد  المرض، 
أسابيع إلى عدة أشهر، وذلك بتناول المضادات 

الحيوية لمدة ستة أسابيع على األقل.
 

الوقاية

من  لذلك  منه،  للوقاية  بشري  لقاح  يوجد  ال 
المهم اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع العدوى، 

حيث تشمل: 
ـ الحرص على طهو اللحوم جيدًا حتى تصل 
درجة   74 إلى   63 من  الحرارة  درجة  إلى 

مئوية.
غير  األلبان  منتجات  تناول  عن  االمتناع  ـ 

المبسترة، بما فيها الحليب، واألجبان.
العمل،  أماكن  في  السالمة  احتياطات  اتخاذ  ـ 
مثل التعامل مع جميع العيّنات في المختبرات.
ـ الحرص على غسل اليدين قبل وبعد التعامل 

مع الحيوانات.
ـ اتخاذ االحتياطات عند العمل مع الحيوانات 
ونظارات  مطاطية  قفازات  باستخدام  وذلك 

ومالبس واقية.
ـ التأكد من تغطية الجروح بالضماد.

د. نديم عثمان

التهاب األنف الحركي الوعائي: هو اضطراب 
ما  يصيب األنف وسببه غير تحسسي وعادةً 
أنفي  اضطرابات عصبي  سببه حدوث  يكون 
في  والتهابات  تهيجات  حدوث  الى  تؤدي 

الجدران الداخلية المبطنة لألنف.
لإلحصائيات  تبعاً  األعمار  كافة  يصيب  وقد 
إصابة  حال  في  أنه  بالذكر  والجدير  الطبية 
األنثى خالل فترة الحمل تكون األعراض أكثر 
خطورة ومزمنة بصورة أكبر مما كانت عليه 

في الفترة التي تسبق حملها.

أسباب التهاب األنف الحريك 
الوعايئ

أن السبب األساسي ال يعود إلى تهيج تحسسي 
أو اإلصابة بعدوى جرثومية وما زال السبب 
مجهول الهوية طبياً ولكن هنالك بعض العوامل 
االضطراب  هذا  حدوث  نسبة  من  تزيد  التي 

ومنها:
ـ تهيج موضعي.

ـ تغير المناخ والعوامل الجوية األخرى.
العالجات  لبعض  جانبي  أثر  أو  عرض  ـ 

الدوائية مثل مضادات الهستامين.
ـ اإلدمان على المخدرات.

ـ العوامل النفسية واالضطرابات العاطفية.
ـ انسداد المجاري التنفسية.

ـ التدخين.
ـ تناول الطعام الالذع والذي يحوي على نسبة 

توابل عالية.

أعراض وعالمات التهاب األنف 
الحريك الوعايئ

بهذا  اإلصابة  وأعراض  عالمات  تظهر 
المرض على النحو التالي:

ـ عدم القدرة على شم بعض الروائح أو فقدان 
حاسة الشم كلياً.

ـ صعوبة التنفس.
ـ قد يصاحب ذلك صداع مزمن.

ـ زيادة اإلفرازات األنفية.

ـ حدوث سيالن أنفي.
ـ العطاس المزمن.

ـ إدماع العين المستمر في بعض األحيان.

تشخيص التهاب األنف الحريك 
الوعايئ

لتشخيص  التالية  التدابير  إلى  الطبيب  يلجأ  قد 
هذا المرض:

التاريخ  وأخذ  الدقيق  السريري  الفحص  ـ 
المرضي للمصاب.

عن  للكشف  الدم  لكيمياء  المخبري  الفحص  ـ 
حدوث العدوى ومسببها.

ـ التصوير اإلشعاعي.
ـ التصوير المقطعي المحوسب.

يقوم  حيث  للمصاب  التحسس  فحص  عمل  ـ 
الطبيب بحقن مواد مختلفة قد تكون السبب.

ـ للتحسس في منطقه معينة في الجسم ومراقبة 
ظهور العالمات واألعراض الناتجة عنها.

ـ فحوصات الدم الخاصة للكشف عن التحسس.
قياس  وخاصةً  المناعية  الفحوصات  بعض  ـ 

تركيز)الجسم المضادي(.

عالج التهاب األنف الحريك 
الوعايئ

وقد  األساسي  المسبب  بعالج  العالج  يكمن 
يصف الطبيب بعض العالجات الستيروئيدية 
أو مضادات التحسس مثل مضادات الهستامين، 

وعادةً ما يُفضل استخدام المراهم الموضعية

التعايش مع التهاب األنف 
الحريك الوعايئ

والماء  العصير  مثل  السوائل  شرب  زياده  ـ 
بحيث يساعد على ترطيب األنف.

للتحسس  المضادة  العالجات  استخدام  عدم  ـ 
دون الرجوع للطبيب المختص.

ـ االبتعاد عن الجو الُمغبر أو الملّوث فقد يؤدي 
لزيادة األعراض سوءاً.

التي  األجهزة  استخدام  كذلك  الممكن  من  ـ 

يؤدي  مما  المصاب  غرفة  في  تبخير  تعطي 
الى استنشاق هواء رطب وال يؤدي الى زيادة 

األعراض سوءاً.
واستنشاق  الرياضية  التمارين  تساعد  قد  ـ 

الهواء النقي على تقليل حدة األعراض.
ـ تناول األطعمة التي تحتوي على فيتامين أ قد 

يساعد على تخفيف حدة األعراض.
ـ اإلقالع عن التدخين والتدخين السلبي.

ـ اإلقالع عن تناول الكحول.
مضاعفات التهاب األنف الحركي الوعائي

من املضاعفات التي ميكن 
حدوثها نتيجة اإلصابة باملرض:

ـ انسداد المجاري األنفية.
ـ حدوث نزف مزمن.

ـ الشعور بعدم القدرة على التنفس.
ـ زيادة فرصة اإلصابة بالعدوى الجرثومية.

والتعافي  للراحة  النوم  إلى  األطفال  يحتاج 
والنمو، حتى تتطور أجسادهم وعقولهم، ومع 
ذلك ال يحصل جميع األطفال دائماً على القدر 
الكامل من النوم، وقد يعانون من مشاكل في 
الذين  أن األطفال  أكبر، حيث  اإلدراك بشكٍل 
كانوا  الليلة  في  ساعات  تسع  من  أقل  ينامون 
المعرفية.  بالصعوبات  أكثر عرضة لإلصابة 
أكثر  األطفال  هؤالء  إن  ذلك،  على  وعالوةً 
عرضة لمشاكل الصحة العقلية مثل االكتئاب 

والقلق وكذلك السلوكيات االندفاعية.
هناك دراسة تؤكد أن األطفال الذين لم يناموا 

الليلة،  في  تسع ساعات  أقل من  كاٍف،  بشكٍل 
أقل  رمادية  مادة  لديهم  الدراسة،  بداية  في 

الدماغ  من  معينة  مناطق  في  أو حجم أصغر 
في  والتحكم  والذاكرة،  االنتباه  عن  مسؤولة 
التثبيط مقارنةً بمن يتبعون عادات نوم صحية.
ضرر  حدوث  من  مخاوف  هناك  وأن  كما 
قسٍط  على  الحصول  عدم  نتيجة  األمد  طويل 

كاٍف من النوم.
وتعتبر الدراسة جديرة بالمالحظة ألنها واحدة 
مجموعة  توضح  التي  الدراسات  أولى  من 
المحتملة  المدى  طويلة  التأثيرات  من  واحدة 

لقلة النوم على التطور العصبي.
وبينما كان العمل مهماً، هناك حاجة لدراسات 

إليها  توصلنا  التي  النتائج  لتأكيد  إضافية 
أن  يمكن  تدّخالت  أي  كانت  إذا  ما  ومعرفة 

تحسن عادات النوم وتعكس العجز العصبي.
معالجة  وحدات  سنسميه،  ما  العديد،  هناك 
فردية مرتبة أفقياً في القشرة المخية الحديثة، 
يمكنك  لديك،  السطح  مساحة  زادت  كلما 

استيعاب المزيد من وحدات المعالجة هذه.
لإلعاقة  دراسة  األكثر  الجينية  األسباب  أحد 
الذي  الجين  في  طفرة  حدوث  هو  الذهنية 
الطفرة  في األصل LIS1، وهذه  يسمى  كان 
الجينية ستؤدي إلى دماغ سلس، والذي يرتبط 

باإلعاقة الذهنية. 
وإحدى المالحظات النموذجية هي أن القشرة 
من  سمكاً  أكثر  للمريض  الحديثة  المخية 

المعتاد. 
تحدد  جداً  حديثة  دراسات  أيضاً  وهناك 
والتي  التوحد  دماغ  في  الشائعة  االختالفات 
من  طبيعي  غير  بشكٍل  سميكة  مناطق  تشمل 

القشرة المخية الحديثة في هؤالء األفراد.
لذا فإن المفتاح يكمن في تقارب الخاليا عندما 
يكون الطفل في المرحلة الجنينية من تطوره.
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المفوضية  دعت  ـ  األخبار  مركز 
األوروبية في بروكسل واشنطن، وطهران 
قرارات  و»اتخاذ  أخير«،  جهد  »بذل  إلى 
من  الجديدة  الجولة  في  واضحة«  سياسية 
االتفاق  إلبعاد  الساعية  فيينا  محادثات 
المتحدث  النووي من حافة االنهيار، وقال 
للصحافيين  ستانو  بيتر  المفوضية  باسم 
الشهر،  هذا  من  الخامس  في  الجمعة  يوم 
مشدداً  أخير«،  جهد  لبذل  الوقت  »حان 
مناورة  ألي  الالزم  المجال  استنفاد  على 
األوروبي  االتحاد  طرح  بعدما  إضافية، 
جديدة  مسودة  للمحادثات،  منسقاً  بصفته 

لنص االتفاق األسبوع الماضي. 
قرارات  اتخاذ  وجوب  إلى  ستانو  وأشار 
قبل  من  وحاسمة  واضحة،  سياسية 
العمل  خطة  في  المشاركة  الدول  عواصم 
هذه  النووي(،  )االتفاق  المشتركة  الشاملة 
أن  فيينا، »ونأمل  في  الجارية  العملية  هي 

تفضي إلى نتائج«.
بين  المباشرة  غير  المحادثات  واستؤنفت   
الخميس  يوم  فيينا  في  وواشنطن  طهران 
المفاوضين  كبير  بين  باجتماع  الماضي، 
االتحاد  ومنسق  كني،  باقري  اإليرانيين 
ينقل  الذي  مورا،  إنريكي  األوروبي 
الخاص  األمريكي  المبعوث  إلى  الرسائل 
إيران  رفض  بسبب  مالي،  روب  بإيران 
عقد محادثات مباشرة مع الواليات المتحدة.
الماضي،  آذار  في  المحادثات  وانهارت 
ألسباب منها مطلب طهران المتعلق بإزالة 
قائمة  من  الثوري«  »الحرس  واشنطن 
الواليات  ورفض  اإلرهابية،  المنظمات 
السياسة  منسق  وقدم  لذلك،  المتحدة 
جوزيب  األوروبي  باالتحاد  الخارجية 
تموز،  في  وسط  لحل  مقترحاً  بوريل 
ودعا الطرفين لقبوله لتجنب »أزمة نووية 
خطرة«، ونسبت »رويترز« إلى مسؤولين 

»غير  طهران  أن  الخميس،  إيرانيين 
راضية« عن مسودة هذا المقترح.

الصحافيين  رفيع  أوروبي  مسؤول  وأبلغ   
الماضي،  الخميس  مناقشات  نهاية  في 
بإزالة  مطالبها  عن  تراجعت  إيران  بأن 
اإلرهاب،  الئحة  من  الثوري«  »الحرس 
مناقشة  على  االتفاق  تم  أنه  إلى  مشيراً 
الواليات  المستقبل بمجرد تمكن  األمر في 
بشكل  االجتماع  من  وإيران  المتحدة، 

مباشر.
»الحرس  ملف  إبعاد  عن  الحديث  ويعود 
يونيو  إلى  المفاوضات  من  الثوري« 
مسؤول  بها  قام  زيارة  قبيل  )حزيران(، 
األوروبي،  لالتحاد  الخارجية  السياسة 
وحينها نقلت رويترز عن مسؤول إيراني، 
وآخر أوروبي، أن طهران أسقطت مطلبها 
قائمة  من  الثوري  الحرس  اسم  رفع  بشأن 

المنظمات اإلرهابية.
وبدا أن مسؤوالً إيرانياً كبيراً يقلل من مثل 
هذه االحتمالية، حين قال لرويترز، »لدينا 
مناقشاتها  ستتم  التي  الخاصة  اقتراحاتنا 
العقوبات  رفع  مثل  فيينا  محادثات  في 
أما  تدريجياً«،  الحرس  على  المفروضة 
على  أصرت  فقد  الرسمية  »إرنا«  وكالة 
الفريق  في  مسؤول  عن  نقل  ما  تكرار 
المفاوض النووي، بأن »إيران لم تتخلَّ عن 
طلب إزالة الحرس الثوري«، وأن التقارير 
اإلعالمية في هذا الصدد تفتقد للمصداقية.

من جهتها، نقلت »بلومبرغ« عن المسؤول 
طلبها  عن  تخلت  إيران  أن  األوروبي، 
أي  ينسحب  بأال  بالحصول على ضمانات 
وفي  النووي،  االتفاق  من  أمريكي  رئيس 
تعويضات  على  إيران  ستحصل  المقابل 
محددة من شأنها أن تضمن فوائد اقتصادية 
لها، إذا ألغت أي إدارة أمريكية جديدة، أو 

الكونغرس الصفقة مرة أخرى.

األفغانية:  الشرطة  قالت  ـ  األخبار  مركز 
يقطنها  سكنية  منطقة  في  وقع  انفجاراً  إن 
أسفر  كابل،  األفغانية  العاصمة  في  شيعة 
وإصابة  األقل،  على  شخصين  مقتل  عن 

ثالثة آخرين.
خالد  المدينة  شرطة  باسم  المتحدث  وقال 
زدران: »االنفجار وقع في مكان مزدحم«، 

وفق ما نقلته وكالة »رويترز« لألنباء.
مواقع  تداوله على  تم  فيديو  وأظهر مقطع 
موقع  أنه  يُعتقد  االجتماعي،  التواصل 
االنفجار رجاالً يهرعون لمساعدة الجرحى 

بعد الحادث.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن االنفجار.

البرلمان العربي يدين العدوان 
اإلسرائيلي على غزة

ثالث سفن محملة بالذُّرة تغادر موانئ أوكرانيا

بروكسل تحض طهران 
وواشنطن إلنقاذ االتفاق النووي

بالعاصمة األفغانية  انفجار 
يخّلف قتلى وجرحى

مركز األخبار ـ أدان البرلمان العربي بأشد 
الشعب  على  اإلسرائيلي  العدوان  العبارات 

واستهداف  غزة،  قطاع  في  الفلسطيني 
ضحيته  راح  والذي  العزل،  المدنيين 

بينهم  والجرحى،  القتلى  من  العشرات 
سلطات  العربي  البرلمان  وحمل  أطفال، 
ضد  الخطير  التصعيد  تبعات  االحتالل 
بالطائرات  وقصفها  الفلسطيني،  الشعب 
صارخ  تحٍدّ  في  غزة،  بقطاع  مدنية  أهدافا 
لميثاق  سافر  وانتهاك  الدولي،  للقانون 
والمعاهدات،  واالتفاقيات،  المتحدة،  األمم 
قرارات  لكل  وتجاوز  الدولية،  والمبادئ 

الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق اإلنسان.

الدولي  المجتمع  العربي  البرلمان  ودعا 
التصعيد  هذا  لوقف  العاجل؛  للتدخل 
الفلسطيني  الشعب  على  السافر  والعدوان 
وتوفير  والنساء،  األطفال  وعلى  األعزل، 

الحماية المدنية لهم.

عملية  أن  تركيا،  أكدت  ـ  األخبار  مركز 
نقل الحبوب من أوكرانيا عبر الممر اآلمن 
المخطط  وفق  تسير  األسود،  البحر  في 
في  الموقعة  الرباعية  االتفاقية  بموجب  لها 
إسطنبول في 22 تموز الماضي بين روسيا 
وأوكرانيا، وتركيا واألمم المتحدة، معلنة أن 
ثالث سفن جديدة غادرت موانئ أوكرانيا، 
الجمعة في الخامس من شهر آب الجاري، 
حاملة شحنات من الذرة إلى ثالث وجهات 
مختلفة، فيما جرى تفتيش سفينة شحن فارغة 
من جانب فريق مركز التنسيق المشترك في 
إسطنبول في طريقها إلى أوكرانيا؛ للتحميل 

بالحبوب. 

التي  »نافيستار«،  السفينة  غادرت  حيث 
إلى  متجهة  أوديسا  ميناء  بنما  علم  تحمل 
من  طن  ألف   33 تحمل  وهي  إيرلندا، 
الذرة، كما انطلقت السفينة »روجن«، التي 
تحمل علم مالطا، والتي تحمل 13 ألف طن 
إلى  تشيرنومورسك،  ميناء  من  الذرة  من 
بريطانيا، كما تحركت السفينة »بوالرنت« 
التركي، والتي تحمل 12  العلم  التي تحمل 
طنا من الذرة من ميناء تشيرنومورسك إلى 

تركيا.
قبل  من  للتفتيش  الثالث  السفن  وستخضع 
شمال  في  يقع  موقع  في  المشترك  الفريق 
مضيق البوسفور؛ حيث ال تدخل السفن إلى 
عبور  قبل  تفتيشها  ويتم  إسطنبول،  ميناء 

المضيق، وستفرغ السفينة القادمة إلى تركيا 
في  الواقع  »كاراصو«  ميناء  في  حمولتها 

والية سكاريا غرب البالد. 
وأكد مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، 
بأنه قام بتفتيش السفينة »فولمار إس«، التي 
فارغة  سفينة  وهي  باربادوس،  علم  تحمل 
متجهة إلى ميناء تشيرنومورسك األوكراني 
للتحميل بالحبوب، وبحسب االتفاقية، يتابع 
منذ  السفن  حركة  المشترك  التنسيق  مركز 
إقالعها من موانئ أوكرانيا، وكذلك السفن 
إليها، ويجري تفتيش جميع السفن  المتجهة 
معدات  أو  أسلحة،  حملها  عدم  من  للتأكد 
به  تمسكت  بند  وهو  ألوكرانيا،  عسكرية 

روسيا.  

وكانت السفينة »رازوني«، التي تحمل علم 
سيراليون، والمحملة بأكثر من 26 ألف طن 
من الذرة، عبرت الخميس الماضي، مضيق 
من  قدومها  وبعد  تفتيشها،  بعد  البوسفور 
ميناء أوديسا األوكراني، وواصلت طريقها 
وكانت  لبنان،  في  طرابلس  ميناء  إلى 
أوكرانيا،  من  تحركها  بدأت  التي  السفينة، 
حبوب  سفينة  أول  هي  الماضي،  االثنين 
 24 منذ  األوكرانية  الموانئ  من  تتحرك 

فبراير، بموجب اتفاقية الممر اآلمن.  
الثالث  السفن  بأن  ذكره،  الجدير  ومن 
في  أوكرانيا  موانئ  من  بالذرة  المحملة 
وتركيا،  وبريطانيا،  إيرلندا،  إلى  طريقها 
إلى  إسطنبول  من  فارغة  سفينة  وتوجه 

أوكرانيا للتحميل.

مركز األخبار  ـ حضرت سوريا مجدداً في قمة روسية - تركية بسوتشي، وكانت محور 
اللقاء بين الرئيسين فالديمير بوتين وأردوغان، الذي عبَّر عن اعتقاده، أنَّ المباحثات 
»ستجلب أجواء االرتياح إلى المنطقة« وأضاف أردوغان أنَّ »تضامن البلدين في مكافحة 
اإلرهاب يحمل أهمية كبيرة، وأنَّ المباحثات في سوتشي تدعم الخطوات، التي سيتمُّ 

اإلقدام عليها بهذا الصدد« في ظل أجواء فاترة خيم على االجتماع.

روسيا تحذر تركيا مجددًا من مغبة هجوم جديد على 
األراضي السورية

إقليمية  قضايا  بحث  إلى  بوتين  أشار  وبدوره 
األزمة  مقدمتها  في  أردوغان  مع  لقائه  خالل 
السورية، قائالً: إنَّ »تركيا لها دور في الوضع 
بسوريا، ولكن هذا ال يعني قيام تركيا بهجوم، 
سوريا  تحالف  قوات  مواقع  فيه  تستهدف 

الديمقراطية )قسد(«.
 وعلى الرغم من إعالن تركيا عن شن هجمات 
حتى  تنفذ  لم  فإنَّها  الماضي،  أيار  في  محتملة 

تنطلق في أي  قد  أنَّها  أنقرة  تأكيد  اآلن، رغم 
لحظة، بسبب إعالن الواليات المتحدة رفضها 
والروس،  األوروبية،  الدول  وكذلك  لها، 

واإليرانيون. 
في  العامة  العالقات  مكتب  رئيس  وعلق 
للشرق  ذلك  على  علي،  محمد  »مسد« حسن 
األوسط: إنَّ »تركيا تعمل على تطبيق مشروع 
تسميه  السورية،  األراضي  داخل  توسعي 

العثمانية الجديدة، وإذا كانت تركيا صادقة في 
دعواتها بمحاربة اإلرهاب فعليها الخروج من 

سوريا«.
االنخداع  عدم  إلى  السوري  النظام  داعياً   
بالتصريحات التركية، ألنَّها محاولة للحصول 

على ضوء أخضر الحتالل مدينة حلب.

روناهي/ قامشلو ـ كانت الواسطة والمحسوبيات ومازالت تطغى على عملية انتقاء قائمة المنتخبات الوطنية السورّية لمختلف األلعاب وبخاصًة 
في لعبة كرة القدم، ولكن دائمًا كان العبي روج آفا يفرضون أنفسهم رغم سياسة التهميش والعنصرية لرياضة المنطقة حتى اآلن، واليوم 

على المنوال نفسه؛ فرضت العبات كرة القدم بنجوميتهن أنفسهن على قائمة المنتخب السوري لكرة القدم للسيدات.

نجمات روج آفا يفرضَن أنفسهن على قائمة 
السوري المنتخب 

االرتقاء بواقع التحكيم للموسم القادم خطوة ال بد منها

شيخ  وسمر  محمد  وآهين  آية  الشقيقتان 
تم  آفا،  روج  من  نجمات  حاجي  وهلز  بكر 
األخير  االنتقائي  المعسكر  في  استدعائهن 
استعداداً  السوري  للمنتخب  دمشق  بالعاصمة 

لبطولة غرب آسيا لكرة القدم للسيدات.
وأعلن المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم 
المدعوة  القائمة  عن  جبالوي  سليم  للسيدات، 
لمعسكر دمشق المقرر إقامته بين 3 و27 آب 
من  العبات  أربع  القائمة  وضمت  الجاري، 

روج آفا.

نجامت بكل معنى الكلمة

في  سنوات  منذ  يلعبن  آفا  روج  نجمات 
وحصدن  سوريا،  مستوى  على  البطوالت 
موسم  عامودا  سيدات  باسم  متتالين  لقبين 
2019 ـ 2020 وباسم سيدات الخابور موسم 

2020 ـ 2021.
حاجي  وهلز  محمد  وآهين  آية  العبات  ثالث 
المرجح  من  ولكن  الخابور  سيدات  مع  يلعبن 
مشاركتهن في البطوالت القادمة باسم سيدات 
نادي الهالل الُمحدث، حيث كان النادي سابقاً 
االتحاد  لدى  القامشلي  باسم  كمركز  مرخصاً 
ومؤخراً  دمشق  لحكومة  التابع  الرياضي 
الهالل،  باسم  نادي  رخصة  على  حصل 
بطوالت  في  الخابور  يمثلَن  كنَّ  والالعبات 
تمثيلهن  المتوقع  ومن  والناشئات  السيدات 
بينما  القادمة،  االستحقاقات  في  الهالل  لنادي 

تلعب سمر شيخ بكر مع سيدات عامودا.
أما آخر مشاركة رسمية على مستوى بطوالت 
السيدات لكرة القدم في إقليم الجزيرة فقد لعبت 

الشقيقتان آية وآهين محمد مع نادي األسايش 
المالعب  على  دوري  أول  لقب  وأحرزن 
لسيدات  الجزيرة  إقليم  بطوالت  في  الكبيرة 
كرة القدم للموسم 2020 ـ 2021، بينما لعبت 
هلز حاجي مع سيدات بيمان واللواتي حصدن 
تلعب سمر  بينما  الدوري،  الثالث في  المركز 
شيخ بكر مع سيدات أهلي عامودا، وحصدن 
المركز الثاني في الدوري باإلضافة إلى لقب 

الكأس للموسم 2020 ـ 2021.
يلعبن في  وتم استدعاء مجموعة من العبات 
االنتقائي  المعسكر  في  الجزيرة  إقليم  أندية 
في  عنه  المعلن  األخير  المعسكر  وفي  األول 
شهر آب الجاري تم استدعاء كالً من الشقيقتان 

آية وآهين محمد وسمر شيخ بكر وهلز حاجي.
مستوى  على  الالعبات  هذه  من  وحصدن 
فردية  عديدة  ألقاب  والسيدات  الناشئات 
وجماعية في بطوالت االتحاد الرياضي بإقليم 
الجزيرة التابع لإلدارة الذاتية في شمال وشرق 
البطوالت  في  نفسها  الشاكلة  وعلى  سوريا، 
التابع  السوري  العربي  لالتحاد  تتبع  التي 

لحكومة دمشق.
بطولة  في  للمشاركة  سوريا  سيدات  وتستعد 

اختبارات  التدريبات  وتتضمن  آسيا.  غرب 
لالعبات في المعسكر االنتقائي األخير، الذي 
فيروزة  نادي  العبات  من  عدد  دعوة  شهد 
بطولة  في  مشاركتهن  خالل  تميزن  الالتي 
غرب آسيا ألندية السيدات، التي أُقيمت أخيراً 

في األردن.
وتضم القائمة كالً من:

الملحم،  لطيف، خزامة  أبو  رنيم  نور جمعة، 
علوش،  ميار  خزيران،  سيدار  شلش،  ميري 
ميلع،  مارلين  ديبو،  ريما  عيسى،  شروق 
تاال  الحلج،  رانيا  حلبي،  هيا  الصفدي،  رنيم 
النا  أوغالن،  إلهام  الجاني،  مي  الدين،  نور 
إبراهيم، عائشة حمو، رزان خوندي، ميسلون 
عيزوق،  رونا  الدين،  زهر  يارا  محفوض، 
آية  محمد،  أهين  حاجي،  هلز  غريب،  رؤى 

محمد، سمر شيخ بكر.
للسيدات  السابعة  آسيا  غرب  بطولة  وستقام 
المقبلين،  أيلول  و6  آب   29 بين  األردن  في 
فلسطين،  لبنان،  سوريا،  منتخبات:  بمشاركة 

اإلمارات واألردن.
بنظام  اللعب  على  البطولة،  نظام  وينص 
باللقب  ويتّوج  واحدة،  مرحلة  من  الدوري 

المنتخب صاحب أعلى نقاط.
للمنتخب  الرابعة  المشاركة  هي  هذه  وتعد 
السوري للسيدات في بطولة غرب آسيا، التي 

انطلقت عام 2005.
وشهدت النسخة األولى أفضل مشاركة لسيدات 
سوريا، باحتاللهن المركز الثالث، بينما انتهت 
مشاركتهن في نسخة 2007 باحتالل المركز 

الرابع.
بالنسخة  11عاماً  قبل  األخير  الظهور  وفي 

المنتخب  يتجاوز  لم  البطولة  من  الرابعة 
السوري للسيدات الدور األول.

أصوات تنتقد التشكيلة

وطالبت  التشكيلة  تنتقد  أصوات  ظهرت  كما 
باستدعاء كالً من منار دهمان، ماريا إلياس، 
السوري  الدوري  بطل  فيروزة  نادي  من 

بنسخته الثالثة موسم 2021 ـ 2022.
كما كتبت إحدى الصفحات الرياضية السوريّة: 
قائمة منتخبنا  تواجدها في  نتمنى  كنا  »أسماء 
دهمان  منار  ـ  إلياس  ماريا  وهن:  للسيدات 
ـ  منال حاجي  ـ   األعرج  نورا  ـ  علي  آلين  ـ 

سيرينا ناصيف، والمحترفة ختام عبد األحد«.
كان  الغيابات  أبرز  »من  الصفحة:  وتابعت   
إلياس  ماريا  االرتكاز  والعبة  المدافعة  اسم 
غياب هذه األسماء واسم ماريا سبّب حالة من 

االستغراب في الوسط الرياضي السوري«.
السورية  للمنتخبات  قائمة  تمر  ال  أنه  يُذكر 
لكرة القدم وفي ألعاب أخرى أيضاً، وال يتوجه 
الفساد والرشوة  النقد بسبب سيطرة  لها سهام 
يتم  وبالكاد  عليها،  والواسطة  والمحسوبيات 
استدعاء أسماء العبين مستحقين للعب والدليل 
عدم جلب هذه المنتخبات نتائج تُذكر ولم يحقق 
المنتخب األول للرجال التأهل لمونديال كأس 
العالم ولو لمرة واحدة وآخر هذه االنتكاسات 

كانت لمونديال قطر 2022.

تفصلنا عن  ـ عدة جوالت  قامشلو  روناهي/ 
نهاية منافسات دوري الرجال للدرجة األولى 
بكرة القدم للموسم 2021 ـ 2022، وحتى 
التجهيز  يُتطلب  الموسم  هذا  أخطاء  نتفادى 
رفع  في  وخاصةً  القادم،  للموسم  اآلن  منذ 
المستوى التحكيمي، والذي لم يكن بالمستوى 

المطلوب هذا الموسم.
الجزير  إقليم  في  الرياضي  االتحاد  وأعلن 
في  الرسمية  النشاطات  وقف  عن  مؤخراً 
اإلقليم تماشياً مع اإلعالن عن حالة الطوارئ 
في شمال وشرق سوريا، بسبب تهديدات دولة 
وتل  منبج  مدينتي  بمهاجمة  التركي  االحتالل 

رفعت.
 2021 الرياضي  الموسم  هل  يُعرف  ولم 
توقف  بسبب  ال؟  أم  يكتمل  سوف   2022 ـ 

شمال  في  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  الميزانية 
حالة  لخدمة  وتحويلها  سوريا  وشرق 
العمل  يتم  قد  المعلومات  وبحسب  الطوارئ، 
للدرجة  القدم  بكرة  الرجال  إنهاء دوري  على 
األولى، ألنه تبقّى له عدة جوالت فقط، ولكن 
ال  ينطلق  سوف  القادم  الموسم  المؤكد  من 
كرة  مكتب  من  ويتطلب  أشهر،  بعد  محالة 
القدم واللجنة الفنية الوقوف على أهم األخطاء 
الكروي  الموسم  خالل  تحدث  كانت  التي 
الحالي لكافة الفئات، ومن القضايا التي يتطلب 
الوقوف عليها هو العمل على االرتقاء بالواقع 
للمطلوب،  بالمستوى  يكن  لم  الذي  التحكيمي 
وظهرت أخطاء كثيرة من الحكام وفي الوقت 
الكثير  من  حقيقي  تعاون  هناك  يكن  لم  نفسه 
الرياضي  االتحاد  يستطع  ولم  األندية،  من 

الرادعة  القرارات  جهة  من  ال  الحكام  حماية 
المباريات،  أثناء  لهم  حماية  جلب  جهة  وال 
الحّكام  على  اعتداء  حاالت  عدة  وحصلت 
في  قرار  باتخاذ  الرياضي  االتحاد  وليهرع 
يعتدي على  نادي  أي  2022/6/30، بشطب 
الحّكام في قرار غير مدروس وظهرت تبعياته 

بعد حادثة مباراة ديرك واألسايش.
عن  كان  إن  الحكام  حماية  أهمية  عن  تحدثنا 
االتحاد  قبل  من  رادعة  عقوبات  طريق 
األمن  قوى  من  عناصر  ووضع  الرياضي 
والحساسة  الهامة  المباريات  أثناء  الداخلي 
لم  آنفاً  ذُِكر  الذي  القرار  ولكن  لحمايتهم، 
يلتزم  لم  بلة، ألن االتحاد أوالً  الطين إال  يِزد 
يحسب  لم  ثم  ومن  أصدره،  الذي  بالقرار 
حساب لعواقبه، فمثالً قرار شطب النادي في 
حال االعتداء على الحكم لم يُطبق على نادي 
على  باالعتداء  العب  قيام  بعد  وذلك  ديرك، 
حكم الساحة، بل تم نقل مباريات فئة الشباب 
للثانية،  األولى  الدرجة  من  النادي  وهبوط 
وكانت  واسعاً،  جدالً  الهبوط  قرار  والقى 
القرار ظالم،  تتفق على أن  الكثير من اآلراء 
وأن النادي ال يجوز أن يُعاقب بسبب تصرف 
تساءل  الوقت  وبنفس  العب،  من  فردي 
بين  صراع  هناك  كان  حال  في  الكثيرون 
ناديين على لقب الدوري، وقام النادي بإغراء 
العب وتقديم أموال له في سبيل ضرب الحكم 
ماذا  للشطب،  ويتعرض  ناديه،  يعاقب  حتى 
بشكٍل  والبطولة  الهابط  النادي  حالة  ستكون 
ديرك  نادي  هبوط  قرار  وبخصوص  عام؟، 
من  وفد  وقام  ولقاءات  مشاورات  حصلت 
وبرفقة  الرياضي  االتحاد  بزيارة  ديرك  نادي 
ومن  واألسايش،  ناديي سردم  من  شخصيات 

ثم توجهوا لمنزل الحكم محمود درويش الذي 
نشهد  وقد  عليه،  لالطمئنان  للضرب  تعّرض 
وتعديل  الرياضي  االتحاد  موقف  في  تغييراً 
القرار بخصوص هبوط نادي ديرك في الفترة 

القادمة.
في  الحكام  أهمية  مدى  على  ننوه  جديد  ومن 
جهة  من  بهم  االهتمام  وضرورة  البطوالت 
تُلبي  ال  التي  ألجورهم  وصوالً  حمايتهم، 
هي  األهم  النقطة  ولكن  المعيشية،  ظروفهم 
دورات  خالل  من  التحكيمي  الواقع  تطوير 
أيضاً  الحكم  يعمل  وأن  للحكام،  مكثفة  صقل 
وبنفس  المجال،  هذا  في  ذاته  تطوير  على 
الوقت يُتطلب إقامة دورات تثقيفية لإلداريين 
تقبّل  ثقافة  على  لهم  والتأكيد  والمدربين 
الخسارة، وأن الحكم هو شخص قابل الرتكاب 

األخطاء، وال يجوز ضربه ألي سبب كان.
عدة  إقامة  على  العمل  ذكرنا  كما  ويتطلب 
دورات مكثفة عملية ونظرية قبل بداية الموسم 
وخاصةً  الجزيرة،  إقليم  في  للحكام  القادم 
التركيز على جانب لياقتهم البدنية، حيث لمسنا 
العديد من الحكام لم تكون لياقتهم مساعدة في 
لم  كما  بالمباراة،  المناسب  بالمكان  الوقوف 
الساحة  حكام  بين  وتفاهم  تجانس  هناك  يكن 
خالل  من  األمر  هذا  والحظنا  ومساعديهم، 
لم  سنوات  ومنذ  الدوري،  لمباريات  تغطيتنا 
الطموحات  تلبي  ودورات  اختبارات  نشهد 
حكام  وجود  رغم  التحكيمي  الصعيد  على 
دوليين لدينا في المنطقة، ولهم الخبرة والقدرة 
لمساعدة الحكام حتى يظهروا بمستوى أفضل 

من الموسم الحالي.
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أنقرة... بين رفض هجوم جديد، والتوافق مع دمشق 
لضرب اإلدارة الذاتية

رفيق إبراهيم 

بعد مرور أكثر من شهرين من تهديدات تركية 
وأراضي  مدن  على  جديد  هجوم  بشن  جديدة 
جديدة في شمال وشرق سوريا، التهديد التركي 
والدولي  والداخلي،  الشعبي،  بالرفض  قوبل 
التصريحات  من  بدا  هجوم،  بأي  تركيا  لقيام 
الهجوم  أن  مباشر،  غير  وبشكل  األخيرة، 
التركي بات من الماضي، ومع ذلك لم تتوقف 
المواقف الواضحة، والمعادية لإلدارة الذاتية، 
أنقرة،  قبل  من  الديمقراطية  سوريا  وقوات 
والسعي إليجاد بدائل للحصول على ما تريده 

عبر تلك البدائل. 

ادعاءات كاذبة الحتالل مناطق 
جديدة

تهديد  في  تركيا  بها  تتبجح  التي  االدعاءات، 
التي  ذاتها  هي  شمال وشرق سوريا،  مناطق 
أمنها  حماية  بحجة  هجوم،  كل  قبل  تتخذها 
القومي وهذه الحجة ال أساس لها من الصحة، 
مناطق  الحتالل  ذريعة  تتخذها  تركيا  إنما 
جديدة في سوريا، والحصول على المزيد من 
االمتيازات التي ستساوم اآلخرين من خاللها.

وعلى ما يبدو أن الرفض الدولي ألي هجوم 
فأمريكا  وواضحاً،  حاسماً  كان  جديد،  تركي 
واضحا،  قرارهما  كان  الدولي  والتحالف 

برفض أي هجوم على شمال وشرق سوريا، 
أي  بوجه  وقفوا  واإليرانيون،  الروس  وأيضاً 
تحرك تركي من شأنه إعادة األمور في سوريا 
إلى نقطة البداية، وطموح تركيا في هجوم جديد 
داخل األراضي السورية بات ضئيالً، وفرص 
الحصول على الضوء األخضر أصبحت قليلة 
اإلقدام  قبل  تفكر  تركيا  يجعل  ما  وهذا  جداً، 
وتبعدها عن خلق  مرة،  ألف  حماقة  أية  على 
فشيئاً،  التوترات، والمشاكل في المنطقة شيئاً 
المرة  هذه  الخاطئة  حساباتها  تعيد  أن  وعليها 
وبكل دقة، كي ال تخسر أكثر مما خسرته حتى 
المنطقة  شعوب  بأن  تدرك  أن  وعليها  اآلن، 
دفعت الغالي، والنفيس من أجل القضاء على 

داعش، واإلرهاب ليعيشوا بأمان وسالم. 

األرض  على  بتواجدها  التركية  النوايا 
خافية  تعد  ولم  تكشفت  والعراقية،  السورية، 
الخارجية  وزير  يصرح  وعندما  أحد،  على 
لدعم  تام  استعداد  على  »بالده  بأن  التركي، 
حماية  وحدات  مواجهة  في  دمشق  حكومة 
الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية«، 
حول  الحقيقية  للنوايا  األسئلة  من  عدداً  يثير 
دور تركيا، وتدخلها بشكل مباشر في األزمة 

السورية، وما يثير االستغراب كيف بتركيا أن 
المعارضة  تسمى  لما  الدعم  تقدم  بأنها  تدعي 
السورية، وما يسمى الجيش الوطني المعارض 
للحكومة السورية من جهة، ومن جهة أخرى 
تقول، بأنها مستعدة لتقديم الدعم لدمشق، وهذا 
تناقض صريح يفهم منه بأنها من أجل إفشال 
حكومة  مع  ستتحالف  الذاتية،  اإلدارة  تجربة 
دمشق من أجل تورطها بمشاكل قد تكون بغنى 
والحقاً  سابقا،  أعلنت  الذاتية  اإلدارة  عنها، 
بأنها مستعدة لعقد جوالت حوارية مع دمشق، 
ما كانت تغلق  إال أن الحكومة السورية دائماً 
الباب أمام الحوار السلمي للوصول إلى حلول 

لألزمة السورية المعقدة. 

تحريض دمشق والرغبة املبارشة 
بالتقارب

إلى  تقسيمه  يمكننا  األخير  التركي  التصريح 
لحكومة  المباشر  التحريض  األول: هو  شقين 
دمشق لمواجهة اإلدارة الذاتية، وقوات سوريا 
جديد  وصراع  فتنة  وخلق  الديمقراطية، 

ستستفيد منه هي في النهاية.
لرأس  رسائل  إرسال  اآلخر،  الشق  أما   
األسد،  بشار  ورئيسها  السورية،  الحكومة 
بأن تركيا باتت مستعدة للحوار واالنفتاح مع 

دمشق، ومن غير شروط مسبقة.
ولكن تركيا لن تقدم على هذه الخطوة، إال أن 

اإلدارة  ضرب  والمقابل  مقابل،  هناك  يكون 
األساليب  وبكافة  العسكرية،  وقواتها  الذاتية 
دمشق  ولكن هل ستستجيب حكومة  الممكنة، 
تحقيقه؟  يمكن  ال  الذي  الطلب،  هذا  على 
وألسباب عدة منها: أن حكومة دمشق وقواتها 
باتت منهكة من الحرب الدائرة على األرض 
السورية منذ أحد عشر عاماَ، وأنقرة تدرك أن 
ال سلطة حقيقية لدمشق على معظم األراضي 
السورية، وأيضاً ال تستطيع التحرك من دون 
اإلذن من إيران في مناطق معينة، ومن روسيا 
في مناطق أخرى، وتركيا تدرك بأن الجانب 
يسمح  لن  الفترة،  هذه  في  وبخاصة  الروسي 
وأيضا  السورية،  الجغرافيا  في  بالتوسع  لها 
سوريا  وشرق  شمال  ففي  هام  سبب  هناك 
حاربت  التي  وهي  بها،  يستهان  ال  قوة  هناك 
من  أكثر  مدى  على  تصنيفاته  بكل  اإلرهاب 
ثماني سنوات، واستطاعت تحقيق النصر تلو 
النصر، وباتت لديها خبرة قتالية عالية، تجعل 
تركيا وحكومة دمشق تفكران ملياً قبل اإلقدام 
على أي خطوة قد تكون خاسرة، وأيضاً هناك 
التحالف  وقوات  األمريكية،  للقوات  تواجد 
الدولي في شمال وشرق سوريا، وهي ترفض 
أو  روسيا،  جانب  من  العسكرية  التحركات 
بخاصة  السورية،  الحكومة  قوات  أو  تركيا، 

سيسمح  عسكري  تحرك  أو  هجوم،  أي  وأن 
ألمن  المزعزعة  اإلرهابية  األنشطة  بعودة 

المنطقة، والعالم لداعش.
ومع هذه التعقيدات كلها، أنقرة ستحاول إحداث 
دون  للحلول  المستطاع،  قدر  والفتن  البلبلة، 
الذاتية، وحكومة دمشق،  اإلدارة  بين  التوافق 
والوصول بالتالي لحل األزمة السورية بشكل 
عام، لذلك احتماالت التقارب بين أنقرة ودمشق 
واردة، وبخاصة أن هناك تواصالً وتوافقاً، في 
المجال االستخباراتي، وحدث لقاءات عدة بين 
هذا  بوجود  الطرفان  اعترف  حيث  الجانبين، 
التعاون، وقد يتطور في المراحل المقبلة على 
أيضاً،  السياسي، وحتى االقتصادي  المستوى 

والكل يجمع بأن السياسية التركية، قد تغيرت 
تجاه دمشق بشكل كبير، ما قد يؤثر على شكل 

العالقة مع دمشق في األشهر القليلة المقبلة.
إيرانية  أن هناك وساطة  نعلم،   ونحن جميعاً 
تركيا  بين  وتطبيعها  العالقات  فتح  تحاول 
وسوريا، حيث تحاول دولة االحتالل التركي 
تغير العالقات في هذه الفترة مع دول الجوار 
بحاجة  ألنها  طبيعتها،  إلى  وإعادتها  أوالً، 
اآلن أكثر من أي وقت آخر لتصفير مشاكها، 
هناك  يعد  ولم  األبواب،  على  فانتخاباتها 
شأنه  من  ما  بعمل  للتفكير  الوقت  من  المزيد 
نصابها،  إلى  األمور  وإعادة  معجزة،  إحداث 
السعودية،  مع  تركيا  اتبعتها  التي  والخطوات 
تؤكد  كلها  وإسرائيل،  ومصر،  واالمارات، 
على أن تركيا ستتنازل كثيراً، إلعادة عالقاتها 
الوجهة  هي  دمشق  تكون  وقد  مع خصومها، 

القادمة. 

حيث تركيا تنتفي القيم 
واألخالق واإلنسانية

األولى،  بالدرجة  المصالح  الدول  تتخذ  عندما 
ومنها تركيا، فإنه في الحقيقة تغيب جميع القيم، 
واألخالق واإلنسانية ومبادئ حقوق االنسان، 
اإللهية، وقوانين األمم  القوانين  التي شرعتها 
وفق  تعمل  التركي  االحتالل  دولة  المتحدة، 
إلى  االنعطاف  اآلن  مصالها، ومن مصلحتها 
موازين  لتغيير  دمشق،  حكومة  من  التقرب 
وشرق  شمال  وبخاصة  المنطقة،  في  القوى 
الحلفاء  مع  صراع  حالة  في  وهي  سوريا، 
المتحدة  الواليات  رأسها  وعلى  الناتو،  في 
األمريكية من جهة، وأيضاً تحاول خلق توازن 
اتفاقات  هناك  ألن  الروس؛  مع  عالقاتها  في 
وأموراً يجب أن تلتزم بها تركيا مع الروس، 
النصرة،  وجبهة  إدلب،  يخص  فيما  وبخاصة 
جهة  من  آستانا  في  عليه  اتفق  ما  وتطبيق 
التقرب  في  أخرى، لذلك تركيا ال ترى مانعاً 
من حكومة دمشق؛ ألن مصالحها اآلن تقتضي 
بين  الهوة  ردم  يحاولون  واإليرانيون  ذلك، 

الطرفين، وإنهاء الخالفات بينهم.  

المواقف  كانت  الجاري،  العام  بداية  ومنذ 
وتنازلت  ما،  نوعاً  تجاه دمشق مرنة  التركية 
اتخذتها  التي  النارية،  المواقف  تلك  عن 
السوري  الرئيس  ضد  السابقة  األعوام  في 
وحكومته، فالضغوطات التي تعرض لها نظام 
بتنازل  كفيلة  والخارج،  الداخل  أردوغان من 

أنقرة والتقرب من دمشق. 
فبعدما كانت العالقات السورية التركية مجرد 
اآلن  مؤشرات  هناك  استخباراتي،  تعاون 
عن حدوث تقارب بين دمشق وأنقرة، حسب 
متابعتنا لألوضاع في سوريا والمنطقة بشكل 
عام، ستكون هناك تغييرات سياسية جذرية  في 
الخارجية  المنطقة، والتصريح األخير لوزير 
التركي حول دعم حكومة دمشق ضد اإلدارة 
مع  العالقات  إعادة  فكرة  بأن  أكدت  الذاتية، 

دمشق جدية.
من المؤكد حصول تقارب سياسي بين دمشق 
بل  ثوابت  توجد  ال  السياسة،  “في  وأنقرة، 
تغيير  مع  يمكن  وبالتالي  مختلفة،  مصالح 
المواقف  تتغير  أن  الحالية،  القوى  موازين 
أردوغان،  حكومة  أن  خاصة  جذري،  بشكل 

السورية في  بداية األزمة  قد سعت في  كانت 
ينقذ  حل  إليجاد  األسد،  مع  للتواصل   2011
مطالب  من  بعضا  ويلبي  السوري،  النظام 
دائم  استعداد  لديها  فأنقرة  السوري،  الشعب 

للتواصل مع دمشق.

في  السوري   – التركي  التقارب  أن  يبدو 
أن  وبخاصة  مستغرباً،  ليس  المرحلة  هذه 
األوضاع العالمية واإلقليمية  ال تحتمل خوض 
صراعات، وحروباً جديدة، قد تؤدي إلى تقسيم 
سوريا، وبقاء اإلرهاب إلى ما ال نهاية، األمر 
الذي يستوجب التفكير بالحلول عبر النقاشات، 
والحوارات السلمية، وعلى تركيا ان تغيير من 
سياساتها تجاه شعوب المنطقة، والتعامل معها 
والمواثيق  اإلنسان،  حقوق  مبدأ  أساس  على 
الدولية، والعمل الجاد على إنهاء حالة الحرب، 

التي تتسبب في دمار المنطقة. 

تحقيق املطامع واللعب عىل 
التناقضات الدولية

سوريا  وشرق  شمال  في  التركية  األطماع 
معلنة، وواضحة للقاصي والداني، منذ سنوات 
األمنة«  »المنطقة  يسمى  ما  بإقامة،  طالبت 
إلعادة السوريين إليها حسب زعمها، وهدفها 
مشروع  وإفشال  االحتالل،  معلوم  هو  كما 
الدولي  المجتمع  رفض  ومع  الذاتية،  اإلدارة 
انتقلت  المزعومة،  اآلمنة  المنطقة  بإنشاء 
تركيا للتدخل والقيام بالعديد من الهجمات على 
مدن وأراضي شمال وشرق سوريا، من أجل 
احتالل المنطقة، ولكن على فترات، وهي اآلن 
تهدد القيام بهجوم جديد ضد مناطق أخرى في 

شمال وشرق سوريا. 

المحتل التركي يعمل الستغالل جميع األوراق 
المتاحة، بما يتماشى مع مصالحه في سوريا، 
وبخاصة أن الجميع مشغول بالحرب الروسية 
باستغالل  جهد  أي  تدخر  ال  هي  األوكرانية، 
األزمة األوكرانية لتحقيق ما أمكن من مكاسب 
في سوريا والعراق أيضاً، وهي تستغل جميع 
المدن  في  رجلها  لتثبيت  المتاحة  الفرص 

السورية المحتلة. 
التواجد التركي على األراضي السورية يشكل 
خطراً كبيراً على السوريين، وليس على الكرد 
فقط ألن هدفها أبعد من مناطق شمال وشرق 
بضم  البعيد  المدى  على  تفكر  وهي  سوريا، 
من  لذلك  إراضيها،  إلى  المحتلة  األراضي 
الضرورة بمكان حدوث توافق بين السوريين 
لحل األزمة السورية، واإلدارة الذاتية يمكنها 
أن تكون األساس في الحلول المنطقية، وهي 
منفتحة على جميع السوريين ومن دون استثناء 
السورية  المعضلة  حل  إمكانية  حول  للحوار 
الوصول  إلى  النهاية  في  يؤدي  سلمياً  حالً 
والالمركزية  الديمقراطية  عبر  األمان  لبر 

اإلدارية، وهو مطلب السوريين عامة. 

على  مستمرة  التركية  والتهديدات  الهجمات 
مطالبات  هناك  لذلك  سوريا،  وشرق  شمال 
شعبية، ورسمية واسعة، بفرض حظر جوي 
وبخاصة  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 
التركي،  لدولة االحتالل  التصعيد األخير  بعد 
وتهديدها بهجوم جديد، واحتالل مناطق جديدة، 
من  المتطور  سالحها  باستخدام  تستمر  وهي 
العزل  المواطنين  لتستهدف  والجو  األرض، 
كل يوم، وفي حقيقة األمر، فإن هجمات تركيا 

االحتاللية لم تتوقف يوماً.
وتهدف دولة االحتالل التركي عبر هجماتها، 
شمال  مناطق  بتحويل  الوحشية  واستهدافاتها 
لجرائم  مستنقع  إلى  اآلمنة  سوريا  وشرق 
تركيا اإلرهابية، ومرتزقتها، عبر سفك دماء 
المنطقة، في سعي منها لزعزعة األمن  أبناء 
واالستقرار، والنيل من إرادة الشعوب الحرة، 
السورية؛  األراضي  من  المزيد  واحتالل 
التركية  الدولة  ألراضي  بعد  فيما  لضمها 

المحتلة. 
والقوى  األحزاب  أطلقت  المنطلق،  هذا  ومن 
حملة،  سوريا  وشرق  شمال  في  السياسية 
بفرض حظر جوي على مناطق  فيها  تطالب 
شمال وشرق سوريا، للتحالف الدولي، وعلى 
وأيضاً  األمريكية،  المتحدة  الواليات  رأسها 
الدولة الروسية، التي لها دور كبير في األزمة 
لجرائم  حد  ووضع  حلها،  وسبل  السورية، 

وهجمات المحتل التركي. 

املجتمع الدويل يتحمل مسؤولية 
العدوان الرتيك

صحيفتنا  أجرت  ذاته،  الموضوع  وحول 
استطالعاً آلراء مواطني كوباني، وفي البداية 
تحدثت دنيا محمد فقالت: »بعد إفالس تركيا، 
وخسارتها في مناطق الدفاع المشروع، أرادت 
البدء بحملة عدوانية جديدة في المنطقة، لكنها 
لم تلَق موافقة دولية عليها، لذلك تحاول بشتى 
المنطقة،  في  االستقرار  ضرب  الوسائل 
أبناء  بحق  تركيا  بها  تقوم  التي  والجرائم، 
الدولي،  المجتمع  مسؤوليتها  يتحمل  المنطقة، 
التي  بالجرائم،  شريكة  الضامنة  والدول 

سكوتها  عبر  وذلك  التركي،  المحتل  يرتكبها 
عن جرائم دولة االحتالل التركية، وانتهاكاتها 

بحق أبناء المنطقة«. 
على  »يجب  حديثها:  محمد  دنيا  واختتمت 
روسيا  الضامنة،  والدول  الدولي،  المجتمع 
والتحالف الدولي، القيام بواجباتهما تجاه أبناء 
حيال  موقفهما  توضيح  وعليهما  المنطقة، 
التركي،  االحتالل  دولة  وجرائم  مخططات، 
على  جوي  حظر  فرض  من  بدّ  ال  هنا  ومن 
مناطق شمال وشرق سوريا، لحماية المدنيين 

العزل«. 

املرشوع الدميقراطي يف املنطقة 
يؤّرق بال الساسة األتراك

علوش،  مصطفى  المواطن  ندد  وبدوره 
التركي  االحتالل  دولة  وتهديدات  بهجمات 
تركيا  عدوان  من  »الهدف  المنطقة:  على 
أنواع  باستخدام  وذلك  المنطقة  على  المتكرر 
هو  المسيرة،  وطائراتها  المتطورة،  أسلحتها 
ضرب مشروع اإلدارة الذاتية، والقضاء على 

الوجود الكردي بشكل خاص في المنطقة«. 
وأشار علوش: » شعوب المنطقة مصرة على 
الحرية،  وتحقيق  النضال،  طريق  في  السير 
تركي  هجوم  ألي  للتصدي  جاهزون  ونحن 
المجتمع  ونطالب  المنطقة،  على  محتمل 
حدّ  بوضع  اإلنسانية  والمنظمات  الدولي، 
النتهاكات المحتل التركي بحق شعوب شمال 
وشرق سوريا، عبر فرض حظر جوي على 
مناطقنا، لقد حان الوقت أن يفي العالم بدينه، 

والقيام بحماية شعوبنا«.

تفعيل دور الدول الضامنة

 ومن جانبها قالت خانم علي: » استخدام تركيا 
القيادات  استهداف  في  المسيرة  الطائرات 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في  واإلنسان، 
الدولية،  والقوانين  السورية  للسيادة  خرق 
وأيضاً خرق اتفاقية وقف إطالق النار المبرمة 
في عام 2019، ومن هنا نندد بصمت المجتمع 

المنطقة،  بحق  تركيا  جرائم  حيال  الدولي 
الكاملة  المسؤولية  يتحمل  الدولي  فالمجتمع 
أفظع  ارتكاب  عن  وإيقافها  تركيا،  ردع  في 

الجرائم بحق شعوب المنطقة«. 
وطالبت خانم الدول الضامنة، بتفعيل دورها، 
التي  والدول  المنطقة،  تجاه  بواجبتها  والقيام 
تعدّ نفسها ضامنة لالتفاقيات، »عليها إيضاح 
موقفها من هجمات تركيا على المنطقة، وإن 
مناطقنا،  من  ترحل  أن  فعليها  بعملها،  تقم  لم 
ونحن قادرون على حماية أرضنا، وأهلنا من 

المحتل التركي«. 
بالقول: »نناضل  واختتمت خانم علي حديثها 
والفاشية، وعلى شعوب  الطغاة  بوجه  ونقاوم 
النضال،  وتيرة  رفع  سوريا،  وشرق  شمال 
التي  المكتسبات،  على  للحفاظ  والمقاومة 

تحققت بفضل دماء الشهداء«. 

مصطفى علوش

دنيا محمد

خانم علي

التركية وردعها، مناشدين  الجرائم  ـ طالب أهالي مقاطعة كوباني، فرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا؛ إليقاف  كوباني/ سالفا أحمد 
المجتمع الدولي، بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، والقيام بواجبهم تجاه أهالي المنطقة، الذين قضوا على اإلرهاب، وحموا العالم 

من رجسهم.

أهالي كوباني: نرفع وتيرة النضال والمقاومة؛ للوقوف بوجه 
التركي المحتل 

رزكار قاسم: ثورة تموز ثورة الفكر الحر، وثورة المجتمع الديمقراطي
 كركي لكي/ غاندي إسكندر ـ في حوار أجرته 
روناهي مع رئيس حركة التجديد الكردستاني 
الذكرى  قاسم حول  رزكار  الدكتور  - سوريا 
وشرق  شمال  في  آفا  روج  لثورة  العاشرة 
من  عشر  التاسع  ثورة  بأن  بيّن  سوريا، 
والفلسفة  الحر،  الفكر  إلى  استندت  تموز، 
شعوراً  تخلق  أن  واستطاعت  الديمقراطية 
المنطقة،  لشعوب  الواحد  بالمصير  مشتركاً 
لذلك كان النجاح حليفها، مضيفا بأن »ثورة 
روج آفا تركت أثرا إيجابيا لدى شعوب العالم، 
األوروبية  والسيما  العالمية،  المصالح  وألن 
تتقاطع مع مصالح تركيا، هناك صمت حيال 
التصرفات التركية في الشأن السوري«، هذا 

وقد تناول الحوار النقاط التالية: 

-عقد من الزمان مر على انطالقة ثورة روج 
تجسد  أن  الثورة  استطاعت  هل  برأيكم  آفا، 
بناء  في  المنطقة  شعوب  وتطلعات  رؤى، 

مجتمع الحرية والديمقراطية؟
جغرافية  بقعة  في  التغيير  عملية  شك،  دون 
وديكتاتورية  استبدادية،  أنظمة  من  عانت 
لم ترتكز على فكر  للغاية، ما  ستكون صعبة 
حصلت  التي  فالتطورات،  حرة،  وفلسفة 
الربيع  مسمى  تحت  عام  بشكل  المنطقة  في 
نحو  تغييرات  إحداث  تستطع  لم  العربي، 
مستقبلية  رؤية  إلى  استنادها  لعدم  األفضل، 
قوة  إلى  وتحولها  الجماهير،  خاللها  تنظم 
سلبا  ذلك  فانعكس  المنشود،  التغيير  إلحداث 

على شعوب المنطقة.
 بالتالي دخلت تلك البلدان في فوضى عارمة، 
بداياتها،  في  ومصر  ليبيا  في  حصل  كما 
المرحلة،  تلك  عاشت  سوريا  وكذلك  واليمن، 
تلك  داخل  والقوى  األحزاب  بعض  وبسبب 
تلك األنظمة  التي خرجت من عباءة  البلدان، 
للفكر  بدورها  تفتقد  كانت  التي  االستبدادية، 
بالذهنية  متشبعة  كانت  ذلك  بعكس  الحر، 
المثال  سبيل  فعلى  والسلطوية،  الدكتاتورية 
أو  الشعبية،  الهبة  بدأت  عندما  سوريا،  في 
النظام  ضد  السلمية  الجماهيرية  االنطالقة 

اإلخوان  جماعة  ركبت  المناطق،  أغلب  في 
النظام،  من  المنشقين  وبعض  المسلمين، 
لمصالحهم،  الجماهير  استغلوا  ممن  وغيرهم 
التي كانت تنحصر في الوصول إلى السلطة، 

دون األخذ بمصالح الشعب، ومستقبل البالد.
 فبدالً من تنظيم الجماهير، لجؤوا إلى حضن 
دول متربصة بسوريا أصالً؛ لتنفيذ أطماعهم 
في التوسع واالحتالل، وتركيا خير مثال على 
السورية،  بالمعارضة  تسمى  ما  حيث،  ذلك، 
أخذت وال تزال أنقرة مقرا لها، ما كان لذلك 
الشعبي،  الحراك  إفشال  في  األهم  الدور 
اإلخوان  جماعة  تديرها  التي  والمعارضة 
الوطني(  )االئتالف  مسمى  تحت  المسلمين، 

التي تحولت أداة بيد تركيا.
 وبالتزامن مع ما ذكرت أعاله عن ثورة )روج 
الحر،  الفكر  إلى  باالستناد  انطلقت  التي  آفا(، 
والفلسفة الثورية كان من شأنها تنظيم شعوب 
المنطقة في شمال شرق سوريا، وتوحيد كافة 
الثورة  أنقذت  حقيقية،  ثورة  لتشكل  الشعوب 
من براثن اإلخوان، وأطراف أخرى، بالتالي 
إلى  تموز  من  عشر  التاسع  ثورة  تحولت 
الواجهة الحقيقية لثورة شعوب المنطقة أجمع، 
تشاركية،  ديمقراطية  إلدارة  أسست  والتي 
تحولت إلى نموذج للعيش المشترك بين شعوب 
المنطقة، كل ذلك الستنادها إلى فلسفة، تمكنت 
بديناميكيتها إلى خلق الشعور المشترك، لدى 

كافة الشعوب بالمصير المشترك.

المجتمع  مع  مباشر  بتماس  كونكم  ـ 
األوروبي، هل لكم أن تحدثوننا عن الصدى، 

تموز  من  عشر  التاسع  ثورة  اكتسبته  الذي 
األوروبي  المجتمع  ينظر  وكيف  أوروبا،  في 
إلى المنجزات، التي تحققت بيد أبناء شعوب 

المنطقة؟
تموز،  من  عشر  التاسع  ثورة  انطالقة  عند 
كانت  )داعش(،  واجهت  عندما  بعد  وفيما 
صور أبطال وبطالت وحدات حماية الشعب، 
الصفحات  تتصدر  المرأة،  حماية  ووحدات 
أوروبا،  في  والمجالت  للجرائد،  الرئيسية 
ولعب اإلعالم األوروبي دورا هاماً آنذاك في 
الدعاية للمالحم البطولية، التي سطرها مقاتلو 
وحدات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة، 
وكان من نتاجها انضمام الكثيرين من الثوريين 
األوروبيين إلى صفوف مقاتلينا. وكذلك الرأي 
إيجابية، ألبعد  مواقفه  كانت  األوروبي،  العام 
الحدود من ثورة )روج آفا(، غير أن الموقف 
الشارع،  موقف  عن  يختلف  دائما  الرسمي 
فالموقف الرسمي للكثير من الدول األوروبية، 
يأخذ مصالحها فوق اعتبارات أخرى، وبعض 
الحكومات، التي تشترك مع األتراك بمصالح 
اقتصادية، إلى جانب أنها في الناتو ما انعكس  
لحد ما سلبا على مسار الدعاية للثورة، وهنا 
المارقة  الدولة  هذه  كون  لتركيا  أشير  عندما 
الفاشي ال  في المنطقة والتي تستند إلى الفكر 
خوفا  المنطقة  في  ديمقراطي  تغيير  أي  تقبل 
على نظامها، ما دفع بها إلى تشغيل وتكثيف 
دبلوماسيتها لتشويه صورة ثورة )روج آفا(، 
تنسجم  التي  األطراف،  بعض  مع  بالتنسيق 
مصالحها مع األتراك، ولكن رغم ذلك كانت 
ولقوات  الذاتية،  اإلدارة  ولدبلوماسية  للثورة، 

)قسد( ثقلها على الساحة األوروبية.

تموز  من  عشر  التاسع  ثورة  حافظت  -كيف 
عليها  يتكالب  منطقة،  في  ديمومتها  على 
العالم، وتعاني بشكل مستمر  إرهابيي  أخطر 
اإلقليمية،  والتدخالت  المؤامرات،  من 

والدولية؟
النبتة،  بتلك  تشبيهها  يمكن  آفا(،  )روج  ثورة 
أو الزهرة، التي نبتت في صخرة صلدة ففي، 

من  وتعاني  المنطقة،  فيه  تعيش  الذي  الوقت 
الذي  الوقت،  وفي  المتوارثة،  الديكتاتوريات 
اندلعت  التي  الثورات،  تلك  ظهر  فيه  ركبت 
خطورة  أكثر  تيارات  الدول  من  الكثير  في 
آفا(،  )روج  ثورة  شقت  القائمة،  األنظمة  من 
بإرادة شعوبها،  وشمال شرق سوريا طريقها 
التي التقت حولها كونها تمثل اإلرادة وفلسفة 
من  ممثليها  في  تجسدت  والتي  الحرة،  الحياة 
بتلك  المتشبعين  األشاوس،  والمقاتلين  الساسة 
المتين  األساس  شكلت  التي  الحرة،  األفكار 

للثورة، التي منحت شعوب المنطقة الثقة.
 فبالرغم من تكالب أطراف كثيرة عليها، وما 
تزال إلى اليوم من أنظمة إلى تيارات سياسية، 
بالعمالء  مرورا  األنظمة  لتلك  كأدوات 
إال  وعظمى،  مارقة  دول  إلى  والمرتزقة 
التي  المكاسب،  على  الحفاظ  من  تمكنت  أنها 
جاءت بدماء آالف الشهداء األبرار، وتحولت 
التغيير، كون هذه  إلى واقع ورقم في معادلة 
انطالقتها  من  األولى  اللحظة  ومنذ  الثورة، 
الصحيح،  التغيير  دعائم  من  داعماً  كانت 

واألفضل للشعوب.

ـ كيف تفسرون صمت دول االتحاد األوروبي، 

تركية  مخططات  حيال  الدولي  والمجتمع 
مناطق  ضد  اليومية  وانتهاكاتها  التوسعية، 

شمال وشرق سوريا؟
اعتبارات  أي  فوق  المصالح  تعد  السياسة  إن 
واحد  حلف  في  شركاء  فكونهم  أخرى، 
وال  يرون  ال  شك  دون  الناتو(،  )حلف 
بالضد  تقف  التي  القليلة،  القلة  عدا  يسمعون 
األردوغاني،  التركي  النظام  سياسات  من 
أردوغان،  سياسات  عن  راضين  غير  فهم 
ودعمه  التوسعية،  أطماعه  مدى  ويدركون 
موقع  أهمية  أن  غير  المرتزقة،  للمجموعات 
تركيا الجيواستراتيجي لهم، يأتي على حساب 
هناك  بأن  أرى  ولكنني  اإلنساني،  الجانب 
تجاه  األوروبيين  معظم  لدى  داخلياً  احتقاناً 
أردوغان، ويتنامى هذا االحتقان رويدا رويدا 
وبعض  والسويديين،  الفرنسيين،  عند  خاصة 
األطراف األلمانية، وال أستبعد أن يلعبوا دورا 
لإلطاحة  تركيا  في  القادمة  االنتخابات  في 
بأردوغان، ومشروع عثمنة المنطقة يأتي ضد 
مشروع أمريكا والغرب في المنطقة، ما يخدم 
في  عام  بشكل  الكردية،  القضية  التوجه  بهذا 

المنطقة على المستوى البعيد. 
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 سمر دريعي
 رحلة اللون
 من العتمة
 إلى الضوء

ـ2ـ

الشمس،  ابنة  أنها  نفسها،  على  أطلقت 
ووطنها  بأرضها  الرتباطها  عميقة  إشارة  في 
كردستان، فألوان لوحاتها تعكس بجالء تنوع 
وروعة األرض، في ربيع كردستاني خالّب، حيث 
املطر يداعب التراب، فتعلو شهقات الزيزفون، 
والشمس تناغي الدروب، فيهفو على جوانبها 
بقوس  والصفصاف، وسهوب مشرقة  الغبار، 

قزح. 

وألزياء  ألثواب،  اللونية  التيمة  هذه  منحت 
تنازعهن  بالعشق،  املترعات  الكرديات  النساء 
املرأة  الطبيعة عمق  انفعاالت متنوعة، حيث 
في  جليا  ذلك  يظهر  احلياة،  دفق  والشمس 

لوحاتها كلها.

لوحاتها اعتمدت حالة انفعالية، حيث خيوط 
تتمازج،  التفاصيل،  تغزل  األزهار،  من  كثيرة 
وتتشابك، متنح الناظر غموضا ورهبة، ودهشة 

لون ال متحوها العتمة. 

احلركية  عناصرها  تتكشف  ما  سرعان 
عتمة  في  تشرق  الشمس  حيث  واللونية، 
وخاصة  الفن،  بعظماء  تأثرت  طويل...  ليل 
بالفنان  تأثرها  هنا  ومن  اللوني،  منهجها  في 

العاملي الكردي عمر حمدي )مالفا(. 

اللون عند سمر دريعي، تأخذ خطوطاً  درجات 
جبلي،  سهل  في  تقفز  ظبية  مثل  رشيقة، 
األفق  يغطي  أخضر  ضباب  حيث  املدى،  نحو 
الفراشة،  تلك  فيها  حتلق  سماء  نحو  املمتد، 
فكل لون تدرك وقاره، فاألخضر بكل مساحته 
خط  ليقطعه  تددية،  صوفية  عتبات  تتاز 
منفردة  ثقافة  يعلن  وكأنه  نبيل،  تركواز 
بتعبيرات جريئة، وهو جزء من عوالم الطفولة، 
ومن  للغامقة،  املوازية  الزاهية  األلوان  حيث 
كانت  مميزاتها،  أحد  الفراشة  لقب  كان  هنا 
حالة  إزاء  تضعها  الفراشات،  أجنحة  نقوش 
وجد... إنه كيف لغبار الطلع، أن يتغلل اللون، 
اخلصب،  حيث  بهيجة  بصفرة،  ويصبغه 

والوالدة، والنضج..

هذه الثقافة البصرية، رافقتها منذ الطفولة، 
تشتغل  مفردات  لتصبح  بيدها  وأمسكت 
تنحت  فراشة  هي  احترافي،  بشكل  عليها 
اللون  حركة  تواكب  أكادميي  ضوء  من  بإزميل 
اللون  أن تقبض على سر  مع الطبيعة، حتاول 
بروحها، قبل أن تطلق سراحه في برية األرض، 
حتت شمس اهلل، حيث غواية اللون بني الرؤى 
أحالم  عبر  فتهرب  الواقع،  وصدمات  واألحالم، 
البخور  وصحن  الدار،  صحن  نحو  يقظتها 
وأدعية األمهات، وابتهاالت الصوفيني، وأصوات 
املدرسة،  إلى  بيتها  من  الطريق  كان  اجلوامع 
رفوف  تغريها  الوطنية،  الكتب  بدار  متر  وهي 
وهو  أباها،  تراقب  الرسم...  ولوحات  الكَتب، 
تشبهها،  نساء  صور  البياض  على  يخط 

وتشبه أخواتها واجلارات، وضيوف أبيها. 

ووجهها  العالية،  الرشيقة  قامتها  كانت 
التوت،  ابتسامة خجولة  بظالل  يشع  اجلميل 
تقترب من نور السماء، كان الياسمني ببياضه، 
يشكل مرحلتها الفنية في الركن األخير، وهي 
تستلم بأصابعها النحيلة شهادة الدكتوراه. 

من  واقعها  جمر  من  النار  من  تقترب  كانت 
مصيدة قنديلها، لتمنح احلياة شرف املغامرة 
الفنية كامرأة عاركت الغربة، وهي التي قالت: 

»من يرضى أن يعيش خارج ذاته؟ ». 
فهي  الغربة،  وحالة  حياتها،  عن  عبرت  هكذا 
لم تد الفرح والسعادة في أرض لم تولد بها، 
تعبيرها،  حسب  ومتشظية  ناقصة،  فاحلياة 
تصنع  أن  أعمالها،  في كل  حتاول  كانت  وإنها 
البؤرة؛ لتمنح الرائي تلك النافذة نحو سهول 
حيث  وقطناً،  قمحا  املمتدة  وحقولها  بالدها، 

جغرافيا الزمن واإلنسان. 

اللون  من  باملرور  سعادتها  صنع  حتاول  كانت 
عبر ممرات لونية من الغربة إلى أرض، ولدت بها، 
فعصفور الدوري ميوت إن غادر أوكار البيوت... 

هكذا أرادت أن تتمرد على البرزخ، كانت متشي 
الشمس،  ابنة  تكون،  بهلوان. وأن  بإرادة  عليه 

الفراشة، التي كانت بحق ابنة أبيها الفنان.

قراءات في اآلدب والفن

آراس برياني

بدر شاكر الّسّياب شاعر الحبِّ واالغتراب
عبد هللا رحيل

تتكّرر  والمساء،  السماء،  عيون  مأل  المطر 
تنثرها  سائحة،  غيوم  أجفان  من  ذّراته  والدة 
الذهبي،  الجفاف  حمى  فتغتال  خافتة؛  أحالما 
وتروي شبق العشاق والسنونو، ولكن جيكور 
ظلّت تأمل بزوغ فجر جميل، موّشى بابتسامة 
الح  إذا  يده  يمدّ  لطيف،  بريء  طفولي  ثغر 
القمر، »جيكور أشجارها دائم الخضرة، كأنها 
أعمدة من رخام، ال ُعريَّ يعلوها، وال ُصفرة، 
البصرة  أهوار  خافقها  شّكل  ينام«،  ال  وليلها 
عقبة  وهي  متجدّدة،  والدة  ألنّها  والرصافة، 
عبورة نحو آفاق أخر، تفيض بالحب وبالنماء، 

تمازح أنغاما حلوة من عذب الغناء.

َجْيكُورُ َستُولَدُ ِمن ُجرِْحي

ِة َموْتِي، ِمنْ نَارِي ِمنْ غَصَّ

َسَيِفيُض الْبَْيدَرُ بِالَْقْمِح

بِْح وَاْلُرُْن َسَيْضَحُك لِلصُّ

وَالَْقرْيَُة دَارًا َعنْ دَارِ

تَتََماوَُج أَنَْغاًما ُحلَْوهْ

في الواقع المتجدّد لجيكور، يجدّد معه السياب 
والوالدة،  الطبيعة،  ويجدّد  للحياة،  عشقه 
السعادة،  أسقف  عن  بعيدا  الموت  ويتهادى 
والنماء،  والسقيا  الربيع  وحدة  الكلمة  لتصبح 
وعصفورة المساء، وبالبل األصيل، ويحاكي 
السياب  ليمتثل في ذهن  الشعر قرية جيكور؛ 
فيتشكل  والصفاء،  والنقاء  والبراءة،  الطبيعة 
المليئة  للحياة  موازيا  نقدا  جيكور  ضحى 

بالقساوة والغربة.
الحالك،  بالسواد  المتّشحة  الغيوم  رحم  ومن 
المثقلة بهموم البائسين، واألرامل، والّرّضع، 
المدينة  أرجاء  تلّف  المطر،  أنشودة  تتحدّر 
بسور من األمان، ومن الفرح، كحبال غليظة، 
يعيد طهر  مطرها  فلعّل  جيكور؛  ظمأ  تروي 
في  ويترنّم  والنساء،  ضَّع  الرُّ وبراءة  المدينة، 

شاطئ الخليج:

 وتلتفُّ حولي دروب املدينة
حباًل من الطني ميضغن قلبي

ويعطني، عن جمرٍة فيه، طينة

حباًل من النار يجلدن ُعرْيَ احلقول احلزينة

ويحرقن جيكور في قاع روحي

ويزرعن فيها رماد الضغينة

وتصبح  المطر،  أنشودة  جيكور  تصبح  ثم 
وباألهوار،  وأنجاده،  بأغواره،  العراق 
والمراكب، والقوارب، وحدو الصيادين، لتمأل 
المرأة جيكور جفني العراق، بوابل من غزل، 
ومن نرجس، ومن خير وفير، وقد نأى البدر 
غابات  وسط  ظالم  في  جفنيها  تاركا  عنها، 

النخيل.

عيناِك غابتا نخيٍل ساعَة السَحرْ،

أو ُشرفتان راح ينأى عنهما القمر

عيناك حني تبسمان تورق الكروْم

وترقص األضواء... كاألقمار في نَهرْ

َحر يرّجه اجملذاف وْهناً ساعة السَّ

كأمنا تنبض في غوريهما، النّجوْم...

وتغرقان في ضباٍب من أسًى شفيْف

َّح اليدين فوقه املساء، كالبحر سر

دفء الشتاء فيه وارتعاشة اخلريف،

واملوت، وامليالد، والظالم، والضياء؛

فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء

ونشوةٌ وحشيٌَّة تعانق السماء

كنشوة الطفل إِذا خاف من القمر!

الغربة  في  اإلنسانية  الذات  توارد  ولعل 
المتواترة، التي تعّج بالنشيج واالغتراب، وهذا 
لكنه  والحياة،  اإلبداع،  يولّد  الذي  االغتراب، 
الملغّمة  كالسماء  بالسكون،  ممزوج  نموذج 
السياب  فكان  المطر،  تأبى  لكنّها  بالغيوم، 
الممتد  الخليج  في حالة تداع حر، فهو يحدّث 
فهو  يسمعه،  أحد  فال  وبالغرائب،  باألوجاع، 
بعيد عن العراق، وعن جيكور؛ لعله يشفى من 

األوجاع، من خالل مزج الشفاء النفسي، فماله 
سوى كالم المريض.

والخوف،  والضياع،  للهالك،  الجالبة  فالريح 
رباعية  مؤلّفة  الهجيرة،  في  الهثة  والفزع، 
األحزان، والعذاب، والحزن، والكآبة، فلبسها 
به،  المحيطة  الطبيعة  لقسوة  جميعا؛  السياب 
المتزايدة  انفعاالته  انجرار  وراء  لهث  وكأنّه 

في المرض والغربة، والخالص والرحيل:

الريح تلهث بالهجيرة كالثام على األصيل

وعلى القلوع تظل تطوى أو تنّشر للرحيل

زحم اخلليج بهّن مكتدحون جّوابو بحار

من كل حاف نصف عاري

وعلى الرمال على اخلليج

جلس الغريب يسرّح البصر احملّير في اخلليج

ويهّد أعمدة الضياء مبا يصّعد من نشيج

أعلى من العباب يهدر رغوه ومن الضجيج

صوت تفّجر في قرارة نفسي الثكلى: عراق

إلى  كالدموع  كالسحابة،  يصعد،  كاملّد 
العيون

الريح تصرخ بي عراق

واملوج يعول بي عراق، عراق، ليس سوى عراق

وينوعها،  األزمنة،  السياب  ويستخدم 
ويأتي  الماضي،  الزمن  من  حدثا  فيستحضر 
بآخر من الزمن الحاضر، فيخلط بين األزمنة 
فتتغير  واالشتياق  االسترجاع،  طريق  عن 
األزمنة، حسب مقتضى األحداث والمضمون:

الليل يُْطِبقُ مرة أخرى، فتشربه املدينة

والعابرون، إلى القرارة مثل أغنيٍة حزينة

وتفتحت، كأزاهر الدفلى، مصابيح الطريقْ

ر كل قلب بالضغينة، كعيون »ميدوزا« حتجِّ

وكأنها نذرٌ تبشر أهل »بابل« باحلريقْ

من أي غاب جاء هذا الليل؟ من أي الكهوْف

من أي وجر للذئاْب؟

من أي عش في املقابر دفَّ أسفع كالغراْب؟

بها  استعان  روائية،  تقنية  االسترجاع  فيطهر 
السياب في قصائده من خالل التسلسل الزمني 
إلى  الحاضرة  اللحظة  من  والعودة  لألحداث، 
الماضي،  في  وقعت  التي  األحداث،  بعض 
المومس  مشهد  في  يتجلّى  االسترجاع  وهذا 

العمياء:

 وميرّ عمالق يبيع الطير، معطفه الطويْل
حيران تصطّفق الرياح بجانبيه، وقبضتاهْ

تتراوحان فللرداء يدٌ وللعبء الثقيْل

يدٌ، وأعناق الطيور مرنّحات من خطاهْ

تدمى كأثداء العجائز يوم قطعها الغزاة

يا  الطويلة:  وصرخته  العجلى،  خطواته 
طيورْس

هذي الطيور، فمن يقول: تعال؟

العراق  مثل  بعيدة،  جيكور  مثل  والمرأة 
بين أحضان  بالسراب، غائص  واقع  الكئيب، 
األصيل، تغرب شمسها سريعا، كلما أشرقت، 
الطويل  عذابه  ناي  في  حرقى  نجمة  هي 
شواطئ  على  ضائعة  جوهرة  السرمدي، 
تدركها  فال  النسور،  لها  تحوم  العرب،  شط 
وبعد  انقضت،  ثم  دراسته،  في  أمال  كانت 
ألي تربُت على كتفيه امرأة ثرية نبيلة، تخفق 
شفتاه  وتتلعثم  قلبه،  لها  ويرتعش  عيونه،  لها 
بمرآها، ترغب بشعر غزلي مسترسل جميل 
عطايا  لها  فدفع  الشامخة،  كقامتها  موزون، 
الطويل؛  دربه  سراب  في  تالشت  ثم  الغزل، 
قُروية  وأهواره،  العراق  نخل  في  فاستوقفته 
لخرافها  وتغّرد  البهائم،  ترعى  بريئة  جميلة، 
راية  توردها  والعصا  العذبة،  الحب  أغنيات 
السياب  قلب  الريف  حب  فيعلو  شهية،  حب 
الفارغ، الالهث وراء الكلمة والشراع، ألجلها 

يطوي البيد والبراري، تردّد أنغامه الضائعة؛ 
الشحرور،  لثغة  الناي  في  الكئيب  قلبه  ليكتب 
لكن سرعان ما تخدعه النشوة البارقة، ليرجع 
فيبقى مثل  ُمبتلى،  للشكوى من جديد، كَصّبٍ 
ديوانه الشعري، مليئا بالغزل، وبين العذارى 

يتنقل؛ لترّف في جنباته القبل:

أْحسدُ الضوَء الطروبا

ُموشكاً، مما يالقي، أن يذوبا

عرَ التثاما، في رباٍط أوسع الشَّ

السماء البكرُ من ألوانه آناً، وآنا

رَْف إلّ أرجوانا ل يُِنيُل الطَّ

ليَت قلبي حملٌة من ذلك الضوِء السجنِي؛

أهو ُحبٌّ كلُّ هذا ؟! خّبريني

أن  السياب  دفع  الذي  المنشود،  االنتظار  هذا 
عنها،  الباحث  الفاقد  نظرة  المرأة  إلى  ينظر 
هوى  من  بلغ  مهما  يجدها  ال  ربما  والذي 
معنى، فهو الذي غنّى للحب كثيرا، لم يتح له 
أن يعرف حقيقة الحّب، فلم يكن من الوسامة 
مركزه  أما  اآلخر،  الجنس  به  يُغري  ما 
أن  ما  أدنى  فكان  واالقتصادي،  االجتماعي، 
تطمع فتاة باالقتران به، ولعله الحب في تلك 
في  الرغبة  على  أساسا  مبنيا  كان  األثناء، 
الزواج، وتكوين أسرة، وما عداه فشيء عابر.

على الشاطئ أحالمي

طواها املوج يا حّب

وفي حلكة أيامي

غدا جنم الهوى يحبو

ثم يعود لجيكور، تاركاً حسناء دار المعلمين؛ 
الكآبة،  ليجني  النائية،  العراق  سياسة  بسبب 
النساء،  مقل  بين  رحيل  في  ويبقى  والنحول، 
والجميالت، ويعيش محروم الفؤاد من الهوى، 
محارة،  محارة  المحار  فيلتقط  الذليل،  عيش 
يجد  ال  لكنه  كالنجمة،  منه  ستبزغ  لؤلؤة  لعل 
صدف  من  يقطران  والطين،  الماء  سوى 
المحار؛ ألن جميع من أحب قبلها، ما أحبوه. 

الُمعّمق،  الرمزي  اللذيذ  السياب،  لسان  وبقي 
فقد  الشعرية،  المخيلة  خصوبة  عن  يصدر 
جديدة،  روحاً  العربي  الشعر  شجرة  منح 
أن جّف عود  بعد  نَِضرة،  وأغصاناً خضراء 
من  السياب،  لفظ  تفّرد  وقد  الشطرين،  شعر 
بين الشعراء المحدثين، أنه منح األمكنة، التي 
ونهيرها  )جيكور(،  قريته  مثل  فيها،  عاش 
في  البروم(  )أم  وساحة  )بويب(،  البسيط 
ما أضفى على هذه  البصرة، شهرة وذيوعاً، 
الوجود  من  نقلها  خالل  من  الخلود،  األماكن 
المادي الواقعي المحدود، إلى الوجود النصي 

المتجدّد في كل قراءة.
الليل  ألمه  يسكب  حزين،  شتائي  نهار  وفي 
دموعاً  للدنيا  تكفل  السماء  وعيون  والشتاء، 
شهر  من  والعشرين  الرابع  وبيوم  شجية، 
من  أربعة  خرج   ،1964 عام  األول  كانون 
الرجال، يشيّعون بدر شاكر السياب إلى مقّره 
األخير في مقبرة الحسن البصري في الزبير، 
السياب  وهبه  الذي  المطر،  خامسهم  وكان 
أجمل قصائده، لقد كانت نهاية السياب قصيدة 
تراب  على  المطر  كتبها  بل  بدر،  يكتبها  لم 

العراق الخصيب.

ثماني سنوات على مجزرة شنكال وحرب اإلبادة مستمرة

الثالث من آب رغم السنوات، جرٌح ينزف في صدر اإليزيديات
 مالفا علي

)الرئيسة المشتركة التحاد اإلعالم الحر(

لكّلِ امرئ تاريٌخ يحبذُ قدومه أو تاريٌخ يتوجس 
منهُ، إنه الثالُث من آب، حرٌّ يفتُِك بلبدن وأطفاٌل 
يبكوَن حتى يذوب صدى صوتهم بين أذرعِة 
بيد مرتزقة  إلى سبايا  اللواتي تحولن  أُمهاتهم 
داعش اإلرهابي، إنهن نساٌء كرديات إيزيديات 

غدَر بهن القدر للمرة الثالثة والسبعين.
الناس  من  إثنية  مجموعة  هي  واإليزيدية 
وبحسب  األجداد  وتراث  الدين  من  مدموجة 
جغرافية  في  يتركزون  فاإليزيدون  التاريخ، 
كردستان المقسمة بين سوريا والعراق وتركيا، 
إلى  ويحافظون  الُكرمانجية  اللغة  ويتحدثون 
واشتهر  القديم،  وتراثهم  تاريخهم  على  اليوم 
المأساوي  بتاريخهم  العالم  في  اإليزيديون 
ومعاناتهم الطويلة مع اإلبادات، وكان آخرها 
مرتزقة  يد  على   2014 سنة  شنكال  مجزرة 

داعش اإلرهابي.
كنف  في  األمّرين  ذاقت  الشنكالية  المرأة 
مرتزقة داعش اإلرهابي وُجِردت من حقيقتها 
ُمكرهة  األسود  فارتدت  والدينية،  التاريخية 
مت من ارتداء ألوانها الزاهية التي لطالما  وُحِرّ
الحياة  مثلت  التي  األلوان  تلك  بها،  تزينت 
وثقافتها  هويتها  اُغتِصبت  األولى،  الطبيعية 
اعتناق  على  كثيرات  نساٌء  أُجبِرت  حيث 
بأفظع  قتلهن  تم  كثيرات  حين  في  اإلسالم 
الطرق لرفضهن تغيير دينهن وتم بيع اآلالف 
في أسواق النخاسة في الرقة، عاصمة الخالفة 
الضحية  كانت هي  هكذا  ما،  يوماً  المزعومة 
التي أُجبِرت على حياةٍ ال تشبه الحياة بإمكانك 

أْن تصفها بالجحيم الُمستعر.
وتحرير  ِشنكال  تحرير  من  الرغم  وعلى 
اآلالف من النساء اإليزيديات إال أنَّ ذكريات 
هذا،  يومنا  إلى  الحرائر  بتلك  تمتدُ  آب  شهر 
في  حفر  داعش  وظالم  ليل  انِجالء  فانتظار 

قتل  مشاهد  والخوف،  األسى  عقِلهن  قعر 
عليهن  واالعتداء  األُمهات  بطون  في  األجنة 
وحرق أخريات أحياًء داخل األقفاص، خاصةً 
ال  داعش  لمرتزقة  الرضوخ  رفضَن  اللواتي 
داعش  فكّي  من  ناجيات  نساء  ُمخيلة  تفارُق 
اإلرهابي بعد تحريرهن على يد قوات سوريا 
مدينة  تحرير  عند   2017 عام  الديمقراطية 
الرقة السورية من رجس داعش، ذاك النصر 

الذي أعاد الحرية للمرأة اإليزيدية.
في  شنكال  في  اإليزيدي  المجتمع  وتعرض 

همجية  هجمة  إلى  العراق  كردستان  إقليم 
في  اإلرهابي  داعش  مرتزقة  من  شاسعة 
الثالث من آب سنة 2014 وارتكبت المجزرة 
إلقليم  التابعة  البشمركة؛  قوات  انسحاب  بعد 
كردستان العراق منها، كان االنسحاب فُجائياً 
اإليزيدي وجهاً  المجتمع  تُِرك  انسحابهم  ومع 
قتل  الذي  داعش  مرتزقة  إرهاب  مع  لوجه 
الرجال والشباب أمام أعين نسائهن وأُمهاتِهن 
إلى  النساء  ونقل  النساء  عن  األطفال  وعزَل 
عاصمته مدينة الرقة السورية ليتم بيعهن في 

أسواق الموصل والرقة.

آثاٍر  من  اليوم  إلى  اإليزيدية  المرأة  تعاني   
والمجازر  المذابح  تلك  إثر  وصحية  نفسية 
المنقسمة  ذاكرتها  في  شرخاً  صنعت  التي 
عشية  بين  كيف  مجزرة.  وسبعين  ثالثة  إلى 
وضحاها تحولت من سيدة منزلها وأم أطفالها 
وأخت أشقتها إلى سبية رخيصة تُباع كغرٍض 
الباعة  على  ُعِرضت  للبشر،  مادية  حاجة  أو 
كاأللعاب وكانت محط سخرية البعض أو سيل 
الحديث  العصر  وحوش  من  اآلخرين  لُعاب 

)داعش(. 

القرن  وحشية  عاصرت  الشنكالية  المرأة 
عصور  من  سبقها  وما  والعشرين  الواحد 
الذكريات  أسيرةَ  بالبقاِء  ترَض  لم  لكن  شبيهة 
ترَض  ولم  الغاب  لقانون  والرضوخ  الُمظلمة 
على  لتحافظ  الضحية  دائرة  ضمن  العيش 
نفسها ومجتمعها إذ بدأت بتنظيم نفسها ضمن 
وحدات المرأة الشنكالية YJŞ أسوةً بوحدات 
عبر  سوريا،  وشرق  شمال  في  المرأة  حماية 
تأسيس المنظمات المدنية واإلدارية والسياسية 
من  اإليزيدية  المرأة  غدت  حتى  واألمنية 
وتقلدت  المجاالت  كافة  في  الرائدات  النساء 
المناصب العليا وأدارت نفسها بنفسها، ومنهن 
)نادية  داعش  مرتزقة  من  الناجية  اإليزيدية 
مراد( من قرية كوجو، في قضاء شنكال التي 
تم اختيارها عام 2016 كسفيرة للنوايا الحسنة 
نوبل  جائزة  على  وحصلت  المتحدة  لألمم 

للسالم عام 2018.
نضال  رموز  إحدى  بشار  حجي  لمياء  كذلك 
داعش  قيود  من  للتحرر  المرأة  وكفاح 
وتأثيراته، لمياء أيضاً من قرية كوجو، منحها 
لحرية  ساخاروف  جائزة  األوروبي  االتحاد 
طفا  أيضاً  السياسة  في   .2016 عام  الفكر 
وطغت  السطح  على  اإليزيدية  المرأة  خيال 
العراقي  البرلمان  على  العصرية  صورتها 
عبر شخصيات نسائية إيزيدية حاربن بكل ما 
أُوتين من قوة إليصال صوت المرأة اإليزيدية 

وألمها للمجتمع الدولي.
به  تحتذي  مثاٍل  خيُر  هي  اإليزيدية  المرأة 
الظلم  أشكال  لكافة  تعرضن  اللواتي  النساء 
عن  الغبار  نفضن  ولكنهن  واالضطهاد 
على  وتغلبن  المنهكة،  النحيلة  أجسادهن 
قوة  إلى  الغضب  فحولن  صدرهن،  في  األلم 
مكتسباتهن،  حماية  في  لالستمرار  وإرادة 
وإلى اليوم يدافعن عن قضيتهن لتكون قضية 
عالمية تُساهم في االعتراف األممي والدولي 
وإدراج  شعبهن  بحق  المرتكبة  بالمجازر 

تاريخهن وتراثهن في التاريخ الدولي.

روشين موسى

ارتكبها  التي  المجزرة  من  أعوام  ثمانية  بعد 
“داعش وغيرهم” بحق الشعب اإليزيدي في 
هذه  يوم،  كل  تُراق  الدماء  تزال  ال  شنكال، 
التركي  المرة بشكٍل مباشر من قبل االحتالل 
السؤال  ولكن  معه،  والمتعاونين  ومرتزقته 
ماذا  أجمع،  للعالم  نسأله  أن  علينا  يجب  الذي 
تنتظرون؟ ما هو موقفكم من واحدة تُعتبر من 
أبشع وأسوأ الفظائع بحق اإلنسانية في القرن 

.21
نعم إنها جريمة ال يصدقها العقل، ففي مطلع 

شهر آب 2014، شن مرتزقة داعش اإلرهابي 
إقليم  يحمون  أنهم  يدّعون  من  مع  وبالتواطؤ 
إلى  شنكال  منطقة  تعرضت  حيث  كردستان 
قتلوا  لقد  الكلمة،  معنى  بكل  جماعية  إبادة 
رفض  من  وكل  واألطفال  والشيوخ  الرجال 
مقابر  في  جثامينهم  وتركوا  اإلسالم،  اعتناق 

جماعية كبيرة جداً ومجهولة.
من  اآلالف  “إن  المتحدة  األمم  وبحسب 
الشعب اإليزيدي قُتلوا إما باإلعدام جماعياً أو 
بالرصاص أثناء هروبهم” مع اختطاف النساء 
االنتهاكات  إلى  تعرضوا  الذين  واألطفال 
االغتصاب  حاالت  ذلك  في  بما  الوحشية، 
وغيرها من أشكال العنف الجنسي والجسدي 

الذي ال يمكن تحّمله أو تقبّله تحت أي ظرف 
لسنوات،  االنتهاكات  هذه  واستمرت  كان، 
وغالباً ما أدت إلى الموت أو االنتحار، أضف 
إلى الجرائم التي وقعت على أهلنا في شنكال، 
االنضمام  على  اإليزيديون  الفتيان  أُجبر  فقد 

إلى “الدواعش” بصفة جنود الخالفة.
وبالرغم من األدلة الدامغة والموثقة على دور 
داعش في تلك الفظائع، بدعم كامل من حكومة 
أنه  إال  الفاشي  التركي  والتنمية  العدالة  حزب 
لم تتم مقاضاة المسؤولين عنها ولم يتم إنشاء 
محكمة دولية أو إقليمية، وبالرغم من وجودهم 
مستحيل  شبه  احتمال  هناك  لكن  السجون  في 
لتحقيق العدالة أو ما شابه ذلك عبر المحاكم، 
التي  العراق  محاكم  محاولة  من  وبرغم 
حاكمت اآلالف من الدواعش السابقين، استند 
إرهابية  لجماعة  االنتماء  إلى  الغالب  في  ذلك 
وليس لجرائم الحرب التي ارتكبت ضد شعبنا 
لسان  إذاً  العالم أجمع،  أنظار  اإليزيدي وأمام 
الدولي على  الصمت  يقول: “استمرار  الحال 
اإلرهاب  تدعم  التي  التركية  الدولة  جرائم 
في  والعسكرية  السياسية  األوضاع  وتستغل 

المنطقة يجعل اإلبادة مستمرة«.
حرب اإلبادة مستمرة ولم تتوقف لحظة، على 
اإلرهاب،  أساليب  تغيرت  لقد  تماماً  العكس 
وأصبح بشكٍل مباشر من قبل جيش االحتالل 
األسلحة  أنواع  كافة  يستخدم  الذي  التركي 
الكردي  الشعب  أبناء  على  دولياً  المحرمة 
الذين حرروا شنكال من داعش وحاربوا نيابة 
عن العالم في مواجهة أخطر جماعات إرهابية 
يقوم  اليوم  اآلن.  حتى  البشرية  على  مّرت 
أردوغان بقتل أبناء الشعب الكردي ومكونات 

سوريا،  وشرق  شمال  في  وخاصةً  المنطقة 
شنكال  وفي  المشروع  الدفاع  مناطق  وفي 
الدواعش  ألجل  ينتقم  فأردوغان  ومخمور، 
االحتالل  مناطق سيطرة  في  يتحركون  الذين 

التركي ومرتزقته.
تجاه  الفوري  التحرك  الدولي  المجتمع  على 
الدّين  إعادة  وعليه  التركية،  الدولة  إرهاب 
الفاشية  مواجهة  في  الكردي  الشعب  ألبناء 
بحق  الجرائم  أبشع  تمارس  التي  التركية 
اإلدارة  دعم  يتطلب  كما  المنطقة،  شعوب 
المدنية ألبناء شنكال وحماية مكتسبات الشعب 

أنها  تدّعي  قوة  ألي  السماح  وعدم  اإليزيدي 
تحمي اإليزيديين فقط لتنفيذ أجندات االحتالل 
شنكال  في  شعبنا  إرادة  وتتجاهل  التركي 
والتغيير  والتهجير  الحرب  سموم  بث  عبر 
من  إن  يُقال  أن  يجب  وللتاريخ،  الديمغرافي، 
دافع وحّرر شنكال واإليزيديين هم أبناء حركة 
حرية كردستان وأبناء وحدات حماية الشعب 
YPG والمرأة YPJ وبدعم ومساندة اإلدارة 
سوريا  وشرق  شمال  في  الديمقراطية  الذاتية 

.”ROJAVA“
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الشدادي/ حسام دخيلـ  تراجعت حركة البناء بنسبة كبيرة في الريف الجنوبي لمقاطعة 
الحسكة في شمال شرق سوريا، بعد االرتفاع الملحوظ في أسعار التجهيزات الالزمة 
إلى  الريفية  العوائل  الكثير من  ما دفع  وغيرها؛  وبلوك  أسمنت وحديد،  للبناء، من 

االستعاضة بالطوب الطيني؛ نظراً لتكلفته المنخفضة بالمقارنة مع البناء الحديث.

أصبح اإلمساُك بقضيِة موارد الغاز الطبيعّي، وخطوط اإلمداد جزءاً أساسّيًا من عوامِل القوة الجيوبوليتيكية بالعالم، وتكشُف آليات الصراع العالمّي 
الحالي أنَّ النظام العالمّي الجديد يتشكُل وفق مسارٍ يقوُم على منظوماِت القوِة االقتصادّية والهيمنِة العسكرّيِة ترتكُز بشكٍل عاٍم على أساِس 
الطاقِة وعلى الغاز الطبيعّي بشكٍل خاص، وبهذا يمكُن فهُم آلياِت التنافِس والصراِع بين المحورين الروسّي واألمريكي وصيرورتها، ومن بوابِة 

الطاقِة قد يطرأ تبدٌل على النظاِم العالمّي من األحادّيِة إلى التعددّيِة.

تراجع حركة البناء جنوب الحسكة؛ نتيجة ارتفاع 
أسعار المواد

اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تغلق 
مراكز الشراء لمادة القمح

مواطنون في ناحية جل آغا يشتكون من 
قلة ضخ المياه لمنازلهم

اشتعال حرب الغاز بالتوازي مع حرب أوكرانيا 

رامان آزاد 

تحّول الغاُز الطبيعيُّ إلى سالحٍ فعّال بالحرِب 
بين روسيا والغرب منذ أن بدأ الجيِش الروسّي 
ما   ،2022/2/24 في  أوكرانيا  في  الحرَب 
وتسبَب  االقتصادّي،  روسيا  موقف  عّزز 
بأزمِة الطاقِة في دول االتحاد األوربّي، لتبحَث 
حثيثاً عن مصادَر بديلٍة لتعويِض النقِص الحاد 

في إمداداِت الغاز الروسّي.
بوقِف  المتواصلة  الروسيّة  التهديداُت  شكلِت 
األوروبّي  االتحاد  دوِل  إلى  الغاز  إمداداِت 
االتحاد  دول  قادة  على  متزايدة  ضغوطاً 
للبحِث  الماضية،  األسابيع  طوال  األوروبّي 
عن بدائل لإلمداداِت الروسيّة بعد إعالِن شركة 
غازبروم العمالقة خفض عمليات التسليم إلى 
آخر  توربين  تشغيِل  عمليات  وإيقافها  أوروبا 
»بورتوفايا«  محطِة  في  »سيمنز«  لشركة 
القادة األوروبيون بوضعِ  الغاز، وبدأ  لضغط 
خطِط طوارئ مع التركيز على موسِم الشتاء 
على  الطلُب  فيه  يرتفُع  الذي  المقبل  القاسي 
تخفيف  على  األعضاء  الدول  ووافقِت  الغاز، 
تأثير التوقف الكلّي المحتمِل في إمدادات الغاز 

الروسية بنسبة 15% ابتداًء من آب الحالي.

روسيا تواجه العقوبات الغربّية 
بفرض الروبل

األلمانّي  المستشار  أعلن   ،2022/2/22 في 
أنابيب  خط  مشروع  تعليَق  شولتز  أوالف 
نورد ستريم 2، مع روسيا رداً على اعتراِف 
موسكو باستقالِل دونيتسك ولوغانسك دولتين 
أوكرانيا،  شرق  دونباس  إقليم  في  مستقلتين 
وكان المشروع محلَّ جدٍل بين برلين وحلفائها 
في أوروبا والواليات المتحدة، بسبِب الخشية 
الطاقِة  إمداداِت  ألمانيا على  اعتماد  من زيادة 
العائداِت  خسارةِ  أوكرانيا  وتخشى  الروسيِّة، 
التي يدّرها نقل الغاز بحاِل تشغيِل خط أنابيب 
»نورد ستريم 2« الذي يُوصل الغاَز الروسّي 

إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
أسعار  ارتفعت  أوكرانيا،  في  الحرب  وبعد 
إمكانيّة  من  المخاوف  نتيجة  والغاز  النفط 
قرر   ،2022/3/2 وفي  اإلمدادات،  تراجع 

االتحاد األوروبّي حظر سبعة مصارف روسيّة 
المصرفيّة،  للتحويالِت  »سويفت«  نظام  من 
نظام  أدواِت  أبرز  من  المصارف  تلك  لتحرم 
التحويالِت الماليّة العالمّي، واستثنى مقرضين 
ما  الطاقة،  بقطاعِ  ارتباط وثيق  رئيسين على 
يعكُس اعتماد عدة دول في االتحاد األوروبّي 

على الغاز الروسّي. 
وفي 2022/3/8، حظر الرئيس األمريكّي جو 
بايدن واردات النفط والغاز الروسيّة الموّجهة 
إلى الواليات المتحدة، وقال االتحاد األوروبّي 
إنّه سيخفض وارداته من الغاز الروسّي بنسبة 
الثلثين هذا العام، وأّكدت بريطانيا أنّها ستوقف 
بحلول  تدريجيّاً  الروسيّة  الطاقة  من  وارداتها 

نهاية 2022.

الروسّي  الرئيس  حظر   ،2022/3/23 وفي 
فالديمير بوتين على الزبائن األوروبيين للغاز 
واليورو،  بالدوالر  فواتيرهم  تسديد  الروسّي 
العمالت  من  احتياطيات  تجميِد  على  رداً 
 300 قيمتها  تبلغ  الخارج  في  روسيا  تملكها 
مليار دوالر، وأعلن بأنَّ موسكو لن تقبَل بعد 
»غير  الدول  من  بالروبل  الدفعات  غير  اآلن 
الصديقة«، بما في ذلك دول االتحاد األوروبّي.
دول  األوروبيّة  المفوضية  حذّرت  بالمقابل 
الدفعات  تسديدَ  أن  من  األوروبّي  االتحاد 
الدوليّة  للعقوبات  انتهاكاً  سيشّكُل  بالروبل 

المفروضة على موسكو.
بـ15  أوروبا  تزويد  على  واشنطن  ووافقت 
هذا  المسال  الطبيعي  الغاز  من  م3  مليار 
مجموعة  قطعت   2022/4/27 وفي  العام، 
»غازبروم« الروسيّة العمالقة إمدادات الغاز 
عن بلغاريا وبولندا، في خطوةٍ وصفتها رئيسة 
المفوضية األوروبيّة أورسوال فون دير الين 

بـ«االبتزاز«.
عن  الغاَز  روسيا  قطعت   2022/5/21 وفي 
وأثارت  بالروبل  الدفَع  رفضت  التي  فنلندا 
حلف  إلى  االنضمام  بطلبها  موسكو  حفيظةَ 
الناتو، كما قطعت روسيا اإلمدادات أيضا عن 
على  رداً  وبلغاريا  وبولندا  والدنمارك  هولندا 
أمر  مع  والتجاوب  بالروبل،  الدفع  رفضها 
أصدره الرئيس بوتين بفتحِ حسابات بالروبل 
الروسيّة في إطار  بنوك  في مصرٍف روسّي 

خطة جديدة. 
30و31  في  بروكسل  في  قّمتهم  وخالل 
االتحاد  في  دولة   27 قادة  قّرر   2022 أيار 
على  جديدة  عقوبات  األوروبّي فرض حزمة 
الحزمة  هذه  عليه  تنّص  ما  وأبرز  روسيا 
السادسة من العقوبات األوروبيّة على موسكو 
من  األوروبّي  االتحاد  واردات  خفض  هو 

نهاية  بحلول   %90 بنسبة  الروسي  النفط 
»من  الكرملين  حرمان  بهدف  الجاري  العام 
أوكرانيا،  على  لحربه  تمويٍل ضخٍم«  مصدِر 
شخصيّة   60 حوالي  إدراج  تضّمنت  كما 
على  كيريل،  البطريرك  مقدّمها  في  إضافيّة، 
ثالثة  وإقصاء  السوداء،  األوروبيّة  القائمة 
األكبر  »سبيربنك«  بينها  روسيّة،  مصارف 
سويفت  نظام  من  روسيا،  في  اإلطالق  على 

للتحويالت الماليّة الدولية.
الغاز  إمدادات  أخرى  مرةً  روسيا  وخفّضت 
التفيا،  إلى  صادراتها  تعليق  مع  الغرب  إلى 
وأعلنت مجموعة الغاز الروسيّة العمالقة في 
بيان على تيليجرام في 2022/7/30: »علقت 
غازبروم شحنات الغاز إلى التفيا، متهمةً إياها 

بانتهاِك شروِط تسليِم الغاز«.

إعالِن  من  يوم  بعد  غازبروم  تحرك  ويأتي 
شركة التفيا جاز للطاقة أنّها تشتري الغاز من 
بالروبل  وليس  باليورو  المقابل  وتدفع  روسيا 
كما تطلب غازبروم من المتعاملين معها، لكن 
متحدثاً باسم شركة التفيا جاز قال إنَّ الشركةَ 
تشتري الغاَز من روسيا، وليس من غازبروم، 
تزودها  التي  الجهة  اسم  الشركة  تذكر  ولم 

بالغاز العتبارات تتعلق بالسرية.

الكرملني يعاقب االتحاد 
األورويّب

فالديمير  الروسي  الرئيس  حذّر  أّن  وسبق 
نورد  أنابيب  خط  شحناِت  أنَّ  من  بوتين، 
ستريم 1 قد تنخفض إلى 20% من طاقتها إذا 
المقرر  من  الغاز،  لضّخِ  آخر  توربين  يعد  لم 
في  الجاري،  تموز   26 في  للصيانة  إرساله 
الروسّي  الرئيس  واستغل  المناسب،  الوقت 
الغاز  على  الكبير  األوروبّي  االتحاد  اعتماد 
وإضعاف  االتحاد  دول  لمعاقبة  الروسّي، 
التراجع  على  وإجبارها  ألوكرانيا  دعمها 
شركة  وكانت  موسكو،  ضد  عقوباتها  عن 
الطاقة الروسيّة العمالقة غازبروم أعلنت في 
الغاز  إمدادات  ستخفض  أنّها   ،2022/7/25
إلى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 من 40% إلى 

20% من إجمالي الطاقة.
األوروبّي  باالتحاد  الطاقة  مفوضة  وقالت 
إنَّ   2022/7/26 في  سيمسون  كادري 
العمالقة  الروسيّة  غازبروم  شركة  »إعالن 
عمليات  من  مزيداً  ستخفض  أنّها  للغاز 
دوافع  له  األسبوع،  هذا  أوروبا  إلى  التسليم 
قطعت  بأنّها  الشركة  ادعاء  رافضة  سياسيّة، 
اإلمدادات ألنّها كانت بحاجة إلى وقف تشغيل 
ليس  أنّه  »نعرف  وأضافت  التوربينات«، 
هناك سبب فنّي للقيام بذلك، هذا تحرك بدوافع 
لذلك،  استعداٍد  على  نكوَن  أن  وعلينا  سياسيّة 
الوقائّي  التخفيض  يعتبر  تحديداً  السبب  ولهذا 

لطلبنا على الغاز استراتيجيّة حكيمة«.

أوروبا تعتمد خطة طوارئ

خطة  على  األوروبّي  االتحاد  دول  ووافقت 
طوارئ لتخفيف تأثير التوقف الكلّي المحتمل 
في إمدادات الغاز الروسيّة، وتنصُّ الخطةُ على 
خفض طوعّي بنسبة 15% في استهالك الدول 
األعضاء من الغاز الطبيعّي من 2022/8/1 
حتى 2023/3/31، وسيتم إنشاء آليّة إلطالق 
حالة  في  التكتل  مستوى  على  تأهب  حالة 
حدوِث نقٍص كبيٍر بالغاز ستدعو بروكسل إلى 
تفعيل آلية إنذار بعد التشاور مع الدول، يصبح 
بموجبها خفض االستهالك بنسبة 15% ملزماً 

للدول الـ27.
المؤهلة  األغلبية  إنَّ  دبلوماسيون  ويقول 
وستعني  بسهولة،  تتحقق  أن  يجب  المطلوبة 
بينها  من  دوالً  أنَّ  عليها  المتفق  االستثناءات 
قبرص ومالطا وإيرلندا لن تضطَر إلى توفير 
ليست  بها  الخاصة  الغاز  أنظمةَ  ألنَّ  الغاز، 

مرتبطة مباشرةً بأنظمِة دولٍة عضو أخرى.
واعتبر رئيس الوزراء التشيكّي يوزف سيكيال 
الذي تتولى بالده حالياً الرئاسة الدوريّة لالتحاد 
الروسّي  الغاِز  أنَّ خفَض شحناِت  األوروبّي، 
الذي أعلنته مجموعة »غازبروم«، دليٌل جديدٌ 
اعتمادها  من  تحدَّ  أن  يجب  أوروبا  أّن  على 

على اإلمداداِت الروسيّة بأسرع وقت ممكن.
وقال قبل اجتماع مع نظرائه في دول االتحاد 
هما  والتضامن  »الوحدة  إّن  بروكسل  في 
الروسّي  الرئيس  ضد  لدينا  سالحين  أفضل 
إننا سنظهر  »إنني واثق من  بوتين«، مضيفاً 

ذلك اليوم«.

اليونان والخطة البديلة

ارتفاع  تأثير  لتقليل  خطة  اليونان  وأعدت 
الكهرباء،  الغاز الطبيعّي على أسعار  تكاليف 
األوروبّي  الغاز  أسعار  تضاعفت  حيث 
القياسّي خمس مرات خالل العام الماضي، ما 
أدّى الرتفاع تكلفة الكهرباء، ودفع الحكومات 
يسّمى  ما  بإصالح  للنظِر  أوروبا  أنحاء  في 
مجموع  يتضمن  )الذي  الهامشي  بالتسعير 

التكاليف المتغيرة(.
لألنباء،  »بلومبرغ«  وكالة  نقلته  لما  ووفقاً 
الكهرباَء  فصَل  تتضمُن  اليونانيّة  فالخطة 
والمياه  المتجددة  الطاقة  مصادر  من  المنتجة 
سيتمُّ  بينما  واحدة،  سلة  في  النوويّة  والطاقة 
وأنواع  الغاز  من  المنتجة  الكهرباء  تسعيُر 

الوقود األحفورّي األخرى بشكٍل منفصٍل.
سيعني  المقترح  أن  الحكومة  وأوضحِت 
إيرادات أقل من الطاقة النظيفة، وهو ما يعكس 
بالكهرباء  بالمقارنة  إنتاجها  تكلفة  انخفاض 
أن  وأضافت  األخرى،  المصادر  من  المنتجة 
»هذا قد يعني توفير نحو 50% من الكهرباء 
مصادر  أن  إلى  بالنظر  المخفّضة،  باألسعار 
مثل الغاز الطبيعّي ال تمثل سوى ثلث حصة 
مزيج الكهرباء، وهي حصة ستواصل التراجع 

مع التسارع في تحول الطاقة«.

وقف اإلمداد وصيانة التوربينات

شركة  أعلنت  الروسي،  القرار  على  ورداً 
بين  عالقة  ترى  ال  أنها  األلمانيّة  »سيمنز« 
شركة  عنها  أعلنت  التي  التوربينات  صيانة 
»غازبروم« الروسية، وخفض إمدادات الغاز 
وقال   ،»1 الشمالي  »التيار  أنابيب  خط  عبر 
إنَّ  لموقع »سبوتنيك«،  الشركة  باسم  متحدث 
الشركة ال ترى عالقة بين صيانة التوربينات 
وخفض إمدادات الغاز، مضيفاً أن التوربينات 
يمكن  كندا،  في  بالفعل  إصالحها  تم  التي 
شركة  قدمت  إذا  فوراً،  روسيا  إلى  إرسالها 
الجمركيّة  االستيراد  وثائق  »غازبروم« 

الخاصة بها.
»إنتركونتيننتال  بورصة  بيانات  وبحسب 
إكستشينغ« التي تتخذ من لندن مقراً لها، فإنَّ 
العقود اآلجلة لتوريد الغاز افتتحت لشهر آب 
المقبل جلسة التداول عند 1680 دوالراً لكل 
 %12 بنسبة  قفزت  األسعار  لكن  م3،  ألف 
م3،  ألف  لكّلِ  دوالر   1889.7 إلى  لتصل 
أنّها  الروسية  »غازبروم«  شركة  إعالن  بعد 
ستوقف تشغيل توربين آخر لشركة »سيمنز« 

في محطة »بورتوفايا« لضغِط الغاز.
أنها  الروسية،  »غازبروم«  شركة  وأعلنت 
ستوقف تشغيل توربين »سيمنز« آخر، مشيرةً 
إلى انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب 
 33 بمقدار  سيكون  الشمالي«  »التيار  الغاز 
إلى  يصل  ما  أي  يومياً،  مكعب  متر  مليون 

20% من السعة االسمية للمحطة.
وقال الرئيس األوكرانّي فولوديمير زيلينسكي 
االثنين 2022/7/25، في رسالته اليوميّة التي 
تهديدات  سمعنا  »اليوم  الفيديو  عبر  يوجهها 
 )...( بالغاز  أوروبا  إمداد  على صعيد  جديدة 
ضد  روسيا  تشنّها  مفتوحة  غاز  حرب  إنها 
إعالن  إلى  إشارة  في  الموحدة«،  أوروبا 
غازبروم عن خفض جديد لشحنات الغاز نحو 

أوروبا، وتابع »لذا عليكم أن تردوا. ال تفكروا 
في كيفية إعادة توربين، بل شدّدوا العقوبات«، 
أن  الليلي،  خطابه  في  زيلينسكي،  وأضاف 
»روسيا لن تستأنَف إمدادات الغاز إلى الدوِل 
األوروبيّة، كما هي ملزمة تعاقديّاً بفعل ذلك«، 
وتابع أن موسكو »تقوم بذلك عن عمٍد لجعِل 
األوروبيين  على  اإلمكاِن  قدر  الصعِب  من 

االستعداد لفصل الشتاء«.

موسكو تشتيك

ديمتري  الكرملين  باسم  المتحدث  وقال 
»التوربين  إنَّ   ،2022/7/26 في  بيسكوف 
الروسّي  األنابيب  خط  في  بالغاز  يعمل  الذي 
حيث  كندا  من  بعد  يصل  لم   ،1 ستريم  نورد 
تُجرى له أعماُل صيانٍة، لكن موسكو تأمل أن 
وليس آجالً«، وأضاف أن  يتمَّ تركيبه عاجالً 
توربيناً آخر به بعض العيوب، واتهم االتحاد 
األوروبّي روسيا مراراً باللجوِء لالبتزاز عن 
إنَّ  الكرملين  يقول  حين  في  الطاقة،  طريق 
نقَص اإلمداداِت ناتٌج عن أعمال صيانة وأثر 

العقوبات الغربيّة.
وأّكد بيسكوف مجدداً أنَّ العقوبات المفروضة 
على روسيا تعقّدُ عمَل خط أنابيب نورد ستريم 
1، ما يخفّض إمداداِت الغاِز ألوروبا إلى %20 
الصيانة،  أعمال  خالل  الخط  طاقة  من  فقط 
القيود  بسبب  للغاية  معقد  »الوضع  وأوضح 
والعقوبات التي فُرضت على بالدنا«، مشيراً 
إلى أن خط أنابيب نورد ستريم 1 كان يمكن 

أن يعمل بشكٍل طبيعي اآلن لوال العقوبات.

موسكو.. موقف السخرية 
والتهديد

القومّي  األمِن  مجلس  رئيس  نائب  ووصف 
السياسات  مدفيديف،  دميتري  بروسيا، 
للتقزز  مثير  »مزيج  بأنّها  الراهنة  األوروبيّة 
السياسيّة  والمراهقة  الوقح  التعالي  من 

والحماقة«.
وقال إنَّ »األوروبيين أعلنوا بداية عن عزمهم 
في حماية  بسبب رغبتها  بشدة  معاقبة روسيا 
لمصالحها  وضماناً  المظلومين،  المواطنين 
قرر  السبب  لهذا  الطويل،  المدى  على 
إلى  الروسّي  االقتصاد  تمزيق  األوروبيون 
أمواِل صادراِت  أشالء، وحرمان روسيا من 
ما  كّلِ  على  شاملةً  عقوباٍت  ففرضوا  الطاقة، 

يحترق«.
أفعالهم،  عواقب  أدركوا  »لقد  قائالً:  ومضى 
وإمدادات  محالة،  قادٌم ال  الشتاء  أنَّ  وتذكروا 
الثمن  باهظة  إما  البديلة  والفحم  والنفط  الغاز 
أو غير واقعيّة ببساطة، فأدركوا مدى صعوبة 
الوقت،  نفس  في  مقاعد  ثالثِة  تجلَس على  أن 
بروسيا،  الضرر  أوكرانيا، وتلحق  تساعد  أن 
يجب  وشعب  اقتصاد  نفسه  الوقت  في  ولديك 
العناية بهم في نهاية المطاف«، وتابع »أوروبا 
باألسلحة  كييف  نظام  إمداد  بزيادةِ  مستمرة 
النصر  الحرب حتى  في  إلى جانبه  والوقوف 
يحلُّ  حينما  قريٍب  موعٍد  إلى  حسناً؛  المبين، 

فصُل الشتاِء«.

حدود  إلى  اإلسمنت  كيس  سعر  ووصل 
19500 ليرة، بينما تخطى طن الحديد حاجز 
أربعة ماليين ل.س، بينما ارتفع سعر البلوكة 
في  ركوداً  سبب  ما  ليرة؛   900 إلى  الواحدة 

حركة البناء هذه األثناء. 
من  المنحدر  الخلف،  عالء  المواطن  ويقول 
قرية الحريري بريف الشدادي، أنه توقف عن 
متراً  قرابة 90  والبالغة مساحته  منزله،  بناء 
فقط، نتيجة ارتفاع التكاليف، وعدم قدرته على 

مواصلة بنائه. 
ويضيف »تبلغ تكلفة بناء منزل بمساحة 100 
متر مربع، ما يقارب 20 مليون ليرة سورية، 
قورن  ما  إذا  جداً،  كبيراً  المبلغ  هذا  ويعدّ 
إن  يعني  الشهري، وهذا  الفرد  بمتوسط دخل 
قادرة  غير  الفترة  هذه  في  الشباب  من  كثيراً 

على بناء منزل بسيط«.
العملة  صرف  استقرار  عدم  »أثر  ويتابع 
أمام  مؤخراً  قيمتها  وانخفاض  السورية، 
العمالت األجنبية، إلى رفع أسعار مواد البناء 

اإلسمنت  ارتفع سعر كيس  بشكل عام، حيث 
إلي  وصل  ارتفاع  بمعدل  ليرة   19500 إلى 
البلوكة  سعر  ارتفع  بينما  سورية،  ليرة  ألفي 
إلى 900 ليرة بارتفاع مئة ليرة، بينما الحديد 
تجاوز أربعة ماليين ليرة سورية، ناهيك عن 
والتي  والنحاتة،  العدسي  والبحص  البحص، 
سعر  ألن  األخرى،  هي  ارتفعت  بدورها 

مبيعها مرتبط بالدوالر األمريكي«.
في  الواحد  األمريكي  الدوالر  سعر  ووصل 
ليرة،  من4200  يقارب  لما  المنطقة  أسواق 
حيث فقدت العملة السورية من قيمتها بمعدل 

400 ليرة سورية خالل الشهر الفائت. 
»بناء  المخلف:  ياسر  المواطن  يقول  بينما 
هذه  في  المستحيل  من  ضرباً  أصبح  منزل 
األثناء، وخصوصاً على ذوي الدخل المحدود 
أو  الحرة،  األعمال  أكان من صاحبي  سواء، 
حتى الموظفين العاملين في مؤسسات اإلدارة 
الدخل أصبح محدوداً، وال يكفي  الذاتية، ألن 
حركة  تراجعت  لذلك  العائلة،  احتياجات  لسد 

البناء في المنطقة«.
حالياً  البناء  حركة  »اقتصرت  وأردف 
العوائل  أما  المنطقة،  في  الغنية  الطبقة  على 
بدورة  والذي  اآلجار،  إلى  فتلجأ  البسيطة، 
دفع  ما  وقدرتهم؛  السكان  طاقة  يفوق  أصبح 
الذي  الطيني،  البناء  إلى  التوجه  إلى  البعض 
من  كواحد  الحديث،  البناء  من  تكلفة  أقل  يعد 
وتجنب  منزل،  لبناء  المتاحة  الحلول  أفضل 

دفع أجور المنازل المرتفعة«.
قرابة  بسيط،  طيني  منزل  بناء  تكلفة  وتبلغ 
الحلول  أفضل  جعله  ما  ليرة؛  ماليين  خمسة 

محمد  أكد  بينما  الحالي.  الوقت  في  المتاحة 
إن  الباطون،  نجارة  في مجال  العامل  األحمد 
الوقت  في   %70 تفوق  بنسبة  تراجع  عملهم 
البناء،  عن  األهالي  عزوف  نتيجة  الحالي؛ 
الحسكة  جنوب  مناطق  في  الحركة  وتراجع 

بشكل عام. 
نفعاً  له  تجدي  مهنته ال  أن  إلى  األحمد  ولفت 
منزله؛  قوت  تأمين  بمقدوره  يعد  ولم  حالياً، 
األمر الذي يجعله يبحث عن عمل آخر خالل 

مجال  في  العمل  عن  بها  يتوقف  التي  األيام، 
نجارة الباطون. 

وأرجع األحمد تراجع عملهم إلى ارتفاع تكلفة 
سطح  سقف  أن  مؤكداً  قوله،  حد  على  البناء 
مكعب،  متر   100 بمساحة  المسلح  بالبيتون 
أمريكي،  دوالر  يتجاوز 2500  لمبلغ  تحتاج 
ناهيك  سورية،  ليرة  ماليين  عشرة  يفوق  أي 

عن التكاليف الجانبية األخرى.

روناهي/ قامشلو ـ أشار المركز اإلعالمي 
لشركة  العامة  اإلدارة  أن  االقتصاد،  لهيئة 

الذاتية  اإلدارة  في  الزراعي  المجتمع  تطوير 
لشمال وشرق سوريا، اغلقت مراكز استالمها 
الشراء  كميات  وصول  بعد  القمح  لمادة 

إلى394900 طن.
المجتمع  تطوير  شركة  أن  المركز،  وذكر 
مركزاً   28 في  القمح  استلمت  الزراعي 
عمليات  وبدأت  سوريا،  وشرق  شمال  في 
والطبقة،  والرقة،  الزور،  دير  في  االستالم 
 ،2022/5/20 تاريخ  من  ومنبج  وكوباني، 
بتاريخ  بدأ االستالم  إقليم الجزيرة فقد  أما في 

.2022/5/28
ونوهت أن عملية الشراء، قد استمرت قرابة 

شهر، وخمسة أيام.
وقد حددت سعر القمح بدرجاته:

ـ الدرجة األولى 2200.
ـ الدرجة الثانية 2178.

ـ الدرجة الثالثة 2156.
الشوائب،  بحسم  تحسب  الرابعة  والدرجة 

والحسميات الموجودة من القمح.
كما أوضح المركز بخصوص صرف فواتير 
لشركة  العامة  اإلدارة  فإن  المتبقية،  القمح 
تقوم  مازالت  الزراعي  المجتمع  تطوير 
ووصول  انتهائها،  حتى  الفواتير،  بصرف 
حيث  إليهم،  المزارعين  مستحقات  كامل 
تصرف التواريخ وفقاً من األقدم إلى األحدث.
في  الزراعي  المجتمع  تطوير  شركة  وكانت 
استالم  فترة  مددت  قد  سوريا،  وشرق  شمال 
الرابع من شهر  إلى  الفالحين  القمح من  مادة 
آب الحالي، بعد أن كان من المقرر أن تتوقف 

الماضي،  تموز  من   30 في  االستالم  عن 
لتوريد  الفالحين؛  من  الكبير  لإلقبال  ولكن 
محاصيلهم إلى مراكز اإلدارة الذاتية تم تمديد 

فترة االستالم.
ومؤخراً كانت قد حذرت اإلدارة الذاتية لشمال 
تسويق  عن  التخلف  من  التجار  سوريا  شرق 
في  المعتمدة  الشراء،  مراكز  إلى  القمح  مادة 
طائلة  تحت  والمدنية،  الذاتية،  اإلدارات  كافة 
المنصوص  والعقوبات  القانونية،  المساءلة 

عليها وفق القوانين.
بمصادرة  ستقوم  أنها  إلى  اإلدارة  وأشارت 
هذا  بعد  التجار،  لدى  المخزنة  القمح  كميات 
التاريخ، وتسويقها إلى مراكز الشراء أصوالً.

في  مواطنون  يشتكي   - محمد  أمل  آغا/  جل 
انقطاع  من  الجزيرة،  بإقليم  آغا  جل  ناحية 
ضخ المياه في بعض مناطق الناحية، ليدفعهم 
السهر  وأحياناً  المياه،  شراء  إلى  األمر 
خزانات  لتعبئة  الليل؛  من  متأخرة  لساعات 
بإيجاد  المعنية  الجهات  مطالبين  المياه، 
ارتفاع  ظل  في  وخاصةً  المياه،  لمشكلة  حل 

درجات الحرارة.

ومشكلة  المياه،  بوفرة  آغا  جل  ناحية  تتميز 
قلة ضخ المياه قليالً ما تواجه السكان، فهناك 
بالكامل  األهالي  احتياجات  تُغطي  آبار  أربعة 

للتيار  المياه، ولكن مع االنقطاع المتكرر  من 
المياه  ضخ  مشكلة  الناحية،  في  الكهربائي 
لعديد من المنازل، أصبحت الهم الكبير، الذي 
يشغل بال األهالي وخصوصاً في ظل درجات 
السكان  يضطر  والتي  المرتفعة،  الحرارة 
الستخدام المياه أكثر في هذا الوقت من السنة.

المواطن صالح علي من  الصدد حدثنا  وبهذا 
حي المصرف، والذي يعاني هو اآلخر كباقي 
سكان الحي من انقطاع المياه المتكرر، والضخ 
الضعيف من قبل البئر في الحي بقوله: »أكثر 
من عشرين يوماً، وأهل الحي يعانون من قلة 
المياه، والتي تعد رئة الحياة، نتيجة عطل في 

مضخة البئر، فإننا نسهر ألوقات متأخرة من 
المياه،  خزانات  تعبئة  من  نتمكن  كي  الليل؛ 

وأحياناً كثيرة نقوم بشراء المياه«.
الكهربائي،  التيار  انقطاع  من  »نعاني  وتابع: 
ومن قلة المياه باإلضافة إلى الحرارة العالية، 
الجهات  نطالب  الحياة،  نفتقر ألبسط مقومات 

المعنية بالتدخل السريع لحل المشكلة«.
للتيار  المتكرر  االنقطاع  أن  بالذكر،  والجدير 
عدة  في  أعطال  حدوث  إلى  أدى  الكهربائي، 
آبار في ناحية جل آغا؛ ما أدى إلى انخفاض 
منسوب المياه في هذه اآلبار، والتي أثر بشكل 

كبير في ضخ المياه للمنازل.


