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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

مؤامرة جديدة ضّد الكرد.. 
أنقرة تبيع المعارضة

أحمد كلو: من يطالب بالحرية عليه دفع الثمن 
من دماء شهدائه

في اجتماع لالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة بمقره في مدينة قامشلو مع ممثلي أندية اإلقليم، 
باللقبين،  واألسايش  ناديي سردم  بتتويج  والرجال  للشباب  األولى  الدرجة  إنهاء دوري  قرار  ُأصِدر 
وكذلك تقرر إلغاء الهبوط، كما ُأصدرت قرارات أخرى بخصوص كرة القدم في إقليم الجزيرة، حيث 

تدّخلت األوضاع األمنية من جديد ِلُتنهي الموسم بالكامل...«12

حالة الطوارئ ُتنهي دوري إقليــــــم الجزيــــرة 
وتتويج سردم واألسايش باأللقاب..

أكد أحمد كلو الشخصية الوطنية، على أنه ال يوجد وطن حر دون تضحيات كبيرة، مبينًا أن االحتالل التركي 
»الجواسيس والعمالء« في محاولة  أوراقه  آخر  ليبث  المنطقة،  أمام عزيمة ومقاومة شعوب  أصبح عاجزًا 

فاشلة للقضاء على الثورة الشعبية...«6 

التكثيفية  الزراعات 
محصول داعم للمزارع 

وداعم لالقتصاد..«8

أكد وجيه عشيرة الفاضل في جنوب 
الحسكة مناف الرجا على مساندتهم 
لقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة 
التهديدات والهجمات التركّية، وأشار 
إلى ضرورة التعاون مع قسد للوقوف 
ضد العمالء الذين يعملون لصالح أجندة 

خارجية...«4 

وجيه عشيرة الفاضل: 
علينا دعم »قسد« في 

مواجهة االحتالل التركي

 ،1984 عام  آب   15 قفزة  ألهمت 
شعوب شمال وشرق سوريا االستمرار 
بالمقاومة والنضال، للدفاع عن الحقوق 
المشروعة، وانتزاعها من براثن المحتلين 
والطامعين، واتخذت من هذه القفزة 
المنصرمة،  السنوات  لها خالل  نبراسًا 
اإلنجازات  لتحقق  عاصرتها  التي 
وبروح  المرتزقة،  أمام  واالنتصارات 
قفزة آب تعهدت شعوب شمال وشرق 
سوريا بالمضي بنهج النضال والمقاومة، 
والوصول  المؤزر،  النصر  تحقيق  حتى 

إلى الحرية المنشودة...«3 

قفزة الخامس عشر من 
آب.. أسست درب النضال 

والمقاومة لشعوب 
شمال وشرق سوريا

نصبت قوات حماية المجتمع ـ المرأة، بالتنسيق مع 
مؤتمر ستار يوم الجمعة 2022/8/12 خيمة اعتصام، 
مقر  أمام  عدالتكم وضميركم«،  »أين  تحت شعار 
مفوضية األمم المتحدة في مدينة قامشلو؛ للمطالبة 

بفرض حظر جوي على المنطقة...«2

بريادة المرأة.. استمرار فعاليات 
خيمة االعتصام في قامشلو 

للحد من ممارسات المحتل

لتربه  التابعة  البشيرية  قرية  من  نساء  أربع 
في  معاً  يعملَن  سوريا  وشرق  بشمال  سبيه 
الخاص  اقتصادهن  لتطوير  مشترك  مشروع 
الظروف االقتصادية  وإعالة أسرهن في ظل 

الصعبة.
ضمن  يعملن  نساء  أربع  البشيرية،  قرية  في 
وبيعه،  التنور  خبز  لصناعة  صغير  مشروع 
ويحرصن على تشجيع النساء لبناء اقتصادهن 

الخاص.    

»يد واحدة وهدف واحد«

تعمل فاطمة العلي البالغة من العمر 40 عاماً 
وهي تتحدث لنا عن طريقة صنع خبز التنور 
كهذا  مشروع صغير  إنشاء  »فكرة  إن:  قائلةً 
جيدة، وخاصةً في هذه الفترة التي نعاني فيها 
من نقص الخبز وارتفاع سعره، لذا قررنا أنا 
وجاراتي العمل ضمن مشروع جماعي، وبناء 
أحد  أي  إلى  اللجوء  دون  بنا  خاص  اقتصاد 

لتوفير مستلزمات بيتنا وإعالة أسرنا«.
وأضافت: »نتجمع في بيت واحد ونعمل على 
تتطلب  التي  العجينة  لتجهيز  الطحين،  نخل 
الخميرة، والملح، والماء، والقليل من السكر، 
بتقطيعها  نقوم  العجينة  من صنع  انتهائنا  عند 
على شكل دوائر ونتركها إلى أن تتخمر، في 
إلشعال  الخشب  جمع  إلى  نتجه  الوقت  هذا 
التنور، بعدها نفرد قطع العجين ونضعها في 

التنور«.
وبيَّنت أنه: »بدأنا العمل منذ ما يقارب الـ 15 
القى  أنه  إال  جديد  مشروعنا  أن  رغم  يوم، 
جانب  وإلى  القرية،  أهالي  من  كبيراً  تشجيعاً 
على  نعمل  التنور  خبز  صناعة  في  عملنا 
صناعة خبز الصاج أيضاً، ولكن طلبات خبز 
فنحن  الطلبيات،  وفق  نعمل  لذا  أكثر  التنور 
العمل  لتسهيل  الكاز  وبابور  عجانة  نمتلك 
األشهر  في  أكثر  مشروعنا  لتطوير  ونسعى 

المقبلة«.
كنت  صغري  »منذ  العلي:  فاطمة  وأشارت 
أشاهد والدتي وهي تصنع الخبز وتعلمت منها 

أهل  ويرى  الشيء،  هذا  من  اليوم  واستفدت 
معاً  نعمل  أننا  خاصةً  ناجح  عملنا  أن  القرية 
القرية،  أهالي  لخدمة  جماعي  وبشكٍل  كنساء 
وهذا ما جعل عملنا فريداً من نوعه لذا نسعى 
لضم العديد من النساء وتشجيعهن على العمل 

على مشاريعهن الخاصة«.
واختتمت فاطمة سليمان العلي حديثها بالتأكيد 
على أن: »المرأة لديها القدرة للعمل في جميع 
النساء  الحياتية، ويجب على جميع  المجاالت 
تخطي الصعوبات التي تواجههن والسير نحو 
المرأة،  اقتصاد  لتطوير  أكبر  مشاريع  بناء 
هذه  في  ألننا  نحوهن  المجتمع  فكر  وتغيير 
الفترة بحاجة الى نساء ذوات اإلرادة القوية«.

»ال نعترب الصعوبات عائقاً 
أمامنا«

ومن جهتها قالت مريم حسن البالغة من العمر 
وال  ينجح  دائماً  الجماعي  »العمل  عاماً:   43

سيما أننا أربع نساء ذوات إرادة وقوة، وعندما 
للعمل  تشجعت  المشروع  فكرة  اقتراح  تم 
وأردت االنضمام، وألنه خاص بالنساء وهدفه 
األساسي بناء اقتصاد خاص بالمرأة، جذبتني 
المشروع  هذا  في  للمشاركة  التعاون  فكرة 
من  الكثير  القى  فلقد  جديد  مشروع  أنه  رغم 

الداعمين والزبائن من القرية وخارجها«. 
النساء  يميز  »ما  أن:  حسن  مريم  وأوضحت 
الريفيات في شمال وشرق سوربا، هو إتقانهن 
لصناعة الخبز إن كان التنور أو الصاج، إلى 

التي  األخرى،  الصناعات  من  العديد  جانب 
يجب على كل امرأة ريفية أن تتقنها وبمهارة«، 
مشيرةً إلى أنه »من خالل عمل المرأة في هذه 
المشاريع تتشجع جميع النساء للعمل واالعتماد 
ونحن  االقتصادية،  الناحية  من  أنفسهن  على 
مفهوم  لنشر  المشروع  هذا  خالل  من  نسعى 
بالمرأة  الخاصة  المختلفة  الصغيرة  المشاريع 

في جميع القرى المجاورة«.
التنور  خبز  صناعة  في  »عملنا  وأضافت: 
نحن  بيننا  ما  للتعاون  رمزاً  يعد  والصاج 
منها  نعاني  التي  الصعوبات  فرغم  النساء، 
أننا  سيما  ال  الحارقة،  الشمس  حرارة  تحت 
الكمية  لتوفير  لساعات  التنور  أمام  نعمل 
الالزمة، وفي بعض األحيان نعاني من نقص 
في  يساعدنا  المشروع  أن  إال  الطحين  كمية 
ال  فنحن  المنزل،  ومستلزمات  الخبز  توفير 
نعتبر هذه الصعوبات عائقاً أمامنا فهي تغنينا 
عن اللجوء إلى األفران اآللية وطلب المساعدة 

المالية«.
وكالة أنباء المرأة

لم تعد هواية قيادة الدراجات النارية مقتصرة 
وبات  أيضاً،  النساء  جذبت  بل  الذكور،  على 
حضورهن في الرياضات الموسمية ملحوظاً، 
حيث بدأ عدد هاويات قيادة الدراجات النارية 
اآلونة  في  ملحوظ  بشكٍل  يزداد  الفتيات  من 
األخيرة، ودفعت الهواية البعض إلى الحصول 
على رخصة قيادة الدراجة النارية والمشاركة 

في المسابقات.
في  غيرلز«  »غريت  فريق  تجتمع عضوات 
وقت مبكر وتحديداً في الساعة 5.30 صباحاً 
قبل أن تزيد حرارة الصيف، لقيادة الدراجات 
الرملية  الوعرة والكثبان  الطرق  النارية على 
قبل انطالق بطولة دبي الوطنية للموتوكروس 

في أيلول.
وتشّكل المناظر الطبيعية الخالية من السيارات 
تغيير  فرصة  المشاركات،  إلى  بالنسبة 
في  حياتهن  أسلوب  عن  لالبتعاد  ضرورية 
المدينة لبعض الوقت والتواصل مع الطبيعة، 

وربما حتى مشاهدة حيوان المها العربي.
فان  مارتينيت  المجموعة  مؤسسة  وقالت 
الهواة  سباقات  في  تنافس  كانت  التي  فورين، 
للغاية  مدللون  أننا  »أعتقد  سنوات:  لخمس 
لممارسة  الصحراء  لدينا  اإلمارات،  في  هنا 
مسارا  لدينا  أن  الواضح  ومن  الرياضة، 
لموتوكروس أيضاً. عادةً ما نمارس الرياضة 
في عطلة نهاية األسبوع، لذلك نجتمع معا في 

مجموعات، لدينا مجموعات مختلطة، الرجال 
مع النساء. نخرج كل يوم سبت أو أحد. اآللية 
محظوظون  نحن  لذلك  للغاية،  متنوعة  هنا 
الصحراء  من  واسعة  مساحات  بوجود 

لالنطالق فيها«.
أكثر من 20  التي تضم  المجموعة  وتأسست 
امرأة من الهاويات، وشبه المحترفات في عام 
2018، وأتاحت الفرصة أمام أكثر من 200 
 2019 عام  منذ  الرياضة  تلك  لتجربة  سيدة 

وتشجيعهن على خوض هذه المغامرة.
رياضة  مجرد  ليست  موتوكروس  وسباقات 
ممتعة مليئة بروح المغامرة، فهي نشاط ُمكلف 

ويحتاج إلى الكثير من أعمال الصيانة.

في  وشجاعتهن  مهاراتهن  عرض  خالل  من 
غريت  مجموعة  تهدف  الدراجات،  ركوب 
غيرلز إلى جذب المزيد من النساء من الخارج 

إلى مضمار السباق في اإلمارات.
تنمية  هو  حقاً  »حلمنا  فورين:  فان  وقالت 
المتسابقين  من  المزيد  وجذب  الرياضة  هذه 
السماح  وكذلك  اإلمارات،  إلى  هنا  الدوليين 
للسيدات بالمشاركة على مستوى عاٍل، لجعل 

المزيد من السيدات يشاركن في السباقات«.
درجة   40 إلى  تصل  التي  الحرارة  ورغم 
مئوية في غالبية أيام السنة، والرطوبة العالية 
تزداد  الصحراوية،  الخليجية  الدولة  في  جداً 
شعبية هواية ركوب الدراجات الهوائية بشكٍل 

ملحوظ في اإلمارات.
وكاالت

مشروع صغير يمكنه أن يكون بداية رائعة لتطوير اقتصاد المرأة

سيدات يخضَن مغامرة الدراجات النارية في صحراء دبي

الشهباء/ فريدة عمر ـ نحب الحياة ونستحق أن نعيشها، نشتاق لطبيعة عفرين ولظل شجرة 
الزيتون في منزلنا، هذا ما قالته األم أصالن القاطنة في مخيم برخدان، خالل زياراتنا لها في 

خيمتها البسيطة التي تكسوها الورود.

األم  خيمة  هنالك،  من  يمر  من  كل  يجذب 
تقطن  والتي  عفرين  من  المهّجرة  أصالن 
ألوان  الشهباء،  بمقاطعة  برخدان  مخيم  في 
بلوحة  أشبه  األشكال  بكافة  وورود  مختلفة 
التهجير  قصة  بها  تمازجت  فسيفسائية 
الخيمة  لتكسو  المقاومة  وإصرار  القسري 

كلها.

»وكأنهم أطفايل«

رحبت بنا األم أصالن في حديقة خيمتها التي 

والورود،  األشجار  من  العديد  فيها  زرعت 
كل  بالجنة،  أشبه  مدينة  في  »كبرنا  وقالت: 
طبيعة  باألمل،  يوحي  كان  حولنا  شيء 
اآلن  هي  وها  وجبالها،  وأنهارها  عفرين 
يعرفون  ال  الذين  األوغاد  أولئك  أيدي  بين 

الرحمة واإلنسانية«.
وتابعت األم أصالن: »حينما تهجرنا صوب 
مقاطعة الشهباء، كانت المدينة شبه مدمرة، 
اخترنا البقاء هنا لنكون بجانب عفرين التي 

ال يفصلنا عنها سوى بعض كيلومترات«.
بأنفسنا،  وضعناها  الخيم  »هذه  واستمرت: 
المتواضعة،  الحديقة  هذه  لنفسي  وصنعت 

أهتم المزروعات وأراقبهم وكأنهم أطفالي، 
الشي  عفرين،  في  منزلي  تشبه  ال  لكنها 

يعوضني عنه«.

»نقاوم لنعود«

أم  كانت  حينما  القلب  يولع  شيء  وأكثر 
أصالن تتحدث عن تفاصيل منزلها والدموع 
لن  فعلنا،  »مهما  قائلةً:  وجهها  على  تنهار 
الحياة  مصاعب  كل  نقاوم  كمنزلنا،  تصبح 

في هذه الخيم لنعود إلى أرضنا وديارنا«.
وأضافت: »بالرغم من أننا ُهجرنا قسراً من 
إلى  يومي  وبشكٍل  نتعّرض  أننا  إال  ديارنا، 
الذي يريد إمحاء  التركي  هجمات االحتالل 
وجودنا، نحن شعب نحب الحياة ونستحقها، 
لنعود  إصرار  بكل  ونقاوم  أرضنا  نعشق 
ونعيش بكرامة وحرية على أرضنا المقدسة، 

أرض الزيتون«.

في كل خيمة قصة، تروي للعالم أجمع قصة 
ألرضهم،  وعشقهم  عفرين  أهالي  مقاومة 
نشاهد  المخيم،  أرجاء  بين  التجول  فحين 
تعابير المعاناة واأللم على الوجوه ومشاعر 
اإلصرار والمقاومة في عيون كل عفريني.                           

خيمة األم أصالن.. لوحة فسيفسائية يتمازج فيها األلم والمقاومة
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 عن
 الكوارث

 التي
 تتعرض
لها البيئة

اقتصادية،  أزمات  يومياً  العالم  يشهد 
إلى  باإلضافة  طبيعية  وكوراث  وإنسانية 
ميوت  حيث  واملناخ،  البيئة  في  كبيرة  تغيرات 
هذه  في  يومياً  احلية  اخمللوقات  من  كثير 
جلها  التي  الطبيعية،  والكوارث  احلوادث، 
واألخطاء،  اإلنسان،  بفعل  باألساس  مفتعلة 
التكنولوجيا  باستخدامه  يقترفها  التي 

احلديثة في العديد من اجملاالت باحلياة.  

تساهم  بشرية  وأخرى  طبيعية،  عوامل   
الكون،  الضرر بكل شيء في  بإحلاق  وتساعد 
االحتباس  وظاهرة  التصحر،  آفة  منها 
واألسلحة  احلروب  بفعل  حتصل  التي  احلراري، 
املدمرة، التي حترق في معظم األوقات األخضر 
الغذائي،  األمن  هواجس  وتفاقم  واليابس، 
بني  تنشب  التي  الغابات،  حرائق  من  وتزيد 
هذه  أن  وخاصة  العالم،  في  واألخرى  الفينة 
الغابات تعّد رئة األرض، األمر الذي يؤثّر سلباً 

على املناخ، وصحة اإلنسان بالدرجة األولى.

اجلفاف،  ظاهرة  فهناك  ذلك  جانب  إلى   
الفترة  في  بأكمله  الكون  اجتاحت  التي 
من  العشرات  يومياً  نرى  حيث  األخيرة، 
سكانها  أن  كيف  واألوروبية،  العربية  الدول 
يعانون من مشكلة احلصول على مياه صاحلة 
للشرب، وأنهم يبذلون جهوداً للحصول على 
ذلك  ومع  النظيفة،  املياه  من  قليلة  كمية 
معظم  في  عليها  احلصول  يستطيعون  ال 
أثر  للجفاف  كان  ذلك  إلى  إضافة  األوقات، 
سلبي على العديد من اجملاالت منها الزراعة، 
والنباتات  املزروعات  مساحة  تقلصت  حيث 
وقل إنتاجها، وتهديد للثروة احليوانية بشكل 

غير مسبوق. 

التي  والعطش  الغبار  موجات  على  عالوة 
وسوريا  العراق  وخاصة  املنطقة،  ضربت 
في  احلاصل  السكاني  التضخم  مع  ومصر، 

الفترات األخيرة، الذي زاد املشهد تعقيداً.  

كما الحظنا انتشاراً سريعاً لألمراض واألوبئة 
واجلوائح، والفيروسات املضرة باإلنسان، والتي 
اجلميع،  بني  والهلع  اخلوف  من  حالة  خلقت 
أثر  الذي  كورونا،  فايروس  فترة ظهور  وخاصة 
على جميع القطاعات واجملاالت وأوقف عجلة 

احلياة مدةً. 

 وعلينا أال ننسى كارثة اجملاعة املنتشرة بكثرة 
في العالم، نتيجة احلروب والصراعات الدائرة 
في  اإلنساني  فالوضع  والشر.  اخلير  قوى  بني 
العديد من الدول والبلدان الفقيرة بات أسوأ 
إنه  القول  حد  إلى  وصل  إذ  عليه،  يكون  ما 
كارثة إنسانية حقيقية بكل معنى الكلمة، 
واحلقيقة  اجلذرية  احللول  إيجاد  يصّعب  ما 
التي أصبحت تؤرق الشعوب  لهذه املعضلة، 
هكذا  ضحية  كانت  طاملا  التي  املظلومة 

أزمات وممارسات بالدرجة األولى.  

التي تؤثّر سلباً  الرئيسة  وأيضاً من املشاكل 
الغازات  انبعاثات  اخلوف،  وتثير  البيئة  على 
عن  والناجتة  اجلوي  الغالف  إلى  تصعد  التي 
تخرج  التي  تلك  وخاصة  كيمائية،  تفاعالت 
من السيارات واملعامل واملصانع، وما لم يتم 
السليبة  األثار  ستزداد  أمامها،  الطريق  سد 

على البيئة أكثر فأكثر. 

نتيجة  إلبادة  يومياً  تتعرض  البيئة  إذاً   
والدول  الرأسمالية،  النظم  سياسات 
ملشاريع  وأسست  شكلت  التي  القومية، 
اجملتمعية  والروح  البيئة  على  قضت  ضخمة 
إن  حيث  األصلية،  اجملتمعات  لدى  املوجودة 
البيئة  من  يرى  املتسّلط  الرأسمالي  النظام 
وما  مفتوحة،  استغالل  ساحة  والطبيعة 
حافَة  وصولها  لدرجِة  البيئة  قضايا  تفاقُم 
األخالق  لَِتهاوي  انعكاٍس  سوى  الهاوية 
اجملتمع،  في  فظيع  بشكٍل  وانحطاطِها 
منظمات  من  يتطلب  األزمات  هذه  ولتجاوز 
حمالت  تطوير  األفراد  وجميع  البيئة،  حماية 
إذ  الدمار،  من  البيئة  على  للحفاظ  توعوية 
ال ميكن لإلنسان العيش بشكٍل سليم وقومي 

دومنا بيئٍة سليمٍة وقومية.

مرآة المرآة

هيفدار خالد

ليلى إبراهيم

أفين يوسف

مركز األخبار ـ نصبت قوات حماية المجتمع ـ المرأة، بالتنسيق مع مؤتمر ستار يوم الجمعة 2022/8/12 خيمة اعتصام، تحت شعار 
»أين عدالتكم وضميركم«، أمام مقر مفوضية األمم المتحدة في مدينة قامشلو؛ للمطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة.

بريادة المرأة.. استمرار فعاليات خيمة االعتصام في 
قامشلو للحد من ممارسات المحتل

قوة المرأة هي ترياق سم العنصرية أمام العنف الممارس بحقها

الشهداء  بصور  زينت  التي  الخيمة،  وحضر 
اإلنسانية،  »أين ضمير  عليها  كتب  ويافطات 
ال للحرب ضد الطفولة، أين الضمير العالمي 
المقاومة«،  »عهدنا  أردوغان«،  جرائم  من 
أعضاء قوات حماية المجتمع، ومؤتمر ستار.

صمت  دقيقة  بالوقوف  الخيمة  فعاليات  بدأت 
من  بيان  قراءة  ثم  الشهداء،  ألرواح  إجالالً 
في  -المرأة  المجتمع  حماية  قوات  إدارية  قبل 
فيه: »كما  قالت  الجزيرة هدية عبد هللا،  إقليم 
شمال  في  وثورتنا  عاماً   11 فمنذ  تعلمون، 
وتهديدات  لهجمات،  تتعرض  سوريا  وشرق 
وقد  التركي،  االحتالل  قبل  من  مستمرة 
نصبنا هذه الخيمة؛ إليصال مطلبنا إلى العالم 
أجمع، وهو فرض حظر جوي على مناطقنا 
بأسلحة  يهاجمنا  الذي  التركي،  االحتالل  أمام 

الناتو«.
النضال  من  اتخذ  الشعب  أن  إلى  وأشارت 
الثورة  هذه  في  »نحن  له:  أساساً  والمقاومة 
وسنحافظ  لنا،  أساساً  المقاومة  من  اتخذنا 
مكوناته،  بجميع  الوطن  هذا  مكتسبات  على 
المكونات  جميع  تضم  الديمقراطية  واألمة 
دون تمييز، والجميع قالوا إنهم مع مشروعنا، 
العالم  ولكن بالكالم فقط، نحن نريد أن يكون 
معنا بكل صدق، وخيمة االعتصام اليوم تحت 

شعار »أين ضميركم وعدالتكم«، نريد عدالة 
أم  معنا  كانت  إن  فلتوضح،  الدول،  وضمير 

ال«.

»منارس حقنا يف التظاهر«

ومنظمات  المتحدة،  األمم  »ندعو  وأضافت 
التركي  االحتالل  لمحاسبة  اإلنسان؛  حقوق 
أمام  اليوم  »نحن  وأشارت:  جرائمه«.  على 
بأننا  مطالبنا،  لنسمعها  المتحدة،  األمم  مقر 
على  نتعد  ولم  أحداً،  نهاجم  لم  مسالم،  شعب 
إيقاف  العالم  من  ونتمنى  أخرى،  دولة  حدود 
على  المسيّرة  بالطائرات  الهجمات  هذه 
مناطقنا، والتي تستهدف أطفالنا ونساءنا بحجة 
فمن  إرهابيين،  نحن  كنا  فإذا  إرهابيون،  أننا 
المنطقة  وحمى  هنا،  اإلرهاب  حارب  الذي 
منه، وحرر العالم من وحشيته، وإلى اآلن هم 
فليحرك  سوريا،  وشرق  بشمال  مخيماتنا  في 

العالم ضميره لنا«.
وجاء في الرسالة، التي ُسلمت في اليوم األول 
من االعتصام إلى مقر األمم المتحدة من قبل 
نساء  باسم  أشخاص  خمسة  من  مؤلف  وفد، 
وشعوب  نساء  »نحن  سوريا:  وشرق  شمال 

حقنا  نمارس  سوف  سوريا  شرق  شمال 
بالتظاهر، وهذه الوقفة االحتجاجية، لن تنتهي 
وإيقاف  المطالب،  هذه  على  الرد  يتم  حتى 
نناشد  كما  أراضينا،  على  التركي  القصف 
وجه  في  معنا  بالوقوف  العالم  شعوب  جميع 
الدولة التركية التي ترعى »اإلرهاب« في كل 
مكان، والقيام بواجبهم بدعم شعوب المنطقة، 

العالم،  في  إرهاب  وأبشع  أعتى  التي حاربت 
المتمثل بداعش، والذي يستمد قوته من النظام 

التركي«.
ومن المقرر أن تستمر خيمة االعتصام حتى 

30 من شهر آب الجاري.
وكالة أنباء هاوار

قامشلو/ رشا علي - أكدت العديد من النساء 
في شمال وشرق سوريا، أن المرأة في شمال 
أثبتت مكانتها وقدرتها على  وشرق سوريا، 
ولدورها  والمعوقات،  الصعاب  جميع  تجاوز 
أصبح  والذي  المجتمع،  بناء  في  البارز 
اساسيا وواضحا استهدفتها آلة القتل التركية 
ضرورة  إلى  مشيرات  األخرى،  واألطراف 
وحدة النساء صفاً واحداً في وجه االضطهاد، 

والعنف الممارس بحقها.   
مناطق  في  المرأة  أن  أحد،  على  يخفى  ال 
شمال وشرق سوريا، القت نصيباً من الحرية 
الثورية،  المقاومة  حركات  بفضل  والتحرر، 
القرن  من  األخيرة  العقود  في  انطلقت  التي 
ومقاومتها  المرأة  لدور  وكان  العشرين، 
من  ذلك  في  بالغاً  أثراً  كردستان  باشور  في 
_زيالن  _بيريتان  )بيريفان  الشهيدات  أمثال 
بفضل  المرأة  استطاعت  وقد  _سارا...(، 
في  الفعالة  المشاركة  المناضالت  النسوة  تلك 

النضال والتحرر العرقي والعقائدي.
مع تطور البشرية في المجاالت كافة، والدور 
التزال  التطور،  هذا  في  للمرأة  الرئيسي 
الكثير من االضطهاد والتنكيل،  المرأة تالقي 
والسيما في األماكن، التي تتحكم فيها الذهنية 
ففي  ذلك  إلى  باإلضافة  المستبدة،  الذكورية 
التحرر  شعارات  ترفع  التي  المتقدمة،  الدول 
استخدام  يتم  المرأة،  وحقوق  والديمقراطية، 

المرأة فيها سلعة لكسب المال والربح.

وضع املرأة قبل ثورة روج آفا 
وبعدها

المرأة،  بحق  واالنتهاكات  الهجمات،  وحول 
صحيفتنا  التقت  منها،  الهدف  ولمعرفة 
»روناهي« مع عدد من النساء، اللواتي يعملن 
الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  ضمن 
لشمال وشرق سوريا، حيث بينت النسوة الظلم 
من  المرأة  لهما  تعرضت  التي  واالضطهاد، 
قبل الذهنية الذكورية المتسلطة قبل ثورة روج 

آفا في مناطق شمال وشرق سوريا.
روج  ثورة  انطالق  مع  أنه  إلى  أشرن  كما 

العراقيل،  من  الكثير  المرأة  تجاوزت  آفا 
التحررية،  لمسيرتها  والمعوقات  والتحديات 
التي  االنتهاكات،  وجه  في  وقفت  المرأة  وأن 
النساء،  التركي بحق  تمارسها دولة االحتالل 
النساء  تكون  أن  ضرورة  على  أكدن  كما 
ويدافعن  بها،  ويطالبن  بحقوقهن،  مؤمنات 
عنها، من أجل أن تكون الثقافة النسوية عامةً، 
لبناء  بل  ما،  نخبة  أو  فئة  على  وليست حكراً 

مجتمع أخالقي سياسي وديمقراطي.

لدورها البارز... تستهدف

الرئيسة  إبراهيم«  »ليلى  تحدثت  البداية  في 
الجزيرة،  إقليم  في  اإليزيدي  للبيت  المشتركة 
بداية  منذ  الريادي  المرأة  دور  إلى  وأشارت 
الثورة، ومواجهتا لكافة الصعاب والمعوقات، 

باإلضافة إلى نضالها الدؤوب: »أثبتت المرأة 
تجاوز  على  قدرتها  في شمال وشرق سوريا 
منذ  واجهتها  التي  والصعوبات،  العراقيل، 
األصعدة،  كافة  وعلى  آفا،  روج  ثورة  بداية 
ومقاومتها  نضالها  في  مستمرة  زالت  وال 
وال سيما على الصعيد السياسي، فقد وصلت 
إلى مراحل متقدمة، وهذا يعود إلى مساعيها 

الجادة من أجل إرساء السالم في المنطقة«. 
إن الدور البارز للمرأة، وفعاليتها بات واضحاً 
واإلقليمية  المحلية،  األطراف  لجميع  وجلياً 
للجهات  المرأة هدفاً  باتت  فقد  لذلك  والدولية، 
يمارس  الذي  الممنهج،  العنف  هذا  المعادية، 
المرأة الكردية فقط،  المرأة، ال يستهدف  ضد 

النساء من شعوب  إرادة كافة  بل هدفها كسر 
شمال وشرق سوريا، وهذا ما أوضحته ليلى 
إرادة  لكسر  التركية  الدولة  »تسعى  بقولها: 
تناضل  التي  المدربة،  المنظمة  الحرة  المرأة 
في سبيل نيل حقوقها، حيث ال يخفى على أحد 
وانتهاكات  ممارسات،  من  تركيا  به  تقوم  ما 
شمال  نساء  وجميع  الكرديات،  النساء  بحق 
فأثبتت  شعوبها،  كافة  ومن  سوريا  وشرق 
مدى  له  تتعرض  الذي  القمع،  رغم  المرأة 
التركية  الفاشية  وجه  في  ونضالها  مقاومتها 

على مدى سنوات طوال«.

اتحاد النسوة يف وجه االضطهاد 
والعنف املامرس بحقها

أما »أفين يوسف« عضوة مجلس المرأة الديني 
مدينة  في  الديمقراطي  اإلسالم  لمؤتمر  التابع 
قامشلو، أشارت إلى الظلم واالضطهاد، الذي 
تعاني منهما المرأة في الشرق األوسط بشكل 
عام: »تعاني المرأة في الشرق األوسط بشكل 
الظلم  من  خاص  بشكل  مناطقنا  وفي  عام، 
والقتل  للعنف،  تتعرض  كما  الهوية،  وطمس 
الذكورية،  الذهنية  أصحاب  قبل  من  المتعمد 
من أجل تحرر المرأة، وحفظ حقوقها ومحاسبة 

كل من تسول له نفسه بارتكاب الجرائم بحق 
النساء، فيجب تشريع قوانين صارمة لمحاسبة 
كل من يجرم بحق المرأة، فالمرأة هي إنسانة 

لها حقها في العيش بحرية وكرامة«.
النساء  وقوف  ضرورة  إلى  أفين  ونوهت 
والهجمات  االضطهاد  وجه  في  واحداً  صفاً 
والجرم  القتل  وحاالت  والعنف،  والتهديدات 

نصف  المرأة  »يقولون  وقالت:  النساء،  بحق 
إننا  المجتمع،  نصف  يقتلون  فكيف  المجتمع، 
بالمساواة  نطالب  سوريا  وشرق  شمال  نسوة 
بحق  واالضطهاد  الظلم  نقبل  وال  والعدالة، 
المرأة وإهانتها، إذا تحررت المرأة، سيتحرر 

المجتمع«.

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3743/ لعام 2021

طالب التبليغ: إبراهيم العبد هللا بن عبد هللا                      

المطلوب تبليغه: دروي الهزاع بن عبد 
العزيز                   

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

/تثبيت بيع سيارة/

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

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/2840/ لعام 
2022 م

على السيد: إبراهيم حنينو الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/16م للنظر في الدعوى المقامة من 

السيد هيثم الطاهر، بطلب: مبلغ مالي

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3154/ لعام 
2022 م

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

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

من السيد: معاوية حميدي، بطلب: تثبيت عقد 
بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/3741/ لعام 2022

على السيد: أحمد الحسيني بن عثمان         

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/2299/ المقامة 
عليك من قبل: وليد اباز أوغلي بن عمر

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/1606/ لعام 2022

على السيد: أحمد العبد هللا بن شيخو   

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

2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/2023/ المقامة 
عليك من قبل: عيسى العيسى بن خميس

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/2453/ لعام 2022

على السيد: أحمد حاج ياسين بن جمعة       

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

2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/3503/ المقامة 
عليك من قبل: جهاد الخلف بن سليم 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/2778/ لعام 
2022 م

على السيد: أحمد خليف الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 2022/8/16م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد: أحمد 

الكالو، بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/2586/ لعام 
2022 م

على السيد: أدهم نبي بن شمسي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

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

عقد شراكة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3089/ لعام 
2022 م

على السيد: إسماعيل يحيى األحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/16م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: ضياء الخلف بن ناصر، بطلب: تثبيت 

بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1624م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: أمير خالد نسان     

عنوانه بالتفصيل إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامتها 
عليك: ماريا علي الصالح، بطلب/بجرم 

تفريق، 

بتاريخ 2022/8/24م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 مذكرة إخطار                        

بالغ رقم/1856/ لعام 2022

على السيد: بشار ناطور بن مصطفى 

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

2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/1549/ المقامة 
عليك من قبل: عواد عبد اللطيف الدروبي 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/4525/ لعام 2022

على السيد: بشرى صادق الحافظ – أحمد 
صادق الحافظ – فاطمة صادق الحافظ – 

منى صادق الحافظ – أمينة صادق الحافظ – 
بشار صادق الحافظ – ياسمين صادق الحافظ 

– محمد صادق الحافظ -  أمين صادق 
الحافظ – قدرية صادق الحافظ – ذكاء قلعة 

جي بنت محمد 

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

2022/8/23م

للنظر بالدعوى األساس/933/ المقامة عليك 
من قبل: فاطمة المحمد بنت أحمد 

بطلب: تصفية تركة   

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                        

بالغ رقم/1922/ لعام 2022

على السيد: جاسم محمد الخلف  

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

2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/1013/ المقامة 
عليك من قبل: حسين محمد العسكر  

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                            

بالغ رقم/325/ لعام 2022

على السيد: جمعة الحسين بن ياسين   

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

2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/1505/ المقامة 
عليك من قبل: محمود النجار بن خالد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                        

بالغ رقم/526/ لعام 2022

على السيد: جمعة محمد حسين الخلف بن 
محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 2 تمام بتاريخ 

2022/8/23م

للنظر بالدعوى األساس/300/ المقامة عليك 
من قبل: عبد العزيز السلو بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                    

بالغ رقم/2458/ لعام 2022

على السيد: حردان الحردان بن عبد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج –ديوان غرفة 2 تمام بتاريخ 

2022/8/25م

للنظر بالدعوى األساس/2868/ المقامة 
عليك من قبل: حسين نعسان بن علي 

بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/1786/ لعام 2022

على السيد: حسام دعموش بن صبحي    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/2243/ المقامة 
عليك من قبل: محمد األحمد بن عبد القادر

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3152/ لعام 
2022 م

على السيد: حسين بن جاسم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/15م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: صالح العكلة بن السود، بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/3500/ لعام 2022

على السيد: حسين محمد حمو        

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/2115/ المقامة 
عليك من قبل: عبد الجاسم بن حسين 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/4328/ لعام 
2022 م

على السيد: خالد أحمد االسماعيل الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

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

من السيد: طالل حسين الفواز، بطلب: تثبيت 
عقد بيع سيارة. 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 مذكرة إخطار                    

بالغ رقم/2454/ لعام 2022

على السيد: خالد األخرس بن محمد  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 2 بتاريخ 2022/8/25م

للنظر بالدعوى األساس/1610/ المقامة 
عليك من قبل: محمد حسين حمد بن عبد 

الباسط

بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/2475/ لعام 
2022 م

على السيد: خالد الحميدي الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/16م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد فاضل المحمد، بطلب: تثبيت عقد 

بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1707م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خالد الدرويش 
العلي بن محمد    

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك 
أحمد محمد، بطلب/بجرم تثبيت بيع، 

بتاريخ 2022/8/22م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة/هيئة العدالة الغرفة/ األولى/

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/879/

رقم القرار/495/ 

طالب التبليغ: خالد العبيد بن مروان              

المطلوب تبليغه: كمال حسين بن محمد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

الدعوى نوع/كيا ريو/ لون أصفر تحمل 
اللوحة رقم/836192/ واعتبار عقد البيع 

المؤرخ بتاريخ 2020/6/15 جزء ال يتجزأ 
من القرار.

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

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

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1630م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: خليل مصطفى 
بن عزيز   

عنوانه بالتفصيل: اعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك عدنان خليل شيخ، بطلب/بجرم تسجيل 

سيارة، 

بتاريخ 2022/8/29م الساعة /10/ فعليك 
أن تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/1690/ لعام 
2022 م

على السيد: دجلة المصطفى الحمود بنت 
إبراهيم – دياال المصطفى الحمود بنت 
إبراهيم- ديما المصطفى بنت إبراهيم  

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

بطلب: إخالء مأجور       

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/1690/ لعام 
2022 م

على السيد: دجلة المصطفى المحمود 
بنت إبراهيم الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً بتاريخ 2022/8/14م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد مرعي باشا 

الخلف، بطلب: إخالء مأجورة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/1690/ لعام 
2022 م

على السيد: دياال المصطفى المحمود 
بنت إبراهيم الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً بتاريخ 2022/8/14م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد مرعي باشا 

الخلف، بطلب: إخالء مأجورة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/1690/ لعام 
2022 م

على السيد: ديما المصطفى المحمود 
بنت إبراهيم الحضور إلى ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً بتاريخ 2022/8/14م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد مرعي باشا 

الخلف، بطلب: إخالء مأجورة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/2869/ لعام 
2022 م

على السيد: رشيد حاج أحمد الحزوري 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/8/14م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: إبراهيم الخاطر بن علي، 
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/2260/ لعام 
2022 م

على السيد: رفعت عمر بن خليل الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/14م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد محمد بن إبراهيم، بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة. 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/795/ لعام 2022

على السيد: رياض أحمد بن محمد  

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

2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/1171/ المقامة 
عليك من قبل: عبد العزيز علي الخرفان 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/2456/ لعام 2022

على السيد: صالح العلي بن عبيد        

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

2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/3251/ المقامة 
عليك من قبل: خلف الطه بن طه

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                       

بالغ رقم/1920/ لعام 2022

على السيد: طارق درويش محمد نور      

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

2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس /1639/ المقامة 
عليك من قبل: عمار حاجي العلي 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/2841/ لعام 
2022 م

على السيد: طارق طعمة بن قاسم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/16م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيد أحمد حنبة بن قدري، بطلب: عودة 
إلى المأجور

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3746/ لعام 2021

طالب التبليغ: عباس الخميس بن إبراهيم                       

المطلوب تبليغه: سوار ميكائيل بن فخر الدين                    

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

/تثبيت بيع سيارة/

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

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/2176/ لعام 2021

طالب التبليغ: عبد الباسط الشيخ جاسم                         

المطلوب تبليغه: أسعد الرحال بن حمدو                    

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

/تثبيت بيع سيارة/

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

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار
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عين عيسى/ حسام إسماعيل ـ ألهمت قفزة 15 آب عام 1984، شعوب شمال وشرق 
سوريا االستمرار بالمقاومة والنضال، للدفاع عن الحقوق المشروعة، وانتزاعها من براثن 
المحتلين والطامعين، واتخذت من هذه القفزة نبراسًا لها خالل السنوات المنصرمة، 
التي عاصرتها لتحقق اإلنجازات واالنتصارات أمام المرتزقة، وبروح قفزة آب تعهدت 
النصر  تحقيق  حتى  والمقاومة،  النضال  بنهج  بالمضي  سوريا  وشرق  شمال  شعوب 

المؤزر، والوصول إلى الحرية المنشودة. 

قفزة الخامس عشر من آب.. أسست درب النضال 
والمقاومة لشعوب شمال وشرق سوريا

مهجرو عفرين: نحيا بروح مقاومة العصر.. سنقاوم حتى التحرير والعودة

وتعدّ قفزة 15 آب بداية الكفاح المسلح لحزب 
العمال الكردستاني، الذي بدأ بنضاله العقائدي 
أوجالن  هللا  عبد  القائد  بقيادة  عام1973 
ومجموعة من رفاقه، حيث أطلق الشهيد عكيد 
جنود  على  األولى  الطلقة  قورقماز(  )مظلوم 
آمد  سجن  لشهداء  انتقاماً  التركي  االحتالل 
عاكف  بير،  كمال  دورموش،  خيري  )محمد 
عمليات  نفذوا  الذي  دوغان(  ومظلوم  يلماز 
فدائية بطرق مختلفة ضد الممارسات الفاشية 

للدولة التركية عام 1982.
في  طلقة  أول  آب   15 قفزة  الكثيرون  ويعدّ 
من  الخوف  لحاجز  وكسر  الفاشية،  جبين 
أسست  كما  لكردستان،  المستعمرة  القوى 
)الحماية  ذاتي  دفاع  لتطوير  أرضية  القفزة 
عن  بعيداً  الكرد  صفوف  في  الجوهرية( 

االتكال على القوى المهيمنة.

رسمت مالمح املقاومة

العمال  حزب  في  القيادية  اللجنة  عضو 

يالن«  قره  »مراد   )PKK( الكردستاني 
أصبح  آب،   15 قفزة  انطالقة  »مع  يقول: 
مرة  ألول  المقاومة،  خط  الكريال  حرب  خط 
في  الكريال  حرب  تقتصر  لم  كردستان،  في 
التي  األولى،  المرة  كانت  بل  فقط،  كردستان 
يتم فيها شن حرب الكريال في الشرق األوسط 
عدد  عن  النظر  وبغض  باختصار،  بأكمله، 
في  الكريال  حرب  تطبيق  في  القصور  أوجه 
كردستان، إلى حد ما، فقد ألغى وهزم بشكل 
في  الجماعية  واإلبادة  القمع  سياسات  أساسي 
تعلم  الكردي،  المجتمع  أن  أي  كردستان، 
كيف يدافع عن نفسه، وعزز اإليمان والروح 
والوطنية في هذا الجانب، في األساس، وضع 
الكردية  القضية  أو  الكردي،  الشعب  حقيقة 

على طاولة المفاوضات من أجل حلها«.
ويضيف قره يالن: »هذا ما دفع القائد أوجالن 
إلعالن وقف إطالق النار في نوروز 1993 
ذلك  منذ  األهمية،  في  غاية  مستوى  هذا  كان 
الحين، ومع وقف إطالق النار من حين آلخر، 
عاماً،   29 مدى  على  الكريال  كفاح  استمر 
اإلبادة  سياسة  توقف  لم  التركية  الدولة  ألن 

كردستان،  في  الكريال  وحرب  الجماعية، 
عن  للدفاع  حرب  شكل  على  كنضال  بدأت 
النفس، واالعتراف بالشعب الكردي وضمان 
حريته، استمرت حرب الكريال لفترة طويلة؛ 
تكتيكات  في  دائماً  منخرطاً  كان  العدو  ألن 
تاريخ حرب  لذلك  المتعددة،  الخاصة  الحرب 
سياسة  ألغت  عاماً   15 مدار  على  الكريال 
ومع  استراتيجيتها،  ونجحت  والقتل،  اإلبادة 
ذلك، وألن العدو أراد إلغاء الشخصية الكردية 
و  الصهر  نهج  اتباع  ظل  في  مستمر  بشكل 
الكريال  على  كان  الجماعية،  اإلبادة  سياسة 
مقاومة ذلك على الدوام، لذلك مرت بمراحل 

مختلفة وواصل كفاحها حتى هذه الفترة«.

»املقاومة الكردستانية« أوجدت 
آليات الكفاح املسلح النتزاع 

الحقوق

بروح قفزة 15 آب، كسر حاجز الخوف في 
أجزاء كردستان األربعة؛ ألن الطلقة األولى، 
كبير  تأثير  لها  كان  الشهيد عكيد  أطلقها  التي 
أبناء  لدى  النضال  وانبعثت روح  الكرد  على 
الشعب الكردي، وشعوب شمال وشرق سوريا 

كافةً.
اإلداري  خليل«  »نهاد  أشار  الصدد  وبهذا 
كري  بمقاطعة  الجوهرية  الحماية  بلجنة 
أصبح  آب   15 يوم  أن  إلى  ابيض  تل  سبي/ 
والشعب  المنطقة،  لشعوب  جديد  انبعاث  يوم 
من  اليوم  نشاهده  »ما  قائالً:  خاصةً  الكردي 
تطور على الساحة العسكرية في مناطق شمال 
الكردستانية،  المدن  وعموم  سوريا،  وشرق 
أعلن  التي  آب،  قفزة 15  قيام  مبررات  يدعم 

كفاحه  الكردستاني  العمال  حزب  خاللها  من 
بها  معلناً  األولى  طلقته  فيها  وأطلق  المسلح، 
المنطقة وبالتحديد  تاريخ جديد لشعوب  والدة 

للشعب الكردي المضطهد«.
وعن دور قفزة آب وما قدمته للشعب الكردي 
أردف  المنطقة،  في  المضطهدة  والشعوب 
الكرد  بعض  كان  القفزة  »قبل  بالقول:  خليل 
تلك  وبعد  كرد،  بأنهم  النطق  من  يخجلون 
الكامنة  الطاقة  هؤالء  داخل  انفجرت  القفزة؛ 
لديهم ليعتزوا بكرديتهم وبكرامتهم التي لطالما 
بوتقتها،  في  الفاشية صهرها  األنظمة  أرادت 
من خالل فرض اللغة والتعليم، واألدلجة بما 

يتناسب وهذه السياسية«.
لجنة  في  اإلداري  خليل«  »نهاد  واختتم 
الحماية الجوهرية بمقاطعة كري سبي حديثه: 
مناطق شمال وشرق  في  السورية  »الشعوب 
تموز 2012   19 ثورة  انطالق  بعد  سوريا، 
أساساً  )عكيد(  المناضل  ثورة  من  جعلت 
إلطالق ثورة ضد األنظمة الفاشية، بعد عقود 
إلى  افضت  التي  واالضطهاد  الظلم  من  عدة 
المكتسبات  على  والحفاظ  الحقوق،  انتزاع 
بالنضال  واالستمرار  الخدمية،  والمرافق 
المسلح مروراً بتحرير مدينة المقاومة كوباني 
شمال  شعوب  كافة  تحرير  وحتى   ،)2015(
آخر  في  داعش  مرتزقة  من  سوريا  وشرق 

معاقله في بلدة الباغوز«.

15 آب ألهم الشعوب السورية 
النضال واملقاومة

إلى  داوود«  »محمد  المواطن  أكد  جهته  من 
أهمية  تماماً  أدركت  السورية،  الشعوب  أن 
على  اإلبادة  حرب  منذ  والنضال،  المقاومة 
هي  »فكوباني  مدبرة:  كانت  التي  كوباني، 
القضاء  ومخططهم  أوجالن،  القائد  ساحة 
على هذه الساحة، ولكن شعب المنطقة أدرك 
مخططهم وأفشله، واعتمد على نفسه، وشكل 
قوات عسكرية من خيرة أبنائه، وقدم اآلالف 
أرواحهم في سبيل هذه األرض، وأدركوا أن 
من أعلنوا عن قفزة 15 آب كان همهم الوحيد 
أصحاب  ويكونوا  بسالم،  شعبهم  يحيا  أن 
والثورة  مطموسة،  غير  معلنة  وهوية  حقوق 
التي أعلنوها كانت كبيرة فهي ثورة العصر، 

وثورة انتصار الحق على الباطل«.
مناطق  أن  إلى  حديثه  نهاية  في  داوود  وشدد 
مرحلة  تعيش  اآلن  سوريا  وشرق  شمال 
جديدة بأسلوب جديد من قبل المحتل التركي، 
لقلب  الدولي  والتآمر  الفاشية  واألنظمة 
السورية،  الشعوب  مقاومة  على  الطاولة 
هذه  حقيقة  شعوبنا  تدرك  أن  يجب  لذلك 
المخططات، والمؤامرات، التي تحاك، وتعمل 
والثبات  المقاومة  خالل  من  مجابهتها  على 
والحؤول  الشعوب،  كافة  بين  والتضامن 
والجواسيس،  للمتآمرين  المجال  افساح  دون 
شعوبنا،  بين  شروخ  بإحداث  والعمالء 
به  تنعم  الذي  واالستقرار،  األمان  وتقويض 

مناطق شمال وشرق سوريا.

الشهباء/ فريدة عمر - شدد مهجرو عفرين 
وجه  في  العصر  مقاومة  استمرار  على 
االحتالل واإلبادة، مطالبين المنظمات الدولية، 
االنتهاكات  وإيقاف  بالتدخل  العالم  ودول 
التركي  االحتالل  لدولة  العدائية  والمخططات 
والسعي  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 

إليجاد حلوٍل جذرية. 

يستمر االحتالل التركي في هجماته الوحشية 
ويرتكب  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على 
والهدف  المدنيين،  بحق  الوحشية  المجازر 
القضاء  هو  الالإنسانية  الهجمات  هذه  من 
الكردي، والشعوب األصيلة في  على الشعب 
وضمها  جديدة  مستوطنات  وبناء  المنطقة، 
لواء  في  فعلوا  مثلما  التركية  األراضي  إلى 
إسكندرون وشمال قبرص، هجمات االحتالل 
ضد المدنيين ترتقي إلى جرائم ضد اإلنسانية 
وتعامي  اإلنسان،  حقوق  قوانين  حسب 
التي  الدولية،  والمنظمات  الدولي،  المجتمع 
تدعي حماية حقوق اإلنسان وصمة عار على 
جبين اإلنسانية، وصمتهم يدل على شراكتهم 

مع االحتالل.

»أي ذنب اقرتفناه؟«

فاالحتالل التركي في سعي مستمر لكسر روح 
مقاومة العصر، التي لم تخمد لوهلةً لدى أهالي 
عفرين، فعلى مدار خمسة أعوام من التهجير 
القسري تتعرض هذه المنطقة اآلهلة بالمدنيين 
المجازر  مرتكباً  التركي،  االحتالل  لقصف 

بحق شعوب المنطقة. 
»روناهي«  التقت صحيفتنا  السياق  هذا  وفي 
البداية  في  عفرين،  مهجرين  من  عدد  مع 
واستنكرت  أحمد«  »جيهان  المواطنة  تحدثت 
الهجمات المتكررة، التي تطال المنطقة قائلةً: 
التركي  االحتالل  قصف  دون  يوم  يمر  »ال 
المدنيين،  يستهدف  الذي  القصف  لمناطقنا، 
ويرتكب الجرائم بحقنا، ماذا يريدون منا، أي 

ذنب اقترفناه نحن«.

وتابعت: »الكل على دراية بما يفعله االحتالل 
بحق  وحشية  ومجازر،  جرائم  من  التركي 
وهذا  صوتاً،  يبدي  أحد  ال  لكن  المواطنين، 
الصمت المخزي من قبلهم، يؤكد بأنهم شركاء 
وارتكاب  الهجمات  في شن  التركي  االحتالل 
ومقاومتهم  إيمانهم  على  مؤكدة  المجازر«، 

القوية التي ستنتصر.
 

استهداف املجتمع املنظم

»محمد  المواطن  تحدث  آخر  جانب  ومن 
التركي  االحتالل  استهداف  حول  رشيد« 
للمنطقة قائالً: »إننا نواجه عدوا أشبه بالحوت 
فاألعمال  حوله،  ما  كل  يلتهم  المفترس، 

الالأخالقية، التي يفعلها في عفرين والمناطق 
األخرى المحتلة، ليست لها صلة باإلنسانية«.

إرادة  يستهدف  التركي  »االحتالل  وواصل: 
المجتمع المنظم، يحاربنا بكافة الوسائل ألجل 
التكاتف  علينا  ووجودنا،  هويتنا  وإبادة  إبادتنا 
والوقوف معنا، وبروح حرب الشعب الثورية 

سنواصل مقاومتنا لنعود إلى عفرين«.

الصمت الدويل يحفز عىل 
ارتكاب املجازر

رشيد«  »فيدان  المواطنة،  أشارت  فيما 
والمنظمات  الدولي  المجتمع  »على  إلى: 
اإلنسانية، أن تقوم بمسؤوليتها حيال ما يفعله 
المجال  يفتح  الصمت  فهذا  التركي،  االحتالل 
من  المزيد  الرتكاب  التركي  االحتالل  أمام 

الجرائم«.

هدفنا العودة إىل عفرين

وأضافت: »تتعرض قرى مناطق الشهباء كل 
يوم لقصف همجي من قبل االحتالل التركي، 
الفترة  في  مباشر،  بشكل  المدنيين  ويستهدف 

التي  العامالت،  من  عدداً  استهدف  األخيرة 
لقمة  لتأمين  الزراعية  األراضي  في  تعمل 

العيش، واستشهدت واحدة منهن«.
حديثها:  رشيد«  »فيدان  المواطنة  اختتمت 
»نقاوم الصعوبات والقذائف اليومية، ولكن لن 
بقاؤنا هنا  البعد عن أرضنا ووطننا،  نستطيع 
سننتصر  سنعود،  موطننا،  إلى  العودة  ألجل 

بإرادة أبناء مدينة الزيتون، وسيهزم العدو«.
الشبهاء،  قرى  يستهدف  التركي  االحتالل  إن 
وقد  القذائف،  بعشرات  يومياً  شيراوا  وناحية 
استهدف في األسبوع الماضي عامالت يعملن 
طريقهن  في  وهن  الزراعية،  األراضي  في 
إلى المنزل؛ ما تسبب باستشهاد الشابة »فهمية 

رشو« البالغة من العمر 17 عاماً.           

جيهان أحمد

محمد رشيد

فيدان رشيد

في الدعوى رقم األساس /3138/ لعام 
2022 م

على السيد: عبد الرزاق المحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/15م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمد محمد جنيد، بطلب: تثبيت عقد 

سيارة. 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 مذكرة دعوى                    

بالغ رقم/2446/ لعام 2022

على السيد: عبد الرزاق عثمان بن عثمان  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 2 بتاريخ 2022/8/25م

للنظر بالدعوى األساس/2870/ المقامة 
عليك من قبل: عمر الحمدي بن خالد

بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/24521/ لعام 2022

على السيد: عبد السالم العبد هللا بن محمد     

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/3333/ المقامة 
عليك من قبل: جمعة إبراهيم العلوية 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/1849/ لعام 2022

على السيد: عبد القادر رجو بن عبد هللا    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس /2369/ المقامة 
عليك من قبل: محمد كراش بن حبش 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/1670/ لعام 2022

على السيد: عبد الكريم المصطفى بن محمد   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/2115/ المقامة 
عليك من قبل: فيصل األحمد بن مخلف

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3497/ لعام 2022 
م

على السيد: عبد الرزاق أحمد المرزوق 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/8/15م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: نورة عبد الكريم مرزوق، 
بطلب: تثبيت زواج. 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3718/ لعام 2022 
م

على السيد: عبد الغفور اإلبراهيم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/14م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عبد هللا عبدالحميد عبيد، بطلب: تثبيت 

عقد 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/1330/

رقم القرار/870/ 

طالب التبليغ: عزيز العويض بن خلوف              

المطلوب تبليغه: طرقي محمد المحمد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

نوع /بيكاب كريت ويل/ لون أبيض تحمل 
اللوحة رقم/454858/ واعتبار عقد البيع 
المؤرخ بتاريخ 2019/6/1 جزء ال يتجزأ 

من القرار.

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

3-تضمين المدعى عليه الرسوم 
والمصاريف.

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

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/158/ لعام 2022 م

على السيد: عالء الدين العكلة الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

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

السيد جمعة مزهر المحمد ورفقاه، بطلب: 
عدم تعرض بالحيازة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4194/ لعام 2021

طالب التبليغ: عمر جمعة حداد                       

المطلوب تبليغه: عبد هللا محمد عباس العمر 
– أحمد عبد الحميد لوسي                    

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

/تثبيت بيع سيارة/

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

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/2472/ لعام 2022 
م

على السيد: عمر عسكر الحسن الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/15م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد عبد الجبار عبد الرزاق، بطلب: تثبيت 

عقد سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3720/ لعام 2022 
م

على السيد: فيصل حسن عزت الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/14م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: باسل علي الشيخ بن مصطفى، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة. 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/1769/ لعام 2022 
م

على السيد: قصي ياسين التمو الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/16م للنظر في الدعوى المقامة 

من السيدة روضة المحمد بنت عبد العزيز، 
بطلب: تثبيت طالق وتفريق

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3166/ لعام 2022 
م

على السيد: كاميران شريف بن أمين 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/8/15م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد العلي بن علي، 

بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس /2841/ لعام 
2022 م

على السيد: محاسن العبيد الحضور إلى ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك في تمام 
الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 2022/8/16م 
للنظر في الدعوى المقامة من السيد أحمد 
حنبة بن قدري، بطلب: عودة إلى المأجور

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/2625/ لعام 2021

طالب التبليغ: محمد الجاسم بن علي                          

المطلوب تبليغه: قازقلي بيرقدار بكر 

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

/تثبيت بيع سيارة/

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

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1642م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد الحسن 
عمر     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

ان موعد النظر في الدعوى التي أقامتها 
عليك: عيدة اإلسماعيل بكار، بطلب/بجرم 

فراغة سيارة، 

بتاريخ 2022/8/29م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

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

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 مذكرة دعوى                     

بالغ رقم/1711/ لعام 2022

على السيد: محمد الحسين بن علي 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 2بتاريخ 2022/8/25م

للنظر بالدعوى األساس/2149/ المقامة 
عليك من قبل: إبراهيم المحمد بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                     

بالغ رقم/1919/ لعام 2022

على السيد: محمد حسو بن يحيى  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 2 بتاريخ 2022/8/25م

للنظر بالدعوى األساس/2174/ المقامة 
عليك من قبل: محمد النيفي بن مصطفى 

بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3134/ لعام 2022 
م

على السيد: محمد حوراني بن عمر الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/15م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمد العلي بن محمد، بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم /3895/ لعام 2022

على السيد: محمد رجب منان 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/2481/ المقامة 
عليك من قبل: حسون أحمد الحسين

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                        

بالغ رقم/3748/ لعام 2022

على السيد: محمد شحادة شحادة 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 1 بتاريخ 2022/8/22م

للنظر بالدعوى األساس/2307/ المقامة 
عليك من قبل: ياسين محمد المحمد 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 
في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1709م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد شيخ نوح 
بن نوح   

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
عبد الهادي مصطفى، بطلب/بجرم فراغة 

سيارة، 

بتاريخ 2022/8/29م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة /هيئة العدالة الغرفة /األولى/ 

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/1405/ لعام 2022 
م

على السيد: محمد كامل بن حمدو الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/16م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: نجم المطر بن عبد هللا، بطلب: تثبيت 

عقد بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 مذكرة دعوى                     

بالغ رقم /2437/ لعام 2022

على السيد: محمد محي الدين حميدو بن عادل  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة 2 بتاريخ 2022/8/25م

للنظر بالدعوى األساس/3136/ المقامة 
عليك من قبل: خالد المحمد بن عبد

بطلب: تثبيت بيع سيارة 

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس /4527/ لعام 
2022 م

على السيد: محمد نوح العساف الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

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

من السيد مهران يوسف النمر، بطلب: تثبيت 
بيع سيارة

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/3100/ لعام 
2022م

على السيد: مصطفى جاسم الجاسم الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/14م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عبد هللا وادي البرجس، 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 /3158/ لعام 
2022 م

على السيد: مصطفى عساف الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/15م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: محمد الحاجي عبيد، 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/324/

رقم القرار/826/ 

طالب التبليغ: مهند علي الدندل              

المطلوب تبليغه: صبحي الخاروف بن عمر                     

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 /491297/ واعتبار عقد البيع المؤرخ 

بتاريخ 2022/3/22 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/ يوم من تاريخ النشر 
في الجريدة.

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

 مذكرة دعوى للمدعي عليه

مذكرة دعوى صادرة عن هيئة ديوان العدالة 

في كوباني 

رقم أساس الدعوى 2022/1725م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: نبو أحمد بن 
عثمان – ومحمد أحمد بن عثمان     

عنوانه بالتفصيل: إعالن عبر الجريدة 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها عليك: 
خالد أحمد، بطلب/بجرم فراغة سيارة، 

بتاريخ 2022/9/12م الساعة /10/ فعليك أن 
تحضر في الوقت المعين  

إذا لم تحضر بنفسك أو ترسل وكيالً عنك إلى 
النيابة/هيئة العدالة الغرفة /األولى/

 وإال تجري بحقك المعاملة القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/3745/ لعام 2021

طالب التبليغ: نجرس محمد العلي                        

المطلوب تبليغه: جزر العلي بن أحمد                    

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

/تثبيت بيع سيارة/

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

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/3346/ لعام 2022 
م

على السيد: نهاد – محمد جمال – محمد خير 
الدين- عامر – فدوة – مفيدة – منتهى – نهلة 

– مها – عهد 

الجميع أبناء صالح العيسى بن ذويب – ورثة 
جهاد الذويب العيسى بن صالح وهم – زوجة 

هزار السليمان بنت صالح – أبناءه وبناته 
وهم: قيصر – أمير – ملك- ديانا- كندا 

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة،  الغرفة األولى وذلك في تمام الساعة 
/10/ صباحاً بتاريخ 2022/8/15م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: ورثة درويش 

ذويب الجدوع، بطلب: نزع يد وفوات منفعة        

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 

مذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3886/ لعام 2022 
م

على السيد: هالة حسين المحمد الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /10/ صباحاً بتاريخ 
2022/8/16م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: أحمد اإلبراهيم المطر، بطلب: تثبيت 

عقد 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/1356/

رقم القرا /422/ 

طالب التبليغ: ياسر العبيد بن أحمد              

المطلوب تبليغه: فصيح الحمد بن توفيق                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

نوع /مازدا/ لون أزرق تحمل اللوحة رقم 
/700314/ واعتبار عقد البيع المؤرخ 
بتاريخ 2020/11/9 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/ يوم من تاريخ النشر 
في الجريدة.
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مركز األخبارـ  أفاد نشطاء للمرصد السوري 
لحقوق اإلنسان، بأن القواعد العسكرية التركية 
مارع شمالي حلب،  مدينة  بأطراف  المنتشرة 
القذائف الصاروخية، محيط  قصفت بعشرات 
وحربل  زويان  تل  وقرى  رفعت  تل  مدينة 
ضمن  الشمالي،  حلب  بريف  عيسى  والشيخ 
مناطق انتشار قوات سوريا الديمقراطية، ولم 
تَِرد معلومات عن حجم األضرار التي خلّفها 

القصف.

الفلتان األمني في  ـ يتواصل  مركز األخبار 
النظام  إجراء  من  الرغم  على  درعا،  مدينة 
استهدف  إذ  “التسويات”،  يُسمى  ما  السوري 
وحواجز  نقاط  خمس  مجهولون  مسلحون 

لقوات حكومة دمشق في المنطقة. 
استهدف  بأنه  المدينة  من  مصادر  وأفادت 
حاجزاً  الثقيلة،  باألسلحة  مجهولون  مسلحون 
السهوة  بلدة  محيط  في  دمشق  حكومة  لقوات 

بريف درعا الشرقي.
وعلى صعيد متصل عمد مسلحون مجهولون 
إلى استهداف مبنى بلدية تسيل في ريف درعا 
المبنى  في  ويتمركز  بالرشاشات،  الغربي 
دون  العسكري”،  “لألمن  تابعين  عناصر 
خامس  وهو  بشرية،  خسائر  عن  معلومات 
استهداف لنقاط وحواجز قوات النظام السوري 

بريف درعا خالل ساعات قليلة.
يوم  استهدفوا  مجهولين  مسلحين  أن  يُذكر 
السبت في الثالث عشر من شهر آب الجاري 
للفرقة 15،  أيضاً باألسلحة المتوسطة حاجزاً 
درعا  ريف  في  بلدة صيدا  جسر  من  بالقرب 
لحاجز  مماثل  استهداف  مع  تزامناً  الجنوبي، 

المشفى أيضاً.

مركز األخبارـ  أصدر المجلس العسكرّي 
فيه  أكَّدَ  العام،  أي  الرَّ إلى  بياناً  السُّريانّي، 
اآلشورّي  السُّريانّي  الشَّعب  »أبناء  أنَّ 
لتحرير  سوريّا  في  شركائهم  مع  عملوا 
عبر  اإلرهاب،  من  أراضيهم  جميع 
التكفيريّة  التَّنظيمات  محاربة “أعتى وأشدَّ 
بهم  تلحق  وأن  وأخواتها،  “داعش”  مثل 
الهزيمة في أكثر حصونهم مناعةً “الّرقّة” 

والباغوز«.
كان  التَّحرير  ثمن  أنَّ  المجلس  بيان  وشدَّدَ 
أبداً  يتوانوا  لم  الذين  الشُّهداء  من  “كوكبةً 
وتقديم  وأرضهم  شعبهم  عن  فاع  الدِّ في 

أجسادهم الطاهرة قرابيَن لهم”.
المجلس  مقاتلي  أنَّ  إلى  البيان  وأشار 
طليعة  في  كانوا  السُّريانّي  العسكرّي 
مناطق  على  العدوان  بداية  مع  المقاتلين 
فاع عن المكتسبات  شمال وشرق سوريّا، للدِّ
التي حقّقها شعبنا وشهداؤنا، ولفت إلى أنَّ 
المجلس فَقَدَ خيرة مقاتليه في جبهات سري 

كانيه وكري سبي. 

الدَّولة  هجمات  “مع  البيان:  وأوضح 
والتي  لها،  الموالية  والفصائل  التُّركيّة 
المدنيّين  صفوف  في  ة  َجمَّ خسائر  أوقعت 
فقد  األخيرة؛  اآلونة  في  والعسكريّين 
استشهد اثنان من مقاتلينا إثر استهدافهم من 
يؤدّون  وهم  التركي،  االحتالل  جيش  قبل 
واجبهم الوطنّي في حماية أرضنا وشعبنا”.
زالوا  ال  “األعداء  أنَّ  إلى  البيان  هَ  ونوَّ
مستمّرين في انتهاك جميع االتِّفاقات الدّوليّة 
وضربها  الدّولّي  األمن  مجلس  وقرارات 
أنَّه “يَتُمُّ قصف  حاً  ُعرض الحائط”، موّضِ
يُلحق  الحدودّي بشكٍل يومّيٍ، مما  الشَّريط 
الخسائر في األرواح والبنى التحتيّة لمدننا 
أبناء  من  اآلالف  تهجير  وكذلك  وبلداتنا 

شعبنا اآلمنين”.
في  السُّريانيُّ  العسكريُّ  المجلس  وَجدَّدَ 
شعوب  ولجميع  للشُّهداء  العهد  بيانه  ختام 
لحماية  والنَّفيس  الغالي  بتقديم  المنطقة، 
األهالي ومنع األعداء من ارتكاب مجازر 

جديدة بَحّقِ “شعبنا العظيم”.

وجيه عشيرة الفاضل: علينا دعم »قسد« في 
مواجهة االحتالل التركي

جيش االحتالل التركي 
يستهدف بعشرات القذائف 
الصاروخية تل رفعت وقراها

مجهولون يستهدفون خمسة 
حواجز لقوات دمشق في درعا

استشهاد اثنين من مقاتلي 
السرياني العسكري  المجلس 

عشيرة  وجيه  أكد  ـ  دخيل  حسام  الشدادي/ 
الفاضل في جنوب الحسكة مناف الرجا على 
في  الديمقراطية  سوريا  لقوات  مساندتهم 
مواجهة التهديدات والهجمات التركيّة، وأشار 
ضد  للوقوف  قسد  مع  التعاون  ضرورة  إلى 
العمالء الذين يعملون لصالح أجندة خارجية.

 
باستخدام  جهد  أي  يدخر  لم  التركي  االحتالل 
الُمسيّرة ضد  أنواع األسلحة والطائرات  شتى 
المدنيين العُّزل في معظم مناطق شمال وشرق 
سوريا، وكان للنساء واألطفال الحصة األكبر 
بين  اللقاء  الهجمات، حيث وبعد عقد  من هذه 
بوتين وأردوغان في سوتشي تم االتفاق على 
مهاجمة شعوب شمال وشرق سوريا، في ظل 

صمت مريب للمجتمع الدولي. 
عشيرة  وجيه  لصحيفتنا  تحدث  ذلك  حول 
الفاضل في الحسكة مناف الرجا فقال: »ندعم 
الديمقراطية،  سوريا  وقوات  الذاتية  اإلدارة 
ومرتزقتها،  التركية  الدولة  مواجهة  في 
االنتهاكات التركية وقصفها المستمر للمناطق 
السورية هدفه زرع الفتن بين السكان وضرب 

االستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا«.
به دولة االحتالل  تقوم  الرجا: إن »ما  وأشار 
الُمسيّرة  الطائرات  من استهداف اآلمنين عبر 
أو عبر قذائف المدفعية هو عمل جبان واعتداء 
سافِر على دولة أخرى، ويحاسب عليه القانون 
سايكس  إال  ماهي  االعتداءات  هذه  الدولي، 

بيكو جديدة هدفها تقسيم األرض السوريّة«. 
وأردف الرجا: »قوات سوريا الديمقراطية هي 

الشعب  أبناء  من  مؤلفة  سوريّة  وطنية  قوات 
في  الشعوب  مختلف  من  أنفسهم  السوري 
المنطقة، أخذت على عاتقها حماية المنطقة بعد 
تحريرها من مرتزقة داعش، لذلك وجب علينا 
مبادرة إلنهاء  أي  ندعم  الوقوف معها، ونحن 
الشعب  خاللها  من  يجلس  السوريّة  األزمة 
للوصول ألفضل  السوري على طاولة واحدة 

الحلول«. 

وأكد الفاضل على دعمه لعملية »القسم« التي 
أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية إللقاء الضبط 
ومرتزقته،  التركي  لالحتالل  عمالء  على 
وأبناء  لبلده  الخير  يحمل  ال  الذي  »فالشخص 
يستحق  األجنبي  المحتل  مع  ويتعاون  جلدته 

أقسى أنواع العقوبات«. 
واختتم الرجا حديثه بالقول: نشدد على أهمية 
بإصرار  والعمل  الذاتية  اإلدارة  مع  التعاون 
وسعي لبناء سوريا من جديد وتحرير المناطق 
األراضي  من  االحتالل  ودحر  المحتلة 
السوريّة، وتوحيد الصفوف في وجه العدوان.

انتهاكاتها  في  التركية  الدولة  وتستمر  هذا 
لمناطق شمال وشرق سوريا من خالل تكثيف 
عبر  الحدودية  المناطق  طول  على  ضرباتها 
أدى  ما  المدفعية  وقذائف  المسيّرة  الطائرات 
من  والجرحى  الشهداء  من  العديد  سقوط  إلى 

المدنيين والعسكريين.

الشمسية الحروق 

المتكرر اإلجهاض 

اكتشاف فايروس جديد ينتقل من الحيوانات إلى البشر

د. جورج لحدو

للحصول  الطبيعية  المصادر  أهم  من  الشمس 
على عدد كبير من الفوائد الصحية مثل إنتاج 
إيجابياته  شيء  لكل  ذلك  ومع  )د(،  فيتامين 
فمثالً  استخدامه،  طريقة  بحسب  وسلبياته 
الشمس بطريقة غير صحية  التعرض ألشعة 
إلى  يؤدي  قد  )د(  فيتامين  إنتاج  أجل  من 

اإلصابة بالحروق الشمسية. 
وتضرر  احمرار  هي  الشمسية:  الحروق 
المنطقة  في  باأللم  الشعور  يصاحبه  الجلد، 
مالمستها  على  حتى  القدرة  وعدم  المصابة 
نتيجة التعرض الخاطئ ألشعة الشمس؛ بسبب 

األشعة الفوق بنفسجية.

األعراض

ـ احمرار الجلد.
ـ انتفاخ الجلد.

ـ الحكة.
ـ التقرحات. 

ـ ارتفاع الحرارة. 
ـ الغثيان.

ـ الصداع.
ـ اإلرهاق.

مراحل الحروق الشمسية

ـ األولى: خالل الساعات األولى من التعرض 
ألشعة الشمس قد يحمر الجلد ويصبح الشخص 
غير قادر على مالمسة المنطقة المحمرة منه.

ـ الثانية: خالل 6- 48 ساعة التي تلي التعرض 
لألشعة يصبح األلم أسوأ.

إلى  يومين  بالتقشر خالل  الجلد  يبدأ  الثالثة:  ـ 
ثمانية أيام بعد التعرض لألشعة.

طرق الوقاية

ـ تجنب إمضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس 
في الفترات الشديدة الحرارة.

ـ استخدام مستحضرات الوقاية من الشمس.
ـ ارتداء الثياب التي تغطي أكبر قدر ممكن من 

الجلد السيما عند شدة أشعة الشمس والحر.
ـ استخدام أدوات الحماية الشخصية في أماكن 
)الخوذة  الشمس  ألشعة  المعرضة  العمل 

والنظارة والقفاز(.
وأماكن  العامة  األماكن  في  المظالت  توفير  ـ 

العمل.
ألخذ  الشمس  ألشعة  التعرض  حال  في  ـ 
 15 إلى   10 بإمضاء  يكتفى  )د(،  فيتامين 

دقيقة في أوقات ال تكون فيها األشعة ودرجة 
الحرارة شديدة.

طرق العالج

اإلسعافات األولية:  -1
ـ شرب السوائل.

ـ استخدام مسكن لأللم وخافض للحرارة.
االستحمام  أو  الباردة  الكمادات  استخدام  ـ 

بالماء معتدل البرودة.
ـ استخدام الكريمات المرطبة.

ـ تغطية التقرحات بالضماد.
وبداية  جفافها  قبل  التقرحات  إزالة  تجنب  ـ 

تقشر الجلد.
ـ عدم التعرض لألشعة حتى الشفاء.

الحاالت  في  الطبيب  زيارة  تجب   -2
التالية:

أو  كبيرة  الحروق  مساحة  كانت  حال  في  ـ 
متعددة.

ـ استمرار األلم ألكثر من 48 ساعة.
ـ الجفاف الشديد.

ـ ارتفاع درجة الحرارة الشديد.

املضاعفات

ـ االلتهابات البكتيرية.
وقت  في  السن  في  التقدم  عالمات  ظهور  ـ 
البقع  التجاعيد والجفاف وظهور  مبكر، مثل: 

السوداء وغيرها.
ـ سرطان الجلد.

ـ تضرر العين كإصابتها بعتمة العدسة )الماء 
األبيض( العمى.

األخطاء واألسئلة الشائعة

المواد  استعمال  الخاطئة  االستخدامات  من  ـ 
معجون  مثل:  الحروق،  عالج  في  المنزلية 

األسنان.

ما هي املناطق األكرث حساسية 
لإلصابة بالحروق الشمسية؟

ـ الوجه والعين. 
ـ اليدين والقدمين. 
ـ الصدر والظهر.

ـ األعضاء التناسلية. 

د. غزالة شويش

حملين  فقدان  بأنه  المتكرر  اإلجهاض  يعرف 
نسبته  ما  المتكرر  اإلجهاض  ويكون  أكثر  أو 

15-20% من إجمالي حاالت الحمل.

أسباب اإلجهاض املتكرر

1- اضطراب تخثر الدم:
اضطرابات في الجهاز المناعي مثل متالزمة 
الحمامية  والذئبة  الفسفورية  الشحوم  أضداد 
الحالتين  كال  في  الدم  يصبح  حيث  الجهازية 
للوصول  الدم  قدرة  فتؤثر على  أكثر لزوجة، 
تمنع  التي  الجلطات  تتشكل  وقد  المشيمة  إلى 
بالتالي  المطلوب،  بالشكل  العمل  المشيمة من 
لن يتمكن الطفل من الحصول على العناصر 
يؤدي  مما  واألكسجين  األساسية  الغذائية 

لحدوث اإلجهاض.
2- مشاكل في الرحم:

قد يكون شكل الرحم غير الطبيعي أحد أسباب 
اإلجهاض المتكرر فهو يمنع انغراس البويضة 
بالشكل الصحيح ويتم تشخيص ذلك عن طريق 
الموجات فوق الصوتية لفحص شكل الرحم، 

من مشاكل الرحم اآلتي:
غير  أورام  وهي  الرحمية  األلياف  وجود  ـ 
الوظيفي  األداء  على  يؤثر  قد  سرطانية 

الطبيعي لبطانة الرحم.
يقسم  ليفي  حاجز  هناك  يكون  أن  يمكن  كما 
الرحم من الداخل إلى قسمين فيتسبب بضعف 

انغراس البويضة.

 T حرف  شكل  على  ليكون  الرحم  انقالب  ـ 
عند لتعرض لبعض المواد الكيماوية قد يسبب 

أيًضا في فقدان الحمل.
3- مشاكل في عنق الرحم:

يعد قصور عنق الرحم من أسباب اإلجهاض 
عنق  عضلة  تكون  حيث  الشائعة  المتكرر 
مغلقة  البقاء  قادرة على  الرحم ضعيفة وغير 
يضغط  حيث  الحمل  خالل  الجنين  نمو  مع 
الطفل على عنق الرحم عندما يصل إلى وزن 

معين.
الطبيب  ليتمكن  وطوله  الرحم  عنق  تقييم  يتم 
المختص من إجراء تطويق لعنق الرحم وهو 
أثناء  أو  قبل  إما  الرحم  في عنق  وضع غرز 

الحمل.
4- الخلل الهرموني:

تعد النساء المصابات بداء السكر أو مشاكل في 
أكثر عرضة  الدرقية  الغدة  أو  الكظرية  الغدة 
مستويات  تتسبب  حيث  المتكرر،  لإلجهاض 
خلل  حدوث  إلى  الطبيعية  غير  الهرمونات 
البويضة  الرحم وبالتالي عدم قدرة  في بطانة 

المخصبة على االنغراس.
هرمون  لمستويات  يمكن  أنه  بالذكر  الجدير 
الرحم  بطانة  نمو  تعطيل  المرتفعة  الحليب 

بشكٍل طبيعي.
5- العدوى الفيروسية أو البكتيرية:

تؤثر  أن  الفيروسات  أنواع  لبعض  يمكن 
تعد  الحاالت  بعض  وفي  الجنين  نمو  على 
مثل  المهمة  المتكرر  اإلجهاض  أسباب  من 
البسيط  الهربس  وفايروس  األلمانية  الحصبة 
والفايروس المضخم للخاليا وأيًضا الكالميديا.

6- عوامل بيئية أخرى:

السموم  لبعض  المستمر  للتعرض  يمكن 
تلف  لحدوث  تؤدي  أن  البيئة  في  الموجودة 
األسبوع  بعد  خاصةً  وإجهاضه  الجنين  في 

العشرين من الحمل.
تكون  عندما  المتكرر  اإلجهاض  خطر  يزيد 
المرأة أكبر من 35 سنة والرجل أكبر من 40 

سنة.

طرق الكشف عن أسباب 
اإلجهاض املتكرر

عن  فقط  المسؤول  هو  المختص  الطبيب  إن 
تحديد سبب اإلجهاض المتكرر وهو المسؤول 
عن تحديد نوع اإلجراء المذكور أو غيره من 

أجل القيام بالتشخيص، ومن طرق الكشف عن 
أسباب اإلجهاض المتكرر ما يأتي:

الصوتية  فوق  بالموجات  التصوير  استخدام  ـ 
في  االضطرابات  لتحديد  السينية  األشعة  أو 

الرحم وعنق الرحم.
في  االضطرابات  عن  للكشف  اختبارات  ـ 

المناعة الذاتية ووجود األجسام المضادة.
الدرقية  بالغدة  المتعلقة  الهرمونات  اختبار  ـ 
األنسولين  ومقاومة  والكظرية  والنخامية 

والسكري.
ـ فحوصات تخثر الدم والنظر في وجود سجل 

وراثي لذلك.
النووي  للحمض  فحوصات  إجراء  ـ 
والكروموسومات للجنين الناتج من اإلجهاض 

لتحديد وجود أي اعتالالت وراثية.
ـ إجراء اختبار الكروموسومات لآلباء لتحديد 
اعتالالت  أي  لنقل  وراثي  استعداد  وجود 

وراثية.

عالج اإلجهاض املتكرر

للتغلب  الممكنة  اإلجراءات  من  العديد  هناك 
يتخذها  التي  المتكرر  اإلجهاض  أسباب  على 

الطبيب المختص نذكر بعًضا منها:
:)IVF( ـ اإلخصاب في المختبر

في هذا اإلجراء يتم إعطاء المرأة حقنة لتفجير 
المبايض تعمل على نمو العديد من البويضات 
في المبيض ثم يتم سحبها خالل عملية جراحية 
بسيطة، حيث يتم حقن حيوان منوي واحد في 
خاصة  ظروف  في  يوضع  ثم  بويضة  كل 
واحدة  تحليل خلية  يتم  ذلك  بعد  الجنين،  لنمو 
الجيني  التركيب  للتأكد من سالمة  الجنين  من 
والوراثي ونقل األجنة السليمة إلى رحم المرأة.

ـ الجراحة:
يمكن إجراء بعض العمليات الجراحية لتعديل 

اعتالالت الرحم وعنقه.

األدوية

التجلط  الطبيب بعض موانع  يمكن أن يصف 
الدرقية  الغدد  لقصور  العالجية  األدوية  أو 

والكظرية أو أدوية لعالج داء السكر.

بعد انشار فايروس كورونا من الصين، أطباء 
ينذرون بظهور فايروس جديد يدعى )النجيا(، 
الذي أصاب 35 شخصاً، ويعتقد أنه ينتقل من 

الحيوانات البرية.
بالفايروس  اإلصابة  حاالت  اكتشاف  وتم 

مقاطعتي خنان  في  بين 35 شخصاً  )النجيا( 
وشاندونغ بشرق الصين، ولم تسفر اإلصابات 
عن أي وفاة ومعظمها خفيفة األعراض وتشبه 

اإلنفلونزا.
األحياء  لعلم  بكين  معهد  بقيادة  باحثون  وتتبع 

المرضى  لدى  األعراض  واألوبئة،  الدقيقة 
بالفايروس،  األشخاص  تأثر  مدى  لمعرفة 
وتوصلوا إلى أن أكثر األعراض شيوعاً التي 
والتعب،  الحمى،  هي  المرضى  منها  عانى 
العضالت،  وآالم  الشهية،  وفقدان  والسعال، 

والشعور بالغثيان.
ينتمي  الذي  الزباب  العلماء أن حيوان  ويعتقد 
الرئيسي  المصدر  هو  القنافذ،  فصيلة  إلى 

النتشار هذا المرض.

أنقرة تغازُل دمشق وتدُق 
األسفين األخير بنعش مرتزقتها

الذي  االجتماع  ـ  إبراهيم  رفيق  قامشلو/ 
جرى بين بوتين وأردوغان في سوتشي، خرج 
بنتائج أولها ازدياد وتيرة الهجمات بالطائرات 
شمال  على  والصواريخ  والمدفعية  المسيّرة 
وشرق سوريا في حين تم رفض هجوم بري 
مخطط  وجود  عن  التأكيد  هو  وثانيها  واسع، 
روسي لمصالحة أنقرة ودمشق، وعلى حساب 
واحد،  بحجٍر  عصفورين  لضرب  السوريين 
بيعها  تم  التي  المعارضة  يُسمى  عما  التخلي 
بأثمان بخسة، واألمر اآلخر ضرب المشروع 
سوريا،  وشرق  شمال  لشعوب  الديمقراطي 
تركيا،  على  الروسيّة  الضغوط  أن  ويبدو 
ستُجبرها على التعاون مع الحكومة السوريّة، 
وتصريحات المسؤولين األتراك تؤكد حدوث 
وكان  المقبلة.   المراحل  في  التقارب  هذا 
أردوغان قد قال في تصريحات خالل عودته 
من سوتشي، إن بوتين أخبره بأن حل األزمة 
حكومة  مع  بالتعاون  أفضل  سيكون  السوريّة 
دمشق، وأنه رد بأن جهاز المخابرات التركية 
يتعامل بالفعل مع هذه القضايا مع المخابرات 
السوريّة »لكن بيت القصيد هو الحصول على 
نتائج«، ومن جهته أكد وزير خارجيته أيضاً 

حكومة  مع  للتعاون  استعداد  على  بالده  بأن 
دمشق إذا قررت األخيرة محاربة قوات سوريا 

الديمقراطية. 
االحتالل  دولة  قبل  من  األخير  والتصعيد   
الُمسيّرة  الطائرات  عبر  بالهجمات  التركي 
هناك  بأن  بالتأكيد  يدفعنا  المدفعي  والقصف 
ألن  واألتراك،  الروس  بين  سريّة  اتفاقيات 
همهما الضغط على قوات سوريا الديمقراطية 
بهدف  سوريا  وشرق  لشمال  الذاتية  واإلدارة 
إعادة  وبالتالي  لحكومة دمشق،  للتنازل  دفعها 

األوضاع إلى ما قبل 2011.
ونتيجة لهذا التفاهم الذي ضرب بعرض الحائط 
وعود أردوغان لما تسمى المعارضة السورية 
النظام، ذهبت  إسقاط  وبأنه سيقف معهم حتى 
المرتزقة  هؤالء  وأيقن  الرياح  أدراج  جميعها 
مصالحه  أردوغان  خاللهم  من  حقق  الذين 
واستخدمهم كورقة يلعب بها كما يشاء، حيث 
المظاهرات حول رفض أي  العديد من  قامت 
من  كبيرة  أعداد  وخرجت  دمشق  مع  تفاهم 
تحتلها  التي  والمدن  المناطق  في  المتظاهرين 
بأنه  ألردوغان  واضحة  رسالة  في  تركيا، 

خذلهم ألبعد الحدود.

دمشق  حكومة  مع  مصالحة  ألي  ورفضاً 
خارجية  وزير  بها  أدلى  تصريحات  وعقب 
دول االحتالل التركي شاويش أوغلو، خرجت 
المحتلة،  والمدن  المناطق  في  غفيرة  جموع 
من  عشر  الثاني  في  الجمعة  يوم  من  وابتداًء 
شهر آب الجاري في تظاهرات عمت كل من 
والشرقي  الشمالي  حلب  وريفي  إدلب  مدينة 
وأعزاز  سبي  وكري  كانيه  وسري  وعفرين 

ومارع وغيرها من المدن المحتلة.
مع  المصالحة  بعدم  المتظاهرون  وطالب 
تندد  التي  الشعارات  وُرفِعت  دمشق،  حكومة 
بتصريحات المسؤولين األتراك حول ضرورة 
إزالة وحرق  وتم  التقّرب من حكومة دمشق، 

العلم التركي في الكثير من المدن.
ومن الجدير ذكره بأنه ال زالت األوضاع في 
شديد  توتر  وهناك  مستقرة،  غير  المدن  تلك 
حدثت  اشتباكات  هناك  أن  وبخاصٍة  يسودها 
كما  لها،  والمعارضين  لتركيا  الموالين  بين 
تفريق  في  استخدم  المحتل  التركي  الجيش  أن 
المتظاهرين القنابل الُمسيلة للدموع والهراوات 

والرصاص المطاطي. 
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قامشلو/ جوان محمد ـ في اجتماع لالتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة بمقره في مدينة قامشلو مع ممثلي أندية اإلقليم، ُأصِدر قرار إنهاء دوري 
الدرجة األولى للشباب والرجال بتتويج ناديي سردم واألسايش باللقبين، وكذلك تقرر إلغاء الهبوط، كما ُأصدرت قرارات أخرى بخصوص كرة القدم 

في إقليم الجزيرة، حيث تدّخلت األوضاع األمنية من جديد لُِتنهي الموسم بالكامل.

حالة الطوارئ ُتنهي دوري إقليم الجزيرة وتتويج 
سردم واألسايش باأللقاب..

السياسي  الوسط  انشغل  ـ  األخبار  مركز 
عقد  الذي  اللقاء،  أجواء  بمواكبة  لبنان  في 
وليد  االشتراكي«  »التقدمي  رئيس  بين 
جنبالط، ووفد من »حزب هللا« على رأسه 
حسن  العام  أمينه  معاون  خليل،  حسين 
األوسط«  »الشرق  وعلمت  هللا،  نصر 
من مصادر وثيقة الصلة بأجواء اللقاء أن 
جنبالط تطرق إلى موضوعات أساسية من 
»حزب  بسالح  وتتعلق  االختالف،  موقع 
وضرورة  الدفاعية  واالستراتيجية  هللا« 
»لبننة« مزارع شبعا المحتلة، بالطلب من 
إلى  تسلّم  وثيقة  إعداد  السورية  الحكومة 
األمم المتحدة يعترف فيها بلبنانية المزارع 

إللحاقها بالقرار الدولي رقم 425.
حرب  اندالع  احتمال  عن  جنبالط  وسأل 
»إذا  خليل:  رد  وكان  إسرائيل،  مع  جديدة 
لبنان من حقه  تمادت إسرائيل في حرمان 
تكون  أن  يمكن  فإنها  البحرية،  ثرواته  في 
خشبة الخالص، خصوصاً أن كل الخيارات 
موضوعة على الطاولة«، ورد جنبالط بأن 
»لبنان ال يحتمل الدخول في حرب جديدة، 
خاصة في ظل الظروف الصعبة، التي نمر 

بها، وأنا أنصح وأدعو للتفاوض من جهة 
والقيام بتحّرك دولي وعربي للضغط على 

إسرائيل من جهة ثانية«.
انتخابات  استحقاق  أن  المصادر  وأكدت 
زاوية  من  اللقاء،  خالل  حضر  الرئاسة 
عدم استعداد جنبالط للسير بمرشح ينتمي 
خاللها  ومن  آذار  من  الثامن  قوى  إلى 
أن  إلى  ولفتت  الممانعة«،  »محور  إلى 
رئيس  النتخاب  يدعو  »التقدمي«  رئيس 
وأن  ألحد،  التحدي  خانة  على  يصنّف  ال 
هناك ضرورة إلجراء مروحة واسعة من 
اللقاءات والمشاورات من أجل التفاهم على 
الرئيس الجديد من دون استثناء أي طرف، 
»القوات  حزب  إشراك  إلى  إشارة  في 

اللبنانية« فيها. 

الدفاع  وزارة  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
أمريكيّة  أسلحة  أّي  أّن  الجمعة،  األمريكيّة 
لم تُستخدم لمهاجمة القاعدة الجّوية الروسيّة 
أنّها  إلى  مشيرة  القرم،  جزيرة  شبه  في 
التي  المدّمرة،  االنفجارات  أسباب  تجهل 

شهدها الموقع. 
وراء  تقف  األوكرانيّة  القّوات  أّن  ويُعتقد 
الثالثاء  يوم  دّوت  التي  االنفجارات، 
شبه  في  الجّوية  ساكي  قاعدة  في  الماضي 
تحتلّها  التي  األوكرانيّة،  القرم  جزيرة 

روسيا منذ عام 2014. 
ثماني  تدمير  إلى  االنفجارات  أدّت  وقد 
طائرات ومخزونات ذخيرة، ولم تُعلن أّي 
لم  كما  االنفجارات،  عن  مسؤوليّتها  جهة 
القاعدة  في  االنفجارات  أسباب  بعد  تتّضح 
رئيسيّة  انطالق  نقطة  تُعدّ  التي  الجّوية، 
الحرب  في  الروسيّة  العسكريّة  للعمليّات 

التي تشنّها موسكو على أوكرانيا.
 وزّودت الواليات المتّحدة أوكرانيا كّميات 
كبيرة من األسلحة والذخائر، لكنّها لم تمدّها 
بما يُمّكنها من توجيه ضربات لألراضي، 
من  انطالقًا  موسكو  عليها  تُسيطر  التي 
وقال  كييف،  لسيطرة  الخاضعة  األراضي 
الدفاع األمريكيّة  مسؤول رفيع في وزارة 
لصحافيّين: »لم نُزّود )أوكرانيا( بما يسمح 
لها أو يمّكنها من ضرب القرم«، واستبعد 

المسؤول، أن تكون االنفجارات عبارة عن 
موّجهة  تكتيكيّة  صواريخ  بواسطة  ضربة 
طلبت  كييف  كانت  التي  متوّسطة،  دقيقة 
التزّود بها، والتي يمكن أن تُطلق بواسطة 
الصاروخية  »هيمارس«  منظومات 

األمريكية الموجودة في أوكرانيا. 
وشدد على أن الواليات المتحدة ال تسيطر 
على الجيش األوكراني، ما نريد أن يفعله 
األوكرانيون هو محاربة الروس بالطريقة 
حرب  »إنها  وأضاف:  يريدونها،  التي 
األهداف«ويوم  يختارون  َمن  أوكرانية هم 
الدفاعيّة  االستخبارات  جهاز  قال  الجمعة 
التي  المتعدّدة،  االنفجارات  إّن  البريطاني، 
وثّقها أشخاص موجودون في المنطقة في 
مؤّكد  شبه  بشكل  »ناجمة  فيديو  تسجيالت 
مناطق  أربعة  إلى  يصل  ما  انفجار  عن 

تخزين ذخائر غير مغلقة.
أو  دّمرت  االنفجارات  إّن  الجهاز،  وقال 
طائرات  بخمس  بالغة  أضراًرا  ألحقت 
وبثالث  المقاتلة  القاذفة   24 سوخوي 
المتعدّدة  طائرات من طراز سوخوي 30 
صالًحا  يزال  ال  المدرج  لكّن  المهّمات، 
االستخبارات  جهاز  وبحسب  لالستخدام، 
الدفاعيّة البريطاني »تُستخدم ساكي بشكل 
البحر  أسطول  لطائرات  قاعدةً  أساسي 

األسود في البحرية الروسية«.

اعتصامان في المنطقة الخضراء ببغداد

واشنطن قلقة من تنامي العالقات 
اإليرانية الروسية 

جنبالط: لبنان ال يحتمل حربًا 
جديدة ستكون عواقبها وخيمة

أمريكا تنفي مهاجمة القاعدة 
الروسية في القرم

تجمعين  بغداد  شهدت  ـ  األخبار  مركز 
الخالف  استمرار  يعكسان  متنافسين، 
الصدر،  مقتدى  الشيعي  الدين  رجل  بين 
الشيعي  التنسيقي«  »اإلطار  في  وخصومه 
ظل  في  مبكرة،  انتخابات  إجراء  حول 
أكد  العراق،  في  سياسية  أزمة  استمرار 
يريد  أنه  الصدري  التيار  زعيم  من  مقرب 

»تغييراً جذرياً« في النظام السياسي.
وبينما يواصل أنصار الصدر منذ أسبوعين 
في  العراقي،  البرلمان  بجوار  اعتصاماً 
بغداد،  في  المحصنة  الخضراء«  »المنطقة 
البرلمان،  مبنى  قرب  الجمعة  وأدوا صالة 
»اإلطار«  مناصري  من  اآلالف  توافد 
»المنطقة  أسوار  إلى  مؤٍد  طريق  على 
اعتصاماً  »اإلطار«  وأعلن  الخضراء«، 
مفتوحاً على بوابة »الجسر المعلق« في تحٍد 

واضح العتصام الصدريين. 
وال يقدم الصدر، وفريقه السياسي توضيحات 
التكهنات  لكن  »اإلطاحة«،  كيفية  بشأن 

أقطاب  كمحاكمة  بعيداً؛  تذهب  والتحليالت 
تشكيل  معادلة  عن  وعزلهم  اإلطار،  في 
المتطرفة  اآلراء  بعض  وفي  الحكومة، 

من  حرمانهم  عن  توقعات  تداول  يجري 
المشاركة في أي انتخابات جديدة. 

مركز األخبار ـ قال الناطق باسم الحكومة 
اإليرانية علي بهادري جهرمي، إن »تطوير 
علماء  بمشاركة  اصطناعية،  أقمار  ثالثة 
الحكومة،  أعمال  جدول  على  إيرانيين، 
الثالثاء  وأُطلق قمر »خيّام« االصطناعي، 
»سويوز  صاروخ  متن  على  الماضي، 
في  بايكونور  قاعدة  من  -2.1.ب« 
الفضاء  وكالة  تديرها  التي  كازاخستان، 

الروسية.
ولقيت الخطوة انتقاد الواليات المتحدة التي 

وزارة  باسم  متحدث  لسان  على  اعتبرت، 
التعاون  إلى  النظر  يجب  أنه  خارجيتها، 
باعتباره  وإيران،  روسيا  بين  المتنامي 

»تهديداً عميقاً«. 
التلميحات  األربعاء  إيران  ورفضت 
الذي  االصطناعي  القمر  بأن  األمريكية، 
استخدامه  سيتم  لصالحها  روسيا  أطلقته 
مجرد  أنها  معتبرة  »تجسس«،  ألغراض 

تعليقات »صبيانية«. 
بوست«  »واشنطن  صحيفة  وكانت 

مسؤولين  عن  سابقاً  نقلت  األمريكية 
ستستخدم  روسيا  أن  غربيين،  استخباريين 
ألغراض  أشهر  لمدة  القمر  هذا  بداية 
عسكرية مرتبطة بغزوها ألوكرانيا، قبل أن 
الفضاء  منظمة  أن  إال  طهران،  إلى  تسلّمه 
اإليرانية شددت، في بيان، األحد، على أن 
القمر، واألوامر المرتبطة بتشغيله، والتحكم 
به »سيتم إصدارها من اليوم األول ومباشرة 
في  إيرانيين  خبراء  قبل  من  اإلطالق  بعد 
االتصاالت،  لوزارة  التابعة  الفضاء  قواعد 

وتقنية المعلومات«. 
وغالباً ما تلقى النشاطات الفضائية اإليرانية 
إدانة من دول غربية على خلفية المخاوف 
من لجوء طهران لتعزيز خبرتها في مجال 
أقمار  إطالق  عبر  الباليستية  الصواريخ 
إليران،  وسبق  الفضاء،  إلى  اصطناعية 
من  مباشرة  اصطناعية  أقماراً  أطلقت  أن 
قمر  آذار 2022 مع  في  آخرها  أراضيها، 
لـ»الحرس  التابع  العسكري   »2 »نور 
التي  الثانية  المرة  هذه  وكانت  الثوري«. 
قمر  إطالق  في  نجاحه  »الحرس«  يعلن 
 22 في  أفاد  بعدما  عسكري،  اصطناعي 
في   »1 »نور  وضع  عن   2020 نيسان 
أنه أول قمر إيراني من هذا  المدار، مؤكداً 

النوع.

المرجح أن  البريطاني سلمان رشدي، إن من  الروائي  ـ قال وكيل أعمال  مركز األخبار 
يفقد رشدي إحدى عينيه، كما أنه يعاني من قطع في أعصاب إحدى ذراعيه، وأضرار 
بالكبد بعد أن تعرض للطعن يوم الجمعة في الثاني عشر من آب الجاري، وقال أندرو 
ويلي في بيان مكتوب، »األنباء ليست جيدة، ومن المحتمل أن يفقد سلمان إحدى 

عينيه، فأعصاب يديه انقطعت، وتعرض كبده للطعن، وتضرر كثيراً«.

الشرطة األمريكية تكشف هوية المعتدي على سلمان رشدي

وخضَع الكاتب، والذي أصدر المرشد اإليراني 
بهدر دمه عام 1989،  فتوى  الخميني  األول 
بسبب إحدى رواياته لجراحة طارئة الجمعة، 
نفسه  اليوم  في  العنق  في  للطعن  تعّرضه  إثر 

خالل مؤتمر بغرب والية نيويورك.
وفور تعّرضه لهجوم على منّصة مركز ثقافي 
نيويورك،  والية  بشمال غرب  تشوتوكوا  في 

إلى  بمروحيّة  عاًما   75 البالغ  الروائي  نُقل 
أقرب مستشفى، وقال كارل ليفان، وهو أستاذ 
إّن  القاعة،  في  موجودًا  كان  سياسيّة  علوم 
رشدي  كان  حيث  المنّصة،  إلى  هَرع  رجالً 
وروى  عدّة«،  مّرات  بعنف  و»طعنه  جالًسا 
الشاهد: أّن المهاجم »حاول قتل سلمان رشدي 
أنّه  على  فيه،  المشتبه  عن  الشرطة  وعّرفت 
فيرفيو  يدعى »هادي مطر« )24 عاًما( من 

في والية نيوجيرزي القريبة من نيويورك، في 
حين لم تّتضح دوافعه حتّى اآلن.

برس  أسوشيتد  لوكالة  عيان  شهود  وقال   
األمريكية، إن الهجوم على رشدي استمر لمدة 
الذي  المعتدي،  إيقاف  يتم  أن  قبل  ثانية،   20
ارتدى مالبس سوداء، وأوضح منظمو الحدث 
مطر  هادي  أن  الحادث،  شهد  الذي  الثقافي، 

حصل على تصريح لحضور الحدث مثل كل 
منزل  الشرطة  رجال  وحاصر  الحاضرين، 

مطر في والية نيوجيرزي، وفتشوه بحثا عن 
أدلة تساعدهم في التعرف على الدوافع.

التركي  االحتالل  دولة  تهديدات  زيادة  وبعد 
وعدم  رفعت،  وتل  منبج  مدينتي  بمهاجمة 
المناطق والمدن في شمال  توقفها عن قصف 
وشرق سوريا، والتي لم تكن تُفّرق بين طفل 
أعلنت  ومدني،  وعسكري  ومسن  وامرأة 
في  سوريا  وشرق  شمال  في  الذاتية  اإلدارة 
حالة  عن  الماضي،  تموز  شهر  من  السادس 
الطوارئ والعمل على إعداد خطط الطوارئ 
في المنطقة من قبل جميع الجهات التابعة لها 
المدنية والعسكرية، إضافةً إلى وضع “جميع 
اإلمكانيات لحماية الشعب من هجوم عدواني 

على مناطق شمال شرقي سوريا”.
واللجان  الجهات  جميع  إلى  البيان  أوعز  كما 
األولوية  بإعطاء  الذاتية”  ”اإلدارة  لـ  التابعة 

لتطبيق خطط الطوارئ في المنطقة.
هذا  مع  تماشياً  الرياضي  االتحاد  وبدوره 
بإيقاف  قام   ،2022/7/21 وبتاريخ  القرار 
قبله  من  الرسمية  الرياضية  النشاطات  كافة 

للموسم الرياضي 2021ـ2022.

نهاية املوسم

وبعد انتظار لفترة لعلها تنتهي حالة الطوارئ، 
وقصف  هجمات  وتيرة  زيادة  وبسبب  ولكن 

في  ومنها  المجازر  وارتكاب  التركي  المحتل 
مدينة قامشلو، حيث ارتقى على أثرها العديد 
والعسكريين  المدنيين  من  الشهادة  مرتبة  إلى 
ومن بينهم الطفل الشهيد الجميل حارس نادي 
أكرم حسين؛« عقد  األسايش لألشبال »آهنك 
مع  اجتماعاً  الجزيرة  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
الجزيرة  إقليم  في  الرياضية  األندية  ممثلي 
وبعد نقاشات من قبل الحاضرين تمخض عن 

االجتماع القرارات التالية:
موسم  الرجال  لفئة  سردم  نادي  تتويج   -1

.2022-2021
موسم  الشباب  لفئة  األسايش  نادي  تتويج   -2

.2022-2021
3- إلغاء الهبوط إلى الدرجة الثانية.

الشهر  في  العمرية  الفئات  موسم  بداية   -4
التاسع من العام2022.

5- بداية الموسم لفئة الشباب والرجال الشهر 
الثالث من عام 2023 في حال تم إلغاء حالة 
شمال  في  الذاتية  اإلدارة  قبل  من  الطوارئ 

وشرق سوريا.
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.2022
ضمن  واحدة  درجة  األندية  كافة  تلعب   -7
برنامج المجموعتين، وتلغى الدرجتين األولى 

والثانية في الموسم القادم.

دوري الشباب

بتاريخ  انطلق  األولى  للدرجة  الشباب  دوري 
2021/12/20، وبمشاركة 12 نادياً، وكانت 
المنافسة مازالت مستمرة بين شباب األسايش 
الذي تصدّر مرحة الذهاب وشباب نادي سردم 
ولعبت ثالث جوالت فقط من مرحلة اإلياب، 
وليتم اإلعالن عن نهاية الدوري وتتويج شباب 

نادي األسايش باللقب.

العقوبات وهبوط  الدوري كانت  أهم محطات 
األندية من الدرجة األولى إلى الثانية قبل بداية 
مرحلة اإلياب، حيث قرر االتحاد الرياضي في 
فترات متفرقة من مرحلة الذهاب هبوط أندية 
دجلة واألخوة والسالم وجودي للدرجة الثانية، 
ولتبقى تسعة أندية فقط ويتم تعديل الجدول في 
مرحلة اإلياب، ولكن بسبب اإلعالن عن حالة 

الطوارئ تم إنهاء الدوري كما ذُِكر آنفاً.

دوري الرجال

شهد  فقد  األولى  للدرجة  الرجال  دوري  أما 
تنافساً مثيراً وهروباً من شبح الهبوط للدرجة 
الثانية وتصدّر سردم مرحلة الذهاب بدون أية 
الدوري  في  كانت  المفصلية  والنقطة  هزيمة، 
واألسايش  سردم  بين  اإلياب  مباراة  هي 
حصول  وبعد  واألسايش،  ديرك  ومباراة 
واألسايش  سردم  مباراة  في  مؤسفة  أحداث 
انتهت بفوز سردم بهدفين مقابل هدف  والتي 
قانونياً  سردم  خسارة  االتحاد  قرر  فقد  واحد 
بنتيجة 3×0، إلشراكه العباً ُمخالفاً، ولتكون 
تلك  رغم  ولكن  لسردم  هزيمة  أول  بذلك 
الهزيمة استمر في صدارة الدوري، وفي لقاء 
ديرك واألسايش والذي سبقه قراراً من االتحاد 
بأن أي  الجزيرة والذي نصَّ  بإقليم  الرياضي 
وفي  النادي  شطب  سيتم  الحّكام  على  اعتداء 
تلك المباراة وبعد نهايتها قام العب من ديرك 
االتحاد  وليقوم  المباراة،  حكم  على  باالعتداء 
الرياضي بمعاقبة النادي، ولكن ليس بالشطب، 
ونقل  الرجال  لفئة  الثانية  للدرجة  بالهبوط  بل 

كافة مباريات فئة الشباب إلى خارج ديرك.
القرار القى اعتراضاً واسعاً وأن معاقبة النادي 
وهبوطه  العبه  من  فردي  تصرف  بسبب 
يعتبر قراراً ظالماً، في المقابل طالب البعض 
بأنه  ُعرف  التي  بقراراته  االتحاد  بالتزام 
وردت  ينفذها،  وال  عنها  الكثير  عن  يتراجع 
إدارة نادي ديرك ببيان باستقالة جماعية، ومن 
بعدها تدخلت واسطات، ولتزور إدارة النادي 
االتحاد الرياضي ويعتذر عن ما حصل، وأنه 
كان تصرفاً فردياً وبرفقة أعضاء من االتحاد 
واألسايش  سردم  ناديي  إدارة  من  وأعضاء 
درويش  محمود  الحكم  لبيت  بزيارة  قاموا 
وجرت  عليه،  لالطمئنان  عليه  المعتدى 
نقاشات بخصوص تعديل عقوبة النادي، ولكن 
وإلغاء  العقوبات  كافة  إلغاء  تم  المحصلة  في 
الهبوط لهذا الموسم، مما يعني استفادة ديرك 

من القرار.
 ،2021/12/10 بتاريخ  الدوري  وانطلق 
بمشاركة 12 نادياً، واختُتمت مرحلة الذهاب 
منه بتاريخ 2022/4/8، وكان ترتيب األندية 

الثالثة األوائل على الشكل التالي:
الترتيب:

1ـ سردم 33 نقطة.

 2ـ دجلة 27 نقطة.
3ـ األسايش 26 نقطة.

مرحلة  انطلقت   ،2022/5/13 وبتاريخ 
الدوري،  من  جوالت  تسع  وأقيمت  اإلياب، 
سردم  وتصدّر  جولتين،  فقط  متبقياً  وكان 
الدوري مع مباراة مؤجلة له برصيد 54 نقطة، 
ويليه في المركز الثاني األسايش برصيد 51 
نقطة، ومن ثم ديرك في المركز الثالث برصيد 

46 نقطة.
من  للهروب  كبير  صراع  هناك  كان  بينما 
شبح الهبوط بين األندية األخيرة في الترتيب، 
اإلياب  مرحلة  إكمال  عن  اعتذر  الذي  قنديل 
وكان متذيل الترتيب، فقد هبط للدرجة الثانية 
لكافة  وخسارته  الرياضي  االتحاد  من  بقرار 
بنتيجة  قانونياً  اإلياب  مرحلة  في  مبارياته 
3×0، كما وكان باقياً ثالثة أندية ستهبط معه، 
بينما ترتيب األندية كان على الشكل التالي قبل 
نهاية الموسم بجولتين، والذي تم إنهاءه بسبب 

إعالن حالة الطوارئ وإلغاء الهبوط:
1ـ سردم 54 نقطة.

2ـ األسايش 51 نقطة.
3ـ ديرك 46 نقطة.
4ـ دجلة 42 نقطة.

5- الصناديد 33 نقطة.
6ـ سري كانيه 26 نقطة.

7ـ خبات 24 نقطة.
8ـ برخدان 18 نقطة.
9ـ االتحاد 17 نقطة.

10ـ شبيبة الحسكة 16 نقطة.
11ـ األخوة والسالم 14 نقطة.

ـ 12 قنديل نقطة واحدة.

َمْن بطل الكأس؟

ولم يُحدد في االجتماع من هو بطل الكأس في 
إقليم الجزيرة؟ وكانت المسابقة انطلقت بتاريخ 
الدرجة  من  نادياً  بمشاركة 12   ،2022/5/4
نوادي،  ثماِن  الثاني  للدور  وتأهل  األولى، 
وكان من المقرر أن تلعب األندية الثمانية ذهاباً 

وإياباً وكانت المباريات على الشكل التالي:
ـ سردم × األسايش.

ـ دجلة × األخوة والسالم.
ـ برخدان × شبيبة الحسكة.

ـ ديرك × سري كانيه. 
وحامل اللقب للنسخة السابقة للكأس، هو نادي 
سردم والذي أحرز الكأس على حساب نادي 

ديرك بعد الفوز عليه بهدف دون رد.

عدنا لنقطة الصفر؟

ولكن الالفت في القرارات كان إلغاء الدرجتين 
لمواسم،  استمر  تصنيف  بعد  والثانية  األولى 
حيث أول دوري تصنيفي أُقيم في عام 2016 
مت  وقُّسِ كان عام 2017،  وللشباب  للرجال، 

أولى وثانية،  إلى درجتين  األندية  إثرها  على 
وها نحن نعود من جديد لنقطة الصفر!، بإقامة 
دوري في الموسم القادم بدون الدرجة األولى 
المرخصة  األندية  كافة  وستلعب  والثانية، 
ضمن الدوري على أن تُقسم على مجموعتين، 
وذلك في حال تم إلغاء حالة الطوارئ بحسب 
الرياضي  االتحاد  بين  االجتماع  في  جاء  ما 

واألندية.
الفئات  بطوالت  انطالق  موعد  عن  ونتساءل 
العمرية لكرة القدم؟ والذي سوف يتزامن مع 
بداية الموسم الدراسي الجديد 2022ـ  2023، 

واألوضاع  الطوارئ  حالة  أنه  إلى  باإلضافة 
األمنية هي أكثر خطورة على هذه الفئات من 
الرجال، مما يدل على تناقض قرارات االتحاد 

الرياضي. 

»راح الحكم من كيسه«

إلغاء العقوبات مجدداً يُحبِط الكثيرين، وأولهم 
والمسبات  التهم  من  سيالً  تلقوا  الذين  الحكام 
واالعتداءات، وفي النهاية وكما تعودنا مرسوم 
من االتحاد الرياضي يُنهي كل القضية، وكل 
القرارات والعقوبات، وذكرنا في تقرير سابق 
الحكام  من  يُتطلب  بأنه  التحكيم  وضع  عن 
وقابلين  بشر  وهم  الذات،  تطوير  على  العمل 
الرتكاب األخطاء مثلهم مثل حارس المرمى 
كانت  مهما  يجوز  وال  وإلخ...،  والمدرب 

األسباب لالعتداء عليهم.

دوري الدرجة الثانية

منافسات  انطلقت   ،2021/11/26 بتاريخ  ـ 
في  القدم  بكرة  الثانية  للدرجة  الرجال  دوري 
إقليم الجزيرة، بمشاركة خمسة نوادي: جودي 
ـ فدنك ـ جوانن باز ـ آشتي، واشوكاني ولعبوا 
ذهاب  مرحلتين  على  واحدة  مجموعة  ضمن 
أحرز  الذي  جودي  من  كالً  وتأهل  وإياب، 
المركز األول برصيد 21 نقطة وجوانن باز 
الذي جاء في المركز الثاني برصيد 16 نقطة 
من  كان  والذي  األولى،  الدرجة  مصاِف  إلى 
المقرر أن يهبط منه إلى الدرجة الثانية أربعة 

نوادي.
منافسات  انطلقت   ،2021/11/29 بتاريخ  ـ 
الثانية  للدرجة  القدم  لكرة  الشباب  دوري 

بمشاركة:
جوانن باز ـ واشوكاني ـ االتحاد ـ آشتي.

ـ تأّهل ناديان إلى دوري الدرجة األولى وهما: 
واشوكاني ـ آشتي.

انتهت  الذي  الكروي  الموسم  بخصوص 
مجرياته، وللتذكير بأن نادي األسايش قد حقق 

لقبي األشبال والناشئين لكرة القدم.

عدة توقفات

لعدة مرات ولعبت  التوقف  الدوري  كما شهد 
بهذا  الشتاء  وفصل  دورها  األمنية  األوضاع 
سوريا،  وشرق  شمال  وبطوالت  الخصوص 
النشاطات  تأجلت   ،2022/1/19 ففي 
العاصفة  بسبب  الجزيرة  إقليم  في  الرياضية 
في  المناطق  من  العديد  ضربت  التي  الثلجية 
قرر   2022/1/25 وبتاريخ  وبعدها  اإلقليم، 
توقيف  الجزيرة  إقليم  في  الرياضي  االتحاد 
النشاط الرياضي في إقليم الجزيرة حتى إشعار 

والذي  الحسكة،  سجن  أحداث  بسبب  آخر، 
قوات  لهم  وتصدت  داعش،  مرتزقة  هاجمه 
 ،2022/2/3 وبتاريخ  الديمقراطية،  سوريا 
قرر االتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة استئناف 

النشاطات مجدداً.
النشاطات  بدأت   ،2022/2/5 وبتاريخ 
كرة  لناشئات  دوري  أول  بانطالق  الرسمية 
أندية  ستة  بمشاركة  الجزيرة  إقليم  في  القدم 
هي: سردم ـ أهلي عامودا - األسايش - قنديل 

- بيمان - فدنك.
وبتاريخ 2022/2/10، قرر االتحاد الرياضي 
في إقليم الجزيرة تأجيل النشاط الرياضي في 
تتبع  التي  الرياضية  واألندية  قامشلو  مدينة 
وذلك  رياضي،  نشاط  ولها  قامشلو  لمدينة 
يومي الجمعة والسبت المصادف لـ 12-11-

2-2022، وذلك على الشكل التالي:
- دوري كرة القدم لرجال أندية الدرجة األولى:
1- مباراة )سردم ×برخدان( مؤجلة إلى وقٍت 

الحق.
2- مباراة )دجلة ×األسايش ( مؤجلة إلى وقٍت 

الحق. 
إلى  مؤجلة   ) كانية  مباراة)قنديل×سري   -3

وقٍت الحق. 
بنفس  قائمة  ×ديرك(  )ش.الحسكة  مباراة   -4

التاريخ والتوقيت الساعة 12.
بنفس  قائمة   ) )خبات×االتحاد  مباراة   -5

التاريخ الساعة 2.
 ) والسالم  األخوة   × )الصناديد  مباراة   -6

قائمة بنفس التاريخ الساعة 1.
- دوري كرة الطائرة لرجال الدرجة األولى.

1- مباراة )سردم×األسايش( مؤجلة إلى وقٍت 
الحق.

إلى  مؤجلة  ×جودي(  مباراة)الصناديد   -2
وقٍت الحق.

األولى  الدرجة  للشباب  الطائرة  ـ دوري كرة 
مؤجل إلى وقٍت الحق. 

إلى وقٍت  للناشئات مؤجل  القدم  ـ دوري كرة 
يُقرر الحقاً.

االتحاد  قبل  من  وقتها  األسباب  تُذكر  ولم 
الرياضي.

وبتاريخ 2022/3/25 أوقفت كافة النشاطات 
لألشبال  الجزيرة  منتخب  لمشاركة  الرياضية 
مستوى  على  القدم  كرة  ببطولتي  والناشئين 

شمال وشرق سوريا. 
االتحاد  إعالن  تم   ،2022/7/21 بتاريخ   
الرياضي بإقليم الجزيرة إيقاف كافة النشاطات 
حالة  إعالن  مع  تماشياً  الرسمية  الرياضية 
ومؤخراً  في شمال وشرق سوريا،  الطوارئ 
الرياضي  الموسم  إنهاء  تم  آب   10 وبتاريخ 
في  األمنية  الظروف  بسبب  وذلك  بالكامل، 
المعلنة  الطوارئ  حالة  مع  وتماشياً  المنطقة، 

من قبل إدارة شمال وشرق سوريا.



 النسخة الورقية العدد:   1094   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1389  النسخة الورقية العدد:   1094   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1389 

السنة الحادية عشرة - العدد 1094
األحد  14 آب 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1094
األحد  14 آب 2022 قــراءة وتعليــقســــياســـة 611

قفزة الخامس عشر من آب.. صرخة منتفض في 
مواجهة الموت

دجوار أحمد آغا 

بثقافاتها  األوسط  الشرق  شعوب  تتميز 
وإرثها  تراثيها  من  والمستمدة  المتنوعة، 
تجارب  ذات  تكون  ما  عادة  وهي  النضالي، 
الحاكمة،  السلطات  مع  ومواجهات  مريرة 
التي تعتمد على أدواتها وأجهزتها القمعية في 
ترويضها  ومحاولة  الشعوب،  على  السيطرة 
والشعب  وبمقدراتها،  بها  التحّكم  أجل  من 
الكردي لم يكن مستثنى من هذه المعادلة، فهو 
وتاريخه،  شعبه  قوة  من  وبقاءه  قوته  يستمد 
وعدم انصهاره، وانحالله رغم سياسات اإلبادة 
التاريخية  والقمع، والعمل على تغيير جذوره 
من خالل التتريك، والتعريب والتفريس، هذه 
المحتلة  الحكومات  بها  قامت  التي  السياسات 
الشعب  هذا  إن  إال  لكردستان،  والغاصبة 
يستمد قوته وبقاءه حياً من إرثه النضالي، من 
مالحمه األسطورية، رستم زال، كي إخسار، 
كاواي هسنكار، خاني جنك زيرين، درويشي 
ألبطال  تصل  أن  إلى  تطول  القائمة  عفدي، 

عصرنا الحالي.

البدايات دوماً تكون صعبة

عندما اجتمع القائد عبد هللا أوجالن مع مجموعة 
من رفاقه من الطلبة الجامعيين في أنقرة على 
الحماس  كان  عام 1973،  جوبوك  سد  قرب 
للمجموعة،  المحركان  هما  الثورية،  والروح 
التي تبنت شعار كمال بير »إن تحرر الشعب 
الكردي«  الشعب  تحرر  عبر  يمر  التركي 
من  انطالقا  لها،  أساسية  نظرية  إلى  وحولته 

مقولة القائد بأن »كردستان مستعمرة«. 
اإلمبريالية  حول  »تقييمات  كراس  إن 
مع  أوجالن  القائد  كتبه  الذي  واالستعمار«، 
محمد خيري دورموش عام 1975، يُعدّ أول 
وثيقة مكتوبة للمجموعة، أما األحاديث، التي 
مدن  في  جولته  أثناء  اجتماعاته  في  بها  أدلى 
ديرسم،  قارس-ديغور،  )بيازيد،  كردستان 
بينغول، أالزغ، آمد، ماردين، الرها، وديلوك( 
خالل شهر آذار من عام 1977، فتم كتابتها، 
بالرد على  قام  العدو ومن خالل عمالئه  لكن 
هذه الجولة، التي انتهت في 15 أيار باغتيال 
أي  أيام،  بثالثة  الجولة  انتهاء  بعد  قرار  حقي 
18 أيار 1977 وتخليداً لذكرى الشهيد الكبير 
في  الحزب  برنامج  بكتابة  أوجالن  القائد  بدأ 

خريف العام نفسه. 

رضبة 12 أيلول الفاشية

نشطت  الحزب،  برنامج  بكتابة  البدء  مع 
المجموعة بشكل كبير، وانتشر أعضاؤها في 
المحتل،  الوطن  وقرى  وبلدات،  مدن،  سائر 
هذه  عن  عالنية  يتحدث  الشعب  وأصبح 

أجل  من  تعمل  التي  الطلبة،  من  المجموعة 
تحرير كردستان.

أجاويد، هي  بولنت   وقت ذاك كانت حكومة 
جيش  رؤية  وفق  تستطع  ولم  تحكم،  التي 
أمام  الطريق  تقطع  أن  التركي،  االحتالل 
إعالن  بعد  خاصة  وانتشارها  الحركة  تطور 
تأسيس الحزب في 27 تشرين الثاني 1978، 
إيفرين  كنعان  حينها  األركان  برئيس  دفع  ما 
دموية  االنقالبات  بأكثر  والقيام  التدخل،  إلى 
ووحشية في تاريخ المنطقة بتاريخ 12 أيلول 
1980، الهدف الرئيس واألساس لهذه الضربة 
الذي  المقاومة،  ونهج  فكر  انتشار  وقف  كان 
صفوف  بين  الكردستاني  العمال  حزب  تبناه 

الشعب الكردستاني. 

14 متوز.. بداية املقاومة

تم زج عشرات اآلالف من أبناء وبنات الشعب 
الكردستاني في السجون والمعتقالت، لم يكتِف 

قادة االنقالب بذلك، بل قاموا باعتقال كل من 
قال »أنا كردي«، أو تحدث بالكردية، واعتقل 
اليساريين األتراك لمجرد تعاطفهم مع القضية 
اعتقال  إلى  األمر  به  وصل  حتى  الكردية، 
مع  عالقة  أو  صلة،  أية  لهم  ليس  أشخاص 

حركة التحرر الكردستانية.
التي  العمليات  التعذيب، هذه   وبدأت عمليات 
تجاوزت األساليب القمعية كلها، حيث وصلت 
السجن،  داخل  الحركة  على  القضاء  لمرحلة 
وفي الخارج كانت هناك أحكام عرفية، وحالة 
طوارئ وقمع وكم األفواه، أمام هذه الوحشية 
بصرخة  السجون  مقاومة  بدأت  التعذيب  في 
»المقاومة  دوغان«  »مظلوم  العصر  كاوا 
عام  النوروز  نار  بجسده  أوقد  حيث  حياة« 
حملة  بدأت  لمقاومته  واستناداً   ،1982
اإلضراب عن الطعام حتى الموت، أو صيام 
الموت بقيادة كال من محمد خيري دورموش، 
كمال بير، عاكف يلماز، وعلي جيجك، والتي 

انتصرت على الفاشية الطورانية. 

قفزة 15 آب.. الرصاصة األوىل

والتي  التاريخية،  تموز   14 مقاومة  بعد 
الفوالذية،  اإلرادة  أصحاب  خاللها  استشهد 
الذين قادوا هذه المقاومة، كان البد من مواجهة 
العدو خارج أسوار السجون والمعتقالت، وتم 
المسلح  الكفاح  بحملة عسكرية،  بالبدء  القرار 
في  العدو  لمواجهة  الوحيد  السبيل  هو  الذي 
نقل  تم  وهكذا،  األعزل،  الشعب  على  حربه 
كردستان  جبال  إلى  المقاومة  ثقل  مركز 
الشماء، تلك الجبال، التي لم تنحن، ألي غاٍز 
ومحتل، جبال عصية على األعداء، احتضنت 
الكثير من المقاتلين الشجعان وقادة الكفاح من 
برو هسكي، سيدا  باشا،  نوري  إحسان  أمثال 
رضا، علي شير وغيرهم، ممن قارعوا العدو 
دوماً  كانت  التي  لجبالهم،  ظهورهم  وأسندوا 

مالذاً آمناً للمقاتلين والثوار.
األولى،  بالرصاصة  أوجالن  القائد  أسماها   

التي هزت عرش الفاشية الطورانية، إذ كيف 
لشعب أعزل محطم مسلوب اإلرادة أن يواجه 
واألسلحة  القوة،  صاحب  الناتو  جيوش  ثاني 
للكفاح  االنطالق  تقرر  قد  كان  لكن  الفتاكة! 

المسلح وبدء التحضير له.   

كيفية االنطالق وأهمية بوطان

البدء  يتم  أن  قرر  للحزب،  الثاني  المؤتمر 
المسلح، وأن تكون بوطان هي نقطة  بالكفاح 
في  أهمية  من  األمر  لهذا  لما  االنطالق، 
األنظمة  مواجهة  في  الشعوب  نضال  تاريخ 
قادة حركة  أحد  يتحدث  المحتلة والمستعمرة، 
عن  كالكان«  »دوران  الكردستانية  التحرر 
البدايات بالقول: ».. وحينما ذهب الرفاق إلى 
مكان  أي  في  يروها  لم  أشياء  رؤوا  بوطان 
ودافعا  منحهم حماساً  ما  من كردستان، وهذا 
شديدين، العودة من خارج الوطن إلى بوطان، 
أجج األمل في النفوس بعض الشيء، فلو كان 

هناك مجتمع كهذا، فإن الوطنية بخير، ولكن 
لماذا...؟ كان  هذا جلب بعض األخطاء معه، 
يعتقد أن هذا المجتمع جيد جداً ومتعلم ومدرب 
أن  نستطيع  تنظيمه  خالل  ومن  جيد،  بشكل 
نقاتل، ولكن توضح أن الموضوع ليس كذلك، 
هناك وطنية ولكن ليست ُمدّربة ومنظمة، لقد 
كثيراً،  انتفض  عدة،  مرات  الشعب  هذا  قُمع 
لكن تم قمعه، بعد هزيمة الحزب الديمقراطي 
جديد،  من  لينتفض  أحد  يبَق  لم  الكردستاني 
ولكي تصبح الوطنية ذات معنى، هناك حاجة 
للعقلية والتنظيم والقيادة، وهذا ما منحه حزب 
العمال الكردستاني، وحقق ذلك قفزة 15 آب، 
الكثير  إليها  وانضم  القفزة،  هذه  بوطان  تبنت 
من شباب ونساء بوطان، كانت هذه المقاومة 

هي حقاً مقاومة بوطان«.

قيادة معصوم قورقامز »عكيد« 
للحملة

»عكيد«  قورقماز  معصوم  لشخصية  كان 
المفعمة بالروح الثورية، والتي عانت من ظلم 
عائلته  اضطرت  حيث  الصغر  منذ  االحتالل 
للهجرة من سليفان، التي ولد بها عام 1956 
إلى باطمان حيث استقرت العائلة بها. وهناك 
مكتبة  ومن خالل  الثوري  الفكر  على  تعرف 
حركة الحرية المتنقلة )مظلوم دوغان( تعرف 
تميزت شخصيته  اليها،  وانضم  الحركة  على 
باالنضباط الصارم إلى جانب الروح الرفاقية 
المرحة، التحق بدورة تدريبية للكفاح المسلح 
لمدة ثمانية أشهر سنة 1980، في المعسكرات 
مردداً  للوطن  عاد  ثم  لبنان،  في  الفلسطينية 
الدولة  ضد  المسلح  بالكفاح  »سنبدأ  جملة 
في  للدعاية  تموز   14 فصيلة  قاد  التركية« 
عضواً   1980 عام  منذ  وكان  كردستان، 
كردستان،  تحرير  لقوات  المركزي  للمجلس 
مقاتلي  مجموعات  إدخال  بتحضيرات  قام 
معظمهم  الجامعيون  الطلبة  هؤالء  الحرية، 
لهذا  عاشقون  لكنهم  كردستان،  جبال  يَر  لم 
االسم، ومستعدون للتضحية في سبيله. اجتمع 
القائد مع أعضائه قبل عملية »أروه« بساعات 

مخاطبهم بالقول:
المخطط  الخروج عن نطاق  »ال يجوز ألحد 
دون إذن، وال يجوز ترك الخنادق مهما كانت 
مصيبة  النيران  تكون  أن  يجب  األسباب، 
وقاتلة، ال يجوز أن يتم استهالك الطلقات في 
مكانها غير المناسب، على الرفاق أن يتجنبوا 
على  أمامه،  الذي  الرفيق  إلى  البنادق  توجيه 
إصابة  لتجنب  خاصة؛  يقظة  إبداء  الجميع 
التقيد  الجميع  وعلى  النهب،  يمنع  مدني،  أي 

بالنظام الدفاعي لعملية االنسحاب«.

األهمية املستمرة للقفزة 
االسرتاتيجية

تكمن أهمية هذه القفزة النوعية في تاريخ الكرد 
استمراريتها،  في  األولى  بالدرجة  المعاصر 
القول  الكرد من  تمكن  التي  هذه االستمرارية 
الحياة  قيد  على  شعب  وهم  موجودون،  بأنهم 
من  أنه  أوجالن  القائد  ذكر  وقد  هذا  ويقاوم، 
الكردي  الشعب  خالل قفزة 15 آب » نهض 

كفاحه  وبدأ  جديدة،  مرة  كردستان  شمال  في 
المسلح، وهذا يدل على أنهم لن يقبلوا بالعبودية 
وسلطة  قوة  ذا  أصبحوا  الكرد  واالحتالل، 
وقادرين على مقاومة المحتلين، وسطرت هذه 
القفزة حياة ومقاومة جديدة في تاريخ الشعب 

الكردي«.
المشترك  الرئيس  ذلك  بصدد  يتحدث  كما 
بايك  جميل  الكردستاني  المجتمع  لمنظومة 
في كتابة »تاريٌخ من نار« قائالً: ».. إن قفزة 
15 آب هي خطوة نحو الحرية والديمقراطية 
على  تعريفها  ويمكن  العبودية،  من  والتحرر 
تكن  لم  الكردي،  للشعب  ونهوض  إيقاظ  أنها 
جناحاً  لها  أن  صحيح  فقط،  عسكرية  قفزة 
أن تكون عسكرية كانت  قبل  عسكرياً، ولكن 
قفزة سياسية وأيديولوجية وتنظيمية، وأخالقية 

وثقافية، لقد كانت خطوة جديدة في الحياة«.
الموت،  مواجهة  في  منتفض  صرخة  كانت 
الشعب  أيقظت  صرخة  حياة،  منه  يصنع 
عينيه  عن  الغبار  وأزالت  العميق،  سباته  من 
والمرارة،  األليم  واقعه  على  يتعّرف  وجعلته 
له  مهدت  بل  بذلك  تكتِف  لم  يعيشها،  التي 
على  وينتصر  أوالً  نفسه  ليواجه  الطريق 
الخوف، الذي زرعه العدو داخله، وثانياً ليُثبت 
لنفسه وللعالم أجمع، أنه مازال حياً ويستطيع 
أن يقاوم ويواجه العدو ببندقية، وبضعة قنابل، 

وبرصاصات معدودة. 

مقاومة الكريال يف زاب وآفاشني 
ومتينا هي بروح 15 آب

حياة،  هناك  كانت  »إن  أوجالن:  القائد  يقول 
من  اإلطالق«  على  تكون  ال  أو  حرة،  فلتكن 
هذا المنطلق والمفهوم الرئيسي للحياة تستمر 
في  الكريال  بها  تقوم  التي  الباسلة،  المقاومة 
آفاشين، متينا، بروح قفزة 15  مناطق زاب، 
الجديد  االنبعاث  نسميها  أن  يمكننا  التي  آب، 
بالطبع كذلك، لكن هذه  الكردي وهي  للشعب 
بل  كردستان  على  تقتصر  تعد  لم  المقاومة 
األوسط،  الشرق  جغرافية  تشمل  أصبحت 
من  المقاتلين  انضمام  خالل  من  والعالم 
األرجنتينية،  ليكرين  نستذكر  الشعوب.  كل 
وايفانا  الالز،  بير  وكمال  العربي،  وعزيز 
األلمانية، وآزاد اآلشوري وغيرهم المئات من 

المناضلين األمميين.   
الشعبي  الدفاع  قوات  قادة  أحد  قاله  بما  نختتم 
لقوات  مقاومة  هناك  »..اليوم  كرد:  مالذ  آمد 
الكريال على جبال زاغروس بروح قفزة 15 
من  مقاومة  هناك  كذلك  شهدائنا،  بقيادة  آب، 
المقاومة  هذه  الساحات،  جميع  في  شعبنا  قبل 
هناك  العدو،  حسابات  جميع  أفشلت  التي 
يقول  كان  الذي  العدو  لها،  المثيل  مقاومة 
وأخرجهم  وأبيدهم  عليهم،  وأقضي  سأذهب 
اآلن  يقف  قصيرة،  فترة  خالل  أرضهم  من 
عاجزاً أمام مقاومة رفاقنا، ألن حقيقة جغرافية 
كردستان، ال تقبل إال اشخاصاً يملكون اإلرادة 
ال  الجبان  اإلنسان  والتضحية،  والشجاعة 
يستطيع الوقوف أمام مقاومة وإرادة الكريال، 
هذه الجبال، ال تقبل بأمثال هؤالء، لذلك يقوم 
الحرب  خنادق  في  زاغروس  صقور  اليوم 

باصطياد هؤالء الثعالب«.

قامشلو/ دعاء يوسف - أكد أحمد كلو الشخصية الوطنية، على أنه ال يوجد وطن حر دون تضحيات كبيرة، مبينًا أن االحتالل التركي أصبح عاجزاً 
أمام عزيمة ومقاومة شعوب المنطقة، ليبث آخر أوراقه »الجواسيس والعمالء« في محاولة فاشلة للقضاء على الثورة الشعبية. 

أحمد كلو: من يطالب بالحرية عليه دفع الثمن من 
دماء شهدائه

وجيه عشيرة البكارة: قسد حمتنا ومن واجبنا دعمها ومساندتها

تهديدات  تزداد  المقيت،  الدولي  الصمت  مع 
شمال  على  التركي  االحتالل  دولة  وهجمات 
وشرق سوريا، فتحوم اليوم الطائرات المسيرة 
فيواصل  ونهاراً،  ليالً  المنطقة  سماء  في 
الجرائم  ارتكاب  ومرتزقته  التركي  االحتالل 
واالنتهاكات بالجملة بحق أهالي شمال وشرق 
المحتلة،  المناطق  في  وبخاصة  سوريا، 
يومي،  شبه  بشكل  يتم  المنطقة  واستهداف 
ناشرا الرعب في قلوب المواطنين، وزعزعة 
األمن واالستقرار، وإفراغ المنطقة من أهلها 

األصليين.

الحرية ال تأيت بالكلامت ولكنها 
تحتاج للتضحيات

وحول هذا الموضوع، تحدث لصحيفتنا أحمد 
كلو الشخصية الوطنية، وأحد أفراد عائلة كلو 
المعروفة على مستوى جميع أجزاء كردستان، 

حيث كان انضمام هذه العائلة للحركة الوطنية، 
بدايتها حتى  الكردستانية منذ  التحرر  وحركة 
وفلسفة  فكر  على  تعرفنا  »لقد  فقال:  اآلن، 
القائد عبد هللا أوجالن فانخرطنا بالنضال من 
يأِت  لم  الفكر  هذا  أن  رأينا  ألننا  شعبنا،  أجل 
من  بل  فقط،  الكردي  الشعب  حق  أجل  من 
وكان  المضطهدة،  الشعوب  جميع  حق  أجل 

من الواضح أيًضا أن هذا الفكر سيكون طوق 
لهذا  بأكملها،  األوسط  الشرق  لشعوب  النجاة 
السبب، في عام 1984، عندما تشكلت القوات 

العسكرية، انضم إليها أبناؤنا«.

الدين  نور  شهدائنا  أول  »وكان  كلو:  وتابع 
كلو، ولم يكن آخر شهيد يزف للوطن، لتسقي 
وانضم  شهدائها،  بدماء  األرض  كلو  عائلة 
ذلك  ومنذ  الثورة،  إلى  أبنائنا  من  العشرات 
الحين، ونحن نسير على طريق الحرية، وفكر 
القائد آبو«. وبين كلو، بأنهم قدموا 15 شهيداً 
من أجل الحرية، وأن عائلة كلو مستعدة لتقديم 
المزيد، مضيفاً: »ألننا أصحاب حق ندافع عن 
تراب الوطن، وألننا نطالب بالحرية تستهدفنا 
يراد  ال  ألنه  التركي،  والقصف  المسيرات 
للشعب الكردي وطن وهوية، الحرية ال تأتي 
يدفع  أن  عليه  للحرية  يسعى  فمن  بالكلمات، 
بأرواحنا  للتضحية  استعداد  على  نحن  ثمنها، 
استشهاد كل شهيد سنجدد  للحرية، ومع  فداء 
وعودنا، ونخطو خطوات أكبر نحو الحرية«. 

تاريخ أردوغان وأجداده ملطخ 
بدماء األبرياء

وأشار كلو: »الدولة التركية المحتلة أصبحت 
شمال  مناطق  تهاجم  ولهذا  داخلياً؛  مهزوزة 
وشرق سوريا يوميًا، ويصر االحتالل التركي 
اإلبادة  في  التاريخية  بمجازه  االستمرار  على 
بأبشع الوسائل واألدوات، ويتمادى باستهداف 
تلو  الواحد  وتصفيتهم  الحر،  المجتمع  قيادات 
وكسر  الكردية،  القضية  إنهاء  بهدف  األخر، 

إرادة الشعوب«.  
أردوغان،  هجمات  »ازدياد  كلو:  وأضاف 
قريبة،  أصبحت  نهايته  أن  لنا  أظهرت 
واألسلوب، الذي تتبعه الدولة التركية أسلوب 
غير أنساني، وإن دل على شيء فهو يدل على 
تشبث  أمام  المحتلة،  التركية  الدولة  حيلة  قلة 

الشعب بأرضه وبتاريخه«.
وأكد أحمد كلو بالقول: »أفعال الدولة التركية 
ألي  للتصدي  وقوة؛  إصراراً  إال  تزيدنا  ال 
بعزيمة  المنطقة،  وسالمة  أمن  يهدد  عدوان 
قائدنا الحر لن نسمح أن تذهب  شبابنا، وفكر 

تضحيات شهدائنا سدى، ولن نسمح لالحتالل 
بدماء  تحصنت  التي  عزيمتنا،  على  يؤثر  أن 
تحقيق  حتى  نهجهم  على  ونسير  الشهداء، 

األهداف«.  
ودعا أحمد كلو شعوب المنطقة كلها من عرب 
وكرد، وأرمن وسريان، وإيزيديين، »للتكاتف 
لصد الهجمات، التي تستهدفنا، إن في اتحادنا 
القوة، التي ال يمكن قهرها، وسنهزم االحتالل 

التركي ليكون النصر حليفنا«.

العمالء والخونة آخر أوراق 
املحتل الرتيك

وتطرق كلو في حديثه إلى العمالء والجواسيس، 
أبناء  الذين يتعاونون مع المحتل التركي ضد 
عندما  أنه  المعروف  »من  فقال:  وطنهم، 
األعداء  يدس  النجاح،  من  الثورات  تقترب 
نجاة  كطوق  الثورة،  صفوف  في  الجواسيس 
معاطف  يرتدون  أشخاص  لتدميرها،  أخير 
ما  تدمير  محاولين  بيننا،  ليعيشوا  الوطنية؛ 

بنيناه بأرواح أبنائنا«.
وتابع كلو: »لقد نجحت تركيا في دس عمالئها 
أجل  من  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
معرفة تحركاتنا، ومعلوماتنا من خالل هؤالء 
الجواسيس، وعلى مواطني المنطقة، أن يكونوا 
على دراية بخطر هؤالء العمالء، داعياً جميع 
أبناء شعوب شمال وشرق سوريا للعمل سوياً 
المحتل  مع  والمتعاملين  للخونة  حد  لوضع 
الجهات  مع  التعاون  الجميع  وعلى  التركي، 

المعنية للتخلص من هؤالء الجواسيس«.
استشهد  »لقد  بقوله:  حديثه  كلو  أحمد  واختتم 
بريئة  أرواحاً  خسرنا  أطفالنا،  من  اآلالف 
هؤالء  نالحق  أن  علينا  لذلك  لها،  ذنب  ال 
العمالء والجواسيس أينما كانوا، ومن الواجب 
ألرضهم  لخيانتهم  العقوبات؛  بأشد  معاقبتهم 
التي  الطريقة،  عن  النظر  بغض  ووطنهم، 
على  القضاء  يمكنها  ال  تركيا،  بها  تهاجمنا 
فهجمات  بالحرية،  المطالبة  والشعوب  الكرد 
إرادتنا  تكسر  ال  التركي  االحتالل  وطائرات 
ومقاومتنا، ألننا قررنا الوصول ألهدافنا التي 

رسمناها«.

روناهي/ الدرباسية - أكد أحد وجهاء عشيرة 
عشائر  إن  الطالع،  هللا  عبد  الشيخ  البكارة 
قوات  حول  ستلتف  سوريا  وشرق  شمال 
سوريا الديمقراطية، وأشار إلى أن أي هجوم 
شعوب  قبل  من  قوي  بنضال  سيقابل  تركي 

شمال وشرق سوريا. 

على  التركي  االحتالل  دولة  هجمات  تستمر 
شمال وشرق سوريا، مخلفة عشرات الشهداء 
والجرحى، بينهم نساء وأطفال، هذه الهجمات 
في  المريع  الدولي  الصمت  ظل  في  تأتي 
تقوم  ما  كل  على  موافقته  على  واضح  تأكيد 
به دولة االحتالل التركي من مجازر، مفضال 
الخاصة على حقوق اإلنسان،  المصالح  بذلك 

والشرعية الدولية.
هجمات المحتل التركي قوبلت بمقاومة شعبية 
وعسكرية بطولية، حيث تساند شعوب شمال 
وشرق سوريا قوات سوريا الديمقراطية، التي 
شكلت الدرع الحصين ألبناء المنطقة منذ عقد 

من الزمن.
لعبته  الذي  الرئيسي،  الدور  برز  هنا  ومن 
الكردية،  سوريا  وشرق  شمال  عشائر 
تلك  به  ُعرفت  الذي  الدور  ذلك  والعربية، 
هذه  عشائر  أن  حيث  تاريخيا،  العشائر 
المنطقة شكلت على مر التاريخ سداً منيعاً في 
تسمياتهم  بمختلف  والمستعمرين  الغزاة  وجه 
واتجاهاتهم، وخير دليل على ذلك ثورة )روج 
على  حياً  مثاالً  الثورة  هذه  آفا(، حيث شكلت 
الروح الوطنية، التي تتمتع بها عشائر المنطقة، 

والتي تنطلق منها على الدوام لصياغة مواقفها 
من القضايا المتعلقة بمصير وطنها.

نفاق وصمت املجتمع الدويل 
يزيدان الهجامت

وحول دور العشائر في شمال وشرق سوريا، 
االستعمار  مقارعة  في  دورهم  سيما  وال 
الشيخ  مع  صحيفتنا  التقت  الفاشي،  التركي 
عبد هللا الطالع أحد وجهاء عشيرة البكارة في 
»تتعرض  قال:  حيث  سوريا،  وشرق  شمال 
مناطقنا لهجمات وحشية من قبل دولة االحتالل 
التركي منذ عقد من الزمن، وعلى الرغم من 
للمجازر  الرافضة  الدولية  التصريحات  جميع 
والهجمات التركية، إال أن أي من تلك الدول 
قادرة  تكون  عملية،  مبادرة  أية  على  تقدم  لم 
على لجم المحتل التركي، وهذا دليل على أن 
المجتمع الدولي يمارس النفاق في التعامل مع 
القضايا اإلنسانية، ويعمل من أجل مصالحه، 
الدولي  التعامل  وهذا تجسد بشكل واضح في 

مع هجمات دولة االحتالل التركي لمناطقنا«.
قبل  من  العملي  »الموقف  الطالع:  وأضاف 
ُملحة،  ضرورة  اليوم  بات  الدولي  المجتمع 
ألن صمتهم يدفع النظام التركي إلى التمادي، 
وارتكاب المزيد من الجرائم، التي تودي بحياة 
وكبار  واألطفال  النساء،  سيما  وال  المدنيين 

السن«.

لن نبخل برفد قوات سوريا 
الدميقراطية بالدعم

وتابع الطالع بالقول: »نناشد المجتمع الدولي 
بالتحرك، ونحن العشائر ال نقف متفرجين أبداً، 
التاريخية،  المسؤولية  جيدا  ندرك  أننا  حيث 
التي تقع على عاتقنا في التصدي لوحشية دولة 
واضح  موقفنا  فإن  لذلك  التركي،  االحتالل 
العسكرية  قواتنا  ونساند  سنقف  البداية،  منذ 
قوات  رأسها  وعلى  تشكيالتها،  بمختلف 
سوريا الديمقراطية، ألننا نؤمن أن لجم المحتل 
التركي ال يمكن أن يتم إال على يد هذه القوات، 
وانطالقا من هذه القناعة فقد التحق المئات من 
أبناء العشائر بصفوف هذه القوات، كما قدمنا 
العديد من الشهداء، ولم نكن نادمين يوما على 
ذلك، ألن هذه القوات أثبتت لنا وللعالم قدرتها 

على حماية شعوب المنطقة كافة«.
)روج  ثورة  انطالقة  »مع  الطالع:  واستكمل 
حيث  عليها  قومي  طابع  إضفاء  حاولوا  آفا( 
ولكن  الكردي،  للشعب  بثورة  حصروها 

الثورة  أن  أثبتت  الملموسة،  العملية  التجربة 
سوريا  وشرق  شمال  شعوب  لخدمة  قامت 
كافة، دون تمييز أو تهميش او إقصاء، وبناء 
عليه كان لنا نحن العشائر العربية إلى جانب 
موقفاً  األخرى،  والعشائر  الكردية  العشائر 
وهو  عنه،  نحيد  أن  يمكن  ال  راسخاً  مبدئياً 
نبقى محافظين على أمن وسالمة مناطقنا  أن 
الداخل  من  األعداء  وجه  في  سواء  وشعبنا، 
القوى  من  أو  وأخواتها،  بداعش  المتمثلة 
دولة  رأسها  وعلى  الخارجية  االستعمارية 

االحتالل التركي«.
»لكل  بالقول:  حديثه  الطالع  هللا  عبد  واختتم 

يقوم  فالمحتل  أسبابه،  والمدافع  المحتل  من 
المنطقة؛  هذه  على  واحتالالته  هجماته  بشن 
بُنيت  التي  التاريخية،  التجربة  ساعيا لضرب 
هنا، وذلك بسب تعارض مبادئ هذه التجربة 
االحتالل  لدولة  الشوفونية  القومية  العقلية  مع 
التركي، أما من الجانب اآلخر المضيء، فنحن 
مدافعون عن هذه األرض، وعن هذه التجربة، 
ولنا أسبابنا في هذا الدفاع، والسبب الرئيسي، 
أن  كشعب،  لنا  سمحت  اإلدارة  هذه  أن  هو 
ولوال  بأنفسنا،  نفسنا  إدارة  في  حقنا  نمارس 
هذه التجربة لكنا نعيش حتى اللحظة في ظل 

التبعية، واإلقصاء، واإلنكار«..
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الخـيُل عّزة وجمـال وأنيسـة الِحـّل والترحــال

مالمـح وطــن

عبد هللا رحيل

تؤدي  كلمات،  العربية  اللغة  في  نجد  ما  كثيٌر 
يوجد  ال  إذ  نفسها،  باللفظة  والمفرد  الجمع، 
والعسل،  التراب،  مثل  معين،  لجمع  مفرد 
فهذه  واللبن،  والحليب،  والهواء،  والماء، 
بالكلمة  والمفرد  الجمع  على  تطلق  الكلمات 
نفسها، وهذا ما يُسمى، اسم الجنس الجمعي، 
مؤنثة،  فهي  الخيل،  كلمة  في  نجده  ما  وهو 
وطائر،  طير،  مثل:  خائل،  الخيل:  وواحد 
وسمي الفرس بذلك؛ ألنه يختال في الحركات 
والهيئة، وقيل: الخيل هو اسم جمع، ال واحد له 
من لفظه، واحده فرس، وسمي الفرس فرساً؛ 
األسد،  افتراس  الجو  مسافات  يفترس  ألنه 
المشـية.  في  الختيالها  خيالً؛  الخيل  وُسّميت 
في  اإلنسان  عند  للخيل  العظيمة  المنزلة  لهذه 
والعصور،  واألماكن،  المجتمعات،  مختلف 
الحيوان  واألزل  القدم،  منذ  اإلنسان  اتخذ 
محاكيا  وآنس،  وأمن،  به  فاعتّز  له،  صديقا 
والبيئية،  المجتمعية،  حياته  األحيان  بعض 
فأُنِشئت معه حياة تشاركيّة في مجاالت الحياة 
حين  حميدة،  ودودة  عالقة  في  المتعدّدة، 
حلّه  في  له  ا  مقرًّ والبراري  الصحراء،  كانت 
اإلنسان  يبتعد  األحيان  بعض  وفي  وترحاله، 
عن حياة البشر؛ لما لها من تقلبات، وتبداّلت 
الحيوان،  عالم  إلى  فيلجأ  النفسية؛  أهوائه  في 
ومشاركته  وألفته،  ومحبّته،  شعوره،  يبثّه 

األعمال.
للحيوان، أكثر  وقد يصل اإلنسان إلى حاجته 
من حاجته للكأل والماء، فقد كان يسعى جاهدا 
ويجوب  البيد،  يطوي  والكأل،  الماء  وراء 
إلى  حاجته  كانت  فقد  عنهما،  بحثا  األرض؛ 
ليس  فهي عماد حياته،  أكثر، وأعمق،  الخيل 
مقامها  اإلبل  قامت  غاية  فهذه  فحسب،  للتنقّل 
العدوان،  في الغالب، وإنما لشّن الغارة، وردّ 
حاجتهم  تضارع  غاية  عندهم  أوجدت  حيث 
إلى الماء والمرعى، ففي كال األمرين الحياة.

ومن هنا كان اهتمام اإلنسان بالخيل، وعنايته 
اإلنسان  تفنّن  وقد  إعدادها،  وحسن  بتربيتها، 
حياة  لها  فجعل  الخيل،  امتالك  طرق  في 
تضارع حياته في المسكن، والمأكل، وطرق 
التدفئة، وحسن انتقاء الصفات، واألسماء، بل 
وأحيانا يفقد حياته في سبيل الدفاع عن خيله، 

أو حيوانه، الذي يقوم على رعايته.
وبعض  والرسوم،  النقوش  أظهرت  وقد 
القديمة،  والكهوف  المغاور،  في  الكتابات 
الحضارات  أقدم  منذ  بالخيل  اإلنسان  اهتمام 
والعصور، تظهر أنماط المعيشية، التي كانت 
دينية  وطقوس  ممارسات،  من  للخيل  تُثار 
القديمة  الرسومات  في  اُكتُشفت  وقد  مختلفة، 
صورة تمثال صغير لحصان في روسيا، وفي 
عمالق  لتيس  صورة  ُوجدت  لياسكو،  كهف 
إلى جانب حصان قزم، حيث أّن هذه الكهوف، 
العالم  من  مقدّسة  إشارات  هي  والمعابد 
خاللها  من  اإلنسان  ليستحضر  الحيواني، 
بين  تواصل  نقاط  وليقيم  الموازي،  العالم  قّوة 
اإلنسان والحيوان، وقد بيّنت بعض الروايات، 
لغاية  الخيل  روض  من  أول  أّن  والرسوم، 
العمل، والحرب، والركوب، كانت مدينة آشور 
قديًما، هي أّول من استخدمت سالح الفرسان 
وظهرت  الخيول،  ها  تجرُّ التي  والعربات، 

ها  تجرُّ لعربات،  استخدامهم  في  البابليين  عند 
خيول أربعة، وقد استخدمها البابليون في بناء 
مشاركة  أيضا  الخيول  وظهرت  بابل،  مدينة 
في الحروب، التي كانت تقام، وأظهرت نجاح 
الحيثيين العسكري في معركة قادش، قديما في 

سوريا.
 لذلك حظيت الخيول بمكانٍة كبيرة منذ الزمن 
األّول، واهتّم بها العرب اهتماماً غير عادي، 
أشعارهم،  فيها  وكتبوا  علومها،  وتعلّموا 
كونها  حاضرة؛  اإلسالم  في  مكانتها  وظلّت 
وتكمن  والحروب،  القتال  في  األولى  الوسيلة 
تعالى  فأقسم هللا  المسلمين،  عند  الخيل  أهمية 
بالخْيل في سورة العاديات؛ تشريفاً لها، ورفعاً 
ِلِذْكِرها، ووصف حركاتها واحدة واحدة، منذ 
بأصواتها  ضابحةً  وَجْريها،  َعْدوها  تبدأ  أن 
للصخر  قارعة  تجري،  حين  المعروفة 
مغيرةً  منها،  الشرر  تُوِري  حتى  بحوافرها، 
للنَّْقع  في الصباح الباكر لمفاجأة العدو، مثيرةً 
انتظار،  غير  على  المعركة  غبار  والغبار، 
ة؛  ِغرَّ على  األعداء  صفوف  تتوّسط  وهي 
قال  واالضطراب،  الفوضى  بينهم  فتُوقِع 
تعالى: »َواْلعَاِديَاِت َضْبًحا* فَاْلُموِريَاِت قَْدًحا* 
فََوَسْطَن  نَْقعًا*  بِِه  فَأَثَْرَن  ُصْبًحا*  فَاْلُمِغيَراِت 

بِِه َجْمعًا«.
وقد شرفها هللا تعالى؛ لما لها من أهميّة كبرى 
في آيات عديدة في القرآن الكريم، حيث شّرفها 
ودفعا  األعوان،  أعظم  من  ولقّوتها  لعزتها، 
للعدوان، وقد بيّن هللا تعالى الخيول أنّها زينة 
ووسيلة  للركوب،  وتؤخذ  الدنيا،  الحياة  في 
ُوصفت  وقد  واألرض،  األهل  عن  للدفاع 
وقوفها،  حالة  في  والكمال  بالفضيلة  الخيل 
بالصفون،  ُوصفت  وقوفها  فعند  وحركتها، 
وفي حال حركتها بالجودة، فكانت سريعة في 
جريّها، فإذا طلبت لحقت، وإذا ُطلبت لم تلحق، 

قال تعالى:
َوِزينَةً  ِلتَْرَكبُوَها  َواْلَحِميَر  َواْلبِغَاَل  )َواْلَخْيَل 

َويَْخلُُق َما الَ تَْعلَُموَن(
وقد تنامت أشراف الخيل باهتمام اإلنسان على 
مّر التاريخ والعصور؛ لما لها من أهمية كبيرة 
عن  منفردة  بصفات  اتّسمت  وقد  الحياة،  في 
باقي المخلوقات، فقد أفردوا العرب للحصان 
بالنعامة،  فقد شبّهوه  صفات كريمة، وعديدة، 
وفم  الذئب،  بمشية  ِمشيته  وشبّهوا  والظليم، 
والمتنان  مسد،  وظهره  بالجوالق،  الفرس 
كالزحلوف، أي الحجر األملس، والمنخر مثل 
الضباع،  كأعناق  وأرساغه  الضبع،  وجار 
التغلبي،  األخطل  الشاعر  عن  يروى  وفيما 

حين قال:
أَِحبُّوا الَخْيَل َواْصَطبُِروا َعلَْيَها 

فَِإنَّ الِعزَّ فِيَها والَجَمااَل 
إِذَا َما الَخْيُل َضيَّعََها أُنَاٌس 

َربَْطنَاَها فَأَْشَرَكِت الِعيَااَل 
نُقَاِسُمَها الَمِعيَشةَ ُكلَّ يَْوٍم 
َونَْكُسوَها البََراقَِع َوالِجاَلال

ومن هنا كان اهتمام العرب بخيلهم، وعنايتهم 
الشعراء  وانبرى  إعدادها،  وحسن  بتربيتها 
المطلب  عبد  بن  فحمزة  بأسمائها،  يذكرونها 
عتقه  إلى  مشيراً  ورد،  فرسه،  يذكر  مثالً 

وكرمه، وأنّه من بنات ذي العُقَّال، فيقول:

ليس عندي إال سالح وورد
قارح من بنات ذي العُقَّال
أتقي دونه المنايا بنفسي

وهو دوني يغشى صدور العوالي
بل إّن فرسان العرب، قرنوا فروسيّتهم بأسماء 
بن  فاألخنس  األحيان،  من  كثير  في  الخيل 
و«فارس  العصا«  »فارس  التغلبي  شهاب 
»فارس  الطائي  حنظلة  بن  وحسان  ِزيَم، 
صعصعة  بن  ربيعة  بن  وعامر  بيب«،  الضُّ
يقول  المعنى  هذا  وفي  الضحياء«،  »فارس 

أحد الشعراء:
أبي فارس الضحياء يوم ُهبالة

إذا الخيل في القتلى من القوم تعثر
واألبيات التي قالها عبيدة بن ربيعة بن قُحفان 
التميمي في فرسه )سكاِب( هي من أجمل ما 
للخيل،  العربي  الشعراء، عن حّب  به  عبّرت 

وتعلّقه بها، ومكانتها في نفسه، يقول:
أبيَت اللعن إن سكاِب ليست

بِعلق يُستعاُر وال يباُع
سليلة سابقيِن تناجالها

هما إذا نُسبا الُكراُع يضمُّ
ففيها عّزة من غير نفر

يُحيِّدها إذا مّر القراع
فال تطمع، أبيَت اللعَن، فيها

ومنعُكها بوجٍه يُستطاع
وكفِّي يستقلُّ بحمل سيفي

وهي ممن تهضَّمني امتناع
هذا  عند  بالخيل  الشعراء  اهتمام  يقف  ولم 
أحوالها،  في  النظر  يدقّقون  راحوا  بل  الحدّ، 
فوصفوها أيّما وصف، وتتبّعوا دقائق جسدها، 
فصوروها في أشعارهم صوراً تدّل على مدى 
الشعراء  بعض  عند  الحدّ  فوصل  بها،  تعلّقهم 
الخيل،  ذكر  معظمه-على  شعره-أو  قصر 
وتتبُّع أوصافها في أحوالها كلّها، وما شعر أبي 
دواد اإليادي، وطفيل الغنوي، وامرئ القيس 
في  القيس  امرؤ  قال  فقد  ببعيد،  عنا  الكندي، 

معلقته:
وقَْد اْغـتَِدي َوالطَّْيُر فِْي ُوُكـنَاتَِها 

بُِمْنَجِرٍد قَـْيِد األََوابِـِد َهـْيَكِل 
ِمكَّـّرِ ِمـفّرِ ُمـْقبٍِل ُمـْدبٍِر َمـَعَاً 

 َكُجْلُمْوِد َصْخٍر َحطَّهُ السَّْيُل ِمْن َعٍل 
ُكَمْيٍت يَـِزّل الِّلبـد َعْن َحاِل َمتْنِـِه

ْفَواُء بِاْلُمتَنََزِل   َكَما َزلَِّت الصَّ

الخيل  ساووا  العرب  أّن  نالحظ،  ولعلّنا 
األسماء،  عليها  فأطلقوا  كادوا،  أو  بأنفسهم، 
عتقها  عالمات  وذكروا  أنسابها،  وحفظوا 
مكانة  عظم  على  ليدلّوا  ونجابتها،  وكرمها 
عدد  ُجمع  وقد  لهم،  وأهّميتها  عندهم،  الخيل 
أسماء  أثبتت  التي  الكتب،  من  يسير  غير 
أنساب  كتب  ذكرت  وقد  وأنسابها،  الخيل 
مثار  كانت  التي  الخيل،  من  مجموعة  الخيل 

اهتمامهم، تتبعُت بعض أسمائها في مظانها:
النحام: لسليك بن السلكة وفيه يقول:

كأن حوافر النحام لما
 تروح صحبتي أصالً محار

المزنوق: لعامر بن الطفيل وفيه يقول:
لقد علم المزنوق أني أكره

على جمعهم كر المنيح المشهر
قتل  وعليها  جعفر،  بن  خالد  فرس  حذقة: 

زهير بن جذيمة، وفيها يقول:
أريغوني إراغتكم فإني

 وحذفة كالشجا تحت الوريد
جروة: لشداد أبي عنترة، ولها يقول:

فمن يك سائالً عني فإني
وجروة ال تباع وال تعار

األبجر: لعنترة، وله يقول:
ال تعجلي، أشدد حزام األبجر
 إني إذا الموت دنا لم أضجر

وفي  لعنترة،  أيضاً  النعامة  وابن  األدهم، 
األدهم يقول:

يدعوني عنتر، والرماح كأنها
أشطان بئٍر في لبان األدهم

في  ذُكرت  التي  أيضا،  الخيل  أسماء  ومن 
وزرة،  وقصاف،  البيضاء،  العرب،  أشعار 
وقرزل،  والصيود،  وزامل،  والمصبح، 
والقويس، وسلم، وخصاف: لسفيان بن ربيعة 
المرزبان وضرب  قوالً  قتل  وعليها  الباهلي، 
خصاف،  فارس  من  أجرأ  فقيل:  المثل  به 

ومياس: لشقيق بن جزء الباهلي.
الساس: لمهلهل، ولما قال الحارث بن عباد:

قربا مربط النعامة مني
 لقحت حرب وائل عن حيال

فقال مهلهل:
اركب نعامة إني راكب الساس

يقول:  ولها  التغلبي  شهاب  بن  لألخنس  زيم: 
هذا أوان الشد، فاشتدي زيم.

البريت: فرس إياس بن قبيصة الطائي
ويكاد يكون االهتمام بالخيل عند القبائل العربية 
أبين، وأظهر ألمرين: أولهما: ما عرف عنهم 
تخبو  نارها  كادت  ما  التي  الحرب،  حياة  من 
عندهم، وهذه صفة بارزة فيهم، وثانيهما: أّن 
امتالكها  وحب  الخيل،  حّب  توارثوا  العرب 
واالفتخار فيها وبصفات أصائلهم، ولعلنا نجد 
اهتماماً كبيرا ومثيرا بالخيل عند مهلهل أيضاً، 
فعندما حاول بعض من العرب أن يخيِّره بين 
أو أن يرحل  بالمعزى، والغنم،  يبيع خيله  أن 
بقومه عن المرعى، أنف مهلهل من ذلك، وآثر 
فيه، وقال في ذلك  الهالك  الرحيل، وإن كان 

شعرا:

أنِفَت أبناؤنا من فعلنا
أن نبيع الخيل بالمعزى اللُّجاب

وقد تنبّه بعض الشعراء على هيئة الخيل، وهي 
هذه  فعرض  منها،  وتخرج  المعركة،  تدخل 
عندها،  توقف  دون  مقتضباً  عرضاً  الصورة 
رّشحت  وقد  خيله،  يصف  كلثوم  بن  فعمرو 

عرقاً عند وصولها إلى مكان الغارة فيقول:
جلبنا الخيل من جنبي أريك
إلى القلَعات من أكناِف بعر

ضوامر كالقداح ترى عليها
يبيس الماِء من ُحٍو وشقر

حومة  في  وهي  أخرى،  مرة  الخيل  ويصف 
الوغى، فيراها تخوض في الدم:

ً والخيل يغبرن الخباَر عوابسا
وعلى سنابكها سبائب من دم

أما السفاح، فيصور الدماء في المعركة، وقد 
غيرت لون الخيل، فيقول:

وضربت في أبطالهم فتجدَّلوا
وحملُت مهري وسطها فحماها

حتى رأيت الخيل بعد سوادها
ُكمَت الجنوِد ُخضبَن من جرحاها

إلى  بالخيل  التغلبي  أفنون  الشاعر  ويرتفع 
واألحاسيس،  المشاعر  ذي  اإلنسان،  مستوى 
فيجد  ويشكو،  ويحزن،  ويتألّم،  يفرح،  الذي 
-وقد طال سيرها- شكوى  الخيل  في حمحمة 

وألماً، فيقول:
سَمونا إلى ُعليا هوازن بالقنا
وُجرٍد كأمثاِل القداح ضوامِر
تئنُّ أنين الحامالت وتشتكي

َعجاياتِها من طول نكب الدوائر
فما زال ذاك الدأب حتى صبحتها

على ما بها من جهدها أهل حاجر
ابن قوزع  نجده في شعر  الوصف  ومثل هذا 
بن  يذكر غارة علقمة  التغلبي، وهو  الكسري 
سيف التغلبي يوم )سفح ُمتالع( على بني تميم، 

فيقول:
أصاب بها شهراً على كل علٍة
لها من تشكيها أنين وحمحمْه

وهذا يذكرنا بأبيات عنترة في معلقته:
فازورَّ من وقع القنا بلَبانه
وشكا إليَّ بعبرٍة وتحمحم

لو كان يدري ما المحاورة اشتكى
ولكان لو علم الكالم مكلِّمي

فهذا ما أوجدته إرادة الخالق في هذا الحيوان 
وأخالق  البشر،  طبائع  يماثل  الذي  الجميل، 
اإلنسان، فله المنزلة، والشرف والرفعة، مثل 
اإلنسان  ألزم  وقد  الوجود،  في  اإلنسان  حال 
فرس  فهي  والغارة،  الحرب  لحالة  الخيل 
واألبطال،  المعارك  صفوف  تخترق  جموح، 
مطمئنة،  آمنة  والمراعي  المراض  في  وهي 
فيها فخر ومتعة ومنعة للناظرين، وفي أحيان 
وجمال  وصيد،  طرد  خيول  هي،  أخرى، 
صهيلها،  ألنغام  اإلنسان  يطرب  وزهو، 
قوائم  في  متنها  واستقامة  حذوها،  ورنات 

كامتشاق قوائم القيان الحسناوات.

يريفان فارس

ال نريد وطنا جديدا
ال نريد أحبة وال أصدقاء
نريد ذلك الوطن المعتّق 

بخيبات الجميع...
ذلك الوطن الذي نَحت مالمحنا

عينان مطفأتان
أرهقهما السهر والنحيب...

خدان عليهما مجريان تعمقا للعظِم
وتجاعيد ٌ شاحبة من الخوف

هنا سقطت قذيفة
وهناك

أضم يداي لبعضهما بشدة
لم يبق أحد

أريد هذه المالمح
هنا يعجبني

السقف المنهار في غرفتي...
والفئران تعبث وتجول ُ بين دواة المحبرة

وكتبي وكسرات الخبز المجففة...
تعجبني أزقة مدينتي...

حين أمُر بجارتي السبعينية...
أتأمل تفاصيلها المالئكية...

وأبتسم
 هي من مالمح وطني...

أكمُل طريقي

بالرحيل،  باألنين،  وجوه مختلفة متعبة معتقة 
بالقسوة...

حكاياٌت بأعينهم تحدثني...
مؤلمة... جميلة...

طريقنا طويل 
 نخطو على أشواك

نترقب الساعة بهدوء...
بات الوصول شبه مستحيل...

فقد  من  صرخات  البيوت  هذه  جدران  خلف 
عزيزا شهيدا 

وآخر  الجوع،  من  طفل  وصراخ  مغترب… 
على لعبة

وطفلة أخرى على ثياب العيد
األزقة هنا في وطني مفعمة باألسى...

هنا في وطني
 ال أملك أقالماً كثيرة 

وال صفحات
فقط قلم ٌأسود وأحمر 

لون وطني في الحرب
وصفحات مّمزقة 

جمعتها من مهب الريح على داٍر سقطت فيه 
قذيفة...

حكايتنا ليست جديدة
لذا ال نريد وطناً جديدا

نريد وطنا
 معتقا باألسى

بخيبات الجميع
فقط الوطن الذي رأينا مالمحنا فيه

ال نريد مالمح مشوهة في وطٍن جديد.

ل شمال شرقي سوريا إلى  في حاجة أردوغان لألسد عندما حوَّ
حقل رماية

إلى أين تتجه البوصلة السورّية؟

خورشيد دلي

على وقع قمة سوتشي بين بوتين وأردوغان، 
حقل  إلى  سوريا  شرقي  شمال  األخير  حّول 
وبشكٍل  فاألخيرة  التركية،  للمسيّرات  رماية 
موقعة  شيء،  كل  تقصف  باتت  هستيري 
ومدنيين،  عسكريين  من  وجرحى  ضحايا 
في  ضحايا  ورجاالً،  نساًء  وشيوخاً،  أطفاالً 
اإلبادة  شكل  يأخذ  الذي  التركي  القصف 
مرمى  على  القسري،  والتهجير  الجماعية، 
من القوات األمريكية والروسية في المنطقة، 
وكأن أردوغان يريد جرَّ “قسد” إلى مواجهة 
على  الحصول  في  فشل  أن  بعد  متكافئة  غير 
للقيام  واشنطن  أو  موسكو  من  أخضر  ضوء 

بغزو عسكري جديد.
للنزول  ألردوغان  بوتين  وضعه  الذي  الُسلَّم 
إليها،  صعد  التي  السورية  الشجرة  على  من 
وجد أردوغان فيه مساراً يمكن السير فيه على 
عن  تخلى  لطالما  القيصر،  دبلوماسية  إيقاع 
شعاراته المطالبة برحيل النظام، وحصر كل 
أهدافه بوأد اإلدارة الذاتية، ولطالما تخلى عن 
خطوطه الحمراء من حماة إلى حلب، واألدهى 
طريقاً  دمشق  باب  طرق  في  يرى  بات  أنه 
إلى  تطلعاً  التركي،  الداخل  هندسة  لترتيب 
المقبلة، وعليه  الرئاسية  الفوز في االنتخابات 
دمشق،  إلى  األخرى  تلو  رسالة  يرسل  بدأ 
تشاويش  مولود  خارجيته  وزير  رسالة  من 
أوغلو عن استعداد أنقرة لدعم دمشق من أجل 
سربتها  التي  الرسالة  إلى  قسد،  ضد  التحرك 
لمكالمة هاتفية  التركية عن استعداد  الصحافة 
بين أردوغان واألسد، يرى أردوغان أن طرق 
باب دمشق سيحقق له جملة فوائد استراتيجية 
تصب في الداخل التركي، ولما ال، فهو رجل 

التحالفات واالنقالب عليها ثم العودة إليها عند 
مارس  ما حصل عندما  هذا  أليس  المصلحة، 
واإلمارات  مصر  حكومات  ضد  العداء  كل 
والسعودية وإسرائيل، قبل أن يُقدم على طرق 
اإلخوان  جماعات  رأس  لها  ويقدم  بابها، 
المسلمين ثمناً لالنفتاح عليها؟ فما الذي يمنعه 
من تقديم رأس االئتالف والجماعات المسلحة 
بل  شيء،  ال  بالتأكيد  دمشق؟  إلى  السورية 
العكس تماماً قد يجد في الداخل والخارج من 

يساعده ويشجعه على ذلك.
أوساط  في  وتحديداً  التركي،  الداخل  ففي 
الجيش،  ومؤسسة  التركية،  المعارضة 
العنصرية  بنار  المكتوية  الشعبية  واألوساط 
والعداء لالجئين السوريين في تركيا، ال شيء 
يمنع كل هؤالء من دعم أردوغان في خطواته 
التركية  المعارضة  إن زعيم  بل  نحو دمشق، 
عندما  ذلك،  في  سبقه  أوغلو،  كليجدار  كمال 
دمشق،  إلى  للذهاب  استعداده  مراراً  أعلن 
الالجئين  إلعادة  خطة  عن  معها  والبحث 
وفي  سنتين،  خالل  بالدهم  إلى  السوريين 
من  ورعاية  دعماً  أردوغان  يرى  الخارج، 
لدفعه  عربية،  دوالً  وحتى  وطهران  موسكو 
في السير في هذا االتجاه، فيما أردوغان الذي 
ال يجد من التحالف الدولي ردعاً لوقف عدوانه 
على شمال شرقي سوريا، بات يتعامل مع هذا 
لهذا  ممارسته  على  صامت  كعدو  التحالف 

العدوان.
الماضي  العقد  جعل  إلى  أردوغان  تطلع  في 
مجرد فاصل من سوء التفاهم مع دمشق رغم 
اإلرهابية  للجماعات  قدمه  الذي  الدعم  كل 
طوال العقد الماضي، تبدو دمشق مرتاحة جداً، 
وتدقق  عليها،  التركي  التهافت  بدقة  وتراقب 
اشتراط  في  بوصلتها  وتحدد  حساباتها،  في 
فتح باب المصالحة مع أنقرة بانسحاب تركيا 
من المناطق التي تحتلها في الشمال السوري، 
ما  يعني  أن  دون  لها،  االئتالف  رأس  وتقديم 
إلى  الساعي  الروسي  البعد  تتجاهل  أنها  سبق 
إحداث تغيير سياسي في بيئة األزمة السورية، 
بما يؤدي إلى انتصار مسار أستانة على مسار 
جنيف، بل ودفن األخير نهائياً لطالما أن رعاته 
األوكرانية،   – الروسية  باألزمة  مشغولون 
حيث  التايوانية،   – الصينية  باألزمة  وحديثاً 
األوروبية  الدبلوماسية  تشغل  الطاقة  معارك 
يفسر  ما  هذا  ولعل  األمريكية،  خلفها  ومن 
تسريب دمشق عدم صحة الحديث التركي عن 

مكالمة بين أردوغان واألسد.
دمشق  بين  تقارب  احتمال  عن  الحديث  في 
الماضي  صفحة  يطوي  أن  يمكن  وأنقرة 
عن  حديث  ثمة  بينهما،  جديدة  صفحة  ويفتح 
تشكيل لجنة من الخبراء لبحث قضايا الحدود 
والسياسة، لكن من الواضح أن أجندة الطرفين 
التصريحات  لطالما  التوافق،  عن  بعيدة 
كشأن  السوري  الشمال  مع  تتعامل  التركية 
سوري،  وطني  كشأن  وليس  داخلي  تركي 
إقامة منطقة آمنة داخل  التركي عن  فالحديث 
األراضي السورية، وإسكان ماليين الالجئين 
السوريين فيها، وإحداث تغيير ديمغرافي فيها، 
وإقامة حاجز بشري مرتبط بالسياسة والنفوذ 

المصالح  مع  يتوافق  أن  يمكن  ال  التركيين 
أردوغان  يبدو  ال  فيما  السورية،  الوطنية 
أن  لطالما  األجندة،  هذه  عن  للتخلي  مستعداً 
ذلك سيؤثر سلباً على استراتيجية في الداخل، 
لذلك يبدو أن مسار إعادة الدفء إلى العالقات 
داخلي  سياسي  بتغيير  مرهونة  الجانبين  بين 
تركي، قد ال يكون بوجود أردوغان، ولعل هذا 
ما تراهن عليه دمشق، بأن تكون االنتخابات 
في  الفاصلة  النقطة  المقبلة  التركية  الرئاسية 
بوجود  سواء  أنقرة،  تجاه  بوصلتها  تحديد 

أردوغان أو رحيله.
مع  “قسد”  معركة  تبدو  االنتظار،  في 
االستهداف التركي لها، معركة الصبر وتحمل 

إلى  االنجرار  وليس  التركية،  االعتداءات 
أن  كما  أردوغان،  يريدها  عسكرية  مواجهة 
تُجيد  براغماتية  سياسية  إدارة  في  معركتها 
والمؤثرة  الفاعلة  القوى  مراكز  على  االنفتاح 
الحد  إلى  تركيا  لدفع  السورية،  األزمة  في 
التي  باالتفاقيات  وااللتزام  اعتداءاتها،  من 
وقّعتها مع موسكو وواشنطن عقب عملية نبع 
السالم، معركة صعبة في ظل أعداد الضحايا، 
وحجم التدمير، والخوف وعدم االستقرار في 
مناطقها، لكنها في النهاية عناوين في معركة 
العداء  ومواجهة  الصراع،  وإدارة  البقاء، 
التركي الدفين القادم من عمق التاريخ، وامتداد 

الجغرافية، وقوة الهوية. 

 سليمان أبو بكر

منذ بداية الثورة السورية تدخلت جميع القوى 
هذا  وبتدخلهم  المنطقة،  في  مصالح  لها  التي 
وبدالً من الحفاظ على األمن واألمان وسالمة 
المواطنين، جلبوا الويالت والدمار على كامل 
الجغرافية السوريّة، بداية عبر أدواتهم ومن ثم 

دخولهم المباشر.
أخطر  ولكن  عدة،  بأسماء  ُسميت  أدواتهم 
في  تأسست  التي  العالم  على  األدوات  هذه 
العراق وسوريا هي )داعش( الذي مثّل فكراً 
بدأت  حيث  همجياً،  وحشياً  متطرفاً  إسالمياً 
وتفكيك  التحتية  البنية  بضرب  األدوات  هذه 
فكانت  منهم،  المرتزقة  وتشكيل  المجتمعات 
ذلك  كل  من  الحقيقية  النوايا  ظهور  بالنتيجة 
األمر بأنه يرمون إلى تطبيق المشروع البديل 
التي  المشاريع  بيكو، وغيره من  عن سايكس 
قسمت المنطقة. كل ذلك حدث، ولكن َمن الذي 
خسر ومن الذي فاز؟ هذا السؤال الذي يتبادر 

إلى األذهان!
في  واستقرَّ  تونس  من  بدأ  العربي  فالربيع 
في  استقر  لماذا  السؤال،  يجب  وهنا  سوريا، 

هذه الجغرافية تحديداً؟

للشرق  بوابة  سوريا  أن  للجميع  معلوٌم 
األوسط، وهي مركز التحوالت الجيوسياسية 
التركيز  عليهم  كان  لذا  برمتها،  المنطقة  في 
في  الوسائل  وبشتى  القوى  جميع  وزج  هنا 
سابقاً  تقسيمه  تم  فيما  التغيير  إلحداث  سوريا 
“أي تقسيم المقسم” لسهولة السيطرة، ودخلت 
جغرافية  إلى  الدولية  والقوى  المجاميع  جميع 
سوريا، فما كان موقف الحكومة من كل ذلك؟! 
هل تدخلت إليجاد الحلول وحماية الشعب؟ لم 
الدولي  الصراع  أن  هو  والسبب  شيئاً،  تفعل 
المستمر والقائم حالياً تُمحور حول هذا األمر، 
سوريا  في  واإليرانيين  الروس  تواجد  حيث 
الحكومة  يدعمون  كانوا  مصالحهم  وألجل 
زعمهم  حسب  عليها،  ويحافظون  السورية 
أنهم ال يجدون البديل عن هذا النظام في تمثيل 
في  بتواجدهم  يجدون  كانوا  لذا  مصالحهم، 
ولكنهم  ذاتها  الحكومة  من  كشرعية  المنطقة 
كانوا يسيّرون أجنداتهم وليس لخدمة الشعب.

الصراع  بأن  نجد  السورية،  الثورة  وبدخول 
القديم الجديد بين كل من روسيا وأمريكا اللتين 
العالم،  في  الرأسمالية  األيديولوجية  تمثالن 
في  األساسي  سيكون  من  بينهما  التنافس  بدأ 
الشرق األوسط، ولكن في اآلونة األخيرة نجد 

أجبََرت  اُحدثت،  التي  األوكرانية  الحرب  بأن 
المنطقة  عن  ما  نوعاً  االبتعاد  على  الروس 
أيضاً  لكن  هنا،  وحلفائها  األمريكان  وبقاء 
من  بدالً  بل  المواطنين،  لحماية  يعملوا  لم  هم 
لعبتهم بعدة مسارات  بتغيير وجهة  بدأوا  ذلك 
اللعبة  في  وركيزتهم  عدة  أطراف  وبارتباط 
األجناس  جميع  من  ومرتزقتها  تركيا  كانت 
وقيامهم بإحداث الفوضى العارمة في المنطقة 
نقطة االرتكاز “سوريا”  برمتها والهدف هو 
ولكن أين سوريا من الحل ضمن هذه الفوضى؟
السوري  الحوار  في  يكمن  األمثل  الحل 
حكومة  تشكيل  إلى  والتوجه  السوري   -
تُعبِّر عن جميع  تعددية المركزية  ديمقراطية 
شرائح المجتمع السوري، ولكن هل الحكومة 
السورية مستعدة لمثل هكذا حوارات وحلول؟

على  عام  المئة  نهاية  إلى  تتجه  الفوضى 
وبالتأكيد  جرت،  التي  والتقسيمات  التغييرات 
نتائجها  وستكون  وطأة،  أشد  القادم  سيكون 
وخيمة، فقط الذي يدفع الثمن هو المواطن، فَِلَم 
ال يتم التوجه نحو الحل؟، وهو، إحداث الثورة 
لألخالق  المنافية  المفاهيم  وتغيير  الذهنية 
البوصلة  تتجه  ذلك سوف  اإلنسانية، وخالف 

السورية إلى الال معلوم.
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يعتمد  التي  االستراتيجية،  المحاصيل  من  التكثيفية  الزراعات  تعد  ـ  كردي  آزاد  منبج/ 
األراضي  في  والشعير  القمح  محصول  جني  بعد  خاصة  منبج،  مدينة  مزارعو  عليها 
المروية، وتساهم هذه المحاصيل في تحسين الوضع المادي للمزارع، ودعم االقتصاد 

لقلة تكاليف زراعتها، ومردودها اإلنتاجي العالي.

الزراعات التكثيفية محصول داعم للمزارع وداعم لالقتصاد

انحدار بال مكابح في لبنان.. ماذا بعد نفاد احتياط المصرف المركزي؟

بعد طهران وسوتشي.. 
تبّلور المسار البديل للهجمات العدوانية

رامان آزاد

يمكن اختزاُل المشهِد السورّي بموقفين أبداهما 
عبد  أمير  حسين  اإليرانّي  الخارجيّة  وزير 
للمخاوف  تفهم  عن  عبّر  أنقرة  ففي  اللهيان، 
دمشق  في  دعا  أسبوع  وبعد  التركية،  األمنية 
طهران  قمتا  وُعقدت  تصالحّي،  مسار  إلى 
التركّي  العسكرّي  التصعيد  وجاء  وسوتشي، 
األخير  التركيّة  الخارجية  وزير  وتصريح 
ترجمةً مباشرة للمسار التصالحّي الذي اتخذته 
المصالَح  االعتباِر  بعيِن  أخذ  والذي  أستانة، 
واالحتالَل  األزمة  جوهَر  وتجاهل  المتبادلةَ 
التركّي، ليكوَن ذلك طوق نجاةٍ لحكومِة العدالِة 

والتنميِة في الزمِن االنتخابّي العصيِب.

دعوة للتصالح بعد عقد من 
العداوة

في تصريحات  التركّي،  الخارجية  قال وزير 
نقلتها وكالة »األناضول« في مؤتمر صحافّي 
أعمال  الخميس 2022/8/11 في ختام  عقده 
الخارج:  في  تركيا  لسفراء  الـ13  المؤتمر 
إال  يكون  أن  يمكُن  ال  سوريا  في  الحلَّ  »إنَّ 
السورّي  والنظام  المعارضة  بين  بالمصالحِة 

وإال فلن يكون هناك سالم دائم«، وقال أوغلو: 
اتصال  أيُّ  هناك  يكوَن  أن  الوارِد  غيِر  »من 
ذلك  عن  أجاب  وأردوغان  النوع،  هذا  من 
من قبل. هناك مطالب قديمةٌ وحديثةٌ من قبل 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين بالتواصل مع 
النظام السورّي، وإجراء اتصال بين أردوغان 
واألسد، ولكن الرئيس التركّي قال إنَّ تواصل 
وتابع:  مفيداً«،  سيكون  االستخبارات  أجهزة 
»كانت هناك لقاءات في الماضي بين أجهزة 
لكنها  السورّي،  والنظام  تركيا  استخبارات 
بالنهاية  استئنافها،  جرى  واآلن  انقطعت، 
تتطرُق  االستخباراِت  أجهزة  بين  اللقاءات 

لمواضيع مهمٍة«.
تانجو  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقال 
تفسيراً  تضمن  الجمعة،  بيان  في  بيلجيتش، 
جاويش  مولود  الخارجية  وزير  لتصريحاِت 
النظام  بين  التصالح  ضرورة  بشأن  أوغلو 
والمعارضة من أجِل حّلِ دائم في سوريا، إّن 
أكثر  هي  بسوريا،  النزاع  بداية  ومنذ  تركيا، 
دولة بذلت جهوداً إليجاِد حّلٍ لألزمِة في هذا 
للشعِب  المشروعِة  التطلعاِت  يلبّي  بما  البلد 
»دوراً  لعبت  تركيا  أّن  وأضاف  السورّي، 
في  الناِر  إطالق  وقف  على  بالحفاظ  رياديّاً« 
عبر  الدستوريّة«  »اللجنة  وتأسيس  الميدان، 
مساري آستانة وجنيف، إلى جانب تقديم الدعِم 
التفاوِض،  السوريِّة ولهيئِة  للمعارضِة  الكامِل 
السياسّي ال  أنَّ »المساَر  إلى  بيلجيتش  وأشار 
يشهدُ تقدماً حالياً بسبب مماطلة النظام«، قائالً 
إنَّ هذا هو ما أشار إليه وزير الخارجيّة مولود 

جاويش أوغلو في تصريحاته.
دعوة أنقرة للمصالحة بعد أكثر من عقد على 
لمناطق  احتاللها  تبرير  تعني ضمناً  العداوة، 

حساِب  على  األزمة  لحّل  ومحاولة  سوريّة، 
تفاصيل  نقل  تم  التي  سوريا،  شمال  مناطق 
على  فيها  الديمغرافّي  والتغيير  إليها،  األزمة 

حساِب الُكرد. 

موسكو تدفع للتصالح

اتصاالً  أّن  الثالثاء  »تركيا«  صحيفة  ذكرت 
أردوغان  التركّي  الرئيس  بين  متوقعاً 
والسوري بشار األسد، بناًء على طلِب الرئيِس 
الصحيفة  وأشارت  بوتين،  فالديمير  الروسّي 
أسئلة  على  رداً  قال  أردوغان  أّن  إلى  أيضاً 
الصحفيين أثناء عودته من سوتشي إنّه بحث 
عليها  اإلقدام  يمكن  التي  الخطواِت  بوتين  مع 
سوريا،  في  »اإلرهابيّة«  التنظيمات  ضدّ 
مؤكداً  البلد،  هذا  أراضي  وحدةَ  تهددُ  التي 
التعاوِن بهذا الخصوِص،  أنّه تمَّ االتفاُق على 
واقترح عليه بوتين إجراء محادثاٍت هاتفيّة مع 
الرئيس السورّي ونقل عنه تأكيده أنّه يقُف إلى 
جانِب تركيا دائماً في مكافحِة اإلرهاِب، وفي 
الوقِت ذاته يلّمُح إلى أنّه في حاِل سلكت تركيا 
هذه  لحّلِ  السورّي  النظاِم  مع  التعاوِن  طريَق 
المسائل فإنَّ ذلك سيكون أكثر صواباً، طالما 
الطرفين  بوتين دعا  أنَّ  كان ممكناً«، مضيفة 

لالجتماع إلجراِء مناقشاٍت.
االستخبارات  جهاز  أّن  إلى  أردوغان  وأشار 
االستخبارات  مع  تواُصل  على  التركّي 
السوريّة حول هذه المسائل بالفعل “لكن المهم 
“ونحن  وأضاف:  نتيجة”،  إلى  الوصول  هو 
اإلرهابية  التنظيمات  كانت  إن  لروسيا:  نقول 
ال تزال تصول وتجول هناك رغم قيام جهاز 
النظام  مخابرات  مع  العمل  بهذا  استخباراتنا 
السوري فيتعين عليكم دعمنا بهذا الخصوص، 

ولدينا تفاُهم بهذا الشأن أيضاً”.
الماضية  السنوات  خالل  تركيا  تُخِف  ولم 
وجود قنوات تواُصل مع دمشق على مستوى 
االستخبارات، وهو ما أعاد المتحدث الرسمي 
الحديث  قالن،  إبراهيم  التركيّة،  الرئاسة  باسم 
في  به  أدلى  صحافي  تصريح  في  عنه 
2022/6/26، وأكد قالن حينها عدم وجود أي 
اتصال سياسّي مع دمشق رغم وجود اتصاالت 
“وحدات  وقال:  الجانبين،  بين  استخباراتيّة 
االستخبارات التركيّة تجري مفاوضات دوريّة 

من أجل مصالحنا الوطنيّة«.
مصدر  كشف   ،2020 الثاني  كانون  وفي 
المخابرات  جهاز  رئيس  أّن  رسمّي  تركّي 
اجتمع مع رئيس مكتب  فيدان  التركي هاكان 
في  مملوك  علي  السورّي  الوطنّي  األمن 
موسكو، وهو أول اجتماع رسمّي بين جهاَزي 
المخابرات منذ سنوات، وجاء حينها في ظل 
رات التي شهدتها محافظة إدلب والهجوم  التطوُّ

الواسع الذي شهدته.

دمشق تنفي

على  رسمّي  تعليٍق  أّي  يصدر  لم  دمشق  في 
حديِث الوزير التركّي عن لقاء جمعه مع نظيره 
اجتماعٍ  هامش  على  المقداد  فيصل  السورّي 
لدوِل عدم االنحياز الذي انعقد في بلغراد في 
السورّي  اإلعالم  وواصل   ،2021/10/11
توصيف تركيا باالحتالل في تقاريره ونشراته 
اإلخباريّة، ونقلت قناة “الميادين” عن مصادر 
سياسيّة في دمشق وصفتها بـ«الرفيعة« قولها: 
بشار  بين  االتصال  احتماِل  عن  الحديَث  إنَّ 

األسد والرئيس التركّي غير صحيح إطالقاً.
على  “الكرملين”  الروسيّة  الرئاسة  وعلّقت 
“تركيا”،  صحيفة  أوردتها  التي  األنباء 
االتصال  إلجراء  خطٍة  وجود  بخصوِص 
الكرملين  باسم  المتحدث  وأشار  الهاتفي، 
السوريّة  الشؤوَن  أنَّ  إلى  بيسكوف،  دميتري 
تمت مناقشتها في قمة سوتشي من قبل الرئيس 
الروسي والتركّي، نقلت وكالة “ريا نوفوستي 
القضايا  تبقى هي  إنَّ »ما  قوله  بيسكوف  عن 
ورفض  وأنقرة”،  السورّي  للنظام  الثنائيّة 
مكالمٍة  إجراِء  إمكانيّة  على  التعليَق  بيسكوف 
هاتفيّة بين أردوغان وبشار األسد، قائالً: »ال 

يمكن لموسكو إعطاُء تعليٍق على ذلك«.
السوريّة،  الخارجية  وزارة  ردّت  أّن  وسبق 
صحيفة  نقلتها  أنباء  على   ،2022/4/6 في 
»حرييت« التركيّة بشأن قرِب تطبيعِ العالقات 
بين تركيا وسوريا، ونقلت صحيفة »الوطن« 
الخارجيّة  وزارة  في  مصادر  عن  السوريّة، 
السوريّة، قولها إنَّ »ما ذكرته صحيفة حرييت 
إلى دمشق  أنقرة  نقل رسائل من  التركيّة عن 
حول تحسين العالقات عاٍر عن الصّحِة وهو 
ال يتعدى كونه بروبوغندا إعالميّة مفضوحة 
تركيا،  في  الرئاسيّة  االنتخابات  اقتراب  مع 
التركّي«،  النظاِم  صورةِ  تلميُع  منها  يُراد 
بأّي حواٍر مع  تفكر  أنَّ »سوريا ال  وأضافت 
جنودها  التركيّة  القواُت  تسحِب  لم  ما  أنقرة 
دعم  ووقف  السوريّة  األراضي  كامل  من 
المتكررة  االنتهاكاِت  عن  والكّف  اإلرهابيين 

بحق السوريين«.

بياناٌت منفصلٌة عن الواقعِ

بإصدار  فتأخر  الوطنّي«  »االئتالف  ارتبك 
نفسه  يعتبر  إذ  المعني  الطرف  أنّه  رغم  بيان 
وجاء  السوريّة،  للمعارضة  السياسّي  الممثل 
حتى  الشارع  حراِك  مستوى  من  أدنى  بيانه 
بل كان منفصالً عن  العريضة،  الخطوط  في 
 2254 بالقرار  االلتزام  عن  وتحدث  الواقع 
انتقادَ  وتجنَّب  الشامل«،  السياسّي  واالنتقال 
وقال  رفضها  أو  التركّي  الوزير  تصريحات 
إنّه »أجرى العديد من التواصالت مع الجهات 
تشاووش  تصريحات  حول  الرسميّة  التركيّة 
أوغلو، وأّكدوا دعمهم الكامل لتطلعات الشعِب 
 ،»2254 القرار  وتنفيذ  المشروعة  السورّي 
على  الثبات  عن  تحدث  إنشائيّة  صيغة  وفي 
بالعمل حتى إسقاط  الثورة واستمراره  مبادئ 

النظام«
المؤقتة«  السوريّة  »الحكومة  تسّمى  ما  بيان 
لم يختلف عن »االئتالف« في تجنب اإلشارةِ 
وانتقادها،  أوغلو،  تشاووش  تصريحات  إلى 
وعمد إلى كيل المديح للحكومة التركيّة وقال: 
التركّي  والشعب  التركية  الدولة  قدّمته  »ما 
الشقيق على كافة األصعدة العسكريّة والمدنيّة 
للدعم  الالجئين كان مثاالً  والخدميّة واستقبال 
إال  ذلك  يُنِكر  وال  الحق  والموقف  الصادِق 
تبرير  البيان  وحاول  جاحدٌ«،  أو  جاهٌل 
»على  إنّها  بالقول  التركّي  الوزير  تصريح 
التركيِّة  الدولِة  نهجِ  وصدِق  بسالمِة  تامٍة  ثقٍة 
قد  ذلك تصريٌح عابٌر  يُغيّر  ثورتنا، وال  تجاه 
يكون فُهم بشكٍل خاطئ«، وأدان إحراق العلم 
بأخالقيات  والتذكير  للحكمة  ودعا  التركي، 

التظاهر.  

جمعة غضب

شمال  مدِن  من  العديدُ  شهدت  الجمعة  يوم 
بتصريحِ  تنديداً  احتجاجيّة  مظاهراٍت  سوريا 
بأنّه  ُوصف  والذي  التركيّة  الخارجيّة  وزير 
ليالً  الخميس  التظاهر  بدأ  وقد  وطعنةٌ،  إساءةٌ 
البعُض  دعا  بالمقابل  التركّي  العلم  وتّم حرق 
تنطوي  لمواقف  االنجرار  وعدم  الترّوي  إلى 
التظاهر  التوّسع بالتظاهر وتحديد هدِف  على 
الحكومة  وليس  التركّي،  الخارجية  بوزير 
التركيّة، فهناك أكثر من ثالثة ماليين سورّي 

على األراضي التركيّة.
في  بواباً  ليس  أوغلو  شاويش  مولود  ولكن 
الخارجيّة التركيّة، بل هو لساُن حاِل الحكومة 
ألغى  إذ  األول،  والدبلوماسّي  التركيّة، 
فهؤالء  وبذلك  البرلمانّي،  النظام  أردوغان 
جمعة  في  غضب«  »دون  التظاهر  يطلبون 

الغضب!    
الغضب«  »جمعة  عنوان  فإّن  األحواِل  بكّلِ 
مرات  وتكرر  العربّي  الشارع  في  مألوف 
عديدة، ومن األمثلة السابقة، أّن هذا االسم كان 
شعار يوم جمعة في سوريا في 2011/4/24، 
وفي   ،2011/1/28 في  مصر  في  وقبلها 
أيضاً  واليوم   ،2011/2/25 في  العراق 
تنديداً  مظاهرات  الفلسطينيّة  المدن  تشهدُ 

بحق  اإلسرائيلّي  االحتالل  جيش  بممارسات 
المدن  شهدِت  اليوم  وقبل  الفلسطينّي،  الشعب 
غضب«،  »جمعة  أيام  عشرات  الفلسطينيّة 
بالنتيجة.  العبرةَ  ولكن  العربيّة  المدُن  وكذلك 
معنى  ما  الغضب؟  هذا  كل  من  تحقق  ماذا 
األعالم  وإحراق  الشوارع  إلى  الناس  خروج 

واإلطارات والصراخ؟    
األمثلة كثيرة جداً... ويبقى السؤال عن العبرة، 
الغضب، وهل غيّرت  ماذا حققت مظاهرات 
حاالت  عن  تعبيراً  ذلك  كّل  يكن  ألم  الواقع؟ 
عجٍز؟ فقبل أيام غضب طالب الثانوية العامة 
في المناطق المحتلة احتجاجاً على تدني نسبة 
النجاح، وقبلها تظاهر العاملون بالقطاع الطبّي 
وأما مسألة رفع سعر استهالك الكهرباء فكانت 
وأسفرت  المظاهرات  عشرات  خروج  سبب 

عن مقتل وإصابة عدٍد من األشخاص.

ملاذا الغضب؟

سبُب  هو  التركّي  الوزير  تصريُح  هل 
الغضِب؟ فإن كان الجواب نعم، فتلك سطحيّة، 
البديِل!  بالخياِر  يتعلُق  الغضِب  سبَب  ولكن 
دولةٌ  فتركيا  طرحه،  تجنُب  تم  سؤاٌل  وهو 
ترهَن  أن  يمكن  وال  وسياستها  مصالحها  لها 
سياستها ومواقفها لصالحِ السوريين، وماذا لو 
السوريين في سياِق عالقتها  أنقرة عن  تخلّت 
يتعلق  الغضِب  سبُب  الروسّي؟  الجانِب  مع 
سنواٍت  بعد  جداً،  البديل وهو صعٌب  بالخيار 

من إحراِق سفِن العودةِ!
اليوم استهلكت أنقرة ملَف الالجئين السوريين، 
معسكراِت  إلى  سوريين  سوُق  يتم  ويوميّاً 
االحتجاز الحدوديّة تمهيداً إلعادتهم قسراً إلى 
سوريا... فيما يتحدث المسؤولون األتراك عن 
العودةِ الطوعيّة... واإلعالم التركّي مأل الدنيا 

بدعاية العودة الطوعيّة!
االنتخابات القادمة مفصليّة ومهمة جداً، ومن 
أجلها سيفعُل الحزُب الحاكم أيَّ شيء، وسيبيُع 
المستهلكِة...  البضاعِة  كلَّ  العلنّي  بالمزاِد 
والمهم أن بقاؤه في السلطِة، وقد تحقق الجزء 
كثير  من  الكرِد  بتهجيِر  الخطِة،  من  المهم 
الديمغرافّي،  والتغيير  الحدوديّة  المناطق  من 
والتهديدُ بالعملية العسكريّة لم يكن مطلباً تركيّاً 
فقط، فعلى وقعِ التهديِد طرأت تغيراٌت كثيرةٌ.

غاب العلم الرتيّك وبقيت اإلرادة 
الرتكّية

القول إّن تركيا نجحت في خطتها ليس مبالغة 
المظاهرات،  عن  التركّي  العلِم  وغياُب  أبداً، 
في  وإحراقه  المقرات  من  كثيٍر  من  وإنزاله 
متغيراً  فعالً  يعني  ال  جداً،  محدودةٍ  مواقع 

كبيراً.
المسألةُ ال تتعلُق بمجرد الرايات، بل باإلرادةِ 
الفاعلة على األرض، فاألعالُم مجردُ رموز، 
وغياب العلم التركّي ال يعني أبداً غياب إرادة 
مباشرةً  تتعلق  التظاهر  مناسبة  إن  بل  أنقرة، 
الخارجية  وزير  وتصريح  أنقرة!  بموقف 
أردوغان،  قاله  كالم  ذلك  قبل  سبقه  التركّي، 

وكان واضح المعنى...
السلوك  إلى  ببراءة  النظر  يمكن  بالمجمل، ال 
منطقة  شهدت   2022/6/18 ففي  التركّي، 
الباب اشتباكاٍت مسلحة، وكانت النتيجة دخوالً 
مسلحاً لعناصر هيئة تحرير الشام إلى عفرين، 
الحواجز  بإخالِء  صريحةٌ  تعليمات  وجاءت 

وتسهيل دخولهم، وكان المقصود يومها جعل 
التيار »السلفّي« بمواجهة »اإلخوانّي«، وكان 
السورّي،  اإلسالمّي  المجلس  بيان  مالحظاً 
وكانت  التركمانيّة،  للفصائل  الكامل  والحياد 
السياسة  في  المتغيّر  على  دليالً  األحداث  تلك 
التركيّة، وجرى ذلك في وقت كانت أنقرة تهددُ 
توقيٍت  هكذا  في  ويُفترض  عسكريٍّة،  بعمليٍّة 
الخالفات  حّل  إلى  التركيّة  السلطات  تلجأ  أن 
مباشرةً وأال تهدر اإلمكاناِت والوقَت في سياِق 

التحضيِر للهجمات العدوانية.  
ستلجأ حكومة أنقرة إلى مساٍر أكثر براغماتّي، 
وهي تسعى فعلياً النتزاع كّلِ الملفاِت الشائكة 
االختبار  الجتياز  التركيّة،  المعارضة  يد  من 
دعت  التركيّة  فالمعارضة  القادم.  االنتخابّي 
الالجئين  ترحيل  إلى  عديدة  مناسبات  في 
بهذا  دمشق  مع  مباشرة  والتنسيق  السوريين، 
إعادة  خطة  أطلق  وأردوغان  الخصوص، 
أوغلو  جاويش  وتصريح  سورّي،  مليون 
الحرفّي:  ومعناها  المعارضة  إلى  رسالة 
»سنسبقكم إلى دمشق«، وبذلك يتم خلق شيٍء 
الحاكم  التحالف  خطابي  بين  التوازن  من 
والمعارضة التركيّة التي تعاني من كثيٍر من 

االرتباك لتحديِد مرشح مشترك. 
بالمختصر، غاب العلم التركّي، وبقيت اإلرادة 
التركيّة، وستحاول السلطات التركيّة توظيف 
تسخينها  فقط  والمطلوُب  المظاهرات،  هذه 

أكثر!

تنسيق استخبارايّت

التركيّة،  الهجمات  وإيران  روسيا  رفضت 
المخاوف  تفّهَم  أعلنتا  نفسه  بالوقت  ولكنهما 
معنى  ليكون  االفتراضيّة،  التركيّة  األمنيّة 
ذلك رفضاً لالجتياح وتغيير خريطة االنتشار 
العسكرّي لصالحِ أنقرة، ولكن السماَح بغاراِت 
والذي  المدفعّي،  والقصف  المسيّر  الطيران 
التي  الثالثيّة  طهران  قمتي  بعد  كثافته  زادت 

عقدت في 2022/7/19 والثنائيّة في سوتشي 
في 2022/8/5، وجرى الحديُث عن »ضوء 
أخضر« روسّي - إيرانّي وتنسيٍق استخبارّي 
بدل  نوعيّة،  تركيّة  ضربات  لتوجيه  أيضاً 
الهجمات العدوانية التي بدأت أنقرة التهديد بها 

في 2022/5/24.
اغتال  االستخباراتّي  التنسيِق  سياق  وفي 
الجيش التركّي المحتل الشهيد ريزان جاويد، 
الديمقراطيّة  جمعية  مؤسسي  وأحد  العضو 
»شرق  كردستان  روجهالت  في  والحرية 
الحرة  الحياة  KODAR وحزب  كردستان« 
الكردستانّي PJAK والذي استشهد األربعاء، 
استهداف  من  أيام  أربعة  بعد  بإصابته  متأثراً 
الصناعيّة  بالمنطقة  لسيارته  تركيّة  مسيّرة 
تنسيٍق  معلومات عن  قامشلو وسط  مدينة  في 
استخباراتّي تركّي وإيرانّي، وبالمجمل تسعى 
أرضيّة  موسكو إليجاِد صيغٍة تصالحيٍّة على 
الصيغةَ  تلك  أّن  ويبدو  األمنّي،  أضنة  اتفاِق 

ستتوسُع. 

بإنتاج  منبج  مدينة  في  مناطق  عدة  تشتهر 
المناطق  في  خاصة  التكثيفية،  الزراعات 
مردوداً  يشكل  ما  الفرات؛  لنهر  المحاذية 
إنتاجياً ومادياً مجزياً للمزارعين، خاصة وأن 
على  تقتصر  إذ  مكلفة  غير  الزراعة  تكاليف 
أن  سيما  وال  فقط،  والبذور  الحراثة  أجور 
لدعم هذا  المعنية  الجهات  توجهات من  هناك 

المحصول االستراتيجي. 
التي  الزمنية،  الفترة  منبج  مزارعو  ويستغل 
كالقمح،  الشتوية  المحاصيل  جني  تعقب 
نظراً  التكثيفية؛  المحاصيل  بزراعة  والشعير 
تلك  تحتاجها  التي  الزمنية  الفترة  لقصر 
الزراعات، إذ ال تتجاوز الـ 100 يوم، حيث 
تبدأ زراعتها في بداية شهر أيار، وحتى بداية 

تشرين األول من كل عام.
األرض  تحضير  ينبغي  زراعتها  ولنجاح   
زيادة  في  مهماً  دوراً  تلعب  التي  للزراعة، 
من  تعد  التي  التكثيفية،  الزراعات  إنتاجية 
المزيجية  الترب  في  تجود  التي  المحاصيل 

جيدة الصرف، ذات الملوحة غير المرتفعة.
التقت صحيفتنا “روناهي”  الصدد،  وفي هذا 
والري،  الزراعة  للجنة  المشترك  بالرئيس 
باإلدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، 
خالد أوسو، والذي تحدث عن هذه الزراعات: 
منبج  مدينة  في  المناطق  بعض  “تشتهر 
حوذان،  تل  خط  مثل؛  التكثيفية،  بالزراعات 
تعدّ  فهي  قلقل،  وأبو  والياسطي  والمحترق، 
بعض  تحقق  إذ  للمزارعين  إضافية  مواسم 

المادية باإلضافة الى كونها مصدر  المكاسب 
اكتفاء ذاتي للمنطقة”. 

باإلدارة  والري،  الزراعة  “لجنة  وأضاف: 
المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، باشرت 
بالكشف عن تراخيص الذرة الصفراء من أجل 
توزيع مخصصاتها من المازوت، حيث بلغت 

80 ليتراً للدونم الواحد، فوزعت الكميات على 
دفعتين، لكامل الموسم”. 

بحسب  القطن،  محصول  لمساحة  وبالنسبة 
حيث  هكتاراً،   114 بلغت  “فقد  “خالد”، 
ليتراَ  وزعت دفعتان من المازوت بكمية 40 
للدونم الواحد، وبالنسبة لعقود القطن في مكتب 
إكثار البذار، فقد بلغت المساحة 160 هكتاراً، 
ووزعت ثالث دفعات من المازوت بكمية 40 
مساحة  بلغت  بينما  الواحدة،  الدفعة  في  ليتراً 
حيث  هكتاراً،   3159 الصيفية  الخضار 

ليتراً  وزعت دفعتان من المازوت بكمية 40 
للدونم في الدفعة الواحدة”. 

الزراعة  للجنة  المشترك  الرئيس  واختتم 
والري، باإلدارة المدنية الديمقراطية في مدينة 
منبج وريفها، خالد أوسو حديثه: “إن الزراعات 
الهامة،  التكثيفية من المحاصيل االستراتيجية 
إنتاج  في   %  80 بنسبة  تدخل  لكونها  نظراً 
الدكسترين،  مادة  منها  وتستخرج  األعالف، 

والنشاء، والزيت، والورق”.

التي  الدولية،  التقارير  صدور  وتيرة  تتسارع 
ترصد وتتناول الوضع االقتصادي والمعيشي في 
لبنان، وذلك نظراً للتدهور الدراماتيكي الملحوظ، 
المستمرة  والمالية  االقتصادية  األزمة  بلغته  الذي 
في  التقارير  تلك  وتحمل  ثالث سنوات،  نحو  منذ 
معظمها نظرة تشاؤمية للمرحلة المقبلة على البالد.
يتجه  حتمي  مصير  التشاؤم،  مستوى  من  ويرفع 
إليه لبنان، يثير مخاوف المراقبين فيه، يتمثل بنفاد 
عشرة  حد  بلغت  التي  لبنان  مصرف  احتياطات 
مليارات دوالر، وفق أحدث ميزانية نشرها، بعدما 
بدء األزمة، واتجاه  مع  ملياراً  تتجاوز 30  كانت 
في  التقشف  من  مزيد  نحو  المركزي  المصرف 
الدعم والتدخل في سوق الصرف، مع ما يعنيه ذلك 
اقتصادية واجتماعية وامنية خطيرة  تداعيات  من 

على البالد، التي تشارف على االنهيار التام.
أو  حكومية  خطة  أي  غياب  وسط  ذلك  يأتي 
فبعد  االنهيار،  كبح  شأنها  من  رسمية  إجراءات 
مايو  منتصف  في  جرت  التي  النيابية  االنتخابات 
للمجلس  الجديدة  المكونات  فشلت  الماضي، 
النيابي باالتفاق على صيغة لتأليف حكومة جديدة 
حكومة  لتستمر  التعافي،  مسار  إطالق  شأنها  من 
ميقاتي،  نجيب  يرأسها  التي  األعمال،  تصريف 

المكلف حالياً أيضاً بتشكيل حكومة جديدة.

سيناريوهات تشاؤمية

الدولي«  التمويل  من جهة أخرى، أصدر »معهد 
عارضاً  اللبناني،  الوضع  يتناول  تقريراً 
االحتماالت المتاحة أمام لبنان في المرحلة المقبلة، 
على  يقوم  متفائال«  »سيناريو  استعرض  حيث 
صندوق  من  المطلوبة  لإلصالحات  لبنان  تطبيق 
نحو  الطريق  سيمّهد  الذي  األمر  الدولي،  النقد 
العام،  هذا  نهاية  قبل  نهائي  اتفاق  إلى  التوّصل 
ثالثة  نحو  بقيمة  قروض  عن  اإلفراج  وبالتالي 
مليارات دوالر من صندوق النقد، و12 ملياراً من 

المجتمع الدولي ضمناً مؤتمر سيدر.
هذه األموال تشكل باب الخالص الوحيد لنقل البلد 
بحسب  التعافي،  مرحلة  إلى  االنهيار  مرحلة  من 
معهد التمويل، إذ من شأن تدفّق األموال، أن ينعش 
االستثمارات، ويحّرك االقتصاد؛ ما قد ينتج نمواً 
بنحو ستة بالمائة عام 2023، ويخلق فرص عمل 

جديدة.
التقرير،  حسب  فيتمثل  المتشائم«  »السيناريو  أما 
من  نفسه  النهج  في  السياسية  الطبقة  باستمرار 
عرقلة اإلصالحات، وال يوقّع لبنان أي اتفاق مع 
صندوق النقد، حيث ال أموال وال استثمارات، فيما 
وتراجع  والمؤسسات،  الشركات  معاناة  ستستمر 
استمرار  إلى  سيؤدي  الذي  األمر  االقتصاد، 
لبنان كدولة فاشلة )failed state( مثل  تصنيف 

فنزويال والصومال، وحديثاً سريالنكا.
لبنان  مصرف  يكون  سوف  السيناريو،  هذا  وفق 
مضطراً إلى استنزاف كل ما تبقّى من االحتياطي 
لديه، ليصل إلى الصفر، بحسب التقرير، »وتصبح 
عملية استرداد الودائع مستحيلة، فيما تكمل الليرة 
انهيارها، ويرتفع سعر صرف الدوالر بالسوق إلى 
أكثر من 40 ألف ليرة في نهاية الـ 2022 وأكثر 
من 110 آالف ليرة في نهاية 2026 وتزداد نسب 

الفقر والبطالة.«

االستنزاف مستمر

يصدرها  التي  الشهرية،  نصف  للميزانية  وفقاً 
مصرف لبنان كل 15 يوماً، فقد استنزف مصرف 
من  أمريكي  دوالر  مليون   225 نحو  لبنان 
األول  النصف  خالل  األجنبية  بالعملة  احتياطاته 
احتياطاته  لتصل  فقط،  الماضي  يوليو  شهر  من 
إلى عتبة عشرة مليارات دوالر للمرة األولى منذ 
اندالع األزمة عام 2019، حيث خسر المصرف 

ما يوازي 2.7 مليار دوالر منذ مطلع العام.
إلى  سليمان  أبو  وليد  االقتصادي  الخبير  ويشير 
لبنان،  عنه الحتياطات مصرف  المعلن  الرقم  أن 
الصعبة،  العملة  من  فعلياً  المتاح  الرقم  يعني  ال 
والفواتير  المستوردات  قيمة  أيضاً  يتضمن  حيث 
المتأخرة، والديون على مصرف لبنان، والتي من 
شأن تسديدها أن يخفض من قيمة االحتياطات ما 
يكن  لم  إن  مليارات  تسع  إلى حدود  بها  يصل  قد 

أقل.
استمر  ما  وإذا  القائمة حالياً،  االستنزاف  وبوتيرة 
لدعم  الصعبة  العملة  بضخ  المركزي  المصرف 
ستة  لنحو  احتياطاته  تصمد  فقد  صيرفة،  منصة 
وإنه  خاصة،  سليمان،  ألبو  وفقا  بعد،  أشهر 
يستنزف نحو ربع مليار في الشهر الواحد، لضمان 

استقرار سعر الصرف.
ويلفت في حديثه لموقع »الحرة« إلى أن مصرف 
نحو  استنزاف  الى  لبنان وصل في مرحلة سابقة 
هو  ذلك  »كل  أسبوعين،  كل  دوالر  مليون   400
عملياً من أموال المودعين، وفي المقابل ليس هناك 
أي تحسن في الوضع العام، بل يتجه نحو األسوأ.«
المالية  للسياسات  نتيجة  االستنزاف؛  هذا  ويأتي 
التي ينتهجها مصرف لبنان، في إطار سعيه للجم 
الدوالر،  أمام  اللبنانية  الليرة  انهيار سعر صرف 
حيث أطلق منصة »صيرفة« التي يقوم من خاللها 
السوق  سعر  من  أدنى  بسعر  الدوالرات،  بتأمين 
من  الفرق  خسائر  ويتحمل  للصيرفة،  السوداء 
من  اللبنانية  الليرة  امتصاص  مقابل  احتياطاته، 
األسواق لمنع تأثير الكتلة النقدية المتضخمة على 

سوق طلب الدوالر.
إال أن الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية شهدت ارتفاعاً 
المرصودة  الموازنة  تظهره  ما  بحسب  كبيراً، 
للنصف األول من شهر يوليو، حيث ارتفعت من 
ما  مليار،   41,2 إلى  لبنانيّة،  ليرة  مليار   38,9

يعني زيادة بنسبة ستة في المئة.
المركزي  المصرف  يزال  ال  ذلك،  إلى  إضافة   
للمواد  الجزئي  »الدعم«  سياسة  يعتمد  لبنان،  في 
تراجعت  والتي  لبنان،  في  األساسية  والحاجات 
بنسب كبيرة في السنوات الماضية، لتقتصر اليوم 
والقمح  المحروقات،  الستيراد  نسبي  دعم  على 
الحكومة  حاجات  إلى  باإلضافة  األدوية،  وبعض 

الطارئة.
وأمام هذا الواقع، يصبح المصرف أمام خيارين، 
صيرفة،  منصة  وتشغيل  بالدعم  االستمرار  فإما 
نفاذ  حتى  االستنزاف  حالة  على  واإلبقاء 
هذه  وفي  الصعبة،  العملة  من  لديه  االحتياطات 
الحالة قد ال تتوقف األمور عند احتياطي العمالت 
لبنان، بحسب أبو سليمان،  الصعبة لدى مصرف 
»بل قد ينسحب األمر على كل ما يمكن تسييله إلى 

العملة الصعبة، وخصوصاً احتياطي الذهب.
استخدام  أمد  إطالة  أجل  القاسي من  التقشف  وإما 
هذه األموال ألطول فترة مقبلة، وهو ما يمارسه 
ويظهره  المالية،  سياساته  في  حالياً  المصرف 
عدم التراجع في احتياطاته ما بين منتصف يوليو 
تضاؤل  إلى  يشير  ما  أغسطس،  شهر  ومطلع 

استخدامها.
مؤخراً  المصرف  خفّض  ذلك،  على  مثال  وفي 
الستيراد  المخصصة  للدوالرات  تأمينه  نسبة  من 
مادة البنزين إلى 85 في المائة، ما يعني أن على 
الشركات المستوردة تأمين 15 في المائة من قيمة 

فواتيرها بالدوالر.
 هذه النسبة ستنعكس ضغطاً على األسواق المحلية 
لناحية الطلب على الدوالر، وهو ما بدأت تظهر 
نتائجه بارتفاع سعر صرف الدوالر إلى حدود 31 

ألف ليرة.
مشارفة  هي  والمحسومة  الحتمية  النتيجة  أن  أال 
هذه االحتياطات على النفاذ، مع ما يعنيه ذلك من 

آثار مترتبة على معيشة اللبنانيين واقتصادهم.

األشهر األصعب

من ناحيته يرى الخبير االقتصادي، جاسم عجاقة، 
فيه  ستنفد  الذي  بالوقت،  التنبؤ  الصعب  من  أنه 
احتياطات مصرف لبنان، وذلك لكون األمر يتعلق 

بالوضع السياسي في البالد.
وجود  أن  »الحرة«  لموقع  حديثه  في  ويضيف   
ستقرر  أنها  يعني  المقبلة،  المرحلة  في  حكومة 
كيفية إدارة المرحلة المقبلة والخطة، التي ستسير 
لطلبات  المنفذ  بحكم  لبنان  مصرف  وسيكون  بها 

الحكومة.
ومما ال شك فيه أن الوضع المقبل سيكون صعباً، 
سيستمر  كيف  صدقاً  أعلم  »وال  عجاقة،  بحسب 
مصرف لبنان بتلبية حجم االنفاق الحكومي الكبير 
لبنان  بمقدور مصرف  يعد  ولم  نهائية،  ما ال  إلى 
القيام بأمور كثيرة، بانتظار الحل الحكومي، الذي 
تأخر كثيراً، ومن الواضح انه ليس مقبالً في األفق 

في ظل اقتراب واحتدام المعركة الرئاسية.«
في  االعتبار  بعين  أخذها  يجب  أمور  عدة  هناك 
المرحلة المقبلة، أبرزها بحسب عجاقة، قرب انتهاء 
من  حيث  الشتوي،  الموسم  وبدء  الصيف  موسم 
المعروف أن شهر سبتمبر هو شهر االستحقاقات، 
وتموين  تدفئة  مصاريف  إلى  مدرسية  أقساط  من 
غذائي والتحضر لفصل الشتاء مع مصاريفه، كل 
في  للقرار اإلصالحي  كامل  تعطيل  في ظل  ذلك 
البالد، »سنكون أمام مرحلة سيعجز المواطن فيها 

عن تأمين ثمن قوته اليومي.«.
يعدّ  إذ  أبو سليمان مع رؤية عجاقة،  يتفق  بدوره 
البالد  لكون  األصعب  هي  المقبلة  المرحلة  أن 
أمور  لتسيير  وسياسي  أمني  استقرار  إلى  تحتاج 
على  مقبل  فلبنان  اليوم  »أما  والمواطنين،  الدولة 
معركة  اقتراب  لناحية  سياسياً  قاتمة  صورة 
فراغ  يتحدث عن  الجمهورية، وهناك من  رئاسة 
الصعيد  على  أيضاً  فراغ  ظل  في  الموقع،  في 
أو  إدارة  بال  تسير  البالد  فإن  وبالتالي  الحكومي، 

رأس سلطة لتسيير األمور.«
لسياحي  الموسم  على  يعول  لبنان  كان  إذا  وفيما 
إلدخال العمالت الصعبة، بحسب أبو سليمان، فإن 
زيادة االستهالك، التي شهدها البلد للسلع والطاقة 
استيرادها،  حجم  في  ارتفاع  سيقابلها  والخدمات، 
»وبالتالي لم تدخل كل تلك الدوالرات المجنية من 

اللبنانية، بل غادرته  الموسم السياحي إلى السوق 
أيضاً، كما أنها لم تودع في المصارف، بل توزعت 

بالتعامالت المباشرة في السوق.«
بعد  ما  مرحلة  من  خشيته  عن  سليمان  أبو  ويعدّ 
الموسم السياحي حيث سيغادر السياح والمغتربون 
بأموالهم التي كانت تضخ في السوق، »ما من شأنه 
الدوالر،  صرف  سعر  على  ارتفاعاً  ينعكس  ان 
استقراراً  شهد  وإنما  أصالً،  ينخفض  لم  الذي 

مرحلياً نتيجة تدخل مصرف لبنان.«

تضخم حتى التحرير

قد  اللبنانية،  األعمال  تصريف  حكومة  وكانت 
موظفي  رواتب  على  ومساعدات  زيادات  أقرت 
قيمتها  وفقدت  رواتبهم  تآكلت  بعدما  العام  القطاع 
الشرائية، وهو ما أنتج إضراباً عاماً يشل اإلدارات 
تأمل  حيث  ونصف،  شهر  من  أكثر  منذ  العامة 
موظفيها  إعادة  الزيادات  تلك  من خالل  الحكومة 

إلى أعمالهم.
كبيرة  مشكلة  ستمثل  العام  القطاع  أجور  زيادة 
أيضاً، وفق عجاقة، فالسؤال األبرز: هو »من أين 
ستأتي الحكومة باألموال الالزمة لتلك الزيادات؟« 
ويرى أن تلك الخطوة من شأنها »بدون أدنى شك 
أن تؤدي إلى تضخم كبير«، فحتى ولو كان تمويل 
هذه الزيادات مؤمناً، في ظل عدم قبل التجار إلى 
مجبوراً  لبنان  مصرف  سيكون  النقدي،  بالتداول 
تلك  لتلبية  اللبنانية  العملة  من  مزيد  طباعة  على 
بالليرة  النقدية  الكتلة  زيادة  يعني  ما  المدفوعات، 

وتالياً مزيد من التضخم.
وفي النهاية، فإن هذه الزيادات بمثابة »ضحك على 
الذقون« بحسب عجاقة إذ أنها سرعان ما ستتآكل 
الشرائية  قدرتها  وتفقد  المعيشي،  الغالء  بفعل 
عن  العاجزين  للموظفين  نفسها  الحالة  وستستمر 

تلبية احتياجاتهم.
وما يثير الخوف لدى عجاقة »هو فقدان السيطرة 
كبيرة  مشكلة  هناك  سيكون  االنفاق«، حيث  على 
على هذا الصعيد، إذا لم يحصل لبنان على تمويل 
عبارة  هي  المقررة  المساعدات  فهذه  خارجي، 
فيها«،  الحكومة »ال رجعة  تتخذها  اتجاهات  عن 
الوضع  ساء  لو  »ماذا  يسأل  الذي  عجاقة  بحسب 
أشهر  أربعة  بعد  اللبنانية  الحكومة  وعادت  أكثر 
عجزها  بفعل  أقرتها  التي  المساعدات،  عن  مثالً 

عن تأمينها؟«
نحو  األمور  اتجاه  بات  أنه  إلى  عجاقة  يخلص 
كما  »ولكن  نهائيا،  الليرة  صرف  سعر  تحرير 
يبدو أنه سيكون تحرير تدريجي، خاصة، وإنه من 
المعروف موقف مصرف لبنان بعدم قبلوه أي مس 

باالحتياطي االلزامي.« 
من جهته يرى أبو سليمان، أن الخيار لم يعد بيد 
المصرف نفسه، ألن احتياطاته في وضع استنزاف 
في  لديه  ليس  بينما  مراحله،  آخر  وفي  مستمر، 
المقابل واردات بالعملة الصعبة، »وبالتالي تلقائيا 
شاء أم أبى سيصل إلى تحرير تام لسعر صرف 
لليرة  الفعلي  السعر  يظهر  فعالً  وحينها  الليرة، 
اللبنانية أمام الدوالر بناء على العرض والطلب.«
تنحدر  التي  بـ »السيارة  لبنان  واقع  ويختم مشبهاً 
نزوال بال مكابح، ال يمكن السيطرة عليها، خاصة 
تتم  باتت  األسواق،  في  التعامالت  معظم  وأن 
بالليرة، والناس تدريجياً ستتوقف  بالدوالر وليس 
عن التعامل بالليرة، ألنها ال تثق بالعملة اللبنانية، 

التي تمثل مرآة االقتصاد«.
وكاالت

 األهمية
 االقتصادية
 للمشاريع
الصغيرة

تعّد املشاريع الصغيرة العمود الفقري 
للنمو االقتصادي، وعنصرا حيويا 
للنشاط االقتصادي ألي دولة في 

العالم، واحملرك األساسي للتنمية 
املستدانة بشتى فروعها، وتبني ذلك 

عند تكرار األزمات املالية، وانهيار 
القدرات االستثمارية للكثير من 

األعمال الكبرى، التي لم تتمكن من 
البقاء، والتأقلم مع الظروف اجلديدة، 

التي سببتها األزمة على عكس 
املشاريع واملنشآت الصغيرة، التي 

متيزت باملرونة والقدرة على استيعاب 
التغيرات، التي طرأت على الساحة 

االقتصادية.

ويتجسد هذا الدور في الكثير من 
احملاور الهامة، التي تساهم بها 

املشاريع الصغيرة في دفع عجلة النمو 
االقتصادي مثل:

خفض معدالت الفقر والبطالة، 
ودفع الناجت احمللي اإلجمالي عن طريق 

مساهمتها في اإليرادات احمللية في 
صورة ضرائب.

ويسهم قطاع املشروعات الصغيرة 
في زيادة القيمة املضافة بالنسبة 

لألصول الثابتة لهذه املشروعات، 
هذا الى جانب األدوار املهمة األخرى 

للمشاريع الصغيرة في زيادة معدالت 
الثروة واالدخار لألفراد، وزيادة مؤشرات 

االستهالك احمللي، وتوسيع دورة 
اإلنفاق واإلنتاج واالستثمار، مبا يقود 
في النهاية الى بلوغ تنمية شاملة 

مستدامة اقتصاديا واجتماعيا.

ومن ناحية أخرى فإن تشكل املشاريع 
الصغيرة، وخاصة في املناطق النائية، 

والفقيرة يخفف الضغوط على 
سوق العمل احلكومي، الذي يسعى 
إليه الكثير... وذلك ملا تتمتع به من 

خصائص مالئمة للبيئات االقتصادية، 
وخاصة في الدول ذات الكثافة 

السكانية واملوارد املادية والفنية 
احملدودة.

حيث توفر املشاريع الصغيرة، مهما 
كان حجمها، ونوع اخلدمة، أو املنتح، 

الذي تقدمه للعمالء فرص عمل 
متنوعة، ومختلفة من خالل رأسمال 

بسيط.

زراعة وبيئة

حممد-سعيد


