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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

عين وناهي

روناهي/ قامشلو ـ ما زال هم الحصول 
على رغيف خبز جيد يطارد الكثير من 
شمال  مدن  من  وسواها  قامشلو  أبناء 
ورداءة  اإلنتاج  فقلة  سوريا.  وشرق 
الصنع، مازالت تُحيط بالرغيف، وفوق 
ذلك جشع وطمع أصحاب األفران، ففي 
الرغيف  سعر  رفع  فيها  يتم  مرة  كل 
باتت  يتم تصغيره وتخفيف وزنه حتى 

تصح مقولة: »كلما يصغر يغال«. 

 ٣٥٠ بين  يزن  كان  الذي  الرغيف 
ليرة سوريّة  و٤٠٠ غرام بسعر ١٠٠ 
وسعره  غرام   ١٠٠ اليوم  وزنه  بات 

٥٠٠ ليرة. 
يصغر  ورعاه  هللا  حفظه  ومازال 
حول  ال  المسكين  والمواطن  ويغالاا... 
له وال قوة، بين إهمال الجهات الرقابية 
األفران  أصحاب  واستغالل  وجشع 

اآللية والحجرية..

صناعة  باتت  التكنولوجية  التطورات  أمام 
السفن والقوارب الخشبية مهددة باالندثار، إال 
أن عائلة بهلوان السوريّة تأبى أن تتنازل عن 
هذه المهنة التي توارثتها أباً عن جد وتواصل 

هذا العمل رغم العراقيل وقلة المردود.
الساحل  على  أرواد  جزيرة  أطراف  على 
السوري، يحمل خالد بهلوان جذعاً كبيراً من 
الخشب ليسند به قارباً شّرع في صناعته قبل 
للحفاظ  وأفراد عائلته  يجهد  ِحرفة  أشهر، في 

عليها رغم تراجع الطلب.
عائلة  آخر  »نحن  عاماً(   ٣9( الرجل  ويقول 
في  الخشبية  والسفن  القوارب  صناعة  تمتهن 
سوريا«، مضيفاً: »إنه إرث أجدادنا.. نصارُع 

يومياً للحفاظ عليه«.
داخل  يجلس  الحارقة،  الشمس  أشعة  وتحت 
جوف السفينة وينقر المسامير يدوياً واحداً تلو 
استخدام  عن  عجزه  ومع  أنحائها،  في  اآلخر 
معدات تعمل بالكهرباء، جراء ساعات التقنين 
الطويلة، نفض خالد الغبار عن معدات يدوية 
القوارب  صناعة  في  استخدامها  جده  اعتاد 

والزوارق.

تجاوز الصعوبات

ورشته:  داخل  عرقاً  يتصبّب  بينما  ويوضح 
بدالً  يدوياً  الخشب  تنعيم  إلى  أحياناً  »نضطر 
مهّمة  إنها  الكهربائي،  المنشار  استخدام  من 

شاقة«.
يتحّرك  خالد حين  الخشب على وجه  ويتناثر 
شاطئ  على  المطلة  الضيقة  ورشته  داخل 
غير  كلل  بال  يومياً  ويقصدها  أرواد،  جزيرة 
آبه بقلة معاونيه وضعف اإلمكانيات وتراجع 

المردود المالي.
والبشرة  الضخمة  البنية  ذو  الرجل  ويقول 
لتجاوز  جهدنا  قُصارى  »نبذل  السمراء: 
وندرة  الكهرباء  بانقطاع  المتمثلة  الصعوبات 
منذ  سوريا  منها  تعاني  التي  المحروقات« 

سنوات.
نوبات  الثمانية  بهلوان  عائلة  أفراد  ويتقاسم 
العمل، ويعمل كل أربعة منهم في وقت محدّد 
من اليوم، لكن الورشة قد تتوقف بشكٍل كامل 

أن  السيّما  سفره،  أو  أحدهم  مرض  حال  في 
الجيل األول للعائلة قد صار طاعناً في السن.

وتخصصت العائلة بصناعة القوارب الخشبية 
تراجع  رغم  السنين،  مئات  منذ  وإصالحها 

الطلب عليها في السنوات األخيرة.
من  أو  الركاب  لنقل  اليوم  القوارب  وتُستخدم 

قِبل الصيادين وأصحاب المنشآت السياحية.
الخشبية هي مهنة  السفن والقوارب  وصناعة 
وكادت  أرواد،  مدينة  سكان  امتهنها  فينيقية 
فيما  الوحيدة،  مهنتهم  تكون  أن  سنوات  طيلة 

بقيت اليوم عائلة بهلوان فقط.
والقوارب  السفن  صناعة  الفينيقيون  وامتهن 
المالحة  أسس  أولى  ووضعوا  الخشبية، 
البحرية وأنجبوا أفضل وأمهر البحارة، وجابوا 
البحر حاملين أبجديتهم وعلومهم وصناعاتهم 
اليدوية، لكن المهنة اليوم »وللمرة األولى في 

تاريخها مهدّدة بالغرق«.
ويعزو أسباب عزوف الجيل الجديد عن تعلم 
والبحث  »السفر  الشباب:  لتفضيل  أصولها 
عن مهنة أقل ضراوة وأكثر نفعاً من الناحية 

المادية«.

مدينة  شاطئ  عن  أرواد  جزيرة  وتبعد 
ويخرج  كيلومترات،  ثالثة  حوالي  طرطوس 
وساكنوها  العمال  من  مئات  يومياً  منها 
وزوارها مستخدمين زوارق خشبية، معظمها 

من صناعة عائلة بهلوان.

مسؤولية تاريخّية

شكل  على  طرأت  التي  التعديالت  ورغم 
حافظت  وآليتها،  الخشبية  السفينة  صناعة 
الذي  األساسي  الهيكل  على  بهلوان  عائلة 
فاروق  روى  ما  بحسب  الفينيقيون،  اعتمده 

بهلوان، وهو واحدٌ من أمهر نجاري العائلة.
خالد:  عّم  وهو  عاماً(   ٥٤( فاروق  ويقول 
»نصنع السفن من خشب الكينا والتوت بشكٍل 
أساسي بعدما نُحضره من غابات طرطوس، 
ونعتمد في بناء السفينة على الطريقة الفينيقية 
ذاتها التي تبدأ بتثبيت العمود الفقري ثم نرّكز 

على باقي األضالع«.
توّزعت  للجزيرة،  الجنوبية  الجهة  وعلى 
اإلكمال  إلى  يحتاج  بعضها  عدّة  قوارب 
بين  واألطفال  الفتية  يقفز  لإلصالح،  وأخرى 
أعمدة الخشب الطويلة، ويختبئ بعضهم داخل 

حجرات السفن غير المكتملة، فيما يلجأ رجل 
عجوز إلى ظل قارب كبير، ويدخن سيجارة 

بقربه.
أربع  ننجز  »كنا  الخمسيني:  الرجل  ويصّرح 
وكنا  الواحدة،  السنة  في  عدة  وقوارب  سفن 
نصدّر إلى قبرص وتركيا ولبنان. لكن خالل 
واحدة  سفينة  على  إال  نعمل  لم  العام،  هذا 
حتى  الجهد  من  الكثير  إلى  بحاجة  تزال  وال 

تنتهي«.
وعلى بعد أمتار عدّة من الورشة المفتوحة في 
قارباً  أربعين  من  أكثر  يرسو  الطلق،  الهواء 
األمواج  بها  ترتطم  أرواد.  ميناء  في  خشبياً 
قاطنو  اعتادها  موسيقى  لتصدر  العالية 

الجزيرة.
وبينما يتأمل فاروق فتية على الشاطئ يلهون 
بطائرات ورقية، يقول بتأثر: »علينا أن نُكمل 
على  ُملقاة  تاريخية  مسؤولية  وهذه  الرحلة، 

أكتافنا«.
وكاالت

جل آغا/ أمل محمد - باشر مستوصف ناحية 
األولية  لإلسعافات  دورات  بفتح  آغا  جل 
التي  الطوارئ  بالتزامن مع حالة  للمواطنين 
العديد من األهالي  المنطقة، وانضم  تشهدها 
وكيفية  الخبرة  لزيادة  الدورات  هذه  إلى 
التدّخل  التي تستدعي  المواقف  التصرف في 

الطبي.
وبهذا الصدد؛ حدثتنا الممرضة والتي تُشِرف 

على هذه الدورات »مريم الحسين« عن أهمية 
باإلسعافات  واإللمام  الطبية  المعرفة  اكتساب 
الراهن  الوضع  ظل  في  وخاصةً  األولية، 
الحروب  »في  بقولها:  المنطقة  تشهده  الذي 
والمؤسسات  المستشفيات  الضغط على  يزداد 
الطبية، وكوننا نمر بهذه الظروف فعلى كافة 
أولية،  إسعافات  لدورة  الخضوع  المواطنين 
في حالة الحرب فإن أكثر الحاالت التي تتوافد 

إلى المشافي تكون إما بسبب كسور أو حروق 
وحتى الصدمات النفسية وإنعاش قلب«.

وتابعت مريم: »اإلقبال جيد إلى اآلن من قبل 
شرح  الدورات  هذه  خالل  من  نقدم  األهالي، 
العملي  التطبيق  مع  العالج  كيفية  ُمفصل عن 
للحاالت الطارئة، من كسور وحروق وإنعاش، 
هذه الدورات مكثفة وكاملة ومستمرة، لتأهيل 
األزمات  مع  التعامل  لكيفية  فيه  المشاركين 

واألحداث والمواقف«.

تمسك اإليزيديين بتاريخ 
ونهج المقاومة.. الضامن 

األساسي لقوتهم 
وبقائهم

روكسان محمد: استهداف القيادات والمناضـالت النسائيــة، 
دليل جبن الدولة التركية، ومحاربة فكرهّن الحر

أكدت مسؤولة مكتب العالقات العامة، لوحدات حماية المرأة »روكسان محمد« أن استهداف القياديات الثالث في وحدات حماية المرأة من قبل االحتالل التركي، 
يعود إلى ضعفه، وعدم تحمله للثورة، التي تقودها المرأة، ووعدت بالسير على خطا الشهداء، ورفع رايتهم، واالستمرار في الثورة، التي قادوها، وأوصلوها 

إلى هذه المرحلة...«2

كلما يصغر... يغالاا

آخر عائلة سورّية ُتكافح الستمرار صناعة السفن الخشبّية

المحتل التركي.. تعددِت 
المنابُر والخطاُب نفسه...«9

بالتزامن مع إعالن حالــة الطـــوارئ.. 
البدء بدورات لإلسعافات األولّية في 

ناحية جل آغا 
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سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة

رقم األساس /2٠٤/

رقم القرار /2١٣١/ 

طالب التبليغ: ابتسام ياسر المصطفى             

المطلوب تبليغه: عبد الرحمن مصطفى 
الهلشوم                      

موضوع الدعوى: تثبيت زواج-تثبيت 
نسب –تفريق لعلة الغياب   

خالصة القرار:

تثبيت الزواج بين الجهة   -١
المدعية الزوجة ابتسام ياسر المصطفى 

والجهة المدعى عليها الزوج عبد الرحمن 
مصطفى الهلشوم واعتباره واقعاً بتاريخ 

2٠١6/9/١٥م 

تثبيت نسب كالً من الطفلين   -2
عماد عبد الرحمن الهلشوم والدته ابتسام 
المصطفى وبيان عبد الرحمن الهلشوم 

والدتها ابتسام المصطفى واعتبارهما من 
مواليد 2٠١7/9/١م.

الحكم بالتفريق بين الجهة   -٣
المدعية الزوجة ابتسام المصطفى والجهة 
المدعى عليها الزوج عبد الرحمن الهلشوم 

بطلقة واحدة بائنة صغرى لعلة الغياب 
واعتباره واقعاً بتاريخ صدور القرار.

إلزام أمين السجل المدني بالرقة   -٤
بتنفيذ مضمون هذا القرار بعد اكتسابه 

الدرجة القطعية. 

تضمين الجهة المدعى عليها   -٥
الرسوم والمصاريف.

قراراً وجاهياً بحق الجهة المدعية 
وبمثابة الوجاهي بحق الجهة المدعى 

عليها أصدر وأُفهم علناً وحسب األصول 
2٠22/6/١6م قابالً لالستئناف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/٣28٥/

رقم القرار/2٤١9/ 

طالب التبليغ: أحمد الجهبل بن مطارد              

المطلوب تبليغه: عبد هللا عيادة الفناش                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -١
بين الجهة المدعية والمدعى عليه على 

السيارة موضوع الدعوى نوع/بيك 
آب/ لون خمري وأحمر تحمل اللوحة 

رقم/٥276٤6/ واعتبار عقد البيع المؤرخ 
بتاريخ 2٠22/٤/2٠ جزء ال يتجزأ من 

القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

مذكرة إخطار

بالغ رقم/١68٥/ لعام 2٠22

على السيد: أحمد الحسين بن حسين      

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 

2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/١٤١6/ المقامة 
عليك من قبل: حسن البرهو بن موسى  

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/٣6٣7/ لعام 2٠22

طالب التبليغ: أحمد حسين الحسن                      

المطلوب تبليغه: رسالن مصطفى الكلو                  

الدعوى رقم أساس/26٤/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم 
من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن 
لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/١٣9٠/

رقم القرار /١87٠/ 

طالب التبليغ: أحمد عبد هللا الحمد              

المطلوب تبليغه: مصطفى صالح العلي                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع /هونداي/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم /8998١١/
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2٠١9/9/١٠ جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/٣6٤٣/ لعام 
2٠22 م

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

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً بتاريخ 
2٠22/8/٣م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: مصطفى معيوف بن مفطي، 

بطلب: تثبيت عقد بيع سيارة.

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 إلى الرئاسة المشتركة للجنة الشؤون 
االجتماعية والعمل 

بناًء على القانون رقم/٣/ الصادر عن 
المجلس التشريعي بالطبقة بتاريخ 

2٠2١/9/١١ على عقد التأسيسي الموقّع 
بين األعضاء المؤسسين في منطقة الطبقة 
بتاريخ 2٠2١/7/١٣ وعلى اقتراح اتحاد 

الجمعيات السكنية بالطبقة بكتابة ذي 
الرقم/2٣/ بتاريخ ١٣/7/2٠2١.

                 تقرر ما يلي:

المادة ١: ترخص جمعية سكنية باسم 
جمعية اتحاد المعلمين السكنية رقم سجلها 

/2/ تاريخ 2٠22/7/2٤ وهي جمعية 
سكنية عامة مقرها منطقة الطبقة.

ومنطقة عملها ضمن حدود اإلدارة لمنطقة 
الطبقة

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

المادة 2 أهدافها 

المساهمة في تنفيذ خطة اإلدارة  أ - 
في مجال اإلسكان

ب : شراء األراضي لبناء السكن الصالح 
ألعضائها وتمليكها ألعضائها بسعر الكلفة 

ضمن اإلطار التعاوني.

 المادة ٣: ال يجوز لها البناء إال في منطقة 
عمل الجمعية التي ال تتجاوز الحدود 
اإلدارية لمنطقة الطبقة وفق األصول 

النافذة وتخضع في كافة أمورها ألحكام 
القانون رقم/٣/ لعام 2٠2١ الصادرة عن 

المجلس التشريعي.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوم من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/2٠٤٠/ لعام 
2٠22 م

على السيد: تركي الخليل العزيز الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً بتاريخ 
2٠22/8/٣م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: إسماعيل محمد العلي، بطلب: 

تثبيت بيع سيارة.

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 مذكرة إخطار

بالغ رقم/٣72٣/ لعام 2٠22

على السيد: جابر النمر بن صطام

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 

2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/٤7٤/ المقامة 
عليك من قبل: محمد محمود بن وايس

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/١6١٥/

رقم القرار/١٣٣2/ 

طالب التبليغ: جاسم خلف أبو راس             

المطلوب تبليغه: سعد هللا داوود اإلبراهيم                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /جاك / لون أبيض 
تحمل اللوحة رقم /٣١8299/طرطوس 

واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2٠١9/٣/١٥م جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في 
كوباني

رقم أساس الدعوى ١٤62 – 2٠22م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: جاسم علوش 
بن بوزو   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك عبد هللا محمد حسن، بطلب /

بجرم: تثبيت البيع بتاريخ 2٠22/8/2٤م 
الساعة ١٠ صباحاً 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/٣7٠8/ لعام 2٠22

على السيد: جمال حسين شيخ هندي

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 

2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/72٤/ المقامة 
عليك من قبل: محمد ديمان العمر

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في 
كوباني

رقم أساس الدعوى١٤٣9 – 2٠22م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: جمال كيالي 
بن عبد الرحمن   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك حسين عبد الرحمن بن بدر، بطلب/
بجرم: تثبيت بيع بتاريخ 2٠22/8/2٤م 
الساعة ١٠ صباحاً 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/٣٤٣/

رقم القرار /١7٣6/ 

طالب التبليغ: حسان حمادي بن حمادي             

المطلوب تبليغه: نبيل المختار بن فؤاد                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /مازدا / لون كريم 
ورصاصي تحمل اللوحة رقم/٥٤٤868/ 

واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2٠2١/٤/28م جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

 مذكرة: دعوى 

بالغ رقم /2٤٣٥/ لعام 2٠22

على السيد: حسن العمر بن أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 الواقع في 

2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس /٣2١٠/ المقامة 
عليك من قبل: حسن الشمالي الطياس بن 

صبحي 

بطلب: سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في 
كوباني

رقم أساس الدعوى١٥72 – 2٠22م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: حسن شيخ 
إبراهيم    

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: جاسم علو بن أحمد، بطلب/

بجرم: تثبيت البيع بتاريخ 2٠22/8/22م 
الساعة ١٠ صباحاً 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/١9٤2/ لعام 2٠22

على السيد: حسين المصطفى بن مصطفى       

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 

2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس /١٤26/ المقامة 
عليك من قبل: إبراهيم العلي بن جمعة

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/٣67٣/ لعام 
2٠22م

على السيد: خطاب األحمد الحضور إلى 
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، وذلك 

في تمام الساعة /١٠/ صباحاً بتاريخ 
2٠22/8/٣م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: حسين علي الرجب، بطلب: 

تثبيت عقد بيع.

 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 /١7٣٣/

رقم القرار/١٥92/ 

طالب التبليغ: خليف الخلف بن فهد              

المطلوب تبليغه: عبد السالم سعيد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع /كيا٤٠٠/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم /٥22١9٠/

حماة واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2٠١8/6/8 جزء ال يتجزأ من القرار.

إلزام مديرية المواصالت الرقة   -2

بتنفيذ مضمون القرار بعد انبرامه. 

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

 مذكرة دعوى 

بالغ رقم/2٤٤٤/ لعام 2٠22

على السيد: درويش أحمد األحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 

2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/٣2٣2/ المقامة 
عليك من قبل: عامر محمد الفرج

بطلب: سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس /٣66١/ لعام 
2٠22 م

على السيد: زياد جاسم الجمعة الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً بتاريخ 
2٠22/8/٣م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: حسن خلف العبد هللا، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة.

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

مذكرة إخطار

بالغ رقم /٣7١٣/ لعام 2٠22

على السيد: سليمان اإلبراهيم بن حسن

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 

2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/١٥7٤/ المقامة 
عليك من قبل: محمد نعسان بن حسن

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/٣72٤/ لعام 2٠22

طالب التبليغ: عبد العزيز الشيخو بن عبد 
هللا                       

المطلوب تبليغه: محمد مدنية بن بكري                   

الدعوى رقم أساس/26٤/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم 
من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن 
لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.

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

مذكرة إخطار

بالغ رقم /2٤٥9/ لعام 2٠22

على السيد: عبد القادر دلواني بن حسن – 
محمد غزال شيخة بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 

2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/١١٤2/ المقامة 
عليك من قبل: رياض الغانم بن حمزة

بطلب: سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار

بالغ رقم/١929/ لعام 2٠22

على السيد: عبد الكريم الخليف بن خالد       

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 

2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/١٠66/ المقامة 
عليك من قبل: زكور بدر الدين بن عبد 

العزيز   

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 

بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى 

بالغ رقم/2٤٣٠/ لعام 2٠22

على السيد: عبد الكريم المحمد بن يوسف

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 

2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/٣2٠8/ المقامة 
عليك من قبل: عقيل محمد الحميدي

بطلب: سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار

بالغ رقم/2٠١٥/ لعام 2٠22

على السيد: عبد الوهاب رمضان األحمد       

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية 
في منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 

2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األسا /١١٠6/المقامة 
عليك من قبل: غازي الحاج موسى بن 

عبد الحميد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/٣722/ لعام 2٠22

طالب التبليغ: عبد محمد العلي                       

المطلوب تبليغه: عدنان عبد العلي                   

الدعوى رقم أساس/26٤/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل/١٥/ يوم 
من اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن 
لم تحضر ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة

رقم األساس/2٥2٣/ 

رقم القرار /2٤٠8/ 

طالب التبليغ: عبد الحميد عليان مخسور             

المطلوب تبليغه: أحمد حسن األحمد                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
 /Hموضوع الدعوى نوع /هونداي١٠٠
لون أبيض تحمل اللوحة رقم/9٣٥٥7١/ 

واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2٠2٠/١/١م جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوة رقم األساس/٣٥٣٣/ لعام 
2٠22 م

على السيد: عبدالرحمن محمد علي 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 
بتاريخ 2٠22/8/٣م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: فهد عبد الفتاح النهار، 

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 األساس/22٤١/ 

رقم القرار /22٠٥/ 

طالب التبليغ: عبد هللا األحمد             

المطلوب تبليغه: خالد ناصر                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

قامشلو/ رشا علي - أكدت مسؤولة مكتب العالقات العامة، لوحدات حماية المرأة »روكسان محمد« أن استهداف القياديات الثالث في وحدات 
حماية المرأة من قبل االحتالل التركي، يعود إلى ضعفه، وعدم تحمله للثورة، التي تقودها المرأة، ووعدت بالسير على خطا الشهداء، ورفع 

رايتهم، واالستمرار في الثورة، التي قادوها، وأوصلوها إلى هذه المرحلة.

روكسان محمد: استهداف القيادات والمناضالت النسائية، 
دليل جبن الدولة التركية، ومحاربة فكرهّن الحر

المرأة اإليزيدية حطمت المؤامرة الرامية إلى إبادة الشعب اإليزيدي 

األخيرة  الفترة  في  التركي  االحتالل  يشن 
سوريا،  وشرق  شمال  على  عدوانية  هجمات 
في  ويستهدف  المسيرة،  الطائرات  عبر 
وشرق  شمال  مناطق  ضد  الممنهجة  هجماته 
سوريا، القياديين، والمناضلين، والشخصيات 
هو  فالهدف  خاص،  بشكل  والنساء  الوطنية، 
وما  كن  اللواتي،  متعمدـ  ـوبشكل  النساء  قتل 
القتال ضد داعش، ويريد  الرياديات في  زلن 
ضد  النضال  يضعف  أن  الهجمات  هذه  من 
داعش، وسد الطريق أمام الحل الديمقراطي، 

الذي تقوده المرأة.
الثاني  في  التركي  االحتالل  دولة  استهدفت 
والعشرين من شهر تموز المنصرم، القياديات 
الثالث في وحدات حماية المرأة؛ القيادية في 
تولهلدان،  جيان  اإلرهاب  مكافحة  وحدات 
روج  المرأة  حماية  وحدات  في  والقيادية 
خابور، والمقاتلة في وحدات مكافحة اإلرهاب 
أثناء  قامشلو،  طريق  على  بوطان،  بارين 
شمال  في  المرأة  ثورة  ملتقى  من  عودتهن 
قامشلو  مدينة  في  عقد  الذي  سوريا  وشرق 

بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ١9 تموز.

استهداف القيادات دليل ضعف 
الدولة الرتكية

وحول هجمات االحتالل التركي على مناطق 
المدنيين،  واستهداف  سوريا،  وشرق  شمال 
التقت  خاص،  بشكل  المناضالت  والنساء 
مكتب  مسؤولة  مع  »روناهي«  صحيفتنا 
المرأة  حماية  لوحدات  العامة  العالقات 
استهداف  بأن  بينت  حيث  محمد«  »روكسان 
وبارين  خابور،  وروج  تولهلدان،  »جيان 
ال  عمل  التركي  االحتالل  قبل  من  بوطان« 
أخالقي، وبعيد عن القيم اإلنسانية، وبأن الدولة 
التركية تعاني من أزمات داخلية خانقة، ولذلك 
شن  خالل  من  األزمات  هذه  إخفاء  تحاول 
في  وتستخدم  كردستان،  جبال  على  هجمات 
باإلضافة  أسلحة محرمة دولية  الهجمات  هذه 
أن  إلى  وأشارت  الكيمياوية،  األسلحة  إلى 

االحتالل التركي يتلقى هزائم متتالية على يد 
مقاتلي حركة التحرر الكردستانية، ولذلك يلجأ 
إلى استهداف المرأة المناضلة؛ ألنه يخشى من 

المرأة الحرة وفكرها.
بأن  روكسان،  نوهت  حديثها  متابعة  وفي 
جميع القوى تعلم بأن تركيا ارتكبت المجازر 
عفرين،  مثل  احتلها،  التي  المناطق  في 
وسري كانيه، وكري سبي/ تل أبيض، وبأنها 
من  الديمغرافي  التغير  إجراء  على  عملت 
السكان  من  واآلالف  المئات  تهجير  خالل 
من  وغيرها  المستوطنات  وبناء  االصليين، 
في  فشل  االحتالل  االحتاللية: »ألن  األعمال 
باستهداف  يقوم  موسعة،  برية  هجمات  شن 
والشخصيات  والمناضالت  المناضلين 
الطائرات  خالل  من  والمواطنين  الوطنية، 
لالحتالل  الالإنسانية  الهجمات  هذه  المسيرة، 
عن  اإلعالن  بداية  منذ  تتوقف  لم  التركي 
وشرق  شمال  في  الديمقراطية  الذاتية  اإلدارة 
سوريا وإلى يومنا هذا، ويستهدف في هجماته 
والنساء  الوطنية،  والشخصيات  المواطنين، 
القضاء  إلى  االحتالل  يسعى  خاص،  بشكل 
على اإلدارة الذاتية، ومكتسباتها، التي تحققت 
األمة  مشروع  وإفشال  الشهداء،  دماء  بفضل 
أصبحت  التي  الشعوب  وأخوة  الديمقراطية 

مثاالً يتحذى بها في العالم«.

صمت املجتمع الدويل مخٍز

من  الرغم  على  أنه  إلى  روكسان،  وأردفت 
وشرق  شمال  مناطق  على  التركية  الهجمات 

سوريا، واستهداف المدنيين تعدّ جرائم حرب 
ومخالفة للقوانين الدولية كافة، إال أن المجتمع 
الصمت،  تلتزم  اإلنسانية  والمنظمات  الدولي 
وتغفل عن أفعال الدولة التركية: »إنها ليست 
تركيا  فيها  تستهدف  التي  األولى،  المرة 
المناضالت الكرديات، وهذا العمل الالإنساني 
رأينا  الفاشية،  الدولة  هذه  على  بغريب  ليس 
كيف استهدفت المناضلة زهرة بركل وهفرين 
المناضالت  من  عقيدة وغيرهن  واألم  خلف، 
النسوة  استهداف  إلى  تلجأ  فتركيا  الكرديات، 
الحرة  المرأة  من  تخشى  ألنها  المناضالت؛ 
والمنظمة، ألنها تعلم بأن المرأة الحرة سوف 
الجرائم  هذه  كل  رغم  حراً،  مجتمعا  تبني 
ويتغزل  صامتاً،  الدولي  المجتمع  يزال  ما 

بالديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان«.

الخوف من فكرها الحر وإرادتها 
الصلبة

إذا أردت أن تحتل وطناً، وأن تجعل المجتمع 
خاضعاً وذليالً، وإن أردت أن تقتل اإلنسانية، 
أن  فعليك  األخالق  على  وتقضي  والحياة 
حريتها  من  وتجردها  المرأة،  تستهدف 
الحر  والمجتمع  الحرة  الحياة  ألن  وهويتها، 
ثورة  انطالقة  بداية  منذ  الحرة،  المرأة  نتاج 
في  الطليعي  دورها  المرأة  أخذت  آفا،  روج 
صفوف الثورة، وكانت دائماً في المقدمة، أما 
الصلبة،  إرادتها  خالل  ومن  الكردية  المرأة 
الذهنية  التخلص من  أجل  الحر ومن  وفكرها 
الرجعية قادت  المتسلطة، والعادات  الذكورية 
الثورة، وألن األنظمة الحاكمة المتسلطة، ومن 
بينها تركيا ال يقبلون بأي وجود للمرأة الحرة، 
يستهدفونها  سلطتهم  على  خطراً  ويعدونها 
قالت  ذلك  وحول  مختلفة،  وأساليب  بطرق 
روكسان: »قاومت المرأة الكردية بقيادة ثورة 
شعوب  كافة  من  النساء  وانضمت  آفا،  روج 
الثورة،  صفوف  إلى  سوريا  وشرق  شمال 
النساء انضممن بهويتهن، وثقافتهن، ولغتهن، 
في  المرأة  ثورة  خالل  من  القوية،  وإرادتهن 

أثبتت  تحققت  التي  والمكتسبات  آفا،  روج 
كلها،  األصعدة   الرئيسي على  دورها  المرأة 
لجميع  مثاالً  آفا  روج  في  المرأة  وأصبحت 
النساء األحرار في العالم، ترى تركيا ومعظم 
القوى االستبدادية بأن المرأة الحرة، والطليعية 
تشكل خطراً على حكمهم ووجودهم، فيعملون 

على استهداف النساء المناضالت«.

جيان تولهلدان... رائدة من 
رائدات ثورة روج آفا

جيان  المناضلة  أن  إلى  روكسان  ولفتت 
من  طويلة  تجربة  صاحبة  كانت  تولهلدان، 
الكفاح والنضال، وبأنها منذ بداية ثورة روج 
جبهات  جميع  في  وشاركت  رائدة،  كانت  آفا 
القتال من مقاومة الشيخ مقصود، وحتى سري 
الكثير من حمالت تحرير  قادت  كانيه، وأنها 
تمتلك  وكانت  داعش،  مرتزقة  من  المناطق 
إرادة صلبة وفكراً حراً: »كانت تعرف بحبها 
وشخصيتها  بشجاعتها  وأرضها،  لوطنها 
كانت  الطليعي،  ودورها  وبمقاومتها  المؤثرة 
حريتها،  المرأة  تحقق  أن  أجل  من  تناضل 

واستهدافها تعني استهداف ثورة المرأة«.
موضحةً في حديثها، بأن استهداف المناضالت 
الثالث من قبل تركيا، يثبت تورطها في دعم 
مرتزقة داعش: »نستنكر صمت قوات التحالف 
ترتكبها  التي  الحرب،  جرائم  ضد  الدَُّولّي 

تركيا في مناطق شمال وشرق سوريا، جيان 
تولهلدان كانت القائدة العامة لوحدات مكافحة 
اإلرهاب، كما كانت تأخذ مكانها ضمن قيادة 
التحالف  فإننا نطالب  لذا  المشتركة،  العمليات 
جرائم  ضد  ملموسة  خطوات  باتخاذ  الدّولي 
تعزية،  فبرقية  تركيا،  ترتكبها  التي  الحرب، 
ليسا  جيان،  المناضلة  استهداف  استنكار  أو 

كافيين«.
وحدات  تأسيس  من  الهدف  أن  إلى  وأردفت 
حماية المرأة، هو تنظيم المرأة والدفاع عنها، 
والمجتمع  األرض  عن  الدفاع  إلى  باإلضافة 
في  بالثورة  قمن  الالتي  والنساء  والوطن، 
روج آفا من أجل بناء مجتمع حر ديمقراطي 
وسياسي: »قامت وحدات حماية المرأة بثورة 
وأثبتت  المقاتالت،  النساء  نظمت  أخالقية، 
لذلك  النساء،  لجميع  الشرعية  القوة  بأنها 
انضمت النساء من جميع الشعوب إلى صفوف 
للمرأة  مثاالً  المرأة، وأصبحن  وحدات حماية 

المقاومة«.
مكتب  مسؤولة  محمد«  »روكسان  واختتمت 
»إن  المرأة:  حماية  لوحدات  العامة  العالقات 
خالل  من  يكون  الثالث  للمناضالت  االنتقام 
رفع مستوى المقاومة، النضال، التنظيم، الفكر 
الحر واإلرادة القوية، سنعاقب القتلة والخونة 
المتعاونين مع االحتالل، نعاهد بأننا ماضون 
وسنرفع  لهم  وسننتقم  شهدائنا،  خطا  على 
التي  الثورة،  في  سنستمر  وكذلك  رايتهم، 

قادوها ووصلوها إلى هذه المرحلة«.

الشهباء/ فريدة عمر ـ المجازر ليست بجديدة 
فتاريخها  المحتلة،  التركية  الدولة  تاريخ  في 
منها  الشعوب  بحق  باإلبادات  مليء  الفاضح 
قصابان،  نواال  شنكال،  مراش،  روبوسكي، 
وسري  سبي  كري  عفرين،  زيالن،  وادي 
شعب،  يسلم  لم  هذا،  يومنا  وإلى  كانيه، 
االحتالل  جرائم  من  مكون  أي  أو  عرق،  أو 

التركي.
المرأة  في هذا السياق تحدثت عضوة منسقية 
والتي  حسو،  سعاد  آفا  روج  في  اإليزيدية 
استهلت سعاد في بداية حديثها قائلة: »الثالث 
من آب 2٠١٤ تاريخ أسود ووصمة عار على 
جبين اإلنسانية، استنكر هذه المؤامرة الخبيثة 
بإجالل  استذكر  كما  اإليزيدي،  الشعب  بحق 
كل الضحايا والشهداء، الذين بذلوا تضحيات 

في سبيل أن تعود شنكال شامخة إلى أهلها«.

إبادة اإليزيديني

على  مرت  أعوام  »ثمانية  سعاد:  وتابعت 
سياسة  الهجوم  هذا  كان  شنكال،  مجزرة 
ومؤامرة ممنهجة في حق المجتمع اإليزيدي، 
حاكت هذه المؤامرة تركيا بالتواطؤ مع حكومة 
الكردستاني،  الديمقراطي  والحزب  العراق، 
ونفذته داعش على أرض الواقع، داعش هاجم 

شنكال أمام مرأى العالم، وأمام أعين كل من 
كردستان،  إقليم  وحكومة  العراق،  حكومة 
فبالرغم من وجود اآلالف من قوات البيشمركة 
هربت،  بل  ال  انسحبت،  أنها  إال  شنكال،  في 
ما  كل  لتنهب  داعش،  يد  بين  شنكال  وتركت 

في المنطقة«.

كان للنساء النصيب األكرب

في  اإليزيدين  بحق  داعش  فعله  ما  وحول 
في  إيزيدي  ألف   ٥٥٠« أضافت:  شنكال 
شنكال، نساء وأطفال، وكبار السن بقوا عالقين 
بين فكي ذاك الوحش المفترس /داعش/، منهم 
من قتل، ومنهم من اغتصب، والنساء أصبحن 

سبايا في األسواق«.
وأكدت: »بال شك كما في الحروب والنزاعات 

فحوالي  للنساء،  األكبر  النصيب  كان  كلها، 
قبل  من  أسرها  تم  إيزيدية،  امرأة   7٠٠٠
داعش، وحتى يومنا هذا عدد كبير من النساء، 
والكثير  مازال مصيرهن مجهوالً،  والشابات 
من النساء تم تحريرهن من قبل قسد، ووحدات 
حماية المرأة في حملة تحرير الريف الشرقي 

لدير الزور«.

شنكال تعود للحياة

قبل  من  شنكال  تحرير  »مع  نوهت:  فيما 
يمكننا  شنكال،  وبنات  وأبناء  الكريال،  قوات 
القول: بأنه عادت الحياة مجدداً إليها، وأعلنت 
ومجتمعها،  نفسها  ونظمت  المستقلة،  إدارتها 
فالمرأة اإليزيدية استطاعت أن تكون الريادية 
السياسية،  المجاالت  كل  في  مجتمعها  في 
أن  واستطاعت  والعسكرية،  واالجتماعية، 
تقود المجتمع، وتقلب الموازيين والمؤامرات، 
إبادة  إلى  كافة  وبجوانبها  تهدف  كانت  التي 
راساً  اإليزيدية  والمرأة  اإليزيدي،  المجتمع 

على عقب«.
فاإلدارة  تنتِه،  لم  المؤامرة  أن  إلى  وأشارت 
الذاتية لشنكال تتعرض بشكل مستمر للهجوم، 
محاولين إعادة أحداث عام 2٠١٤، ليس فقط 
فاالحتالل  المنطقة،  سائر  في  وإنما  شنكال 

التركي يحاول مراراً وتكراراً إبادة الشعوب، 
وكري  عفرين  في  التركي  االحتالل  وجرائم 
دليل  خير  كانيه  وسري  أبيض،  تل  سبي/ 
التركي،  االحتالل  بالمختصر  ذلك،  على 
يقوم بإتمام ما لم يستطع داعش القيام به، »لم 
يقال  كان  اإليزيديون،  نحن  نقول  أن  نستطع 
يكون  أن  كفار، وكأن مصيرنا يجب  بأننا  لنا 
بفكر  الذاتية  اإلدارة  لكن  وزواال،  إبادة  دائماً 
األمة الديمقراطية؛ احتضنت جميع الشعوب، 

واألديان، وحققت التعايش المشترك«.

نواصل النضال

وأشارت إلى: »مناطقنا تتعرض بشكل يومي 
الستهداف العدو، وخاصة في اآلونة األخيرة، 
إن االحتالل التركي يشرعن لنفسه قتلنا، كونه 
لم يُحاسب على ما يفعله، الصمت الدولي فتح 
المجال أمام تركيا الرتكاب كل هذه المجازر 

بحق الشعوب«.
فيما عزمت سعاد حسو في نهاية حديثها: »نحن 
كنساء إيزيديات، نعاهد النساء كلهن، لمواصلة 
لن  والنصر،  االحتالل  دحر  حتى  النضال 
يدهم  تطال  أن  لالحتالل، وال ألعوانه  نسمح 
إرادة  ستنتصر  أخرى،  مرة  المقدسة  أرضنا 

الشعوب وحتماً سيهزم االحتالل والفاشية«.
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خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع /هونداي/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم/٥٣١٥6٤/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2٠١8/7/٣م جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

مذكرة إخطار

في الدعوى رقم األساس/29١٤/ لعام 
2٠22م

على السيد: عبد المجيد خليل األحمد 
الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً 
بتاريخ 2٠22/8/٤م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: أيمن الشحاذة، بطلب: 

تثبيت عقد سيارة.

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

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

 مذكرة دعوى

بالغ رقم/١9٤١/ لعام 2٠22

على السيد: علي العلي بن عمر       

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/2١88/ المقامة 
عليك من قبل: ديبو عساف بن ناظم

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار

بالغ رقم/٣7٠7/ لعام 2٠22

على السيد: عمار حمو بن عبد المنعم

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/١678/ المقامة 
عليك من قبل: خالد أسعد الحسين

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى

بالغ رقم/١622/ لعام 2٠22

على السيد: فراس السعد بن أحمد علي     

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/١868/ المقامة 
عليك من قبل: خليل العلي بن عبد الرزاق 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة

رقم القرار/277٥/ 

طالب التبليغ: فواز العبد هللا بن عكاف             

المطلوب تبليغه: عليوي الضفيدع بن بهاوة                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع /جمس /  لون زيتي   
تحمل اللوحة رقم /٥27229/ واعتبار 
عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 2٠2١/6/٣م 

جزء ال يتجزأ من القرار .

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 

االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/2١22/

رقم القرار/2٠7٥/ 

طالب التبليغ: فيصل تركي المصطفى             

المطلوب تبليغه: فلك عبد الحكيم أوسي                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع /هونداي/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم /287٣82/ 

واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2٠2٠/١٠/2م جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

مذكرة دعوى

بالغ رقم/٤١٣١/ لعام 2٠22

على السيد: فيصل محمد الموسى

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/2٥92/ المقامة 
عليك من قبل: عدنان محمد الحسون

بطلب: طلب مبلغ مالي   

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في 
كوباني

رقم أساس الدعوى ١٣9٥ – 2٠22م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمد الجاسم 
بن خليف   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك فرحان العلي بن أحمد، بطلب/ 

بجرم: تثبيت البيع بتاريخ 2٠22/8/١٥م 
الساعة ١٠ صباحاً 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 صادرة عن ديوان العدالة في 
كوباني

رقم أساس الدعوى ١٥76 – 2٠22م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: ١-محمد 
الحجي بن فتحي2 -محمد عيسى بن جمعة   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

أن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك محمد الخليل عيسى، بطلب/بجرم: 
تثبيت البيع بتاريخ 2٠22/8/22م الساعة 
١٠ صباحاً 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. 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/١62١/

رقم القرار/١298/ 

طالب التبليغ: محمد العكيل بن خلف             

المطلوب تبليغه: عبد علي بن رمضان                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /شفر وليه / لون 

أسود تحمل اللوحة رقم/2٣٠66٣/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2٠١7/9/١٥ جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة

رقم األساس/2١77/ 

رقم القرار/١8١١/ 

طالب التبليغ: محمد المحمد العلي بن 
حسين             

المطلوب تبليغه: محمد اإلبراهيم بن أحمد                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع /مازدا/ لون 
جردوني تحمل اللوحة رقم /7٤2١96/ 

واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2٠2١/8/١٥م جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة

رقم األساس/١76٤/ 

رقم القرار/١9٠١/ 

طالب التبليغ: محمد خليل حسو             

المطلوب تبليغه: عبد الحميد الحمادي بن 
خليل                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع /هونداي/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم/7٥٠٤٥8/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2٠١8/6/22م جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوما من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

 مذكرة دعوى

بالغ رقم /٣7١7/ لعام 2٠22

على السيد: محمد عكوش بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/22٠2/ المقامة 
عليك من قبل: محمود صبحي الفرج

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.  

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

 مذكرة إخطار

بالغ رقم/١٥7٤/ لعام 2٠22

على السيد: محمد علي صفر الحسين    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/١٣9٠/ المقامة 
عليك من قبل: يونس كراف بن محمد علي 

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/١٣٥١/

رقم القرار/2٠8٠/ 

طالب التبليغ: محمد عوض الحمدو             

المطلوب تبليغه: محمد مصطفى اإلبراهيم                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع / هونداي/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم /٤6٥٠8٥/ 

واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 
2٠١9/7/١٥م جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم القرار/2١78/ 

طالب التبليغ: محمد غالب عمر رشيد             

المطلوب تبليغه: حسين حسين الدرويش 
األحمد                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /نيسان/ لون أبيض 
تحمل اللوحة رقم/٥١١٣٤8/ واعتبار عقد 
البيع المؤرخ بتاريخ 2٠2١/١/١7م جزء 

ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في 
كوباني

رقم أساس الدعوى ١٥7٠ – 2٠22م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: محمود 
إسماعيل إسماعيل    

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

أن موعد النظر في الدعوى التي إقامها 
عليك محمد وحيد حمي، بطلب/ بجرم: 

تثبيت البيع بتاريخ 2٠22/8/22م الساعة 
١٠ صباحاً فعليك أن تحضر في الوقت 

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

إال تجري بحقك المعاملة القانونية. 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/١٤2٠/

رقم القرار/١27١/ 

طالب التبليغ: محمود شيخ عيسى بن محمد             

المطلوب تبليغه: محمد األحمد بن صالح                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع / كيا  /تكسي لون 
أصفر  تحمل اللوحة رقم /8٥6١7٠/ 

واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2٠١9/2/٤م جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

مذكرة إخطار

بالغ رقم/6٣٣/ لعام 2٠22

على السيد: محمود قرقناوي بن علي    

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس /٤٤٤/ المقامة 
عليك من قبل: حسن الكليل بن عبد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى

بالغ رقم/٣7١2/ لعام 2٠22

على السيد: محمود مكي بن حسن

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/2١98/ المقامة 

عليك من قبل: عبد العبو العساف

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة

رقم األساس/١٥99/ 

رقم القرار /879/ 

طالب التبليغ: مصطفى العفر بن حمدو             

المطلوب تبليغه: محمد القاسم بن صطوف                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع /مازدا/  لون 
رصاصي  تحمل اللوحة رقم /8١١٠26/
حماة واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2٠2٠/١١/2م جزء ال يتجزأ من القرار .

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

 مذكرة دعوى

بالغ رقم/٣7١٠/ لعام 2٠22

على السيد: مصطفى بكرو بن عارف - 
فطينة علي بنت عبد الكريم

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/22٠2/ المقامة 
عليك من قبل: حسان مصطفى إبراهيم

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/2922/

رقم القرار/22٣١/ 

طالب التبليغ: مصطفى حاجي بن بوزان              

المطلوب تبليغه: حسن عجوز بن زكريا                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /سكودا/ لون أبيض 

تحمل اللوحة رقم /76٣68٣/ واعتبار 
عقد البيع المؤرخ بتاريخ 2٠2٠/٥/١6 

جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

 مذكرة دعوى

بالغ رقم/٣7١8/ لعام 2٠22

على السيد: مصطفى عبد القادر بن عمر

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/22٠6/ المقامة 
عليك من قبل: محمود صبحي الفرج

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.  

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

مذكرة إخطار

بالغ رقم/٣72٠/ لعام 2٠22

على السيد: مصطفى معيوف بن عبد 
العزيز

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/2١82/ المقامة 
عليك من قبل: عبد الملك الشيخ بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/2898/

رقم القرار/2٥٣7/ 

طالب التبليغ: موسى العضيب بن علي              

المطلوب تبليغه: نوري العيسى ين عيسى                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /جاك١٠2٠/ لون 

أبيض تحمل اللوحة رقم /٥68١٤٣/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2٠١7/١/١ جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

مذكرة دعوى                            

بالغ رقم/٥28/ لعام 2٠22

على السيد: يسرى خليل المصري   

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج ديوان غرفة 2 بتاريخ 2٠22/8/١١م

للنظر بالدعوى األساس/782/ المقامة 
عليك من قبل: محمود الشيخ بن محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/٣72١/ لعام 2٠22

طالب التبليغ: يوسف الهالل بن علي                      

المطلوب تبليغه: عبد الرحيم مغالج بن 
أحمد                  

الدعوى رقم أساس/26٤/ والمحسومة 
بالقرار القاضي من حيث النتيجة بما يلي:

/تثبيت بيع سيارة/

ولك حق االستئناف خالل /١٥/ يوم من 
اليوم التالي بعد تبلغك الحكم وإن لم تحضر 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة

رقم األساس/٥١١/ 

رقم القرار /٥١6/ 

طالب التبليغ: يوسف حمد العكيل             

المطلوب تبليغه: غازي عويد السويدان                      

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -١
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 

موضوع الدعوى نوع /شفر ليه/ لون 
أزرق تحمل اللوحة رقم/٥٣6١١١/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ بتاريخ 

2٠2٠/7/١7م جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -٣
والمصاريف.

خالل مدة أقصاها /١٥/ يوماً من تاريخ 
النشر في الجريدة.

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

مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم األساس/٣66٣/ لعام 
2٠22 م

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

وذلك في تمام الساعة /١٠/ صباحاً بتاريخ 
2٠22/8/٣م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: علي محمد الجمعة، بطلب: 

تثبيت عقد بيع سيارة.

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة. 

قامشلو/ رشا علي - في الذكرى الثامنة لمجزرة شنكال 2014 تتوضح معالم المقاومة، لدى الشعب اإليزيدي في استمرارية لتنظيم نفسه أكثر في 
مواجهة مؤامرة أخرى، إال أن عدم اعتراف المجتمع الدولي بتلك المجزرة على أنها »إبادة« تزيد المساعي نحو مجازر أخرى.

تمسك اإليزيديين بتاريخ ونهج المقاومة.. الضامن 
األساسي لقوتهم وبقائهم

حماية الطفولة من السلوكيات الخاطئة.. مسؤولية من..؟!

تعرض الشعب اإليزيدي للكثير من المجازر، 
على  والفرمانات  الجماعية،  اإلبادات  ومن 
 ،7٣ الـ  الفرمان  آخرها  وكان  التاريخ،  مر 
عام 2٠١٤،  آب  من  الثالث  في  الذي حصل 
حيث شن مرتزقة داعش، الذين كانوا يتلقون 
أردوغان  التركية، ورئيسها  الدولة  الدعم من 
اإليزيدي،  الشعب  على  وحشية  هجمات، 
وارتكبت أبشع المجازر بحق اإليزيدين، وقد 
ُسّطر هذا الهجوم على صفحات العار للتاريخ 

اإلنساني.
التي  الوحيدة،  التركي  االحتالل  دولة  تكن  لم 
شنكال،  على  للهجوم  داعش  بدعم  عالقة  لها 
فالدولة  اإلنسان،  قبل  األرض  واغتصاب 
أيضاً  كردستان،  إقليم  وحكومة  العراقية، 
الشعب  تجاه  األخالقية  المسؤولية  يتحمالن 
اإليزيدي في شنكال، فكال الطرفين لم يحركا 
ساكناً لدى الهجوم، بقيا متفرجين، لما يحصل 
العريق،  بتاريخه  المعروف  الشعب  لهذا 
وانسحاب ١7٠٠ مرتزقة من مرتزقة حزب 
الديمقراطي الكردستاني، الذين كانوا منتشرين 
في قضاء شنكال، منذ بداية الهجوم الداعشي، 
أيدي  بين  مجهول  لمصير  الشعب  وترك 
مرتزقة داعش، خير مثال فاضح، لتواطؤ تلك 

األطراف بذلك الهجوم.

مقاومة الشعب اإليزيدي 
التاريخية

الشعب اإليزيدي الذي تعرض إلبادة جماعية، 
النساء،  والستعباد  ولالغتصاب،  وللسبي، 
كل  ذاكرة  في  خالدة  كلها، ظلت  الصور  تلك 
بأنها  الفرمان، ووصفوها  إيزيدي، شهد على 

األبشع على مر تاريخهم.
وحول الذكرى الثامنة لمجزرة إبادة اإليزيدين 
التقت صحيفتنا »روناهي« مع عضوة منسقية 

»هدية  آفا،  روج  في  اإليزيدية  المرأة  اتحاد 
الشعب  تعرض  إلى  أشارت  حيث  شمو« 
من  كثيرة  وإلبادات  لمؤامرات،  اإليزيدي 
الدول، والقوى االستعمارية منذ القدم، مؤكدة 
شنكال،  في  القوية  الشعب  إرادة  بفضل  أنه 
هويتهم،  وعن  أرضهم،  عن  تخليهم  وعدم 
فشلت  وبمعتقداتهم،  بدينهم  الكبير  وإيمانهم 
شنكال:  ضد  حيكت  التي  كلها،  المؤامرات 
التاريخ،  »تعرض الشعب اإليزيدي على مر 
وإلى يومنا هذا للكثير من المجازر، والهجمات 
الوحشية، والهدف من ارتكاب المجازر بحق 
الشعب اإليزيدي، هو إبادة الشعب اإليزيدي، 
وإنهاء وجوده، وبالتالي القضاء على الوجود 
الكردي، ولكن بفضل مقاومة الشعب، وتمسكه 
جميع  باءت  وبثقافته،  وبتاريخه،  بأرضه، 
موطن  هي  شنكال  فجبال  بالفشل،  هجماتهم 
اإليزيدين، وعرين األبطال، وعلى صخورها 
وكانت  والمحتلين،  الغزاة،  سيوف  تتكسر 
درعاً احتمى بها آالف اإليزيدين، عندما فروا 

من مرتزقة داعش«.

املجزرة األكرث دموية

على  الداعشي  الهجوم  أن  من  الرغم  على 
شنكال في الثالث من آب 2٠١٤، كان األكثر 
إجراماً وتأثيراً على الشعب اإليزيدي، إال أن 
المقاومة،  بنهج  وتمسك  يستسلم،  لم  الشعب، 
حتى اليوم وتمكن من تنظيم نفسه في مواجهة 
هدية  أوضحته  ما  هذا  جديدة،  مؤامرات  أي 
»قام  المجزرة:  تلك  بالحديث عن  في سردها 
آالف  المدنيين، وخطف  آالف  بقتل  المرتزقة 
الشعب  يستسلم  لم  ذلك  كل  ورغم  النساء، 
اإلدارة  وأسس  المرتزقة،  وقاوم  اإليزيدي، 
القوات  إلى  باإلضافة  الديمقراطية،  الذاتية 
العسكرية )وحدات حماية شنكال(، كما أسس 
مؤسسات خاصة بالمرأة، والمجتمع باإلضافة 

إلى المؤسسات الخدمية«.
اإلقليمية،  والدول  القوى  عن  هدية  وكشفت 
أو  بطريقة،  داعش  مرتزقة  دعمت  التي 
 ،2٠١٤ عام  مجزرة  تنفيذ  أجل  من  بأخرى 
العراقية،  الحكومة  »فتحت  اإليزيديين:  بحق 
لمرتزقة  الطريق  كردستان  إقليم  وحكومة 
داعش لدخول شنكال، وقدمت الدولة التركية 
المجازر  ارتكاب  أجل  من  للمرتزقة  الدعم 
وبقيت  عليهم،  والقضاء  اإليزيدين،  بحق 
الدول والقوى صامتة أمام بشاعة المجازر في 

شنكال«.

غفلة املجتمع الدويل املتعّمدة

حقوق  ومنظمات  الدولي،  المجتمع  يزال  ما 
اإلنسان صامتة تجاه األعمال اإلجرامية بحق 
الشعب اإليزيدي، على الرغم من وجود دالئل، 
واثباتات بتورط جهات دولية وإقليمية بمجزرة 

التي  بالمجزرة،  تعترف  لم  حيث  شنكال، 
تعترف  ولم  اإليزيدي،  الشعب  بحق  حصلت 
موقف  أي  تبِد  لم  أنها  حتى  الذاتية،  بإدارتهم 
الذي  األمر  الجريمة،  تلك  مرتكبي  لمحاسبة 
شنكال،  أبناء  أن  من  الرغم  بأنه على  يكشف 
شؤونهم  ويديرون  أنفسهم،  بحماية  يقومون 
وغيرها  والخدمية  والسياسية،  العسكرية، 
تقف  االستعمارية  القوى  أن  إال  الشؤون  من 
باحتاللها  ويرغبون  شنكال،  في  الشعب  ضد 
لفتت  ما  هذا  األصيل،  شعبها  على  والقضاء 
المجتمع  يقف  »لماذا  وتساءلت:  هدية  إليه 
صامتين  اإلنسان  حقوق  ومنظمات  الدولي 
ادعائهم،  زيف  على  يدل  هذا  اليوم؟  هذا  إلى 
على  مكان  كل  في  اإلنسانية  يحمون  بأنهم 
وجه األرض، مجزرة عام 2٠١٤ في شنكال 
والمجتمع  اإلنسانية،  جبين  على  عار  وصمة 
الدولي، فعلى الرغم من مرور ثماني سنوات 
على المجزرة، إلى اآلن ما يزال مصير الكثير 
النساء، والرجال اإليزيدين مجهوالً، كما  من 
تم  الذين  اإليزيدين،  أطفال  من  الكثير  أن 
تدريبهم  يتم  داعش،  مرتزقة  قبل  من  أسرهم 
الشعب،  محاربة  أجل  من  المرتزقة  قبل  من 

والدين اإليزيدي«.

التنظيم أساس االنتصار

وأشارت إلى القوى، التي دعمت أهالي شنكال 
أبناء  األمر، وقف  في محنتهم »عندما تطلب 
الشعب الكردي إلى جانب الشعب اإليزيدي في 
شنكال، توافد المئات من مقاتلي حركة التحرر 
الكردستانية، ووحدات حماية الشعب، والمرأة 
الكثير  واستشهد  عنها،  ودافعوا  شنكال،  إلى 

منهم في سبيل حماية الشعب في شنكال«.
واختتمت »هدية شمو« عضوة منسقية اتحاد 
»على  حديثها  آفا  روج  في  اإليزيدية  المرأة 
أكبر  بشكل  نفسه،  تنظيم  اإليزيدي  الشعب 
بثأر  واألخذ  الهجمات،  وجه  في  للوقوف 
النساء اإليزيديات اللواتي، تم أسرهن من قبل 
في كل  الكردي  الشعب  أبناء  المرتزقة، على 
ألن  اإليزيدي،  للشعب  الدعم  يقدم  أن  مكان 
بل  فقط،  اإليزيدي  الشعب  ليس  العدو،  هدف 

القضاء على الكرد كلهم«.

الطفولة  مرحلة  تعد   - محمد  أمل  آغا/  جل 
األساس  الحجر  فهي  المراحل،  أهم  من 
المراحل  من  وكغيرها  الفرد،  لبناء شخصية 
عوامل  بعدة  يتأثر  الفرد  فإن  العمرية، 
المنحى  على  يقوم  ال  تجعله  أن  شأنها  من 
فيها  ينشأ  التي  المحيطة،  والبيئة  الصحيح، 
كبير، وفعال على  بشكل  تؤثر  والتي  الطفل، 
حتى  أو  السلبيات،  ناحية  من  سواء  نشأته 

اإليجابيات.

تعد األسرة والمدرسة من أهم المصادر، التي 
وسلوكياتهم،  اتجاهاتهم  األطفال  منها  يقتبس 
واألساس السليم لتربية األطفال، يعني مجتمعاً 
ولكن  والثغرات،  المشاكل  من  خالياً  معافًى 
السليمة لدى األطفال،  السلوكيات غير  بعض 
من  حتى  وال  األسرة،  محيط  من  تأتي  ال  قد 
نتيجة  ينهلها  قد  المدرسة،  في  التعليمية  البيئة 
أو  به،  المحيطة  الشاسعة  بالبيئة  االختالط 
لنا  وفرته  الذي  الهائل،  االنفتاح  نتيجة  حتى 
الشبكة العنكبوتية »االنترنت« على الثقافات، 

والبيئات األخرى.
انتشرت  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وفي 
بعض العادات السلبية لدى األطفال، وخاصةً 
من  البالد  به  تمر  الذي  الوضع،  ظل  في 
نتيجة  فكانت  اقتصادية،  وأزمات  حروب، 
سلبي،  بشكل  األطفال  فئة  تأثر  األحداث  هذه 
التي  السلبيات،  بعض  ذلك  جراء  ونشأت 
يجب العمل على التخلص منها، وإيجاد حلول 

جذرية للحد من انتشارها، مثل السرقة، وحمل 
السالح وحتى التدخين، وبصدد هذا الموضوع 
وفئات  األهالي  »روناهي«  صحيفتنا  التقت 
الظواهر  بعض  عن  أكثر  للحديث  المجتمع 
السلبية المكتسبة عند األطفال، وكيفية العمل، 

وخطوات حل المشكلة.

مسؤولية األرسة يف الرتبية

أطفال:  لثالثة  أم  وهي  العلو،  أمل  حدثتنا 
صعبة  الراهن  الوقت  في  األطفال  »رعاية 
المجهود؛  من  الكثير  لبذل  وتحتاج  للغاية، 
لتفادي وقوعهم في األخطاء، واكتساب صفات 
ال  ممن  مناطقنا،  في  األطفال  بعض  سلبية، 
يدخنون والبعض اآلخر  يتجاوزن ١2 عاماً، 
يحترف السرقة وغيرها من الصفات السلبية، 
التي تؤدي إلى عدم استقرار المجتمع، فاألسرة 

لألطفال  توضح  أن  يجب  الذي  المنبر،  هي 
كيفية التميز بين الخطأ، والصح«.

وتابعت أمل: »سوء معاملة الطفل ضمن إطار 
الواجب  من  لذا  سيئة؛  عادات  تكسبه  عائلته، 
هذا  مع  التعامل  تحسين  األطفال  ذوي  على 
وتفهم  للطفل،  واالستماع  الصغير،  الكائن 
سيئة  عادة  اكتسابه  إلى  أدى  الذي  السبب، 
هي من أولى خطوات حل المشكلة، والشرح 
المفصل لعواقبها، ستؤدي إلى تخلي هذا الطفل 

من حيثيات الصفة السيئة المكتسبة«.

املدرسة هي املؤسسة الرتبوية 
الثانية

ومن جهته، حدثنا المعلم التربوي محمد علي، 
المدرسة  عاتق  على  يقع  الذي  الواجب  عن 
األطفال  لجوء  من  للحد  التربوية  والمؤسسة 
تحل  »المدرسة  بقوله:  شائعة  سلبية  لعادات 
تربية  حيث  من  العائلة  بعد  الثاني  المركز 
التي  المرحلة،  هي  الطفولة  مرحلة  األطفال، 
يتم فيها زرع القيم النبيلة، والعادات اإليجابية 
المستحبة في فكر، ونفوس األطفال، لذا على 
األهالي، وعلى المدرسين، الذين يقومون على 
ودقيقة  محددة،  خطط  رسم  األطفال  تربية 
لكيفية نقل األمور اإليجابية إلى ذهن الطفل«.

وأردف محمد علي قائالً: »نتعامل من خالل 
يمتلكون  الذي  الطالب،  من  الكثير  مع  عملنا 

وتدخين،  وسرقة،  تنمر،  من  سلبية  صفات 
وهنا  الغير،  على  بالضرب  االعتداء  وحتى 
يكمن دورنا بالتعاون مع األسرة لبيان سلبيات 
أطفال  المستقبل،  في  ونتائجها  األفعال،  هذه 
لهؤالء  التربية  لنحسن  الغد  بناة  هم  اليوم 

األفراد الصغار لضمان غد أفضل«.

رأي أخصائية تربوية

الخاصة،  التربية  أخصائية  أشارت  وبدورها 
المتتالية،  األزمات  أن  إلى  حصرية  ميسم 
حروب،  من  البالد  لها  تعرضت  التي 
وأمراض جعلت الطفل يتعلم من خالل التقليد 

»هناك  بقولها:  سلبية  صفات  والمحاكاة، 
والحل  األطفال،  اكتسبها  كثيرة  صفات سلبية 
من  يأتي  الصفات  هذه  من  للتخلص  الوحيد 
ذلك  ويتم  للمشكلة،  المباشر  التدخل  خالل 
التعويض  هي  األولى:  طريقتين،  خالل  من 
من  الطفل  حرمان  على  تقوم  والتي  السلبي، 
بعض المزايا، والطريقة الثانية: هي التعويض 
خالل  من  النصائح  تقديم  وهي  اإليجابي، 

جلسات الدعم النفسي«.
مع  التعامل  »يجب  الحصرية:  ميسم  وتابعت 
السلبية  الصفات  بعض  يحمل  الذي  الطفل، 
بطريقة بعيدة عن العنف؛ ألنه اكتسبها بطريقة 
األسس  على  الطفل  تربية  ويجب  طبيعية، 

السليمة، التي تُبعده عن السلوكيات السلبية«.
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إخبارية  وكاالت  أفادت  ـ  األخبار  مركز 
قوات  بين  اشتباكات  باندالع  محلية، 
المرتزقة  والمجموعات  السورية  الحكومة 
“خفض  منطقة  في  لتركيا  الموالية 

التصعيد” غربي سوريا.
ونقلت مصادر عسكرية، بأن أرياف حماة 
وحلب وإدلب، شهدت اشتباكات وعمليات 
إضافة  دون  الطرفين،  بين  متبادلة  قصف 

معلومات ما إن وقعت خسائر بشرية.
حيث استهدفت القوات الحكومية بنحو 8٠ 
وبلدات  قرى  وصاروخية  مدفعية  قذيفة 
وكنصفرة  وسفوهن  وكفرعويد  الفطيرة 
جنوبي  الزاوية  بجبل  والرويحة  وبينين 
والسرمانية  الناقوس  وقريتي خربة  إدلب، 

غربي حماة.
فيما قصف مرتزقة “الفتح المبين” الموالي 
لتركيا والتي تضم مرتزقة “الجبهة الوطنية 
بقذائف  الشام”،  تحرير  و”هيئة  للتحرير” 
الحكومية  القوات  مواقع  الثقيلة  المدفعية 

في الفوج ٤6 غرب حلب، وقرية المالجة 
جنوب إدلب.

التركي  الروسي  االتفاق  من  وبالرغم 
على “خفض التصعيد” في مناطق غربي 
بين  المتبادلة  االشتباكات  تتصاعد  سوريا، 
القوات الحكومية والمجموعات المرتزقة، 
ومادية  بشرية  خسائر  وقوع  عن  تسفر 

تطال المناطق المدنية.

السورية  الحكومة  اتخذت  ـ  األخبار  مركز 
من  التركية  الجنسية  حاملي  بإلزام  قرار 

السوريين لمراجعة فرع فلسطين األمني.
وفي التفاصيل فقد أصدرت حكومة دمشق 
من  السوريين  المواطنين  يلزم  تعميماً 
 2٠١١ عام  بعد  التركية  الجنسية  حاملي 
بالعاصمة  األمني  فلسطين  فرع  مراجعة 

دمشق.
السوريين  المواطنين  على  أصبح  وبذلك 
عام  منذ  التركية  الجنسية  على  الحاصلين 
مراجعة  الجديد  التعميم  بموجب   ،2٠١١
المراجعة  قرار  كان  أن  بعد  فلسطين  فرع 

الجنسية  على  الحاصلين  يشمل  سابقاً 
التركية، منذ عام 2٠١7 فقط.

أوساط  بين  جدالً  القرار  هذا  وأثار 
حصلوا  الذين  أولئك  وخاصةً  السوريين، 
متفرقة  أوقات  في  التركية،  الجنسية  على 

منذ بداية وصولهم إلى تركيا.
وكان برلمان حكومة دمشق اعتبر في عام 
سوري  مواطن  ألي  يحق  ال  بأنه   2٠١6
أسماها  مما  أخرى  جنسية  على  الحصول 
جانب  إلى  الحرب  أثناء  معادية  دوالً 

الجنسية السورية.

الكوادر الطبية في مناطق االحتالل 
التركي ترفض العمل

جرحى مدنيين باستهداف سيارة لنقل مياه الشرب 
في جبل الزاوية 

اشتباكات متبادلة في أرياف 
حماة وحلب وإدلب

قرار ُيلزم حاملي الجنسية التركّية من 
السوريين مراجعة فرع فلسطين

من  العشرات  اعتصم  ـ  األخبار  مركز 
وعفرين  الباب  أرياف  في  الطبية  الكوادر 
والراعي شرق حلب، احتجاجاً على تفاوت 
والسوريين  األتراك  األطباء  بين  الرواتب 
مع  مطالبهم،  تحقيق  حتى  العمل  ورفضوا 
االتحاد  من  تأتي  النقدية  الكتلة  أن  العلم 

األوروبي.
كادر  أفراد  إن  محلية  مصادر  وقالت 
الباب خرجوا في وقفة احتجاجية  مستشفى 
على تدني األجور، مطالبين برفع الرواتب 
أفراد  يتقاضاها  التي  بالرواتب  ومساواتها 
في  المتواجدين  التركية  الطبية  الكوادر 

المنطقة.
الوقفة،  أثناء  في  أنه  المصادر  وأكدت 
هاجمت مجموعة من عناصر شرطة الباب 
عدداً من الناشطين اإلعالميين والمصورين 

الذين كانوا يغطون الحدث.
وأوضحت أنه بعد االعتداء على اإلعالميين 
دون  باأليدي،  الطرفين  بين  شجار  اندلع 

وقوع إصابات خطرة.
والتمريض  األطباء  نقابة  وأصدرت 
ومجلس وجهاء مدينة الباب بيانات تضامن، 
السوري،  الصحي  القطاع  في  العاملين  مع 
الكوادر  على  الواقع  الظلم  رفض  مؤكدين 

الطبية، وتأييدهم للمطالب المشروعة.
منطقتي  في  الطبية  الكوادر  خرجت  كما 
مماثلة  احتجاجية  بوقفة  والراعي،  عفرين 

أمام مستشفى عفرين والراعي، طالبوا فيها 
التي  باألجور  ومساواتها  أجورهم،  بزيادة 

يتقاضاها أفراد الكوادر الطبية التركية.
وشهدت مختلف المناطق، في شمال غربي 
تدني  على  مماثلة  احتجاجات  سوريا، 
األجور، خالل األشهر والسنوات الماضية، 
خصوصاً في القطاعين الصحي والتعليمي.

المرصد  نشطاء  وثّق  ـ  األخبار  مركز 
السوري لحقوق اإلنسان، مقتل عنصر من 
قوات الحكومة السورية برصاص مرتزقة 
محور  على  المبين”  “الفتح  عمليات  غرفة 

حرش كفرنبل بريف إدلب.
على صعيد متصل، استهدفت قوات حكومة 
مياه  لنقل  سيارة  موجه  بصاروخ  دمشق 

قريتي  بين  الواصل  الطريق  الشرب، على 
ريف  في  الزاوية  بجبل  سنيل  ودير  شنان 
مواطنين  ثالثة  إصابة  إلى  أدى  مما  إدلب، 

بجروح بعضها خطيرة.
مرتزقة  أن  إلى  السوري  المرصد  وأشار 
الوطني”  لـ”الجيش  التابع  النصر  جيش 
الحكومة  دروع  مضاد  قاعدة  استهدفوا 

في  المنارة  قرية  محور  على  السورية 
منطقة سهل الغاب بريف حماة، ما أدى إلى 
تدميرها، وإصابة عدد من الجنود من طاقم 

القاعدة بجروح متفاوتة.
كما حلقت طائرة حربية روسية في أجواء 
منطقة كنصفرة بريف إدلب، وقصفت قوات 
بريف  تعال  كفر  قرية  السورية  الحكومة 

حلب، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.
تلك  من  مرتزق  مقتل  نشطاء  ووثّق 
المجموعات وهو من أبناء قرية بلشون بجبل 
الزاوية، نتيجة قصف مدفعي من قبل قوات 
حكومة دمشق، أثناء توجهه إلى األراضي 
الزراعية قرب خطوط التماس على محور 
دير سنبل بريف إدلب، كما استهدفت قوات 
الحكومة السورية بالرشاشات الثقيلة، نقاط 
ريف  في  المرتزقة  المجموعات  تمركز 

حلب الغربي.

مركز األخبار ـ اختطف االحتالل التركي ومرتزقته خالل الشهر المنصرم 43 مواطنًا بينهم خمسة 
مسنين وأربع نساء، وقطعوا 3300 شجرة، ناهيك عن بناء مستوطنة جديدة في ناحية جندريسه، 

واستشهد خمسة أشخاص في مقاطعة عفرين المحتلة.

انتهاكات عدة لالحتالل التركي خالل شهــر تمــــوز 
بعفرين المنصرم 

ارتكاب  ومرتزقته  التركي  االحتالل  يواصل 
بهدف  وطبيعتها  عفرين  أهالي  بحق  الجرائم 
المنطقة  وتتريك  الكردية  الهوية  على  القضاء 

تمهيداً لقضمها وضمها إلى تركيا.
 – عفرين  اإلنسان  حقوق  منظمة  وحسب 
سوريا، ومصادر محلية فقد اختطف االحتالل 
التركي ومرتزقته خالل شهر تموز المنصرم 
٤٣ مواطناً بينهم خمسة مسنين وأربع نساء في 

مقاطعة عفرين المحتلة.
لها،  التابعة  والقرى  جندريسه  ناحية  ففي 
التركي  االحتالل  استخبارات  اختطفت 
العسكرية«  »الشرطة  من  ومرتزقتها 
تسعة  السياسي«  و«األمن  مراد«  و«السلطان 

مواطنين.
راجو  وناحيتي  عفرين  مدينة  مركز  في  أما 
اختطفت  فقد  لها،  التابعة  والقرى  وشرا 
ومرتزقتها  التركي،  االحتالل  استخبارات 

العسكرية  و«الشرطة  الشامية«  »الجبهة 
والمدنية« ١7 مواطناً بينهم أربعة مسنين.

التابعة  والقرى  وماباتا  شيراوا  ناحيتي  وفي 
لهما، اختطفت االستخبارات التركية ومرتزقة 
الشام«  و«أحرار  العسكرية«  »الشرطة 
مواطناً   ١7 الفاتح  و«محمد  و«الحمزات«، 

بينهم أربع نساء.
خمسة  استشهد  المنصرم  الشهر  وخالل 
منظمة  وفق  نساء،  ثالث  بينهم  أشخاص 
حقوق اإلنسان عفرين – سوريا. ففي الخامس 
جثمان  على  ُعثِر  المنصرم،  تموز  شهر  من 
من  عاماً(   ٥٠( عيسو  الرحمن  عبد  المواطن 
مقاطعة  لمركز  التابعة  معراته  قرية  أهالي 
القريبة  االرتوازية  اآلبار  إحدى  في  عفرين، 

من القرية بعد اختفائه عدة ساعات.
وفي التاسع من الشهر ذاته، ُعثِر على جثمان 
عاماً(   2٣( بركات  عمر  جيهان  المواطنة، 

منتحرة في بيتها في قرية جوبان التابعة لناحية 
من  وهي  طفل  ولديها  متزوجة  وهي  راجو، 

أهالي قرية صوغانكه.
وفي ١١ تموز، ُعثر على جثمان ابنة المواطن 
وعليها  منتحرة  وهي  )١7عاماً(  ديب  محمد 

عالمات الضرب المبرح.
وحسب مصادر منظمة حقوق اإلنسان عفرين 
مرتزقة  متزعمي  أحد  أقدم  فقد  سوريا   -
قرية  في  زوجته  قتل  على  التركي  االحتالل 

شيخ بلو التابعة لناحية راجو.
 - عفرين  اإلنسان  حقوق  منظمة  وذكرت 
التركي  االحتالل  جيش  أن  أيضاً  سوريا، 
استأنف خالل شهر تموز المنصرم بناء الجدار 
التي  القرى  امتداد  على  العازل  اإلسمنتي 
تحتلها في مقاطعة عفرين، باإلضافة إلى قطع 
المرتزقة ٣٣٠٠ شجرة معظمها أشجار زيتون 

في نواحي راجو وشرا وشيه وجندريسه.

قرية  في  جديدة  مستوطنة  االحتالل  بنى  كما 
على  وذلك  جندريسه  لناحية  التابعة  سيدانكه 

أراضي زراعية عائدة للمهجرين.
عمليات  إن  المنظمة،  قالت  التفاصيل  وعن 
البناء بدأت قبل أكثر من شهر، حيث تم إنجاز 
بناء أكثر من أربعين منزالً حتى اآلن، هذا وال 

تزال عمليات البناء مستمرة حتى اليوم.
وتبنى المستوطنة على أرض زراعية خصبة، 
مساحتها أربعة هكتارات تقع في قرية سيدانكه 
ورفعتية  حميلكة  قريتي  بين  فاصلة  بمنطقة 

شرقي ناحية جندريسه، وتعود ملكيتها ألوالد 
المرحومين مجيد ومراد منان، من أهالي قرية 

شيخوتكا.
»عبدو  المتزعم  المرتزق  المشروع  ويدير 
عينجارة  قرية  أهالي  من  مستوطن  زمزم« 
مرتزقة  متزعمي  أحد  ويعد  حلب،  بريف 
يتلقى  والذي  الزنكي«،  الدين  نور  »حركة 
وتدعى  كويتية   – قطرية  منظمة  من  تمويالً 
»المنظمة اإلسالمية« والتي تفتتح مركزاً سرياً 
لها في أحد المنازل على طريق قرية حمام في 

ناحية جندريسه.

الحملي السكري 

حشو األسنان

فوائد الموز

د. غزالة شويش

إن سُّكري الَحْمل هو اضطراب في تحّمل، أو 
مرض ُسكري حقيقي يظهر أو يُشّخص للمرة 

األولى خالل الَحْمل.
الوالدة تحديد حالة  يجب بعد ستة أسابيع من 

المرأة من جديد وفقًا إلحدى الفئات اآلتية:
ـ مرض الُسكَّري.

في  خلل  عند  الغلوكوز  بدرجة  اضطراب  ـ 
تحّمل الغلوكوز. 

حاالت  في  األمر  هو  كما  الَحْمل  سكر  في  ـ 
إفراز  يكون  السكري نوع 2  المؤدية لظهور 
التغلّب على  قادر على  اإلنسولين وحده غير 
مقاومة اإلنسولين مما يجعله يظهر بشكل عام 

في الثلثين الثاني والثالث للحمل.

أعراض السكري الحميل

النساء  من  العظمى  الغالبية  لدى  تظهر  ال 
أعراض  أي  الَحْمل  بسكري  المصابات 
للمرض، قد تاُلحظ بعضهن األعراض اآلتية:

ـ العطش بشكل كبير.
ـ الجوع بنسبة تفوق عن العادة.

ـ الحاجة للتبول أكثر من الالزم.

أسباب وعوامل خطر السكري 
الحميل

الخطر  وعوامل  األسباب  أهم  اآلتي  في 
للسكري الحملي:

١ـ سبب السكري الحملي
تُصعّب  هرمونية  تغييرات  الَحْمل  في  تحدث 
في  الَحْمل  يُْحِدُث  حيث  الغلوكوز،  تحّمل 
يؤدي  فيسيولوجي  إجهاد  حالة  المرأة  جسم 
واألدرينالين،  اإلجهاد،  هرمونات  الرتفاع 
يعمل  الهرمونين  هذين  ِكال  والكورتيزول، 
الوقت،  كل  في  البشر  كل  لدى  معيّنة  بدرجة 
وجزء من تأثيرهما هو رفع درجة الغلوكوز 

في الدم.
ولذلك  إفرازهما،  يزداد  الَكْرب  حاالت  في 
ترتفع درجة الغلوكوز في الدم بين الهرمونات 
فنجد  الدم  في  السكر  ترفع  التي  األخرى 
الغلوكاغون، الُمْفَرز من البنكرياس، باإلضافة 
من  والُمْفَرَزة  بالَحْمل  خاصة  لهرمونات 

المشيمة.
ترفع هذه الهرمونات درجة الغلوكوز في الدم 

وتناقض نشاط اإلنسولين.

2ـ عوامل الخطر
في اآلتي أهم عوامل الخطر:

أكبر  الَحْمل  بسكري  يُصبَن  الالتي  النساء  ـ 
عمًرا.

ـ النساء ذوات وزن زائد.
ـ النساء اللواتي عانين من سكري الحمل في 

السابق.
ـ وجود مشكلة تكيُّس المبايض عند المريضة.

ـ وجود تاريخ عائلي لمرض السكري.

مضاعفات السكري الحميل

يُعرض  الحمل  خالل  الَحْمل  سكري  ر  تَطوُّ ـ 
النساء الحوامل وأجنتهّن لمخاطر ممكنة.

تظهر  والتي  للسكري  المضاعفات  أهم  من 
بفترة متأخرة في الحمل:

ـ والدة طفل مصاب بالعملقة.
ـ كثرة السائل السَّلَوي.

ـ إصابة الطفل بمتالزمة الضائقة التنفسية. 
ـ اللجوء للجراحات قيصرية.

ـ فرط ضغط دم مزمن عند األم.
ـ زيادة خطر اإلصابة بالسكري عند األم في 

المستقبل.

هات، وذلك ألن  ليس هناك خطر ُمفرط لتشوُّ
الثلث  نهاية  في  تطورها  تُتِمُّ  الجنين  أعضاء 

األول للحمل قبل ظهور سكري الَحْمل.

تشخيص السكري الحميل

تحمل  فحص  خالل  من  التشخيص  يتم  ـ 
الغلوكوز.

المحافظة  للفحص  الخضوع  قبل  يجب  ـ 
غنية  تغذية  على  أيام  ثالثة  عن  تقل  ال  لمدة 
 ١٥٠ من  أكثر  تكون  حيث  بالكربوهيدرات، 
عن  االمتناع  يجب  كما  اليوم،  في  غراًما 

التدخين والجهد الجسدي.
الغلوكوز  يتم فحص تركيز السكر قبل تناول 
ساعتين  وبعد  ساعة،  مرور  وبعد  بالشرب، 

وثالث ساعات من شرب ١٠٠ غرام سكًرا.
الوضع  عن  شاذين  فحصين  األمر  يستلزم 
السليم لتعريف الوضع على أنه سكري الَحْمل.

إن القيم القصوى الطبيعية للغلوكوز هي:
ـ عند الصيام: 9٥ ملليغرام/ ديسيلتر.

ـ بعد مرور ساعة: ١8٠ ملليغرام/ ديسيلتر.
ـ بعد مرور ساعتين: ١٥٥ ملغم/ ديسيلتر.

ملغم/   ١٤٠ ساعات:  ثالث  مرور  بعد  ـ 
ديسيلتر.

عالج السكري الحميل

على  التشخيص  لحظة  منذ  العالج  يعتمد  ـ 
تغذية خاصة بالَحْمل قليلة السكر المتوفر.

ـ إذا لم يتم الوصول لدرجات السكر المرغوبة 
التراكمي  السكر  فحص  في  تظهر  والتي 
يجب  عندها   %6 من  أقل  وهي   ،)HbA١c(
الوحيد  الدواء  أنه  حيث  اإلنسولين،  إضافة 
السكر  درجات  لخفض  اليوم  عليه  المصادق 

في الَحْمل.

الوقاية من السكري الحميل

من أهم طرق الوقاية من سكري الحمل:
ـ حرص الحامل على البقاء في حالة نشطة.

ـ تناول الغذاء الصحي.
ـ تخفيف الوزن الزائد.

د. دلير نواف عبد هللا

تجويفات  عالج  في  األسنان  طبيب  يقوم  قد 
ثم  السن  من  المتحلل  الجزء  بإزالة  األسنان 
الخطوات  على  تعرف  بالحشوة،  الفراغ  سد 
الحشوة  وأنواع  األسنان،  حشو  في  المتبعة 

المستخدمة:

الخطوات املتبعة يف حشو 
األسنان

طبيب  بها  يقوم  التي  الخطوات  يأتي  فيما 
األسنان أثناء حشو األسنان بشكل موجز:

مخدًرا  األسنان  طبيب  يستخدم  أن  يمكن  ـ 
المراد  السن  حول  المنطقة  لتخدير  موضعيًا 
أداة  أو  الحفر،  جهاز  بواسطة  يبدأ  ثم  ملؤه، 
إزالة  في  الليزر  باستخدام  أو  هوائية،  كشط 

المنطقة المتحللة.
إذا  لتحديد ما  بالكامل  السن  الطبيب  ـ يفحص 
يقوم  ثم  بالكامل،  التسوس  إزالة  تم  قد  كان 
تنظيف  طريق  عن  للحشو  المساحة  بتهيئة 

التجويف من البكتيريا والحطام. 

من  بطانة مصنوعة  أن يضع طبيبك  يمكن  ـ 
أو مواد  أو راتنج مركب،  زجاج األيونومر، 
أخرى لحماية العصب إذا كان التسوس قريبًا 

من العصب. 
ـ يقوم الطبيب بصقل السن وتلميعه بعد انتهاء 

من الحشو، وتقليمه للمواد الزائدة.

أنواع حشو األسنان

هناك خمسة أنواع من المواد شائعة االستخدام 
في  الموجود  الفراغ  وملء  األسنان  لحشو 

السن، وتتمثل فيما يأتي:
١ـ الحشو الملغمي الفضي:

الفضة  على  الفضي  الملغم  حشوة  تحتوي  ال 
فحسب بل تتكون مزيج من المعادن، تتمثل في 
٥٠% من الفضة والقصدير والزنك والنحاس، 

و٥٠% من الزئبق. 
يعد هذا النوع شائع االستخدام، فهو قوي ودائم 
وال يحتاج إلى تكلفة كبيرة، لكنه ليس مرضيًا 
من الناحية الجمالية، كما من الممكن أن تتوسع 
المادة أو تتقلص بمرور الوقت، األمر الذي قد 

يتسبب في كسر السن.

2ـ الحشو السيراميكي:
الخزف،  مادة  السيراميك على  تحتوي حشوة 
وهي متينة وجذابة من الناحية الجمالية، وأكثر 
مقاومة للتسوس والتآكل، ولكنها تعد من أغلى 

أنواع حشوات األسنان.
٣ـ الحشو المركب:

الحشوات  أكثر  من  المركبة  الحشوات  تعد 
استخداًما، نتيجة قرب لونها من لون األسنان 
وأكثر جمااًل مقارنة مع غيرها من الحشوات، 
والبالستيك،  راتينج  مادة  من  وهي مصنوعة 
لكن  األزرق.  المعالجة  تجفيفها بضوء  يتم  ثم 
طويلة،  لفترات  المركبة  الحشوات  تدوم  ال 
أو عشر  كل خمس  استبدالها  إلى  تحتاج  وقد 

سنوات.
٤ـ الحشو الزجاجي:

وهو  األكريليك،  من  الزجاج  حشوات  تصنع 
نوع خاص من الزجاج يكون مناسبًا لألطفال 
الذين ما زالت أسنانهم تتغير، فهي تساهم في 
بتسوس  اإلصابة  يمنع  الذي  الفلوريد  إطالق 

األسنان.
ولكن ال تتطابق هذه الحشوة مع لون األسنان، 
كما أنها ال تدوم لسنوات طويلة، فسرعان ما 

تتآكل وتتشقق.
٥ـ الحشو الذهبي:

تعد حشوات الذهب باهظة الثمن، لذا فهي غير 
شائعة االستخدام، لكنها تدوم لفترات طويلة قد 

تتجاوز العشرين عاًما، دون أن تتآكل.

مضاعفات حشو األسنان

قد تشعر بعد حشو أحد أسنانك بألم عند تناولك 
أو  الباردة  المشروبات  أو  السكرية  لألطعمة 
نتيجة  وذلك  الطعام،  تقطيع  عند  أو  الحارة 
إصابة السن بالحساسية، لذا يجدر بك استشارة 

الطبيب في حال استمرار هذه األعراض.
قد تنكسر الحشوات أو تتشقق بمرور الوقت، 
األسنان  بين  بالدخول  للطعام  يسمح  مما 
والحشوة، لذا قم بزيارة طبيب األسنان بشكل 

منتظم لتفادي اإلصابات.

عالمات تشري إىل رضورة 
استبدال حشوة األسنان

السن  حول  باأللم  الشعور  في  تبدأ  عندما 
المحشو من فترة طويلة، فهذا يعني أنه يجب 
عليك زيارة طبيب األسنان إلصالح المشكلة، 

أو استبدال الحشوة.
إليك هذه العالمات التي تخبرك بأنك قد تحتاج 

إلى استبدال حشوة أسنانك:
ـ تشقق في سنك: إذا وجدت تشققات في سنك 
فهذا يعني أن حشوة أسنانك لم تعد قادرة على 

تقديم الدعم.
ـ ألم في األسنان: عندما تشعر بألم شديد حول 
على  عالمة  تكون  فقد  المحشو  السن  منطقة 

وجود تجويف جديد داخل السن.
قد  تأكل  عندما  السن:  حشوة  في  فراغات  ـ 
تشعر بأن الطعام أصبح يخترق مادة الحشوة، 
السن على  وقد يسبب هذا في زيادة فراغات 

المدى الطويل.

يتم  أو  وحدها  تؤكل  التي  الفواكه  من  الموز  يُعد 
السميك  القوام  إلعطاء  العصائر  في  إدخالها 
للعصير، كما ويدخل الموز في صناعة الحلويات 
والعديد من األطباق ويعتبر من األغذية الرئيسية 

في العديد من البلدان.

فوائد املوز

فوائد الموز عديدة، حيث يعد من أفضل المصادر 
والمعادن  البسيطة  والسكريات  للطاقة  الطبيعية 

المهمة لجسم اإلنسان، وهي تشمل:
١- غني بالسعرات الحرارية:

بالسعرات  الغنية  الفواكه  أنه من  الموز  فوائد  من 
تحتوي  منه  غرام   ١٠٠ أن  حيث  الحرارية، 
إلى  باإلضافة  حرارية،  سعرة   89 على  تقريبًا 
والمعادن  والفيتامينات  األكسدة  بمضادات  غناه 

الضرورية لجسم اإلنسان.
2- يمدالجسم بالطاقة:

باحتوائه  الهضم  وسهل  الطري  الموز  لب  يمتاز 
على سكريات بسيطة سهلة وسريعة االمتصاص 
يعد  وبهذا  والفركتوز،  السكروز  مثل،  بالجسم 
والتي  للرياضيين  المشهورة  األغذية  من  الموز 
أثناء  يحتاجونها  والتي  السريعة  بالطاقة  تمدهم 

التمارين وفي المباريات الرياضية المختلفة.
٣- الوقاية من المشاكل الهضمية:

يحتوي الموز على نسبة عالية من األلياف القابلة 
 ١٠٠ استهالك  أن  حيث  البكتين،  مثل  للذوبان 
من  يقارب %7  بما  اإلنسان  يمد  الموز  من  غرام 
وبهذا  يوميًا،  بتناولها  ينصح  التي  األلياف  نسبة 
يكون سببًا في تسهيل حركة األمعاء والوقاية من 
المشاكل الهضمية والعديد من األمراض المزمنة.

٤- الوقاية من اإلمساك:
للذوبان،  القابلة  األلياف  على  الموز  احتواء  إن 
من  عالية  ونسبة  البكتين،  وخاصة  عالية  بنسبة 
الماء حيث أن 7٥% من كتلته هي عبارة عن ماء، 
يجعله يساهم في تسهيل حركة األمعاء والهضم في 
الجسم. كما وأن احتوائه على العديد من السكريات 
من  العديد  إفراز  على  يشجع  األحادية  البسيطة 
اإلنزيمات التي تسهل الهضم وبهذا يكون له دور 

كبير في الوقاية من اإلمساك وعالجه.
٥ـ تقوية جهاز المناعة:

يساهم الموز في الوقاية من العديد من األمراض 
فوائد  أهم  من  وهذا  المناعة،  جهاز  تقوية  وفي 
األكسدة  مضادات  على  باحتوائه  وذلك  الموز، 
ج  وفيتامين  وفالفينويدز  الكاروتين  وخاصة 
والوقاية  المناعة  جهاز  تقوية  في  جدًا  والمهمة 
ومحاربة  والسرطانات  األمراض  من  العديد  من 

الشيخوخة.
6- يحافظ على القلب:

يعتبر الموز من المصادر الغنية جدًا بفيتامين ب6 
األعصاب  لسالمة  جدًا  والمهم  )البيريدوكسين( 
والوقاية من فقر الدم، والمحافظة على صحة القلب 
والشرايين، حيث أن ١٠٠ غرام من الموز توفر 
ما يقارب 28% من الكمية الموصى بها يوميًا من 

هذا الفيتامين.
7- يحسن الحالة النفسية:

من فوائد الموز أنه مهدئ لألعصاب ويساعد على 
مادة  أيًضا على  باحتوائه  وذلك  الكآبة  التقليل من 
التريبتوفان، ويقوم الجسم بتحويل المادة المذكورة 
والذي  الجسم،  في  السعادة  بهرمون  يعرف  لما 

يساعد على االسترخاء وتحسين المزاج.

باسم  القدم  منذ  الموز  عرف  ربما  كله  ولهذا 
في  يساعدهم  كان  لما  الحكماء  أو  الفالسفة  فاكهة 

االسترخاء والتأمل.
8- غني بالمعادن:

باإلضافة إلى ذلك كله فإن من فوائد الموز الطازج 
أنه يعتبر من أغنى الفواكه بالمعادن، مثل:

الحديد والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز الضرورية 
للدم ولتقوية العظام والمحافظة على سالمة القلب.

للبوتاسيوم،  األساسية  المصادر  من  بأنه  يشتهر 
الدم  ضغط  تنظيم  في  البوتاسيوم  يساعد  حيث 
ومعدل نبضات القلب والحفاظ على الخاليا وسير 

العمليات الحيوية المختلفة.
9- الحفاظ على الوزن السليم:

الناس، أن  الشائعة والمنتشرة بين  المعلومات  من 
قد يكون سببًا  بالنشويات والسكريات  الموز  غنى 
في زيادة الوزن والسمنة، وبهذا نجد أن الكثيرين 
يمنعون أنفسهم من تناوله لمجرد أن بدؤوا بخطة 

الحمية الخاصة بهم.
أال أنهم بهذا ال يدركون مدى الفائدة واأللياف التي 
قد يخسرونها بينما قد تكون تلك أداه تساعدهم على 
سليمة  بطريقة  الوزن  وفقدان  بالشبع  اإلحساس 
وصحية، واحتواء الموز على كمية كبيرة من الماء 
اإلحساس  على  يساعد  للذوبان  القابلة  واأللياف 
خالل  الحقًا  الطعام  من  التقليل  وبالتالي  بالشبع 

اليوم، والذي قد يكون غنيًا بالسعرات الحرارية.
الواحدة  الحصة  أن  باالعتبار  األخذ  مع  وبالتأكيد 
صغيرة  موزة  تقريبًا  تساوي  والتي  الموز  من 
الحجم والتي تعتبر حصة واحدة من الفواكه تعطي 
اإلنسان ما يقارب 6٠ سعرة حرارية، وبهذا فعلينا 
الحرارية  السعرات  مناسبة  غذائية  حمية  تخطيط 
ويندرج بها الموز خالل الوجبات الخفيفة وضمن 
على  المحافظة  تضمن  والتي  المحسوبة  الكمية 

الوزن السليم أو بلوغه.
مريض السكري والموز

من  يمنع  السكري  مريض  أن  البعض  يعتقد 
ذات  الفواكه  وبالذات  الطعام  أنواع  بعض  تناول 
الطعم الحلو مثل، الموز والعنب، وهذه طبعًا من 

المعلومات الخاطئة والشائعة بين الناس.
غذائي  بنظام  ملتزًما  السكري  مريض  كان  إذا 
سليم ويشمل هذه الفواكه سيكون من السهل حينها 
فالموز  الدم،  في  السكر  وتنظيم مستوى  السيطرة 
بالذات قد يكون خياًرا صحيًا إذ أنه يحتوي على 
نسبة عالية من الماء الذي يشكل 7٥% تقريباً من 
يعد  أنه  أال  السكريات،  من   %2٣ ونسبة  وزنه، 

فقيًرا بالبروتين والدهون.
ولكن  منه  يكثر  أال  السكري  مريض  فعلى  وبهذا 
باقي  مع  اليوم  في  منه  واحدة  حبة  تناول  يمكن 
األطعمة وحسب الخطة الغذائية السليمة والمناسبة 

له.
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سبعة  يوميا  تركيا  تفقد  ـ  األخبار  مركز 
للعمل  السفر  على  اإلقبال  مع  أطباء 
مهنية،  ظروف  عن  بحثا  الخارج،  في 
تحذير  هناك  حين  في  أفضل،  واقتصادية 

من نقص حاد في تخصصات طبية هامة.
تموز  شهر  وحتى  العام،  مطلع  منذ 
الماضي، تقدم ما يقرب من ١2٠٠ طبيب 
إلى الجمعية الطبية التركية، بطلب من أجل 
السنوات  بينما شهدت  الخارج،  إلى  السفر 
المساعدين،  أعداد  في  تزايدا  السابقة، 
للعمل  المسافرين  العامين  والممارسين 
سفر  في  زيادة  العام  هذا  شهد  بالخارج، 

االختصاصيين، واألكاديميين.
سيكون  أنه  من  حذرت  الطبية  الجمعية 
هناك نقص في األطباء بتخصصات، مثل 
وطب  الباطنية،  واألمراض  الجراحة، 

وطب  واألشعة،  والتخدير،  األطفال، 
العيون في السنوات القادمة.

طلبوا  الذين  األطباء،  عدد  أن  حين  وفي 
وثائق للسفر إلى الخارج كان ٥9 في عام 
في   ١٤٠٥ إلى  العدد  هذا  ارتفع   ،2٠٠2
هذا  منتصف  وفي   ،2٠2١ األول  كانون 
العام، كانت األرقام أعلى من ذلك بكثير، 
لوحظ أن ما معدله سبعة أطباء، يسافرون 

إلى الخارج يوميًا.
طيب  رجب  للرئيس  تصريحات  وتسببت 
غضب  تزايد  في  أشهر  قبل  أردوغان 
في  للعمل  السفر  على  وإقبالهم  األطباء، 
الخارج، إذ قال أردوغان تعليقا على هجرة 
إلى  إشارة  في  يذهبوا”  “دعهم  األطباء، 
حلول  الحديث عن  من  بدال  اكتراثه،  عدم 

ألزمة العاملين في القطاع الطبي.

الخارجية  وزارة  أعلنت  ـ  األخبار  مركز 
إلعالن  المملكة،  ترحيب  عن  السعودية 
الرئيس األيريكي جو بايدن عن استهداف، 
أيمن  اإلرهابي  »القاعدة«  زعيم  ومقتل 
السعودية،  الخارجية  وقالت  الظواهري، 
اإلرهاب،  قيادات  من  يعد  الظواهري  إن 
لعمليات  والتنفيذ  التخطيط،  تزعمت  التي 

المتحدة،  الواليات  في  مقيتة  إرهابية 
والمملكة العربية السعودية، وعدد من دول 
العالم األخرى، قُتل على إثرها اآلالف من 
واألديان،  الجنسيات  مختلف  من  األبرياء 
ما  وفق  سعوديون،  مواطنون  فيهم  بما 
الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة  ذكرته 

)واس(
تعزيز  أهمية  المملكة  حكومة  وأكدت 
لمحاربة  الدولية  الجهود  وتظافر  التعاون، 
آفة اإلرهاب، واجتثاثه، مهيبة بجميع الدول 
التعاون في هذا اإلطار لحماية األبرياء من 

التنظيمات اإلرهابية.

في ظل فقدان تركيا ألطبائها أزمة 
الجراحية العمليات  منتظرة لجميع 

ترحيب كبير من السعودية بإعالن 
مقتل زعيم القاعدة

مركز األخبار ـ أعلن الرئيس األمريكي جو بايدن، مساء االثنين في األول من آب الجاري، 
)السبت(  نُفذت  »ناجحة«  أمريكية،  غارة  الظواهري في  أيمن  »القاعدة«  زعيم  مقتل 
الماضي في أفغانستان، في أكبر ضربة للتنظيم المتشدد منذ مقتل مؤسسه، أسامة 

بن الدن في 2011.

الرئيس األمريكي يعلن مقتل الظواهري بغارة 
في أفغانستان

قبل منتصف  ألقاها  بايدن، خالل كلمة   وقال 
غرينتش،  بتوقيت  الثالثاء،  على  االثنين  ليل 
اإلرهاب  لمكافحة  ناجحة  عملية  عن  ليعلن 
نفذت  مني  »بتعليمات  الفائت،  السبت  يوم 
الواليات المتحدة بنجاح، غارة جوية في كابل 
بأفغانستان، قتل فيها أمير تنظيم القاعدة أيمن 

الظواهري«. 
الثاني  الرجل  كان  »الظواهري  بأن  وذّكر: 
متورًطا  وكان  ونائبه،  الدن،  بن  لـ)أسامة( 
بعمق في التخطيط لهجمات ١١ سبتمبر، وأحد 

كبار المسؤولين عن الهجمات«.

عقود،  مدى  على  »الظواهري  أن  وأضاف: 
ضد  الهجمات  وراء  المدبر  العقل  كان 
األمريكيين، بما في ذلك تفجير )المدمرة( يو 
اس اس كول في عام 2٠٠٠، والذي أسفر عن 
العشرات،  وجرح  أمريكياً،  بحاراً   ١7 مقتل 
والعنف  القتل،  جرائم  من  لسلسلة  خطط  كما 
والدبلوماسيين  والجنود،  المواطنين،  ضد 

األمريكيين، والمصالح األمريكية«.
وشدد بايدن: على أنه »اآلن تم تحقيق العدالة، 
)موجوداً(،  اإلرهابي  القيادي  هذا  يعد  ولم 
بحاجة  العالم  أنحاء  جميع  في  الناس  يعد  لم 

وتعهد  الشرير«،  القاتل  هذا  من  الخوف  إلى 
الدفاع  والقدرة على  العزم  إظهار  »بمواصلة 
الذين  أولئك  ضد  األمريكي،  الشعب  عن 

يسعون إلى إلحاق األذى بنا«. 
األمريكي  الخروج  عن  الدفاع  بايدن  وحاول 
القرار  اتخذت  »لقد  وقال:  أفغانستان،  من 
المهمة  بإنهاء  الحرب  من  عاماً  عشرين  بعد 
األمريكي؛  للشعب  وعداً  وقطعت  العسكرية، 
ومواصلة  اإلرهابيين،  من  أمريكا  لحماية 
وخارجها،  أفغانستان  في  اإلرهاب  مكافحة 
بأن  ألفغانستان،  نسمح  ولن  فعلناه،  ما  وهذا 

تصبح مالذاً آمناً لإلرهابيين مرة أخرى«.
المؤتمر  استبقوا  أمريكيون،  مسؤولون  وكان 
الصحافي للرئيس بتصريحات، قالوا فيها: إن 

لوكالة  تابعة  ُمسيرة  طائرة  قتلته  الظواهري 
المخابرات المركزية.

ماكرون يؤكد لزيلينسكي مواصلة الدعــــم الفرنســي

تقدم كبير في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
وإسرائيل

مركز األخبار ـ استأنف إيمانويل ماكرون 
التي  زيلينسكي،  بفولوديمير  اتصاالته 
وصل عددها إلى ٣٣ اتصاالً منذ بداية العام 
الجاري إضافة إلى زيارتين لكييف، األولى 
أوكرانيا  على  الروسية  الحرب  اندالع  قبل 
المستشار  بصحبة  والثانية  شباط،   2٤ في 
الوزراء  ورئيس  شولتس،  أوالف  األلماني 
حزيران   ١6 يوم  دراغي  ماريو  اإليطالي 
بأن  اإلليزيه،  مصادر  وأفادت  الماضي، 
للشعب  دعمه  عن  التعبير  »جدد  ماكرون 
العمل  عزمه  وعلى  ولمقاومته  األوكراني 
)في  المرتكبة  الجرائم  تبقى  أال  أجل  من 
إشارة  في  محاسبة،  غير  من  أوكرانيا( 
األسبوع  استهدف  الذي  للهجوم  واضحة 
الماضي مقر اعتقال ألسرى أوكرانيين في 
سجن »أوليفينكا«، الذي اتهمت فيه القوات 
موسكو  تحمل  بينما  بارتكابه  الروسية 

القوات األوكرانية مسؤولية الهجوم. 
واعتبر ماكرون ما حصل بمثابة »مجزرة«، 
وأنها جزء من جرائم »الحرب«، التي تقع 
مسؤوليتها على الطرف الروسي، وفي هذا 
باريس  أن  إلى  ماكرون  أشار  الخصوص، 
متخصصاً  متحركاً  مختبراً  لـكييف  ستقدم 
إلى  وسيضاف  النووي،  الحمض  بفحص 
أن  لها  سبق  الذي  الشرعي،  الطب  فريق 
التي  الجرائم،  توثيق  في  للمساعدة  أرسلته 
الروسية  القوات  احتالل  إبان  ارتكبت 
األوكرانية،  العاصمة  من  قريبة  لمناطق 
أوكرانيا  شرق  في  المعارك  تشتد  وفيما 

زيلينسكي  من  ماكرون  طلب  وجنوبها، 
وإنسانياً  يعرض له لحاجات بالده عسكرياً 
باريس  بعدها على عزم  ليؤكد  واقتصادياً، 
المسلحة  للقوات  دعمها  مواصلة  على 
األوكرانية، »لتمكينها من مقاومة االعتداء 

الروسي«. 
الدولة  وزيرة  قالت  السياق،  هذا  وفي 
الفرنسية للشؤون األوروبية، لورانس بون، 
لجرائم  »مسرح  إلى  تحولت  أوكرانيا  إن 
حرباً  »تخوض  وأنها  تصورها«  يمكن  ال 
ومصيرنا  مصيرها  ألن  تكسبها  أن  يتعين 

مرتبطان بها«. 
وأضافت: أن الرد األوروبي الجماعي على 
االعتداء الروسي، جاء »غير مسبوق« وأن 
هدفه جعل تكلفة الحرب لروسيا اقتصادياً، 
ومالياً، وعسكرياً ال يمكن تحملها، مضيفة 
عندما  رئيسياً  محرماً  »حطم  االتحاد  أن 
العسكرية  المشتريات  تمويل  على  وافق 
إن  قالته،  ما  وفق  يعني،  ما  األوكرانية« 
السذاجة االستراتيجية األوروبية ذهبت إلى 

غير رجعة.
ووفر اتصال ماكرون - زيلينسكي  الفرصة 
ليؤكد للرئيس األوكراني أن باريس عازمة 
على مواصلة جهودها لتوفير دعم اقتصادي 
وعلى  لـكييف،  القصير  المدى  على  واسع 
دمرته  ما  إعمار  إعادة  في  المساهمة 
الحرب، كذلك أكد له، أن الجهود األوروبية 
لتمكين أوكرانيا من تصدير محاصيلها من 
الحبوب عن طريق النقل البري، والبحري 

باخرة  أول  خروج  مع  بالتوازي  متواصلة 
في  أوديسا  مرفأ  من  الذرة  حبوب  تنقل 
المتحدة  األمم  برعاية  المبرم  االتفاق  إطار 

ووساطة تركيا. 
عن  صورة  لزيلينسكي  ماكرون  وقدم 
والتي  الماضي،  األسبوع  األفريقية  جولته 
بينين  »الكاميرون،  بلدان  ثالثة  شملت 
مواجهة  أهدافها  بين  ومن  بيساو«  وغينيا 
بها  تقوم  التي  الكاذبة،  اإلعالمية  الحملة 
إلى  التي تهدف  القارة األفريقية  روسيا في 
الغذائية  األزمة  تبعات  الغربيين  تحميل 
أن  اإلليزيه،  مصادر  وأفادت  العالمية، 
من  العمل معاً  الدولتين توافقا على  رئيسي 
على  الروسية  البروبوغندا  مواجهة  أجل 

المستوى العالمي.

األمريكي  الحراك  حقق  ـ  األخبار  مركز 
في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
جديداً،  خرقاً  إسرائيل  وبين  لبنان،  بين 
وصفه وزير الخارجية في حكومة تصريف 
األعمال بـ»التقدم الهائل«، من دون أن يثمر 
توافقاً نهائياً، يعيد استئناف المفاوضات غير 
المباشرة بين الطرفين اللبناني، واإلسرائيلي 
إنجاز  قبل  تُعقد  لن  التي  الناقورة،  في 
األمريكي  الوسيط  عودة  بانتظار  االتفاق، 
إلى  قريباً  أخرى  مرة  هوكستاين  آموس 

المنطقة للوصول إلى النتيجة المرجوة. 
األحد  يوم  بيروت  في  هوكستاين  وانضم   
بين  اجتماع  إلى  الجاري  آب  من  األول 
رؤساء: الجمهورية ميشال عون، والبرلمان 
األعمال  تصريف  وحكومة  بري،  نبيه 
نجيب ميقاتي، في القصر الجمهوري، حيث 
عرض الجواب اإلسرائيلي عن مقترح قدمه 
ترسيم  حول  الماضي  حزيران  في  لبنان 

الحدود. 
كان  بأنه  االجتماع  هوكستاين  ووصف 
مهماً جداً، معرباً عن تفاؤله بحدوث بمزيد 
البحرية  الحدود  ترسيم  ملف  في  التقدم  من 
االجتماع:  بعد  للصحافيين  وقال  الجنوبية، 
كما  مستمر  تقدم  بإحراز  متفائالً  زلت  »ما 
فعلنا طوال األسابيع الماضية، وأتطلع قدماً 

للعودة إلى المنطقة، والتمكن من المضي في 
الترتيبات النهائية«. 

أن »هدف  بالتأكيد  االجتماع  واستبق عون 
لبنان،  حقوق  على  الحفاظ  المفاوضات 
الوسيط  مع  التعاون  خالل  من  والوصول 
حقوقنا  تصون  خواتيم  إلى  األمريكي 
المفاوضات  انتهاء  فور  وتحقق  وثرواتنا، 

إعداد/ جوان محمد ـ للمرة األولى سيدات منتخب إنكلترا يتّوجن بلقب يورو السيدات 
لكرة القدم، وذلك بعد فوزهن في نهائي مثير على سيدات ألمانيا بهدفين مقابل 

هدف واحد، بحضور جماهيري تاريخي.

سيدات إنكلترا بطالت أوروبا وحضور قياسي للجماهير

الفضائية  الشاشات  عبر  الماليين  بمشاهدة 
في  األكبر  هو  جماهير  وحضور  واإلنترنت 
بطوالت أوروبا، والذي بلغ أكثر من 87 ألف 
متفرج، أُقيمت المباراة النهائية من بطولة أمم 
أوروبا لسيدات كرة القدم 2٠22، بين سيدات 
حاملة  وألمانيا  المضيف  البلد  إنكلترا  منتخب 

اللقب لثمان مرات.
إقامتها،  وبعد  قبل  الكثير  شهدت  المباراة 
اختار  فقد  المباراة،  تعيين حكمة  من  والبداية 
الحكمة  )يويفا(  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد 
نهائي  إلدارة  مونزل  كاترينا  األوكرانية 

البطولة.
بالدها  تركت  قد  مونزل  كاترينا  وكانت 
بعد  أسابيع  عدة  منذ  إيطاليا  إلى  وسافرت 
الهجوم الروسي على بالدها. كما تعد الحكمة 
البالغة من العمر ٤١ عاماً، األولى التي تدير 
مباراة للرجال في الدوري األوكراني الممتاز.
وتم اختيار كاترينا مونزل إلدارة مباريات في 
أنها  أربع نسخ من بطوالت أمم أوروبا، كما 
أدارت ثالث مباريات في البطولة المقامة في 

إنكلترا حالياً.

أشاد من غوارديوال

من  المرة  هذه  كبيراً  حيزاً  البطولة  وأخذت 
الشخصيات  من  الكثير  قبل  من  االهتمام 
جانبه  ومن  والالعبين  والمدربين  الرياضية 
مدرب  غوارديوال  جوسيب  اإلسباني  أشاد 
نادي مانشستر سيتي بالتطور الذي تشهده كرة 
إقامة  قبل  التصريح  هذا  وجاء  للسيدات  القدم 

المباراة النهائية بين سيدات ألمانيا وإنكلترا.
وقال غوارديوال »أعتقد أنهن جديرات بالثناء 
عليهن، وأقصد كل العبات كرة القدم في العالم 

بسبب تطورهن وما فعلنه كان رائعاً جداً«.
وأضاف »قبل سنوات لم يكن هناك اهتمام من 
جانب وسائل اإلعالم بما يحدث في كرة القدم 
بعمل  يقمن  اآلن ألنهن  ذلك  النسائية، وحدث 

ال يُصدق«.

استطالع قبل املباراة

قبل  أصدره  بيان  في  األلماني  االتحاد  وذكر 
لمباريات  التلفزيونية  المتابعة  أن  المباراة 
المباراة  شهدت  حيث  تضاعفت،  المنتخب 
أمام  المجموعات  دور  في  أللمانيا  األولى 
الدنمارك، متابعة ٥.9٥ مليون مشجع، بينما 
تابع مباراة المنتخب أمام فرنسا، نحو ١8.١2 

مليون مشجع.
بالمجان  المباريات  جميع  بث  إتاحة  وجرى 

عبر قناتي »إيه آر دي« و«زد دي إف«.
وأوضح االتحاد أن قنوات التواصل االجتماعي 
سجل  حيث  كبيراً،  إقباالً  شهدت  به  الخاصة 
إنستغرام زيادة  السيدات على  حساب منتخب 
القناة  أن  المتابعين، كما  بنسبة 67% في عدد 
التي أطلقها االتحاد األلماني على »تيك توك« 

سجلت نموا بنسبة ١22%.
استطالع  عبر  واضحاً  الهائل  االهتمام  وكان 
أجراه معهد »يوغوف« لقياس الرأي، ونشرت 
 29٣١ من   %٤8 أكد  حيث  الجمعة،  نتائجه 
سيتابعون  أنهم  االستطالع  شملهم  شخصاً 
المباراة النهائية، علماً بأن النسبة كانت ٣6% 
قبل دور الثمانية، و٤٠% قبل مباراة الدور قبل 

النهائي.
ملعب  على  النهائية  المباراة  نتيجة  عن  أما 
األلماني  المنتخب  أن   %٥8 يرى  ويمبلي، 
بالتتويج  القياسي  رقمه  ليعزز  الفوز  سيحقق 
بالبطولة للمرة التاسعة، بينما يتوقع ١١% فوز 

إنكلترا، وامتنع ٣١% عن التوقّع.

حضور جامهريي تاريخي

وفي  أوروبا  في  النسائية  الكرة  يبدو  وبالفعل 
وأصبحت  نفسها  تفرض  باتت  حتى،  العالم 
فقد  كبير  بشكٍل  والمشاهدين  المتابعين  تجذب 
األوروبية  األمم  كأس  بطولة  التاريخ  دخلت 
بعدما   ،)2٠22 )يورو  للسيدات  القدم  لكرة 
الجماهيري  الحضور  في  قياسيًا  عددًا  حققت 

للبطولة.
تابعوا  الذين  المشاهدين  عدد  إجمالي  بلغ  فقد 
من  أكثر  المدرجات،  من  البطولة  مباريات 
النسخة  حققته  الذي  القياسي،  الرقم  ضعف 

الماضية في 2٠١7.
في  النهائي  قبل  الدور  مباراتي  انتهاء  وبعد 
النسخة الحالية، وصل مجموع الجماهير الذين 
المالعب، ٤8768٣  البطولة داخل  حضروا 
عدد  عن  كثيراً  يزيد  ما  وهو  متفرًجا، 
المشجعين الذين حضروا النسخة السابقة التي 
وشهدت  أعوام  خمسة  قبل  هولندا  في  أُقيمت 

تواجد 2٤٠٠٥٥ متفرًجا.
كما صدقت التوقعات التي نُِشرت قبل المباراة 
بحضور جماهير يصل لتحطيم الرقم القياسي 
حتى  أو  للسيدات  األوروبية  األمم  لمباريات 
الضخمة  االستيعابية  القدرة  في ظل  الرجال، 

لملعب ويمبلي، الذي استضاف اللقاء.
لمباريات  أعلى حضور جماهيري  بلغ  وكان 
 79١١٥ النهائية،  األوروبية  األمم  كأس 
للرجال  القارية  البطولة  نهائي  في  متفرًجا 
)المضيف(  إسبانيا  منتخب  بين   ١96٤ عام 
سانتياغو  ملعب  على  السوفييتي،  واالتحاد 

برنابيو.
وشهدت النسخة الحالية للبطولة، رقًما قياسيًا 
ألعلى حضور جماهيري في إحدى مباريات 
 6887١ شاهد  عندما  للسيدات،  أوروبا  أمم 
دور  في  النمسا  على  إنكلترا  فوز  متفرًجا 

المجموعات على ملعب أولد ترافورد.
من  يقرب  ما  »كان  األوروبي  االتحاد  وذكر 
١٠٠ ألف طفل جزًءا من هذا الحضور، الذي 
حطم الرقم القياسي، بينما كان ٤7% من جميع 

المشجعين في المالعب من اإلناث.
الحضور  كان  بالفعل  النهائية  المباراة  وفي 
وتم  التوقعات  وصادق  بارزاً  الجماهيري 
تحطيم الرقم القياسي في الحضور الجماهيري 
عدد  بلغ  فقد  والسيدات  للرجال  آنفاً  المذكور 
ألف   87 »ويمبلي«  ملعب  في  المتفرجين 
و١92 متفرجاً، في رقم قياسي غير مسبوق. 

 2٠22 يورو  نهائي  بات  الحضور،  وبهذا 
حضور  أعلى  صاحب  وألمانيا  إنكلترا  بين 
اليورو، سواء للرجال أو  في تاريخ مباريات 

السيدات. 
 

إجراءات أمنية مشددة

بينما قام االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم، باتخاذ 
خروج  لضمان  صارمة،  أمنية  إجراءات 
دون  للسيدات  أوروبا  أمم  كأس  بطولة  نهائي 

أي اضطرابات.
وشهدت المباراة النهائية ألمم أوروبا للرجال 
العام الماضي بين إنكلترا وإيطاليا الكثير من 
أعمال الشغب والعنف، فيما اقتحم المئات ممن 
لحضور  »ويمبلي«  ملعب  تذاكر  لديهم  ليس 

المباراة.
وشهد الطريق األولمبي تواجداً شرطياً وأمنياً 
كبيراً على طوله، وبدورها أصبحت منطقة ال 

مع  الكحولية،  المشروبات  بتناول  فيها  يسمح 
وجود أمني معزز ورادع لمنع أي شخص ال 
يملك تذكرة الدخول من االقتراب من الملعب.
وأمن  »سالمة  ويمبلي  باسم  متحدث  وقال 
أهمية  لهما  ويمبلي  ملعب  في  الجماهير 
قبل  للغاية  إجراءات صارمة  ولدينا  قصوى، 

وبعد وأثناء المباراة داخل الملعب«.
وأضاف »تقييم متطلبات األمن والسالمة في 

ملعب ويمبلي يكون لكل مناسبة على حدة«.

رضبات موجعة للمنتخب 
األملاين

ضربتين  للسيدات  األلماني  المنتخب  وتلقى 
إنكلترا،  مع  النهائية  المباراة  قبل  موجعتين 
مختلف  من  لالعبات  عديدة  إصابات  فبعد 
فقد  كورونا،  بفيروس  البطولة  في  المنتخبات 
كالرا  أيضاً  الفيروس  بهذا  اإلصابة  غيّبت 
المواجهة  عن  ألمانيا،  منتخب  نجمة  بوهل، 
في  وألمانيا  إنكلترا  سيدات  بين  جمعت  التي 
نهائي يورو 2٠22 للسيدات، حيث لم تتحول 
نتيجة عينة كالرا بوهل من إيجابية إلى سلبية 
من  استبعادها  جرى  وبالتالي  المباراة،  قبل 

قائمة المنتخب األلماني.
وقالت مارتينا فوس تكلنبرغ، مدربة المنتخب 
سنشعر  »كنا  صحفي:  مؤتمر  في  األلماني 
بسعادة كبيرة لو كانت كالرا أنهت فترة العزل 

واستطاعت التواجد في المباراة«.
وتبين إصابة كالرا )2١ عاماً(، العبة بايرن 
المباراة  عن  وغابت  كورونا  بعدوى  ميونخ 

أمام فرنسا في المربع الذهبي.
بوهل  كالرا  من  بدالً  براند  جولي  وشاركت 
خالل المواجهة أمام فرنسا والتي انتهت بفوز 

ألمانيا )2-١(.
والضربة الثانية كانت بغياب أليكسندرا بوب، 
القدم، عن  لكرة  للسيدات  ألمانيا  قائدة منتخب 
المباراة النهائية لبطولة كأس األمم األوروبية 

)يورو 2٠22(، بسبب اإلصابة.
عضلية،  إلصابة  بوب  أليكسندرا  وتعرضت 
قبل نهائي البطولة القارية ضد منتخب إنكلترا 

لتحرمها من المشاركة في المباراة النهائية.

املباراة النهائية واإلثارة

وشهدت المباراة النهائية إثارة ومتعة كبيرة من 
المنتخبين وخاصةً األلماني الذي كان يستحق 
مجريات  من  الكثير  على  لسيطرته  الفوز 
استطعن  اإلنكليز  سيدات  ولكن  المباراة، 
بالنتيجة  وتقدمن  أهداف  إلى  ترجمة فرصهن 

لمرتين في المباراة.
وبات منتخب إنكلترا أحدث المنضمين لقائمة 
األوروبية  األمم  بكأس  المتوجة  المنتخبات 
لكرة القدم للسيدات، عقب تتويجه باللقب ألول 
مرة في تاريخه، إثر فوزه بهدفين مقابل هدف 
واحد على منتخب ألمانيا، في المباراة النهائية 

للمسابقة القارية.
اإليجابي  بالتعادل  األصلي  الوقت  وانتهى 
إنكلترا  منتخب  بادر  حيث  لهدف،  بهدف 
الدقيقة  في  تون  إيال  طريق  عن  بالتسجيل 
التعادل  أدرك  ألمانيا  منتخب  أن  غير   ،62
بهدف  ماجول  لينا  خالل  من   79 الدقيقة  في 
جميل وملعوب. وعقب انتهاء الوقت األصلي 
إلى  الفريقان  لجأ  لهدف،  بهدف  بالتعادل 
خوض وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة 
بالتساوي على شوطين، من أجل حسم األمور.
وتمكن المنتخب اإلنكليزي من التتويج باللقب 
خالل الوقت اإلضافي، بعدما أحرزت تشلوي 
فيما  األرض،  ألصحاب  الثاني  الهدف  كيلي 
التعادل  إدراك  عن  األلماني  المنتخب  عجز 
إلى  بالمباراة  والدفع  المتبقية،  الدقائق  خالل 

ركالت الترجيح.
وأنهى منتخب إنكلترا سوء الحظ الذي الزمه 

النهائية  المباراة  خسر  بعدما  البطولة،  في 
كانت  حيث  مناسبتين،  في  القارية  للمسابقة 
منتخب  أمام   ١98٤ عام  نسخة  في  األولى 
المنتخب  أمام  األخرى  كانت  فيما  السويد، 
األلماني ذاته في نسخة عام 2٠٠9، حيث تلقى 
هزيمة قاسية 2 × 6 أمام منتخب )الماكينات( 

في البطولة التي استضافتها فنلندا.
وبهذا االنتصار، أعاد منتخب إنكلترا للسيدات 
شعرت  التي  اإلنكليزية،  للجماهير  البسمة 
بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارة منتخب إنكلترا 
الرجال، نهائي نسخة البطولة األخيرة )يورو 
بركالت  اإليطالي  المنتخب  أمام   )2٠2٠

الترجيح العام الماضي.
المنتخب اإلنكليزي نظيره األلماني  كما حرم 
من تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً 
بالبطولة، حيث ظل رصيده متوقفاً عند ثمانية 
الذي  األول  النهائي  هو  هذا  بأن  علماً  ألقاب، 

تخسره األلمانيات في أمم أوروبا للسيدات

ملكة بريطانيا ورسالة حامسية 
لبطالت أوروبا

ملكة  الثانية،  إليزابيث  أشادت  جانبها  من 
التاريخي  إنكلترا  منتخب  بتتويج  بريطانيا، 
القدم  لكرة  األوروبية  األمم  كأس  ببطولة 
بأنه  وصفته  حيث   ،)2٠22 )يورو  للسيدات 
جميع  في  والنساء«  للفتيات  إلهام  »مصدر 

أنحاء البالد.
القدم  كرة  تناله  كبير  لقب  أول  هذا  وبات 
للرجال  إنكلترا  منتخب  فوز  منذ  اإلنكليزية، 

بكأس العالم عام ١966، على أرضه أيضاً.
التهاني  بأحّرِ  »أتقدم  بيان:  في  الملكة  وقالت 
وتهنئة عائلتي لكم جميعاً، بالفوز ببطولة األمم 
للفريق  مهم  إنجاز  إنه  للسيدات..  األوروبية 
المعاون  الفني  الطاقم  ذلك  في  بما  بأكمله، 
خالل  واألداء  بالبطولة  الفوز  بكن..  الخاص 

المسابقة يستحق الثناء حقاً«.
يتجاوز  نجاحكن  فإن  ذلك،  »مع  وواصلت 
بكثير الكأس التي حصلتن عليها بجدارة.. لقد 
أصبحتن جميعًا مصدر إلهام للفتيات والنساء 

اليوم، ولألجيال القادمة«.
على  بتأثيركن  تفتخرن  أن  »آمل  وتابعت 

رياضتكن، مثلما تفخرن بالنتيجة اليوم«.

الصحافة األملانية رسقوا اللقب 
منا

للسيدات،  ألمانيا  منتخب  بعثة  حظيت  كما 
باستقبال األبطال لدى عودة الفريق إلى البالد 
بلقب وصيف بطل أوروبا من ملعب ويمبلي، 
شهد  أنه  األلمانية  الصحافة  اعتبرت  حيث 
»سرقة ثانية«، في إشارة إلى مونديال ١966 

للرجال في الملعب نفسه.
األلمان،  من  التواصل  مواقع  رواد  وتبادل 
إنكلترا  أمام   2-١ الخسارة  رغم  التهاني 

صاحبة األرض.
ووصلت اإلطراءات من قبل المشاهير، بينما 
عّزى البعض خسارة اللقب إلى آالم العضالت 
التي عانت منها قائدة الفريق أليكساندرا بوب.
واعتبرت صحيفة بيلد، ووسائل إعالم أخرى، 
مجددًا،  تحكيمية  لسرقة  تعرضت  ألمانيا  أن 
على غرار ما حدث في ١966، رغم وجود 

تقنية الفار.
وتابعت الصحيفة »لماذا ال يتم التحقق من هذا 
أخرى  إعالم  وسائل  حفلت  فيما  االحتيال؟«، 
في  المثيرة  اللعبة  بسبب  »سرقة«،  بكلمة 
الدقيقة 2٥، والتي تؤكد المصادر األلمانية أنها 
كانت  الجزاء،  منطقة  داخل  يد  لمسة  شهدت 
تستوجب احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق 

األلماني.

الصحافة اإلنكليزية تحتفي 
ببطالت يورو

سيدات  بتتويج  اإلنكليزية  الصحف  واهتمت 
ألمانيا  التغلب على  بعد  اليورو،  بلقب  إنكلترا 

في المباراة النهائية بنتيجة )2-١(.
»صنّاع  »ميرور«:  صحيفة  وعنونت 
التاريخ.. السيدات الملهمات يتّوجن بأول لقب 

إلنكلترا في كرة القدم منذ ٥6 عاماً«.
»تاريخ..  فكتبت:  »اندبندنت«  صحيفة  أما 
السيدات  انتظار  لتنهي  ألمانيا  تهزم  إنكلترا 

للتتويج بأول لقب كبير«.
»أنها  إكسبريس«:  »ديلي  عنونت  وبدورها 
بالبيت.. هل تصدق ذلك؟ إنكلترا تنهي أخيراً 
القديم  الغريم  على  بالفوز  األلم  من  عاماً   ٥6

ألمانيا«.
القدم  للغاية.. كرة  كتبت »مترو«: »جيد  كما 
تأتي أخيراً البيت بعد فتح سيدات إنكلترا بقيادة 

سارينا ألوروبا«.
وبدورها عنونت »التايمز«: »سيدات إنكلترا 
يتوجن  إنكلترا  سيدات  البيت..  يُحضرونها 
على  متوتر  انتصار  بعد  لليورو  بطالت 

ألمانيا.. الملكة تشيد بالفريق الملهم«.
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روناهي / الدرباسية - تستمر ردود األفعال 
الرافضة  والمحلية،  واإلقليمية  الدولية، 
حرب  بشن  التركي  االحتالل  دولة  لتهديدات 
وشرق  شمال  مناطق  ضد  جديدة  احتاللية 
يستطع  لم  الدولي،  الصعيد  فعلى  سوريا، 
الضوء  أن يحصل على  التركي  النظام  رأس 
بحربه  للبدء  انتظاره  طال  الذي  األخضر، 
عديدة  إقليمية  قوى  رفضت  كما  االحتاللية، 
على رأسها الجمهورية اإليرانية، وعلى لسان 
التهديدات، وحذرت  تلك  قادتها رفضت  كبار 

من عواقبها. 
على  يوم  يمر  فال  الداخلي،  الصعيد  على  أما 
أن تؤكد شعوب شمال وشرق  المنطقة، دون 
التام  رفضهم  السياسية  قواه  وكذلك  سوريا، 
على  مرارا  والتأكيد  التهديدات،  هذه  لمثل 
أنقرة  تشنه  قد  احتاللي،  هجوم  ألي  التصدي 

ضد المنطقة.
وعلى أثر الرفض الشعبي الداخلي، فقد أطلق 
في شمال  عاملة  سياسية  ومنظمة  ٣٣ حزباً، 
تطالب  الكترونية  مبادرة  سوريا،  وشرق 
بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق 
الذي  الهاشتاغ،  خالل  من  وذلك  سوريا، 
أطلقته تلك المنظمات، واألحزاب على مواقع 
المجتمع  التواصل االجتماعي، والذي طالبت 
سالح  وجه  في  جوي  حظر  بفرض  الدولي 
االستمرار  من  األخيرة  لمنع  التركي؛  الجو 
بارتكاب مجازرها بحق شعوب شمال وشرق 

سوريا.

مطلب شعبي لحامية املنطقة

األحزاب،  تلك  مبادرة  عن  أكثر  وللحديث 
مع  صحيفتنا  التقت  حققتها،  التي  والنتائج 
في  المشاركة  األحزاب  بعض  عن  ممثلين 
السياسي  المكتب  عضو  فتحدث  الحملة،  تلك 
مسلم  الكردستاني  الديمقراطي  السالم  لحزب 
أطلقناها  التي  الهاشتاغ،  حملة  »إن  عباس: 
التركي  المحتل  لردع  األولى  بالدرجة  تهدف 
كانت  سواء  العدوانية،  بأعماله  القيام  عن 
بشكل  المدنيين  تستهدف  التي  الهجمات،  تلك 
يومي، وفي مناطق متفرقة من شمال وشرق 
سوريا، أو تلك التهديدات، التي يطلقها النظام 

التركي بشن هجوم جديد ضد مناطقنا«.
عند  تتوقف  لن  الحملة  »إن  عباس:  وأضاف 
بأشكال  مستمرة  هي  بل  الهاشتاغ،  إطالق 
بسياسات  المنددة  البيانات  نشر  أهمها:  عدة، 
دولة االحتالل التركي تجاه مناطقنا؛ لذلك فإن 
تهدف  وكلها  يومي،  بشكل  مستمرة  أنشطتنا 
إلى الهدف ذاته، والمتمثل بفرض حظر جوي 
في  للوقوف  مناطقنا؛  على  الدولي  للمجتمع 

وجه سالح الجو التركي«.

املجتمع الدويل وازدواجية 
املعايري

االحتالل  دولة  »إن  بالقول:  عباس  وتابع 
المنطقة،  شعوب  ضد  هجماتها  تشن  التركي 
مثل  واإلرهابيين،  المرتزقة  حاربوا  الذين 
المنطقة  أن شعوب هذه  كما  داعش وغيرها، 
هم شركاء المجتمع الدولي في تحالفهم، الذي 

شكلوه لمحاربة داعش«. 
المجتمع  فإن  نفسه  الوقت  »في  وأوضح: 
وشرق  شمال  شعوب  يصف  والذي  الدولي، 
من  المتفرج  موقف  يقف  بالحلفاء،  سوريا 
الهجمات، التي يتعرض لها حلفاؤه، هذا وإن 
دل على شيء، إنما يدل بالدرجة األولى على 
ازدواجية المعايير، التي يتصف بها المجتمع 
بقيادة  الناتو  حلف  رأسه  وعلى  الدولي، 

الواليات المتحدة األمريكية«.
 واختتم مسلم عباس حديثه: »إن الحملة، التي 
تهدف  السياسية،  واألحزاب  القوى  أطلقتها 
إلى حث المجتمع الدولي للقيام بواجباته تجاه 
من يزعم أنهم حلفاؤه، ألن التهديدات التركية 

إذا ما ترجمت على أرض الواقع سيكون لها 
التي  كلها،  الجهود  وتقّوض  وخيمة،  عواقب 
والقضاء  اإلرهاب،  محاربة  سبيل  في  بذلت 

عليه.

مبادرة محلية ومساندة شعبية

االتحاد  حزب  عضو  تحدث  جانبه  من 
الديمقراطي في الدرباسية، محمد تل كرم: »إن 
التواصل  مواقع  على  أطلقناها  التي  الحملة، 
على  واسعة  مشاركة  القت  االجتماعي، 
الصعيد  فعلى  والدولي،  المحلي،  المستويين 
وشرق  شمال  شعوب  الحملة  ساندت  المحلي 
السياسية  وبمنظماتها  بأحزابها،  سوريا، 
على  ساعد  ما  وهذا  وغيرها،  والمجتمعية 
الهاشتاغ على أوسع نطاق، حيث تعتمد  نشر 
انتشارها،  كثافة  على  االلكترونية  المبادرة 
األمر الذي ساعد حملتنا على االنتشار بسرعة 

كبيرة«.
 وأوضح تل كرم: »على الصعيد الدولي، فقد 
شاركت شعوب ٣7 دولة على مستوى العالم، 

في نشر هذا الهاشتاغ، وهذا يدل على وصول 
لشعوب  سوريا  وشرق  شمال  شعوب  صوت 
حول  مختلفة  شعوب  ومساندة  كلها،  العالم 

العالم لشعوب شمال وشرق سوريا«.
واختتم محمد تل كرم: »على إثر هذا الهاشتاغ، 
 ١٣٥ من  أكثر  أن  تبين  إطالقه  تم  الذي 
رفضوا  العالمي،  مستوى  على  صوت  ألف 
التركية ضد شمال وشرق سوريا،  التهديدات 
الهدف  إلى  الوصول  بالتأكيد في  يساهم  وهذا 
المرجو من هذه الهاشتاغ، وذلك ألن األعداد 
المشاركة فيه، توضح مدى زيف حقيقة النظام 

التركي الفاشي للرأي العام العالمي«.

قــراءة وتعليــقســــياســـة 611

مسلم عباس

محمد تل كرم

كركي لكي/ غاندي إسكندر- تزامنا مع حلول الذكرى الثامنة للهجوم الوحشي، الذي 
القتل،  خلف  والذي  شنكال،  في  اإليزيدي  الكردي  الشعب  على  داعش  مرتزقة  شنته 
وعضو  اإليزيدية،  الوطنية  الشخصية  بّينت  العبادة؛  لدور  وهدم  والتشريد،  والسبي، 
الغاية من  إن  أجرته معه صحيفتنا،  حوار  فارس شمو خالل  العشائر،  أعيان  مجلس 
اإليزيدي،  الوجود  محو  بتركيا، هو  المرتبطون  داعش  مرتزقة  نفذته  الذي  الفرمان، 
والقضاء على أقدم ديانة توحيدية في المنطقة، مشيرا إلى أن الفرمان، ومخطط 
اإلبادة مازال مستمرا، وأكد أن شنكال اليوم، التي بنت إدارتها الذاتية، وقواها األمنية، 

ليست كشنكال قبل 2014.

فارس شمو: الثالث من آب 2014 مخطط مسبق إلبادة 
اإليزيديين

سياسيون: الحظر الجوي للطيران التركي 
السبيل األمثل لردع عدوانه على المنطقة

»حمالت أمنيَّة لمكافحة الجواسيس والعمالء«.. 
الدولة التركية المحتلة ُتطلق حربًا خاصة، وقسد 

ببراعة تواجهها 
برخدان جيان

في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة الحرب 
المحتلة  التركية  الدولة  تشنها  التي  الخاصة، 
وهجماتها  تهديداتها  استمرار  مع  بالتوازي 
سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  على  العدوانية 
على  أخرى  عدوانية  حرب  بشن  وتوعدها 
سوريا  قوات  أطلقت  السورية،  الشعوب 
الديمقراطية عملية أمنية وصفت بـ »الدقيقة« 
الجتثاث عدد كبير من الجواسيس، والعمالء، 
التخريبية،  العمليات  من  بعدد  تسببوا  الذين 
السورية  الشعوب  ثورة  تشويه  على  والعمل 

في شمال وشرق سوريا.
أيام  منذ  الديمقراطية  سوريا  قوات  وأعلنت 
في  )القسم(،  اسم  حملت  أمنية  حملة  إطالق 
لخالياها،  المحتلة  التركية  الدولة  تكثيف  ظل 
ولعمالئها المتواجدين على األرض بالتوازي 

»أردوغان«  أطلقها  التي  التهديدات،  مع 
دولته  بنية  خاللها  من  صرح  والتي  مؤخراً، 
المحتلة شن هجمات عدوانية جديدة تستهدف 
الغربي،  الشمال  مناطق  في  المدن  من  عدداً 
وشمال وشرق سوريا، وتأتي هذه التطورات 
بحسب »محللين« في إطار الحرب الخاصة، 
في  وسعيها  التركية،  الدولة  تمارسها  التي 
األمن  وضرب  والجواسيس،  العمالء  تجنيد 
واالستقرار في سوريّا بشكل عام، وخصوصاً 
بهدف  سوريّا،  وشرق  شمال  مناطق  في 
وعلى  الفوضى،  ونشر  استقرارها،  زعزعة 

دُ الحتاللها. هذا األساس تُمّهِ

الدولة الرتكية املحتلة، وداعش 
وجهان لعملة واحدة...!

سوريا  قوات  من  الصادر  البيان  ولفت 
أن »الدولة  إلى  الديمقراطية )٣١/2٠22/7( 
تلجأ  هدفها؛  تحقيق  أجل  من  المحتلة  التركية 
إلى استخدام مختلف األساليب والُسبل، إحداها 
وسري،  مكشوف  وبشكل  للدَّعم،  تقديمها 
التي  الُمحتلَّة،  فالمناطق  اإلرهابّي.  لداعش 
إلى  حّولتها  مرتزقتها  مع  عليها  تسيطر 
فيها  أعاد  لداعش، حيث  أمناً  األكثر  المناطق 
ويشن  عناصره،  فيها  وليدرَب  نفسه،  تنظيم 
فيها الهجمات، مشيراً إلى أن عمليات التحالف 
الدامغة  العالقة  أثبتت  مؤخراً  وقسد  الدولي، 
بداعش  المحتلة  التركية  الدولة  تربط  التي 
بعد مقتل اثنين من متزعميه، وأمرائه وقادته 
المصنفين من أخطر اإلرهابين على مستوى 
المناطق المحتلة من قبل تركيا؛ ما  العالم في 
التركي  االحتالل  دولة  ودعم  إيواء  على  يدل 
السورية  المناطق  واتخاذ  اإلرهابي،  للتنظيم 
هؤالء  إليواء  وقواعد  أمناً،  مالذاً  المحتلة 

اإلرهابيين«.
ان  إلى  »قسد«،  عن  الصادر  البيان  وأكدَّ 
الدولة التركية المحتلة تهدف إلى التدخل عبر 
شمال  مناطق  إلى  االستخباراتية  مؤسساتها 
وشرق سوريا، بهدف خلق األزمات وزعزعة 

العمالء، وتسعى إلى  االستقرار، ولذلك تجند 
التغلغل في هذه المؤسسات بهدف إفشالها أوالً، 
وهذه  الشعب  بين  شرخ  إحداث  على  والعمل 
المؤسسات..... مضيفاً: »عملت دولة االحتالل 
التُّركّي ومؤسَّساتها األمنيّة في المنطقة بشكل 
موسَّعٍ، من خالل إنشاء جواسيس وعمالء لها، 
عبر  وتسعى  كبيرة.  ميزانيّة  لها  وخصَّصت 
إنشاء شبكة الجواسيس، والعمالء إلى زعزعة 
الثقة بين الشعوب، وإثارة الشُّكوك والظنون، 
وبالتّالي إبعادهم عن قيمهم المجتمعيّة الُمقدَّسة. 
األساليب  بهذه  تحاول  أخرى؛  جهة  ومن 
قّوات  ومقاتلي  قيادات،  استهداف  الخبيثة؛ 
)قسد(، وأعضاء القوى األمنيّة، والعاملين في 
هؤالء  تسبّب  وقد  الذّاتيّة،  اإلدارة  مؤسَّسات 
في استشهاد العديد من الرفاق، والشَّخصيات 

الوطنيّة، والمجتمعيّة«.

»قسد« تكشف خيوط املؤامرة 
بالقبض عىل )عمالء وجواسيس(

والخبيثة  العدائيّة،  ياسة  الّسِ هذه  مواجهة  وفي 
لدولة االحتالل التُّركّي، شرعت قوات سوريا 
األمنيّة،  القوى  مع  وبالتَّعاون  الديمقراطية، 
هذا  خيوط  كشف  على  للعمل  فترة،  ومنذ 
ونُِفّذَ  التّاّمة،  بالُسّريّة  أحيط  والذي  المخّطط، 
بأناةٍ واحترافيّة عالية جدّاً، وفي نتيجة عمليّات 
التعقُِّب المستمّرة، والتحقيق والمتابعة لعدد من 

خاليا الجواسيس والعمالء.
إلى أن  الصادر  بيانها  وأوضحت »قسد« في 
وقسماً  عهداً،  جاء  »القسم«  عملية  إطالق 
الذين  الفاعلين، والمتسببين والجناة،  لمحاسبة 
الوطنية  الشخصيات  من  استشهاد عدد  سببوا 
المناضلة والقيادية، وعلى هذا األساس بدأت 
العملية في مدن )قامشلو ـ  تل تمرـ  الحسكة 
ـ  منبج  قّة،  الّرِ ـ   الزور  دير  ـ   الشدّادي   ـ 
شخصاً   ٣6 اعتقال  تم  وعليه  وكوباني(، 
والعمالء،  الجواسيس،  صفوف  في  ضالعين 
بعد إدانتهم من خالل األدلة والوثائق الدّامغة 
يعترفوا  أن  إال  أمامهم  يكن  ولم  تدينهم؛  التي 
الزالت  التحقيقات  أن  إلى  الفتاً  بذنوبهم.... 

جارية لمعرفة المزيد من التفاصيل.
الجواسيس،  خاليا  فإن  »البيان«  وبحسب   
بالغة  أضرار  إلحاق  في  تسببوا  والعمالء 
استشهاد  على  عالَوةً  المنطقة،  في  باألهالي 
اليد  لهم  كانت  كما  المواطنين،  من  العديد 
المباشرة في الهجوم، الذي وقع على تل تمر 
في ١9 / آب عام 2٠2١، والذي كان السَّبَب 
الوطنية،   الشخصيات  من  عدد  استشهاد  في 
لكي  كركي  عكيد  ـ  بيرهات  )سوسن  أمثال  
باستشهاد  وتسبَّبوا  ورفاقهم،  روج(  ريناس  ـ 
استشهاد  في  السَّبب  كانوا  كذلك  آخرين،  ستة 
رفاقها  من  واثنين  حلب(،   )دالرا  القيادية 
مدينة  في   2٠22 عام  نيسان   /  2٠ بتاريخ 
فيق )حّجي( ورفاقه في  كوباني، واستشهاد الرَّ

ل عام 2٠2١. 2٠ / تشرين األوَّ

عمالء وجواسيس تركيا يتسببون 
باستشهاد املقاتلني 

استشهاد  في  والجواسيس  العمالء،  وسبب 
أوقات  في  )قسد(،  قّوات  من  مقاتالً   /١١/
لقوات  »بيان  بحسب  الزور،  بدير  قة  متفّرِ
على  عملوا  وكذلك  الديمقراطية«،  سوريا 
إلى  وصور  وفيديوهات  معلومات،  إرسال 
عدد  اعتقال  تم  التُّركّي، حيث  االحتالل  دولة 
القانونية،  اإلجراءات  واتخاذ  الخاليا،  من 

والقضائية النافذة بحقهم.
 كما أثبتت الدالل بحسب بيان )قوات سوريا 
الذين  األشخاص،  أن  على  الديمقراطية( 
وأشرفوا  والجواسيس  الخونة،  شبكة  نظَّموا 
على عملها؛ يقيمون في المناطق الُمحتلَّة من 
كانيه  التُّركّي مثل )سري  دولة االحتالل  قبل 
وفي  إعزاز(،  ـ  الباب  ـ  جرابلس  ـ  عفرين  ـ 
مدن مثل )ماردين ـ الُرها/ أورفا ـ  وديلوك/ 

عنتاب(..
على  الديمقراطية  سوريا  قوات  شددت  كما 
دوائر  عمِل  من  والحذر  الحيطة  أخذ  وجوب 
التُّركّي  االحتالل  لدولة  ة  الخاصَّ الحرب 
األجهزة  مع  التَّعاون  إلى  الفتاً  وعمالئها، 
األراضي  واستقرار  أمن  لحماية  األمنيّة؛ 
بحس  مواطن  كل  تمتع  ووجوب  السورية، 
التي  الحّساسة،  المسألة  هذه  في  المسؤولية 
تَمسُّ األمن واألمان من منطلق األمن الوطنّي 

واالجتماعّي.

عمالء يتغلغلون... واألجهزة 
األمنية تُكافح

بمناطق  األمنية  الوحدات  سعي  ظل  وفي 
ومالحقة  بتعقب  سوريا  وشرق  شمال 
التي  االعتقاالت،  كشفت  اإلرهابية  الخاليا 
أن  على  الديمقراطية  سوريا  قوات  بها  قامت 
لصالح  يعملون  والجواسيس  العمالء  معظم 
المناطق  من  عدد  في  التركية  االستخبارات 
تّم تجنيدهما من  بشمال وشرق سوريا، حيث 
السورية  األراضي  تركيا ضمن  مرتزقة  قبل 
المحتلة، وكذلك في الداخل التركي، واإلشراف 
خاصة،  مراكز  في  وتأهيلهم  تدريبهم  على 
مع  بتعاونهم  العمالء  من  عدد  اعترف  حيث 
المناطق،  من  عدد  في  التركية  االستخبارات 

وتشكيل خاليا بعد سلسلة إغراءات قدمتها عن 
طريق بعض الوكالء في صفوف مرتزقة ما 
يسمى )الجيش الوطني السوري(، وتم تكليفهم 
األمن  قوى  مراكز  حول  المعلومات  بجمع 
إدخال  وكذلك  الديمقراطية،  سوريا  وقوات 
المحتلة  األراضي  داخل  من  الناسفة  العبوات 
وتسليمها  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  إلى 

إلى الخاليا اإلرهابية.
المعتقلين  اعترافات  بأن  »مختصون«  وبين 
والعمالء،  الجواسيس  هؤالء  بتنظيم  أثبتت 
ألطراف  التجنيد  عمليات  خالل  من  للخاليا 
عدة، وانتقاء األشخاص بعناية سواء باستغالل 
استغالل  خالل  من  أو  المادية،  ظروفهم 

ثم  العشائرية...الخ،  أو  االجتماعية  الصالت 
العسكرية،  المواقع  لتصوير  هؤالء  توجيه 
إلى  عنها  والمعلومات  إحداثياتها  وإرسال 

االستخبارات التركية مقابل مبالغ مالية.
لقوات  العالية  الكفاءة  على  »خبراء«  ويعول 
األمنية  واألجهزة  الديمقراطية،  سوريا 
والعنصر  التكنولوجيا  استخدام  في  المختصة 
البشري في تعقب ومالحقة الخاليا اإلرهابية، 
بدرجة كبيرة في تسارع وتيرة  التي ساهمت 
وفي  والجواسيس،  العمالء  كشف  عمليات 
التقليل من العمليات اإلرهابية، وردع ضعاف 
النفوس في اإلضرار بالمجتمع، وأحذ الحيطة 
مخططات  إزاء  المواطنين  قبل  من  والحذر 
العسكرية،  القوات  ومساعدة  االحتالل، 
التحركات  كشف  في  المختصة  واألجهزة 

المشبوهة قبل وقوعها.

سالح »الحرب الخاصة« وتأثرياته

التركية  الدولة  إن  إلى  »مختصون«  يرى 
العمالء،  تجنيد  جانب  إلى  تستخدم  المحتلة 
وهي  اإلعالمية«،  »الحرب  والجواسيس 
الوسيلة األبرز، التي يتم استخدامها في إطار 
الحرب الخاصة، الفتين إلى أنها حرب مرنة، 
أو لينة تستهدف السيطرة على عقل ومعنويات 
وروح اإلنسان، ويجري اختيار هذا النوع من 
رئيسان  سببان  منها  أسباب،  لعدة  الحروب 
الحرب  في  الجنود  زج  عدم  أواًل:  هما؛ 
الرأسمالية  أو  الغرب،  دول  ألن  المباشرة، 
تريد السيطرة على العالم دون فقدان جنودها، 
إذ ال يلقى فقدان الجنود ترحيبًا من مجتمعات 
تلك الدول، يكمن في السعي إلى تجنب إنفاق 
مبالغ باهظة في الحروب، كما يكون الحال في 

الحروب المباشرة.
في  آفا  روج  ثورة  اندالع  »بعد  ويضيفون: 
الـ١9 من تموز عام 2٠١2، وتحرير مناطق 
انسحاب  بعد  سوريا،  وشرق  شمال  من  عدة 
عمل  ومؤسساتياً،  عسكرياً  دمشق  حكومة 
شعب المنطقة على إدارة وحماية نفسه، لكنه 
مجموعات  من  لهجمات  تعرض  ما  سرعان 
وفصائل عسكرية عدة ظهرت على الجغرافية 
المنطقة  شعوب  استطاعت  حيث  السورية، 
تعرضت  التي  العسكرية،  الهجمات  إفشال 
لها، لذلك لجأت بعض الجهات إلى شن حرب 
خاصة على الشعب، وأبرز هذه الحروب هي 
الحرب اإلعالمية، والجاسوسية بهدف تشويه 

شمال  مناطق  في  السورية  الشعوب  ثورة 
العمالء  وتجنيد  وتشويهها  سوريا،  وشرق 
ضمن  كافة،  المجاالت  من  والجواسيس 
المدنية،  واإلدارات  الخدمية،  المؤسسات 
الروح  إضعاف  على  والعمل  والعسكرية، 
ولفقدان  المؤسسات،  هذه  إلفشال  المعنوية؛ 

الثقة بها.

دعم لداعش ونرش لشبكات 
تجسس وعاملة...!

ومتنامياً  كبيراً  عداًء  التركية  الدولة  وتضمر 
لشعوب شمال وشرق سوريا، إذ دعمت داعش 
لينتشر في المنطقة ويشن حربه ضد األهالي 
ثم لجأت إلى التدخل مباشرة في المنطقة بعد 
انتهاكات  يومي  بشكل  تمارس  واآلن  فشله، 
استهداف  في  معظمها  تتجلى  المنطقة،  في 
دعمت  التركية  الدولة  أن  كما  المدنيين، 
اإلرهاب، وحاربت المنطقة بوسائل عدة، منها 
وكذلك  المنطقة،  في  الموجودة  القوات  صبغ 
اإلدارة بصبغة كردية، لشرعنة أي هجوم أو 
عليها  وليسهل  واهية،  وذرائع  بحج  عدوان 
تشويه ثورة الشعوب السورية، وإفراغها من 

مضمونها.
المنطقة  شعوب  بأن  »سياسيون«:  يؤكد 
بمواجهة  واحد  خندق  في  الوقوف  استطاعت 
القضاء  تحاول  جهة  أي  أو  واإلرهاب  تركيا 
الشعوب،  جمعت  التي  المتينة،  العالقة  على 
ضد  تركيا  تنتهجها  التي  الخاصة،  والحرب 
حرب  فمنها  وتتعدد  تتنوع،  المنطقة  شعوب 
معينة  فترة  في  المحتل  أقدم  حين  مثالً  المياه 
يعمد  كما  الحسكة  مدينة  عن  المياه  قطع  إلى 
الضغط  بهدف  الفرات؛  نهر  مياه  قطع  على 
أمور  عن  وإشغالها  المنطقة،  شعوب  على 
وإبعادهم  هامة،  وإدارية  وسياسية  تنظيمية، 

عن قضاياهم الحقيقية أو المصيرية الهامة«.
»السياسيين«  بحسب  التشديد  يجب  لذلك 
ما  تقرأ  وأن  المنطقة،  شعوب  تنتبه  أن  على 
المخدرات،  أن  تماماً  السطور، وأن تعي  بين 
التواصل  ووسائل  والمال  والجنس 
االجتماعي، والمسلسالت واألفالم واأللعاب، 
النوع من  يتم استخدامها في هذا  كلها وسائل 
عقول  على  للقضاء  محاولة  في  الحروب 
محرك  هم  الشباب  ألن  ومعنوياتهم،  الشباب 
الثورات، لذلك فإن األنظمة المتسلطة كالنظام 
التركي يسعون إلى استهداف شريحة الشباب، 
والشرائح المجتمعية األخرى، واستغالل نقاط 
الحذر من وسائل  لذلك يجب توخي  ضعفهم، 
الحرب الخاصة، »الفتًين«... إلى أن األعداء 
يعملون ليل نهار للقضاء على مكتسبات شعوب 
المنطقة، لذا يجب التكاتف والتعاون، للقضاء 
على مخططات الدولة التركية، وأطماعها في 
المنطقة؛ لذلك بالتوازي مع غزواتها العسكرية 
عملت  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق  ضد 
الماضية  الفترة  خالل  التركي  االحتالل  دولة 
العمليات  وتنفيذ  للتجسس  خاليا  تشكيل  على 
اإلرهابية، ومحاولة العبث باستقرار المنطقة، 
إضافة إلى جمع المعلومات حول الشخصيات 

االعتبارية ومراكز حفظ األمن.

وفيما يلي نص الحوار كامالً:  

ـ بعد مرور ثمانية أعوام على كارثة اإلبادة، 
التي جرت بحق الشعب الكردي اإليزيدي في 
المدعومين  داعش،  مرتزقة  يد  على  شنكال 
كان  هل  شنكال،  في  حصل  وما  تركيا،  من 
تنظيم  عدم  مرده  أم  مسبقا،  له  مخططا 
الغير؛  واعتمادهم على  ألنفسهم،  اإليزيديين 

لحمايتهم؟
للعديد  اإليزيدي  الكردي  الشعب  تعرض 
وجوده،  استهدفت  التي  الفرمانات،  من 
الطاغية  أجداد  العثمانيين  بيد  كانت  وأغلبها 
المجزرة  أن  فيه  الشك،  ومما  أردوغان، 
في   جرى  الذي  العرقي،  والتطهير  واإلبادة 
داعش  مرتزقة  بيد   2٠١٤ آب   من  الثالث 
قادة  من  والموجهين  والممولين  المدعومين، 
تركيا،   في  الحاكم  والتنمية،  العدالة  حزب 
الذي  والسبعين،  الرابع  الفرمان،  حسابيا  يعد 
وصمة  بمثابة   وهو  اإليزيديين،  بحق  جرى 
عار على جبين اإلنسانية جمعاء، وعلى جبين 
الهجوم  لهذا  وخططوا  مهدوا،  الذين  أولئك، 
توحيدية  ديانة  أقدم  أصحاب  بحق  الوحشي 

ومجريات  الوقائع،  أثبتت  لقد  التاريخ،  في 
الهجوم، وشهادات الناجين، والطريقة التي تم 
بيشمركة  وانسحاب  الهجوم على شنكال،  بها 
بعتادها  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
الثقيل، دون إبداء أية مقاومة، وترك األهالي 
لوحدهم يواجهون مصيرهم يوحي أن التصفية 
العرقية، التي حصلت في شنكال كان مخططا 
له مسبقا، بين كل من بغداد، وهولير، ودولة 

االحتالل التركي.

-لماذا لم يدافع بيشمركة الحزب الديمقراطي 
تقيمون  وكيف  شنكال،  عن  الكردستاني 
حماية  في  الكريال  قوات  لعبته  الذي  الدور، 

أهالي شنكال من إرهاب داعش؟
في  استقبلناهم  ومن  الناجين،  شهادات  حسب 
القوة،  بتلك  يكونوا  لم  المرتزقة،  آفا،  روج 
التي تؤهلهم الحتالل شنكال، لكن عدم وجود 
األسلحة بيد الشعب، وسحب بعضها من قبل 
البيشمركة  قوات  ورفض  شنكال،  أسايش 
الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  التابعين 
هروبهم  ثم  ومن  للشعب،  السالح  تسليم  من 
الجماعي، دون أن يطلقوا أية طلقة بالرغم من 
عددهم، وعتادهم الكبير، كان السبب الرئيسي 
الحتالل شنكال، وألن قادة الحزب الديمقراطي 
المكلفين  البيشمركة  وقوات  الكردستاني، 
بحماية شنكال، كانوا جزًءا من مخطط اإلبادة، 
لم يدافعوا عن شنكال، وتركوا أهلها بين براثن 

داعش؛ ليُرتكب بحقهم المجازر.
على  تعد  صغيرة،  مجموعة  وجود  ولوال   
)الكريال(،  الشعب  حماية  قوات  من  األصابع 
في شنكال ألبيد الشعب الكردي اإليزيدي عن 
بكرة أبيه، فحركة التحرر الكردستانية، كانت 
توجهوا  لذلك  الفاجعة؛  تلك  حصول  تتوقع 
الرغم  وعلى  بأيام،  الفرمان  قبل  شنكال  إلى 
أنهم  إال  )الكريال(،  لقوات  الصغير  العدد  من 

المرتزقة، ومنعوهم  تصدوا بشجاعة لجحافل 
لحين  الجبل،  إلى  والوصول  التقدم،  من 
وصول التعزيزات من وحدات حماية الشعب، 
ووحدات حماية المرأة، ووحدات المرأة الحرة 
بين  آمنا  ممرا  بعد  فيما  فتحوا  الذين  ستار، 
روج آفا، وشنكال هذا الممر، الذي أنقذ أرواح 

عشرات آالف اإليزيديين من موت محتّم.

والفرمان  اإلبادة،  ومخطط  فصول،  -هل 
المشؤوم، الذي حصل في آب 2014، ما زال 

مستمراً إلى يومنا هذا؟
مختطف،  آالف  ثالثة  من  أكثر  هناك  طالما 
ومئات المقابر الجماعية، التي لم تكتشف بعد، 
وأكثر من عشرات اآلالف في مخيمات النزوح، 
يعانون مرارة البعد عن الديار، وطالما هناك 
اتفاقيات، ومؤامرات تحاك ضد إرادة الشعب 
الكردي اإليزيدي من قبل حكومة الكاظمي في 
في  الكردستاني  الديمقراطي  والحزب  بغداد، 
ومادامت  التركي،  االحتالل  وسلطات  هولير 

السماء مفتوحة أمام المسيرات التركية، لحصد 
اإلبادة  مخطط  اليزال  إذا  الشنكاليين،  أرواح 

مستمراً إلى اآلن.

أهالي  وإدارة  الشعبية،  المقاومة  -برأيكم 
اإلرهاب،  بردع  كفيلتان  ألنفسهم،  شنكال 

ومنع تكرار الفرمانات بحقهم؟
 ،2٠١٤ قبل  ما  كشنكال  ليست  اليوم  شنكال 
أدرك  حصلت  التي  والمآسي،  الفرمان  فبعد 
أنهم  شنكال،  في  اإليزيدي  الكردي  الشعب 
وذلك  أنفسهم،  حماية  على  القادرون  وحدهم 
لنفسه،  اإليزيدي  المجتمع  تنظيم  خالل  من 
فاليوم لدى الشنكاليين قوة عسكرية من أبناء، 
شنكال،  حماية  وحدات  هي  شنكال،  وبنات 
ووحدات المرأة الشنكالية وأسايش إيزيديخان، 
إرث  وهناك  نفسها،  شنكال  من  ذاتية  وإدارة 
قدموا  أن  بعد  عليه،  حصلوا  المقاومة،  من 

مئات الشهداء في معارك التحرير.  
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 حسين
 شاويش..
 مناضل
 ومثقف

 ثوري وبناء
وطني ـ1ـ

كان  شعب  ألي  احلياتية  املسيرة  في  يظهر 
مناضلون، مثقفون... الخ، يضحون بالكثير 
دنس  ووطنهم من  في سبيل حترر شعبهم 
جهد  بكل  ويعملون  واملستعمرين،  احملتلني 
والسعي  أمتهم،  الرفع من شأن  في سبيل 
لتحقيق حتررها الوطني ونهضتها احلضارية 

والثقافية.

وفي مسيرة حركة التحرر الوطنية للكُرد، ملع 
الكثير من املناضلني، الذين ارتفع شأنهم من 
جانب أبناء شعبهم نظير اخلدمات الوطنية 
حياتهم،  طوال  قدموها  التي  والنضالية، 
الذي  شاويش«  »حسني  الشهيد  ومنهم 
التحررية  احلركة  أيقونات  من  أيقونة  أصبح 
الكردستانية، وأحد أعمدة ثورة »روج آفا« أو 
باألحرى »ثورة شعوب شمال وشرق سوريا«، 
التي انطلقت في 19 متوز 2012. والتي كانت 
الدميقراطية،  الذاتية  اإلدارة  مخاضاتها  من 
رغم  هذا،  يومنا  حتى  مستمرة  التزال  التي 
كل التحديات واألخطار احملدقة بها، وخاصة 

من جانب احملتل التركي.

يُسير  أن  شاويش«  »حسني  بإمكان  كان 
في  عادي  مواطن  كأي  الشخصية  حياته 
سوريا دون النظر، أو االهتمام بواقع ومآسي 
يفكر بشكل  مجتمعه وشعبه، لكنه كان 
قراءة  على  وينكب  شبابه،  منذ  معتاد  غير 
الكتب السياسية والفلسفية والتاريخية.

جرى  وشعب  مجتمع  من  جزءاً  كان  وألنه   
العقود  مر  على  واضطهاده  تهميشه 
كغيره  النضالية  احلياة  نحو  توجه  املاضية، 
من أقرانه وهم كثر، ولهذا رمبا كانت توجهاته 
بأنه  يُفهم  اليسارية،  فمعتنق  »يسارية«، 
لبناء  الساعية  االشتراكية  األفكار  يتبنى 
وتأمني  أفراده،  بني  ومتساو  عادل،  مجتمع 
واألمم.  للشعوب  املشروعة  القومية  احلقوق 
وهنا البد من الذكر، إن احلاضنة االجتماعية 
بناء  مقومات  فيها  تتوفر  منها  خرج  التي 
وهي  كلها،  والصادقة  احلرة،  الشخصية 
منطقة »الكوجر« في الريف اجلنوبي لديرك 

/إقليم اجلزيرة.
األخالقية،  املنظومة  فإن  ولذلك؛   
والذهنية  االشتراكية،  واألفكار  واجملتمعية، 
احلرة والتحليلية، والثقافة العالية كان لها 
األيديولوجي،  املسار  تبيان  في  البارز  الدور 
رمق  آخر  حتى  املطاف  به  سينتهي  الذي 
انضمامه  ذلك  على  مثال  وأكبر  حياته،  من 
إلى  اجلامعية  ودراسته  شبابه  بدايات  في 
منه  وانسحابه  السوري،  الشيوعي  احلزب 
املعاش  التناقض  جراء  ظنه  خيب  أن  بعد 
في ذلك احلزب ما بني أفكاره وممارساته على 
الواقع، وموقفه من احلقوق املشروعة للكرد، 
اليساري  احلزب  إلى  ذلك  بعد  وانضمامه 
الكردي في سوريا، وانسحابه منه أيضاً. فـ 
الشعاراتية  األفكار  يرفض  كان  »شاويش« 
ولهذا  والواقع،  الفكرة  بني  ما  والتناقض 
يُفهم سبب انسحابه من األحزاب التقليدية 
املوجودة على الساحة السياسية السورية، 
والكردية في ذلك الوقت، وهنا يظهر بوضوح 

املصداقية النضالية في شخصيته.

األمثل  الشكل  عن  البحث  رحلة  ينتهي 
والثوري  السياسي  النضال  ملمارسة 
احلقيقي لدى »شاويش« خالل عامي 1982-

حلركة  األولى  باخلاليا  احتكاكه  إثر   1984
وجوده  أثناء  في سوريا  الكردستانية  التحرر 
التي  النقاشات،  ومشاركته  دمشق  في 
بني  الفترة  تلك  في  الوطيس  حامية  كانت 
النظرية  حول  اجلامعيني  الكرد  الطلبة  فئة 
السياسية والثورية الصحيحة، التي ستؤدي 
إلى التحرر الوطني للكرد في عموم املنطقة، 
التي  املقاومة،  جتارب  على  اطالعه  وبعد 
الكردستانية  التحرر  حركة  قيادات  أبدتها 
ومظلوم  بير  كمال  أمثال  آمد  سجن  في 
انطباعاً  »شاويش«  يأخذ  وغيرهم...  دوغان 
التحرر  حركة  أيديولوجيا  قوة  من  إيجابياً 
الكردستانية ومن تطابق األفكار واملمارسات 
ويلهمه  لديها،  الواقع  أرض  على  النضالية 
ومصداقيتهم،  وأعضائها  قياديها  إرادة  قوة 
فيحسم في قرارة نفسه نحو االنضمام إلى 
النضال  حيث  الكردستانية،  التحرر  حركة 

الثوري احلقيقي واملنظم.... 

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

الكريم غونتر غراس.. سراب الحداثة وما 
بعد الحداثة

الخّيام حوران التي من نار وماء...رباعيات 

  أحمد ديبو

عبّر   ،١997 عام  األول  تشرين   ١9 في 
الروائي األلماني غونترغراس عن خجله من 
تركيا،  تدعم  التي  األلمانية،  الحكومة  رؤية 
بيعها  عبر  وذلك  الكرد،  قمع  في  وتشجعها 
حتماً  ستستخدمها  ومتطورة  حديثة،  أسلحة 

ضدهم؟!.
لم يكن غونترغراس، الحائز على جائزة نوبل 
بسيطة،  أو  عادية  شخصية   ،١999 لآلداب 
فهو متعدد المواهب والوجوه، سياسي مناضل، 
إلى  غراس،  خاض  اإلنتاج،  غزير  وأديب 
جانب كونه روائياً من الطراز األّول، ميادين 

الشعر، والمسرح، وحتى النحت، والرسم.
 )١9٥9- الصفيح  )طبل  الرواية  عالم  دخل 
ففي  الغرب،  في  كبرى  تحوالت  خضم  في 
معظم  على  يغلب  الشكالني  الهم  كان  حين 
روايات عقود ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
أخذ غراس على عاتقه ولوج الرواية من نوع 

عرف تراجعاً أكيداً، أال وهو األدب الملتزم.
تجربته  في  كما  السياسية  حياته  في  ملتزم   
إلى  رواية  من  يغني،  غراس  راح  األدبية، 
»مئويتي«  إلى  الصفيح«  »طبل  )من  أخرى 
فمع  »المتراجع«.  النوع  هذا  األخير(،  عمله 
كل رواية جديدة، كان له موقف جديد من مسألة 
معاصرة يستنبط لها شكالً أدبياً جديداً، يسمح 
االجتماعية،  التناقضات  عمق  باكتشاف  له 
واألخالقية في أوروبا اليوم من ناحية، ويربط 
الراهنة  الكتابة  الجديد  الشكل  هذا  خالل  من 
بأنواع تغرف من قديم الحكايات واألساطير، 
بُنى تحاكي الماضي، بقدر ما تعكس الحاضر، 

وتستشرف المستقبل، من ناحية أخرى.

االعتراف  إلى  وولف«  »كريستا  بـ  دفع  ما 
جهراً: لواله لما كان في إمكاني تصّور مشهد 
الرواية  كاتب  بامتياز  إنّه  األلمانية،  الثقافة 
عصر  وفي  انتماء،  الال  عصر  في  الملتزمة 
العزلة األدبية، من هنا كان لظاهرة االلتزام في 
أعماله كلّها، أكانت تلك، التي تمحورت حول 
األلمانيتين  بين  االندماجية  الوحدة  موضوع 
»الشرقية والغربية«، فلقد كان يفضل الوحدة 
بحسبه،  أنها،  إذ  االندماجية،  عن  الفيدرالية 
تعبر عن مزاج غالبية الشعب األلماني في كال 

الدولتين.
لعل تنّوع القراءات، التي تعّرضت لها أعماله، 
الحاالت،  بعض  في  التناقض  حد  وتعددها 
ومدلوالتها،  معانيها،  غنى  عن  تعبير  سوى 
ففي  المرّكبة.  شخصيته  أبعاد  تعكس  التي 
الروائي  ساراماغو،  جوزيه  فيه  يرى  حين 
 ،١998 نوبل  جائزة  على  الحائز  البرتغالي 

الكاتب الذي يتخذ موقفاً.
جيلينيك:  إيلغريد  النمساوية  الروائية  تقول 
السياسي هو  الجانب  ليس  إلى جيلي،  بالنسبة 
الجمالي...  الجانب  إنما  غراس،  عند  األهم 
رغم اعجابي الشديد بالتزام غراس السياسي.

موقعه،  الملتزم  األدب  إلى  غراس  يعيد 
فهو- األدبية،  األنواع  مروحة  في  وحضوره 
آخر،  نوع  أي  مثل  مثله  الملتزم-،  األدب  أي 
خالّق أشكال جمالية قبل أن يكون مرّوج أفكار 
مصوغة سلفاً، وغالباً على أيدي غير األدباء 

أنفسهم.
ذاكرة  يبقى في  أن  يستحق »غونتر غراس« 
الشعب الكردي؛ كعرفان على موقفه الشجاع 
من قضيته العادلة. له، ولكل من وقف، ويقف 
يتركوا  لن  أنهم  نعدهم،  بشجاعة،  الحق  مع 

ذاكرتنا أبداً.

»في  هي:  الروائية  غونترغراس  أعمال  أهم 
خطو السرطان«، »الطيور الخمسة وقصص 
والفأر«،  »القط  الصفيح«،  »طبل  أخرى«، 

»تقشير البصلة مذكرات«، »مئويتي«.

رساب الحداثة، وما بعد الحداثة

كل ما يحدث اليوم لدينا من خراب ودمار في 
بلدان ما يطلق عليها: كيانات الشرق األوسط 
باستثناء البعض منها، هو بسبب أن هذه الدول، 
لم تحقق انتسابها إلى الحداثة، التي انتقلت إليها 
مجتمعات متعددة في كل مكان من هذا العالم.

والفكري،  التكنولوجي،  التقدم  رغم  فعلى 
طاول  الذي  واالقتصادي،  والحضاري، 
الماضية،  القرون  امتداد  على  البشرية 
المتعددة  وعناصرها  الحداثة،  وانتصاب 
عنصراً مقرراً في تقدم المجتمعات، فإن سؤاالً 
كبيراً سوف يطرح على هذه الكيانات، لجهة 
منذ  وخصوصاً  فيها  تحققت  التي  الحداثة، 

عقود تلت االستقالل.
الذي  التفكك،  رقعة  اتساع  من  السؤال  ينبع   
تشهده هذه المجتمعات، واالنهيارات البنيوية، 

فتقدم  تتوالى في كل مكان من أجزائها،  التي 
صورة سوداء آلت إليه أوضاعها، بما يوحي 
به القول: أن هذه المجتمعات لم تعرف سوى 

»قشرة حداثية« خالل تطورها.
وعلى رغم أن نقاشاً يدور في بعض األوساط 
بعد  »ما  في  البحث  ضرورة  عن  الثقافية، 
الغرب،  في  الدائر  بالنقاش  تمثالً  الحداثة« 
الحداثة  تحقق  عن  الناجمة  المعضالت  حول 
الفعلي عربياً، وشرق  الموضوع  أن  إال  فيه، 
أوسطياً يظل متصالً بالنقاش عن المدى، الذي 
واالستعصاءات،  فيه،  الحداثة  إليه  وصلت 
التي تحول دون تحقق، وحدوث  واإلعاقات، 

هذه الحداثة كمؤسسات فيه.
للتطّور  محصلة  وصفها  في  الحداثة  تتحدّد 
في  البشرية  عرفته  الذي  والتقدم،  اإلنساني، 
واالقتصادية،  والسياسية،  الفكرية،  الميادين 
وعلى  الجغرافية،  واالكتشافات  والعلمية، 
حاسمة  كخطوة  الديني«  »اإلصالح  صعيد 
على  والتكنولوجية،  العلمية  الثورة  صوب 
امتداد  على  الغربية  المجتمعات  الخصوص 

قرون.
المفاهيم  ولدت  الحداثة،  هذه  رحاب  في 
مختلف  في  النظريات  وقامت  واألفكار، 
وتكّونت  جديد،  سياسي  فكر  ونشأ  الميادين، 

أنظمة سياسية، واجتماعية متقدمة.
من  تلميحاً  اإلشارة  عليه  جرت  ما  كان  إذا 
الذي  االنتقال،  إلى  يؤشر  حداثية،  معطيات 
القرون  خالل  والغرب  أوروبا،  عرفته 
الذي يطرح نفسه، هو  السؤال  الماضية، فإن 
هذه  من  األوسط  الشرق  كيانات  موقع  حول 
مجتمعاتها  دخول  ومدى  ومنتجاتها،  الحداثة، 

فيها؟ ولهذا التساؤل مذهٌب آخر.

إعداد/ غاندي إسكندر
عمر  إلى  منسوبة  قصيدة  اسم  الرباعيات: 
الخيام، وهو شاعر فارسي، وعالم في الفلك، 
الثاني  القرن  أوائل  في  ُكتبت  والرياضيات، 
من  العنوان  ويأتي  )86٥هـ(  الميالدي  عشر 
والتي  رباعية،  العربية،  للكلمة  الجمع  صيغة 

تشير إلى قالب من قوالب الشعر الفارسي.
 والرباعية: مقطوعة شعرية من أربعة أبيات، 
تدور حول موضوع معين، وتكّون فكرة تامة، 
وفيها إّما أن تتفق قافية البيتين األول، والثاني 
مع الرابع، أو تتفق األبيات األربعة جميعها في 
القافية، وقد ذاع صيتها في الشرق والغرب، 
وانتشارها،  لنجاحها،  الرئيسي  السبب  ويعود 
كان فيما تعكسه من فهم )عمر الخيام( للحياة 
الحاضر،  لعقيدة  وفقا  وذلك  فيها،  وتجربته 
من  الخيام  رباعيات  وتتألف  المدينة،  وذوق 
لغة  باستخدام  امتازت  وقد  رباعية،   2٠٠٠
إلى  صاحبها  ومال  البيان،  وسهلة  سلسة، 
كله  وذلك  السهلة،  والتشبيهات  االستعارات، 
تصور  وبطريقة  تعقيد،  أو  تكلف  غير  من 
وأهم  تمايز،  دون  من  جمعاء  البشرية  حياة 
الموضوعات، التي تناولها الخيام هي: الخمر، 
والحانة، والساقي، والعود، والناي، والمغني، 
وأكثر  والعشق، وغيرها  والربيع،  والزهور، 
العمر،  قِصر  على  ينطوي  الرباعية،  معاني 
وظلم الدنيا، باإلضافة إلى أهمية اغتنام الوقت 

قبل انتهائه، وقبول الحياة كماهي، وأال يعمل 
لم  أنه  إلى  ويُشار  تغييرها،  على  اإلنسان 
بالدين  تتعلق  غايات  ولرباعياته  للخيام،  يكن 
عكست  ولكنها  واإليمان،  والزهد،  والحكمة، 
الفلسفية  شخصيته  أن  كما  الحياة،  في  فلسفته 
قد انعكست على شعر الرباعية، حيث تحدث 
عن األمور السرمدية المشكوك في أمرها مثل 
نهاية الكون، وأن ال أحد من البشر يستطيع أن 

يحيط بهذه األشياء علماً.
العربي،  العالم  في  رواجا  الرباعيات  القت 
وغنتها  رامي  أحمد  ترجمها  أن  بعد  وخاصةً 
انتشارها لدى شريحة أكبر  أم كلثوم؛ ما أمن 
من القراء، والسامعين في العالم العربي على 

سبيل المثال:
 سمعت صوتاً هاتفاً في السحر

نادى من الغيب غفاة البشر
هبوا املؤوا كأس المنى قبل أن

 تفعم كأس العمر كف القدر.
ال تشغل البال بماضي الزمان

وال بآت العيش قبل األوان
واغنم من الحاضر لذاته

فليس في طبع الليالي األمان.
إلى  للرباعيات  ترجمة  أشهر  أن  إلى  ويشار 
اللغات األجنبية، هي الترجمة اإلنكليزية التي 
قام بها الكاتب البريطاني )إدوارد فيتسجيرالد( 
أربع  في  فيتسجيرالد  ترجمة  نُشرت  حيث 
 ١872 ـ   ١868 ـ   ١8٥9 أعوام  طبعات، 
تشكالن،  األخيرتان  والطبعتان   ،١879 ـ 
وتصف  رباعية،   ١٠١ من  قصيدة  منها  كل 
المساء،  الفجر حتى  القصيدة يوما بطوله من 
الحاالت  من  وبكثير  والبهجة  بالمتعة،  مليئا 
النفسية، وعدا عن الرباعيات، التي اشتهر بها 
الخيّام، فقد قدم أعماال بارزة في الهندسة، فهو 
عالم رياضيات، وفيلسوف، وفلكي، وطبيب، 
وكتب بحوثا في الجغرافية والموسيقا، كما قدم 

بعض التعديالت على التقويم الفارسي.

وسام الفجر/ شاعر سوري
حوران التي تطعُم

أهلها من قمحٍ صلٍب كالفوالذ
تلدُ النساُء فيها جمًرا

إن مشى يحيل ما تحتهُ رماد
وإن شاء كان ناًرا للِقرى والموائد

فكيف لتفاح خطاياكم أن يفهم
معنى أمهات حوران تلدُ النار والماء

حوران
ينهُض الفجُر

كطلوع قمٍر على مهٍل
فيمحو جرًحا ليغتسل بجرحِ جديد

 بذر آدم قمحه األول فيها
وفرت حواء مع غزالنها

فوقعت رائحة الجنان فيها 

ومازالت جنة حوران جنة....

كانت سهاًل منح البحر معنى الماء 
فجلوسها على ماء... 

سهل مقدس يحمل صفة السرير بين سماءين
متأرجحة الحسن كنجمة بين قمرين

تفهمها الشمس حين تضرب عناقيدها بلطف
ليختمر فينا جذر المتانة 

كيف سيفهم أي معاصر سر الحكاية
الحكاية المدفونة في صدور األبناء

كإرث مستحق كإرث من لؤلؤ معتق
فإن صرخ أحدهم حوران 
وكأني به وجد كنز اللقى 

وبلفظها اغتنى…

هنيئًا ِلمزار حّينا باحتضانه رائدة من رواد كردستان؛ جيان 
تولهلدان االسم الخالد

قنبلة تشاويش أوغلو ومحنة )المعارضة( السورّية

سوزدار وقاص )إعالمية( 

مثواه  إلى  ابنه  أو  ابنته  أن يزف  يستطيع  َمْن 
وبل  ال  والزغاريد  والزمر  بالطبل  األخير 
َمْن  ُمزركش،  عرٌس  كأنه  والحناء  بالرقص 
فعلناها مراراً؟ من  لكن نحن  أحد  يستطيع ال 
نحن  معاً  واأللم  المقاومة  يدمج  أن  يستطيع 
عرس  إلى  اآلالم  تحويل  يستطيع  َمْن  فعلنا؟ 
لنصعقه في قلب العدو الذي قتلنا ويقتلنا، نحن 

فعلنا؟ 
العدو  نُفِقد  الطريقة  بهذه  أننا  هو  الحقيقة  في 
متعة الفرح بآالمنا لذا نحوله إلى فرح، من كان 
تولهلدان؟  جيان  الشهيدة  مراسم  في  حاضراً 
وأن  محالة  ال  قادم  النصر  بأن  سيشعر  كان 
النصر لنا اليوم أو مستقبالً، كل زغردة وكل 

إشارة للنصر أكدت لنا هذا. 
القيادية  الرفيقة،  الشهيدة،  تولهلدان«  »جيان 
واألخت، كل الصفات القت وتليق بها، عندما 
تنطق باسمها تشعر بكل هذه الصفات وتشعر 
بمعنى  ستشعر  تردد،  أو  ارتباك  دون  بالقوة 
المرأة المقاتلة والمكافحة والقوية التي دحرت 

داعش.

النساء املستهدفات

تعمدُّ دولة االحتالل التركي إلى قصف مناطق 
وجنوب  آفا  وروج  سوريا  وشرق  شمال 
مسعى  في  كردستان«  »باشور  كردستان 
منها احتالل واغتصاب المزيد من األراضي 
السوريّة، منذ بداية األزمة وهي تحاول بشتى 
كردي،  هو  ما  كل  وإبادة  للقضاء  الطرق 

صغيراً كان أم كبيراً.
التركي  االحتالل  زاد  األخيرة  السنوات  في 
مناطق  ضد  وهجماته  ومجازره  جرائمه  من 
تواجد الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا 
وروج آفا، فقتل آالف المدنيين من ُكرد وعرب 
المدن  من  العديد  واحتل  وغيرهم،  وسريان 
كـ؛ عفرين وسري كانيه وكري سبي، وشّرد 
وهّجر أهلها نحو المنفى وهم اآلن يعيشون في 
مخيمات منذ أربع سنوات تحت حر الصيف 

وبرد الشتاء. 

الممارسات  بهذه  الفاشي  المحتل  يكتِف  لم 
فقط، ال بل يسعى يومياً عبر أعوانه والخونة 
البارزين  القياديين  استهداف  إلى  أمثاله  من 
العسكريين وأعضاء اإلدارات الذاتية والمدنية، 
بشتى الطرق والسبل وعبر طائراته الُمّسيرة 

أو خطف وذبح، والنساء بالدرجة أولى. 
النساء  استهداف  من  نراه  ما  الحقيقة  في 
يومنا  إلى  سنوات  منذ  واإلداريات  القياديات 
مبادئ  من  منزعجة  تركيا  أن  على  يدل  هذا 
والعربية  الكردية  للمرأة  والمساواة  الحرية 
التي نظمت نفسها على المبدأ نفسه، ووصلت 
النساء  خاصةً  باسمها  الثورة  تسمية  إلى 
اللواتي حاربن داعش وانتصرن عليه، فتركيا 
عائقاً  باعتبارهن  المنظمات  النساء  إلى  تنظر 

لمشروعها السلطوي الذكوري. 
 2٠١9 عام  من  األول  تشرين   ١١ بتاريخ 
المناضلة  التركي  االحتالل  استهدفت مرتزقة 
السياسية »هفرين خلف« على الطريق الدولي 

وارتقت إلى مرتبة الشهادة.
يونيو  حزيران/  من  والعشرين  الثالث  وفي 
حلنج  قرية  التركية  الدولة  قصفت   2٠2٠
شرق مدينة كوباني بطائرة مسيّرة، أسفر عن 
منسقية  عضوات  وهّن  نساء  ثالث  استشهاد 
بركل،  زهرة  الفرات  إقليم  في  ستار  مؤتمر 
شيران  ناحية  في  ستار  مؤتمر  في  واإلدارية 

هبون مال خليل، واألم أمينة ويسي. 
 2٠2١ عام  من  الثاني  كانون   22 وبتاريخ 
الرئيسة  اختطاف  على  داعش  مرتزقة  أقدم 
بالحسكة  الشاير  تل  بلدة  لمجلس  المشتركة 

الخضر  هند  ونائبتها  الهرماس  »سعدة 
واستشهدتا على أيدي المرتزقة.

»سوسن  استشهدْت   2٠2١ آب   ١9 الـ  وفي 
بيرهات« عضوة المجلس العسكرّي لوحدات 
حماية المرأة YPJ والمجلس العسكرّي لقّوات 
سوريا الديمقراطيّة بطائرة ُمسيّرة شنّها جيش 
عالقات  مقّر  استهدفت  التركّي  االحتالل 

مجلس تل تمر العسكرّي، مع ثالثة آخرين.
تابعة  تموز 2٠22 هاجمت مسيرة  وفي 22 
طريق  على  سيارة  المحتلة  التركية  للدولة 
قامشلو أدى إلى استشهاد القيادية في وحدات 
والقيادية  تولهلدان  جيان  اإلرهاب  مكافحة 
مكافحة  وحدات  قوات  وعضوة  خابور  روج 
اإلرهاب بارين بوطان، حيث كنَّ يشاركن في 
قامشلو،  في  للثورة  العاشرة  الذكرى  منتدى 

وقبلهن المقاتالت روكن، ومزكين، وملك. 
لالحتالل  ُمسيّرة  طائرة  استهدفت  ومؤخراً، 
الداخلي في  األمن  لقوى  تابعة  التركي سيارة 
ناحية عين عيسى ارتقى فيها ثالث عضوات 
من قوى األمن إلى مرتبة الشهادة، وأكد حينها 
القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم 
الداخلي  األمن  مؤسسة  استهداف  أن  عبدي 

يهدد بشكٍل مباشر أمن المنطقة.
التلفزيونية  المقابلة  في  النساء  إحدى  قالتها 
بالعامية »لو كان أردوغان شهم وزلمة ما كان 
وهون  لوجه  وجه  وحارب  بالطائرات  هاجم 
رح نعرف مين منا الخاروف ومين الكبش«، 

األمر بهذه البساطة.
المغزى من استهداف تركيا لقيادتنا وإدارياتنا 
يظن بإمكانه القضاء على الثورة وثورة المرأة 
والعزم  النضال  الحقيقة  في  لكن  ومكتسباتها، 

يزداد مع الشهداء. 

تشييع الشهيدات.. حفل زفاف 
لهن!

لدى وصول جثمان المناضلة جيان وبارين إلى 
مدينة حلب والشهباء كان في استقبالهما آالف 
يوم  في  العرسان  يستقبلون  وكأنهم  األهالي، 
ُرّش على  زفافهن هكذا كانت جيان وبارين، 
الورود واألرز من جهة واألمهات  جنازتهما 
من  بتضحياتهن  يمجدون  واآلباء  يزغردن 
حيي  شوارع  في  يسيرون  وهم  أخرى،  جهة 

الشيخ مقصود.
نعش الشهيدة جيان لم يكن عادياً، بل لُّف وُزيّن 
بالورود وعلم وحدات حماية المرأة وبطرحة 
العروس، كان يوم تشييعها وزفافها معاً، نحن 
إلى  مثواها  إلى  عروسنا  نشيع  آفا  روج  في 
أرض الحرية التي رّوت بدمها، وفي الطريق 
منزلها  أمام  والحناء  والمزمار  الطبل  كان 
جنازتها  حول  يرقصون  وأخواتها  وأخوتها 

جيان  ويغنون ألختهم  الحناء  وبأيديهم صحن 
الدولة  حلق  في  غّصة  أصبحت  التي  القيادية 

التركية. 
مراسم شهدائنا تبرهن أن العدو لن ينال منا، 
على  ويخطون  أسمائهم  سيحملون  المئات 
خطاهم، األهالي حولوا هذا اآلالم إلى مقاومة 
ليقفوا بها أمام العدو التركي. في هذه المراسم 
من أن يكون الحزن وكانت  النصر بدالً  كان 
رسالة للدولة التركية مفادها تستطيع أن تنال 
بارين،  مزكين،  فرهاد،  سوسن،  جيان،  من 
لن  لكنك  جسدياً  أخريات  وعشرات  روج 

تستطيع النيل منا روحاً.
هنيئاً لمزار حيّنا الشيخ مقصود »حلب« هذه 
وازديادهم  للشهداء  باحتضانه  والليالي  األيام 
الشهيدة  كردستان  وطننا  ورود  من  وردة 
القيادية والبطلة »جيان تولهلدان«، وهنيئاً لنا 

ألننا نستنشق من روائحهم.
»جيان« أي الحياة اسٌم على ُمسمى، بتضحيتها 
بها  الئقين  فلنكون  جميعاً،  لنا  الحياة  منحت 
بسالم،  روحِك  فلترقد  نضالها،  على  ونُسير 

أرسلي سالمنا لجميع شهدائنا.

جيان الفخر وتركيا املُذلة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
يبقيا كلمة  لم  ورئيسه رجب طيب أردوغان، 
النظام السوري،  سوء وإال تحدثا ووصفا بها 
بل ذهب أردوغان إلى المطالبة برحيله عندما 
كان يتحدث عن خطوطه الحمراء الكثيرة، قبل 
ذلك، ويجعل من محاربة  ينقلب على كل  أن 
الكرد في سوريا بوصلته الوحيدة إزاء األزمة 
وأصبح  بأردوغان،  السبل  ضاقت  السورية، 
ليخرج  وأستانة،  جنيف  محوري  بين  محتاراً 
وزير خارجيته جاويش أوغلو ويعلن استعداد 
محاربة  قرر  إذا  السوري  النظام  لدعم  بالده 
بوصفها  )قسد(  الديمقراطية  سوريا  قوات 
إرهابية وانفصالية، وهذه باتت أسطوانة تركية 
بامتياز رغم إجماع العالم على أن هذه القوات 
هي أكثر القوى التي حاربت اإلرهاب، خاصةً 
بعد أن نجحت في إلحاق الهزيمة بـ”داعش” 

في الباغوز بريف الدير الزور الشرقي.

خورشيد دلي

تصريحات تشاويش أوغلو التي جاءت خالل 
مقابلة تلفزيونية، يوم األربعاء الماضي، كانت 
بمثابة قنبلة على رأس )المعارضة( السورية 
بشقيها المدني )االئتالف( والعسكري )الجيش 
الوطني(، كيف ال ويعرف الجميع مدى متاجرة 
احتضنها  التي  بالجماعات  التركي  النظام 
أن  خاصةً  أهدافه،  تحقيق  أجل  من  ودعمها 
عملية بيع جماعات اإلخوان المسلمين لمصر 
تحسين  أجل  من  والسعودية..  واإلمارات 
قدٍم  على  قائمة  الدول  هذه  مع  بالده  عالقات 
)المعارضة(  مخاوف  زاد  ما  وهو  وساق، 
التركي،  البازار  السورية من بيعها في سوق 
أن تصريحات تشاويش أوغلو جاءت  خاصةً 
بعد أيام من قمة طهران، وسط ضغط روسي 
– إيراني على أنقرة إلعادة عالقاتها السياسية 
بدمشق، وذلك في إطار مساعي محور أستانة 
والقرار  جنيف،  محور  لمسار  نهاية  لوضع 
سياسي  حل  بإيجاد  الخاص   22٥٤ الدولي 

لألزمة السوريّة.
مع خوف أوساط )المعارضة( السوريّة من أن 
تشكل تصريحات تشاويش أوغلو منعطفاً في 
الموقف التركي من األزمة السورية، بدت هذه  
المعارضة التابعة لتركيا أمام ثالث مستويات، 
مستوى االئتالف الذي تقول التقارير إنه منقسم 
على نفسه، بين من يريد إعالن موقف واضح 
التريث  التصريحات، وبين من يريد  من هذه 
ومداه،  الجديد  التركي  الموقف  فهم  لمحاولة 
إدراج  االئتالف  قرر  االنقسام  هذا  وبسبب 

لهيئته  المقبل  االجتماع  في  الموضوع  هذا 
السياسية العليا، ومستوى الجيش الوطني الذي 
قادته  من  عدد  موقف  باستثناء  الصمت  التزم 
تصريحات  من  والخشية  االستياء  أبدو  الذين 
الدينية  المؤسسة  ومستوى  أوغلو،  تشاويش 
المجلس  وتحديداً  بـ)المعارضة(  الخاصة 
التركيز  إلى  ذهب  الذي  السوري  اإلسالمي 
وحليفاً  منتجاً  بوصفه  النظام  محاربة  على 
لقسد، ولذلك طالب بتركيز الحرب عليه طريقاً 

للقضاء على “قسد”.                          

في الحديث عن تصريح تشاويش أوغلو، ثمة 
هل  أهمها،  لعل  نفسها،  تطرح  كثيرة  أسئلة 
كان هذا التصريح يعبّر عن تحول حقيقي في 
السوري؟،  النظام  من  التركي  النظام  موقف 
أخرى  خطوات  التصريح  هذا  سيتبع  وهل 
إلى  الذهاب  لجهة  التركي  الموقف  تقلب 
هذا  أن  أم  دمشق؟  مع  سياسية  إقامة عالقات 
لتشاويش  لسان  زلة  مجرد  كان  التصريح 
لتصحيح تصريحاته  األخير  أوغلو وسيخرج 

كما يقول بعض السياسيين األتراك؟.

وإنما  ذاك،  وال  هذا  ال  ربما  الحقيقة  في 
التصريح جاء تعبيراً عن عقلية تركية مستمدة 
من السياسة العثمانية الخبيثة التي عملت على 
الدوام إلشعال الفتن والحروب بين من تصفهم 
إضعافهم  بغية  ببعض  وضربهم  بالخصوم، 
فهم  يمكن  التخلص منهم، وعليه  إلى  وصوالً 
تصريح أوغلو على أنه تحريض على إشعال 
و”قسد”  السوري  النظام  بين  داخلية  حرب 
إضعاف  خالل  من  التركية  السياسة  لصالح 
الطرفين، ومن ثم التمكن من فرض أجندتها، 
الجديدة  العسكرية  لعمليتها  الطريق  وإفساح 

على  الحصول  في  اآلن  حتى  فشلت  أن  بعد 
ضوء أخضر من روسيا أو الواليات المتحدة 

للقيام بمثل هذه العملية.  
في الواقع، تصريحات تشاويش أوغلو شكلت 
صدمة قوية في أوساط )المعارضة( السورية 
التابعة لتركيا، إذ وضعتها في حيرة مصيرية، 
تركيا  تتخلى  أن  من  المخاوف  لديها  وأثارت 
لدمشق،  قادتها  بعض  تسليم  حتى  أو  عنها 
وعليه ثمة تقارير تتحدث عن بدء عدد من قادة 
خارج  أخرى  أماكن  عن  البحث  المعارضة 
تركيا لالنتقال إليها، خوفاً من ذهاب تركيا إلى 
أقصى المدى في االنعطاف نحو دمشق، ولعل 
العالقات  انسداد  ذلك هو  يشجعها على  قد  ما 
بعد  “قسد”،  بخصوص  األمريكية   – التركية 
أن أكدت اإلدارة األمريكية رفضها االستجابة 

للطلب التركي بالتخلي عن حليفتها قسد.     
تشاويش  تصريحات  أشعرت  شك،  دون  من 
أوغلو )المعارضة( السورية بخطٍر مصيري 
يهددها، خاصةً بعد أن وضعت جميع بيضها 
ستبقى  هل  هنا،  والسؤال  التركية،  السلة  في 
هذه )المعارضة( على نهجها القديم في التبعية 
الكاملة لتركيا كجنود ومرتزقة في خدمة تنفيذ 
أوغلو  تشاويش  تصريحات  أن  أم  أجندتها 
ستشكل بداية صحوة في البحث عن خيارات 
جديدة؟ ولعل االمتحان الحقيقي لهذه الصحوة 
هو رفض العمل لصالح األجندة التركية وعلى 
رأسها رفض االنخراط في العملية العسكرية 
ستنطلق  إنها  مراراً  أنقرة  قالت  التي  الجديدة 

في أي وقت.



 النسخة الورقية العدد:   1091   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1382  النسخة الورقية العدد:   1091   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1382 

السنة الحادية عشرة - العدد 1091
األربعاء  3 آب 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1091
األربعاء  3 آب 2022 تقـــارير وحتقيقـــاتاقتصـــاد 89

قامشلو/ خالد عته - بدون حسيب أو رقيب، وعدم وجود حلول جذرية من قبل 
دائم،  شبه  بشكٍل  المولدات  تعطل  من  المواطنين  معاناة  تستمر  المعنية،  الجهات 

وضياع حق المواطن في الحصول على الكهرباء؛ ما يفاقم معاناتهم صيفًا.

ال تبديَل في خطِة االحتالِل التركّي، ومواصلِة الحرِب على الكرد في ميادين وبوسائل متعددةٍ، بل تغييرٌ في مساراِت تحصيِل الغطاءِ »الشرعّي«، ولذلك 
بدأت أنقرة بالعربدة في النادي األطلسّي، ثم انتقلت إلى طهران وتماهت مع خطاب خروج القواِت األمريكّية، ويبدو أنّها عادت إلى واشنطن عبر 
حملٍة دبلوماسّية لشرِح موقفها في سوريا والعراق، وإعطاءِ بُعٍد جديٍد لنواياها في شن حرب احتاللية وأنّها تتجاوز السعَي إلبعاد الكرد أو قسد 

عن حدودها الجنوبّية بل تصُل لوضع حٍد للنفوِذ اإليرانّي وإغالِق الحدوِد أمام الحرس الثورّي اإليرانّي والمكونات العسكرّية الموالية له.

معاناة المواطن مع األمبيرات: ال حلول لها على 
األرض.. لنأمل حّلها من السماء!

مزارعون يشتكون من نتائج وخيمة لـ »مواد ومبيدات زراعية«، 
ومختصون يوضحون األسباب!

المحتل التركي.. تعددِت المنابُر والخطاُب نفسه

رامان آزاد 

محاولة الستقطاِب الناخب 
الرتيّك

بين  ما  وشرقاً،  غرباً  بين  ما  السعي  بعد 
في  أستانه  وثالثي  مدريد  في  الناتو  قمتين؛ 
تنشط  متناقضة،  مواقف  وجملة  طهران، 
نيتها  على  لتؤّكدَ  واشنطن،  في  الدبلوماسيّة 
ال  وأن  في شمال سوريا  احتاللية  شّن حرب 
معطى  استثمار  على  وتعمل  للتراجعِ،  سبيل 
األمريكيّة  اإلدارة  لتحريض  جديد،  سياسّي 
واإليرانيّة،  السوريّة  القوات  بانتشار  يتعلق 
فيما باقي تفاصيل اللعبة نفسها المتصلة بحكاية 
المخاوف األمنيّة والالجئين والوفاء األمريكّي 
إطالق  وقف  اتفاقيتي  بمقتضيات  والروسي 
النار ما بعد عدوان تشرين األول 2٠١9 على 

شمال سوريا.
بالعمليِة  تسمى  ما  ترويج  على  أنقرة  تعمل   
العسكريِّة على أنّها ضرورةٌ حتميّةٌ، ال سبيَل 
للحياد عنها، والزمن االنتخابّي يضيُق بالنسبة 
والحاضنة  الشعبيّة  في  الهوة  حجِم  مع  قياساً 
المجتمعيّة التي يستغرق ترميمها زمناً طويالً، 
بأّن  الحاكمة  النخبة  ومعه  أردوغان  ويعتقد 
الزمَن  تختصَر  أن  هجمات خاطفة من شأنها 
االقتراع  إلى صناديِق  التركيَّ  الناخَب  وتقودَ 
منتشياً بالنصِر، وبخاصة أّن الهجمات مرتبطةٌ 
مباشرةً بخطِة إعادةِ الالجئين السوريين الذين 
األتراك،  عموِم  لدى  رفضهم  مشاعُر  تنامت 
والغالِء  االقتصاديّة  األزمِة  سبُب  وأنّهم 

المعيشّي. 
توصيِف  على  أنقرة  تصرُّ  السياِق  هذا  وفي 

امتدادٌ  أنّها  على  الديمقراطية  سوريا  قوات 
مشاعِر  لتحريِض  الكردستانّي  العمال  لحزِب 
القوميين األتراِك، وهذا التوصيُف ليس جديداً، 
له،  مرّكٌز  استثماٌر  هو  اليوم  يحدُث  ما  ولكن 
فالحساباُت االنتخابيّةُ تفترُض أن تبدَي القيادة 
مناورةٍ  إطاِر  في  المرونِة  من  شيئاً  التركيّة 
لكسِب أصواِت الكرِد في تركيا، بل بتحريِض 
هذا  وفي  العمال،  حزب  ضد  أنفسهم  الكرِد 
بعد  ما  تركيا  في  مختلفٍة  لمرحلٍة  مؤشراٌت 

االنتخاباِت القادمِة.
ما تسعى إليه أنقرة يتجاوُز إقامةَ منطقٍة آمنة 
بالمعنى المتداوِل في العُرِف الدولّي، والمتعلُق 
بسالمِة السكاِن المحليين وتحييِد مناطقهم من 
الصراعِ المسلحِ، بضمانٍة أمميٍّة تحت الفصل 
للكرد  وجودَ  ال  منطقةً  تريدُ  وإنّما  السابعِ، 
الالجئين  وإعادةِ  لهم  شامٍل  تهجيٍر  بعد  فيها، 
تركيا وإسكانهم محلهم. وبذلك  السوريين من 
حزاٍم  منطقةَ  السوريّة  األراضي  ضمن  تبني 
يمتدُ على الحدوِد التركيّة السوريّة بعمٍق يصل 
لسياستها،  المؤيدون  فيها  يسكن  كم،   ٣٠ إلى 

ضمن  عريضاً  ديمغرافيّاً  سوراً  ذلك  ليكون 
األراضي السوريّة.

معارضُة العمليِة وحرُج 
املصداقّية

الموقِف  في  حقيقيّةٌ  مشكلةٌ  هناك  الواقع 
لها  بالنسبة  تركيا  جهة  فمن  األمريكّي، 
معها  والعالقةُ  الناتو  في  وعضو  قديٌم  حليٌف 
جداً  مهٌم  تركيا  ودوُر  المستويات،  متعددةُ 
في  األمريكيّة  السياسة  مفاصل  كثير  في 
محرجةٌ،  التركيّة  المطالب  ولكن  المنطقة، 
األمريكيّة  اإلدارةَ  أنَّ  تصوُر  السطحيِّة  ومن 
تضُع العالقة مع أنقرة وقسد في ميزاٍن واحٍد 
»قوات  األمريكّي  المنظور  ففي  متقابلين، 
عسكريّةٌ  منظومةٌ  الديمقراطيّة«  سوريا 
كبيرةٍ  لدرجة  واشنطن  وتتجاوُز  منضبطة، 
دارج  هو  كما  كرديّةٌ  بأنّها  توصيفها  مسألةَ 
أنّها  هو  يهمها  فما  العام،  السياسّي  الواقع  في 
حليٌف عسكرّي بالمنطقة فيما يتعلُق بمحاربة 
إنهاء  استطاعت  القوات  هذه  وأن  »داعش« 
خالياه.  مالحقة  وتواصُل  المكانيِّة،  خالفته 
أسرى  احتجاِز  مسألة  ذلك  إلى  يُضاف 
المخيماِت،  داخل  عوائله  وضبِط  »داعش« 
حتى  واضحةٌ  معالمه  تبدو  ال  حّل  بانتظاِر 
اليوم، والتهديداُت التركيّةُ من شأنها أن تطيَح 
بكّلِ اإلنجازاِت في حرب »داعش«، والموقف 
األمريكّي يتعلق بمصداقية تحالفها والمحافظة 

على نتائجِ الحرِب ضد اإلرهاِب. 
وقال المتحدُث باسم وزارة الدفاع األمريكيّة، 
الخميس  صحفّي  مؤتمر  في  كيربي  جون 
الواليات  يشغُل  »ما  إنَّ   ،2٠22/7/28
والتأثير  المدنيين،  السكاِن  المتحدة هو سالمةُ 

لتنظيم  المستمرة  الهزيمة  عملياِت  على 
ينفذها  التي  العمليات  إلى  إشارةٍ  الدولة«، في 
»التحالف الدولّي« بالتعاون مع »قوات سوريا 
»أنَّ  إلى  المتحدث  وأشار  الديمقراطيّة«. 
العملية التركيّة قد تدفع عناصر قوات سوريا 
الديمقراطيّة لالبتعاد عن القتال ضد »داعش«، 
وهو األمر الذي نرّكز عليه في شمال سوريا«، 
مضيفاً أنَّ »شن عملية عسكريّة شمال سوريا 
ولذلك  اإلنسانيّة،  المساعدة  احتياجات  يرفع 
بشأن  قلقها  عن  األمريكيّة  الحكومة  أعربت 

هذا األمر«.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وأكد 
األمريكيّة لقناة العربيّة الجمعة 2٠22/7/29، 
أنَّ »موقَف الواليات المتحدة لم يتغيّر وندعم 
أيَّ  ونشجب  النار  وقف  خطوط  استمرار 
أن  الضرورّي  »من  أنّه  وأضاف  تصعيد«، 
النار  يحافظ كّل األطراِف على مناطِق وقف 
واحترامها لتحسين االستقراِر في سوريا ومن 

أجل الوصول إلى حّل سياسّي للنزاعِ«.
الخارجيّة  وزارة  باسم  المتحدث  وأضاف 

األمنّي  »بالقلِق  تعترُف  المتحدة  الواليات  أّن 
نتوقّع  لكننا  الحدود  عند  تركيا  لدى  المشروع 
المشترك  البيان  مضمون  تركيا  تحترَم  أن 
الصادر في ١7 تشرين األول 2٠١9«، وشدّد 
»أيَّ  أنَّ  على  الخاصة  التصريحات  هذه  في 
اإلقليمّي  االستقراَر  سيزعزُع  جديٍد  هجوٍم 
وكذلك  خطٍر  في  األمريكيّين  الجنودَ  ويضَع 

التحالف ضد »داعش«.

لكّل منرٍب كالٌم

في طهران سمع أردوغان من المرشد اإليرانّي 
تشنّها  عسكريّة  عمليٍة  »أّي  إّن  خامنئي  علي 
أنقرة في شمال سوريا، ستعودُ بالضرِر على 
المنطقة« وسمعه أيضاً يطالُب بإخراجِ القواِت 
األمريكيّة. وفي اليوم التالي لقمة طهران نقلت 
إنه يجب على  قوله  أردوغان  األناضول عن 
شرق  مناطق  تغادر  أن  األمريكية  القوات 
الفرات في سوريا«، وأضاف: »نريد أن تكون 
التنظيماِت  مكافحِة  في  معنا  وإيران  روسيا 
اإلرهابيّة على بعد ٣٠ كم من الحدود الجنوبيّة 
لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم الالزم«. وأّكد 
الرئيس التركّي أّن »ملف العملية )العسكريّة( 
على  مدرجاً  سيظلُّ  سوريا  شمال  الجديدة 
أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا 

القومّي«.
وزير  أطلق  الموقف  هذا  سياق  وفي 
الخارجية التركّي، مولود جاويش أوغلو، في 
2٠22/7/27 تصريحات »الفتة« هي األولى 
من نوعها بخصوص عالقة بالده مع دمشق، 
أسباب  وتساؤالت عن  أثار جدالً  الذي  األمر 
ستفرض  كانت  إذا  وما  الجديدة«،  »النبرة 
ودمشق،  أنقرة  بين  للعالقة  مغايراً  مشهداً 
الماضية.  السنوات  عليها  كانت  لما  خالفاً 
وكالة  نقلت  ما  حسب  أوغلو،  جاويش  وقال 
ما  بشأن  سؤال  على  رده  في  »األناضول«، 
تسمى بالعملية العسكريّة التركيّة المحتملة في 
شمال سوريا، وموقف واشنطن وموسكو منها: 
»الواليات المتحدة وروسيا لم تفيا بوعودهما 
يدلُّ  وهذا  المنطقة،  من  اإلرهابيين  بإخراج 
على عدم إخالصهما في محاربة اإلرهاب«. 
سابقا  أجرت  بالده  أن  التركي  الوزير  وذكر 
إخراج  بخصوص  إيران  مع  محادثات 
كلَّ  المنطقة، مضيفا: »سنقدم  من  اإلرهابيين 
أنواع الدعِم السياسّي لعمل النظام )السوري( 
الطبيعي  في هذا الصدد«. وتابع: »من الحق 
اإلرهابي  التنظيم  يزيل  أن  )السوري(  للنظام 
من أراضيه، لكن ليس من الصواِب أن يرى 

المعارضة المعتدلة إرهابيين«.
تصريٌح  فيها  يصدُر  التي  األولى  المرة  وهي 
سياسّي مثل هذا من جانب أنقرة حيال العالقة 
عن  السابق  في  اإلعالن  واقترح  دمشق  مع 
فقط،  واستخباراتيّة  أمنيّة  اتصاالت  وجود 
لفتحِ  نيٍة  أو  سياسّي  تواصٍل  أّي  عن  بعيداً 
قنواٍت اتصاٍل. وسبق أّن قال الوزير التركّي 
تتعاون  أن  باإلمكاِن  إنّه   :2٠22/٤/2٠ في 
في  األسد  بشار  السورّي  الرئيس  مع  بالده 
االعتراف  دون  والمهاجرين  اإلرهاِب  قضايا 

به.
حثيث  بشكٍل  التركيّةُ  الدبلوماسيةُ  تعمُل  اليوم 
أنَّ  لدى األمريكيين مفادها  فكرةٍ  على ترويجِ 
الحليَف  تعد  لم  الديمقراطية«  سوريا  »قوات 
على  انفتاحها  بسبب  األمريكيّين  لدى  الجيدَ 
أنَّ  لألمريكيّين  تؤكد  تركيا  أّن  كما  دمشق، 
األخطَر في هذه المسألِة، ليس فقط العالقة بين 
دمشق والكرد، بل بفتح األبواب أمام عناصر 

إيرانيّة أو تابعة إليران.
وتشددُ تركيا اآلن على األمريكيّين أنَّ المشكلةَ 
الجنوبيّة،  حدودها  عند  إيران  هي  األعمَق 

الحرَس  وأنَّ  يتصاعدُ،  اإليرانيَّ  الخطر  وأنَّ 
نفوذه  مدّ  على  بجهٍد  يعمُل  اإليرانّي  الثورّي 
إلى  له  التابعِة  الكياناِت  أو من خالل  المباشر 
وأنَّ  التركيّة،  السوريّة  الحدوِد  عند  مناطَق 
الحرَس الثورّي اإليرانّي يريدُ مدّ هذا االنتشاِر 
العسكرّي االستخباراتّي المباشر أو المؤيّد له 
على طوِل الحدوِد الجنوبيّة التركيّة، أي على 
طوِل الحدود من كوباني إلى الحدود العراقيّة. 
في المقلب اآلخر يشددُ األتراُك اآلن على أنَّ 
المشاكَل التي تشهدها الحدودُ العراقيّة التركيّة 
ال تتعلُق بوجوِد قواعد تركيّة على األراضي 
تركيا  بين  مواجهة  هي  ما  بقدر  العراقيّة 
اإليرانّي  الثورّي  للحرس  تابعة  وعناصر 
هذه  في  التركّي  الحضور  من  التخلّص  تريد 

المنطقة.
تعمُل تركيا جدّياً على منافسِة الوجوِد اإليرانّي 
في المنطقِة، وتحاوُل أن تجعَل من تلك األجندة 
حضورها  لتأييِد  واشنطن  في  اعتماٍد  أوراَق 
العسكرّي واحتاللها، وتأكيِد أّن الفصائل التي 
هي  المعتدلة«  »المعارضة  وتسّميها  تقودها 
أداتها  الحقيقة  في  وهي  المطروح«،  البديل 

لشرعنِة احتالِل مناطق في شمال سوريا.

أنفال دميغرايفّ

رغم أنَّ تركيا تهددُ منذ نحو شهرين بشن حرب 
قوبلت  أنّها  إال  سوريّة،  مناطق  على  جديدة 
إيرانّي،  وكذلك  وروسّي  أمريكّي  برفٍض 
ويبدو أنّها لم تفقد األمل لتتراجع عن عمليتها 
الديمقراطيّة،  سوريا  قوات  تستهدف  التي 
القرار  مراجع  أمام  المطروح  السؤال  ولكن 
»داعش«  انبعاث  باحتماالت  يتعلُق  الدولّي 
حاربته.   التي  للقوات  المباشر  االستهداف  مع 
صحيٌح أّن أردوغان لم يُمنح موافقةً باالحتالل، 
ولكنه أُعطي كامَل الضوِء األخضِر بمالحقِة 
بالطائراِت  الطرقاِت  على  العابرةِ  السياراِت 
المسيّرةِ واستهداِف المنازِل والقصِف المدفعّي 
التصعيدُ في  في مختلف المناطِق. وكان الفتاً 
وكان  األخيرة،  بالفترةِ  االستهداِف  عملياِت 
عددُ الشهداء كبيراً، وبعُض االستهدافات كانت 
في  قياديين  استهدفت  كبيرةٍ  لدرجٍة  انتقائيّةً 
»قسد«، ويبدو أنَّ عوامَل كثيرةً على األرِض 

تساعدُ على تنفيِذ االستهدافات تلِك بدقٍة.
السياسِة قالت »نتفهُم  كلُّ الحكوماِت ومراجعِ 
توافق  لم  ولكنها  التركيّة«،  األمنيّة  المخاوَف 
واالحتالِل،  االجتياحِ  بمعنى  العمليِّة  على 
»نتفهُم »المخاوَف األمنيّة« ضبابيّة،  وعبارةُ 
استهداُف  ألنقرة  مسموٌح  أنّه  بالضبط  وتعني 
تشاُء من األفراِد والمواقعِ، دون االجتياح  ما 
هذه  أّن  الترويُج  بسهولٍة  يمكُن  والتي  البرّي، 
عسكريون  الضحايا  وأنَّ  عسكريّةٌ  المواقع 
بل  الداخلي  األمن  قوى  من  كانوا  لو  حتى 
حتى لو كانوا أطفاالً... هي حرُب استنزاٍف ال 
تستهدُف اإلمكاناِت العسكريِّة الماديّة مباشرةً، 
والتنقَل  الحياةَ صعبةً  بل األفرادَ، حتى تجعَل 
واقعٍ  أمِر  لفرِض  مستحيالً،  الطرقاِت  على 
بدأت،  الحرب  إّن  القوُل  يمكُن  وبذلك  جديٍد. 
الصحيح  بل ربما من  مختلفة،  ولكن بصورةٍ 

أكثر أنَّ أنقرة لم تتوقف عن العدوان! ولذلك 
المدفعّي  القصَف  التركّي  الجيُش  يواصُل 
على  السياراِت  المسيّر  الطيران  ويتعقّب 
»داعش«  عملياِت  مع  بالتوازي  الطرقاِت، 
الفرصةُ،  سنحِت  أينما  االغتياالِت  تنفيِذ  في 
عمليات  أنّها  على  البعض  لها  يرّوج  والتي 

»مقاومة«.  
أردوغان لم يقنع بما حصل عليه، وبقي مصّراً 
روسيا  أّن  إال  واالحتالل،  االجتياح  على 
البديلة  الخطةَ  وقدمتا  بذلك،  تقبال  لم  وإيران 
لالجتياح فقط، بنشِر قوات الحكومة السوريّة 
في  وجودهما  وتعزيز  التماس،  خطوط  على 
العديد من المواقع، ولكن دون منعِ االستهداِف 

عبر المسيراِت! 
تحقق  وطهران  موسكو  تريده  ما  أن  الواقع، 
وزير  تصريح  ربطنا  إذا  كبيرةٍ.  لدرجٍة 
الميداِن،  بمعطياِت  األخيِر  التركّي  الخارجية 
عليه  سيحصُل  ما  المعلوم  غير  من  ولكن 
بوتين  الرئيس  مع  قمة سوتشي  في  أردوغان 

في الخامِس من الشهر الجاري.

لمنع  جداً  سيئاً  عرضت  قدمت  واشنطن 
أنقرة،  المشاكل مع  الحرِب، كان لصالح حّل 
التي  غراهام  ليندسي  السيناتور  مبادرة  عبر 
طرحها خالل زيارته في 2٠22/7/6، فكان 
الجتماع  الختامّي  والبيان  الرفض،  مصيرها 
أستانه )قمة طهران( في 2٠22/7/١9، سمح 
الذاتيّة  اإلدارة  مفردات  استهداِف  باستمراِر 
دون  ولكن  التركّي،  المعوِل  عبر  وهدمها 

االجتياحِ حالياً...
ما تقوم به أنقرة هو استمرار لقانون لمشروعِ 
في  األتاتوركّي،  الشرع  إصالح  قانون 
١92٥/9/8، وبذلك القضيةُ ال تتعلُق باإلدارة 
الذاتيّة فقط، بل بمصير الكرد، فما تمَّ التخطيُط 
له ستكون له تداعياٌت مستقبليّة بعيدة المدى، 
الثمن  الكرد  يدفَع  أن  على  االتفاق  تم  فقد 
المزيد، وهم مقبلون على عمليِة  األغلى، أي 
توافِق  قربان  وليكونوا  ديمغرافّي«،  »أنفال 
أكثر الفرقاِء خصومةً، ولكن من غير المعلوِم 

نسبةُ تحقيِق ما تمَّ االتفاُق عليه.
العسكريّة  الناحية  من  تركيا  األحواِل  بكّل 
الحاكم  للحزب  يمكن  وال  حرب  بشّنِ  ترغُب 
أن يبتلَع كلَّ التهديداِت التي أطلقها على مدى 
أكثر من شهرين، وسيقبُل بأّي أبعاد جغرافيّة 
للهجمات، فاالستحقاق االنتخابّي القادم سيكون 
تصويتاً على مصير العدالة والتنمية، وواضح 
أّن  التصريحات،  في  والتقلب  التأرجح  من 
ومن  مطروحة  باتت  األصعب  الخياراِت 
المرتزقة  المجموعات  عن  التخلي  جملتها 
المقابل  يكون  أن  لسنوات، على  التي دعمتها 
سوريا  وقوات  الذاتيّة  اإلدارة  مشروع  إنهاء 

الديمقراطيّة.

األزمة،  في  سوريا  ودخول   2٠١١ عام  بعد 
والتي مازالت مستمرة حتى اآلن، فقد تسببت 
التحتية  البنية  البالد بدمار  الدائرة في  الحرب 
بشكٍل كبير، وكان قطاع الكهرباء ذا النصيب 
العديد  بتعرض  الدمار، وذلك  األكبر من هذا 
النقل  وخطوط  الطاقة،  التوليد  محطات  من 

الخاصة بها للدمار، والتعطل والسرقة. 
في سوريا قبل عام 2٠١١، كانت هناك أربع 
إحدى  كهربائية،  طاقة  توليد  محطة  عشرة 
عشرة منها تعمل على الغاز والوقود، وثالثة 
البالد  منها حاجة  الحكومة  تولد  مائية،  سدود 
للحرب،  ونتيجة  الطاقة،  ومن  الكهرباء،  من 
على  تعمل  التي  المحطات  من  ثالثة  دمرت 
وإدلب،  والوقود، وهي محطات حلب،  الغاز 
ودير الزور، ولم تعد تنتج الكهرباء )تم تجديد 
بداية  دمشق  حكومة  قبل  من  حلب  محطة 
الماضي(، كما لحقت أضرار جزئية،  الشهر 

ومؤثرة بمحطات محردة، وزارة، وتشرين.
وفيما يتعلق بالسدود الثالثة، البعث، وتشرين، 
الفرات،  نهر  على  جميعها  المبنية  والطبقة، 
وللسرقة،  للدمار  منها  أجزاء  تعرض 
سياسيات  بسبب  مياهها؛  لشح  وباإلضافة 
دولة االحتالل التركي، هذه األسباب أدت إلى 

ضعف توليدها للطاقة الكهربائية.
حكومة  في  الكهرباء  وزارة  بيان  وبحسب 
شبكة  إعمار  إعادة  فإن   ،2٠2١ عام  دمشق 

الكهرباء، تتطلب 2.٤ مليار دوالر.
إنتاج  كان  دمشق،  ووفقًا إلحصاءات حكومة 
البالد من الكهرباء في عام 2٠١١ )772،٤١( 
جيجا واط / ساعة، وفي نهاية عام 2٠2١ كان 

انتاجها 2٤،9٥9 جيجا واط / ساعة.

املولدات حل النقطاع الكهرباء

سوريا،  في  للكهرباء  السيئ  الوضع  وبسبب 
على  سوريا  وشرق  شمال  مناطق  وفي 
االشتراك  مولدات  باتت  الخصوص،  وجه 
للمواطن  الوحيدة  األمل  نافذة  »األمبيرات« 
التقنيين،  ظل  في  الكهرباء،  على  للحصول 

الذي يصل إلى أكثر من 2٠ ساعة في اليوم.
نظام  انتشر  أيضأ  قامشلو  مدينة  وفي 
الرسمية  اإلحصائيات  وبحسب  األمبيرات، 
لإلدارة الذاتية، يوجد ٤9٠ مولدة اشتراك في 
على  تعتمد  والتي  لوحدها،  قامشلو  مقاطعة 
المحروقات  لجنة  وبحسب  المازوت،  مادة 
لتًرا   ٣.١69.7٥٠ تقديم  يتم  المقاطعة،  في 
من المازوت ألصحابها بسعر 8٥ ل.س للتر 
أجور  ليرات  عشر  لتر  لكل  يضيف  الواحد، 

النقل. 

قرارات خلبية

هيئة  كانت  المولدات،  عمل  تنظيم  أجل  ومن 
االدارة المحلية، والبلديات في اقليم الجزيرة، 
لعام  تموز  من  التاسع  في  قرارا  أصدرت  قد 
مولدة،  كل  على  عدادات  بوضع   2٠2٠
بالكيلو  كهرباءها  تحدد  العدادات  وبحسب 
بعشر  حددته  قد  كانت  الكيلو  وسعر  واط، 

ليرات سورية. لكن هذا القرار ظل حبراً على 
مقابل  واآلن  النور،  ير  ولم  ينفذ  ولم  ورق، 
ثماني  خالل  الواحد  لألمبير  الشهري  السعر 
ساعات من التزويد بالكهرباء هو ٥٠٠٠ ليرة 

سورية.

املواطن وحيداً واجه حر متوز

في حر تموز، بحيث وصلت درجات الحرارة 
الوقت،  في  مئوية،  درجة   ٤٥ فوق  ما  إلى 
من  بعض  على  المواطن  فيه  يتحسر  الذي 
االنقطاع  بسبب  منزله؛  في  البارد  الهواء 
أحد  لنا  تحدث  الصدد  وبهذا  للكهرباء،  الدائم 
المواطن  قامشلو،  في  الكورنيش  حي  قاطني 
وجود  عدم  من  يشتكي  والذي  شيخو،  محمد 
كسائر  الحي  مولدة  وتعطل  للمولدات،  نظام 
الحي  سكان  »يعاني  وذكر:  األخرى  األحياء 
قال  البداية  في  المولدة،  تعطل  من  العيد  منذ 
بأيام  بعدها  ثم  معطلة،  إنها  المولدة  صاحب 
أزال المولدة، لهذا السبب نحن بدون كهرباء، 
ترك  على  ونجبر  الحر،  هذا  في  ماء  وبدون 
أقربائنا،  منازل  إلى  بالذهاب  ونقوم  منازلنا، 
الحر،  هذا  تحمل  يستطيعون  ال  األطفال  ألن 
على  هو  المدينة  في  المولدات  معظم  ووضع 
ولذلك  فيه،  نحن  الذي  الحي،  مولدة  شاكلة 
أتمنى أن تتم مراقبة المولدات من قبل الجهات 
هذه  بحل  الذاتية  اإلدارة  تقوم  وأن  المعنية، 
المعضلة، وأن تضع مولدات كبيرة، وتشرف 

هي عليها«.

معاناة أصحاب املولدات

الذي رفض  المولدة،  أكد صاحب  جهته،  من 
المولدة،  عطل  »عند  أنه  اسمه،  عن  الكشف 
لها،  غيار  قطع  على  الحصول  الصعب  فمن 
وإن حصلنا عليها فتكون أسعارها غالية جداً، 
وهذه  كاٍف،  لنا غير  المقدم  المازوت  أن  كما 

أسباب أخرى تزيد من تفاقم المشكلة«. 
المقدمة  المحروقات  كمية  نقص  وحول 
لمقاطعة  المحروقات  لجنة  أكدت  للمولدات، 
اإلمكانات  بقلة  معللة  ذلك،  صحة  قامشلو 

المحدودة والمتاحة.

رأي الجهات املسؤولة

وحول مشكلة المولدات، وتعطلها، أوضح لنا 

قامشلو  لبلدية  التابعة  المولدات  مكتب  عضو 
لتعطل  الرئيسي  السبب  »أن  جمعة:  خالد 
جودة  وكذلك  الحرارة،  ارتفاع  هو  المولدات 
مادة المازوت، كما أن بعض مالكي المولدات، 
بمشاكل  ويتسببون  بأمانة  بعملهم  يقومون  ال 

عن قصد«.
الشكاوى  أساس  على  يعمل  المولدات  فمكتب 
بإبالغ  أوالً  فيقوم  المواطنين،  من  ترده  التي 
يتم  المخالفة  تكررت  واذا  المولدة،  مالكي 
معاقبة  تتم  لم  لسجالتهم،  وفقًا  لكن  تغريمهم، 

أي من أصحاب المولدات بعد!.
وفي ختام حديثه، قال عضو مكتب المولدات 
التابعة لبلدية قامشلو خالد جمعة: »أنهم يأملون 
في أن تتعاون معهم الكومينات بخصوص هذه 
المشكلة وإنهائها، وأنهم قاموا بإرسال مقترحاً 
إلى مجلس المقاطعة قبل شهر، ويتضمن وضع 
أربع مولدات كبيرة على الخط الرئيسي، ويتم 
تأِت  لم  الموافقة  ولكن  حالياً،  المقترح  دراسة 

حتى اآلن«.

تضيف  ـ  إسماعيل  حسام  عيسى/  عين 
معروفة  وغير  الفاسدة«  الزراعية  »األدوية 
المصدر، معاناة جديدة على كاهل المزارعين 
سببت  بعدما  عيسى،  عين  ناحية  بريف 
أضراراً مباشرة، وبعيدة المدى؛ بسبب تسمم 
واآلفات  األمراض  وزيادة  الزراعية،  التربة 

الزراعية؛ نتيجة لذلك.

عين  )ريف  الهيشة  بلدة  مزارعو  ويعاني 
عيسى الشرقي( من عشوائية حصول أصناف 
األعشاب  مبيدات  ومنها  الزراعية،  األدوية 
مكافحة  في  »عادة«  تُستخدم  التي  الضارة، 
الذرة  حقول  ضمن  تنمو  التي  األعشاب، 
الصفراء، والقطن والخضروات، وتحتاج الى 
من  تقريباً  بمدى شهرين  نموها  بعد  مكافحة، 

زراعتها.
وبسبب حاجة المزارعين الستخدام »المبيدات 
من  حاالت  عدة  مؤخراً  لوحظ  العشبية«، 
استخدام هذه المبيدات، فأثرت على نبات الذرة 
تلك  بمحتويات  الغش  بسبب  نفسه؛  الصفراء 
المبيدات، أو وجود أنواع رديئة، يتم تسويقها 
معتمدة،  أدوية  أنها  أساس  على  للمزارعين 

وفعالة النتائج.
كما وأن رش هذه المبيدات للمحاصيل السابقة 
)الشتوية( أثر على المواسم الصيفية، بحسب 
المستثمر،  المزارع  أن  أي  »مزارعين«، 
التي  األرض  »عن  أوالً  يسأل  المستأجر  أو 
ينوي زراعتها، »إن كانت قدر ُرشت من قبل 
بمبيدات عشبية، ليتمكن من زراعة األرض، 

ولتفادي خسارة مؤكدة نتيجة لذلك«.

جشع البائع ورداءة املواد 
املستخدمة

يقول المزارع أحمد الشوين:« قلة الرقابة من 
قبل الجهات المعنية على مستودعات األدوية، 
نحن  واآلن  النتيجة،  بهذه  تسبب  من  هو 
نتعرض الى الخسارة تلو األخرى، أوالً بسبب 
التكاليف الباهظة للمبيدات، وثانياً لغالء مواد 
إلخ(  مخصبات....  ـ  )أسمدة  الزراعي  الدعم 

األساسية إلنجاح أي موسم زراعي«.
ويضيف »لقد ضقنا ذرعاً بأصحاب الصيدليات 
عبارة  فيها  الموجودون  وأصبح  الزراعية، 
بيع هذه  يتنافسون على  عن »تجار جشعين« 
األدوية، بأسعار باهظة الثمن، وتكاد ال تطاق، 
في حين ال يملك الكثير منهم الخبرة الالزمة، 
باألنواع  يتعلق  فيما  والنصح  اإلرشاد  لتقديم 
مصدره  أغلبها  يكون  التي  والرديئة  الجيدة، 
وتدنياً  لنا،  كبيرة  خسائر  سببت  لذلك  تركي، 

لمستويات اإلنتاج بشكل كبير«.

االستخدام العشوايئ سبب 
أمراضاً للرتبة

من جهته أشار المزارع مصطفى العويد الى 
عدم وجود رقابة كافية، للصيدليات الزراعية، 
الزراعية،  المواد  صالحية  مدى  حيث  من 
واألصناف المعتمدة، التي ينصح باستخدامها، 
والمخصبات  المبيدات  اختيار  عشوائية  لذلك 
التي  الجانبية،  باآلثار  والجهل  الزراعية، 
على  كبير  بشكل  أثر  األدوية  هذه  تسببها 
أصاب  حتى  المتالحقة،  الزراعية  المواسم 
الفطرية،  بأمراض متعددة كاألمراض  التربة 
والمسرطنة التي بدأت بالظهور على النباتات.
وناشد »العويد« في نهاية حديثه على ضرورة 
إيالء الجهات المعنية للقطاع الزراعي أهمية، 

وإيجاد وحدات إرشادية في كل منطقة من قبل 
الى  باإلضافة  مختصين ومهندسين زراعين، 
فرض رقابة صارمة على أصحاب الصيدليات 
بها،  الموصى  األصناف  وتحديد  الزراعية، 

ومنعهم من شراء مواد زراعية رديئة، تسبب 
كارثة للمزارعين.

اإلرشاد والتوعية واملراقبة

العيسى  إبراهيم  الزراعي  المهندس  ويؤكد 
على أن المشكلة تكمن في عدم وجود شركات 
التعاقد معها، وتضمن األصناف  يتم  معتمدة، 
الزراعية، ودخول بعضها إلى مناطقنا بطرق 
المناطق،  من  تأتي  وأغلبها  شرعية،  غير 
عرضة  وتصبح  التركية،  الدولة  تحتلها  التي 
المناطق  تلك  في  التجار  قبل  من  الستغالل 
عالية،  مرابح  لتحقيق  أو  مقصودة،  بطريقة 
من خالل »الغش« بتفريغ المنتجات األصلية، 
واستبدالها بأخرى مغشوشة، أو متدنية الجودة، 

ومن ثم إعادة تغليفها، وتسويقها من جديد.

ويضيف« المشكلة الكبرى، هي أن هذه المواد 
وشرق  شمال  مناطق  الى  بالتسرب  بدأت 
سوريا، لذلك شاهدت عدة حاالت لمزارعين، 
التي  الزراعية  حقولهم  على  الكشف  طلبوا 
لوهلة  لهم  بدت  بمبيدات،  محصولها  رش  تم 
تتفاقم  أضرارها  بدأت  حين  في  ناجعة،  بانها 
النباتات،  موت  لتسبب  شهرين  أو  شهر  بعد 
بين  أكبر  وإشكاليات  كبيرة،  وخسارة 
المزارعين وأصحاب الصيدليات الزراعية«.

لمراقبة  آلية  إيجاد  على  العيسى  ويشدد 
ـ  مبيدات  ـ  بذور  ـ  )أسمدة  الزراعية  المواد 
قبل  إلخ(، وتعقب مصادره من  مخصبات.... 
الجهات المعنية، باإلضافة الى تقديم النصح، 
للمزارعين  الزراعية  والثقافة  واإلرشاد 
لتحقيق نتائج جيدة تعود على اقتصاد المنطقة، 

وتوفر على المزارع جهده وتعبه.

أحمد الشوين

مصطفى العويدر 


