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للنشر والتوزيع
مؤسسة روناهي

عدسة روناهي

عين روناهي

إشراف  تحت   - محمد  أمل  آغا/  جل 
آغا،  جل  ناحية  في  الشعب  بلدية 
المدنية  المؤسسات  جميع  وبمشاركة 
شوارع  في  النظافة  حمالت  تستمر 
البيئي  الوعي  مفهوم  لتعزيز  الناحية، 
وترسيخ ثقافة النظافة لدى المواطنين.

ضمن حمالت أسبوعية شارك أعضاء 
في  المدنية  المؤسسات  وعضوات 

جابت  نظافة  بحمالت  آغا  جل  ناحية 
هذه  وتعد  الناحية،  وأزقة  شوارع 
على  للحفاظ  روتيني  نشاط  الحمالت 
نظافة الناحية وعلى البيئة التي تحتضن 
السكان، وفي هذا السياق حدثتنا »هدى 
علي« إحدى المشاركات في هذه الحملة 
عن أهمية ترسيخ مفهوم الوعي البيئي 
لدى المواطنين والسكان للحصول على 
الحمالت هي  بقولها: »هذه  مثالية  بيئة 

مختلف  فيها  تشارك  أسبوعي  روتين 
المؤسسات الموجودة في الناحية، هدفنا 
ليس إزالة األوساخ فقط بل نشاطنا هذا 

له جانب تربوي وتعليمي وسلوكي«.

وزادت هدى: »من واجبنا كأعضاء في 
العامة  النظافة  أهمية  بيان  المؤسسات 
للسكان، وخاصةً في ظل انتشار األوبئة 

التي غزت العالم مؤخراً«.

صارت  ـ  قامشلو  روناهي/ 
بقامشلو  ضوي  تضوي  الشوارع 
إدارتنا  خير  هللا  وكثر  هللا  شاء  ما 
تنوير  في  ساهم  ومن  الموقرة 
شوارعنا، بس يا أخي العتمة جوات 
رومنسي  جو  بالفعل  أحلى   البيت 
ووافي،  كافي  ونُورنا  شكل  وغير 
من سنوات وناطرين نشوف شوية 
ضوء والحمد هلل شفناه بالشوارع، 
كمان،  ببيوتنا  نشوفه  ما  عقبال 
المدارس  ترى  تطولوا  ما  بس 
كمان  والشتوية  األبواب  على 
مع  نقضيها  راح  كيف  العليم  هللا 
مازوت؟،  ليتر   300 مخصصات 

هناك  يقولوا  بعرف  وما  المهم 
مولدات  لوضع  نقاشات شبه جدية 
من  المواطنين  حاجة  تلبي  كبيرة 
راح  ترى  يا  الكريمة،  اإلنارة 
المتضررين  وال  المشروع؟  يتنفذ 
وبائعي  الحيتان  من  المشروع  من 
راح  الطاقة  وألواح  المولدات 
الموجود خير  بأن  المعنيين  يقنعوا 
هل  يخلوا  راح  وما  جديد  كل  من 
والكالم  النور،  يُبصر  المشروع 
نُورنا  يال  يال  طبعاً،  معمم  غير 
أحالم  وال  كهرباء  بدنا  وما  يكفينا 

وردية تفسد مزاجنا.

اللص ال ميكن إال أن يكون لصاً

وال  العامة  قيمها  هي  األمم،  من  أمة  ألي  المميزة  السمة  إن 
قيمها،  تجاربها،  الذي هو عبارة عن خالصة  الجمعي  شعورها 
السحيق،  تاريخها  من  المتأتي  وميراثها  وأخالقها،  عاداتها 
باختصار، كل أمة تعيش تاريخها في حاضرها، )فالتاريخ مخفي 
فينا ونحن مخفيون في التاريخ(، ولذلك فلكل أمة سمات أخالقية، 
توصف  بالذات  ولذلك  األمم،  من  غيرها  عن  تميزها  وجدانية، 
والكياسة،  بالتهذيب  وبعضها  والجود،  بالكرم  الشعوب  بعض 
بعضها بالدهاء والمكر، وبعضها بالبساطة والعفوية، إذاً والحال 
البعيد، وعليه  القريب أو  هذه، فكل شعب هو نتاج أمسه، سواء 
فإن السياسة الرسمية )الدولتية( ألي شعب هو نتاج هذا التراكم 
القيمي الوجداني الذي يُعبر بصورة أو أخرى عن جوهر وروح 

هذا الشعب أو ذاك.
على هذا بُنَي العقل السياسي التركي، في مراحل التداول لدى هذا 
الشعب في كل العصور واألزمنة واألمكنة، ويكاد يكون تاريخ 
والنهب  السلب  على  قائما  تراجيدياً  تكراراً  السياسي  العقل  هذا 
واإلبادة واللصوصية، ال يعتريهم اإلحراج أو الخجل مما ارتكبه 
السلف  ذاك  على  يزايدون  بل  ال  وإبادات،  مجازر  من  أجدادهم 

بأنهم أخالف أكثر إجراماً ودموية ولصوصية.
هذا العقل السياسي المتأسس أصالً في جوهر تكوينه على صهوات 
األحصنة الغازية والقاتلة، تلك التي ال هدف لفرسانها وممتطيها 
حيث  )حدودنا  بمقولة  والمتقولبة  واإلبادة،  والنهب  السبي  سوى 
تصل سنابك خيلنا(، ال يمكنه إال أن يكون لصاً يتباهى بمهارته 
في السرقة، على عكس اللصوص الذين يتوارون خجالً فيما إذا 
ذُكرت اللصوصية، إنها لمفارقة عجيبة أن يمتلك عقل سياسي كل 

هذه الوقاحة أمام العالم ليتباهى بمهارته في اللصوصية.
التاريخي  الوطن  هو  األناضول  بأن  التاريخ،  وثائق  تحدثنا   -
للروم والسريان واألرمن والكرد، فجاء األتراك كالجراد ليسرقوا 

وينسبوا هذا الوطن ألنفسهم.
االستيالء  المنطقة وشعوبها وحاولوا  تاريخ  زّوروا  ذلك،  بعد   -
على الرموز التاريخية لشعوب المنطقة ونسبها ألنفسهم، وأيضاً 

بمنتهى الوقاحة ودون أين يتحرك فيهم أو شعور بالخجل.
- في غزواتهم، سبوا نساء الشعوب وطوروا ثقافة الحرملك، كما 
اختطفوا أطفال الشعوب التي غزوها وبنوا جيشهم االنكشاري من 
هؤالء األطفال ليصبحوا رأس الحربة في صدور أهاليهم وذويهم.
من مفارقات العقل السياسي التركي هو اختالفه البنيوي مع الفكر 
السياسي لدى كل شعوب العالم، ففي حين أن االستقطاب السياسي 
العشرين،  القرن  في  العالم  في  السياسية  واألحزاب  الفرق  لدى 
قائم على التجاذب بين التقوقع القوموي الضيق أو االنفتاح على 
العالم والتفاعل مع الثقافات المختلفة، نرى أن التجاذب السياسي 
في تركيا قائم على المزاودة بين مختلف تياراتها السياسية، فيمن 
هو أكثر عنصرية من الطرف اآلخر، ومن يستطيع تقديم خطاب 
سياسي أكثر تطرفاً، وكأن لسان حال األتراك ما قاله عمرو بن 
جهل  فوق  فنجهل  علينا    أحد  يجهلن  ال  )أال  جهٍل  ذات  كلثوم 

الجاهلينا(.
هذا العقل السياسي الذي يتحكم بتركيا ويقودها، ال يكتفي بسرقة 
إنه عقل ماهر حتى في السرقة فيما  الشعوب واألمم المجاورة، 
في  ماهرة  كانت  لطالما  السلطة  فأحزاب  البعض،  بعضهم  بين 
سرقة أفكار وجماهير أحزاب المعارضة، ال لشيء فقط لالستماتة 
في التمسك بالسلطة وتأصيل كينونتها المتأسسة على اللصوصية.
منذ سنوات ونظام الحكم التركي يستثمر في دماء السوريين، شّكل 
أرمينيا(،  )ليبيا،  الخارج  في  أعداءه  على  أطلقهم  مرتزقة  منهم 
ومساومة  ابتزاز  كورقة  استخدمهم  كما  الداخل،  في  وخصومه 
بتركيا، وفي كل هذه  للحصول على مكاسب خاصة  أوربا  ضد 
الفترة كان يسمي السوريين بالمهاجرين، مشبهاً إياهم بالمسلمين 

األوائل.
القائمة  برامجها  تقدم  المعارضة  كانت  األزمة  هذه  مدى  وعلى 
على التصالح مع النظام السوري، ووضع برامج منهجية إلعادة 
السوريين إلى بالدهم واعتُبِر ذلك جزءاً من مشروعها االنتخابي 

إلسقاط أردوغان وطغمته.
الفكرة  أردوغان  سرق  غالبة،  سمة  اللصوصية  وألن  فجأة، 
النظام  على  رخيصة  كبضاعة  المرتزقة  وعرض  وتبناها، 
فرصة  يمنحه  و  السقوط  من  ينقذه  قد  الذي  الصلح  لعرض  ثمناً 

االستمرار في الحكم.
إن الطبع يغلب التطبع، فاللص ال يمكن إال أن يكون لصاً.

آخر الكالم 

مصطفى بالي

حمالت نظافة عامة في جل آغا 
لتعزيز ثقافة الوعي البيئي

لبيــــــــت  ا
منور بصحابه ما 

بدنا كهرباء

استنكرت عائلة الشهيد شورش ساموراي 
وحشية الدولة التركية المحتلة ضد جنازة 
والت جيا )هاكان أرسالن(، وأوضحت، أنهم 
كما فعلوا برفات ابنهم الشهيد شورش 
عام 2012 مارسوا الجريمة نفسها في 
أرسالن  هاكان  الشهيد  رفات  تسليمهم 

في كيس لذويه«...«6 

في ذكرى تأسيسها.. اإلدارة الذاتية تدعو كاّفة شعوب 
المنطقة إلى االلتفاف حول مؤسساتها

الحـوار الكـردي الكـردي 
والمعـوقات( )المـآالت 

ملف المياه المشتركة 
مع تركيا

عداء المحتل التركي 
للشعب الكردي ممارس 

في جثامين الشهداء

اتحاد المرأة األرمنية.... 
ميثاق جديد لتوحيد الصف 

ضد اإلبادادت

شمس الفرق الشعبية 
ُتشِرق من جديد

الماء أساس الوجوُد البشرّي وضروراته، وال 
يمكن قيام حياة مستقرة في أّي منطقة 
دون توفير مصادر دائمة ونظيفة للمياه، 
وقامت أعظم الحضاراِت اإلنسانّية في بالد 
الرافدين، على ضفاف نهري دجلة والفرات، 
لما لهما من أثر ودور كبيرين في الحياة 

البشرية وتطورها...«9

للم شتات المرأة األرمنية بعد اإلبادات، التي تعرضت 
أول  في  عنه  أعلن  خاص  اتحاد  تشكيل  جاء  لها، 
مؤتمر للمرأة األرمنية أولى الخطوات نحو التنظيم، 
وتوحيد الصف في مواجهة أخطار قد تتعرض لها 
من  كل  ومحاسبة  المستقبل،  في  األرمنية  المرأة 

كانت له يد في تلك اإلبادات...«2

لقميص  الوالء  الجميل،  للزمن  العودة 
الفرق  فيه،  ولدت  الذي  للحي  الفريق، 
الشعبية بقامشلو تعود بأول دوري بعد 

انقطاع طويل...«12

مع تعيين ممثل جديد للواليات المتحدة األمريكية في 
المجلس  أحزاب  بممثلي  ولقاؤه  شمال وشرق سوريا، 
الوطني الكردي، وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، طفى 
على السطح الحديث مجددًا عن إمكانية عودة الحوار 
الكردي الكردي، واحتمالية تفعيل اللقاءات المتوقفة 
العسكرية  التحديات  أن  الزمن، والسيما  منذ برهة من 
والسياسية، التي تواجهها مناطق )شمال وشرق سوريا، 
وروج آفاي كردستان( وفي مقدمتها التصعيد العسكري 
لدولة االحتالل التركي برًا وجوًا ضد مكونات وشعوب 

المنطقة عمومًا، والشعب الكردي خصوصًا...«11

بحلول ذكرى تأسيس اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في السادس من أيلول دعت اإلدارة من خالل بيان لها 
المجتمع الدولي للقيام بواجبه األخالقي واإلنساني والقانوني في إبداء موقف واضح وصريح إزاء الهجمات 
التي تتعرض لها مناطق اإلدارة الذاتية من قبل المحتل التركي ومرتزقته واستهدافه للُبنى التحتية واألعيان 

المدنيين...«4 المدنية والسكان 

خليفان... PDK يكرر جرائمه التاريخية
وتواطـؤ  مشاركة،   تستمر 
حزب الديمقراطي الكردستاني 
PDK مع المحتل التركي، في 
ضرب القوات الشعبية )الكريال( 
المدافعة عن الشعب الكردي، 
خليفان،  على  والهجوم 
الخيانة  صور  من  وغيرها 
الجرائم  على  واضحة  داللة 
بها  يقوم  التي  التاريخية، 
الحزب، على الرغم من تحذير 
القيادة العامة لقوات الدفاع 
الشعبي له، بعدم االنجرار وراء 
التركي  المحتل  مخططات 

المعادية للشعب الكردي.



 النسخة الورقية العدد:   1101   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1407  النسخة الورقية العدد:   1101   -   النسخة اإللكترونية العدد:  1407 

السنة الحادية عشرة - العدد 1101
األربعاء  7 أيلول 2022

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

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

السنة الحادية عشرة - العدد 1101
األربعاء  7 أيلول 2022 إعالنــــاتاملــــرأة 215

ذكرة دعوى

في الدعوى رقم األساس/3477/ لعام 
2022م

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

في تمام الساعة/10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/14م للنظر في الدعوى المقامة 
من السيد: شحادة السيفوني، بطلب: تثبيت 

بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

مذكرة دعوى                          

بالغ رقم/3104/ لعام 2022م

على السيد: إبراهيم دندل بن صالح

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/1740/ المقامة 
عليك من قبل: محمد مصطفى محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة صادرة عن ديوان العدالة في كوباني

رقم أساس الدعوى 1828 – 2022م 

اسم المطلوب تبليغه ونسبته: إبراهيم منال 
سعيد- علي العبد مبارك   

عنوانه بالتفصيل: الجريدة الرسمية 

إن موعد النظر في الدعوى التي أقامها 
عليك: أحمد اليونس بن غضبان بطلب/ جرم 
تثبيت البيع  وفراغة بتاريخ 19/ 9/ 2022 
م  الساعة 10 صباحاً فعليك أن تحضر في 

الوقت المعين وإذا لم تحضر بنفسك أو ترسل 
وكيالً عنك إلى النيابة/ هيئة العدالة الغرفة /

الثانية/ ستجري بحقك المعاملة القانونية.

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

مذكرة دعوى                          

بالغ رقم/2447/ لعام 2022

على السيد: أحمد الحمد بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج – ديوان غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس /3238/ المقامة 
عليك من قبل: حسن الحمد الفرج

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/1403/

رقم القرار/2078/ 

طالب التبليغ: أحمد الخضر الحمد بن أحميد              

المطلوب تبليغه: إبراهيم دريعي المحمد

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /كريت ويل/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم /548258/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2021/2/20 جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

إن لم تحضر خالل مدة أقصاها/15/ يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/2163/

رقم القرار/2069/   

طالب التبليغ: أحمد المحمد بن حسين              

المطلوب تبليغه: شركة جورج وشريكه                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1

الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع كيا  2700لون أبيض 

تحمل اللوحة رقم 447733 واعتبار عقد 
البيع المؤرخ  بتاريخ 2020/1/29 جزء ال 

يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

إن لم تحضر خالل مدة أقصاها/15/ يوم 
من تاريخ النشر في الجريدة ستجري بحقك 

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى

في الدعوة رقم األساس /2913/ لعام 2022 
م

على السيد: أحمد حسين دناوي الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة/10/ صباحاً 
بتاريخ2022/9/13م للنظر في الدعوى 

المقامة من السيد: علي عكلة ياسين، بطلب: 
تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

 مذكرة دعوى                          

بالغ رقم /2133/ لعام 2022

على السيد: أحمد محمد شريف بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/2480/ المقامة 
عليك من قبل: محمد المحمود بن خشمان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/4727/ لعام 2022م

طالب التبليغ: أمونة أحمد العويس                      

المطلوب تبليغه: خلف المصطفى الحجي                  

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

/تثبيت بيع سيارة/

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

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية .

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

 مذكرة دعوى                          

بالغ رقم/3100/ لعام 2022م

على السيد: أيمن البيوش بن أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/1738/ المقامة 
عليك من قبل: عالء الدين الحسن الجرف

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                           

بالغ رقم/4969/ لعام 2022

على السيد: بدري عبدالسالم الحسين

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/1/في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/12م

للنظر بالدعوى األساس/2321/ المقامة 
عليك من قبل: حسن الكردي بن محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                          

بالغ رقم/1778/ لعام 2022

على السيد: جاسم الحمدو بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/1982/ المقامة 
عليك من قبل: فؤاد العبد بن رمضان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                          

بالغ رقم/3782/ لعام 2022م

على السيد: حسام محمد درويش

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/2268/ المقامة 
عليك من قبل: مسلط علي الجليدان

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                          

بالغ رقم/3116/ لعام 2022

على السيد: حسن حمدو بن شيخ الخليل

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج – ديوان غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/1752/ المقامة 
عليك من قبل: عبدهللا عبود حاج 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/2661/

رقم القرار/2376/ 

طالب التبليغ: حسن خميس الساير              

المطلوب تبليغه: عبدهللا حسن العليوي                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /كيا مكرو باص/ 
لون أبيض تحمل اللوحة رقم /841384/ 

واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 
2017/4/2 جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم/1644/ لعام 2022

طالب التبليغ: حسين المحلي بن كامل                      

المطلوب تبليغه: موسى جمعة رسالن                  

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

تثبيت بيع سيارة/

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

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية .

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

مذكرة دعوى                          

بالغ رقم/2467/ لعام 2022

على السيد: حسين راضي العرب

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/3258/ المقامة 
عليك من قبل: جمعة الخلف بن حسين

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                      

بالغ رقم/4910/ لعام 2022

على السيد: حسين علي اليوسف

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/982/ المقامة عليك 
من قبل: جعفر العساف بن يونس

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                      

بالغ رقم/4917/ لعام 2022م

على السيد: حسين قانص بن حافظ

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/3328/ المقامة 
عليك من قبل: بشار بنشي بن كدرو

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 /229/

رقم القرار/1766/ 

طالب التبليغ: حال عبد األحمد              

المطلوب تبليغه: علي إبراهيم األحمد

موضوع الدعوى: تثبيت زواج-تفريق   

خالصة القرار:

تثبيت الزواج بين الجهة المدعية   -1
حال عبد األحمد والجهة المدعى عليها علي 

اإلبراهيم األحمد واعتباره واقعاً بتاريخ 
2018/8/1م

الحكم بالتفريق بين الجهة   -2
المدعية حال عبد األحمد والجهة المدعى 
عليها علي اإلبراهيم األحمد بطلقة بائنة 

صغرى ولعلة الشقاق واعتباره الطالق واقعاً 
بتاريخ صدور هذا القرار.

إلزام المدعى عليه علي إبراهيم   -3
األحمد بدفع مؤخر المهر البالغ/500,000/

ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية.

إلزام الجهة المدعى عليها علي   -4
إبراهيم األحمد بإعادة األشياء الجهازية أو 
تسليم قيمتها بسعرها الرائج وقت التحصيل.

إلزام الجهة المدعى عليها علي   -5
إبراهيم األحمد بدفع مبلغ قدره/100,000/
ل.س مائة ألف ليرة سورية كنفقة زوجية 
شهرية عن أربعة أشهر سابقة لالدعاء 

وتسليمها للجهة المدعية حال األحمد.

تضمين المدعى عليه الرسوم   -6
والمصاريف.

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

اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                          

بالغ رقم/1726/ لعام 2022م

على السيد: خليف محمد المحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/1966/ المقامة 
عليك من قبل: عوض السهو بن حسين

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/2600/

رقم القرار/1940/ 

طالب التبليغ: خليل زنار الشعبان              

المطلوب تبليغه: عيسى عبد الحسن                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري بين   -1
الجهة المدعية والمدعى عليه على السيارة 
موضوع الدعوى نوع /هافي ريو/ لون 
أبيض تحمل اللوحة رقم /662784/ 
واعتبار عقد البيع المؤرخ  بتاريخ 

2017/7/2 جزء ال يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

اإلجراءات القانونية.

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/1882/

رقم القرار/1568/ 

طالب التبليغ: رشيد حاج خلف بن رشيد              

المطلوب تبليغه: أحمد الحسين األحمد بن 
أحمد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

تحمل اللوحة رقم /543587/ واعتبار عقد 
البيع المؤرخ  بتاريخ 2021/2/25 جزء ال 

يتجزأ من القرار.

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                          

بالغ رقم/3099/ لعام 2022 م

على السيد: رياض محمد بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/1736/ المقامة 
عليك من قبل: علي يوسف شيخو

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار                        

بالغ رقم/3785/ لعام 2022 م

على السيد: زياد جنيدي بن أحمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/1566/ المقامة 
عليك من قبل: عبد الكافي العكيل

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة إخطار

في الدعوة رقم األساس/2211/ لعام 
2022م

على السيد: سطوف بكور البكور الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في الرقة، 

وذلك في تمام الساعة/10/ صباحاً بتاريخ 
2022/9/18م للنظر في الدعوى المقامة من 
السيد: عمر األحمد، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

 وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

ديوان العدالة االجتماعية في الرقة

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

 مذكرة دعوى 

في الدعوى رقم أساس 2155 لعام 2022م 

المتكونة بين الجهة المدعية: سوزان خضر 
الخضر  

والجهة المدعى عليها: خالد حسن العيد                     

بدعوى: تفريق   تاريخ الجلسة 
2022/9/12م

وإن لم تحضر في الوقت المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية. 

ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة. 

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

 مذكرة دعوى                          

بالغ رقم/3784/ لعام 2022

على السيد: شايش أحمد العلي الخرفان

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/2270/ المقامة 
عليك من قبل: جمعة حسين الحمادة

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/3264/

رقم القرار/2802/ 

طالب التبليغ: صالح أحمد اإلبراهيم              

المطلوب تبليغه: هاني عبد العزيز األحمد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع سيارة   

خالصة القرار:

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

تحمل اللوحة رقم /850308/ واعتبار عقد 
البيع المؤرخ  بتاريخ 2021/3/11 جزء ال 

يتجزأ من القرار .

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

تضمين المدعى عليه الرسوم   -3
والمصاريف.

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

اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة إخطار                           

بالغ رقم/4926/ لعام 2022

على السيد: صباح زكور بن نديم  

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/1/في تمام الساعة /10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/12م

للنظر بالدعوى األساس/3709/ المقامة 
عليك من قبل: حمود زكي العلي

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

مذكرة دعوى                       

بالغ رقم /4767/ لعام 2022

على السيد: عبد درويش الدرويش

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس /3290/ المقامة 
عليك من قبل: حسن الصطيف بن أحمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 مذكرة دعوى                          

بالغ رقم/3783/ لعام 2022م

على السيد: عبدالرحمن الشمسي بن محمد

الحضور إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
منبج –ديوان غرفة/2/في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/3286/ المقامة 
عليك من قبل: رضوان الشمسي بن محمد

بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد ستجري 
بحقك اإلجراءات القانونية.

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

 سند تبليغ حكم 

بالغ رقم /33/ لعام 2022م

طالب التبليغ: عبدالرزاق الطعان بن إبراهيم                      

المطلوب تبليغه: هاني عبدالكريم درويش-
محفوظ أحمد المحمد                  

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

/تثبيت بيع سيارة/

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

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

قامشلو/ دعاء يوسف ـ للم شتات المرأة األرمنية بعد اإلبادات، التي تعرضت لها، جاء 
الخطوات نحو  األرمنية أولى  للمرأة  اتحاد خاص أعلن عنه في أول مؤتمر  تشكيل 
في  األرمنية  المرأة  لها  تتعرض  قد  أخطار  مواجهة  في  الصف  وتوحيد  التنظيم، 

المستقبل، ومحاسبة كل من كانت له يد في تلك اإلبادات.

اتحاد المرأة األرمنية.... 
ميثاق جديد لتوحيد الصف ضد اإلبادادت

المرأة الريفية بين الماضي والحاضر... قوة اقتصاد، ويد عاملة ال ُتقهر

الوحشية، وعمليات  تُرتكب األعمال  ما  غالباً 
اإلبادة الجماعية في سياق الحرب، وتعدّ اإلبادة 
األرمنية على يد األتراك واحدة من بين أبشع 

المجازر الوحشية المرتكبة في تاريخ البشر.
األرمنيات،  النساء  تشتت  اإلبادة،  هذه  وبعد 
أنهن  إال  األخرى،  بالمجتمعات  فاختلطن 
االحتالل  فواجهن  أنفسهن،  شتات  لملمن  قد 
مع  نفسه  الواقع  مشاركات  ببسالة،  التركي 
نساء شعوب شمال وشرق سوريا، وقد عقدت 
بعد  بها  خاص  مؤتمر  أول  األرمنية  المرأة 
107 أعوام من اإلبادة والذل، الذي القته لتقف 
من جديد، وتوحد صفوفها ضمن ثورة روج 
المرأة  لتعرف  األولى،  الخطوة  فكانت  آفا، 
وعادتها  ولغتها  األصلية،  جذورها  األرمنية 
الشعب  ثقافة  ترسيخ  إلى  إضافة  وتقاليدها، 
األرمني، الذي تعرض للتهميش، لتكون يد قوة 
النسائية في شمال وشرق سوريا،  للتنظيمات 
ساعيةً معها لتخليص نفسها، والعالم من الظلم.

ثورة روج آفا والدة جديدة 
للمرأة األرمنية

على  بظاللها  لألرمن  الجماعية  اإلبادة  ألقت 
منذ  األمرين،  من  ليعانين  األرمنيات،  النساء 
الحرب العالمية األولى، حيث تعرضن للقتل، 
واالغتصاب الجماعي، والتهجير القسري من 
مناطقهن، فسيقت المرأة األرمنية في مسيرات 
والسهول  والجبال،  البلدان،  فجابت  الموت، 
المقام  بها  وانتهى  الزور،  دير  صحراء  إلى 
قاساه  ما  لتكون شاهده على  في جبال مركدة 

األرمن.
في  بالناطقة  »روناهي«  التقت صحيفتنا  وقد 
اتحاد المرأة األرمنية »آناهيد قصابيان« التي 

اإلبادة  منذ  األرمنية  المرأة  واقع  عن  حدثتنا 
»قُتلت،  شعبها:  لها  تعرض  التي  الجماعية، 
حتى  طريقها،  في  الموت  فوجدت  وهجرت، 
الزور،  دير  صحراء  إلى  وصل  من  وصل 
ومركدة، فشهدت البشرية أبشع جرائم اإلبادة 
بالد  مناطق  في  الخيام  نصب  وبعد  هناك، 
فأصبحت  مخيماً،  ثمانين  من  ألكثر  الشام، 
الليل،  في  الحميدية  الفرق  ملتقى  المخيمات 
الغتصاب، وقتل من تشتهي لهم أنفسهم، حتى 
بلغ عدد الضحايا إلى 500 ضحية في اليوم«.
األرمنية،  المرأة  أن  إلى  آناهيد  وأشارت 
اندمجت مع الشعوب األخرى، فتعلمت لغتهم، 
لها بصله،  تمت  التي ال  وثقافتهم، وعاداتهم، 
إال أنها نظمت ذاتها بعد ثورة روج آفا عسكرياً 
وسياسياً واجتماعياً، فأُملت الوقوف من جديد، 
تاريخها،  رسم  معيدةً  ذاتها،  شتات  ململمة 

وصنع حاضرها بنفسها«.

صنعت من أوجاعها قوة

اتحاد  مؤتمر   2022/8/30 بتاريخ  انعقد 
المرأة األرمنية األول بشمال وشرق سوريا، 
الدؤوب،  العمل  من  ماراثونية  مسيرة  بعد 
الشتات  من  األرمنيات  لضم  المكثف  والجهد 

في مدن شمال وشرق سوريا إلى االتحاد، وقد 
بضرورة  آمنا  »لقد  أناهيد:  ذلك  إلى  أشارت 
طويلة  سنوات  بعد  األرمنية،  العائلة  شمل  لّم 
جداً من االختباء في الشتات؛ لحماية أرواحهم 
من اإلبادة، التي قامت بها الدولة العثمانية ضد 

شعبنا وشعوب المنطقة«.
األرمنية،  المرأة  وإمكانات  قوة،  إلى  مشيرة 
مجتمع  إقامة  في  بالمشاركة  أثبتتها  التي 
ومحبة،  بسالم  فيه  تعيش  حر،  ديمقراطي 
ويكون لجميع الشعوب الحق بتقرير مصيرها: 
هذا  سقف  تحت  األرمنية  المرأة  لملمت  »لقد 
المؤتمر شتاتها، لتصنع من انكساراتها وآالمها 

الحافز للتقدم نحو مستقبل أفضل«.
أهمية  إلى  حديثها  خالل  آناهيد  ونوهت 
منه:  والهدف  أيام،  منذ  ُعقد  الذي  المؤتمر، 
الجماعية  اإلبادة  من  سنوات   107 »بعد 
لألرمن، والتي راح ضحيتها ماليين األرمن، 
يداً  لنكون  المنطقة،  نساء  مع  نساؤنا  اتحدت 
بحقوقنا،  مطالبين  الطغيان  وجه  في  واحدة 
وجاء انعقاد هذا المؤتمر تشجيعاً للكثيرين من 
األرمن للمطالبة بحقهم، ونشر الثقافة األرمنية 

ليعرف العالم عاداتنا وتقاليدنا«.
ضمن  دارت  التي  النقاشات،  أهم  وعن 
المؤتمر، كما تطرقت لها آناهيد: »تأهيل اللغة 
المدارس،  ضمن  عليها  والتركيز  األرمنية، 
وتدريب  والصغار،  للكبار  دورات  وفتح 
لتقف  السالح؛  على  وتعليمها  فكرياً،  المرأة 
مع القوات العسكرية األرمنية مدافعةً، وحاميةً 
تقوية  على  والعمل  االحتالل،  من  أرضنا 
تعترف  التي  الدول،  مع  الخارجية  العالقات 
الدولية،  المنظمات  ومع  األرمنية،  باإلرادة 
وحقوق اإلنسان، لفتح ملفات اإلبادة، ومحاسبة 
مرتكبيها )دولة وأفراد(، على جرائمها سابقاً، 
واليوم بحق شعوب المنطقة، كما دارت بعض 

من  األرمنية  المرأة  حماية  حول  النقاشات 
الذهنية الذكورية، والحفاظ على حقوق المرأة 

ضمن األسرة والمجتمع«.

اتحاد املرأة األرمنية قطاف 
مجهود دام لسنوات

وأضافت آناهيد: »سيكون هذا المؤتمر الخطوة 
للمجتمع،  األرمنية  الثقافة  إلعادة  األولى 
وتسليط الضوء على قدرة المرأة األرمنية على 
مؤسساتها،  وإدارة  ومجتمعها  نفسها،  تنظيم 
المنظمة ال يمكن كسرها، ولنؤكد  المرأة  ألن 
على أننا لن نتوقف عن النضال، ونثبت للعالم 
أننا كأرمن موجودون، وسنبقى على  بأكمله، 

أرضنا مهما حدث«.

جاء  األرمنية  المرأة  اتحاد  أن  آناهيد،  وبينت 
أهميته  وبينت  لسنوات،  دام  مجهود  نتيجة 
للنسوة األرمنيات: »لقد كانت خطوة مهمة لنا 
هيكلها،  وإعادة  جذورها،  إلى  المرأة  إلعادة 
ولغتها وتاريخها وثقافتها وفلكلورها األرمني، 
منها،  لسلبه  التركي  االحتالل  سعى  الذي 
صفوفها  تنظيم  على  سيعمل  االتحاد  وهذا 
صوتها  لها  ليكون  الذاتية؛  اإلدارة  داخل 
الخاص ضمن المؤسسات النسائية واألحزاب 

السياسية«.
للنساء  مباركةً  حديثها  آناهيد  واختتمت 
األرمنيات بتشكيل اتحاد خاص بهن، ودعتهن 
تكرار  لمنع  االحتالل  لتوحيد صفوفهن، ضد 
اإلبادة التي طالتهن منذ 107 سنوات: »نحن 
لالحتالل  نسمح  ولن  القرار،  صانعات  اليوم 
بتكرار مجازره بحقنا وحق شعوب المنطقة«.

قوة  الريفية  -المرأة  محمد  أمل  آغا/  جل 
والحيوية  بالصمود  تتحلى  داعمة،  اقتصاد 
في مواجهة واقعها الصعب، عملها ال يقتصر 
اليد  هي  بل  المنزل،  شؤون  إدارة  على 
وال  األرض،  عنها  تستغني  ال  التي  العاملة، 
تتطلب  التي  األعمال  في  عنها  التخلي  يمكن 

همة، ودافعاً قويين.

فروق عديدة وشاسعة بين واقع المرأة الريفي 
اليوم، وما شهدته سابقاً، وفي ظل التسهيالت، 
والتطور الحضاري، الذي لمسه الواقع، ومع 
المرأة  خدمات  عن  االستغناء  يمكن  ال  ذلك 
تطور،  من  الحضارات  بلغت  مهما  الريفية، 

وسهلت من سبل الحياة.

صعوبة العيش وانعدام مقومات 
الحياة

»كوجر  السبعينية  بالمرأة  صحيفتنا  التقت 
شيخو« من قرية ديرونا آغي في ريف ناحية 
جل آغا، والتي تحدثت عن األعمال القديمة، 
التي كانت حكراً على النساء في الزمن الغابر، 
والتي كانت تعرف بصعوبتها بقولها: »الحياة 
حينها كانت قاسية جداً، أبسط مقوماتها كانت 
اليد،  متناول  في  شيء  كل  اليوم  معدومة، 

تحل  كانت  النار  الخوالي،  األيام  عكس  على 
مكان الكهرباء، ومياه نجلبها من البئر، نصنع 
ونربي  ونطهو  المالبس،  ونخيط  الخبز، 
الماشية، أعمال عديدة ومتعبة جداً نقوم بها«.

الزراعة،  في  قديماً  الريفية  المرأة  دور  وعن 
قالت كوجر: »كانت النساء يداً بيد مع الرجل 
موعد  يحين  حين  والحصاد،  الزراعة  في 
وال  لألراضي،  ونتجه  أدواتنا  نأخذ  الحرث، 
وقت  وكذلك  الشمس،  مغيب  حتى  نرجع 
الحصاد، ومع هذه األعمال كافة، نقوم بتربية 
الماشية، التي كنا نقتات على حليبها، باإلضافة 
إلى إدارة شؤون المنزل، من طهي، وغسيل 

وغيرها«.

»ذكريات زمننا الجميل«

»الحياة جميلة كانت مع مرارها« هكذا وصفت 
كوجر الحياة في السابق: »يومنا كان يبدأ مع 
يكن  لم  الظالم،  بحلول  وينتهي  الفجر،  بزوغ 
هناك وقت للراحة، اليوم الحياة أكثر سالسة، 
حينها  الحياة  بأن  ننكر  أن  يمكن  ال  ولكن 
الصعبة، كل  الظروف  تلك  كانت جميلة، مع 
شيء كان له نكهة خاصة الطعام والمالبس، 
األعمال كلها نحصل عليها بعد جهد؛ لذا بقيت 

خالدة في ذاكرتنا«.

طقوس الزينة ومعايري الجامل

الريفية على األعمال،  المرأة  تقتصر حياة  لم 
ولكن كانت هناك فسحة الهتمام المرأة بنفسها 
الزرقاء  النقوش  فوضع  الطبيعي،  وبجمالها 
على الجبين، واأليدي، كان من سمات الجمال 
آنذاك، والحناء والبخور ال يفارق صناديقهنَّ 
العتيقة، وأردفت كوجر: »تتميز النساء قديماً 
بحبهنَّ وشغفهنَّ للجمال، ومثلما تقوم به المرأة 
في زمننا هذا من عناية بالجمال، فكانت النسوة 

لهن،  الجمال  فن  بإعداد  تقوم  الزمن  ذلك  في 
النسوة،  بين  منتشرة  للجمال  معايير  فهناك 
الغامق،  األحمر  الشعر  لون  من  والفتيات 
والذي كنا نحصل عليه من الحناء، والنقوش 

الزرقاء كانت تزيد من جمال النساء«.
القديمة  »المرأة  حديثها:  كوجر  وتابعت 
والريفية خاصةً ال يمكنها التوقف عن العمل، 
إلى اآلن، فأنا أزرع، وأربي الماشية وأصنع 
الخبز، وال يمكنني االستغناء عن هذه األعمال، 
اليدوية،  األعمال  من  بالكثير  أحتفظ  زلت  ال 
التي صنعتها بيدي من تطريز، وسالل للقش، 

من  يُصنع  كان  والذي  البلدي،  السجاد  وحتى 
الخيوط«.

صح  إن  »القديمات«  الريفيات  النساء  تعد 
التعبير، منهالً للمعرفة، ومصدرا تقتبس منهنَّ 
الالزمة،  الخبرة  الحاضر  الوقت  في  النساء 
كونهنَّ المسنَّ وعشنَّ ظروف معيشية صعبة، 
األعمال  بمختلف  القيام  عليهنَّ  فرض  وواقعاُ 
النساء  غدت  حتى  أنفسهنَّ  على  باالعتماد 
طهي  من  المتعددة،  للخبرات  منبع  حينها 
وتزيين  الماشية  وتربية  وزراعة،  وخياطة 

وإدارة شؤون المنزل.
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مذكرة دعوى                          
بالغ رقم /3779/ لعام 2022

على السيد: عبدالعزيز صالح بن 
سلوم

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان 

غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 
صباحاً 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/2264/ 
المقامة عليك من قبل: أحمد جاسم 

الحسن بن جاسم
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس/2380/

رقم القرار/2623/ 
طالب التبليغ: عبدالعزيز عناد 
الحرامي              

المطلوب تبليغه: خليل حسن حسن
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 

على السيارة موضوع الدعوى نوع /
كيا سياحية/ لون أصفر  تحمل اللوحة 
رقم /856520/ واعتبار عقد البيع 
المؤرخ  بتاريخ 2021/12/7 جزء 

ال يتجزأ من القرار .
إلزام مديرية المواصالت   -2

الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 
انبرامه. 

تضمين المدعى عليه   -3
الرسوم والمصاريف.

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

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

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/2427/ لعام 

2022م
على السيد: عبدالغني كعكو الحضور 

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

صباحاً بتاريخ 2022/9/14م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: علي 
صالح الحطاب، بطلب: تثبيت بيع 

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

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

في الدعوى رقم األساس/2967/ لعام 
2022 م

على السيد: عبدالكريم وط الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في 
الرقة، وذلك في تمام الساعة/10/ 

صباحاً بتاريخ 2022/9/13م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: يوسف 

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

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

بالغ رقم/3878/ لعام 2022
على السيد: عالء عبدالرحمن زكور

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان 

غرفة/2/في تمام الساعة/10/ صباحاً 
من يوم الخميس2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/2354/ 
المقامة عليك من قبل: علي جاسم 

الطه
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

في الدعوة رقم األساس/4347/ لعام 
2022م

على السيد: عليوي الخليفة عطية 
الحضور إلى ديوان العدالة 

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

2022/9/12م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: مهند الطاهر، 

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

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

بالغ رقم/3789/ لعام 2022
على السيد: عمر حسين العليوي

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان 

غرفة/2/في تمام الساعة/10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/2274/ 
المقامة عليك من قبل: يحيى يوسف 

الجاسم
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم/3800/ لعام 2022
على السيد: عمر محمد يوسف
الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان 

غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 
صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/2280/ 
المقامة عليك من قبل: موسى الحاج 

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/2199/

رقم القرار/2765/ 
طالب التبليغ: عيسى األحمد الموسى              

المطلوب تبليغه: حسين الشيخو 
األحمد                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

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

على السيارة موضوع الدعوى نوع 
/سابا/ لون أصفر  تحمل اللوحة 

رقم /140443/ واعتبار عقد البيع 
المؤرخ  بتاريخ 2020/2/5 جزء ال 

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

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة 

أقصاها/15/ يوم من تاريخ النشر في 
الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/2601/
رقم القرار/2822/ 

طالب التبليغ: فرج السويدان بن 
مخلف              

المطلوب تبليغه: أحمد أبو كرش بن 
مصطفى                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

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

على السيارة موضوع الدعوى نوع 
/سيارة نقل صغيرة/ لون طحيني 
و أحمر وأسود  تحمل اللوحة رقم 
/460088/ واعتبار عقد البيع 

المؤرخ  بتاريخ 2019/3/5 جزء ال 
يتجزأ من القرار .

الزام مديرية المواصالت   -2
الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.

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

القانونية.
 ....................

مذكرة إخطار
في الدعوى رقم األساس/2056/ لعام 

2022 م
على السيد: لطيفة عميره الحضور 
إلى ديوان العدالة االجتماعية في 

الرقة، وذلك في تمام الساعة /10/ 
صباحاً بتاريخ 2022/9/25م للنظر 
في الدعوى المقامة من السيد: أحمد 

المحمد العلي بن جمعة، بطلب: تثبيت 
بيع سيارة 

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

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

في الدعوى رقم األساس/2518/ لعام 
2022 م

على السيد: محمد الحسيني بن عبد 
الناصر-راما الحسيني بنت عبد 

الناصر-يسرى الحسيني بنت عبد 
الناصر-ابتسام الحسيني بنت عبد 

الناصر الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة/10/ صباحاً الواقع 
في 2022/9/14م للنظر في 

الدعوى المقامة من السيد: ورثة 
خالد الضويحي، بطلب: مبلغ مالي 

ومصاغ ذهب 
 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/1621/

رقم القرار/1298/ 
طالب التبليغ: محمد العكيل بن خلف              

المطلوب تبليغه: عبد علي بن 
رمضان                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

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

على السيارة موضوع الدعوى نوع 
/شفر وليه/ لون أسود تحمل اللوحة 
رقم /230663/ واعتبار عقد البيع 
المؤرخ  بتاريخ 2017/9/15 جزء 

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

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة 

أقصاها/15/ يوم من تاريخ النشر في 
الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 

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

مذكرة دعوى
في الدعوى رقم األساس/3517/ لعام 

2022م
على السيد: محمد العمر بن 

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

2022/9/13م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: إبراهيم الخلف 
العويد، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

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

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

في الدعوى رقم األساس/2895/ لعام 
2022م

على السيد: محمد المحمد بن 
خليل الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في الرقة، وذلك في 
تمام الساعة/10/ صباحاً بتاريخ 

2022/9/13م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: ذياب الحسن 

الصالح, بطلب: تثبيت بيع سيارة 
 وإن لم تحضر في الموعد المحدد 

ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.
ديوان العدالة االجتماعية في الرقة 

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

العدالة االجتماعية في الرقة 
رقم أساس/1567/

رقم القرار/1180/ 
طالب التبليغ: محمد الموسى بن حميد              

المطلوب تبليغه: أحمد العبو بن رحيم                     
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 

على السيارة موضوع الدعوى نوع /
فان هونداي/ لون أبيض تحمل اللوحة 
رقم /464517/ واعتبار عقد البيع 

المؤرخ  بتاريخ 2021/1/3 جزء ال 
يتجزأ من القرار.

إلزام مديرية المواصالت   -2
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة 

أقصاها/15/ يوم من تاريخ النشر في 
الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
......................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/1988/
رقم القرار/1947/ 

طالب التبليغ: محمد تركي الحسين              
المطلوب تبليغه: عبدالمجيد المحمد 

الحسين
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 

على السيارة موضوع الدعوى نوع /
دراجة نارية/ لون أسود واعتبار عقد 
البيع المؤرخ  بتاريخ 2021/8/16 

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

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة 

أقصاها/15/ يوم من تاريخ النشر في 
الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
..........................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/2508/
رقم القرار/2204/ 

طالب التبليغ: محمد علي بن مصطفى              
المطلوب تبليغه: خليل الجهجاه بن 

أحمد
موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 

سيارة   
خالصة القرار:

تثبيت عقد البيع الجاري   -1
بين الجهة المدعية والمدعى عليه 

على السيارة موضوع الدعوى نوع 
/فورت/ لون أحمر  تحمل اللوحة 

رقم /590270/ واعتبار عقد البيع 
المؤرخ  بتاريخ 2018/6/15 جزء 

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

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة 

أقصاها/15/ يوم من تاريخ النشر في 
الجريدة ستجري بحقك اإلجراءات 

القانونية.
.......................

 سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/3599/
رقم القرار/3272/ 

طالب التبليغ: محمد كنو بن بشير              
المطلوب تبليغه: حسين إبراهيم العلي                     

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

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

على السيارة موضوع الدعوى نوع /
كيا شاحنة/ لون أبيض تحمل اللوحة 
رقم /365001/ واعتبار عقد البيع 

المؤرخ  بتاريخ 2021/7/4 جزء ال 
يتجزأ من القرار.

إلزام مديرية المواصالت   -2
بالرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 

انبرامه. 
تضمين المدعى عليه   -3

الرسوم والمصاريف.
وإن لم تحضر خالل مدة 

أقصاها/15/ يوم من تاريخ النشر في 
الجريدة، ستجري بحقك اإلجراءات 

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

سند تبليغ حكم صادر عن ديوان 
العدالة االجتماعية في الرقة 

رقم أساس/109/
رقم القرار/1408/ 

طالب التبليغ: مصطفى عويد حسين              
المطلوب تبليغه: محمد الشهابي

موضوع الدعوى: تثبيت عقد بيع 
سيارة   

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

على السيارة موضوع الدعوى نوع /
فور واكس بورت/ لون كحلي  تحمل 
اللوحة رقم/235177/ واعتبار عقد 
البيع المؤرخ  بتاريخ 2015/5/15 

جزء ال يتجزأ من القرار.
إلزام مديرية المواصالت   -2

الرقة بتنفيذ مضمون القرار بعد 
انبرامه. 

تضمين المدعى عليه   -3
الرسوم والمصاريف.

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

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

مذكرة دعوى                       
بالغ رقم/3793/ لعام 2022

على السيد: ميزر رشراش العلي 
الخرفان

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان 

غرفة/2/في تمام الساعة/10/ صباحاً 
بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس /2276/ 
المقامة عليك من قبل: علي الشيخو 

بن جاسم
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

.............................
 مذكرة: دعوى 

في الدعوى رقم أساس 2375 لعام 
2022م 

المتكونة بين الجهة المدعية: نادية 
العبد بنت عبد الرزاق  

والجهة المدعى عليها: عمر العلي بن 
محمد                     

بدعوى: تثبيت زواج ونسب أطفال 
تاريخ الجلسة 2022/9/12م 

وإن لم تحضر في الوقت المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية. 
ديوان العدالة االجتماعية في الطبقة

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

في الدعوى رقم األساس /2811/ 
لعام 2022م

على السيد: نارين بركل الظاهر 
الحضور إلى ديوان العدالة 

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

2022/9/13م للنظر في الدعوى 
المقامة من السيد: محمد سعدون 
العبود، بطلب: تثبيت بيع سيارة 

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

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

 مذكرة دعوى                          
بالغ رقم/1993/ لعام 2022م

على السيد: وسيم الجاسم بن مولد
الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان 

غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 
صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/2288/ 
المقامة عليك من قبل: فؤاد العبد بن 

رمضان
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية .

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

بالغ رقم/3803/ لعام 2022م
على السيد: وليد محمد ديب غفير

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان 

غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 
صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/2284/ 
المقامة عليك من قبل: عيسى علي 

الجاسم
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم/4910/ لعام 2022
على السيد: ياسر األحمد بن 

عبدالقادر
الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان 

غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 
صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/3394/ 
المقامة عليك من قبل: حسين العبادي 

بن مصطفى
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

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

بالغ رقم/3117/ لعام 2022
على السيد: يحيى حمدو بن زكريا

الحضور إلى ديوان العدالة 
االجتماعية في منبج –ديوان 

غرفة/2/في تمام الساعة /10/ 
صباحاً بتاريخ 2022/9/15م

للنظر بالدعوى األساس/1754/ 
المقامة عليك من قبل: عبدالعزيز 

الشحنة بن عواد
بطلب: تثبيت بيع سيارة  

وإن لم تحضر في الموعد المحدد 
ستجري بحقك اإلجراءات القانونية.

..............
إلى المكتب اإلعالمي في الرقة

مذكرة إخطار
هيئة التنفيذ في الرقة

تبليغ المنفذ عليه: طالل صالح 
الدرويش

وذلك بالملف التنفيذي رقم 
/2022/748م وفق القرار الصادر 

عن هيئة ديوان العدالة في الرقة 
رقم/789/على أن يتم حضور المنفذ 
عليه بعد صدور اإلخطار التنفيذي 

بخمسة أيام .
 وإن لم تحضر سوف يتم السير 

باإلجراءات التنفيذية بحقه.
هيئة التنفيذ في الرقة

....................
إلى المكتب اإلعالمي في الرقة

مذكرة إخطار
هيئة التنفيذ في الرقة

تبليغ المنفذ عليه: عبدالعزيز محمد 
صبحي أحمد العبود

وذلك بالملف التنفيذي 
رقم/2022/921م وفق القرار 

الصادر عن هيئة ديوان العدالة في 
الرقة رقم/2742/على أن يتم حضور 

المنفذ عليه بعد صدور اإلخطار 
التنفيذي بخمسة أيام.

 وإن لم تحضر سوف يتم السير 
باإلجراءات التنفيذية بحقه.

هيئة التنفيذ في الرقة

منبج / آزاد كردي - أنهت الجمعية التركمانية في مدينة 
منبج وريفها، دراساتها اإلحصائية االستقصائية، حول ملفات 
بعد  الهمم،  وذوي  والمفقودين  داعش،  مرتزقة  ضحايا 
تتبناها  أن  أمل  على  التطوعي،  العمل  سنوات مضنية من 
إحدى المنظمات اإلنسانية، وتتحقق العدالة لذوي الضحايا. 

الجمعية التركمانية؛ تفتح ملفات إنسانية مغلقة

هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة تنجز 
استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد

ولم تكد منبج تلملم آثار جراحها، منذ نحو شهر، 
بعد اكتشاف المقبرة الجماعية بالقرب من الفندق، 
أثيرت قضية ضحايا  المدينة، حتى  يتوسط  الذي 
مرتزقة داعش، والمفقودين الذين فقدوا ولم يعلم 
بعد مرور عدة سنوات على  عنهم شيئاً، خاصةً 
في  للنقاش  قابلة  اآلن  القضية  وباتت  التحرير، 

الوقت الراهن. 
وال شك أن تحقيق العدالة لضحايا جرائم مرتزقة 
في مجال مكافحة اإلرهاب  يعد محورياً  داعش، 
رسالة  يوّجه  أنه  عن  فضالً  عليه،  والقضاء 
واضحة لإلرهابيين حول العالم، أن هناك جهوداً 
خالل  من  الديمقراطية،  سوريا  قوات  تبذلها 
ُمحاسبتِِهم  على  عازمة  وهي  المتتالية،  عملياتها 

على جرائمهم البشعة. 
األهلية  الجمعيات  من  التركمانية،  الجمعية  وتعد 
الخيرية الناشطة في دعم جهود وتطوير المجتمع، 
من خالل إقامة دورات تدريبية للحاسوب، واللغة 
إلى  مؤخراً  اتجهت  لكنها  والخياطة،  اإلنكليزية، 
القيام بدراسات اجتماعية، بهدف مساندة شريحة 
والمفقودين  داعش  مرتزقة  ضحايا  من  واسعة 
وإعداد  اإلحصاء  مستوى  على  األقل،  على 
دراسات كمية حول، ونوعية الحاالت المستهدفة. 
»هناء  التركمانية  الجمعية  في  اإلدارية  وعدت 
محمد الحسن« في لقاء مع صحيفتنا »روناهي« 
داعش  مرتزقة  وضحايا  المفقودين  ملف  بأن 
وذوي الهمم، غير ذي أهمية للمنظمات اإلنسانية 
العاملة في مدينة منبج، وهي غير مكترثة لمعاناة 

ذوي الضحايا على الرغم من األرقام الكبيرة. 

مبادرة طوعية

وأوضحت هناء، بأن الجمعية التركمانية تحركت 
بشكل طوعي بما يخص ملفات ضحايا ومفقودي 
مرتزقة داعش، والمعاقين أيضاً، وتضمن اإلجراء 

استقصائية،  وأبحاث  بدراسات  القيام  المتبع؛ 
مع  خاصةً  محض  إنساني  مشروع  أنه  مشيرةً 
الجهات  هذه  قبل  من  تجاهلهم  تم  التي  العوائل، 
وتجاهلهم  الشأن،  ذات  المنظمات  أو  المختصة 
أيضاً من قبل المجتمع، مبديةً رغبتهم في تسليط 
التعرف  لقاء  المهمشة،  الفئة  هذه  على  الضوء 
وما  احتياجاتهم؟  وما  وأوضاعهم،  أحوالهم  على 
نأت  أن  بعد  المحقة؟  مطالبهم  وما  فقدوه؟  الذي 
عنهم  والتخلي  جانباً  بنفسها  اإلنسانية  المنظمات 

وعدم تقديم أبسط اإلعانات البسيطة.
وسيطر مرتزقة داعش على مساحات واسعة في 
سوريا والعراق المجاور منذ صيف العام 2014، 

قبل أن يتم تحريرها منها تدريجياً.
كان  الميدانية،  األبحاث  هذه  فإن  لـهناء،  ووفقاً 
يفترض القيام بها في عام 2019، إال أنه جرى 
وبداية عام  العام 2021  أواخر  في  العمل عليها 
2022، حيث توقفت في بعض مراحلها في ذلك 
باإلضافة  كورونا،  جائحة  انتشار  بسبب  الوقت، 
إعدادها،  في  أثرت  التي  التركية،  التهديدات  إلى 
الجبهة  خطوط  على  الواقعة  القرى  في  سيما  ال 

شمالي وغربي منبج.
بإعداد  يقوم  المتطوع  الكادر  »إن  هناء:  وقالت 
جرى  الذي  الكومين  مع  بالتنسيق  استبيانات، 
المثلى  الطريقة  على  لتوجيههم  معهم،  االجتماع 
كآلية  الكومين  اختير  شك  وال  االستبيان،  لملء 
بأحوال وأوضاع  للعمل كونهم على علم ودراية 
زيارة  الجمعية  تجري  ذلك  أثر  وعلى  األهالي، 
وبالطبع  للواقع  ومطابقتها  الثبوتيات  من  للتأكد 

يشمل االستبيان المدينة واألرياف«.
آذار/ في  الديمقراطية  سوريا  قوات  وأعلنت 
مارس 2019، هزيمة مرتزقة داعش  جغرافياً 
وذلك  الباغوز،  بلدة  في  معاقله  آخر  تحرير  بعد 
بعد ثالثة أعوام دامية عانى األهالي فيها الويالت 

والثبور.

الكشف عن مصري املفقودين

 وبحسب هناء، فإن دراسة ملف المفقودين، يهدف 
لتقديم دراسة وافية، عن أولئك األشخاص الذين لم 
يدر ذووهم، أو يعلمون عنهم شيئاً، سواًء أكانوا في 
مناطق حكومة دمشق، أم مناطق مرتزقة تركيا، 
أو حتى المفقودون أثناء سيطرة مرتزقة داعش، 
على مساحة واسعة من الجغرافية السورية، الفتةً 
بأن إجمالي المفقودين بلغ 530 حالة؛ 70 % منهم 
أما 30 %  فقدوا في ظل سيطرة مرتزقة داعش 
دمشق،  حكومة  بمناطق  فقدوا  ممن  هم  األخرى 
مبدية استياءها من وجود حاالت كثيرة قد تصل 

بين ثالثة إلى ستة أشخاص من عائلة واحدة. 
منظمة  أبرزها  عدة،  دولية  منظمات  وتكرر 
»هيومن رايتس ووتش«، دعوتها لإلدارة الذاتية 
إلى  دمشق  وحكومة  سوريا،  شرق  شمال  في 
مرتزقة  ضحايا  من  اآلالف  مصير  في  التحقيق 
وعمال  وصحافيون  ناشطون  وبينهم  داعش، 
شباط/ في  تقرير  في  المنظمة  وقدّرت  إغاثة، 

من  أكثر  بأن  تقارير  عن  نقالً   ،2020 فبراير 
ثمانية آالف شخص احتجزهم مرتزقة داعش في 

سوريا، ال يزال مصيرهم مجهوالً.

الجمعية  في  اإلدارية  تحدثت  متصل،  شأن  في 
أجروا  حيث  الهمم  ذوي  ملف  عن  التركمانية، 
منبج  مدينة  في  العوائل  لكافة  محكمة  دراسة 
والريف، وشملت كل األعمار، مضيفةً أن اإلعاقة 
الطبيعية  الحالة  تخالف  إعاقة  لديه  من  تعني 
اإلعاقات  كل  مراعاة  مع  السليمة،  الجسمانية 

المتدنية منها والخطيرة.
وذكرت هناء بأن الدراسة التي أعدت بهذا الشأن، 
خطير  منها  البعض  حالة؛   6000 وجود  بينت 
ختام  في  مشددةً  سريع،  عالجي  لتدخل  وتحتاج 
الكافي  التمويل  تملك  ال  الجمعية  بأن  حديثها، 
القادر على دعم الدراسات المعدة من قبلهم، وهي 
مجهزة بكل البيانات الرسمية، ريثما تتبناها إحدى 
المعنية،  الجهات  إحدى  أو  اإلنسانية،  المنظمات 
قاعة حاسوبية  التركمانية قدمت  الجمعية  أن  كما 
لبعض المعاقين الذين يستطيعون الحضور لمكان 
لجنة  مع  أيضاً  بالتنسيق  التركمانية،  الجمعية 

الشؤون االجتماعية والعمل.
وسبق لمنظمات حقوقية دولية عدة بينها »هيومن 
الدولي،  المجتمع  دعت  أن  ووتش«،  رايتس 
المساعدة  تقديم  إلى  الدولي،  التحالف  خصوصاً 
القضايا  في  تعمل  محلية  لفرق  والتقنية  المالية 

اإلغاثية واإلنسانية.

قامشلو / رشا علي -بيّنت الرئيسة المشتركة 
الجزيرة  إقليم  في  والتعليم  التربية  لهيئة 
االستعدادات  اتخاذهم  خليل«  »روهات 
واإلجراءات الالزمة، الستقبال العام الدراسي 
عدد  بلغ  حيث  الجديد٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
المدارس ٢٢٢٩ مدرسة في إقليم الجزيرة، 
وتمت صيانة ٧٧ مدرسة لتدخل الخدمة هذا 
ألف  قرابة٢٣٠  الطلبة  عدد  بلغ  فيما  العام، 

طالب وطالبة. 
عام  المدارس،  افتتاح  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
والطالب  األهالي،  فيه  يأمل  جديد  دراسي 
تحقيق المزيد من التفوق والتميز... وأن يحمل 
في طياته الخير، واألماني، والسالمة الصحية 

للطالب والتالميذ.

بدء العام الدرايس الجديد

في  والتعليم  التربية  هيئة  استعدادات  وعن 
التقت  الجديد،  الدراسي  للعام  الجزيرة  إقليم 
المشتركة  الرئيسة  مع  »روناهي«  صحيفتنا 
الجزيرة  إقليم  في  والتعليم  التربية  لهيئة 
النطالق  »استعداداً  فقالت:  خليل«  »روهات 
العام الدراسي الجديد، عملت المديرية بروح 
العاملين  جهود  وتضافرت  الواحد،  الفريق 
تعترض  التي  الصعوبات  لتذليل  فيها،  كلهم 
العام  العمل، والتي تساعد على انطالقة  سير 

الدراسي، بشكل مميز ونوعي«.
األخير،  االجتماع  أن  إلى  روهات  وأشارت 
لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، 
والتي حضرته هيئات التربية في األقاليم، نتج 
عنه العديد من القرارات من أجل البدء بالعام 
التربوية،  العملية  وإنجاح  الجديد،  الدراسي 

بداية  تحديد  تم  وأنه  العلمي،  المستوى  ورفع 
الدوام اإلداري للمعلمين في الحادي عشر من 
للطالب  الفعلي  والدوام  الجاري،  أيلول  شهر 
والطالبات في الثامن عشر من الشهر الجاري.

اتباع املعلمني لدورات تـأهيلية
بالعام  البدء  أجل  من  التحضيرات  بأن  مبينةً 
الدراسي الجديد كانت جيدة، من حيث تدريب 
)ابتدائي،  الثالثة  التعليمية  المراحل  معلمي 
الطالب،  تقيم  نظام  على  ثانوي(  إعدادي، 
الداخلي،  والنظام  المعلمين،  تحضير  ودفتر 
وأضافت على ذلك: »حسب النظام الجديد تم 
الشهادتين  لطلبة  المركزية  االمتحانات  إلغاء 
نظام  عنها  بدالً  ويتبع  والثانوية،  اإلعدادية 
دورات  افتتحت  ذلك  ألجل  الحديث،  التقييم 
الطالب،  تقيم  نظام  على  للمعلمين،  تدريبية 
أن  كما  الداخلي،  والنظام  التحضير  ودفتر 
الكردية،  المناهج  على  التدريبية  الدورات 
من  كل  في  والمعلمات  للمعلمين  والعربية 
قامشلو والحسكة، مستمرة بشكل دوري، حيث 
وتبدأ  يوماً،   40 إلى   30 بين  الدورة  تستمر 

دورة جديدة.

إدخال مواد جديدة إىل املنهاج

وحول التغير الذي طرأ على مناهج الدراسية 
لإلدارة الذاتية هذا العام، نوهت روهات بأنه 
الدراسية  المناهج  إلى  الديانة  كتاب  إدخال  تم 
إلدارة الذاتية، وبأنه يتم تدريب المعلمين من 
كتاب  تحضير  »تم  الطالب:  تدريس  أجل 
الصف  من  العربي  الشعب  لطالب  الديانة 
الرابع االبتدائي إلى الصف التاسع اإلعدادي، 
الرابع  الصف  من  الكردي  الشعب  وللطالب 
إلى الصف السادس، أما اإليزيدي فتم تحضيره 

للصف الرابع االبتدائي فقط«.
وتدريب  إعداد  تم  بأنه  روهات  لفتت  كما 
كتاب  تدريس  أجل  من  المعلمات، 
»الجنولوجي« للصف الحادي عشر، والثاني 
وبأن  الجزيرة،  إقليم  مستوى  على  عشر 
قد  كلهم  والتعليم  التربية  مجال  في  العاملين 
في  اإلداريون  ذلك  في  بما  للتدريب  خضعوا 

المجمعات التربوية، وإدارة المدارس.

صيانة املدارس وتطويرها

وتطرقت روهات، بأنه يتم العمل على ترميم 
77 مدرسة، وأن تم التأخير في إنجاز العمل 
الطوارئ،  حالة  إعالن  بسبب  المدارس،  في 
»عندما  وزادت:  الذاتية  اإلدارة  اتخذته  الذي 
اإلدارة  قبل  من  الطوارئ  حالة  إعالن  تم 
الذاتية لشمال وشرق سوريا، بسبب الهجمات 
االحتالل التركي، تم توقيف العمل في ترميم 
المدارس من الناحية المادية لمدة شهر، وبعد 
ولكننا  المدارس،  ترميم  استأنفنا  الشهر  هذا 

مشاريعنا  بحسب  العمل،  إنجاز  في  تأخرنا 
 136 ترميم  سيتم  العام  لهذا  ومخططاتنا 
حمامات 316  ترميم  إلى  باإلضافة  مدرسة، 
والتعليم،  التربية  هيئة  موازنة  من  مدرسة، 
وسيتم مساعدتنا من قبل المنظمات على ترميم 
و36  كامل  ترميم  مدرسة   30( مدرسة   66
مدرسة ترميم الحمامات(، وحسب مخططاتنا 
سيتم تجهيز جميع مدارس إقليم الجزيرة بشكل 

كامل من حيث الخدمات«.
وكشفت: »إن عدد المدارس في إقليم الجزيرة 
والطالبات  الطالب  وعدد  مدرسة،   2229
ألف طالب وطالبة، وعدد جميع  قرابة 320 
العاملين والمعلمين والمعلمات في هيئة التربية 
والتعليم في إقليم الجزيرة يبلغ 21 ألفاً، ونعمل 
بدء  قبل  المدارس  اختام  تجهيز  على  اآلن 
العام الدراسي الجديد، من أجل استخدامها في 
تصديق تقييم الطالب، واألوراق الثبوتية لهم 
بيننا  تنسيقاً،  هناك  أن  كما  المدارس،  ضمن 
تغير  أجل  من  الشهداء،  عوائل  مجلس  وبين 
الشهداء،  بأسماء  واستبدالها  المدارس  أسماء 
في  شهيد  أول  باسم  المدرسة  تسمى  حيث 

الحي«.

الصعوبات واملعوقات...

التي  والمعوقات،  الصعوبات  وبخصوص 
في  تكمن  بأنها  روهات،  أكدت  يواجهونها 

الكهرباء  حيث  من  للمدارس،  التحتية  البنية 
التعليمية:  األدوات  وقلة  والحمامات،  والماء 
إلى  بحاجة  المدارس  من  الكثير  »هناك 
في  نقصاً  هناك  أن  كما  كامل،  بشكل  الترميم 
المدارس، عندما تكون  التعليمية في  األدوات 
فيها  ويتوفر  البنية،  نظيفة من حيث  المدرسة 
للتعليم  الطالب  التعليمية، يزداد حب  األدوات 

والمدرسة«.
تم  بأنه  روهات،  بينت  حديثها  مواصلة  وفي 
الماضي  العام  في  المهنية  المدارس  افتتاح 
)الزراعة والتجارة والصناعة والصحة( وهذه 
المدارس بحاجة للكثير من األدوات التعليمية 
للمدارس  التعليمية  األدوات  المختلفة: »نؤمن 
في  قمنا  لدينا،  المتوفرة  اإلمكانات  بحسب 
المعلمين  إعداد  معاهد  بافتتاح  الماضي  العام 
وتتضمن  وقامشلو،  الحسكة  من  كل  في 
»العلوم،  وهي  أقسام  تسعة  المعاهد  هذه 
واللغة  والرياضيات،  والكيمياء،  والفيزياء، 
االنكليزية، واللغة الكردية، والرياضة والرسم 

والموسيقا«.
المشتركة  الرئيسة  خليل«  »روهات  وتمنت 
في  الجزيرة  إقليم  في  والتعليم  التربية  لهيئة 
الدراسي  العام  في  »أتمنى  حديثها:  ختام 
والمعلمين،  الطالب،  لجميع  التوفيق  الجديد، 
والعاملين في السلك التربوي، وإنهاء الحروب 

واألوبئة«.

النظام 
المالي في 
اإلسالم ...

املالي  اجلانب  تنظيم  في  اإلسالم كثيراً  اهتم 

في اجملتمع، حيث أنه أوضح، أن املال هو وسيلة 

جمع  عاقبة  من  وأنذر  هدفاً،  وليس  للعيش 

املال وكثرته، قال اهلل تعالى: »كال إن اإلنسان 

من  حذر  حيث  استغنى«،  رآه  أن  ليطغى 

الغنى الفاحش، واكتناز األموال، وعدم انفاقها 

يَكِْنزُوَن  »وَالَِّذيَن  فقال:  اخلير،  أعمال  في 

 ِ َة وََل يُنِفُقونََها فِي َسِبيِل اهللَّ الذََّهَب وَالِْفضَّ

رُْهم بَِعذَاٍب أَلِيٍم )34( يَوَْم يُْحَمىٰ َعَلْيَها  َفَبشِّ

فِي نَارِ َجَهنََّم َفُتكَْوىٰ بَِها ِجَباُهُهْم وَُجُنوبُُهْم 

َفذُوقُوا  أِلَنُفِسكُْم  كََنزُْتْ  َما  ذَا  َهٰ وَُظُهورُُهْم  

َما كُنُتْم تَكِْنزُوَن«.

عليه،  اهلل  صلى  محمد  النبي  أعرب  وكذلك 

الذي يعشق  وآله وصحبه وسلم عن تعاسة 

والدينار«،  الدرهم  عبد  »تعس  فقال:  املال، 

وفي كثير من املواقف النبوية، كان صلى اهلل 

عليه وآله وصحبه وسلم يوزع جميع األموال، 

وأهل  أصحابه  ويعلم  شيئاً،  ألهله  يبقي  ول 

ملكية،  قصوراً  بها  ينِب  لم  حيث  ذلك،  بيته 

يلبس  ولم  اخليول،  من  بها قطيعاً  ولم يشتِر 

زوجاته أمهات املؤمنني، ولو غراماً من الذهب.

واإلسالم وضع نظاماً للمال، بحيث أن اإلنسان 

يسأل عنه يوم القيامة، من أين اكتسبه، وفيما 

أنفقه، وجعل فيه نصيباً واضحاً ومفروضاً من 

الزكاة، في جميع األعمال التجارية والزراعية، 

الصدقات،  على  واسع  بشكل  حض  وكذلك 

لذلك  كثيرة،  مناسبات  في  اخليرات  وتوزيع 

اإلسالم ل يدعو إلى إقطاعية، أو برجوازية، أو 

والتعاون،  الرحمة،  إلى  يدعو  بل  امبراطورية، 

والتكافل الجتماعي.

الدين والحياة

حممد القادري
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األمن  قوى  أصدرت  األخبارـ  مركز 
إحصائية  سوريا  وشرق  لشمال  الداخلي 
يوم الحادي عشر ) /٢٠٢٢/٩ ( والثاني 
عشر )٢٠٢٢/٩/5 (  للمرحلة الثانية من 
في  الهول  بمخيم  واألمن  اإلنسانية  حملة 

مرحلتها الثانية.
األمن  قوى  أطلقتها  التي  الحملة  تتواصل 
بدعم  المنصرم،  آب   25 الـ  في  الداخلي 
الديمقراطية  سوريا  قوات  ومساندة 

ووحدات حماية المرأة.
عمليات  إحصائية  حصيلة  أصدرت  حيث 
الحادي عشر  اليوم  في  والتمشيط  التفتيش 

القبض  بإلقاء  الحملة  من  عشر  والثاني 
على 23 عنصراً لخاليا داعش بينهم ستة 
نساء، وُعثَِر على سبعة خنادق، كما تمت 
داعش  تستعملها خاليا  أماكن  ثمانية  إزالة 

للتدريب والتعذيب.
يدوية  قنابل  أربعة  َضبط  »تم  بأنه  مضيفاً 
لسالح  مخازن  ثالثة  و  طلقة   388 و 
عسكرية،  حقائب  وأربعة  كالشنكوف، 
وحافظات  االتصال  خطوط  من  وعدد 
محمول  حاسوب  ذاكرة(،  )كرت  ملفات 

)البتوب( مدفونة تحت األرض.

ال زال الصمت الدولي مستمرًا حيال خيمة 
بقامشلو االعتصام 

تشكيل مجلس أعيان في منبج وريفها

قوى األمن تكشف حصيلة 
يومي الحادي عشر والثاني 
عشر لحملة اإلنسانية واألمن

ما  المنطقة  أهالي  يناشد  األخبارـ  مركز 
يقارب الثالثين يوماً األمم المتحدة لفرض 
سوريا  وشرق  شمال  على  جوي  حظر 
ولكن حتى اآلن لم ترد األمم المتحدة على 

مطالبهم.
أشارت نساء ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة 
لن  أنهن  إلى  االعتصام  خيمة  من  قامشلو 

يتخلين عن أرضهن ومكتسبات ثورتهن.
تحت  االعتصام  خيمة  فعاليات  وتستمر 
مدينة  في  والعدالة«،  الكرامة  »أين  شعار 

قامشلو بشمال وشرق سوريا أمام مقر األمم 
المتحدة الستنكار هجمات االحتالل التركي 
على المنطقة والمطالبة بفرض حظر جوي 

ولكن ال زال الصمت الدولي مستمراً.
وشاركت في خيمة االعتصام مؤخراً قوات 
التابعة  آغا  جل  ناحية  في  المجتمع  حماية 
هذه  في  اإلدارية  وقالت  قامشلو،  لمقاطعة 
القوات فاديا أحمد لوكالة أنباء المرأة »من 
خالل خيمة االعتصام نطالب بفرض حظر 
الهجمات  من  للحد  المنطقة  على  جوي 

أكثر  التركي  االحتالل  المستمرة،  التركيّة 
من يدعم التنظيمات اإلرهابية في المنطقة، 
لن نتخلى عن أرضنا وسنقاوم حتى النهاية 
لهذه  قُرباناً  دمائنا  ستبقى  استشهدنا  وإذ 

األرض«.
وأوضحت أن »جميع الدول العظمى والتي 
اإلنسان  حقوق  لحماية  تسعى  بأنها  تدّعي 
صامتة أمام هجمات االحتالل التركي على 
مناطقنا فكل من يصمت عن هذه الهجمات 

له مصلحة مشتركة مع تركيا«.
ومن جهتها قالت روج عبد هللا العضو في 
قوات حماية المجتمع للوكالة نفسها »يتوافد 
أهالي المنطقة إلى خيمة االعتصام إليصال 
صوتهم إلى العالم أمام ممارسات االحتالل 
رقعة  توسيع  يريد  فهو  الهمجية،  التركي 
الدولة العثمانية من خالل احتالله األراضي 
سنستمر  كنساء  بدورنا  ونحن  المجاورة، 
التركي  االحتالل  ينال  حتى  االعتصام  في 
جزاءه ويتوقف عن هجماته على المنطقة، 
في  الشعوب  على  يقضي  أن  يستطيع  لن 
عن  سندافع  قواتنا  بكامل  ونحن  المنطقة 
بتضحية  جاءت  التي  ثورتنا  مكتسبات 

اآلالف الشهداء«.

أيلول   5 االثنين  يوم  أُعلن  األخبارـ  مركز 
منبج  أعيان  مجلس  تشكيل  عن  الجاري 
التأسيسي  اجتماعه  خالل  وذلك  وريفها 
تحت شعار »عشائرنا ضمان للسلم األهلي 
المجلس  قاعة  في  عقد  الذي  والمجتمعي« 
التشريعي لإلدارة المدنية الديمقراطية لمنبج 

وريفها. 
وعقد االجتماع األول لتأسيس مجلس األعيان 
االجتماعات في  قاعة  في  منبج وريفها  في 
اإلدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها 
تحت شعار »عشائرنا ضمان للسلم األهلي 

والمجتمعي«.
منبج  عشائر  ووجهاء  شيوخ  وبحضور 
المدنية  اإلدارة  عن  وممثلين  وريفها، 
الديمقراطية لمنبج وريفها وعن قوى األمن 
حيث  العسكري؛  منبج  ومجلس  الداخلي 
انتخب 23 عضواً لمجلس األعيان في منبج 

وريفها من شيوخ ووجهاء عشائر منبج.  
وريفها  منبج  أعيان  مجلس  أهمية  وتتشكل 
على  والحفاظ  العشائر  تمثيل  خالل  من 
السلم  أحوال  في  والمجتمعي  األهلي  السلم 

والحرب.

مركز األخبارـ بحلول ذكرى تأسيس اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في السادس من أيلول دعت اإلدارة من خالل بيان لها المجتمع الدولي 
للقيام بواجبه األخالقي واإلنساني والقانوني في إبداء موقف واضح وصريح إزاء الهجمات التي تتعرض لها مناطق اإلدارة الذاتية من قبل المحتل 

التركي ومرتزقته واستهدافه للُبنى التحتية واألعيان المدنية والسكان المدنيين.

في ذكرى تأسيسها.. اإلدارة الذاتية تدعو كاّفة شعوب 
المنطقة إلى االلتفاف حول مؤسساتها

عاهدت اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في 
الذكرى الرابعة لتأسيسها أبناء الوطن السوري 
بأن  خصوصاً  سوريا  وشرق  وشمال  عموماً 
تحقيق  سبيل  في  الشهداء  خطى  على  نسير 
أمن  على  للحفاظ  اإلنسانية،  والكرامة  الحرية 
التي  المكتسبات  وحماية  المنطقة  واستقرار 
مشروع  في  المتمثلة  المنطقة،  شعوب  حققتها 
والعسكرية  المدنية  الذاتية ومؤسساتها  اإلدارة 
من  لها  تتعرض  التي  المختلفة،  الهجمات  من 

خالل بيان لها وجاء فيه أيضاً:
عام  سوريا  في  الشعبي  الحراك  بدأ  إن  »ما 
الدولة  سياسات  على  فعل  كردّة   2011
كافّة  في  واإلنكارية،  واإلقصائية  المركزية 
والتغيير  بالحرية  مطالبةً  الحياتية،  المجاالت 
تدّخل  وبعد  اإلنسانية،  والكرامة  الديمقراطي 
قوى دولية وإقليمية بشكٍل مباشر وغير مباشر 
ألجنداتها  وفقاً  السورية،  األزمة  خط  على 
المجاميع  وأدخلت  الدولتية،  ومصالحها 
الراديكالية اإلسالموية من كل حدٍب وصوب 
ومن جميع أصقاع العالم؛ مما أدى إلى انحراف 
الحراك الشعبي عن مساره وأهدافه ومطالبه، 
داخلية  أثنية  عبثية  حروب  أتون  في  ودخل 
دموية،  وانقلبت إلى حروب بالوكالة وتصفية 

حسابات على حساب الشعوب السوريّة«.
المأساة  هذه  »بموازاة  البيان:  وأضاف 

نضالياً،  إرثاً  تمتلك  وطنية  قوى  هنالك  كانت 
مختلفة  لرؤى  وفقاً  وواعية،  حّرة  وإرادة 
المجتمعية  وبنيتها  األزمة  كينونة  في  تبحث 
ديمقراطية  حل  لمشاريع  مقدمة  والتاريخية، 
ثورة  انطلقت  أساسها  متكاملة وشاملة، وعلى 
إليها  انضمت  والتي   ، لعام 2012  تموز   19
شمال  مناطق  في  والمكونات  الشعوب  باقي 
وشرق سوريا، ونّظمت نفسها في أُطر سياسية 
المستويات  كافة  وعلى  واقتصادية  ومجتمعية 

خدمة ألبنائها«.
وأوضح البيان: »ورغم التحديّات والصعوبات 
أبناءها توافقوا وتآلفوا  أّن  إاّل  داخلياً وخارجياً 
بتاريخ  الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن  حول 
الجزيرة  مناطق  من  كل  في   2014/01/21
وكوباني وعفرين، والتي كانت بمثابة الركيزة 
اإلدارة  مشروع  النطالق  األولى  واالنطالقة 
سوري  ديمقراطي  حل  كمشروع  الذاتية، 
ومتالزمة  مرّكبة  أزمة  من  سوريا  تعانيه  لما 
لخدمة  بيد  عملت  التي  اإلدارة  هذه  تاريخياً. 
وادارة منطقته، ودافعت وحاربت باليد األخرى 
مسمياتها،  بمختلف  اإلرهابية  التنظيمات 
عن  بالوكالة  الفتية  التجربة  هذه  هاجمت  التي 
رأسها  وعلى  اإلقليمية،  الدول  بعض  مصالح 
تركيا التي ما برحت يوماً محاربة كل مشروع 
شعوب  مستقبل  ويرسم  يخدم  ديمقراطي 

ومكونات المنطقة«.

حاربت  التي  اإلدارة  »هذه  البيان:  ونوه 
اإلرهاب العالمي على الجغرافية السورية نيابة 
المكونات واألثنيات  العالم، استقطبت كل  عن 
لتلتف من حولها وتنضم إليها، وقدّمت الغالي 
أبنائها لتحرر منطقة  والنفيس وضّحت بخيرة 
تلو األخرى من رجس اإلرهاب وظالم العصر 
الوصول  حتى  وأخواتها،  داعش  في  المتمثل 
المزعومة  الخالفة  عاصمة  الرقة  تحرير  إلى 
آخر  وتحرير  لعام 2017،  األول  تشرين  في 
كنتيجة  الباغوز   في  الداعشي  التنظيم  معاقل 
والشرق  الشمال  من  شاسعة  مناطق  لتحرير 
السوري من التنظيم اإلرهابي داعش؛ تشّكلت 
اإلدارات  إلى  باإلضافة  مدنية  إدارات  أربع 

الذاتية الثالث«.
المنطقة  شعوب  كافّة  »ندعو  البيان:  واختتم 
إلى  المجتمعية  الشرائح  وبكافّة  ومكوناتها 
الذاتية  اإلدارة  مؤسسات  حول  االلتفاف 
في  واالنخراط  منها  والمدنية  العسكرية 
صفوفها، لتكون أكثر فاعلية وقدرة في إنجاز 
المهام والخدمات الحياتية الموكلة إليها، متآلفين 
متضامنين في الذود عن هذا المكتسب الوطني 
الذاتية  اإلدارة  أصبح مشروع  الذي  التاريخي 
ونواة  السوريين،  جميع  آمال  يُحقق  مشروعاً 
تُرسم حوله مالمح سوريا المستقبل، وأضحت 
نموذجاً للحل السياسي لجميع األزمات البنيوية 

في سوريا والمنطقة«.

االلتهاب الرئوي

السالئل األنفية

د: هاكوب قرنفليان

ينتج االلتهاب الرئوي عن عدوى في الرئتين، 
ويمكن  األعراض،  من  العديد  يسبب  وقد 
دون  البيت  في  األحيان  معظم  في  معالجته 
الحاجة إلى الرقود في المشفى، ويستمر عادةً 
يزول  ثم  أسابيع  ثالثة  حتى  أسبوعين  لمدة 

بعدها تلقائيًا.

أنواع االلتهاب الرئوي

الرئوي، وهي  لاللتهاب  يُوجد عدة تصنيفات 
كما يأتي:

ـ التهاب رئوي مجتمعي: قد يصيب األشخاص 
أوقات  في  أو  العادية،  اليومية  حياتهم  خالل 

عملهم أو دراستهم مثاًل.
قد  صحية:  مؤسسات  في  رئوي  التهاب  ـ 
بمرض  لإلصابة  األشخاص  بعض  يتعرض 
في  للمعالجة  رقودهم  أثناء  الرئوي  االلتهاب 
هذا  ويكون  للمسنين،  دار  في  أو  المستشفى، 
اإلنسان  بكثير نظًرا ألن  أكثر خطورة  النوع 
من  يعاني  هو  بينما  به  لإلصابة  يتعرض  قد 

مرض آخر. 

أعراض االلتهاب الرئوي

نحو  على  الرئوي  االلتهاب  أعراض  تظهر 
سريع، وتشمل ما يأتي:

يحتوي  قد  مخاط  أو  ببلغم  سعال مصحوب  ـ 
على دم.
ـ ُحّمى.

ـ صعوبات في التنفس.  
ـ قشعريرة.

ـ آالم في الصدر تشتد عند السعال.
ـ تسارع في ضربات القلب.

ـ الشعور بالتعب واإلنهاك.
ـ الغثيان والقيء.

الرئوي  االلتهاب  أعراض  تكون  حين 
الرئوي  االلتهاب  األطباء  عليه  يُطلق  خفيفة 
الرئوي  االلتهاب  يسمى  ما  أو  بالمفطورات، 
الماشي،  الرئوي  االلتهاب  أو  الالنموذجي، 
نظًرا ألن المصاب به يستطيع المشي دون أن 

تظهر لديه صعوبات في التنفس.

كيف تختلف أعراض االلتهاب 
الرئوي بني األطفال والكبار؟

لدى  الرئوي  االلتهاب  أعراض  تكون  قد 
األصغر سنًا مختلفة بعض الشيء، حيث تكون 
أقل خطورة وال يعانون عادةً من الحمى، لكنهم 

يسعلون سعال غير مصحوب ببلغم.
أما لدى كبار السن فقد يسبب االلتهاب الرئوي 
اضطرابًا وتشوًشا في الصفاء الذهني، إضافة 
إلى الهلوسة التي تعد من األعراض الشائعة، 
وفي حال كان الشخص مصابًا بمرض رئوي 
االلتهاب  بمرض  لإلصابة  تعرضه  قبل  ما 

الرئوي فقد تتفاقم شدة األعراض.

أسباب وعوامل خطر االلتهاب 
الرئوي

يمكن توضيح مسببات وعوامل خطر اإلصابة 
بااللتهاب الرئوي بما يأتي:

أسباب االلتهاب الرئوي

الرئوي، مثل  يوجد عدد من أسباب االلتهاب 
ما يأتي:

الميكروبات، مثل:  أنواع من  بعدة  ـ اإلصابة 
البكتيريا، أو الفيروسات.

مثل:  المزمنة،  األمراض  ببعض  اإلصابة  ـ 
ومرض  والسرطان،  القلب،  وأمراض  الربو 

السكري.
2ـ الفئة المعرضة للخطر.

يُوجد مجموعة من الفئات المعرضين لإلصابة 
بااللتهاب الرئوي بشكل أكبر، مثل ما يأتي:

ـ المدخنون.
مثل:   أخرى،  أمراض  من  يعانون  الذين  ـ 
والسكري،  المزمن،  الرئوي  االنسداد  مرض 
والربو، والفشل الكلوي المزمن، وفشل القلب 

االحتقاني.
ـ األطفال دون سن السنة، والمسنون فوق سن 

65 عاًما.
الجهاز  ضعف  من  المصابون  األشخاص  ـ 

المناعي.
ـ األشخاص المصابون بمشكالت عقلية.

ـ األشخاص الذين يتناولون أدوية للتخفيف من 
حموضة المعدة.

شرب  في  يبالغون  الذين  األشخاص  ـ 
المشروبات الكحولية.

ـ األشخاص الذين يعانون من نزالت البرد.
ـ األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية.

استئصال  لعملية  خضعوا  الذين  األشخاص  ـ 
كما  يعمل  ال  لديهم  الطحال  أن  أو  الطحال، 

يجب.
شرب  في  يبالغون  الذين  األشخاص  ـ 

المشروبات الكحولية.

مضاعفات االلتهاب الرئوي

قد يسبب االلتهاب الرئوي المزمن العديد من 
المضاعفات، مثل ما يأتي:

ـ صعوبة في التنفس.
ـ تراكم السوائل حول الرئتين.

ـ تسمم الدم.

ـ اإلصابة بعدوى أخرى.

عالج االلتهاب الرئوي

عن  ناجًما  الرئوي  االلتهاب  يكون  حين 
المضادات  بواسطة  عالجه  فيتم  ما  جرثومة 
المهمة،  األمور  بعض  اتباع  ويجب  الحيوية، 

وهي كما يأتي:
ـ تناول جرعة المضادات الحيوية كاملة، تبعًا 

لتعليمات الطبيب.
في  حتى  الدواء،  تناول  عن  التوقف  تجنب  ـ 

حال حدوث تحّسن ما.
يوجد العديد من المضادات الحيوية المستعملة 
لعالج االلتهاب الرئوي البسيط، مثل ما يأتي:

ـ أزيتروميتسين.
ـ الكالريتروميتسين.

ـ الدوكسيسيكلين.
كان  أو  تعقيدًا  أكثر  المرض  كان  حال  في 
المريض بحاجة لالستشفاء، أو كان يعاني من 
أمراض مزمنة أخرى فيتم إعطاءه مضادات 
لمجموعة  مضادة  وفعالية  قوة  أكثر  حيوية 

أوسع من الجراثيم.

نصائح إضافية لعالج الحالة

ـ أخذ قسٍط كاٍف من الراحة والنوم.
ـ شرب كميات كافية من السوائل.

ـ تجنب عن التدخين.
ـ تناول دواء ضد السعال، في حال كان السعال 

شديد.

متى يحتاج املريض للمستشفى؟

ـ ضعف الجهاز المناعي.
ـ اإلصابة بمرض آخر.

ـ ينصح األطباء بالمتابعة بعد شفاء المريض 
 X( السينية  باألشعة  التصوير  خالل  من 
البدء  من  أسبوًعا   12 إلى   7 بعد   )- RAY
وعدم  التام  الشفاء  من  للتأكد  ذلك  بالعالج، 

وجود أمراض رئوية أخرى.
ـ ال يتم عالج االلتهاب الرئوي الذي ينجم عن 
التعرض لفيروس بالمضادات الحيوية، ولكن 
لمنع  الحيوية  المضادات  إلى  اللجوء  يتم  قد 
الوضع  في  لكن  خطيرة،  مضاعفات  حدوث 
كفيالن  السعال  وأدوية  الراحة  تُعد  الطبيعي 

لعالج الحالة.

الوقاية من االلتهاب الرئوي

عاًما،   65 من  األكبر  العمر  كبار  يوصى 
في  يعانون من مشكالت  والذين  والمدخنون، 
القلب أو في الرئتين بتلقي لقاح  ضد االلتهاب 
اإلصابة  احتمالية  من  يُقلل  والذي  الرئوي، 

بالمرض ولكنه ال يمنعه تماًما.
إضافة لذلك يُفضل عدم االختالط مع أشخاص 
الوافدة،  النزلة  مثل:  أمراض،  من  يعانون 
الماء،  وجدري  والحصبة  البرد،  ونزالت 
بهذه  اإلصابة  بعد  المرض  ينشأ  أن  يمكن  إذ 

األمراض.

د: نديم عثمان

السالئل األنفية )أورام أنفية حميدة( هي زوائد 
ناعمة وغير مؤلمة تنمو في بطانة األنف أو 
حبات  أو  كالدموع  وتتدلَّى  األنفية،  الممرات 
العنب، وتَحدُث نتيجة التهاب مزمن، وترتبط 
الحساسية،  أو  رة،  المتكّرِ العدوى  أو  بالربو، 
أو التحسُّسية الدوائية، أو بعض االضطرابات 

المناعية.
قد ال تُسبِّب السالئل األنفية الصغيرة أعراًضا، 
تَسدَّ  أن  األكبر  األنفية  للسالئل  يُمكن  ولكن 
في  مشكالت  إلى  ي  تُؤدِّ أو  األنفية  الممرات 
وحدوث  بالروائح  الشعور  وفقدان  التنفُّس 

رة. التهابات متكّرِ
يُمكن أن تُؤثِّر السالئل األنفية في أي شخص، 
لكنها أكثر شيوًعا لدى البالغين، يُمكن لألدوية 
في  عليها  القضاء  أو  األنفية  السالئل  تصغير 
كثير من األحيان، وقد تقتضي الحاجة أحيانًا 
إجراء عملية جراحية إلزالتها، غالبًا ما تعاود 
العالج  بعد  حتى  الظهور  األنفية  السالئل 

الناجح.

األعراض

يصاحب السالئل األنفية تهيج وتورم )التهاب( 
والتي  األنفية،  وجيوبك  ممراتك  بطانة  في 
تستمر ألكثر من 12 أسبوًعا )التهاب الجيوب 

األنفية المزمن(.
تصاب  أن  الممكن  من  ذلك،  من  الرغم  على 
بالتهاب الجيوب األنفية المزمن دون أن يكون 

لديك سالئل أنفية.
تكون السالئل األنفية لينة وال تشعر بها، ومن 
ثَمَّ، إذا كانت صغيرة، فقد ال تشعر بوجودها 
أو  العديدة  السالئل  تتسبب  وقد  األساس،  من 
وجيوبك  ممراتك  انسداد  في  الكبيرة  السليلة 

األنفية.
الشائعة  واألعراض  العالمات  ضمن  ومن 

المصحوب  المزمن  األنفية  الجيوب  اللتهاب 
بسالئل أنفية ما يلي:

ـ سيالن األنف.
ـ انسداد دائم باألنف.
ـ الرشح خلف األنف.

ـ انخفاض أو فقدان حاسة الشم.
ـ فقدان حاسة التذوق.

ـ ألم في الوجه أو صداع.
ـ ألم في األسنان العلوية.

ـ شعور بالضغط على جبهتك ووجهك.
ـ الشخير.

ـ نزيف األنف المتكرر.

متى يجب زيارة الطبيب

على 10  تزيد  لمدة  األعراض  استمرار  عند 
أيام. 

تتشابه أعراض التهاب الجيوب األنفية المزمن 
من  العديد  أعراض  مع  األنفية  والسالئل 

الحاالت األخرى، ويشمل ذلك نزالت البرد.
اطلب رعاية طبية فورية إذا واجهت:

ـ صعوبة شديدة في التنفس.
ـ تفاقًما مفاجئًا من األعراض الخاصة بك.

القدرة  أو  الرؤية  نقص  أو  الرؤية  ازدواج  ـ 
المحدودة على تحريك عينيك.

ًما شديدًا حول عينيك. ـ تورُّ
مصحوبًا  متزايد  نحو  على  شديدًا  صداًعا  ـ 
قلب رأسك  القدرة على  أو عدم  بُحمى شديدة 

لألمام.

األسباب

لم يتوصل األطباء نهائيًا إلى أسباب اإلصابة 
يُصاب  لماذا  أو  الحميدة،  األنف  بأورام 

أو  المدى،  طويل  بالتهاب  األشخاص  بعض 
السالئل  )التهاب(  والتهيُّج  م  التورُّ يُحفِّز  لماذا 
وعند  األشخاص  بعض  عند  للتشكُّل  الحميدة 
البطانة  في  م  التورُّ يَحدُث  يفعل،  ال  بعضهم 
بداخل  المخاطي(  )الغشاء  للسوائل  المنتجة 

األنف والجيوب األنفية.
الذين  األشخاص  أن  على  األدلة  بعض  تُوَجد 
لديهم  تظهر  األنفية  السالئل  لديهم  ن  تتكوَّ
وعالمات  المناعي  للجهاز  مختلفة  استجابات 
المخاطية  أغشيتهم  بداخل  مختلفة  كيميائية 
ن  تتكوَّ ال  الذين  هؤالء  عن  مختلفة  بصورة 

لديهم السالئل األنفية.
تظهر السالئل األنفية في أي عمر، لكن يشيع 
طي  ُمتوّسِ والبالغين  الشباب  بين  ظهورها 

العمر.
ن السالئل األنفية في أي مكان بداخل  قد تتكوَّ
في  تظهر  لكنها  األنفية،  والممرات  الجيوب 
القريبة  الجيوب  أماكن  في  األحيان  أغلب 
التي  الوجنتين  وعظم  واألنف،  العينين،  من 
الممرات لتصل  تُصرف من خالل منعطفات 

إلى األنف.

عوامل الخطر

م  وتورُّ تهيُّج  إلى  ي  تؤدِّ حالٍة  أيُّ  تزيد  قد 
طويل المدى )التهاب( في الممراِت األنفيِة أو 
الحساسية،  أو  العدوى  مثل  األنفيِة،  الجيوِب 

من خطِر اإلصابِة بالسالئل األنفية.
ن الحاالت التي لها عالقة عادةً بالسالئل  تتضمَّ

األنفية ما يلي:
)التهاب(  م  تورُّ يُسبُِّب  مرٌض  وهو  الربو،  ـ 

ممِر الهواِء وضيقه
الحساسية لألسبرين.

التحسُّسي،  الِفطري  األنفية  الجيوب  التهاب  ـ 
ا. وهي حساسية للفطرياِت المنقولة جوًّ

وراثيٌّ  اضطراٌب  هو  الكيسي،  التليف  ـ 
طبيعيٍة  غير  سميكة  لزجة  سوائل  عنه  ينتج 

من  السميك  المخاط  ذلك  في  بما  الجسم،  في 
بطاناِت األنِف والجيوِب األنفية.

الحبيبي  )الورم  شيرغ-ستراوس  متالزمة  ـ 
مرٌض  وهو  الحنجرة(،  التهاب  مع  اليوزيني 

نادٌر يُسبُِّب التهاَب األوعيِة الدموية.
ـ نقص فيتامين D، والذي يحدث عندما ينقص 

وجود فيتامين »د« في جسمك.
قد يلعب أيًضا تاريُخَك العائلي دوًرا في ذلك. 
ُمتغيِّراٍت  وجودَ  أّن  على  األدلة  بعض  هناك 
وراثيٍة ُمعينٍة ُمرتبطٍة بوظيفِة الجهاِز المناعي 
تجعلَك أكثر ُعرضةً لإلصابِة بالسالئل األنفية.

املضاعفات

ألنها  مضاعفات  األنفية  السالئل  تسبب  قد 
والتصريف  للهواء  الطبيعي  التدفق  تحجب 
م  الطبيعي للسائل، وأيًضا بسبب التهيُّج والتورُّ
طويل المدى )االلتهاب( المسبب لهذا التطور.

تتضمن المضاعفات المحتملة ما يلي:
ـ انقطاع النفس االنسدادي النومي، هذه حالة 
شديدة الخطورة حيث يتوقف التنفس ويبدأ مرة 

أخرى بصورة متكررة أثناء النوم.
ـ نوبات احتدام الربو، قد يزيد التهاب الجيوب 

األنفية المزمن من حالة الربو.
ـ التهابات الجيوب األنفية، قد تجعلك السالئل 
األنفية أكثر عرضة اللتهابات الجيوب األنفية 

التي تتكرر عادةً.

الوقاية

اتبع  والربو:  الحساسية  على  السيطرة  ـ 
حالة  في  بالعالج،  الخاصة  طبيبَك  توصيات 
لديَك،  األعراض  على  الجيدة  السيطرة  عدم 

تحدَّْث إلى الطبيب بشأن تغيير ُخطة العالج.
ـ تجنَّْب مهيِّجات األنف: تجنَّْب بقدر اإلمكان 
استنشاق المواد التي تُْنقَل بالهواء، مثل مسبِّبات 
الحساسية، ودخان التبغ، واألدخنة الكيميائية، 

والغبار والركام الدقيق، فتلك المواد قد تُسِهم 
م األنف والجيوب األنفية أو تهيُّجهما. في تورُّ

يديَك  اغسْل  جيدة:  صحية  عادات  ماِرْس  ـ 
بانتظام وبطريقة جيدة.

العدوى  من  لحمايتَك  الطرق  أفضل  فهذه   
تُسبِّب  أن  يُمكن  التي  والفيروسية  البكتيرية 
الجيوب  والتهاب  األنفية  الممرات  التهاب 

األنفية.
جهاز  استخدام  يُساعد  قد  منزلك:  ب  رّطِ ـ 
ب في ترطيب ممرات الهواء، وتحسين  مرّطِ
تدفُّق المخاط من الجيوب األنفية، ويُساعد في 
ف  نَّظِ االلتهاب،  أو  االنسدادات  حدوث  منع 
ب للجو يوميًّا لمنع نمو البكتيريا. الجهاز المرّطِ
اخ المياه  ـ استخدْم غسول األنف: استخدْم بخَّ
األنف  غسول  أو  الملحي(  )المحلول  المالحة 
ن ذلك تدفُّق  لشطف الممرات األنفية، قد يُحّسِ
من  وغيرها  الحساسية  على  ويَقضي  المخاط 

العوامل المهيِّجة.
اخات المحلول الملحي المتاح  يُمكنَك شراء بخَّ
األنف  أو مجموعة غسول  دون وصفة طبية 
أو  نيتي  وعاء  مثل  أدوات  معها  المرفق 

الزجاجة االنضغاطية للتحكُّم في الشطف.
الذي  أو  الُمعَقَّم،  أو  الُمقَطَّر،  الماء  استعِمِل  ـ 
أو  تبريده،  ثم  واحدة  دقيقة  لمدة  غليه  سبق 
الذي خضع للترشيح باستخدام فلتر بمسام يبلغ 
حجم فتحتها ميكرونًا واحدًا أو أصغر لتكوين 
محلول الضخ، تأكَّْد من شطف أداة الضخ بعد 
مغلي  أو  ُمعقَّم،  أو  ُمقَطَّر،  بماء  استخدام  كل 
الطلق  الهواء  في  واترْكها  مفلتر،  أو  مسبقًا، 

لتجف.
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قامشلو / جوان محمد ـ العودة للزمن الجميل، الوالء 
لقميص الفريق، للحي الذي ولدت فيه، الفرق الشعبية 

بقامشلو تعود بأول دوري بعد انقطاع طويل.

شمس الفرق الشعبية ُتشِرق من جديد

افتتاح ملعب الشهيد »ريدور« لكرة القدم في الطبقة

تشهد  كانت  التي  الشعبية  الفرق  دوريات 
حضوراً جماهيرياً يفوق الحضور الجماهيري 
اآلن،  القدم  لكرة  الجزيرة  إقليم  لبطوالت 
من  للرياضة  العمل  في  وإخالص  وبعفوية 
قبل الكثيرين كانت كرة القدم تنتشي في مدينة 
الفرق الشعبية منبع  قامشلو وأريافها، وكانت 
النجوم لألندية والتي رفدت العشرات ال وبل 

المئات لألندية السوريّة ومنها الجهاد.
من  العديد  فيها  تنتشر  قامشلو  مدينة  كانت 
المالعب الترابية، وضمن استاد شهداء الثاني 
عشر من آذار، كان يقام دوري للفرق الشعبية 
على الملعب الترابي، وحضور جماهير الفت، 
إثارة وتشويق وندية، كرة القدم الحقيقية كنت 
تشاهدها وبمباريات مازالت ُمخلدة في ذاكرة 
الفرق  سيرة  أتت  كلما  ويتذكرونها  الكثيرين 

الشعبية.

قدوم األندية وفناء الفرق 
الشعبية؟

إقليم  في  الذاتية  اإلدارة  عن  اإلعالن  مع 
عديدة  هيئات  وتشكيل   ،2014 عام  الجزيرة 
والرياضة،  الشباب  هيئة  ضمنها  من  وكان 
التي بدأت بمنح التراخيص للفرق الشعبية عام 

2015، وبنفس العام تشكل االتحاد الرياضي، 
ولكن  الشعبية،  للفرق  دوريات  وأقيمت 
للفرق  الكبرى  االنتكاسة  كانت   2016 عام 
الشعبية، وذلك بعد ترخيص 16 نادياً من قبل 
العام  وفي  الجزيرة،  بإقليم  الرياضي  االتحاد 
الذي تاله بدأت قضية منح الرواتب للالعبين 
عام  عددها  ارتفع  والتي  األندية  هذه  قبل  من 

2017 إلى حوالي 20 نادياً.
البعض من مدربي الفرق الشعبية واإلداريين 
إقليم  في  األندية  ظهور  بأن  دائماً  يذكرون 

قضى  واالمتيازات  الرواتب  ومنح  الجزيرة 
مجانية  كانت  التي  الشعبية  الفرق  على 
وطوعية والقضية األهم كانت قضية االنتماء 

وحب الفريق فوق كل شيء.
االتحاد  مع  الشعبية  الفرق  ممثلو  يستطع  ولم 
الفرق  فيها  يحمون  بنود  بوضع  الرياضي 
الشعبية من األندية التي تسببت في فناء العديد 
الشعبية، والتي منها تحولت بنفس  الفرق  من 
بأن  ناٍد، ولكن ظنوا  إلى  الشعبي  الفريق  اسم 
القضية سهلة وهي المشاركة في العام لبطولة 
القصة،  وتنتهي  القدم  لكرة  والشباب  للرجال 
فردتين  لعبتين  تنشيط  بوجوب  معرفتهم  رغم 
وتستوفي  كنادي  تستمر  ومثلها جماعية حتى 

شروط الترخيص.
بالرواتب  الالعبين  أغرت  األندية  هذه  ولكن 
ومنهم بالمكافئات، مما دفع بالكثير من الالعبين 
للمواطنين  الصعبة  المادية  الحالة  ظهور  مع 
وحتى  النوادي،  لهذه  لالنضمام  المنطقة،  في 
الكثير من الالعبين فعلوا ذلك من دون العودة 
تدريبه وهو  الذي أشرف على  فريقه  لمدرب 

صغير.
ومدربون  إداريون  عمد  الوقت  وبنفس 
الفرق  على  لاللتفاف  األندية  من  ومسؤولون 
الشعبية لضم العبيهم مقابل أجر مادي، ولسنا 
إدارة  باحترام  ولكن  الالعب  يستفيد  أن  ضد 

فريقه الشعبية وطلب اإلذن منه، وال بإغرائه 
بالمال والمستلزمات الرياضية سراً.

ولكن مع معاناة الالعبين من الظروف المادية 
البالد من حرب  به  تمر  ما  وبسبب  الصعبة، 
قبل  من  واحتكار  اقتصادي  وحصار  ودمار 
التجار وغياب الرقابة الحقيقية من قبل الجهات 
جعل  الالعبين  حق  من  أصبح  فقد  المعنية، 
لهم،  رزق  مصدر  القدم  كرة  لعبة  ممارسة 
بما ال يتعارض مع لعبهم مع فريقهم الشعبي، 

ولكن الكثير من األندية لم ترَض بذلك؟.

مع  متعاقدة  الجزيرة  إقليم  أندية  من  فالعديد 
منها  والبعض  مادية،  أجور  مقابل  الالعبين 
في  يشارك  ناٍد  أي  مع  اللعب  عدم  تفرض 
بموافقة  إال  فريق شعبي  أو  السوري  الدوري 
الرافدة  سابقاً  كانت  الشعبية  والفرق  النادي، 
ألندية المنطقة التي كانت تشارك في الدوري 
السوري وعلى رأسهم نادي الجهاد، وتحولت 
إقليم  في  نوادي  إلى  الشعبية  الفرق  بعض 
توزعوا  الفرق  من  الكثير  والعبي  الجزيرة، 
الفرق  بأن  يدل  مما  األخرى،  األندية  على 
التي حافظت على  القاعدة  الشعبية كانت هي 

بقاء الالعبين وممارستهم لكرة القدم.
وكان يتطلب االستمرار ببطولة الفرق الشعبية 
دوري  كان  ولكن  اإلقليم،  لدوري  باإلضافة 
الدوريات  وكانت  منافساته  تطول  اإلقليم 
دوريات  أما  تنتهي،  كلها  والمحلية  العالمية 
وألسباب  مستمرة؟،  كانت  فقد  الجزيرة  إقليم 
وسفر  السوري  الدوري  بسبب  منها  عديدة 
الالعبين مع أندية الجهاد والجزيرة وعامودا، 
باإلضافة إلى الظروف األمنية، وفي المحصلة 
يوماً وراء يوم أصبحت الفرق الشعبية خارج 

التغطية على صعيد البطوالت الرسمية.
عام 2018 تبخرت البطوالت للفرق الشعبية 
تقام في  التي  الدوريات الرسمية  وكالمنا عن 
كل  عليه  متعارف  كان  بحيث  قامشلو،  مدينة 
األولى  للدرجتين  دوري  هناك  يكون  أن  عام 

والثانية، باإلضافة لمسابقة كأس قامشلو.
البطوالت  آلخر  موعداً  كان   ،2020 عام 
ج فريق  للفرق الشعبية، عبر بطولة تنشيطية تّوِ
جوفنتوس بلقبها بعد تغلبه في المباراة النهائية 
على فريق التصدي بنتيجة ثالثة أهداف مقابل 

ومن  جيد  جماهيري  وبحضور  واحد،  هدف 
على  التتويج  مراسيم  وكانت  الجنسين،  كال 

الشكل التالي:
ـ كأس للمركز األول: جوفنتوس.
ـ كأس المركز الثاني: التصدي.

ـ أفضل العب دليل حاجي فريق جوفنتوس.
فريق  الهادي  عبد  محمد  حارس  أفضل  ـ 

التصدي.
ـ أفضل العب أخالقي محمد بشار من فريق 

أخوة كورنيش.
ـ هداف الدورة جكر حاجي بـ 10 أهداف.

واللجنة  النهائية  المباراة  حكام  تكريم  تم  كما 
المنظمة للبطولة.

الرياضي  االتحاد  قبل  من  اإلعالن  وبعد 
الكروي  الموسم  نهاية  عن  الجزيرة  بإقليم 
 10 بتاريخ  الرسمية  الرياضية  والنشاطات 
آب الماضي، بسبب إعالن اإلدارة الذاتية عن 
حالة الطوارئ، باتت دوريات الفرق الشعبية 
ومالعب  »سداسيات«  الخاصة  المالعب  في 
لالعبين  المالذ  المدينة  في  واألحياء  القرى 

لكرة القدم.
البطوالت  وغياب  التوقف  لهذا  واستغالالً 
عامين،  من  أكثر  فترة  منذ  الشعبية  للفرق 
وبالتنسيق  قامشلو  في  الشعبية  الفرق  بدأت 
للفرق  دوري  بتنظيم  الرياضي  االتحاد  مع 
موا على أربع  قُّسِ الشعبية بمشاركة 20 فريقاً 

مجموعات على الشكل التالي:
ـ المجموعة األولى: التصدي ـ روج ـ آفدار ـ 

جزيرة غربي ـ الطريق.

الثانية: النضال ـ شباب جرنك ـ  ـ المجموعة 
هفال قدوربك ـ الهالل ـ أسد هاللية.

جزيرة  ـ  جوفنتوس  الثالثة:  المجموعة  ـ 
كورنيش ـ أربيل ـ بارتيزان ـ آمل حلكو.

قناة  ـ  قدوربك  أخوة  الرابعة:  المجموعة  ـ 
السويسـ  روهالتـ  اتحاد المعلمينـ  ميسلون.
أصحاب  من  كالً  الثاني  للدور  يتأهل  وسوف 

المركزين األول والثاني.
وسجلت حتى ساعة إعداد هذا التقرير النتائج 

التالية:
ـ فوز روج على التصدي بخمسة أهداف مقابل 

هدف واحد.
بخمسة  النضال  على  جرنك  شباب  فوز  ـ 

أهداف مقابل هدفين.
ـ سيطرة التعادل السلبي دون أهداف على لقاء 

جوفنتوس وجزيرة كورنيش.
بينما أهم البنود في النظام الداخلي للدوري هو 
خمسة  من  أكثر  أسماء  بتواجد  يسمح  ال  بأن 
العبين من العبي دوري إقليم الجزيرة خارج 
االسمية  الالئحة  وريفها ضمن  قامشلو  مدينة 

للفريق.
أما التبديالت فهي خمس تبديالت، ويسمح لكل 
فريق بتقديم الئحة اسمية مبدئياً بعشرين العباً 

وكحد أقصى يصل إلى 25 العباً فقط.
منه حتى  األول  الدور  يستمر  الدوري سوف 
تاريخ 2022/10/12، بمعدل كل يوم مباراة 
هيثم  الشهيد  ملعب  أرضية  على  تقام  واحدة 
بتمام  المباريات  تبدأ  وحالياً  بقامشلو،  كجو 

الساعة الرابعة عصراً.

الطبقة /عمر الفارس - افتتحت لجنة الشباب 
الشهيد  ملعب  الطبقة  مدينة  في  والرياضة 
الملعب  يعد  الذي  القدم  لكرة  »ريدور« 
 5 االثنين  يوم  المدينة،  في  األول  الُمعّشب 
أيلول الجاري في ساحة مبنى شبيبة الطبقة 
بحضور حشد من أبناء مدينة الطبقة وريفها.

 
وحضر االفتتاح إداريون من مؤسسات اإلدارة 
االتحاد  وممثلي  بالطبقة  الديمقراطية  المدنية 
بالطبقة  والرياضة  الشباب  ولجنة  الرياضي 

وعدد من الرياضيين وأهالي مدينة الطبقة. 
الرئيس  قبل  من  االفتتاح  شريط  قص  وتم 
»محمود  والرياضة  الشباب  للجنة  المشترك 
اليتيم«، والرئيسة المشتركة لالتحاد الرياضي 
بالطبقة »شذى الشبيب«، وبعد الوقوف دقيقة 
الرئيسة  ألقت  الشهداء،  أرواح  على  صمت 
بالطبقة  التشريعي  المجلس  في  المشتركة 
فيها  باركت  افتتاحية  كلمة  العوان«  »هدى 
إنجاز هذا الصرح الرياضي، تالها كلمة لجنة 
اليتيم«،  »محمود  ألقاها  والرياضة  الشباب 
الحفل بوصالت غنائية شعبية  وبدأت مراسم 
من قبل فرقة الغناء الشعبي في مركز الثقافة 

الشعبية  بالدبكات  وُمزجت  بالطبقة،  والفن 
المتنوعة التي شارك فيها جميع الحضور.

الرئيس  مع  »روناهي«  لصحيفتنا  لقاء  وفي 
المشترك في لجنة الشباب والرياضة بالطبقة 
»محمود اليتيم« تحدث قائالً: »بعد ثالثة أشهر 
من بدء مشروع تشييد الملعب الرياضي أنهينا 
الرياضي  واالتحاد  والرياضة  الشباب  كلجنة 
والشبيبة الثورية الملعب المعشب لكرة القدم، 
على  وعملنا  »ريدور«،  الشهيد  باسم  وسمي 
المستورد  الصناعي  بالعشب  الملعب  فرش 
عالي الجودة، مما يميز هذا الملعب عن غيرِه 
ويبلغ  نوعه،  من  الطبقة  بمدينة  األول  وهو 
طوله 60 متر وعرضه 30 متر، إذ يتناسب 

مع لعبة كرة القدم »السداسيات«. 
الشباب  للجنة  المشترك  الرئيس  وتابع 
يعتبر خطوة جديدة  الملعب  والرياضة: »هذا 

في  والرياضة  الشباب  لجنة  مشاريع  ضمن 
الطبقة،  الرياضة والرياضيين في مدينة  دعم 
القدم  كرة  لرياضة  أكثر  مالعب  وتوفير 
والسيما أن مدينة الطبقة معروفة برياضة كرة 
القدم والعبيها المتميزين وباسم المدينة شهدنا 

مشاركات واسعة ومتنوعة على مستوى شمال 
وشرق سوريا في كرة القدم«. 

بعض  إلى  مشيراً  كالمهُ  اليتيم  واختتم 
إنجاز  سرعة  من  أّخرت  التي  الصعوبات 
الملعب منها قلة اآلليات المخصصة  مشروع 

بعض  وفقدان  الرياضية،  المنشآت  لتأهيل 
المواد األساسية أحياناً أو صعوبة تأمنيها، مما 
ساهم في تأخير إعالن افتتاح مشروع الملعب 
حوالي  منذ  فيِه  البدء  تاريخ  من  الرياضي 

الثالثة أشهر. 

النزاهة  هيئة  أعلنت  األخبارـ  مركز 
أمن  مدير  اعتقال  عن  العراقية،  االتحاديَّة 
بالجرم  متلبّسا  )شرق(،  ميسان  محافظة 
رشوة  تلقيه  بعد  مكتبه  داخل  المشهود، 

مالية، إثر ابتزاز مواطنين ومساومتهم.
عبر:  تلقت  أنها  بيان،  في  الهيئة  وأفادت 
بإقدام  تفيد  معلومات  السريَّة  »مصادرها 
على  ميسان  في  الوطني  األمن  مدير 
بالدعاوى  المتهمين  أحد  ذوي  مساومة 
الفتةً  المديريَّة«،  لدى  المودعة  التحقيقيَّة 

إلى أن: »تلك المصادر أكدت طلب المشكو 
منه مبلغاً من المال«.

تلقيها  فور  »ألّفت،  أنَّها:  وأضافت 
المعلومات، فريق عمٍل من مكتب التحقيق 
تمَّ  إذ  ميسان،  محافظة  في  لها  التابع 
وتم  بالمتهم،  لإليقاع  محكٍم  كميٍن  نصب 
ضبطه بالجرم المشهود متلبساً بتسلُّم مبلغ 

الرشوة«.
ووثقت أجهزة هيئة النزاهة عملية دهم مقر 
على  والقبض  ميسان،  في  األمن  مديرية 

الشخص المعني بصور وفيديوهات.
الهيئة خالل األشهر األخيرة عن  وكشفت 
األمنيين،  المسؤولين  من  العشرات  تورط 

واإلداريين في قضايا فساد.
وحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 
2021، حّل العراق في المرتبة 157 )من 
أصل 180 دولة( في ترتيب البلدان األكثر 

فساداً.

أربعين  من  أكثر  لقي  األخبارـ  مركز 
شخصاً حتفهم، فيما لحقت أضرار جسيمة 
قوته  زلزال  جراء  والطرقات  بالمنازل، 
6.8 درجات، ضرب منطقة جبلية جنوب 

غرب الصين.
أّن  الحكومي،  الصيني  التلفزيون  وأفاد 
الزلزال وقع على عمق يقدّر بنحو عشرة 
 39 بُعد  على  ومركزه  كيلومترات، 

كيلومترا من مقاطعة لودينغ.
يقرب  ما  بُعد  بالزلزال على  الناس  وشعر 
اإلقليمية  العاصمة  في  كيلومتر   200 من 
مليون   21 يواصل  حيث  تشنغدو، 
تفشي  بسبب  منازلهم؛  في  الحجر  شخص 

»كوفيد-19«.
انهيارات  فإن  الرسمي،  للتلفزيون  ووفقاً 
الطرق،  ببعض  أضراراً  ألحقت  أرضية 
والمنازل بالقرب من مركز الزلزال، بينما 
انقطعت االتصاالت في منطقة واحدة على 

األقل.
أو  سدود،  تضرر  عن  تقارير  ترد  ولم 
 50 محيط  في  المائية  للطاقة  محطات 

أن  رغم  الزلزال،  مركز  حول  كيلومترا 
في  الكهرباء  بشبكة  لحقت  التي  األضرار 
 40 لنحو  اإلمدادات  على  أثرت  اإلقليم، 

ألف مستهلك.
في  سيتشوان  في  الزالزل  وقوع  ويتواتر 
جنوب غرب الصين، خاصة في المناطق 
منطقة  وهي  اإلقليم،  غرب  في  الجبلية 
الشرقية  الحدود  بمحاذاة  زلزاليا  نشطة 
باسم  أيضا  تعرف  التي  التبت،  لهضبة 

هضبة تشينغهاي-التبت.
الجبلي،  سيتشوان  إقليم  ويتعرض 
بمحميات  العالم  أنحاء  في  والمعروف 
مرارا  الشدة  متفاوتة  لزالزل  الباندا، 
شهريا، وفي حزيران، ضرب زلزال بقوة 

6.1 درجات اإلقليم.
بلغت  زلزال  تسبّب   2008 أيار  وفي 
 87 وفقدان  مقتل  في  درجات   7.9 قوته 
شّكلت  كارثة  في  بسيتشوان،  ألف شخص 
الضحايا  بين  من  وكان  وطنية،  صدمة 
آالف الطالب، الذين لقوا حتفهم في انهيار 

مدارس متداعية.

مقتل ثالثة وعشرين شخصًا مع تجدد أعمال 
العنف في والية النيل األزرق بالسودان 

واشنطن تدعو إسرائيل لتحديد المسؤولين عن مقتل 
شيرين أبو عاقلة

اعتقال مدير أمن ميسان، وهو 
يتسلم رشوة مالية

عشرات الضحايا بزلزال أرضي، 
وانهيارات جنوب غرب الصين

الطفولة  إنقاذ  هيئة  قالت  األخبارـ  مركز 
قتلوا،  األقل  على  إن ٢٣ شخصاً  الخيرية 
عنف،  أعمال  في  آخرون   44 وأصيب 
بالسودان  األزرق  النيل  والية  في  اندلعت 

بداية شهر أيلول الحالي.
»إن  سابقاً:  صدر  بيان  في  الهيئة  وقالت 
السلطات  حسب  بدأت،  القبلية  االشتباكات 
فتيل  إشعال  أعاد  ما  أيلول؛  من  األول  في 
عن  يقل  ال  ما  بحياة  أودى  الذي  العنف، 

182 شخصاً في تموز الماضي«.
ونزح أكثر من 37 ألفاً في تلك االشتباكات، 
»الهوسا«  قبيلتي  بين  اندلعت  التي 

و«الفونج«.
وحسب مصادر أهلية في اإلقليم، فقد وقعت 
األسر  مئات  عودة  محاولة  إثر  األحداث 
مناطقها،  إلى  »الهوسا«  قبيلة  من  النازحة 
ومنازلها، التي هربت منها خالل األحداث 
عدداً  وخلفت  الماضي،  تموز  في  الدامية 
كبيراً من الضحايا، بلغ أكثر من 100 قتيل 

فيما نزح  الجرحى والمصابين،  فضالً عن 
ما يقارب 30 ألف شخص باتجاه الواليات 

المجاورة في سنار والقضارف.
وكان مدير المكتب التنفيذي للمجلس األعلى 
آدم  الشرتاي  السودان  في  األهلية  لإلدارة 
وجود  عدم  إلى  األحداث  تجدد  عزا  أبكر، 
االتفاق؛  خروقات  لمتابعة  الالزمة  اآلليات 

ما جعله هشاً.

تطبيق  وعدم  الدولة،  هشاشة  أبكر  وانتقد 
بالقبض  السلطات  تقوم  أن  بمعنى  القانون، 
على المجرمين، الذين تسببوا في المشكلة، 
إلى  وتقديمهم إلى محاكمات فورية، مشيراً 
أن: »األمر قد ال يحتاج إلى تحقيق لجهة، 
فإن من قاموا بعمليات القتل أو النهب، ومن 
معلومون  الكراهية،  لخطاب  ويروج  يبث 

لدى السلطات«.

المتحدة  الواليات  دعت  األخبارـ  مركز 
مقتل  عن  المسؤولين  تحديد  إلى  إسرائيل، 
بعد  وذلك  عاقلة،  أبو  شيرين  الصحافية 
إقرار الجيش اإلسرائيلي، أن هناك »احتماالً 
أطلق  قد  جنوده،  أحد  يكون  أن  كبيراً« 
الصحافية  قتلت  التي  الرصاصات،  خطأً 

الفلسطينية - األميركية في أيار الماضي.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدّث  وقال 
»نرّحب  بيان:  في  برايس  نيد  األميركية، 
الحادث  هذا  في  اإلسرائيلي  بالتحقيق 
تحديد  أهمية  على  مجدداً  ونشدد  المأسوي، 
أن  وأضاف  الحالة«،  هذه  في  المسؤولين 
تحديد المسؤوليات يجب أن يشمل على سبيل 
وذلك  واإلجراءات،  »السياسات  المثال: 
المستقبل«،  في  مماثلة  حوادث  وقوع  لمنع 
أبو  أفكارنا مع عائلة شيرين  وتابع: »تظّل 
عاقلة، بينما هم يبكون هذه الخسارة الفادحة، 
ومع كثيرين آخرين في جميع أنحاء العالم، 

الذين كانوا يستضيفون شيرين، وتقاريرها 
من  أكثر  مدى  على  منازلهم  في  اإلخبارية 

عقدين«.
الراحلة  بالصحافية  التنويه  البيان  وجدد 
مؤكداً أن: »شيرين لم تكن مواطنة أميركية 
شجاعة  مراسلة  أيضاً  كانت  بل  فحسب، 
وراء  وسعيها  الصحفية،  مهنيتها  أكسبتها 
الحقيقة احترام الجماهير في مختلف أنحاء 

العالم«.
وأتى الموقف األميركي بعيد إعالن الجيش 
»هناك  أن:  أظهر  تحقيقه  أن  اإلسرائيلي، 
بأن تكون شيرين أبو عاقلة،  كبيراً  احتماالً 
قد أصيبت عن طريق الخطأ، بنيران الجيش 
اإلسرائيلي، الذي كان يستهدف مشتبهاً بهم 

من المسلحين الفلسطينيين«.
»الجزيرة«  قناة  في  الصحافية  وقتلت 
تغطيتها  خالل  أيار   11 في  بالرصاص 

جنين،  مخيّم  في  إسرائيلية  عملية عسكرية 
في  المسلحة  الفلسطينية  الفصائل  معقل 
شمال الضفة الغربية، شيرين ترتدي سترة 
كلمة  عليها  كتبت  الرصاص،  من  واقية 
أصيبت  عندما  واقية،  وخوذة  »صحافة« 

برصاصة في وجهها أسفل خوذتها.
أصّر  أشهر  بعد  االعتراف،  هذا  ويأتي 
استحالة  على  اإلسرائيلي،  الجيش  خاللها 
تحديد مصدر الرصاصة، التي قتلت شيرين 

أبو عاقلة.

مركز األخبارـ استمراراً لدعم حزب الديمقراطي الكردستاني للمحتل التركي ضد قوات الكريال استشهد مقاتالن 
اثنان من قوات الدفاع الشعبي وجرح آخرون نتيجة هجوم الطرفين في منطقة خليفان بباشور كردستان.

أثر هجوم مشترك لالحتالل التركي و PDK استشهاد مقاتلين 
وجرح آخرين من الكريال في خليفان 

الدفاع   في الوقت الذي تنتصر، وتكبد قوات 
االحتالل  بجيش  فادحة  خسائر  الشعبي 
التركي، يقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الكريال،  مقاومة  أمام  التركي  االحتالل  بدعم 
الديمقراطي  يعمل  األخيرة  السنوات  ومنذ 
الدولة  دعم  على  علني  وبشكل  الكردستاني، 

التركية المحتلة.
أفادت وكالة روج نيوز باستشهاد مقاتلين اثنين 
وجرح  )الكريال(،  الشعبي  الدفاع  قوات  من 
الديمقراطي  الحزب  يد  على  آخرين  ثالثة 
في  التركي،  االحتالل  وجيش  الكردستاني، 
منطقة  في  مشترك،  وبري  جوي،  هجوم 
وسط  كردستان(،  )جنوب  بباشور  خليفان 
مسلحي  بيد  أسرى  الجرحى  وقوع  عن  أنباء 

الديمقراطي الكردستاني.
أن:  محلية  مصدر  عن   الوكالة  ونقلت 
تعرضت  مقاتلين،  خمسة  من  »مجموعة 
مساء  تركية،  مسيّرة  طائرة  قبل  من  لهجوم 
 19.30 الساعة  يقارب  ما   ،2022/9/5
منطقة  من  العبور  محاولتهم  أثناء  و20.00 

إلى أخرى في منطقة خليفان«.
وذكر المصدر أن 3 مقاتلين عزموا على عدم 
تسليم أنفسهم أثناء تعرضهم للحصار من قبل 
مسلحي الديمقراطي الكردستاني بغية أسرهم، 
بين  عنيفة  اشتباكات  اندالع  عن  أسفر  مما 
الكردستاني،  الديمقراطي  ومسلحي  الجرحى 
فيما  الكردستاني  الديمقراطي  مسلحي  ليقوم 

بعد بأسر الجرحى.
تعليقاً على ذلك الهجوم وصفت حركة المجتمع 
مسلحي  هجوم   )TEV-DEM( الديمقراطي 
 )PDK( الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
في  التاريخية  بالجريمة  الكريال  مقاتلي  على 
الجاري  أيلول   6 الثالثاء  يوم  أصدرته  بيان 
الحزب  مسلحو  شنه  الذي  الهجوم  حول 
جيش  بمشاركة  الكردستاني  الديمقراطي 

االحتالل التركي على قوات الكريال.
وأوضحت الحركة بأن: »الحزب الديمقراطي 
مباشر  بشكل  ويدعم  يساند،  الكردستاني، 
المادية  وعلني، وبكل ما يملك من اإلمكانات 
لتسهيل  العمالء،  شبكات  وتنظيم  والمعنوية، 

الحشودات العسكرية لجيش االحتالل التركي، 
التواصل  قنوات  وإغالق  اإلمدادات  وقطع 
عن مجموعات الكريال، وفرض الخناق على 
الحصار  فك  في  والمساهمة  الكريال،  مقاومة 
عن الجيش الفاشي التركي المدعوم من الناتو، 
ورغم ذلك عجز جيش االحتالل التركي عن 
في  وفشل  وأخفق  تذكر،  نتيجة  أي  تحقيق 

مناطق متينا«.
TEV- وناشدت حركة المجتمع الديمقراطي 
كافة،  والوطنية  السياسية  »القوى   DEM
والشريحة  المدني،  المجتمع  ومؤسسات 
واألخوة  والفنانين،  واإلعالميين،  المثقفة، 
ومنظمات  األحرار،  الوطنيين  البيشمركة 
من  والحذر  الحيطة  بأخذ  والشبيبة،  المرأة 
الديمقراطي  الحزب  ومخططات  سياسات 
تاريخية  جرائم  يرتكب  الذي  الكردستاني، 
بدعمه لجيش االحتالل التركي، وهذا ما يشكل 
في  والوطنية  السياسية  القوى  على  خطراً 
عموم كردستان، كما نهيب بشعبنا والشعوب 
المناهضة لالحتالل التركي كلها، بدعم مقاومة 

الكرامة ألبطال الكريال، وااللتفاف حولها«.
الدفاع  مركز  في  المركزية  القيادة  أن  ويذكر 
الشعبي )NPG( قد دعت في نهاية شهر آب 
عدم  إلى  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
إنشاء طريق لجيش االحتالل كونه يخدم عدو 

الشعب الكردي.
وكري  هكاري  كري  بين  الممتد  الخط  وفي 
تابعة  أمنية  قوات  استقدمت  وسيكري  آمدية 
للحزب الديمقراطي الكردستاني صباح يوم الـ 
بإنشاء  وبدأت  آلياتها  المنصرم  آب   من   27
مناطق  باتجاه  ويمتدّ  هناك  حديقة  من  طريق 

الدفاع المشروع.

الديمقراطي  حزب  بأن  القيادة  وكشف 
ذلك  إنشاء  خالل  من   يسعى  الكردستاني 
التركي  االحتالل  جيش  تحرير  إلى  الطريق 
شكفتا  في  االنسداد  من  حالة  يشهد  الذي 

بريندارا وورخليه.
الديمقراطي  حزب  خيانة  لصور  واسترجاعاً 
الكردستاني لقوات الكريال فأن مجموعتين من 
قوات الكريال، تعرضتا لكمينين اثنين على يد 
في  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  مسلحي 
بالقرب من نهر زي  منطقة خليفان، ومنطقة 
لذلك  ونتيجة  وآب 2021،  تموز  في شهري 

استشهد تسعة مقاتلين.
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كوباني/ سالفا أحمد-  استنكرت عائلة الشهيد شورش ساموراي وحشية الدولة التركية 
المحتلة ضد جنازة والت جيا )هاكان أرسالن(، وأوضحت، أنهم كما فعلوا برفات ابنهم 
الشهيد شورش عام 2012 مارسوا الجريمة نفسها في تسليمهم رفات الشهيد هاكان 

أرسالن في كيس لذويه«. 

عداء المحتل التركي للشعب الكردي ممارس في 
الشهداء جثامين 

أهالي الدرباسية: االعتراف باإلدارة الذاتية بات ضرورة ملحة

استشهد هاكان أرسالن، خالل حظر التجوال 
كانون  من  الثاني  في  آمد،  سور  منطقة  في 
التركية،  السلطات  يد  على   ،2015 األول 
حظر  لقرار  مخالفته  بحجة  آمد،  منطقة  في 

التجوال آنذاك. 
وهي  العائلة،  معاناة  من  أعوام  سبعة  وبعد 
السلطات  سلمت  ابنها،  جثمان  عن  تبحث 
التركية رفات الشهيد هاكان أرسالن في التاسع 
والعشرين من شهر آب المنصرم لعائلته، عبر 
وضع بقايا عظامه، في كيس أبيض، وتسليمه 

لوالده. 
هاكان  الشهيد  عائلة  لقصة  مماثلة  قصة  وفي 
ساموراي  شورش  الشهيد  عائلة  أرسالن، 
)شيرون أحمد(، الذي استشهد ضمن صفوف 
منطقة  في  شمزينه  حملة  في  الكريال  قوات 
السلطات  يد  على   2012 عام  جولمرك 
التركية  السلطات  أسرت  وعليها  التركية، 
عدة  محاوالت  وبعد  شورش،  الشهيد  جثمان 
رفات  الشهيد  عائلة  استلمت  ألشهر،  دامت 
البعض  بداخلها  تحوي  صغيرة،  بعلبة  ابنهم 

من عظام الشهيد شورش ساموراي. 
االحتفاظ  التركي  االحتالل  دولة  وتتعمد 
لذويهم،  تسليمهم  وترفض  الشهداء،  بجثامين 
عقاباً لعائالتهم، ورفض صون كرامة الشهداء 

الكرد.
شورش  الشهيد  ذوو  بين  الصدد  وبهذا 

سامواري خالل لقاء خاص، أجرته صحيفتنا 
روناهي: »مثل هذه األفعال إرهابية وشنيعة، 
الفاشية،  التركية  الدولة  على  غربية  وليست 
والدمار،  القتل  أساس  على  مبنية  دولة  فإنها 

واإلرهاب واإلقصاء«. 
وأكد ذوو الشهيد: »أنها ليست المرة األولى، 
التي تقوم تركيا بهذه األفعال الشنيعة والوحشية 

والبعيدة عن كل قيم ومبادئ اإلنسانية«.

»الزالت بقايا جثامن ابني 
مفقودة«

»خليل  ساموراي  شورش  الشهيد  والد  وعبّر 
رفات  تسليم  لطريقة  استيائه  عن  أحمد« 
الشهيد، هاكان أرسالن لذويه، وأشار إلى أن 
تكرار  دوماً  تحاول  التركي،  االحتالل  دولة 
البعيدة  الكردي عبر جرائمها  للشعب  التاريخ 
 2012 عام  »ففي  وتابع:  اإلنسانية،  عن 
قاموا بتسليمي رفات ابني شورش عبر علبة 

صغيرة، ال يتجاوز حجمها عشر سنتمترات، 
واآلن مارسوا مرة أخرى تلك الجريمة، وذاك 
لجثمان  تسليمه  عبر  لذاكرتنا،  المؤلم  المشهد 

شهيد هاكان أرسالن في كيس لذويه«. 
جثمان  بقايا  »الزالت  حديثه:  أحمد  وواصل 
البحث  نواصل  زلنا  ال  إننا  إال  مفقودة،  ابني 

عليه، إلكمال جثمان ابني في نعشه«. 

»املجتمع الدويل يتحمل 
مسؤولية هذه الوحشية«

التاريخ،  تركيا  »إعادة   : إلى  أحمد  ولفت 
وارتكاب الجريمة نفسها عدة مرات، تعدّ إهانة 
إيصال  تحاول  كونها  أجمع،  للعالم  وإذالالً 
تدعي  التي  والدول  الدولي،  للمجتمع  رسالة 
اإلنسانية أجمع، بأنها قادرة على ارتكاب أفظع 
وخير  الدولي،  المجتمع  مرأى  أمام  الجرائم 
وقصة  شورش،  ابني  قصة  ذلك  على  مثال 

الشهيد هاكان أرسالن«.  
وندد عبر حديثه بصمت المجتمع الدولي حيال 
وأضاف  المستمرة،  تركيا  وانتهاكات  جرائم، 
من  هو  الدولي،  المجتمع  »صمت  بالقول: 
يسنح المجال أمام تركيا، بارتكاب المزيد من 

الجرائم بحق الشعب الكردي«. 
األمم  رأسه  وعلى  الدولي،  المجتمع  مطالباً 

نفسها  تطلق على  التي  والمنظمات،  المتحدة، 
من  تخرج  بأن  اإلنسان،  حقوق  حامية  بأنها 
صمتها المخزي والمريب، وأن تقوم بواجباتها 

تجاه أبناء المنطقة. 
إرهابية  األفعاَل  هذه  إن  حديثه،  عبر  مؤكداً 

الكردي  الشعب  مسيرة  تعرقل  ولن  وفاشية، 
إصراراً  تزيده  العكس  على  بل  المناضل، 
وتحقيق  النضالية،  مسيرته  لمواكبة  وعزيمة 

أحالم شهدائه بالنصر واالنتقام.

ناحية  أهالي  طالب  الدرباسية-  روناهي/ 
الدرباسية في شمال وشرق سوريا، المجتمع 
الذاتية  باإلدارة  االعتراف  بضرورة  الدولي 
الديمقراطية، ورؤوا، أن مثل هذا االعتراف 
وال  اإلدارة،  هذه  عمل  يسهل  أن  شأنه  من 

سيما جهودها في محاربة اإلرهاب.

الذاتية، والمجتمع  اإلدارة  بين  العمل  يزال  ال 
العسكري،  الجانب  على  مقتصراً  الدولي 
بالرغم من افتتاح ممثليات لإلدارة الذاتية في 
عدد من الدول األوروبية، إال أن هذه اإلدارة لم 
تحصل حتى اللحظة على أي اعتراف سياسي 
السياسي  بنيانها  تثبيت  في  يساعدها  دولي، 

واالقتصادي والخدمي.

تعزيز جهود محاربة اإلرهاب

المجتمع  الدرباسية  ناحية  أهالي  طالب  وقد 
أثبتت  كونها  اإلدارة؛  بهذه  االعتراف  الدولي 
على مدى عقد، قدرتها على الوقوف في وجه 
وإدارة  تنظيم  وكذلك  الخارجية،  التهديدات 

المجتمع.
لصحيفتنا  تحدثت  الموضوع،  هذا  وحول   
الدرباسية:  ناحية  أهالي  من  فندي،  هيفاء 
الذاتية  اإلدارة  بذلت  اللحظة،  »حتى 
أمن  على  للحفاظ  حثيثة  جهوداً  الديمقراطية 
مناطقنا، ومنطقة الشرق األوسط عامة، وذلك 
من خالل محاربة أعتى التنظيمات المتطرفة، 
كداعش وأشباهها، األمر الذي ساعد في دحر 
المرتزقة، إال إن غياب االعتراف الدولي بهذه 
بُذلت  التي  كلها،  الجهود  سيقوض  اإلدارة، 

حتى اللحظة لتحقيق هذا الهدف«.
اإلدارة،  مع  العسكري  التعاون  أن  وبينت، 

مع  »لكن  وتابعت:  إيجابية،  تأثيرات  له  كان 
األسف، حتى الجانب العسكري، فإن األمر لم 
يتعدَّ حدود التعاون، ولم يصل حتى اآلن إلى 
مرحلة االعتراف بقوات سوريا الديمقراطية، 
لها  األرض،  على  فاعلة  منظمة  كقوات 
حاضنتها الشعبية، وكانت المساند القوي لدحر 

اإلرهاب«.
االعتراف  هذا  مثل  وجود  وأوضحت: »عدم 
استفهام،  إشارات  عدة  يضع  الذاتية  باإلدارة 
فبالرغم من التضحيات، والشهداء الذين قدمتهم 
قوات سوريا الديمقراطية، إال أن هذه القوات، 
رسمي  اعتراف  أي  اللحظة،  حتى  تلق  لم 
على  إضافية  خطوات  خطو  على  يساعدها 
الذي أوصل  طريق محاربة اإلرهاب، األمر 
ملف مرتزقة داعش إلى حدود معينة، وأوقفته 
تلك القوات، فحتى اللحظة ال نزال نعاني من 
خطورة هذا الملف بين الفترة واألخرى، وذلك 
من خالل تحرك فلول وخاليا داعش النائمة«.
هيفاء فندي اختتمت حديثها: »لو كان لإلدارة 
الذاتية اعتراف دولي بها، الستطاعت أن تقيم 
الموجودين  داعش  لمرتزقة  دولية  محاكمات 
تتواصل  أن  باستطاعتها  كان  وكذلك  لديها، 
تقوم  لكي  الخارجية؛  الدول  مع  أكبر  بشكل 
هذه الدول باستالم رعاياها من عوائل مرتزقة 

اإلدارة،  بهذه  االعتراف  عدم  أن  إال  داعش، 
يبقي الملف معلقاً دون حل، فنشهد بين الفينة 
فلول  إنتاج  من  إرهابياً  مسلسالً  واألخرى، 

مرتزقة داعش، وخالياها النائمة«.

االعرتاف يعني الحل

من جهته تحدث لصحيفتنا حول هذا الموضوع، 
الدرباسية  ناحية  أهالي  من  حسن،  إسماعيل 
قائالً: »تمتلك اإلدارة الذاتية مشروعاً ونموذجاً 
أن  النموذج  لهذا  ويمكن  سوريا،  في  ناجحاً 
كشكل  السورية،  الجغرافية  كامل  على  يعمم 
من أشكال إدارة الشعب نفسه بنفسه، وتسعى 
اإلدارة الذاتية لتعميم هذا النموذج، إال أن عدم 
يجعلها  اإلدارة،  بهذه  سياسي  اعتراف  وجود 
الجارية بشأن حل  المفاوضات  بعيدة عن كل 
اإلدارة  هذه  تكن  لم  وإن  السورية،  األزمة 
المفاوضات  هذه  لكانت  فاعل،  بفعل  مستبعدة 

قد خطت خطوات كبيرة باتجاه الحل«.
وأضاف: »استبعاد اإلدارة، وعدم االعتراف 
بها، يتم بفعل من يعادون حل األزمة السورية، 
التي  التركي،  االحتالل  دولة  رأسهم  وعلى 

الذاتية  اإلدارة  مشاركة  على  احتجت  طالما 
في النقاشات الجارية بين األطراف السورية؛ 
الذاتية  اإلدارة  مشروع  أن  هو  ذلك  ومرد 
التخريبية  لسياساتهم  حداً  يضع  الديمقراطية، 
متضررون  إنهم  أي  وشعبها،  سوريا  تجاه 
لإلبقاء  ويسعون  لنفسه،  الشعب  إدارة  من 
منه  عانت  الذي  المركزي،  النظام  على 
يريدون تطبيق أي  سوريا عقوداً طواالً، وال 
المعضلة  قادر على حل  مشروع ديمقراطي، 

السورية«.
مما  »انطالقا  حديثه:  أنهى  حسن،  إسماعيل 
السورية  األطراف  على  يتعين  فإنه  سبق، 
الذاتية؛  باإلدارة  باالعتراف  المطالبة  كافة، 
سوريا  في  الوحيد  المشروع  صاحبة  لكونها 
من  وشعبها  سوريا،  تخليص  على  القادر 

المأساة التي يعيشونها«.

الحـوار الكـردي الكـردي )المـآالت والمعـوقات(
غاندي إسكندر

المتحدة  للواليات  جديد  ممثل  تعيين  مع 
ولقاؤه  سوريا،  وشرق  شمال  في  األمريكية 
الكردي،  الوطني  المجلس  أحزاب  بممثلي 
وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، طفى على 
عودة  إمكانية  عن  مجدداً  الحديث  السطح 
تفعيل  واحتمالية  الكردي،  الكردي  الحوار 
الزمن،  من  برهة  منذ  المتوقفة  اللقاءات 
والسياسية،  العسكرية  التحديات  أن  والسيما 
سوريا،  وشرق  )شمال  مناطق  تواجهها  التي 
وروج آفاي كردستان( وفي مقدمتها التصعيد 
وجواً  براً  التركي  االحتالل  لدولة  العسكري 
عموماً،  المنطقة  وشعوب  مكونات  ضد 

والشعب الكردي خصوصاً.
اإلرهابية  للخاليا  المتسارع  النمو  ظل  وفي   
للسلم  تهديداً  تشكل  زالت  ما  التي  المندحرة، 
السورية،  الجغرافية  امتداد  على  األهلي 
من  المؤامرات  حياكة  استمرار  إلى  إضافة 
قبل أطراف الصراع في سوريا، فإن مطالب 
الشعب الكردي في )روج آفا( اليوم واألمس،  
ورص  التكاتف،  تتطلب  والتزال  كانت 
واالستقرار  األمن،  تعزيز  بغية  الصفوف 
أن  الملحة  وآمالهم  سوريا،  شمال وشرق  في 
أنموذجا  الكردية،  والتوافقات  اللقاءات  تكون 
شامل  سياسي  لحل  ومنطلقاً  بها،  يحتذى 
نفسه  التي طالت، ويفرض  السورية،  لألزمة 
حوار  بلورة  نحو  سديدة  كخطوة  الحوار  هذا 
اإلقليمية  األجندات  عن  بعيداً  سوري  سوري 
مرافئ  إلى  السوريين  بيد  تأخذ  والدولية، 
أحياناً  لكن  المنشودة،  والحرية  الديمقراطية، 
كثيرة ترتطم الرغبة الجماهيرية في التوحيد، 
بمنبر األخوة، على صخرة أصحاب  والسمو 
لرغبات  االنحناء  وسيناريوهات  المصالح، 

األعداء.

مبادرات عديدة باءت بالفشل

الشك أن وحدة الخطاب السياسي الكردي في 
يراود  حلم  المقسمة،  كردستان  أجزاء  عموم 
جميع أبناء الشعب الكردي، ويرافقهم منذ رسم 
الحرب  بعد  المنطقة  في  السياسية  الخرائط 
الظروف  أتيحت  وكلما  األولى،  العالمية 
والمتغيرات ينتشي الشارع الكردي، ويتحدث 
عن أهمية الوحدة، والتغني بضرورة التالحم، 
وتأتي أهمية وحدة الصف الكردي في سوريا 
خاصة بعد الحروب والتطورات الدراماتيكية، 
أقصاها  من  السورية  الجغرافية  شهدتها  التي 
آفاي  )روج  ضمنها  ومن  أقصاها،  إلى 
كردستان( السيما بعد انطالقة الثورة السورية 
عام 2011، وثورة التاسع عشر من تموز عام 
2012،)ثورة روج آفا(، وضرورة االستفادة 
للتغير  المصاحبة  التاريخية  الفرصة  من 

مبادرات  أطلقت  وقد  المنطقة،  في  الحاصل 
عدة من قبل أطراف وقوى كردستانية وطنية، 
ثقافية  ونخب  ومجتمعية،  سياسية  وفعاليات 
وتوحيد  التقارب،  تحقيق  أجل  من  وحزبية 
الرؤية السياسية الكردية، في ظل تشابك وتعقد 
الوضع السياسي والعسكري السوري، إال أنه 
لألسف المبادرات كلها، التي سعت إلى توحيد 
الموقف الكردي، وإنشاء مظلة سياسية جامعة 

للكرد في سوريا، قد باءت بالفشل.

حرب عىل ورق

الكردي،  الخطاب  توحيد  مساعي  أولى  إن 
هولير)1(  اتفاقية  على  بالتوقيع  تكللت  والتي 
آنذاك،  كردستان  غرب  شعب  مجلس  بين 
والمجلس الوطني الكردي، والتي تشكلت على 
إثرها )الهيئة الكردية العليا( عام 2012،إال أن 
التي أشرفت عليها قوى كردستانية،  االتفاقية 
حبراً  وكانت  التنفيذ،  لحيز  طريقها  تأخذ  لم 
المجلس  وتكاسل  خمول،  بسبب  ورق؛  على 
تطبيق  على  مقدرته  وعدم  الكردي،  الوطني 
مخرجات االتفاقية على أرض الواقع، وبسبب 
وارتباط  وتنسيقياتها،  أطرافها  بين  التصارع 
البعض سياسياً مع محاور كردستانية وإقليمية.
 ولحقت اتفاقية هولير من قبل المجلس الوطني 
باالتفاقيات  تطبيقها،  عن  التغافل  في  الكردي 
التي لحقتها عام 2014 )دهوك 1( و)دهوك2 
حركة  قبل  من  عليهما  التوقيع  تم  التي   ،)
المجتمع الديمقراطي، والتي انبثق عنها تشكيل 
إلى  إضافة  الطرفين،  من  كردية  مرجعية 
مشاركة مستقلين من  فعاليات اجتماعية خارج 
المقاومة  كانت  ذاته  الوقت  في  اإلطارين، 
التاريخية، التي رسخها أبطال وحدات حماية 
معركة  في  المرأة  حماية  ووحدات  الشعب، 
قبل  من  الممولين  داعش،  لمرتزقة  التصدي 
أبناء  معظم  وحدت  قد  كوباني،  في  تركيا 
الشعب الكردي في أجزاء كردستان األربعة، 
تستطع  لم  لكنها  الكرد،  تواجد  دول  وجميع 
على  السياسيين  وتوافق  توحيد،  من  لألسف 
استثمار  على  قادرة  تكون  مشتركة،  أرضية 
صدى  النجاح العسكري المحرز على الصعيد 
المصالح  أن  تبين  فقد  والعالمي،  اإلقليمي 
الحزبية والشخصية، والتجاذبات، والخالفات 
قدرتهم  وعدم  أنفسهم،  المجلس  أعضاء  بين 
القرارات،  التي سيتخذون  اآللية،  تحديد  على 
ثم  لجانهم وممثليها، ومن  تحديد  وبطؤهم في 
تهربهم، ومراهنتهم على المعارضة السورية، 
والحكومة التركية، قد أفقدهم تغافلهم ذلك عن 
المجريات كلها، مبادرة الوحدة والمشاركة في 
التي  تلك اإلدارة  الديمقراطية،  الذاتية  اإلدارة 
وضعت نصب عينها دفع الغالي والنفيس في 
تحققت  التي  المكتسبات،  على  الحفاظ  سبيل 
شمال  شعوب  أبناء  من  الشباب،  آالف  بدماء 
الرغم  على  آخر  جانب  ومن  وشرق سوريا، 

بها  يتفوه  كان  التي  السلبية،  التصريحات  من 
السابقة  االتفاقيات  تطبيق  حول  المجلس  قادة 
واتهامهم  واثنان،  واحد،  ودهوك،  هولير، 
كانت  بعرقلتها،  الديمقراطي  المجتمع  لحركة 
قيادات حركة المجتمع الديمقراطي كلها تنظر 
إلى االتفاقيات المبرمة على أنها منجز، يجب 
أن يرى النور؛ ألنها كانت وفق رؤيتهم تعبر 
الكردي ومصلحته، وعلى  الشعب  عن رغبة 
ويمهلون  يتريثون،  كانوا  الرؤية،  هذه  أساس 

الجانب اآلخر االلتزام بتعهداتهم.

التغريد خارج الرسب الكردي

كان  التي  الضروس،  الحرب  حالة  رغم 
يخوضها الشعب الكردي مع مرتزقة داعش، 
وأيتام أردوغان، وزبانيته، ما يسمى )الجيش 
الحر( من أقصى شمال شرق سوريا في )عين 
تخوم  في  الغربي  الشمال  أقصى  إلى  ديوار( 
حدب  كل  من  األمنية  والتهديدات  )عفرين(، 
االقتصادي  الحصار  إلى  إضافة  وصوب، 
أعضاء  يفقد  لم  المنطقة،  على  المفروض 
توحيد  في  األمل  الديمقراطي  المجتمع  حركة 
الصف الكردي، فبعد شد وجذب، وحوارات، 
الوطني  والمجلس  دم(،  )تف  بين  ولقاءات 
الكردي، وفسح المجال من قبل اإلدارة الذاتية، 
وحركة المجتمع الديمقراطي للمجلس الوطني 
الكردي باالنضمام إلى مرحلة البناء والتحرير 
أركان  تثبيت  في  الديمقراطية،  والمشاركة 
قيادة  في  الفعلية  والمشاركة  الذاتية،  اإلدارة 
الجماهير الكردية بالمشاركة مع باقي شعوب 

بانضمام  الكبرى  الطامة  كانت  المنطقة، 
يسمى  ما  إلى  الكردي  الوطني  المجلس 
أجهزة  قبل  من  الُمدار  المعارض  باإلتالف 
ما  فسرعان  )الميت(،  التركية  االستخبارات 
مع  وقياداته  الكردي  الوطني  المجلس  تماهى 
تصاغ  التي  والدعائية،  اإلعالنية،  الحملة 
الخاصة  الحرب  ودوائر  غرف  في  وتتشكل 
الذاتية،  اإلدارة  معاداة  إلى  الرامية  التركية 
الشعب، وقوات  وتشويه صورة قوات حماية 
حماية المرأة، وقوى األمن الداخلي، والحراك 
والعالمي،  العربي  العام  الرأي  أمام  الشعبي 
بالشأن  المهتمة  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 

السوري عامة.
بتشويه  الكردي  الوطني  المجلس  يكتِف  ولم   
دوراً  لعب  بل  فقط،  الذاتية  اإلدارة  صورة 
غزت  عندما  جلدته،  أبناء  ضد  تحريضياً 
الوطني  )الجيش  يسمى  ما  تركيا ومرتزقتها، 
وكري  كانيه،  وسري  )عفرين،  السوري(، 
البشر،  بحق  الموبقات  وارتكبوا  سبي( 
حيال  الصمت  والتزموا  والحجر،  والشجر، 
وتشريد،  قتل،  من  اليومية  االنتهاكات  جميع 
احتلت  التي  المناطق  يسمون  بل  واغتصاب، 
من )روج آفاي كردستان( بالمناطق المحررة، 
األرض  في  لمن عاث  ويهللون  ويصافحون، 

الكردية فساداً.

مبادرة القائد مظلوم عبدي

إن كل ممارسات، وتصرفات قيادات المجلس 
المحتل  مع  ووقوفهم  الكردي،  الوطني 

المنبوذ  االئتالف  جوقة  ومشاركتهم  التركي، 
الشعب  ضد  العنصرية  مواقفه  في  سورياً، 
الكردي، واإلدارة الذاتية، لم تحل دون ترحيب 
الديمقراطية،  ومجلس سوريا  الذاتية،  اإلدارة 
من  مبادرة  بأي  الوطنية،  الوحدة  وأحزاب 
مبادرة  ومنها  الكردي،  الصف  توحيد  أجل 
قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، 
المبادرة،  تلك   ،2020 عام  في  أطلقها  التي 
معظم  قبل  من  وترحيبا  استحسانا  القت  التي 
السياسية،  وقواه  الكردي،  المجتمع  شرائح 
وعلى إثر المبادرة، تشكلت لجنة تحقيق للنظر 
فترة  في  اختفوا  مفقودين،  ثمانية  وضع  في 
مصيرهم  بكشف  ويطالب  األمنية،  الفوضى 
االستجابة  ورغم  الكردي،  الوطني  المجلس 
مكاتبهم  فتح  قبيل  من  كلها،  المجلس  لمطالب 
دون موافقة أمنية، وحرية الحراك السياسي، 
وتنظيم الفعاليات الجماهيرية، إال أن المجلس 
لألسف الشديد خيب آمال الجمهور الكردي في 
الوقوف في خندق األخوة، ضد مآرب األعداء، 
بل في الفترة، التي كانت فيها اللقاءات مستمرة، 
تدك  التركية  والطائرات  المدفعية،  وقذائف 
القرى، والبلدات على كامل الشريط الحدودي 
مع باكور كردستان، وتجري أكبر عملية تغير 
المجلس  قيادات  التقت  ديمغرافي في عفرين، 
الخارجية  وزارة  مقر  في  الكردي،  الوطني 
جاويش  مولود   الخارجية  بوزير  التركية 
أوغلو، وبذلك نسفوا، وتهربوا من كل ما سبق، 
البعض  حاول  بل  وتفاهمات،  لقاءات،  من 
تلك  من  االستفادة  أنقرة،  على  يُحسبون  ممن 
التركية،  االستخبارات  للمساومة مع  المبادرة 
النقاط  بعض  لكسب  السورية؛  والمعارضة 
لمصالحهم الشخصية، والحزبية الضيقة، على 
حساب إرادة الشعب الكردي، ودماء أحد عشر 

ألف شهيد.

املجلس يف واد والشعب الكردي 
يف واٍد آخر

خالصة القول: يبدو جلياً، أن المجلس الوطني 
الكردي، ومعظم قادته، هم في واد، والشعب 
الكردي في واد آخر، فمن يرتهن ويقدم أوراق 
أنقرة، ودولة االحتالل  العمياء لحكام  الطاعة 
المناضلة  قتلة  مع  الوالئم  ويشارك  التركي، 
المناطق  ويسمي  خلف،  هفرين  الشهيدة 
المحتلة )كعفرين، وسري كانيه، وكري سبي( 
وسائله  عبر  ويروج  المحررة،  بالمناطق 
اإلعالمية لسياسات المحتل، ويعمل ليل نهار، 
لهدم المكاسب، التي حققتها الشعوب في شمال 
عباءة  تحت  البقاء  ويحبذ  سوريا،  وشرق 
الشخصية  مصالحه  أجل  من  وأنقرة  هولير 
الروح  تلك  صاحب  أن  الشك،  والحزبية، 
االنهزامية، يرى أن المصلحة الكردية العليا، 
هي ما ترسم له، ويتم التوافق عليها بين أعداء 

الكرد، والمرتبطين بهم.

اسماعيل حسنهيفاء فندي
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عبد هللا رحيل
 

والحجاز  الحجاز،  نحو  مغربا  الطريق  يأتي 
نجد  صحراء  عن  البحر  يحجز  الذي  هو 
بجبال تهامة العالية، الممتدة على ساحل البحر 
تسبح  البيد  طرفيه  وعلى  الغربي،  األحمر 
بالرمال، والغضا ُمنّشرات في المدى، والريح 
تغدو  وهناك  السماء،  عنق  بالهجيرة  تلفح 
حنين،  في  تركض  الراتعة  الصامتة  الغيوم 
تودّع األصيل مسرعة الخطا نحو البديل اآلمن 
الشمس تحث  فيما  النخيل،  في حضن غابات 
الورى،  عيون  عة  مودِّ المغيب،  نحو  النهار 
كل  في  ُمنّشرة  والرحمة  البهيم،  الليل  متلّحفة 
أديم، والكثيب متموضع في  فضاء، وفي كل 
كثبان،  وراء  كثبان  لهيب،  محرق  صمت 
بالنعاس،  يضفي  تنقُّلها  صوت  لها،  النهاية 
الذي  الطريق،  نهاية  المرتقبة  العيون  فيغشى 
الدهناء  متون  في  متلويّة  عمالقة  أفعى  يبدو 
القدم، ومساحل  بآثار  وتيماء، والسموم تعبُث 
ممدودا  زجاجا  األرض  أديم  فيبدو  الحيوان، 
مقفرا  مستوحشا  الفراغ  ويتراءى  صقيال، 
غريبا، يتأّوه في لهيب الشمس المحرقة، غير 
فيخترق  البعيدة،  السماء  في  مرّصعة  النجوم 
، ينتزع  الصمت، والصدى صوت ِحدَاء أجشَّ
في  والنبت  نشيطة،  إبل  قلوب  من  الوحشة 
يسائل  والحياة،  الموت  يصارع  الصحراء 

الغيم ماء مترعاً ُمساالً.
 ترتفع هامات سحب سوداء كثيفة مجهولة من 
أم أشباح ُمخيّلة؟  بعيد، أهي جباٌل في مدينة، 
بالمياه،  مليئا  سرابا  المدى  سطح  فوق  ترتفع 
قطر  أمل  يقودهم  والعُطاش،  الرائين  يخدع 
الجن  كمداعبة  المميت،  الهالك  نحو  الماء 
للظمئين، فيخترق الصمت الكئيب صوت آذان 
من جهات الفجر المضيء، كلمات مؤذّن فتّيٍ 
قارعة  في  الملقاة  الغريبة  الوحشة  بدّد  نبيل، 
البيد والطرق، يترنّم مبدئا يوماً جديداً، ورحمة 
الرّب المرسلة مع شعاع الفجر المنير، سامحاً 
آلمه  قد  عابد،  إثر  على  الحياة  نبض  للقلب 
ذهن  متغلغال  والطريق،  المدى  نهاية  انتظار 
مستمع، أضنته وحشة الوادي السحيق، ورماه 

السير إلى بلدة باركها اإلله عبر السنين.
بشارة  ولّوحت  المدينة،  عيون  النظر  أناخ   
لون عمود أخضر مرتفع رفيع،  السماء،  من 
وسط جبال وراء جبال ممتدة عالية، واقتربت 
مالمح األبنية الرتيبة، ثم بدا اآلل في طرقات 
النهار، طاردا  ضيقة متعّرجة طويلة، وتبدّى 
عتمة الليل المدلهم، يُشّم عبق اإليمان من بعيد 
شمُّ  األنوَف  فيعتري  السالم،  رياح  بهبوب 
رويدا،  رويدا  األنظار  وتحدق  العليل،  النسيم 
الخلجات  اعترضت  التي  الطريق  بحجارة 
أسرابها  في  والحمائم  العتيق،  البيت  لمرأى 
الجليلة  المآذن  فوق  ترفُّ  ما  ترفُّ  اآلمنة، 
الُمهاب،  الكريم  المنعم  كفعل  َغردة  الُمهابة، 

مآذن كلّما طال الزمان بها ُجددُ، يزينها اتساق 
الرتل والِقدم، وجناح الصبح محمول بخافقة، 
يزيده الشوق إلى الساحات والركن، مثل األمم 

المنسيّة التي أفاقت من رقدة العدم. 
سويداء القلوب مجهشة بلقاء عذب مقدّس نبيل، 
من  طّل  الذي  القريب،  المدينة  بسور  تتسّور 
عمق الزحام والبعد، ترّوت حين ظهرت بوابة 
ضخمة موّشاة بالحجر الرمادي المائل للسواد، 
أشعة  يعكس  المثلّج،  الالمع  األبيض  والبالط 
الروح  نسيم  الوجوه  فيلفح  والشمس،  اإليمان 
السَّكنى، رويدا رويدا نحو البيت العتيق، الذي 
الدروب، واألنفاق  التالل، وبين  بين  الح من 
فيأتي  الكثيرة،  الدروب  الضخمة، وانحناءات 
تقوى  تشّربت  التي  الثغور،  في  باسما  الدليل 
األقدام  تتهادى  الجميل،  األول  الفرد  اللقاء 
عّظمها  الشريفة،  المكعّبة  الكعبة  نحو  سراعا 
خاشعة،  األنفس  وأقشعّرت  المحبين،  نظر 

ترتّل« قل هو هللا أحد« بصوت رخيم.
وعلى الساحات والردهات بريق المع لطيف، 
ُمهاب  جليل  بيت  الّرحب،  الفضاء  في  الح 
دعة  في  تحّط  والحمائم  عاٍل،  شامخ  مرتفع 
وسكينة في مداخله، وقد ساد صمت رهيب، 
البعد  مأله  فؤاد  وخفق  الضلوع،  بين  ورجفة 
وحروف  خارجه،  السواد  من  جالل  عشقا، 
وتعّشق  وأوساطه،  مقدمه  ُرنّق  ذهب  من 
األملس  البياض  ساحة  يتوّسط  حبائله،  القلب 
الدائري، حجيج تجّردوا من براثن الدنيا حتى 
المخيط، يطوفون بالبيت العتيق، والنور مشعٌّ 
اليقين،  العلم  ويثبت  الشّك،  يّطرد  األفق،  في 
راحة النفس ركعة أولى قبالة الركن اليماني، 
اإلله  عّل  العظيم،  األسود  الحجر  خط  وعلى 
غافٌر للذنب القديم.« وليّطّوفوا بالبيت العتيق«
األسود  بالحرير  مكسو  مهيب،  مسنّم  بناء 
مثبتة  حلقات  الزوايا  وعلى  األنيق،  الناعم 
بالحجارة الملساء من أكّف الخالئق المعتذرة، 
مزيّن  بالبناء،  المستطيل  الرجاء،  باب  يحفّهم 
األيمن  الثمين، وعلى جنبه  األصفر  بالنضار 

وصفحا  رحمة  هللا  أرسله  قد  مبارك  حجر 
بترتيب  العابدين  ترّص  والدوائر  للذنوب، 
اإليمان،  تلمس  والروح  رصين،  محورّي 
قد  شريف،  محفل  في  اإللهي  اللطف  بينما 
ودعت آثامها، وتحلقت حول مزراب الرحمة 
والمقام المقدّس، فيتنّسك الرحل حوله صامتين 
ووجوههم  القدير،  للخالق  بتضّرع  داعين، 
برد  ومن  القويم،  الدين  بنور  مشرقة  َسَمحى 
يزيل  طهورا،  عذب  شراب  يتلذّذون  زمزم 
اآلثام والذنوب، ويرفع األسقام، وشفاء للعليل، 
في األثر النبوي »ماء زمزم لما ُشرب له« و  
»طعام طعم، وشفاء سقم« وقد تبّرأ الخلق مما 

لقوا من آثام وسوء.
مكة،  إلى  الطريق  من  األيمن  الجانب  وعلى 
الرحمة  جبال  والمروة،  الصفا  بوجهك  يعلو 
إن  جناح  فال  الشعائر،  من  فهي  والمغفرة، 
فَا  زير البيت العتيق، أن يُطَّّوف بهما« إِنَّ ٱلصَّ
أَِو  ٱۡلبَۡيَت  َحجَّ  فََمۡن   ِۖ ٱللَّ َشعَآئِِر  ِمن  َوٱۡلَمۡرَوةَ 
َوَمن  بِِهَمۚا  َف  يَطَّوَّ أَن  َعلَۡيِه  ُجنَاَح  فاََل  ٱۡعتََمَر 

َ َشاِكٌر َعِليٌم«. َع َخۡيٗرا فَإِنَّ ٱللَّ تََطوَّ
وفي مكة ال يظلم صغير أو كبير، ومن يظلم 
يلق مختلف الشرور، وتهفو القلوب إليها من 
كلّها، وكم من هائم مستهام،  أصقاع األرض 
الكعبة  نظرة  ليلقى  والمتاع؛  األمالك  باع 
المشرفة، فهي واٍد غير زرع، محفوف بالنعم 
الخير  ويفعلوا  الصلوات،  فيه  ليقيموا  كلّها، 

الجّم الوفير.     
في  وكتابهم،  شعراؤهم  الخلق،  تناغى  وقد   
والحجون،  طيبة،  ألرض  والوصف  الحنين 

ومن ذلك شعر عبد الرحيم البرعي:
» فقف املطيَّ ولو كلمحــة ناظـٍر

بِ أو منًى يا حادي  بربا املحُصِّ
وأعــد حديثــَك عـن أبـاطـح مكة

 وعـن الفريــق أرائـٌح أم غـادي
ومســرةً للنــاظـرين بـــدت لـنـا

ما بني سوق سويقة وجـيــاد«

لكن مكة تمّوج الصبح في مرابعها، وشعشع 
القمر في أنواره على جبالها وشعابها، وزهت 
أبهى  فيها  الليل  ونغّم  بطاحها،  فوق  الشمس 
الصور، فاتشحت جبالها بوشاح أوديتها، كما 
نثر اإليمان ميزانه في األرض وفي اإلنسان، 
النسك؛  وصنوف  الهدي  يقدمون  المأل  وراح 
وقد  ألعمالهم،  الخالق  قبول  في  وأمال  رغبة 

طلبوا غفرانها في الحال.
وعند مشعر منى ومزدلفة، يترّوى الحجيج من 
الطهر  بماء  أبدانهم  اإليمان، غاسلين  رشفات 
وقد  عرفات،  صعيد  إلى  متجهين  الرباني، 
بُّشروا بالحج األعظم، وهناك يقضون رفثهم 
وذهابهم،  مقدمهم  لهم  هللا  ليبارك  ويغتسلون، 
ثّم ينفروا نحو منى مخلّفين آثام الدنيا وراءهم، 
رواحلهم،  ظهر  واعتلوا  ركابهم،  وا  زمُّ وقد 
ليودّعوا البيت العتيق، قافلين إلى الديار، التي 
غودرت منذ حين، وجدت بهم السير قوافلهم:     

»وملا قضينا من منًى كل حاجٍة         
ومسح باألركان من هو ماسح

أخذنا بأطراف األحاديث بيننا

وسالت بأعناق املطي األباطح«

الشوق  فيتجدّد  ذائبة،  لقياك  إلى  األنام  قلوب 
مودعين  الركب  حدا  إن  ما  لرباك،  وثابا 
الشوق  مجددين  اشتاقوا،  وقد  إال  رحابك، 
بأستار  أفئدتهم  تعلّق  ذلك  في  وعلتهم  للقياك، 
ومهوى،  قبلة  للورى  ُجعل  وببيت  تنسى،  ال 
عن  عاجزين  أجنحتها،  قصت  طيور  فكأنهم 
آمنا  الذي جعل هللا  الحرام،  البلد  أرض  ترك 
كلها،  والفتن  واألخطار  اآلثام،  من  مطمئنا 
وقد رقت  والمعشر،  الرياح  فهو طيبة، طيبة 

حنجرة شاعر هذا المشهد:
»هتف املنادي فانطلق يا حادي

وارفق بنا إن القلوب صوادي

تتجاذب األشواق وجد نفوسنا

ما بني خاٍف في الضلوع وباد«

أحمد ديبو

السؤال الوجودي الكردي

التركي  يشنها  التي  الحرب  استمرار  إن 
تارةً  الذاتية،  اإلدارة  مناطق  على  أردوغان 
المدفعي،  بالقصف  وتارةً  المسيّر،  بالطيران 
وقرى  مدن  واحتالل  باالجتياح  يهدّد  ودائماً 

جديدة وضمها بحجج أمنه القومي؟!.
له،  ميزان  ال  القوى  ميزان  أن  الواضح  من 
سوريا  قوات  أّما  األسلحة،  كل  تملك  تركيا 
شبه  فهي  باإلرهاب،  المتهمة  الديموقراطية 
والمتوسطة،  الخفيفة  األسلحة  على  مقتصرة 

مقارنةً بالطرف التركي.
هو  قسد  قوات  تملكه  الذي  الوحيد  الشيء 
الصلف  مواجهة  في  األخالقي،  الموقف 
إذ  األردوغاني.  السلطة  وجنون  والتجبّر 
الديني  وهوسه  التركي،  اليمين  رعونة  أن 
اإلخواني، وإصراره  على أن يكون استخدام 
المريضة  هواجسه  حل  في  فقط  والقوة  القوة 

تجاه جيرانه.
حقوقها  عن  الدفاع  على  قسد  إصرار  إن 
ردع  في  يتحقق  الوجود،  في  المشروعة 
الحرب،  وجهة  تغيّر  قد  التركية؛  العنجهية 
ال  القوى  فميزان  نتيجتها،  في  تغيّر  لن  لكنها 
يسمح بأي رهان على هزيمة تركية، الرهان 
السياسية،  وعزلتها  الحملة،  تعثّر  على  هو 

وأزمتها األخالقية والمعنوية.
اآلثار الداخلية لهذا المشروع اإلخواني، تثير 
العديد من األسئلة في تركيا نفسها، )خاصةً أن 
وكل  شهور  مسافة  على   التركية  االنتخابات 
كبرى  هزيمة  احتمال  إلى  تشير  المعطيات 
الحريات  لحزب أردوغان اإلخواني(، مهددةً 
العامة على جميع المستويات، وهذا يعني أن 
معارضة الغزو األردوغاني سوف تزداد قوة 
اتخذت  إذا  وخصوصاً  التركي،  المجتمع  في 
بما  المتوقع،  الوحشي  شكلها  الهجمات  هذه 
تُنذر به من خسائر بشرية ستكون في غالبيتها 

من المدنيين. 
دول  إلى  موجه  األساسي،  السؤال  أن  غير 
اإلقليم أوالً، وإلى دول العالم ثانياً، وعلى وجه 
الخصوص إلى الواليات المتحدة األمريكية؟.. 
التركي حرباً  والسؤال سيكون: هل سيفرض 
ال أحد سيستطيع بلورة دالالتها الرمزية حول 

مستقبل المشرق بعد الكارثة السورية.
المتحدة  الواليات  تستطيع  سؤال  وهو 
الجواب  وإيران  والصين  وروسيا  األمريكية 
عليه، فهذه القوى اإلقليمية والعالمية، عليها أن 
تفعل ما بوسعها بما تملكه من وزن سياسي، 
المشروع  لكبح  وعسكري،  واقتصادي، 

االستعماري األردوغاني.
قوات  على  ملقاة  الفعلية  المواجهة  مهمة  لكن 
مقدراتها  أثبتت  التي  الديموقراطية،  سوريا 

وفاعليتها على األرض.

باطٌل القمع وقبض األرواح

نتقدم خطوة  ال  كأننا  المقيت،  التكرار  هذا  ما 
بوجه  يهوي  القمع  سيف  األمام.  إلى  واحدة 
ما  جملة  في  يصيب،  بل  يتغيّر  ال  هو  واحد. 

يصيب، منطق الحياة نفسها.
نفسه  الموقف  لتكرار  نضطر  مّرة  كّل 
والعبارات نفسها. لكن السخط يتنامى ويتطاول 
إلى  نساق  مّرة  كل  الجذور.  عميق  ويصبح 
الدفاع عن حق مفّكر أو كاتب أو مواطن، في 

التعبير والقول وإبداء الرأي، نشعر أن الهوة 
اتساعاً،  تزداد  وصانعيه  القمع  آلة  وبين  بيننا 

وأن ما يفصل بيننا عالمان متكامالن. 
كل  وأدواته  نفسه  يستنسخ  الذي  القمع  عالم 
حي  وكل  شيء  كل  حيث  الناس  وعالم  يوم، 

يتجددان.
االستنساخ  هذا  على  نعترض  أن  نرجو  كنا 
الممسوخ مّرة أخيرة، لكن الوقائع في ما يبدو 
مقبلة  وجوالت  صوالت  ثمة  بذلك،  تبشر  ال 
المثابرة، وعن  لكننا لن نيأس، ولن نقف عن 
العيش  فجر  ينبلج  أن  إلى  المضني  العمل 

الملّون.
إنه  فوكو:  ميشيل  الفرنسي  الفيلسوف  يقول 
لمرزوٌل أن يكون المرء في موضع التعّرف 
أن  االفتخار  دواعي  من  ليس  ولكنه  للعقاب، 

يكون يُنزل المرء العقاب في اآلخرين.
الروائي  الكاتب  تعّرض  الماضية،  األيام  ففي 
سلمان رشدي لمحاولة اغتيال خطيرة في /12 

آب 2022/ كادت تودي بحياته، نتيجة لفتوى 
الخميني بقتله، الجاني هو شاب لبناني يدعى 

هاني مطر الذي رفض ما نُِسب إليه؟
وكذلك ارتكب قبله مثل هذا الفعل، مع الروائي 
نجيب  نوبل  جائزة  على  الحائز  المصري 
اإللهية؟!.  بالذات  مساسه  بدعوى  محفوظ، 
وطبعاً ظهر، أن المعتدي لم يقرأ كلمة واحدة 
المعتدي  مثل  مثله  محفوظ،  نجيب  أدب  من 

على سلمان رشدي.. والقائمة تطول.
ليس  النهاية  في  شيطانية«  آيات   « نص 
تاريخاً، وليس وثيقة علمية، وال كتاباً فقهياً، أو 
دينياً، أو تاريخياً، هو رواية أي مادة تخييلية 
يكتِف  ولم  ما،  تاريخي  بواقع  ارتبطت  مهماً، 
طاول  بل  الكاتب،  على  باالعتداء  اإلرهاب 
إرهابهم كّل من ترجم ونشر هذه الرواية إلى 

محاولة اغتيال. 
سلمان رشدي لم يبدع جديداً، اآليات المسماة 
»شيطانية« جاء براوية البن إسحاق، أن النبي 

عندما قرأ سورة النجم بمجلس من قريش، بعد 
الكلمات »أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة 
األخرى«، يقول ابن إسحاق إن إبليس وضع 
الغرانيق  »تلك  فيها:  جاء  تتمة  لسانه  على 
العلى، وإن شفاعتهن لترتجى« ففرحوا بذلك. 
لسانه،  إبليس على  ألقاه  بما  أخبره جبريل  ثم 

فحزن الرسول.
سلمان رشدي استثمر هذه الحادثة روائياً، فهو 
أنّه  فعله  ما  بل كل  لم يجلب شيء من عنده، 
وّظف حادثة تاريخيه في عمله الروائي، ولقد 

صدرت روايته في 28 أيلول 1988.
تربة  أي  من  القول،  يفيد  واإلرهاب  للقمع  و 
أنت جئت، وفي أي نصب ستحفر اسمك؟ كم 
أنت مستوٌر في ظلمتك، وها أنت مجرد شبح 
يبحث عن أشباح فال الشمس تنزف نورها في 
في  أسود،  مقطوع  لسان  أبديتك  هي  عينيك، 
تاريخك  هو  هذا  و  األبدية،  الصحراء  رسالة 
معطفك  فالقتل  وينتحر،  مزبلته  في  يرميك 

والخراب عهدك.
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من  حيوياً  جزءاً  منبج  منطقة  تشكل 
وقد  سوريا،  وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة 
إعادة  من  متسارعة  عملية  منبج  شهدت 
بناء  خالل  من  جديد،  من  والنهضة  اإلعمار 
حيث   ،2017 عام  الدميقراطية  املدنية  اإلدارة 
انبثقت عنها 13 جلنة لتولي مسؤولية األمور 
املدينة  والثقافية، في  اخلدمية، والقتصادية، 
والتي  والفن،  الثقافة  جلنة  بينها  وريفها، 
واألنشطة  الفعاليات  مجمل  على  أشرفت 
حركة  مع  بالتنسيق  واألدبية،  الثقافية 
الثقافة والفن، التي افتتحت مركزها في متوز 
تنظيم  الفعاليات  تلك  بني  من  ولعل   ،2017
كانون  في  منبج،  في  األول  الكتاب  معرض 
الثقافة  الثاني 2018.  ومن ثم افتتاح مركز 
في  املثقفني  احتاد  تأسيس  وكذلك  والفن، 

نيسان 2018.

ببناء  بدأت  احمللية  املكونات  أن  كما    
ست  الثقافية، والجتماعية، فأُسِّ جمعياتها 
اجلمعية الشركسية في آب 2017 واجلمعية 

التركمانية في نيسان 2018.

احتاد املثقفني في منبج وريفها: انعقد املؤمتر 
 2018 نيسان   21 بتاريخ  لالحتاد  التأسيسي 
بحضور ثلة من كتاب، ومثقفي منبج وريفها، 
ورئيس لالحتاد، وقد  إدارية  ومتخض عنه هيئة 
مؤمتره  في  املشتركة  الرئاسة  الحتاد  تبنى 
انعقد في 22 أيلول 2019، ومن  الذي  الثاني، 
أبرز أعماله: افتتاح مكتبة محمد منال غزيل، 
والتي تضم حالياً آلفاً من الكتب، في شتى 
األدبية  واألنشطة  الفعاليات  وإقامة  اجملالت، 
املتنوعة، واستقطاب النخب املثقفة الشابة، 
املدينة  األدبية خارج  احملافل  ومتثيل منبج في 
وشرق  لشمال  الذاتية  اإلدارة  مناطق  ضمن 
سوريا، وقد حصل عدد من أعضائه على عدة 
صبري  أوصمان  مهرجان  مسابقة  في  مراكز 
لألدب، والتي تقام في قامشلو بدءاً من 2017، 

وكذلك في مسابقة مهرجان املرأة لألدب.

آب   15 في  أُسست  الشركسية:  اجلمعية 
والثقافة،  اللغة  على  احلفاظ  بهدف   2017
الشركسي في  للمكون  والتقاليد  والعادات، 
منطقة منبج، من أنشطتها: تنظيم دورات 
في اللغة الشركسية، وتعليم الرقص والفن 
وتراثية  فنية  معارض  تنظيم  الشركسي، 
فرقة  ولها  املدينة،  في  بالشركس  خاصة 
فنية تشارك في احملافل الثقافية والفنية في 
أن  هنا  بالذكر  واجلدير  سوريا،  وشرق  شمال 
الشركس يعدون من أوائل من سكنوا، وبنوا 
مدينة منبج في أعقاب هجرتهم وترحيلهم 
القوقاز  في  األصلي،  موطنهم  من  اإلجباري 

في القرون املاضية. 

ثقافية،  جمعية  وهي  التركمانية:  اجلمعية 
 ،2018 نيسان   25 في  أُّسست  واجتماعية 
وتسعى إلى إحياء اللغة التركمانية واحلفاظ 
ومن  التركمانية،  والتقاليد  العادات  على 
أنشطتها: افتتاح دورات تعليمية للغة األم، 
واملوسيقا  الفن  تخص  فعاليات  وتنظيم 

والتراث التركماني األصيل. 

من أبرز كُتاب منبج في هذه الفترة: الشاعر 
لحتاد  املشترك  الرئيس  وهو  اليوسف،  أحمد 
وعضو  تأسيسه،  منذ  منبج  في  املثقفني 
والكاتب  األدبية،  شرمول  مجلة  حترير  هيئة 
أحمد  د.  األكادميي  عباس،  رشيد  والشاعر 
احلمادي،  خضر  الشاعر  شكير،  أبو  املثنى 
عبد  والقاص  الباحث  احليدر،  جمعة  القاص 
احلميد دشو، الشاعر إبراهيم محمود، الشاعر 
إبراهيم علي ...الخ. ومن األسماء اجلديدة من 
العيسى،  )سماء  الناشئ  الشبابي  اجليل 
زكية  العيسى،  هيا  خلف،  جنوى  دشو،  أروى 
لهم  املذكورة  واألسماء  املوسى...(.  حيدر 
واجملالت  الصحف  في  منشورة  أدبية  نتاجات 
األدبية، ومنها مجلتا شرمول وسيوان، وهناك 
)آزاد كردي( وهو من  كتاب صحفيون منهم 

مراسلي جريدة روناهي. 

وفي ختام هذا العرض السريع لتطورات احلياة 
القول:  ميكننا  منبج،  في  واألدبية  الثقافية 
ثورة  داعش  من  حتريرها  منذ  تعيش  منبج  إن 
والتي  الشابة،  األجيال  قوامها  أدبية  ثقافية 
املسيرة  في  عليها  الرهان  يجري  ما  دائماً 
للشعوب  الجتماعية  والنهضة  احلياتية 

واألمم.

الحديث الثقافي

دلشاد مراد

إلى متى نبقى بين نارين؟نـزهة المشـتاق إلى رحـاب مكـة المكـرمـة

أوروبا ال تستحق كل هذه المخاطر... أوقفوا نزيف الهجرة
مصطفى عبدو

ننتظر،  حتى  الوقت  من  متسع  هناك  ليس 
وبمعنى أصح لم يعد هناك مجال للمجامالت 
النظر، ألن األزمة استفحلت وتبعات  وغض 
الحرب والحصار أرهقت الجميع، ما ينتظرنا 
غامض ومجهول، نحتاج إلى قرارات شجاعة، 
المسؤولية  بروح  الحالة  هذه  إلى  والنظر 
وبالتالي التصدي لواقع فرضته ظروف الحياة 

القاسية )هجرة الشباب(.
تترك  األيام  هذه  نشهدها  الهجرة  من  موجة 
وتدفع  والمجتمع  األهل  لدى  بليغة  جروحاً 

تكلفهم  قد  بأنها  مبالين  غير  للهجرة  بالشباب 
بدأت  الجديدة  القديمة  األزمة  هذه  حياتهم، 
تنخر أدمغتنا وتخلق لدينا أسئلة ال نجد اإلجابة 
هذه  كل  شبابنا  يختار  لماذا  لها،  المناسبة 
في  جوعاً  والموت  والغرق  كالقتل  المخاطر 
في  البقاء  على  البشر  تجار  وابتزاز  الغابات 
مجتمعاتهم؟ ألهذه الدرجة وصل بهم الحقد من 
النزيف؟  مجتمعاتهم؟ وكيف يمكننا وقف هذا 
هل نستطيع إعادة األمل من جديد إلى هؤالء 

الشباب وإقناعهم بالبقاء؟
إلى  المهاجرين  أحد  لي  قالها  جملة مختصرة 
منذ سنوات: ”أوروبا ال تستحق  دولة غربية 

كل هذه المخاطرة التي يخاطر بها شبابنا اليوم، 
أوقفوا نزيف الهجرة” وأضاف : ”أكبر خطأ 
ارتكبته في حياتي هو أنني أخترت اللجوء إلى 
أوروبا وبالرغم من كل السنوات التي قضيتها 
حنيني  ويشدني  هناك  التأقلم  أستطع  لم  هناك 
دوماً إلى مسقط رأسي ولم أعد أستطيع العودة 
أيضاً ألنني إن عدت فسوف أعود وحيداً دون 

أوالدي”.
في  يحدث  ماذا  بالضبط  نعرف  ال  كمواطنين 
أروقة السياسة وال على الطاوالت المستديرة 
للسياسيين وهل ملمون بمخاطر هجرة الشباب 

أم أن األمر برمته ال يعنيهم؟
ال  األمر  أن  نجد  ببساطة؛  وبكل  ذلك  ومع 
يحتاج منهم إلى الكثير من الحسابات والتفكير 

فقط يحتاج إلى إجراء من نوع ما لوقف نزيف 
إلى صوت واحد؛  يحتاج  األمر  الهجرة،  هذه 
إلى طرح تقدمه أطراف يعنيها مثل هذا األمر 
وتستقبله فئة الشباب ألن الحالة لم تعد تُحتمل 

المجامالت وغض النظر.
وقادمات األيام ربما ستكون أكثر حلكة وسواداً 

إن لم نسارع بإيجاد حل لهذه المعضلة.

وقوٌف زائف

محمود عبدو

“ما تبقى من نهار”
ً حُخطئحُ أحيانا حُدركحُ أني أ أ

دليلي هذا الَعدْم

كمن يظّن الّسوء

بالغد

فاجلروح ما عادت تَفيها

أصابع العد

صرتحُ أخّبئحُ النهار

عن جرحي

واجلنازات تحُردّدحُ نعوشها

بصمت!

ففي كّل وقت

ثّمة من ينتظر

هدوَء القبر

ال زلت أنتظر

نحنُّ إلى وسواس املوت

بلطف

ً ندوّن الرجفان ورقا

في قلوبنا:

غمامٌة من مستحيل

آٍه ما أظلم هذا النهار!

ما أظلم هذا النهار!

تغدو الهواجس أصيلة

من رحِم املكان

فخلف النافذة

مالمححُ لشبه حياة

وشبه موت.

فلم نقل لها بعد:

ألرواحنا الّسالم.

……

د قلبك” “على مقاِس اجلرح محُ
رقيقون كدالية

رجهم تحُ

حبحُ مطاردات املوت. سحُ

رقيقون كلفافة تبغ

تركتهم

أرواحهم قبل الدخان

ذاك اليأس الّشماليُّ

مفتوٌح على وساوسهِ

فما عادت الذاكرة

واّلدة اجلراح القدمية

وال خازنة الرهبة

وما عادت تتنكر لألنقاض.

ال وقت ألحٍد

ألجِل أحدْ

ال وقت ألحٍد

يلّقنهم ترنيمات الوداع

ال وقَت ألحٍد

ألحدْ

تسألني طعنةحُ الّشمال.

.……………

“كم تحُشبهني نداء الندى”
واجتهد أن تكون خطاي إليِك

أليفًة كتمتمة ظّل شجرٍة

أقنعتها الريححُ

أال تخون االستلقاء.

كْم تحُشبهنيَ خزَف الكتمان

َفألنهض، إذاً،

حُطا من وَهم اخل

حُشتاق مردّداً بفِم امل

بأنّّي أسيرحُ النداء

نداءحُ الوعود

احلظوظ،

ومشيئة االجتاهات.

وسأحصي يقنيَ الفراشاِت

حوَل النور

وهذا الصخبحُ يسعحُ املكان كّله

ال النَرْد يخففحُ عبثي

وال دهاء املساء

يا لشؤون

يا لشجون

هذا القلب العاصف.
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الشهباء/ فريدة عمر- تشتهر مقاطعة الشهباء بمساحات زراعية، تعد كبيرة نوعًا ما، وخاصة الزراعة البعلية، وأيضًا 
يوجد العديد من الكروم كالزيتون، والعنب، والفستق الحلبي باإلضافة إلى الزراعة المروية، إال أن القطاع الزراعي 

يواجه صعوبات عديدة، من أبرزها حصار حكومة دمشق المفروض عليها، الذي يزيد الوضع تأزمًا.

الحصار والقصف اليومي أبرز تحديات 
القطاع الزراعي في الشهباء

نحو تنمية مستدامة... مشاريع تصب في خدمة المواطنين

صحيفتنا  التقت  الموضوع  هذا  حول 
االقتصاد  هيئة  في  عضواً  »روناهي« 
باسم  الزراعية  الشؤون  قسم  والزراعة/ 
إلى غنى  بداية حديثه  الذي أشار في  عثمان، 
المنطقة، وجودة الزراعة، وتنوعها فيها، من 
زراعتها:  وطرق  واألصناف  األنواع  حيث 
مقاطعة  في  تزرع  التي  المحاصيل  »أكثر 
الشهباء هي المحاصيل األساسية، أي الحبوب 
إلى  إضافة  بعلية،  كزراعة  والشعير  كالقمح 
والحمص،  والعدس،  كالفول،  البقوليات 
الكمون،  وزراعة  والجولبان،  والسلى، 

والكزبرة، والحبة السوداء/ حبة البركة/«.
بالمحاصيل  يتعلق  فيما  أما  عثمان«  وتابع 
المروي،  القمح  زراعة  يوجد  المروية، 
خريفياً  أو  ربيعياً،  كان  إن  بشقيها  والبطاطا 
جودة  امتياز  جانب  إلى  أيضا،  والبصل 
والباذنجان،  والفليفلة،  كالبندورة،  خضارها 

الشتوية  األخرى  المحاصيل  من  والعديد 
كالقرنبيط والملفوف«.

تأثري الحصار عىل القطاع 
الزراعي

القطاع  يعانيها  التي  الصعوبات،  وحول 
الكبيرة،  والمعوقات  بالمنطقة  الزراعي 
في  الزراعي  القطاع  يشهد  عثمان«  تحدث 
في  جداً  كبيرة  صعوبات  الشهباء  مقاطعة 
وخاصة  الزراعي،  اإلنتاج  مستلزمات  توفير 
المازوت  ومادة  والسماد،  البذار،  موضوع 
واألدوية الزراعية، كل ذلك يؤثر على اإلنتاج 
الزراعي بشكل سلبي من حيث الكم، والنوع«.
على  المؤثر  األساسي  العامل  وواصل« 

الوضع الزراعي، هو الحصار المفروض من 
قبل حكومة دمشق على المنطقة، فالمزارع او 
الفالح يجد صعوبة كبيرة في تأمين، وإدخال 
ما  المنطقة؛  إلى  آنفاً  ذكرناها  التي  المواد 
والمستلزمات  المواد  أسعار  في  غالء  يسبب 
على  كبيراً  تأثيراً  شكل  ما  وهذا  األساسية، 

المساحات المزروعة«.

عوامل أخرى مؤثرة

التركي  المحتل  القصف  أن  عثمان،  وأكد 
»ومن  الزراعة:  على  ضرر  عامل  اليومي، 
اليومي،  القصف  موضوع  آخر  جانب 
االحتالل  قبل  من  المنطقة  له  تتعرض  الذي 
الموسم  أيام  في  وخاصة  ومرتزقته،  التركي 
أراضي  احتراق  إلى  أدت  والتي  والحصاد، 
والشعير،  القمح  بمحصول  زراعية مزروعة 
زراعة  من  المزارعين  مخاوف  إلى  إضافة 
تتعرض  التي  القرى  في  المتواجدة  أراضيهم 
وبشكل يومي للقصف، زد على ذلك العوامل 
الصقيع،  إلى  إضافة  األمطار  وقلة  المناخية، 
المحاصيل  على  سلبي  بشكل  أثر  كله  ذلك 

الزراعية، وأدى إلى تلفها«.
قسم  والزراعة/  االقتصاد  هيئة  في  العضو 
في  أشار   عثمان  باسم  الزراعية  الشؤون 
رغم  للفالحين  المقدم  الدعم  إلى  حديثه  ختام 
اإلمكانات المحدودة من قبل لجنة الزراعة: » 
يمكننا القول، إن المزارع في منطقة الشهباء 
الوضع  على  مؤثرة  عوامل  عدة  من  يعاني 
الزراعة  كلجان  نحن  نحاول  الزراعي، 

توصيف المشاكل، وإمكانية تقديم حلول بديلة 
هذا  ففي  للمنطقة،  الزراعي  بالواقع  للنهوض 
العام قدمت لجنة الزراعة  بعض المساعدات 
المتاحة،  القليلة  اإلمكانات  ضمن  للمزارعين 
لكل  المازوت  ومادة  الكلفة،  بسعر  كاألسمدة 
إضافة  القمح،  لسقاية  مازوت  برميال  هكتار 
الثروة  وتطوير  تشجيع  في  الجهود  بذل  إلى 
التبن ونواتج المطحنة لمربي  الحيوانية، ببيع 
الثروة الحيوانية بسعر الكلفة، وبسعر رمزي 
توفير  نعمل على  كما  السوق،  من  بكثير  أقل 
والسماد  الزراعية،  كاألدوية  المستلزمات 

والمازوت خالل العام المقبل«.
هيئة  إحصائية  وحسب  ذكره،  والجدير 
االقتصاد والزراعة إلقليم عفرين أن ما يقرب 
من 100 هكتار من محاصيل القمح والشعير، 
تعرضت للحرق، منها 30 هكتارا، لم تحصد 
قصف  نتيجة  بالكامل  احترق  أي  نهائياً، 
االحتالل التركي، وخاصة في قرى شيراوا، 
نيربية،  حربل،  عيسى،  شيخ  رفعت،  تل 

حساجك، وردية.

قامشلو/ دعاء يوسف- أوضح رئيس مجلس 
علي  »سليمان  والبيئية  اإلقليمية  اإلدارة 
عرب«، أنه على الرغم من الظروف القاسية، 
إال  الحروب،  ظل  في  المنطقة  بها  تمر  التي 
الموضوعة  المشاريع  في  مستمرون  أنهم 
لهذا العام، وأكد على االنتهاء من6٠%منها، 
ومازال العمل مستمراً ألنهاء المشاريع كلها 

في الشهرين المقبلين.
اإلدارة  مشروع  ومع  آفا،  روج  ثورة  خالل 
إنشاء  تم  سوريا،  وشرق  شمال  في  الذاتية 
لمنطقة  والبيئية  اإلقليمية  اإلدارة  مجلس 
الجزيرة، ومنذ ذلك الحين نفذ المجلس العديد 
زال  وما  المنطقة،  في  الخدمية  المشاريع  من 
يخدم شعوبها بطريقة منظمة، ويضع المجلس 
على  بها  سيقوم  التي  والمشاريع،  الخطط 
في  االجتماعية  الخدمات  لتحسين  العام  مدار 
المنطقة، وبرغم من حالة الطوارئ والحرب، 
التي يقوم بها االحتالل التركي على المنطقة، 
لم ينثِن المجلس عن استكمال مشاريعه الخدمية 
لعام 2022 لتكون الرد األمثل لهذه الهجمات، 

وأنهم باقون على أرضهم.

انتهاء ما يقارب 60%من 
مشاريع هذا العام

في  الخدمية  األنشطة  باستمرار  يتعلق  وفيما 
المشاريع،  العديد من  الجزيرة، وتنفيذ  منطقة 
والخطط لعام 2022، التقت صحيفتنا روناهي 
اإلقليمية،  اإلدارة  لمجلس  المشترك  الرئيس 
والبيئية سليمان علي عرب، والذي حدثنا عن 

الوضع الخدمي في المنطقة.
 %60 يقارب  ما  انتهاء  عن  عرب  وأفصح 
من مشاريع هذا العام، وأضاف: »نقوم اليوم 
بتنفيذ المشاريع الخدمية في جميع أنحاء إقليم 

الطرقات  تعبيد  مشروع  وخاصة  الجزيرة، 
الرئيسية والفرعية، الذي يتم تنفيذه في قامشلو، 
تمر،  وتل  والدرباسية،  وعامودا،  والحسكة، 

وديريك منذ بداية العام«. 
المشاريع  من  الكثير  هناك  أن  إلى  وأشار 
ومشاريع  الطرقات  لترميم  االستثمارية 
المياه،  شبكات  ومد  الصحي،  الصرف 
والبنية  والحدائق  بالبيئة  متعلقة  ومشاريع 
إلى  الوصول  يمكن من خاللها  التي  التحتية، 
المواطنين،  لمتطلبات  وتلبية  صحية،  بيئة 

وتخفيف لمعاناتهم.
الطوارئ  أن إعالن حالة  إلى  وتطرق عرب 
في المنطقة، وقفت أمام القيام ببعض المشاريع 
بالمرأة  خاصة  مشاريع  ومنها  لها،  المخطط 
ومشروع بناء مكب للقمامة في مدينة الحسكة، 

وأكد على البدء بها في المستقبل القريب.
ونوه عرب إلى أحد أهم المشاريع، التي نفذت 
باألطفال:  خاص  مشروع  وهو  العام،  هذا 
إقليم  مستوى  على  لأليتام  مركز  ببناء  »قمنا 
الجزيرة، بهدف توفير كوادر تعتني باألطفال، 
ذويهم  فقدوا  والذين  آباء،  لديهم  ليس  الذين 
المطاف  بهم  ينتهي  ال  حتى  الحروب،  في 
بناء  من  ويمكنهم  مهجرين،  الشوارع  في 
مستقبلهم، باإلضافة إلى ذلك، نقوم ببناء منزل 

للمشردات وسينتهي عما قريب«.

مرشوع اإلنارة وفر األمان 
للمواطنني ليالً

اإلنارة:  مشروع  إلى  حديثه  في  ولفت عرب 
كبيرة  راحة  اإلنارة  مشروع  خلق  »لقد 
الشوارع  إنارة  منه  الهدف  وكان  للمواطنين، 
وتوفير  المواطنين  حركة  وتسهيل  الليل،  في 

األمان لهم«.
في  عرب،  لنا  بين  المشروع  مخطط  وعن 
مدينة قامشلو تم وضع أعمدة اإلنارة في الجهة 
الغربية من المدنية، من دوار أوصمان صبري 
إلى حاجز سمية في حي الهاللية بطول 2,5 
قامشلو،  لمدينة  الشرقية  الجهة  في  أما  كم، 
األمميين  الشهداء  دوار  من  اإلنارة  وضع  تم 

وصوالً إلى مفرق حي عاليا بطول 2,5 كم.
أما في مدينة الحسكة تم وضع أعمدة اإلنارة 
من دوار البانوراما حتى جسر غويران بطول 
جودي  دوار  من  األعمدة  ووضع  كم،   3,5

وصوالً إلى دوار الكالسة بطول 800 م«.
ونوه إلى أنه تم وضع 297 عاموداً، بطول ما 
يتراوح ما بين تسعة إلى 12 متراً. في حين 
آالف   403 بلغت  المشروع  ميزانية  أن  أكد 

دوالر.

الصعوبات التي واجهت الهيئة

في  المواطنين  دور  إلى  االنتباه  عرب  ولفت 
تطوير مجال الخدمات قائالً: »إن دورنا ينتهي 
الذين  للمواطنين  لينتقل  المشروع  اتمام  عند 
مشروع،  يتم  ال  وعندما  عليه،  الحفاظ  عليهم 
في  فنحن  الصبر،  المواطنين  على  يتأخر  أو 
بشكل  للهجمات  ونتعرض  طوارئ،  حالة 
يومي لكننا لم نتخلَّ عن أعمالنا، التي تصب 

في صالح المواطنين وخدمتهم«.
قال  الهيئة،  تواجه  التي  الصعوبات  وحول 
عرب: »معظم الصعوبات التي تواجهنا كانت 
فالحصار  االحتالل،  وهجمات  أفعال  بسبب 
المطبق علينا يخلق صعوبة بتوفير المعدات، 
يد  توفر  كما  عملنا،  إلنهاء  الالزمة  والمواد 
عاملة من المختصين تخلق بعض الصعوبات 
في سرعة إتمام المشاريع، وتطوير الخدمات 

في المنطقة ».
وتابع عرب أن جميع المشاريع التي يعملون 
الشتاء  انتهاؤها قبل فصل  المقرر،  عليها من 

لصعوبة العمل بسبب الطقس.
اإلدارة  لمجلس  المشترك  الرئيس  واختتم 
حديثه:  عرب  علي  سليمان  والبيئة  اإلقليمية 
مناطق شمال  تشهدها  استثنائية  حالة  »هنالك 
الطوارئ،  حالة  في  ونحن  سوريا  وشرق 
بشكل  تجري  التركي  االحتالل  وهجمات 
المحلية  اإلدارة  هيئة  في  نحن  لكن  يومي، 
شعبنا  متطلبات  تنفيذ  في  مستمرون،  والبيئة 

وخدمته«.

 فوائد
 الفالحة
 وأهمية
 الخريفية

منها

العام،  هذا  في  اجلفاف  موسمي  بعد 
والعام السابق، وما آل إليه حال الزراعة 
البعلية مبختلف أنواع احملاصيل املزروعة 
من املوت عطشاً، وما ساعد أيضاً على 
موت املزروعات، هو عدم احتفاظ التربة 
املزروعات  بإيصال  الكافية،  بالرطوبة 
مطريني  هطولني  بني  األمان  بر  إلى 
عدم  إلى  ذلك  سبب  ويعود  متتابعني، 
النوع،  في  مناسب  فالحة  نظام  اتباع 
احتفاظ  على  يساعد  الذي  والوقت، 
الرطوبة  من  بسيط  بجزء  ولو  التربة، 
فيما  يساهم  مطري  هطول  كل  بعد 

بعد بعملية منو النباتات.

أنواع  أهم  من  اخلريفية  الفالحة  تعّد 
عليها،  التركيز  الواجب  الفالحات 
وهذه  الصحيح،  بالشكل  بها  والقيام 
الفالحة جتري عقب بدء موسم األمطار، 
و15   12 بني  عمقها  يتراوح  أن  ويجب 
زيادة  على  تساعد  الفالحة  هذه  سم، 
كّميات  استيعاب  على  التربة  مقدرة 
فصلي  في  األمطار  مياه  من  أكبر 
في  منها  لالستفادة  والشتاء،  اخلريف 
الوقت  في  تؤمن  وهي  اجلفاف،  فصل 
العضويّة  األسمدة  اختالط  نفسه 
والكيميائّية البطيئة الذوبان بالتربة.

عام  بشكل  الفالحات  إجراء  يعّد   
كبيرة  فوائد  من  لها  ملا  جداً  مهماً 

أبرزها:

وسلسة  هّشة،  التربة  جعل   -
يتخّللها املاء بسهولة، فتمتصه ومتنع 
الليلية  الرطوبة  متتص  كما  تبخره، 

لستخدامها خالل النهار.

دافئة  تكون  بحيث  التربة  تهيئة   -
شتاًء وباردة صيًفا.

في  املتبّقية  النباتات  جذور  قطع   -
التربة وحتّللها.

- سهولة امتداد جذور الغرّاس اجلديدة 
وانتشارها.

الضارّة  األعشاب  من  التخّلص   -
خالل  من  التربة  وتعقيم  باحملاصيل، 

تعريضها للشمس.

األسمدة  خلط  في  املساعدة   -
العضويّة، وحتسني مواصفات التربة.

اآلفات  على  القضاء  في  املساهمة   -
احملاصيل  زيادة  وفي  واحلشريّة،  املرضّية 

وكمّية اإلنتاج

نوع  اتباع  املزارع  على  يجب  لذلك    
املناخ  مع  تتناسب  وطريقة  فالحة 
تبعاً  وأيضاً  منطقته،  في  السائد 
ونوع  يتبعها،  التي  الزراعية  للدورة 
آلت  ونوع  زراعتها،  املراد  احملاصيل 

احلراثة املتوافرة. إلخ

 
املناسب  والختيار  الفالحة  تعّد 
حجر  مناسبة،  خطة  واتباع  لنوعها 
منط  واتباع  احملاصيل،  إلنتاج  األساس 
بسبب  املياه  استهالك  من  يرشد  ري 
عن  الناجتة  بالرطوبة  التربة  احتفاظ 
تخزين مياه األمطار في فصلي اخلريف، 
اخلريفية  الفالحة  تعّد  حيث  والشتاء، 
السابقة الذكر أهم أنواع احلراثة، التي 
يجب تنفيذها سنوياً مع دخول فصل 

اخلريف، وقبل بدء هطول األمطار. 

زراعة وبيئة

حممد-سعيد

ملف المياه المشتركة مع تركيا
محمد جعابي

الماء أساس الوجودُ البشرّي وضروراته، وال 
دون  منطقة  أّي  في  مستقرة  حياة  قيام  يمكن 
وقامت  للمياه،  ونظيفة  دائمة  مصادر  توفير 
أعظم الحضاراِت اإلنسانيّة في بالد الرافدين، 
لهما  لما  والفرات،  دجلة  نهري  على ضفاف 
البشرية  الحياة  في  كبيرين  ودور  أثر  من 

وتطورها.
المصادر  أهم  من  والفرات  دجلة  نهرا  يُعد 
لتركيا،  إضافة  والعراق،  سوريا  في  المائية 
الشرب  مياه  تأمين  في  عليهما  االعتماد  ويتم 
النظيفة، واستخدامهما في المشاريع الزراعيّة، 
الطاقِة  توليِد  تدفقهما في  واالستفادة من طاقة 
البشريّة  التنمية  في  تساهم  التي  الكهرومائيّة، 
طول  على  البشر  لماليين  االستقرار  في 

مجريي النهرين بين الدول الثالث.
التي  بها  يمر  التي  المناطق  كانت  تاريخياً 
في  الحضارة  مهد  ودجلة  الفرات  نهر  بها 
الحياة  اُستمدت  النهرين  مياه  ومن  المشرق، 
على مدى قرون طويلة حتى اليوم، وبذلك فإّن 
ستكون  البلدين  هذا  في  المائّي  للتدفق  خفض 
له تداعيات كارثيّة في مجمل تفاصيل الحياة، 
واالكتفاِء  الغذائّي  ااْلمن  تهديد  مقدمها  وفي 
الذاتّي وانحسار مساحات األراضي الزراعيّة 

واجتياح التصحر للمنطقة. 
أول  ببناء  تركيا  بدأت  الثالثينات  بداية  منذ 
السدود على نهر الفرات، ثم تلتها سوريا ببناء 
لتنظيم  والمنصورة،  وتشرين  الطبقة  سدود، 
الزراعية  المشاريع  وتطوير  النهر  مجرى 

وتوليد الطاقة الكهربائيّة الالزمة.

األثر الكاريث جراء رسقة تركيا 
للمياه

المخيف،  االنخفاض  مدى  التقارير  تؤكد 
من  كّلٍ  في  والفرات،  دجلة  نهري  تدفق  في 
وتخفيف  المياه  قطع  نتيجة  والعراق،  سوريا 
مشاريع  وتنفيذها  تركيا،  من  المائّي  الوارِد 
النهرين في  ضخمة وإنشاء سدود على طوِل 
أنقرة  سياسة  بسبب  وكذلك  التركّي،  الجانب 
واستخدامها مسألة مياه األنهار كعامِل ضغط 
المائّي  التدفق  على دول الجوار، وال يتجاوز 
حدّ 200م3/ثا، وبلغت نسبة التخفيض بالنسبة 
لنهر الفرات أكثر من 60%، خالفاً للبرتوكول 
بين تركيا وسوريا عام 1987 والتي  الموقّع 
م3/ثا   500 عن  يقل  ال  مائياً  تدفقاً  تضمن 
لدى عبور النهر الحدود بين البلدين عند بلدة 
وهي  سوريا  تكون حصة  أن  على  جرابلس، 
دولة العبور 42% من التدفِق حيث يقطع النهر 
والنسبة  أراضيها،  ضمن  كم   610 مسافة 
المصب  دولة  وهي  للعراق   %58 الباقية 
أراضيها  في  كم  مسافة 1200  النهر  ويقطع 
نحو  النهر  المستفيدين من  السكان  ويبلغ عدد 

10 ماليين شخص. 
هو  ال  200م3/ثا،  المحدد  التدفق  معدل  إّن 
أخذنا  ما  إذا  الطبيعيّة،  الحاجة  من  بكثير  أقل 
باالعتبار معدل التبخر من المسطحات المائيّة 
الكبيرة في فصل الصيف الحار والذي يصل 
الشرب  مياه  حاجة  تبلغ  فيما  م3/ثا،   75 إلى 
المقننة نحو 25 م3/ثا، وأما الكمية المطلوبة 
نحو  فتبلغ  الزراعية  األراضي  لري  لتغطية 
140 م3/ثا، وبذلك فإّن حجم االستهالك يبلغ 
240 م3/ثا، ما يعني معدل خسارة 40 م3/ثا 
من مخزون البحيرات، وهذا ما بحال استمراره 
ينذر بمخاطر كبيرةٍ، وتتعمد السلطات التركيّة 
على رفع معدل التدفق المائّي نسبيّاً، ثم خفضه 

لمدة طويلة.
هي  اليوم  سوريا،  وشرق  شمال  مناطق 
فهي  الماء،  نقص  من  األكبر  المتضرر 
المحاصيل  ومصدر  الغذائيّة،  البالد  سلة 
والقطن  كالقمح  األساسيّة،  االستراتيجيّة 
من  وغيرها  والشعير  السكرّي  والشوندر 
على  الماء  انخفاض  أثّر  كما  المحاصيل، 
اإلنتاج الكهربائّي للسدود، التي وصل منسوب 
المياه فيها إلى المستوى الميت، وفرض نقُص 
الوارد المائي الحاد اتباع خطة تقنيٍن الستخدام 
مياه  لتأمين  كبيرة  بكمياٍت  لالحتفاظ  الماء، 

والبلدات  المدن  في  األولى  بالدرجِة  الشرب 
ومعلوٌم  الزراعيّة،  المحاصيل  وري  والقرى 
أّن يعتبر نهر الفرات هو مصدر80% من المياه 
الصالحة لشرب في سوريا وأّي انخفاض فيه 
الجوفية  المياه  كانت  وإذا  يعد مشكلة كارثيّة، 
للمياه إال أنّها بالمطلق ليست  واآلبار مصدراً 
مياه  على  كبيرةٍ  بدرجة  تتغذى  وهي  بديالً، 
بجفاف  يهدد  النهر  تدفق  وانخفاض  النهر، 
المياه  تنقية  محطات  بخروج  وحتى  اآلبار، 
عن الخدمة. فيما النتائج كارثيّة بالنسبة لتوليد 

الكهرباء وزيادة ساعات التقنين. 
يضمن جريان النهِر ضمن المعدالت الطبيعيّة 
خفض  يؤدي  فيما  لمجراه،  الذاتّي  التنظيف 
وتقليل  البحيرة  منسوب  انخفاض  إلى  التدفق 
وظهور  التلوث  زيادة  إلى  المائّي،  الخزاِن 
ولتطفو  الصحّي،  والصرِف  الصلبة  النفايات 
الماء،  سطح  على  والفطريات  الطحالب 
وتنبعث الروائح الكريهة في القرى المجاورة 
من  كثيٍر  خروج  وكذلك  النهر،  لضفاف 
مضخات المياه عن الخدمة، وبالنتيجة انتشار 
)التسمم  مثل  باألمراض  اإلصابة  حاالت 
مياه  تلوث  نتيجة  والبحصة(،  الكبد  والتهاب 
الثروة  المياه  نقص  يهدد  كما  الفرات.  نهر 
السمكية التي تعتاش عليها آالف العوائل على 

طول مجرى النهر في سوريا والعراق.

األنهار الدولية

إلى  األنهار  العام  الدولّي  القانون  صنّف 
وهي  الوطنيّة  األنهار  هو  األول  نوعين؛ 
التي يكون كامل مجرى النهر من المنبع إلى 
المصب ضمن أراضيها، والثاني هو األنهار 
من  أكثر  بين  حوضها  يتوزع  التي  الدوليّة 
دولة، وتم تصنيف الدول على أنها )دولة منبع 
أو مجرى أو مصب(، وهذا النوع من األنهار 
نسب  لتحديد  الدولية  بين  االتفاقات  محّل  هو 
بالنسبة  معقدة  المسألة  وتصبح  المحاصصة، 
وأول  دول،  عدة  تعبر  التي  الكبرى  لألنهار 
باريس  معاهدة  في  كان  الدولي  للنهر  إشارة 
وتم   1814/5/30 في  عقدت  والتي  للسالم 
يخترق  أو  يفصل  الذي  )النهر  بأنّه:  تعريفه 

أقاليم دولتين أو أكثر(.
تعتبر كّل دولٍة يمر فيها النهر الدولّي مسؤولة 
التاليّة التي يعبرها  عن تأمين حصص الدول 
النهر، وال يحق لدولٍة إقامة المشاريع والسدود 
التي من شأنها اإلضراُر بمصالح دولة تتشارك 
معها بمياه النهر إال بعد االتفاق، وخالل القرن 
االتفاقات  من  العديد  صياغة  تمت  العشرين 
الدوليّة  األنهار  بإدارة  المتعلقة  والمعاهدات 
لتقاسمها  القانونيّة  واألسس  المشتركة  والمياه 
بين الدول، منها بيان استوكهولم عام 1961، 
وقواعد   ،1961 عام  سالزبورغ  وتوصيات 
هلسنكي عام 1966، وإعالن ريودي جانيرو 
لعام 1992، وتقرير لجنة القانون الدولّي لعام 
المجاري  استخدام  التفاقية  وصوالً   1994
المالحية  غير  األغراض  في  الدوليّة  المائيّة 

الصادرة عن األمم المتحدة عام 1997
من أمثلة األنهار الدولية نهر النيل، نهر الفرات، 
دجلة، الدانوب، مع التطور الذي وصلت اليه 
البشريّة من ناحية اإلنشاءات والسدود، زادت 
التعديات من قبل الدول على المياه المشتركة 

وخاصة بلدان المنبع لألنهار الدوليّة، وتعتبر 
تركيا  قامت  ذلك حيث  مثال على  تركيا خير 
دجلة  نهري  على  السدود  من  العديد  ببناء 
 19 22منها  اليوم  عددها  فاق  التي  والفرات 
سد لتوليد الطاقة الكهربائية، ضمن مشروعي 
كم2  ألف   75 بـ  تقدر  مساحة  على  )الغاب( 
ثمانية واليات تركية، ومشروع شرق  ضمن 
زراعية  مشاريع  إلقامة  وذلك  األناضول 
ضخمة، وتوليد طاقة كهرومائية، ويعتبر سد 
الفرات،  نهر  السدود على  أكبر  أحد  أتاتورك 
كبير  بتخفيض  وملئ خزاناته  بناؤه  أثر  الذي 
بحصة سوريا وكذلك سد أليسو الذي أثر على 
حصة العراق من مياه النهر وتخفضها بنسبة 
60%، قامت تركيا بهذه المشاريع بتمويل من 
الدول الغربيّة والبنوك الدوليّة، وذلك لحاجتها 
إلى هذه المشاريع تحقيق وفرة بالمواد الغذائيّة، 
واالستفادة من الطاقة الكهربائية النظيفة التي 

ممكن أن تصدّرها تركيا للخارج.     

االتفاقات الدولية املوّقعة بني 
سوريا وتركيا والعراق لتقاسم 

املياه

مياه  تقاسم  إلى  االتفاقات  من  العديد  نّصت 
بند  فيها  كان  لوزان،  اتفاقية  منها  النهرين، 
خاص بالمياه )رقم109( كما تم توقيع العديد 
المشتركة  والتفاهمات  البروتوكوالت  من 
منها  وتركيا،  والعراق  سوريا  من  كل  بين 
عام  وتركيا  العراق  بين  الموقع  البروتوكول 
والبروتوكول  المياه،  تقاسم  آللية   )1946(
الموقع بين سوريا وتركيا عام 1987وينص 
السوري 500 م3/ على تزويد تركيا لجانب 
ثا، ولكن تركيا لم تطبق أياً من البروتوكوالت 
والعراق؛  سوريا  مع  الموقعة  واالتفاقيات 
نهري  أن  تركيا،  اعتراف  عدم  نتيجة  وذلك 
تعتبرهما  فهي  دوليان،  نهران  والفرات  دجلة 
وإن  وحدها،  لتركيا  ملك  وطنيين،  نهرين 
منحة  فهي  منهما  العراق  او  سوريا  أعطت 
القانون  مبادئ  مع  يتعارض  وهذا  أو صدقة، 
الدولّي الخاص بتقاسم المياه واألنهار الدولية 
السياسيّة  األوضاع  واستغلت  المشتركة، 
وغياب  البلدين،  في  المستقرة  غير  واألمنية 
الوقوف في وجه  قادرة على  قوية،  حكومات 
الدولية  المحافل  في  ومقاضاتها  أطماعها، 
العديد من  بناء  في  التوسعية  بتنفيذ مشاريعها 
المياه،  من  الدولتين  حصص  وسرقة  السدود 
حيث  المائّي،  الفقر  حالة  الى  وإيصالهما 
وانخفاضاً  النهرين،  جفاف  مؤخراً  الحظنا 
 5 لنحو  انخفض  الذي  المياه  لمنسوب  شديداً 
الذي  الميت  المنسوب  من  ويقترب  أمتار، 
السد، ويتجول إلى مجرى  يتوقف عنده عمل 

للنهر.
والفرات،  دجلة  نهري  ملف  إلى  باإلضافة 
سوريا  داخل  بالمياه  تتحكم  كذلك  تركيا  فإن 
آبار علوك  فتتحكم بمجموعة  الجوفية  والمياه 
المائّي  المصدر  تعد  التي  االستراتيجية، 
األهم المغذي لمدينة الحسكة بالمياه الصالحة 
للشرب، حيث تقوم بين الفينة واألخرى بقطع 
مدينة  في  ملحة  مائية  أزمة  سبب  ما  المياه؛ 
التركية عند  الحسكة، وال تتوقف الممارسات 

الجوفية  المياه  بسرقة  توم  أيضا  بل  الحد  هذا 
على  اآلبار  من  العديد  حفر  عبر  المشتركة 
الزراعية  بمشاريعها  والتوسع  الحدود  طول 

على حساب جيرانها.
 

الحل األمثل ألزمة املياه مع 
تركيا

المياه وتحكم تركيا  الحل األمثل ألزمة  يكمن 
بالمصادر المائيّة باالحتكام إلى القانون الدولّي 
بين  المشتركة  المياه  مصادر  لتقاسم  الناظم 
هذا  في  الدولّي  القانون  )رغم ضعف  الدول، 
تجبر  دوليّة ملزمة  قوة  الجانب، وعدم وجود 
وقيام حكومات  به(،  االلتزام  أي طرف على 
قوية في سوريا والعراق، قادرة على المطالبة 
بحقوقهم المائية المشروعة. حيث أن الحروب 
المستقبلية ستكون حروب المياه، ولكيال تنجر 
القبيل،  هذا  من  عبثيّة  حروٍب  إلى  المنطقة 
لتحقيق  الدبلوماسية  بالسبل  العمل  يجب 
التفاهمات، لكن في الوقت الحالي هذا المطلب 
الدولتين  لضعف  نتيجة  تحقيقه،  ممكن  غير 
وانشغالهما  وانقسامهما  والعراقية،  السورية 
من  موقفيهما  على  أثّرت  أهليّة،  بحروٍب 
المطالبِة بحقوقهم المائيّة أو حتى التفكير بها، 
ما  أنقرة سياستها  تدل  أن  المحتمل  وليس من 
لم تجد بجوارها دوالً قوية. وهي تعتبر نهري 
تعطيه  ما  وأن  وحدها  ملكها  والفرات  دجلة 
للبلدين يعتبر صدقة ال أكثر، ويحق لها قطع 
المياه عنهم متى تشاء، ففي 1992/7/24 قال 
الرئيس التركّي سليمان ديميريل في حفل تدشين 
سد أتاتورك: »إّن ما يعود لتركيا من مجاري 
تركّي....  هو  وروافدها  ودجلة  الفرات  مياه 
نشاركهما  إننا  لسوريا والعراق  نقول  نحن ال 
مواردهما النفطيّة... وال يحقُّ لهما القول إنهما 
المائيّة«. وال يخفي بعض  يشاركاننا مواردنا 
لفرِض  المياه  بتدفق  بالتحكم  نواياهم  األتراك 
سياساتهم بالمنطقة. وقال تورغوت أوزال عام 
1991 »مثلما يبيع العرب البترول يجب على 

تركيا أن تبيع المياه«.

دور إرسائيل يف دعم مشاريع 
تركيا

تناقضاٍت  على  التركيّة  المائيّة  السياسة  تقوُم 
جوهريٍّة، فهي تدّعي عدم وجود فائض مائّي، 
مائّي  فائٍض  وجوِد  عن  تتحدث  وبالوقت 
وطرحِ فكرةِ الماء سلعةً اقتصاديّةً للبيعِ يمكُن 
مقارنتها بالنفط والغاز، ويأتي التعاون التركّي 
والمشاريع  المياه  مجال  في  اإلسرائيلّي  ــ 
وال  التعاون،  مجاالت  صدارة  في  الزراعية 
بناء  في  تركيا  بمساعدة  إسرائيل  دور  يخفى 
المهندسون  ساهم  حيث  والمشاريع،  السدود 
اإلسرائيليون في ذلك، فمصلحة إسرائيل هي 
إضعاف الدول العربيّة المعادية لها في السبل 
ساهمت  وقد  وتجويعها،  وتعطيشها،  كافة، 
باستثمارات  وكذلك  أورفا  سد  إنشاء  بتمويل 

شريك  وهي  »الغاب«  مشروع  في  كبيرة 
تركيا  بين  لزيارات  تبادل  وجرى  فيه،  فعلي 
الطرفين  من  فنيين  لمسؤولين  وإسرائيل 
في  المتطورة  اإلسرائيليّة  التقنية  لتوظيف 

مشروع )غاب(.
نهري  إن  اسرائيل  تعتبر  أخرى  ناحية  من 
الفرات ودجلة مرتبطان بتاريخها، ولها الحق 

بالتحكم بمصير مياههما.

تحويل ملف املياه إىل مصدر 
للتعاون ال الرصاع

نهرا دجلة  العثمانية، تحول  الدولة  انهيار  مع 
لتركيا،  بالنسبة  وطنيين  نهرين  من  والفرات 
إلى نهرين دوليين وبما أنها تعتبر دولة المنبع 
يجري  التي  المنطقة  تحتل  كانت  وأنها  لهما 
تعتبر  المصب،  إلى  المنبع  النهرين، من  فيها 
االستفادة  في  األوحد  الحق  صاحبة  نفسها  
المياه عن جيرانها، حيث سعت  منها، وقطع 
تركيا التي تعتبر من أكثر دول الشرق األوسط 
السدود  عدد  مضاعفة  الى  بالمياه،  غنى 
في  المياه  من  كميات ضخمة  وتخزين  لديها، 
أراضيها، ولقد ساعدها في ذلك ضعف سوريا 
والعراق، التي ساهمت تركيا كثيراً في سبيل 
واستبعادهما  الهدف  هذا  لتحقيق  إضعافهما، 

من أن يشكال أي تهديد لمشاريعها الجشعة.
ويُذكر أنَّ الرئيس التركّي عبد هللا غول وعد 
دجلة  نهري  مياه  حصة  بمضاعفة  العراق 
والفرات بشرط اتخاذ خطوات عراقيّة عملية 
وبخاصٍة من قادة إقليم كردستان في مواجهِة 
أخرى  وبعبارة  الكردستانّي،  العمال  حزب 
الفرات  نهر  قضية  استغالل  إلى  تركيا  تعمدُ 
الفنّي  إطاره  من  ونقله  عليه  المقامة  والسدود 
األمنّي-  إطاره  إلى  والسياسّي  والقانونّي 

العسكرّي.
مصدر  المياه  ملف  نجعل  أن  اليوم  أردنا  إذا 
تعاون والتنسيق، يجب أن تطالب دول العبور 
عبر الجهات والمنظمات الدولية، بحقوقهم في 
المشتركة،  جهودهما  وتوحيد  النهرين،  مياه 
والعمل على تالفي مشاكلهم الداخلية الضيقة، 
وإيجاد حل منصف وعادل لملف المياه عصب 

الحياة واستمرارها.
بالنسبة  المياه  في المحصلة نالحظ إن مشكلة 
لسوريا والعراق تأتي أوالً؛ نتيجة تعنت تركيا 
واستفرادها في االستفادة والتحكم بمياه نهري 
الحياة  اللذين يعتبران عصب  دجلة والفرات، 
بالقانون  تركيا  والمباالة  والعراق،  لسوريا 
جيرانها،  بحقوق  اعترافها  وعدم  الدولي، 
وضعف الحكومات في البلدين، باإلضافة إلى 
الدور التركي؛ هنالك التغير المناخي الذي يمر 
به العالم ومنه المنطقة، وشح األمطار، وتلوث 
استخدام  وعدم  الجائر،  الري  نتيجة  المياه 
وسائل ري حديثة تساهم في التقليل من الهدر، 
االرتوازية،  لآلبار  العشوائي  الحفر  وكذلك 
واستنزاف  المنطقة  لطبيعة  دراسات  بدون 

المياه الجوفية.


